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டார் 

  

ஆரிரம் பாடல 

காப்பு, 

அரியதோர் நமச்சிவாய மாதியக்க மானதும் 

ஆ றிரண்டு நூ mG seu 560! OT KB Lb இரம் 

சரியோ ரெழுத்தையுன்னி சொல் லுவேன்சவாக்கியம் 

சோஷ்தோஷ பாவமாய்கை தூர தாரவோடவே 

கரியதோர்முசதக்தையொத்தகற்பகச்தைக்கைதொழக் 

கலைகள் மால்கள் நானஞுங் கருச்இல்வர் து இக்கவே 

டெரியபோகள்சிறியபேர்கள் கற்றுணர்ந்தபேர்க்கெலாம் 

பேயனாகி யோடும் பிழைபொ.றுக்க வேண்டுமே, 

  

நத்வறிலை பரந்தாமனேயெனப் பாடியது, 

பூநிலாயவைந்துமாய்ப புனற்கண்நின்றகான்குமாய் 

இரிலாயமூன்றுமாப்ச் சிறந்தகாலிரண்டுமாய் 

மீரிலாயகொன்றுமாகி வேறுவேறுதன்மையாய் 

நீரிலாயவண்ண நின்னையார்நினைக்கவல்லோ. é 

ஆறுமாறுமாறுமாயோ ரைந்துமைந்துமைக்துமாய் 

er oF Ar ain Oerper மேழுமாறுமெட்டுமாய் 

வே.றுவேறுஞானமாடி மெய்யினோடடொய்யுமாய் 

ஊரொடோசையாயவைந்து மாயஆயமாயனே. உ 

ஐந்துமைக்துமைந துமாத யல்லவறதுளாயமாய் 

ஐ துமூன் நுமொன்றுமாகி நின்றவா தேவனே 
ஜுதுமைக துமைந்துமாடு யச தரததணைந துகின் று 

ஜர் துமைர துமாயநின்னை யாவர்காணவல்லரே, a



4 சிவவாக்கியம் ஆயிரம்பாட்ல், 

கூசமொன்றுமின்றி மாசுணம்படுத் துவேலைகீர் 
பேசநின்றதேவர்வக்து பாடமுன்டெந்த தும் 

பாசம்நின்ற£ீரில்வாழு மாமையானகேசவா 
ஏசவன்றுநீடெந்த வா.றுகூறுேேேவனே. 

அரங்கனே தரங்கநீர்கலங்கவன்று குன்௮சூழ் 
மரங்கடேயமாநிலம் கு.லுங்கமாசுணம்சலாய் 
கெருங்கநீகடைர்தபோ துநின்றசூ ரென்செய்கார் 

கு. ரங்கையாளுகந்தவெர்தை சு..நேரவேறிே க, 

பண்டுமின்றுமேலுமா யோர்பாலனாஞொலமேமும 

உண்டுமண்டி.யாலிலைத் துயின்றவா இிேசேவனே 

வண்டுகிண்டுதண்டுழா யலஉகலாய்கலஈத௫ர்ப் 
புண்டரீகபாவைசேரு மார்பபூமிகா சனே. 

வானிறத்தோர்£யமாம் வளைந்தவாவெயிற்றவன் 
ஊனநிறத்துகர் க்தல மழுத்தினாய்உலாயசர் 

நால்கிறத் தவேதகாவர் ஈல்லயோகினால்வணங்கு 
பால்நிறக்கடல்கிடந்த பற்பகாபனல்லையே. 

கற்கைநீர்பயர்தபாத பங்கயத்தெம்மண்ணலே 

அங்கையாநிசங்கு தண்டு வில் லும்வாளூமேஈ இஞய் 

இங்கமாயதேவேதேவ தேனுலாவுமென்மலர் 
மங்கைமன்னிவாழுமார்ப ஆழிமேனிமாயனே, 

வரத்தினில்சிர த்த்தமிக்க வாளெயிந்றுமற்றவன் 

உரத் இனில்கரத்தைவைக் துகர்த்தலக்சையூன் நினய் 

இரத்தகீயிதென்னபொய் யிரஈதமண் வயிற்றுளே 

காத்திஉன்கரு தைத யாவர்காணவல்லர்கண்ணனே. 

ஆணிணோடுபெண்ணுமாக யல்லவோடுகல்லவாய் 

ஊனொெடோசையூற்மரகி யொன்றலா தமாயையாய் 
பூணிபேணுமாயனா் பொய்யினோடுமெய்யுமாய் 

காணிபேணுமாணியாய்க் கரக். துசென்றகள்வனே. 

விண்கடக்தசோ யாய் விளங்குஞானமூர்த்தியாய் 
பண்கடந்ததேசமேவு பாவாசகாசனே 
எண்கடர்தயோகினோே .ட.ரக்துசென்றுமாணியாய் 
மண்கடந்தவண்ணகின்னை யரர்மதிக்கவல்லரே, 
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சிவவாக்கியம் ஆயிரம்பாடல், 

படடத்தபாரிடந்தளந்த துண்டுமிழ்ந் துபெளகஷீர் 
படைத்தடைத்ததற்டெட்து முன்கடைக்தபெற்றியோய் 
மிடைத்தமாலிமாலிமான் விலங்குகாலலூர்புக 

படைககலம்விடுத்தபல் படைத்தடக்கைமாயனே. 

பரத்திலும்பரத்தையாதி பெளவரீ ரணை கடந்து 
உரத்திலுமொருத்இதன்னை வைத்துகந்ததன்றியும் 

நரத்இிலும்பிறத்தரொத ஞானமூர்த் தியாயினாய் 
ஒருத்தரும்ரினா த தன்மை யின்னதென்னவலலரே. 

வானகமுமமண்ணகமும் வெற்புமேற்கடல்களும் 
போனகம்செய்தாலிலைத் துயின்றபுண்டரிகனே 
சேனகஞ்செய்தண்ணறு மலர்த் துழாய்கன்மாலையாய் 
கூனகம்புகத்ெ ெறிக்த கொற்றவில்லியல்லையே. 

காலகேமிகாலனே கணக்கிலா த£ர் தீதியாய் 
ஞாலமேழுமுண்டுபண்டோர் பாலனாயபண்பனே 

வேலைவேவயில்வளை க்க வெல்சினத்தவீரமின் 

பாலராயபகத்தர்சிச்கம் முத்திசெய்யும்சூர் த்தியே 

குரக்கினட்படைகொடு குரைகடலின்மீ துடோய் 

௮ ரக்கரங்கரங்கவெஞ் சரக்துரந்தவா இடீ 

இரக்கமண்கொடுச்சவம் கிரக்கமொன்றுமின்றியே 
ப.ரக்கவைக் தளர் தகொண்ட. பற்பபா தனல்லையே. 

மின்னிரத்செயிற்றரக்கன் வீழவெஞ்சரம் துரந்து 
பின்னவற்கருள்புரிஈ் தரசளித்தபெற்றியோய் 

நன்னிறத்தொரின்சொலேழை பின்னைகேள்வமன் ரப் 
பொன்னிறத்தவண்ணஞய புண்டரீசனல்லையே. 

ஆதியாதியாதிநீயோ ரண்டமா இயா தலால் 
சோ இயாதசோ இடீ ய துண்மையில்விளல்இனாப் 
வேதமாகிவேள்வியாச விண்ணினோமேண்ணுமாய் 
ஆ இயாகியாயனாய மாயமென்னமாயமே. 

அம்புலாவுமீலுமாச யாமையாகி ஆழியார் 
தீம்பிரானுமாகிமிக்க தன்புமிக்கதன்றியும் 

கொம்பராவுநுண்மருல்கு லாயர்மா தர்பின்னையாய் 
எம்பிரானுமாயவண்ண மென்டகெொ லோவெம்மீசனே, 

௨௯ 
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இ சிவவாக்கியம் ஆயிரம்பாடல், 

ஆடகத்தபூண்முலை யசோதையாய்ச்சிபிள்ளையாய் 
சாடுதைத்தோர்புள்ளதாவி கள்ளதாயபேய்மகள் 

விடவைசத்தவெய்யகொக்கை ஐயடாலமுதுசெய்து 
ஆடகக்கைமா தர்வா யமுதமுண்டதென்கொலோ. 

காய்த்தநீள்விளங்கனி யு.தாத்தெதிர்ந்தபூங்குருர்தம் 
சாய்த் துமாபிளந்தகைத் தலத்தகண்ணனென்டரால் 

ஆய்சிபாலையுண்டுமண்ணையுண்டு வெண்ணெயுண்டுபின் 

பேய்ச்சுபாலையுண்டு பண்டொரேனமாயவாமனா. 

கடங்கலந்தவன்கரி மருப்பொசித்தோர்பொய்கைவாய் 
விடங்கலந்தடாம்பின்மேல் நடம்பயின்றநாதனே 

குடங்கலாககூத்தனாய கொண்டல்வண்ண கண்டூழாய் 
வடங்கலாஈ தமாலைமார்ப காலகேமிகாலனே. 

வெற்பெ௫ிம் துவேலைநீர் கலக்கினாட்௮ தன்றியும் 

வெற்டெ௫ுத் துவேஃலநர் வரம்புகட்.டவேலை௫ூ.ழ் 

வெற்பெடுத்தவிஞசிசூ (பிலங்கைகட்ட[ிழ்தகி 

வெறபெடுத்துமாரிகா க்க மேகவண்ணனல்லையே. 

ஆனைகாக்தகோரானைகொன் றதன்றியாயர்பிள்ளையாப் 

ஆளைமேத்;தியானெயுண்டி. ௮ன்றுகுன்றமொன் நினால் 

ஆனைகாத்துமையரிக்கண் மாதரார் இறத் துமுன் 

ஆனையன்றுசென்றடர்த்த மாயமென்னமாயமே. 

ஆயனாகியாயர்மங்கை வேயதோள்விரும்பினாய் 

ஆபறின்னையாவர்வல்ல ரம்ப ரத்தொடிம்பராய் 

மாயமாயமாயைகொல் அ௮தன்திரீவகுக்தலும் 

மாயமாயமாக்கினா யுன்மாயமுற்.றுமாயமே. 

வேறிசைநதசெக்கர்மேனி நீறணிக்தபுன்சடை 
கறு இங்கள்வைக்தவன்கைவைத்தவன்்சிறமிசை 
ஊ றுசெங்குருதியால் நிறைத்தகாரணக் தனை 
ஏ.துசென்றடர்த்தவிச பேசுகூசமின் றியே. 

வெஞ்சின த்தவேழவெண் மருப்டொ௫த் துருத்தமா 
கஞ்சனைக்கடிக் தமண் ணளக் துகொண்டகாலனே 
வஞ்சன ததுவக்தபேய்ச்சி யாவிபா லுள்வாக்ளொப் 
அஞ்சன த்தவண்ணஞய ஆஇதேவனல்லையே, 
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சிவவாக்கியம் ஙிரம்பர்டன். 2 

பாலிநீர்மைசெமபொனீர்மை பாரியின்பசும்புறம் 

டோலுநீர்மைபொற்புடைத்தடதச் துவணடுவிண்டுலா- 

நீலரீர்மையென் நிவை நிறைந்தகாலம்கான்குமாப் 
மாலினீர்மைவையகம் மறைத்தடுதன்னநீர்மையே. ane 

மண்ணுளாய்கொல்விண்ணுளாய்கொல் மன்னுளேமயங்கிறின் நு 
எண்ணுமெண்ணகப்படாய்சொ லென்ன மாவயைரின் தமர் 
கண்ணுளாய்கொல்?சயைகொ லனகந்தன்மேல்கிடர்தகெம் 

புண்ணியாபுனர் துழாயலங்கலம்புனி தனே, HR 

தோடுபெறறதண்டுழா யலங்கலாடுசென்னியாய் 

கோபெற்றியா[நியேந்தி யஞ்சிறைப்புள்ளூர் தியாய 

நாடுபெற்றன்மை ஈண்ணமிலலையேலுமகநாயிமீனன் 

வீடுபெற்றிறப்டொடும் பிறப்பறுக்குமாசொலே, ௪௬ 

காரொடொக்கமேனிாங்கள் கண்ணவிண்ணின்கா தனே 
நீரிடத்தராவணைக் டெ தீதியென்பவர்௮ன்றியும் 
ஓரிடத்தையல்லையெல்லை யில்லையென்ப.ரா தலால் 

சேர்விடத்தைகாயினேன் தெரிர்திறைஞ்சுமா சொலே. சள 

குள்றில்கின் றுவானிருந்து ரீள்சகடல்கடந் துமண் 

ஒன்றுசென்றதொணடையுண்ட தொன்நிடநதுபன்றியரய் 

ஈன்றுசென்றுசாளவற்றுள் ஈல்லுயிர்படை த்தவர்க்கூ 

அன் றுதேவமைக்தளித்த வாதே தவனல்லையே. ௫௮ 

கொண்டைகொண்டைகோதைமீது தேனுலாவுகூனிகூன் 

உண்டைகொண்டரங்கவோட்டி யுள்மகழ்க்தராதனூர் 
நண்டையுண்சகொனாபேர வாளைபாய்கீலமே 

அ௮ண்டைகொண்டுகெண்டைமேயு மந்தணீரரங்கமே. ௪௯ 

வெண்டிமாக்கருங்கடல் சிவக் துவேவமுன்னொர்நாள் 

இண்டி.றல்சிலைக்கைவாளி விட்டவிரர்சேருமூர் 
எண்டி.சைக்கணங்களு மிறைஞ்சியாடுதீர் த.தநீர் 

வண்டிரைத்தசோலைவேலி மன்னுசர.ரங்கமே. @o 

சரங்களைத்துரந்து வில்வளை ச துலங்கைமன்னவன் 

சிரங்கள்பத்தறுத்துதஇர்தத செல்வர்மன்னுபொன்னிடம் 
பரந்துபொன்றிரக்து நுந்தி வர்தலைக்கும்வார்புனல் 

அரங்கமென்பர்கான் கத் தயன்பணிக்சகோயிலே, ். இக



$ சிவவாக்கியம் ஆவிரம்மாடல். 

பெ்ற்றையுற்றமுத்றல்யானை டோ Bit gat ses 
பத்தியுத்.ற, மத்ததன் மருப்பொரித்தபாகனூர் 
சிற்றெயித்துமுற்றல்மூல்டுல் மூன் அதண்டரொன்றினர் 
அற்றபற்றர்சுற்றிவாழு மர்சணீரரங்கமே. 
மோடியோடிலச்சையாய சாபமெய் இமுக்கணுன் 
கூடுசேனைமக்களோடு கொண்டேமண்டிவெஞ்சமர்த் 
தோடவாணஞயிரம் கரங்கழித்தவா இமால் 
பிடுகோயில்கூடுநீ ரரங்கமென்றபேசதே. 

இலை சதலைச்சரஈ்துரங் இலங்கைகட்டழிக்தவன் 
மலை த் தலைப்பிறந் இழிந்து வந்து.நுந்துச்தனம் 
G05 52 58 9 80 5 Des குங்குமக்கு ழம்பினோேடு 
அலைத்கொழுகுகாவிரி யரங்கமேயவண்ணலே. 

மன்னுமாமலர்க்ழெத்து கையமங்கைமைங் களப் 
பின்னுமாயர்பின்னைதோள் மணம்புணர்ந்ததன்றியும் 
உன்னபா சமெள்னூந்தை மன்னவைத்து நல்கினாய் 
டொன்னிசூழரங்கமேய புண்டரீகனல்லையே. 

இலப்கைமன்ன னைந்தொடைந்து பைந்தலைநில த்துக் 
கலங்கவன் றுசென் றுகொன்று வென்றிகொண்டவீரனே 
விலங்கு நாலர் வேதகாவர் நீதியானகேள்வியார் 
வ௯ங்கொளக்குடந்தையுள் கடர்சமா லுமல்லையே. 

சங்குதம்குமுன்கைங்கை கொற்கை தங்கலுற்றவன் 
Hasna றுசென் oi த்தெரிந்தவா நியான் 
கொய்கு தங்குவார்குழல் மடந்சைமார்குடந்தைகீர் 
பொங்குதண்குடக்தையுள் டெக்சபுண்டரீகனே, 

மரங்கெடகஈடந்தடர்த்து மத்தயரனைம BREE gy 
உரங்கெடப்புடைத்தோர்சொம் பொத்து கந்தவுத்தமர 
தி.சல்கம்வாய்பிளந் து மண்ணஎக்தபாதவேஇயர். 
வர்ங்கொளக்குடந்தையுள் டெக்தமா லுமல்லையே, 

சர்லிவேலிதண்வயல் தடங்கடல்குபூப்பொழில் 
கோலமாடகீடண் குடநக்க தமேயகோவலா 
காலகேமிவக்கரன் கரன்ராரன்செொமவை ' 
காக்னோடு கூடவில் குனித்தலில்கை வீரனே, 

G@ 

(௫௬ 
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செழுங்கொழுமபெரும்பணிபொழிக்இடஉயர்க்குகேய் 
விழுந் துலா்ந்தெழு : துவின்,புடைக்கும்லேல்கட ச் துள்கின் று 

எழுந்தருந்துே தன்டொருக்கு பூம்பொழில் தழைக்கொழும் 
செழுர்தடங்குடக்சையுள் இடந்தமாதுலைவேயே. aa 

ஈடந்தகால்கள்கொந்தவோ நடு்கஞாலமேனமாய் 
இடந்தமெய்கு லுங்கவோ விளக்குமால்வசைச்சுரம் 
கடந்தகால்பரந்தகா விரிக்கரைக்குடந்தையுள் 

இடக்தவாறெழுக்தருக்து பேசுவாழிகேசனே. ஆ 

கரண் டமாடுபொய்கையுள் கரும்பனைட்பெரும்பழம் 

புரண்டுவீழவாளைபாய குறுங்குடி. கெடுந்தகாய் 

இரண்டதோளிரணியன் சினங்கொளாகமொன்றையும் 
இரணடுகூறுசெய்துகந்த சிங்கமென்ப துன்னையே. ௬௨ 

நன்றிருந்துயோக£ தி கணணுவார்கள்சர்தையுள் 
சென்றிருந்து தீவினைகள் தீர்க்ததேவேே தவனே 

குன்றிருந்தமாடகீடு பாடகத்துமூரகத்தும் 

நின் திருக் துவெஃ்கணைக் @. as கன்னநீர்மையே. ௬௩ 

நின்றதெந்தையூரகத் இருந்ததெந்தைபாடகத்து 
அன்றுவெஃகணைக்கிடந்த தென்னிலா தழுன்னெலாம் 

௮ன்றுகான்பிறந்திலேன் பிறக சபின்மறர் இலேன் 

நின்றதுமிருர்த.தும் டெர்த.துமென்கெஞ்சுளே. ௬௮௫ 

நித்பதுமோர்வெற்பகத் இருட்பவிண்டுடப்ப தும் 

நற்பெருந்திரைக்கடலுள் கானிலா தமுன்னெலாம 
அற்பு தனனந்தசாயன னுஇபூகன் மா தவன் 

நி பது மிருபப துங் டெப்ப துமெனகெஞ்சுளே, ௬.இ 

இனறுசாதல்நின்,றுசாத லன்தியாரும்வையகத்து 
ஒன் நிறின்.றுவாழ்தலின்மை சண்டுகீசசென்கொவோ 
அன்றுபாரளஈ்துடாத போதையுன்னிவானின்மேல் 

சென்றுசென்றுதேவரா மிருக்லொ தவண்ணமே, ௬௭௬ 

சண்டமண்டலத் இனா சென் ௮அவிடுபெற்றுமேல் 
கண்டுவீடிலா தகாத லின்பம்காளுதெய் துவீர் 
புண்டரிகபாதபுண்ணிய கீர்த்இதுஞ்செவியடுத் 

துண்டும்முறுவினைத் துயருள்நீங்பய்மினோ. ௬௪ 

2



இ சிவணக்கிலயம் ஆயிரம்பாடல். 

முத்துறத்துவாணியதக் இரண்டிலொன் துகிசர்கள் 

மத்தசாய்மவக்குகின்ற இய்பஇலிதக்துயோக் 
தெத்திறத்துமூவ்வசோ ரூபாயமில்கையுப்ரு தில் 
தொத்தி௮ ச சதண்டழொவ் கள்மாளைவாழ்த் வொழ்மினே. 

காணிலுமுருப்பொலார் செவிக்னொத?ர்த்இயார் 
பேணிலும்வரந்தச .கிடுக்லொ த தவரை 
ஆணமென்றடைந்துகாழும் ஆதர்காள்எம்மா இபால் 

பேணி தும்பிறப்பெலும் பிணக்க,துக்ககற்றிரே, 

குந்தமோடுசூலம்வேல்கள் தோமரக்கள் தண்டுவாள் 
பந்தமானதேவர்கள் பரந் துவானகமுற 

வந்தவாணனீனணாஞ்தூறு தோள்களை த் துணித்தராள் 
அர்தவந்தவாகுல மமரரேயறிவரே, 

வண்டுலாவுகோதைமாதர் காரண ததஇினால்வெகுண்டு 
இண்டவாணனீனாஞ்னூறு தோள்களைத் துணிததநாள் 

முண்டநீறன்மக்கள்வெப்பு மோடியலங்கியோடிடக் 
கண்கொணிவாணனுக சரெற்கனானெக்மாயனே. 

மாதுதங்குகூறன்ஏற தூர்தியென்றுவேத.நால் 
ஓதுகின்ற துண்மையல்ல இல்லைமற்றுரைக்கலே 
டோ துதங்குகான்முசன்மக னவன்மகன்சொலில் 
போதில்மங்கைபூதலச் ழெத்திதேவியன் நியும் 

மரம்டொதச்சரக்துரக்து வாலிவீழமுன்னொர்ராள் 
உரம்பொதச்சரர்துரந்த வும்பராளியெம்பிரான் 
வரம்குறிப்பில்வைத்தவர்க் கலா துவானமாளிலும் 

கிரம்பிரீிடோகமெத் இதத் தும்யாக்குமில்லையே, 

௮றிந்தறிர் துவாமன னடியிணை வணல்ூனால் 
செறிந்தெழுந்தஜானமோடு செல்வமும்சிறக இடும் 
மதிந்தெழுக்ததெண்டிராயுள் மன்னுகாலைவாழ்த் இனால் 
பறிந்தெழுந்து தீவினைகள் பற்றறு தல்பான்மையே. 

ஒன் திறின் நிரல் தவம்செய் தூ.ழியூழிதோறெலாம 
நின் நுநின்றதவன்குணங்க சன்னியுள்ளம் தூயராய் 

சென்றுசென்றுதேவதேவ சூம்பகும்பரும்பராய் 

அன்றியெல்கள்செங்கண்மாலை யாவர்காணவல்லரே, 
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Bi a ன் ட் பு », 

புன்புலவழியடை த் தரக்கிலகிளைசெய்று. 

ஈன்புலவழிதிறந்து ஞானாந்சுபர்வெ.ளீ இ 
என்பிலெள்$கெஞ்சுருக புள்சவிர்தெழுர்ததோர் 

அன்பிலன்தியா ழியானை யாவர்சாணவல்லே 

எட்டுமெட்டுமெட்டுமாயோ பேமுசேழுமேருமாய் 

எட்டுமூன்றுமொன்.றுமாக நின்றவா இிெசெவளை 
எட்டி.னாபபேதமோ டி. நைஜ்சிரின் றவன்பெயர் 

எட்டெழுத்துமோதுவார்கள் வல்லர்வானமாளவே. 

சோர்விலாதகாதலால் துடக்கருமனத்தராய் 

நீரராவணைக்கிடந்த நின்மலன்ஈலங்கழல் 
ஆர்வமோடிறைஞ்றின் தவன்பெயரெட்டெழுத்தும் 

லாரமாகவோ துவார்கள் வல்லர்வானமாளவே. 

மத்தினோடுபக்துமா யொரேழினேடொரொன்பதாப் 
ப.த்இினன் இசைக்கணின்த காபெற்றன்மையாய் 
ப.த்தினயுயதோற்றமோ டொராத்றல்மிக்கவா இபால் 
பத்தராமவர்க்கலாது முத்இமுத்றலாகுமே. 

வாசியாகிசேசமின்றி வந்தெஇர்ஈததேே.நுகன் 
நாசமாகொளுலட்ப ஈன்மைசேர்பனங்களிக்கு 
விசிமேல்நிமிர்ந்ததோளி லில்லையாக்கனாய்கழந்கு 
ஆசையாமவர்க்கலா லமரசாகலாகுமே. 

கடைர்தடாற்கடல்கிடக்து காலகேமியைக்கடி.க த 

உடைந்தவாலிதன்றனக் குதவவக்இசாமனாய் 

மிடைஈதவேழ்மரங்கஞு மடக்கவெய் துவேங்கடம 
அடைந்தமாலடாதமேயடைக்துகாளுமுய்ம்மினோ. 

எத்திறக்துமொத்துநின் ுயர்க் துயள்ச்சபெற்றியோய் 

முத்தெத்துமூரிநீர ராவணைத் துகின் தகின் 

பத்துறு தீ. தசக்தையோடு நின் ௮பாசுமவிட்டவர்க்கு 
எத்திறத் துமின்பமிங்கு மல்குசெல்குகாளுமே 

மட்லொவுதண்டுழா வலக்கனாய்புலன்கழல் 
விட்வெள்விலா சபோகம் விண்ணில்ண்ணிசேநிலும்: 

எட்டினோடி ரண்டெனும் கபிற்தினஸ்லைக்தளேல் 

சுப்டிவீடிலா துவைத்த மா தலின்பமர்ம்மே. 
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i2 சிவவாக்கியம் ஆயிரம்பாடல். 

பின்பிறக்கவைத் தனைசெொ லன் திரின் நுதன்கழற்கு 

அன்புறைக்கவைத்தகா எதிக்தனன்்கொலாழியான் 
தன் திறத்தொரன்பிலா அறிவிலா தநாயினேன் 
என் இிறத்திலென்கொலெம் யிசான்குதிப்புல்வைத்ததே. 

BEET rele sees காதபா.தடோ இனில் 
as Abe தவாங்குவித்து நீங்குவிக்கரீயினம் 
மெய் த்தன்வல்லையா தலா லநிந்தனன்நின்மாயமே 

உய்த் துகின்மயக்கினில் மயக்கலென்னைமாயனே. 

சாடுசாடுபா தனே சலங்கலா் தபொய்கைவாய் 

ஆட ரவின்வள்பிடர் நடம்டபயின் றநா தனே 

கோடுகீடுகையசெய்ய பாதகாளுமுள்ளினால் 

வீடகாகமெய்செயா த வண்ணமென்கொல்கண்ணனே. 

நெற்திபெற்றகண்ணன்விண்ணி ஞ தனேடுடோ தன்மேல் 
நநறதவத்துகா தனோடு மற்றுமுள்ளவானவர் 

கற்றபெற்றியால்வணங்கு பா தகா தவேதகின் 

பற்றலாலோர்பற்.றுமற்ற துற்றிலேனுரைக்கலே. 

வெள்ளைவேலைவெற்புகாட்டி. வெள்ளெயிற்றராவளாய் 

அ௮ள்ளலாக்கடைக்தவன் றருவரைக்கொராமையாய் 

உள்ளகோய்கள் தீர்மருந்து வானவர்களித் தஎம் 

வள்ளலாமையன் றிமற்ரோர் தெய்வம்கான்மஇப்பனே. 

பார்மிகுத்தபாரமுன் னொழிச்சுவானருச்சுனன் 

தேர்மிகுத்தமாயமாக்க நின். றுகொன்றுவென் திசேர் 

மாரதாக்குவான்காடுதது வையமைவர்டாலதாம் 

சரமிகுத்தநின்னலாலோர் தெய்வம்கான்மதிப்பனே. 

குலங்களாய்வீரிரண்டி: லொன்றிலும் றக் திலேன் 

நலங்களாயகற்கலைகள் சாலிலும்ஈவின் நிலேன் 
புலன்களைக் தும்வென் திலேன் பொ தியிலேன் புனிதநின் 

இலங்குபா தமன் திமற்றரோர் பற்றிலேனெம்மீசனே. 

பண்ணுலாவுமென்மொழிப் படைத்தடங்கணுள்பொருட்டு 
எண்ணிலாவரக்கமை கெருப்பினால்கெருக்களூய் 
கண்ணலாலோர்கண்ணிலேன் கலர தசுற்தம்மற்றிலேன் 

எண்ணிலா தமாயரீன்னை யென் ஒுள்கீக்கலென்றுமே, : 
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சிவவாக்கியம் ஆயிசஸ்பாடல், 

விடைக்குலங்களேழடர்த்து. வென்றிவேல்கண்மாதரார். ... : 
கடி.க்கலந்ததோள்புணர்ந்தச கர்லியாய்வேலைகீர் 
படைத்தடைத்தஇற்கிடட்அ.முன்கடைந்று நின்றனக்கு 

அடக்கலம்புகுக்தவென்னை :யஞ்சலென்னவெண்டுமே,. 

சுரும்பரங்கு தண்டுழாய் துதைந்தலர்க்தடாதமே . 
விரும்பிநின் றிறைஞ்சுவேற் சரல்கு௮.ரல்கவாணனே 
கரும்பிருக்சகட்டியே கடல்கிடர்தகண்ணனே 
இரும்ப.ரங்கவெஞ்சரம் து.ரந்தவில்லிராமனே. 

ஊனின்மேயவாவிரீ உறக்கமோடுணர்ச்சகீ 
ஆனில்மேயவைந்துகீ அ௮வற்றுள்நின்ற தூய்மை 
வானினோடுமண்ணும்கீ வளக்கடற்பயனும்கீ 
யானும்நீயதன்றியெம் பிராலும்கீயிசாமனே. 

அடக்கரும்புலன்கள்ஐந் தடக்கியொசையாமவை 
துடக்கறுத் துவர் துநின் தொழிற்கணின் றவென்னைநீ 
விடக்கருதிமெய்செயா து மிக்கோராசையாக்கிலும் 
கடல்கிடஈ தநின்னலாலோர் கண்ணிலேனெம்மண்ணலே. 

வரம்பிலா கமாயமாய வையமேழும்மெய்மையே 
வரம்பிலூமியேத்திலும் வரம்பிலாததர்தஇயாய் 
வரம்பிலா தபல்பிறப் பறுத் துவர் துகின்கழல் 

டொருக்துமாஇருக்தநீ வரஞ்செப்புண்டரீகனே. 

வெய்யவாழிசங்கு தண்டு வில் லும்வாளூமேந் துர்க 
கையசெய்யபோதில்மா து சேருமார்பகாதனே 

ஐபிலா யவாக்கைகோ யறுத்துவக் துநின்னடைந்து 

உய்வதோருபாவம்£ யெனக்குகல்கவேண்டுமே, 

மறம்துறந்துவஞ்சமாத்றதி யைம்புலன்களாசையும் 

துற துநின்கணாசையே துடர்க்துநின்றகாயினேன் 
பிறந்துறர் துபேரிடர்ச் சுழிக்கணின் ௮கீல்குமா 

மறந் தடா துமத்றெனக்கு மாயகல்கவேண்டுமே 

காட்டினான்செய்வல்வினைட்.பயர் சனால்மனர்தளை.. 

நாட்டிவைக் துகல்லவல்ல இற்யவெண்ணினாுொன... 

கேட்டதன்றியென்ன தாவி பின்னைகேள்கடின்னொடமமே. .: 

பூட்டிவைத்தவென்னைநின் லுள் நீக்கஷ்பூவைவண்ணனே,. 
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கந சிவவாக்கியம் இயிர்க்பாடல், 

பிறட்பினோடுபேரிடர்ச் எஜிம்சிண்டின் நும்திங்குமஃது 
இறப்பவைத்தஞானநீ'சக்மாக்கொடேற்றுமா 
பெறற்கரியகின்னடா.த் பத்தியான்னாஸம் 
பிதற்கரியமாயனே யெனக்குரல்கவேண்டுமே. 

இரந்துரைப்ப துண்டுவர்றி எம்கீர்நிதத் தமா 
வரந்தரும்இருக்கு நிம்பில் வை.தத தாடில்மன் இர் 

ப.ரந்தசிந்தையொன்றிநின் று நின்னபா் தபங்கயம் 
கிரந்கரம்கினைப்பகாக நீகினைக்கவலேண்டுமே, 

விள்விலா தகா தலால் விளங்குபாதபோதில்வைத்து 
உள்ளுவேன தானோ யொழுச்குமாதெஜிக்குநீர் 
பள்ளிமாயபன் றியாய வென் திவி” ரகுன் தினால் 

தள்ளுடீர்வரம்புசெய்த 'தோன்நலொன் றுசொல்லிடே. 

இருக்கலந் துசேருமார்ப தேவதேவ தனனே 
இருக்கலந்தவேதநீதி யா௫றின்றநின்மலா 

கருக்கலஈ ககாளமேக 'மேனியாயறின்பெயர் 
உருக்கலங்தொறிவிலா துரைக்குமாஅுரைசெயே, 

கடும்கவந்தன்வக்கரன் கரன்முரன்சிரமவை 

இடந்துகூறுசெய்தபல் படைத்கடக்கைமாயனே 

இடந்இருந் துநின்றியங்கு போ தும்ரின்னபொற்கழல் 
துடர்ந் துவிள்விலாத்தேோர துடர்ச்செல்கவேண்டுமே. 

மண்ணையுண்டுமிழ௩தபின் னிரக் துகொண்டளகஈ து.மண் 

கண்ணுளல்ல இல்லையென்று வென்றகாலமாயினாய் 

பண்ணை வென்றவின்சொல்மங்கை கொங்கைதங்குபங்கயக் 

கண்ணடின்னவண்ணகல்ல இல்லையெண்ணும்வண்ண மே, 

கறுத்தெதர்ர்கசாலகேமி-சாலனேகூடதள் 
ஐ.றுத்தவாழிச ங்கு தண்டு வில் லுழ்வாளுமேர்இனாய் 

தொறுக்கலக்தவனகஃ தொஜிக்கவன் அருன் றம்மூன் 
பொறுத் தரின்புகழ்க்கலாலோர்-சேசுமில்லைரெஞ்சமே. 

காப்செத்தகாசிமன்னன் வக்கரனபவுண்டிசன் : 

மாசின த்தமாலினான்:சமாகிகேசே தறுகன் 
BEY pe purer சவர்ச்த்கின்கழுந்கலால் 

சேசடாசமெத்இறத்தும்லைத்திடேனெம்மீசனே, 
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சிவவாக்தியட் ஆக்கல். 45 
கேடில்சர்வரத்தனாயக் கெய்பாத்தயனரன் 
நாடினோகொட்டமாயி ரத்தஷ்காகெண்ணிஞம் 

விடதானபோகமெய்தி வீ த்திருக்சுபோ இலும் 

கூடுமாசையல்லதெர்ன்து கொள்வனோகுறிப்பிலே, ௧௦௮ 

சுருக்குவாரையின் நியே சுருங்கனாய்சுருக்கியும் 

பெருக்குவாரையின் தியே பெருச்கமெய் துபெத்றியோய் 
கெருக்குவார்கள் தீக்குணங்கள் தீர்த்தே தவதேவனென் இ 

இருக்குவாய்முனிக்கணங்க ளேத்தயானிமேத்தனேன், ௧௦ஆ 

தூயனாயுமன்றியும் சுரும்புலாவுதண்டுழாய் 

மாயநின்னைகாயினேன் வணங்கிவாழ்ச் துமீதெலாம் 
நீயுநின்குறிப்பினிற் பொறுத் துகல்குவேலைநீர் 

பாயலோபெத்தர்சித்தம் மேயவேலைவண்ணனே. க்கு 

வை துநிஷ்னைவல்லவா பழுத்தவர்க்கும்மாறில்போர் 

செய்துகின்னசெற்ற தீயில் வெந்தவர்க்கும்வந் துன்னை 

எய் கலாகுமென்பராத லாலெம்மாயகாயினேன் 
செய்தருற்றம்ஈற்றமாக வேகொள்ஞாலகாதனே. ௧௧௧ 

வாள்களாகிகொள்கள்ளெல்ல கோய்மைகுன் றிமூட்பெய்தி 

பாளுநாளதா தலால் வணங்கவொழ்த்தென்கெஞ்சமே 
ஆள தாகுகன்மையென் று நன்குணர்ந்ததன்றியும் 

மீள்யிலா தபோகம்ஈல்க வேண்டும்மாலடா தமே. ௧௧௨, 

சலங்கலந்தசெஞ்சடைக் கறுத்தசகண்டன்வெண்டலை 
புலன்கலங்கவுண்டபாத கத்தன்வன் றுயர்கெட 

அலங்கல்மார்வில்வாசநீர் கொடுத்தவாடுத்தரே 

கலங்கொள்மாலைகண்ணும்வண்ண மெண் per IG) ஈஞ்சமே. ௧௧௩ 

ஈனமாயவெட்டுநீக்கி யேதமின்றிமீ துபோப் 
வானமாளவல்லையேல் வணக்வொழ்த்ெென்கெஞ்சமே 

நோனமாகொயிருக ஞாலமூற்றுமோசெயிற்று 

ஏனமாயிடந்தமூர் த்தி யெகிைபா தமெண்ணியே, ௧௪௪ 

அ.தீதனாகெயன்னையாடு யாளுமெம்பிசானுமாய் ட. 

ஒத்தொவ்வாதபல்பிறப் பொழித் துகம்மையாட்தொள்லான் . 

தேத்தனார்முகுந்தனார் புகுக்துசம்முள்மேவிஞர் 
எத்.இனாலிடர்க்கடல் கஇடத்.தியேழைகெஞ்சமே.... க்கட



* சிவத்தலம் ஆயிரம்பாடல், 
மாறுசெய்தவாளரக்கன் காளுவப்ப ன் திலல்கை 
கீ.றுசெய் துசென்றுகொன்று வென்றிகொண்டவீர ஞர் 
வேறுசெய்து சம்முளென்னை லைத்திடாமையால்கமன் 
கூ௫செய்துகொண்டிருக்த ரூற்தமெண்ணவல்லனே. 

அச்சம்கோயொடல்லல்பல் (9தப்பவாயமப்பிவை 
வைத்தசிற்ை கவைத்தவாக்கை மாத்றிவானிலேற்றுவான் 
அச்சுதனாந்தசர்த்இி யாதியந்தமீல்லவன் 
ஈச்சுகாகணைக்கெர்த நாதன்வேத£ தனே, 

சொல்லினும்தொழிந்கணும் துடக்கருவதன்பினும் 
அல் லூன்பகலிே CO மானமாலைகாலையும 
வல்லிராண்மலர்க்கெத்இநாத பா திபோ இனை 
புல்லியுள்ளம்விள்விலா து பூண்டுமீண்ட இல்லையே. 

டொன்னிசூழரங்கமேய பூவைவண்ண மாயகேள் 
என்ன தாவியென்னலும் வல்வினையினுள்கொழு£்ே Sp gi 
உன்ன. ஈவமென்னநின்ற வொண் சுடாக்கொழுமலர் 
மன்னவாதுபூண்டுவாட்ட மின் நியெங்கும்நின்றதே. 

இயக்கருதபல்பிறப்பி லென்னைமாற்றியின் evi து 
உயக்கொள்மேகவண்ணாஈண்ணி யென்னிலாய சன்னுளே 
மயக்கினான்ஐன்மன்னுசோதி யாதலாலென் னாவிதன் 
இயக்கலாமறுத்தருத வின்பவிடுபெத்றே த. 

அக்இகாலமுச்சிமூன் று மாடுஇன்றதீர்த்தமும் 
சந்திதர்ப்பணங்களுக தபங்களுஞ்செடங்களும 
சிக்தைமேவுஞானமுக் இனஞ்செயிக்குமந்இரம் 
எந்தைராமராமராம ராமவென்னுகாமமே. 

கதாவுபஞ்சபாதகங்க ளைத் துரந்தமக்இரம் 
இதாமிதாமசல்லவென்று வைத்.ுழலு?ே மழைகள் 
ச. தாவிடாமலோ துவார். தமக்குகல்லமக்இம் 
இதாமிதாமராமராம ராமவென்னும்காக்மே, 

நானதேதுகீயதேது ஈடுவினி தே Sl 
கோனதேதுகுருவதே.து கூறிடுத்சுலாமர 
ஆனதே துவழிவதேது வப்புஐத்.இலட்புறம் 
கனதேதுராமராம ராமவென்றாரமமே. 
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சிவலாக்கியல் gyfiguinsire...do, 

ஆனவஞ்செழுத்துளே யண்டமுமகண்ட முக் 
ஆனவஞ்செமு தி giGer யா இமானகூவரும் 

ஆனவஞ்செழுத்துளே யகாரமேமகாரமும் 
ஆனவஞ்செழுத்துளே யடங்கலாக துற்றேே௪. 

ஓடியோடியோடி யோடி யுட்கலர்் சசோ இயை 
காடிநாடிநாடிநாடி காட்களுங்கறிக் துபோய் 
வாடிவாடிவாடிவாடி. மாண்டுபோனமாந்தர்கள் 
கோடிகோடிகோடிகோடி யெண்ணிறந்சுகோடியே, 

உருத்தரித்தகாடி.யி லொடுங்குன் தவாயுளை 
கருத்தனொலிருத்தியே கபாலமேற்தவல்லீரேல் 

விருத்தரும் பாலராவர் மேனியுஞ்சிவக்திடும் 

அருட்டரித்தநாதர்பாத மம்மைபா தமூண்மையே. 

வடி.வுகண்டுகொண்டபெண்ணை மறழொருவன த.இனால் 
விடுவனோவனாருயிசை வெட்டவேணுமென்பனே 

நடுவன்வந்தழைத்தபோது நாறுமித்தகல் லுடல் 

சுடலைமட்டுங்கொண்டுபோய்த் கதோட்டிகைக்கொடுப்பசே. 

என். 2லயிருந்ததொன்றை யானதிந்ததில்லையே 
எனனவிலயிருந்சதொன்றை யானநிர் துகொண்ட பின் 

என்னிலேயிருந்ததொன்றை யாவர்காணவல்லிரோ 
என்னிலேயிருந்திருக்து யானுணர்க்துகொண்டனே. 

நினைப்பதொன்றுகண்டிலே னீயலா துவேறிலை 

நினைப்புமாய்மறப்புமாய் நின்றமாய்கைமாய்கையை 

அனைத்துமாயகண்டமா யனாதிமுன்னனாஇயாப் 

எனக்குள்நீயுனக்குள்கா னிருக்குமாததெக்களே. 

மண்ணும்நீவிண்ணும்நீ மறுகடல்களேகும்கீ 

எண்ணும்நீஎழுத்தும்கீ பிசைந்சபண்ணெழுத் துற்ற 

கண்ணும்நீமணியும்நீ சண்ணுளாடும்பா வைகீ 

ஈண்ணுநீர்மைநின்றபா தம் ஈண்ணுமா தருளிடாய். 

அரியுமல்லவயனுமல்ல வப்புதத் இலப்புறம் 

கருமைசெம்மைவெண்மையைசக் கட்ர்துரின்றகாரணம் 

பெரியதல்லூிறிய தல்ல பந்றுமின்கள்பற் றுஙின்கள் : 

துரியமுங் கடர்துநின்ற தார தூர தரமே, 
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Bw சிமேவாக்கிலன்.ஆூயிரம்பாடல். 

சாத்திரங்களோதுடன்ற சக்தகாதபட்டசே 
வேத்திரைப்புவக்தடோ து வேதமவக்து சவுமோ 
மாத்திரைட்டோ தும்முளே மறித்துரோககவல்லிரேல் 
கஷ்த்திரப்பற்சோய்களேது ச,த்திமுத்இித்தயே. 

தூசர்தூரந்தூரமென்று சொல்லுவார்கள்சோம்பர்கள் 

பாரும்விண்ணுமெகங்குமாய் பரந்தமெய்ப்பராபரம் 
ஊருகாகொடெலா முழன்.றுேடுமூமைகாள் 

கேரதாகவும்முளே யறிர் துணர்ச்துகொள்ளுமே, 

நாலுவேதமோ துவீர் ஞானடா தமதி௫லீர் 

டா லுநெய்கலந்தவாறு பாவிகாள திதலீர் 

ஆலமுண்டகண்டனா சகத்.துளேயிருக்கவே 

காலடனன்றுசொல்லுவீர் கனுவிலும்மதில்லையே. 

வித்திலாதகசம்பிர தாய மேலுமில்லைகீழுமில்லை 
தச்சிலா தமாளிகை சமைந்தவா றதெங்கனே 

பெற்றதாயைவிற்றடுமை கொள்ளுகின் தபேதைகாள் 

௪.த்.இலா தடோ து€வ னில்லையில்லையில்லையே, 

அ௮ஞ்சுமூணுமெட்டடா வநாதியானமரந்இரம் 

கெஞ்சிலேகினைந்துகொண்டு .நா.துருசசெபிப்பிரேல் 

பஞ்சமானடா தகங்க ஹூ ௮ுகோடி செய்யினும் 

புஞ்சுமீபால்பறக்குமென்_.று கான்மறைகள்பன் னுமே. 

அண்டவாசலாயிரம்ப்ர சண்டவாசலாயீரம் 

ஆதிரண்டேநோறுகோடி யானவாசலாயிரம் 
இந்தவாசமேலழைவாச லேகடோகமானவாசல் 
எல்பிரானிருக்கும்வாச லியாவர்காணவல்லரே. 

சாமம்காலுவேதமுஞ் சகலசாச் இரக்களும் 

ஏமஜாமபோ இனும் பிரைவனையரி௫லீர் 
காமகோயைவிட்டுகீர் கருத் துளேயுணர்க்தபின் 
சொசாமற்றகாயமா லிருப்பனெங்களிசனே, . 

சற்ரண்டுகாரையெசன்:று சன்னபின்னலாகையால் 
மங்மொளாேேதயுலகல் மாலிப்க்களெ த்.தனை' 
சற்கிரண்டையுக்தவிர்ச் து தாண்டுகவஸ்லிரேல் 

கெரி௫கைமல்கைடற்கிரோடு. கூடி வாழலாகுமே. 
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சிவவுகக்கியல் ஆபிரம்பாடல், 

த௩ஙகமொன்றுரூபம்வேறு தன்மையானவா அபோல் 
செங்கண்மாலுமீசனுஞ் சதந்இதர்ததெம்றாளே 

விஉகளங்கள்டேசுவார் விளங்குடன் றமாக்தரே 

எங்கூமாஇநின்றநாமம் காமமிக்தசாமே. 

அஞ்செழுத்திலேபிறந்து ௮ஞ்செழுத்திலேவளாக்து 

அஞசெழுத்தையோதுஇன்ற டஞ்சபூதடாவிகாள் 
அ௮ஞ்செழுத்திலோரெழுத் தறிக துகூறவல்லிரால் 
அஞ்சலஞசலென்றுகாத னம்பலத்திலாடுமே. 

௮ஞ்சுமஞ்சுமஞ்சுமே யனா இயான தஞ்சுமே 
பிஞ்சுயிஞ்சு சல்லவோ பித்தர்காள்பிதற்.றுதீர் 

ரெஞ்சிலஞ்சுகொண்டுகீர் நின் றுகோக்கவல்லிேல் 

அஞ்சுமில்லையா றமில் லனாுதியானதோன்றுமே. 

நீளவீடுகட்டுகீா£ ரெடுங்கதவுசாத்துதீர் 
வாழவேணுமென்றலோ மகழ்நதுரூர்த மார்தரே 

காலனோலைவந்தபோ து கைகலர்துகின் றிடும் 

ஆலமூண்டசகண்டர்பாத மம்மைடா தமுண்மையே, 

விடெடு? துவேள்விசெய்து மெய்யரோடுபொய்யுமாய் 

ப மமக்கள்பெண்டிசுற்ற மென்றிருக்குமாந்தர்காள் 

நாடுபெற்நநடவொகையி லோலைவர்தழைத்்திடில் 

ஓடுபெற்றதவ்விலை டொருதுகாணுமுடலமே. 

ஒஓடமுளளடோதகெலா மோடியேயுலாவலாம் 

ஒட முள்ளடோெலா முறுதிபண்ணிககொள்ளலாம 

ஓட ஒழமுடைர்தபோது வொப்பிலா தவெளியிலே 

ஆடுழில்லைகோ மில்லை யாருமில்லையானதே. 

அண்ணலேயனாதஇியே யனாதிமுன்னனுஇயே 

பெண்ணுமாணுமொன்றலோ பிதப்பதத்குநுன்னெலரம் 

கண்ணிலாணிசுக்கெகங் கருதியோங்குகாளிலே , 

மண்ணுளோருமயிண்ணுணோரும். வக்தவாறதெக்கனே. 

பண்டநொன்பறி Ising. “evi SG tar 

டாழிலேசெபித் துவிட்ட as far eo alata ah 
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சாமிசாமியெனத்தொழுது சண்டனிட்டதெத்கரை 

   

ம் 

ars: 

SEM. 

Cre 

௧௪டு 

௧௪௭ 

Fa



ஜ் சிஙுமாக்கியம் ஆயிரம்பாடல், 

மிண்டசாய்த்இரிந்திபோ. இயைத்தரீர்களெத்தனை 
மீளவுஞ்செவாலயங்கள் சூழவர்ததெத் தனை 

அண்டர்கோனிருப்பிட திர் துணர்ந்கஞானிகள் 
க்கட கோயில்தெப்வமென்து கையெடுப்பஇல்லையே. 

கெருப்டைமூட்டி.கெய்யைவிட்டு நித் தநித்தநீரிலே 
விருட்பமோடுநீர்குளிக்கும வே.தவாக்கியங்களும் 
நெருப்புகீருமும்முளே நினைந் து கூ.றவல்லிரேல் 

சுரூக்கமற்றசோ இயைத் தெடாக் துகூடலாகுமே. 

பாட்டிலாதபரமனைப் பச.மலோககாதனை -: 

காட்டிலாதநகாதனை நாரிபங்கர்பாகனை 

கூட்டிமெள்ளவாய்புதைக்து குணுகுணுத்தமஈஇரம் 

வேட்டகாரர்குசுகுசுப்பு கூப்பிடாய்முகுஞ்சதே. 

செய்யதெகங்கிலேயிளநீர் சேர்ந்தசாரணங்கள்போல் 
ஐயன்வரந்துஎன் ளம் புகுர் துகோயில்கொண்டனன் 

ஐயன்வந்துஎன்னுளம் புகுந்துகோயில்கொண்டபின் 

வையகத்தில்மாந்தர் முன்னம் வாய்இறட்பதிலலையே 

மாறுபட்டுமணி துலக்கி வண்டினெச்சில்கொண்டுமபோய் 

ஊ.றுபட்டகல்லின்மீதே யூற்றுன் றயூடரே 
மாறுபட்டதேவரு மதிந்துகோக்குமென்னையும் 
கூ.றுபட்டு தீர்க்கவோ குருக்கள்பா தம்வைத்ததே. 

கோயிலாவதேதடா குளங்களாவதேதடா 
கோயிலுங்குளங்களுல் குஃ்பிடிங்குலாம்ே 

கோயிலுமனத்துளே குளங்களுமன த் துளே 
ஆகதுமழிவது மில்லையில்லை யில்லையே. 

செங்கலுங்கருங்கலுஞ் சிவக்தசா இலில்கமும் 
செம்பிலேதிராவிலுஞ் வெனிருப்பனென்ூதீர் 
உன்பதமறிந்துநீ ரும்மைகீ ரறிக்சபின் 
“அமபலம்கிறைர் தாத ராடல்பாடலாகுமே. 

பூசைபூசையென் கீர் பூசைசெய்யும்பேழைகாள் 
பூசையுன்ன தன்னிலே பி்சகொண்டதெவ்கிடம் 

சைகொண்டதோ வனபூசைகொண்டதோ 

எதி! சைகொண்டதோ வின்னதென்நியம்புமே, 
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சிவவாக்கியம் ஆயிரக்பாடன், 

இருக்குகாலுவேதழு மெழுத்தரவேமோ இம் 
பெருக்கநீறுபூசிலும் பிதந்தினும்பிசானிர£ன் 

உருக்ககெஞ்சையுட்கலந்து வுண்மைகூ றவல்விரேல் 

சுருக்கமற்றசோ தியைத் தொடர துகூடலாகுமே. 

கலத்தல்வார்த்துவைத்தரீர் கத. தீமுடிக்கனால் 
கலத்திலேகரர்ததோ கடுத்ததிகுடி.ச்.சதோ 
நிலத்திலேகரஈ தசோ கீள்விசும்பகொண்டதோ 
மனத்தின்மாயைநீககிலே மனத்துளேசசந்ததே. 

பறைச்சியாவதேதடா பணத்தியாவதேதடா 
இறைச்சிகோலெலும்பினு மிலக்கமிட்டிருக்குதோ 

பறைச்சிடோகம்வேறதோ பணத்திடோகம்வேறதோ 
பறைச்சியும்டண த்இயும் பகுத் துபாறுமும்முளே. 

வாயீலேகுடி 4தநீரை யெச்சிலென் றுசொல்குதீர் 
வாயிலேகுகப்புவேதம் மெனப்படக்கடவதோ 
வாயிலெச்சிலபோகவென்று கீர் தனைக்குகிப்பிர்காள் 

வாயிலெச்சில்டோனவண்ணம் வந்திருக் துசொல் லுமே. 

ஒ.துகன்றவேதமெசசி லுள்ளமஈஇிரங்களெச்சில் 
டோ தகஙகளானதெசசில பூதலங்களேழுமெசசில் 

மா இருகதவிந்துவெசசில் /பதியுமெச்சிலொலியுமெச்சில் 

ஏ இலெச்சிலில்ல இல்லை யில்லையில்லையில்லையே. 

பிநட்பதற்குமுன்ளெலா மிருக்குமாறதெக்கேன 

பிறந துமண்ணிநறர் தபோ யிருக்குமா ததெக்கனே 

குதித்துநீர்சொலாவிடிம் குமிப்பிலா தமாந்தரே 

௮றுப்பனேசெவியிரண்டு மஞ்செழுத்.துவாளினால். 

அம்பலத்தையம்புகொண் டசல்கெள்முலசங்குமோ 

கம்பமறறபாறகடல் கலககென்றால்கலக்குமோ 

இன்பமத்றயோகியை யிருளும்வர்தணுகுமோ 
செம்பொனம்டலச் துளே தெளிச் ததேசிவாயமே. 

சித்தமேதுகிந்தையேது சவெனே துசித்தரே 
சத்தியே துசமபுவேது சோஇேபேசகற்றது 

முத்தியேதுமூலமேது ரூலமர்இசல்களே.து 
வித்திலாதவித் இலே யின்னதென்றியம்புஷே, 

௧௪௬௦
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ஏத தமற்றுசிக்கையுத்து வேனற.துகின் திடம் 
சத்தியத் றுசம்புவறறு சா. இடேதமற்துகன் 

முத்தியற்றுமூலமற்று மூலமக் இரங்களும் 
வித்தைவித்தையீன்றவித்இல். விளைந்ததேடிவாயமே. 

சாதியாவதேதடா சலக்திரண்டகீரெலாம் 
பூதவாசலென்றலோ பூதமைந்துமொன்றலோ் 
காதில்வாளிகாரைகம்பி பாடகம்டொஜனொன் நலோ 
காஇிீபேதமோ துன் ற தன்மையென்ன தன்மையே. 

கறந்தடால்முலைப்புகா கடைநதவெண்ணைமோர்புகா 

துடைக்துபோனசங்கினோசை யுயீர்களுமுடற்புகா 
விரிக்தபூவுஇர்க் தகாயு மீண்டுடோய்மரம்புகா 
Mesa Spi இல்லை யில்லையில்லையில்லையே, 

ததையினிற்டெந்தபோ தன்று தூமையென் நிலீர் 

துரையறிந்துநீரகுளிக்த தன்.ற:தூமையெனறிலீர் 

பறையை துநீர்பிறந்த தன் று தூ மையென் நிலீர் 

புறையிலா தவிசரோடு பொருதுமாறநதெஙஙனே. 

துமைதூமையென்றுகீர் துவண்டலையுமேழைகாள் 

தூமையானபெண்ணிருக்க தூமைபோனதெவ்விடம் 

ஆமைபோலமுழிகவுந் தனேகவேதமோ துவீர் 

தமமையு நஇரண்டுருண்டு சொற்குருக்களானதே. 

சொற்குறுக்களானதுஞ் சோகுமேனியான தும் 

மெயக்குருக்களாயினும் வேணபூசைசெப்கினும் 

சற்குருக்களாயினுஞ் சாத் தஇிரங்கள்சொல்லினும் 
மெய்க்குருக்களாயிலுந் இரண்டரண்ட தூமையே, 

கைவடங்கள்கொண்டுகீர் கண்சிமிட்டி கிற்டுதீர் 

எவ்விடங்கள்கண்டுநீ ரெண்ணியெணணிடார்க்கதீர் 
பொய்யுணர்ந்தசிந்தையைப் பொருந்திகோக்கவல்லிரேல் 

வெங்கடிந்த தும்முே விளை£ துகூறலாகுமே. — 

ஆகொட்டிவேங்கையை யகப்படுச்துமாறுபோல். 

மாகோட்டியென்னைநீ மதிமயக்கலாகுமோ 

கோகொட்டியானையைக் கொஞ்தரித் solar eum 

வீடுதாட்டியென்னைநீ இவளிப்டடு த்தவேஹுமே, 
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Focus ae 

இடதுகண்கள்சந்துரன் வல்ழச்ண்ஸைா ராக 

இடக்கைசங்குசக்கரம் வலக்கைஞன்வானிமிடி! 

எடுக்தடா தம்நீண்மூடி யெண்டிசைக்குமப்புதம் 

உடல்கலந்துகின்றமாயம யாவர்காணவ்ல்லரோ, 

காழியுப்புநாறியுப்பு நாழியானவா நு போன் * 

ஆதியோனுமீசனு மமர்ந்துவாழ்ர்இருஈஇடச் 

எருதிலே.றுமீசனு மியக்குசக்ச தசனையும 

வேகூறுபேசுவார் வீழ்வர்வீணசூலே, 

இல்லைகாயகனவன் இருவரங்கனுமவன் 

எல்லையானபுவனமு மேகழூர் த்தியானவன் 

பல் லுகாவுமுள்ளபேர் பகுர்து கூறிமகிழுலார் 

வல்லபங்கள்பேசுவார் வாய்புழுச் துமாய்வரே, 

௭ த்திசைக்குமெவ்வுயிர்க்கு மெங்களப்டனெம்பிரான் 

முத்கியானவித்துளே மூளைத்தெழுந்தவச்சுடர் 

சித்தமுந்தெளிஈ துவேத கோயிலுந்இறர்தபின் 
அ. த்தனாடல்கண்டபின் னடங்கலாடல்காணுமே, 

உறற,நூல்களும்முளே யுணாக்துணர்க் துபாடுவீர் 
DD DS துநின்.றுநீர் பராபரங்கரு.இலீர் 

செறநமா வையுள்ளரைச் செருக்கறுத்தருத்இடில் 
சுறறமாகவும்முளே சோ இயென் றும்வாழுமே. 

போ நடாவெழுக்ததும் புனலதாகவந்ததும் 

மாழடாபுகுநததும் தானடாவிளைந்ததும் 
ஓதடாவஞ்சுமூன று,மொன் றதானவக்கரம 

ஓதடாவிராமராம ராமமென்னுகாமமே. 

அகாரமென்றவககரத்து எவ்வுவந்துஇத்ததோ 

உகாரமென்றவக்கர த்தி லுவ்வுவர் துஇத்ததோ 

அகாரமும்உகாரமுஞ் சகராமன்திரநின்றதோ” 

விகாரமற்றயோடகொள் விரித்.துரைக்கவேணுமே. ' 

அறத்து நவகளுக்குகீ யகண்டமெண்தகசைக்கும்சீ. , 

இறத் இறங்களுக்குநீ' ேேவொர்கள்9ச்னிதமி, 

உறக்கம்கீயுணர்வுகீ யுட்கலந்தசோநிரி 

மறக்கொணாதநின்கழல் மறப்பினுக்குடிடுகாள். 
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* சிவனக்கியம் சுயிரம்டாடல். 

அண்டம்ூயகண்டம்சி யா இயலை மானரீ 

கண்டம்கீகருத் து$ீ காவியங்களானநீ 

புண்டரீகமற்றுளே புணருடன்ற புண்ணியர் 
கெண்டகோலமானசேர்மை கூர்மையென்னகூர்மையே. sme 

மையடர்க்தகணணினார் மயக்கிடும்மயக்கிலே 

மையிறர் துகொண்டுநீக்க எல்லலற்றிருப்பிர்காள் 

மெய்யடர்ந்தரிர்தையால் விளல்குஞானமெய் இனால் 
உகிங்டர்ந்துகொண்டுநீல்க ஞூழிகாலம்வாழ்விரே. கட 

கருவிருந்தவாசலாற் கலக்குகன்றவஹமைகாள 
குருவிருர் துசொன்னவார் த்தை குறித் துகோக்கவல்லீரேல் 

உருவிலங்குமேனியாகி யும்பராகிகின் நநீர் 

இருவிலங்முமேனியோடு சென்றுகூடலாகுமே, ௮ 

இர் ததமாடவேணுமென்று தேடுகின்ற தீனர்காள் 

தீர் த்தமாடவெவ்விடக் செளிர் துடீரியம்பீலீர் 

இர்த்தமாகவும்முளே தெளிக துகீரிருந்தபின் 

இர்த்தமாகவுள்ள துஞ் சிவாயமஞ்செழுத் துமே. கலச 

கழுத்தையும்கிமிர் த்திகல்ல கண்ணையும்விழித் துகீர் 

பழுத் துவாய்விழுந்துபோன பாவமென்னடபாவமே . 

அழமுத்தமானவித்திலே யனாஇயாயிருப்பதோர் 
ஏழுத்திலோவெழுத்திலே யிருக்கலாமிருத் துமே ௧௮௫ 

கண்டுநின்றமாயையுக் கலக்துறின்றபூதமும் 
உண்டுறல்குமா.றுநீ குணர்கஇருக்கவல்லிரேல் 
பண்டையாறுமொன்றுமாய்ப் பயந்தவேதசுக்சனாய் 

அண்டமுத்இியாகரின்ற வா.இமூலமூலமே, ௧௮௧ 
ஈன்றவாசலுக்கிரல்கு யெண்ணிறக் துபோவிர்காள் 

கான்றவாழைமொட்டலர்ந்சு காரணமதிகலீர் 
கான்றவாசலை த இரந்து. காடி.கோக்கவல்லிரேல் 

கோன். றுமாயைவிட்டொழிந்து சோஇவக்து தோன்றுமே. கன 

உழலும்வாச லுக்கக்டு யூசலாடுமூமைகாள் 
உழலும்வாசலை த இத் து: வன்மைசேர வெண்ணிலீர் 
உழலும்வாசலைத்இறக்து வுண்மைகீருளார்ர்.தபின் 

ஆழுலும்வாச லுள்ளிருந்த அண்மைதானுமாவீரே, Ba



சிவவாக்கியம் ஆயிரஸ்பரூடல், 

மூலநாடி.தன்னிலே முளை த்தெழுர்தசேச இயை. 

நாடிகாடியும்முளே காழிகைகிருந்தபின் 

பாலனாடுவாழலாம் பகலிரவுகாணலாம 

ஆலமுண்டகண்டசாண யம்மையாணையுண்மையே. 

இருக்கவேணுமென் றபோ இருக்கலாயிருக்குமோ 

மரிக்கவேணுமென்றலோ மண்ணுசே படைத்தனர் 

சுருக்கமற்றதம்பிரான் சொன்னகஞ் செழுத்தையும் _ 

மரிக்குமுன்வணங்கெர் மருக்கெனப்பதங்கெடர். 

அன்ப தீதே 1 ரிலக்கமு மடற்கலோரெழுக்கவோ 

விண்பரந்தமந்திரம் வேதகான்குமொல Ber 
விண்பராஈதமூலஉஞ் செழுத்துளேமுளை த்ததே 

அங்கலிங்கமிடமா யமர்ந்தேே தசவாயமே 

  

சிவாயவென் றவக்ஷரஞ் இவனிருக்கு மக்ஷரம் 

உபாயமென்றுநம்பு தற்கு உண்மையானவக்ஷரம் 

கபா டமற்றவாசலைக் கடக்துபோகும்வாயுவை 

உபாயமிட்டழைக்குமே சிவாயமஞ செழுக்துமே. 

உருவுமல்லவெளியுமல்ல வொன்றைமேவிநின் நதல் 

ப.ருவுவாசல்சொர்தமல்ல மற்றதல்லவற்றதல்ல 

பெறிய தல்லசிறிய தலல பேசலான தானுமல்ல 

உரிய தா நின் றகேர்மை யாவக்காணவல்லரே, 

ஆத்துமாவனாதியோ வனாத்துமாவனா தியோ 

பூக் இருக் தஜம்பொ றி புலன்களீமனா தியோ 

தாக்கமிக்க,நூல்களாஞ் ௪.தா சிவமனா தியோ 

வீக்கவந்தயோ௫கொள் விரித் துரைககவேணாமே. 

அறிவிலேபிழந்திருந்து ஆகமங்களோ துர் 

கெறியிலேமயங்குகின்ற நோமையொன் நறிகலீர் 
உறியிலேதயிரிருக்க வூர்புகும்துவெண்ணெய்சேடும் 
அறிவிலா தமாந்தசோ டணுகுமாறதெக்ஙனே. 

இருவரங்கமும்பொருர்இ யென்புருகிகோக்குலீர் 

உருவரங்கமாகிகின்ற வுண்மையெொசன்னஹயோர்இலீர் 

கருவரல்கமாகிநின்ற கற்பனை கடக துமீன் 

இருவரங்கமென் றுநீர் தெளிர் இருக்க வல்கிதீர.. 
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$B சிலவாக்கியம் ஆயிரம்பாடல்- 

கருக்குழியிலாசையாய்க் காதலுற்றுநித்ுதீர் 

குருக்கிடுக்குமேழைகாள் குலாவுகின்றடாவிகாள் 
இருத்திருத்கிமெய்யினாற் சவந்தவஞ்செழு த்தையும் 

உருக்கழிக்குழும்மையு முணர்ந்துணர்ர்துகொள்ளுமே, 

மண்ணிலேபிறக்கவும் வழக்கலா துரைக்கஷும் 

எண்ணிலா தகோடி.தேவ ரென்ன துன்னதென்னவும் 

கண்ணிலேமணியிருக்கக் கண்மறைந்தவா.றுபோல் 
சண்ணில்ே காடி வரு மி தன்கணால்விழீப்டே த, 

மண்கலங்கவர்ந்தபோது வைத்துவைத்தடுக்குவார் 
வெங்கலக்கவர்ந்தபே து வேணுமென் நுடேணுவார் 

நங்கலங்கவர்ந்தபோது நாறுமெனறு போடுவார் 
௭ண்கலர் துநின்றமாய் மென்னமாய்மீசனே 

மிக்கசெல்வநீபடைத்த விற்குமேவிப்பாவிகாள் 

விறகுடன்சொளு த்திமேனிவர் துபோவ தறிகலீர் 
மக்கள்பெண்டிசுற்நமென்று மாயைகாணுமிவையெலாம் 

மறலிவர்கழைத்தடபோது வர்துகூடலாகுமோ, 

ஓககவந்துமா துடன் செறிந் திட த் தலழகியே 

ஒருவ ராகியிருவராக யிளமைபெ ற்றவரிலே 

அக்கணிர் துகொன்றைசூடி. மம்பல த் இலா வொர் 
அஞ்செழுத்தையோதிடி னனேகடாவமகலுமே 

மாகென்றுசெல்வழு மனைவிமைக தர்மகழவே 

மாடமாளிகைபுறத்தில் வாழுகன் றநாளிலே 

ஓடி வற் துகால தூதர் சடுதியாகமோ தவே 

உடல்கிடந்துபிரகழன்ற வுண்மைகண்டுமுணர்லீர், 

பாடுகின்றலுட்பருக்கண் தங்கணாக்களுக்கியே 

பழுதிலாதகன்மகூட்ட மிட்டவெங்கள்பரமனே 

நீ தசெம்டொனம்பலத்.து ளாடுகொண்டவப்பனே 
மீலகண் டகாளகணடடத்யகல்லி யாணனே. 

கானமற்றகாட்டகத்தில் வெர்தெழுந்தநீ றுபோல் 
நோனமுற்தடமிஈஞ்சகத்தில் வல்லதே துமில்லையே 

ஊனமற்றசோதியோ டணர்வுசேர்ந்தடக்கினால் 

சேனகச்இனூறல்போல் தெளிர் 3G திவாயமே. 
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சிவவாக்கியம் ஆயிரம்பாடல். Qi? 

பருகியோடியும்மூளே பறந்துவந்தவெளிதனை 
நிரவியேநினைந்துபார்க்கில் நின்மலமதாகுமே 
உருயோடியெங்குமாய மாயசோதஇதன்னுளே 
கரூடாதவுனக்குகல்ல காரணமதாகுமே. 2.0@ 

சோ இடாதியாகறின்ற சுத்தமும் பலித்துலந்து 
போதஇியாகபோதகத்தை யோதுகின்றபூரணா 
விஇயாகவோடிவந்து விண்ணடியினூடுடோய் 

ஆரா தனா கனென் றனந்தகாலமுள்ளசே, ௨௦௯ 

இறைவனாலெடுத்சமாடச் தில்லையம்பலத்திலே 

அறிவினாலசித்தகாய மஞ்டிஷலைமர்ந்ததே 
கருவிநா தமுண்டுபோய் கழன்2வாசலொன்பதும் 

ஒருவராயொருவர்கோடி யுள்ளுளேயமர்ந்ததே ௨௦ 

செஞ்சிலேயிருந்துருந் து நெருக்கியேோடும்வய/ளை- 

அன்பினாலிருந்துநீ ரருகருத் தவல்லிேல் 

அன்பர்கோயில்காணலா மகன்றுமெண்டி சைக்குளே 

துமபியோடியோடி யோடி, சொல்லடாசுவாமியே. ௨௦௮ 

இல்லையைவணங்கிகின்று தெண்டனிட்டவாயுவை 

எல்லையைக்கடந்துநின்று ஏகபோகமாய்கையோ 

வெல்லையைக்கடநஈதுகின் று சொர்க்கலோகவெளியிலே 

வெள்ளையுஞ்சிவட்புமாகி மெய்கலர் துகின்றதே. ௨௦௯ 

உடம்புயிரெடுதசதோ வுயிருடம்பெடுத்ததோ 

உடம்புயிரெடுத்தபோ துருவமேதுசெப்புவீர் 
உடம்புபிரிறந் துபோ புயிரிறப்ப தில்லையே 

உடம்புமெய்மறந்துகண் ணெர்க் தஞானமோ துமே, ௨௧௦ 

அவ்வெனுமெழுக்தினு லகண்டமேழுமாகனய் 

உவ்வெனுமெழுத்தினா லுருத்தரித் துநின்றனை 

மவ்வெனுமெழுத்தினால் மயங்கினார்கள்வையகம் 
அவ்வுமுவ்வும்மவ்வுமா யமர்ஈ்தேேதவாயமே. ௨௧௧ 

மந்இரங்களுண்டுநீர் மயங்குகின்றமானிடர் 
மந் திரங்களாவது மர த்இலூறலன்.றுகாண் 
மந்தரங்களாவது மதத் தீழுக்தவாயுவை 

மந் ரக் திதையுண்டவர்க்கு மானமே துமில்லையே, ௨௪௨



௮ சிவவாக்கியம் ஆயிரம்பாடல், 

என்னவென் றுசொல்லு$ேவே னிலக்கணமிலா ததைப் 
பன்னுகின் செந்தமிழ்ப் பதங்கடா் தபண்பென 
மின்னகத்தில்மின்னொடில்க மின்னதானவா.றுபோல் 
என்னகத்துளீசனும் யானுமல்ல இல்லையே. ௨௧௩ 

ஆலவித்திலாலொடுங்க யாலமானவாறுபோல் 

வேறுவித்துமின்றியே விளைந்துடோகமெய் இடர் 

ஆ௮வித்தையோர்கிலீ ரறிவிலாதமாந்தரே 

பாருமி த்ை தயும்மோளே பரப்பிரமமானதே. ௨௧௪ 

அவ்வுஇத்தமக்தா மகாரமாயஉகாரமாய் 

எவ்வெழுத்தறிந்தவர்க் கெழுபிறப்பு சங்கிலை 

சவ்வுதித்தமந் தரத்தைத் தற்டர த். திருத் இனால் 

அவ்வுழுவ்வுமவ்வுமா யமர்ந்தே தசவாயமே. உகடு 

நவ்விரண்டுகாலதாய் ஈவின்றமவ்வயிறதாய் 

சவ்விரண்டுதோளதாய் சிறந்தவவ்வுவாயதாய் 

யவ்விரண்டுகண்ணதா யெழுக்துநின்றசேர்மையிற் 

செவ்வையொ த்துநின்றதேத சிவாயமஞ்செழுத்துமே. ௨௧௪௯ 

இரண்டுமொன்றுமூலமா யியங்குசக்கரத்்துளே 

சுருண்டுமூன் றுவளையமாய் சுணங்குபோத்குடந்க த 

முரண்டெழுந்தசங்கிம்னாசை மூலநாடியூடிபோய 

அ ரங்கன்டட்டண ச்இிலே யமர்ந்ததேசிவாயமே ௨௧௭ 

கடலிலே தஇிரியுபாமை கரையிலேநிமுட்டையிட்டுக் 
கடலிலே Site தபோது ரூ பமானவாறுபோல் 

ம_லுளேயிருக்குமெங்கள் மணியரங்கசோதியை 

உடலுளேரினைக்கமிக்க உண்௨.மயாகும்உண்மையே ௨௧௮ 

மூன்றுமண்டத்தினு முட்டிநின்றதாணிலும் 
கான்றபாம்பின்வாயிலும் ஈவின்றெழுந்தவட்சரம் 

ஈன்றதாயுமப்பனு மெடுத் துரை த்தமக்திரம் 

“தோன் றுமோரெழுசத்துளே சொல்லவெங்கு இல்லையே. ௨௪௯ 

மூன் நுழான் றுமூன். றுமே மூவர்தேவர்தேடிடும் 

மூன் நுஞ்மஞ்செழுத் துமாய் முழங்குமவ்வெழுக் துளே 

சன்றதாயுமப்பரு மியக்குகின்றகாதமும் 

தோன் றுமண்டலத்திலே சொல்லவெங்கு இல்லையே. ௨௨



சிவவாக்கியம் ஆயிரம்பாடல். 

சோறுகின்றபூதம்போற் சுணங்ருபொற்டெ sf 

நாறுகன்றகும்பியி னவின்றெழுஈ்தமூடரே 

சீ.றுகின்றவைவரைச் சிணுக்கக்கவல்லிராய் 
ஆனறுகோடிவேணியா ராறிலொன்றிலாவரே. 

வட்டமென்் ுவும்முளே மயக்கிவிட்ட இவ்வெளி 

அட்டாரக்கரத்துளே படக்கமுமொடுக்கமும் 
எட்டுமெட்டுமெட்மமொயியங்குசக்கரத்துளே 

எட்டலாமுதித்ததெம்பி ரானைநானறிந்தபின். 

பேசுவானுமீசனே பிரமஞானமும்முளே 
ஆசையானவைவரு மலைந்தலைகள்செய்கஞர் 

ஆசையானவைவசை யடக்கியோழெழுத்திலே . 

டேசிடா இருப்பிரேல் ரா தம்வக்தொலிக்குமே. 

ஈமசிவாயவருசெழுகதும் நித்குமேரிலைகளும் 

நமசிவாயமஞ்சுமஞ்சும் புராணமானமாய்கையை 

ஈமசிவாயமஜ்செழுத்தும் ஈம்முளேயிருக்கவே 

நமசிவாயவுண்மையை ஈநற்குரைசெய்க, தனே. 

பரழமுனக்கெனக்குவேறு டய மிலைபராபரா 

கரமெடுத்துகிற்றலுங் குவித்தடக்கடப்படா 
சிரமுருகியமுகளித்த சீருலாவுகாகனே 

வரமெனக்குநீயளித்ச ஓம்சமசிவாயமே. 

பச்சைமண்பதுப்பிலே பழுட்பஇதஈ தவேட்டுவன் 

நித்தமும்கினைந்திட நினைந்தவணணமாயிடும் 

பச்சைமண்ணிடிரஈ துபோய் பரக்ச தும்பியாயிடும் 

பித்தர்காளறிந்துகொள் பிரானிருர்தகோலமே, 

ஒளிய தானகாசமீது வந்து கங்குவோர்க்கெலாம் 

வெளியசானசோ திமேனி விசுவகா தனைனைவன் 
தெளிபுமங்கையுடனிருந்து செப்புகின்றதூரகம் 

வெளியசோரிராமராம நாமமிந்தநாமமே. 

விழியினோடுபுனல்விளைந்த வில்லவல்லியோனியும் 
வெளியிலேபிதற்றலாம் விளை வுகின் நஇல்லையே. 

வெளிபரக்ததேசமும் வெளிக்குள்மூல்வித்ை சயும் 
தெளிபும்வல்லஞானிகள் தெளிக்திருத்தல்தீண்ணமே. 
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20 சிவவாக்கியம் ஆயிரம்பாடல். 

ஓம்ஈமசிவாயமே யுணர்ட்துமெய்யுணர்ந்துபின் 
ஓம்ஈமசிவாயமே யுணர்க் துமெய்தெளிநதபின் 
ஓம்ஈமசிவாயமே யுணர்ந்துமெய்யுணர்ந்தபின 
ஓம்கமசிவாயமே யுட்கலந் துநி ற்குமே. 

'அல்லல்வாசலொன்பது ம.றுத்தடைந்தவாச லும் 
சொல்லும்வாசலோரைந்து சொம்மிவிம்மிநின்ற து 

தல்லவாசலைத் இறந்து ஞானவாசலூடுடோய் 
ஏல்லைவாசல்கண்டவ ரினிப்பிறப்ப தில்லையே. 

ஆதியானதொன் மே யனேகனேகரூபமாய் 

சாதிபேகமாயெழுக்து சர்வசீவனானபின் 
ஆவியோடு ஆடுன்ற மீண்டுமிர்தசென்மமாம் 
,சோதியானஞானியர்க்குஞ் சுத்தமாயிருப்பரே. 

மலர்க்ததா துவூலமாய் வையகமலர்க்ததும் 

மலர்ந்தயூமயக்கம்வந் தடுத்ததும்விடுத் ததும் 

புலன்களைர் தும்பொறிகலங்கி பூமிமேல்விழுந்த தும் 

இனக்கலங்கிடின் றமாய மென்னமாயமீசனே. 

டாரடங்கவுள்ள தும் பரந்கவான(ாள்ள தும் 

ஒரிட.முமன்றியே யொன்றிரின்றவொண்சடா 

ஆரிடமுமன்றியே யகத்துளும்புறத்துளும் 

2சிடங்கள்கண்டவர் சிவன்தெரிந்தஞானியே. 

மண்டுடாரமேசுமந்து மலையுளேறிமறுகு ர் 
எண்படா தகாரியங்க ளியலுமென்றுகூறு,கீர் 

தம்பிரானைகாள்கடோறுஈ் தரையிலேதலைபடக் 

கும்பிடா தமாந்தரோடு கூடி.வாழ்வதெங்ஙகனே. 

நாவி.நாலழிஈததும் ஈலங்குல மழிந்ததும் 

மேவுதேரழிந்த தும் வீசாரமுல்குறைந்ததும் 

பாவிகாளிதென்னமாயம் வாமகாடு பூசலாய் 

ஆவியாரடங்கினா லைவருமடங்குவார், 

வீடெடுத் துவேள்விசெய்து மெய்யரோடுபொய்யுமாய் 

மாமெக்கள்பெண்டிர்சுற்ற மென்றிருக்குமாக்தர்காள் 
காடுபெத்றகண்பர்தையி லோலைவக்தழைத்தடோது 

ஆடிபெற்றதவவிலை பெழு துகாணுமிவ்வுடல், 

௨௨௯ 

௨௩௨௦ 
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சிவவாக்கியம் ஆயிரம்பாடல், 

இல்லை இல்லையென் நு ரியமபுகின் றவேழைகாள் 

இல்லையென்றுகின்றதொன்றை யில்லையென்னலாகுமோ 
இல்லையல்லவொன்றுமல்ல விரண்டுமொன் நிநின்றதை 

எல்லைகண்டுகொண்ட பே ரினிப்பிறப்பதிலலையே. ' 

காரகாரகாரகார காவலூழிகாவலன் 

டோரபோரபோரடோர போரில்நின்றபுண்ணியன் 

மாரமாரமாரமார மரங்களேழுமெய்தச 
ராமராமராமராம ராமமென்னுநாமமே. 

நீடிடாரிலேபிறந்து நேயமானகாயந்தான் 
விடிவேறிதென்நபோது வேண்டியின்பம்வேண்டுமோ 

பாடி.நாலுவேகமும் பாரிலே படர்ந்ததோ 

சோடுராமராமராம ராமமென்னுநாமமே, 

உயிருகன்மையா லு... லெடு த் துவர் இருர் இ இடும் 

உயிருடம்பொழிர், தபோது ரூடரூபமாயிடும் 

உகர 
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உயிர்சிவச்இன்மாய்கையாக பயொன்றையொன் றுகொன் திடும் 

உயிருசத்திமாய்கையாகு யொன்றையொன் ௮. தின்னுமே. 

ரெட்டெ.முத்துவட்டமோ நிறைர்தபல்லியோனியும் 

௨௫௦ 

நெட்டெழுத் தில்வட்.டம்ஒன்று நின்றதொன்.றுகண்டிலேன் 
குட்டெழுத்திலத்ததென்று கொம்புகால்குதித்திடி. 

னெட்டெழுசத்தில்வட்டமொன்றில் நேர்படானம்மீசனே. 

விண்ணிலுள்ளதேவர்க ளஎறியொணாதமெய்ப்டொருள் 

கண்ணிலானியாகவே கலந்துநின்றதெம்பி.ரான் 
மண்ணிலாம்பிறடப்பறுத்து மலரடிகள்வைத்தபின் 

அண்ணலாருமெம்முளே யமர்க்துவாழ்வதுண்மையே, 

விண்கடஈ துமின்றசோதி மேலைவாசலைத்தஇறக்து 

கண் களித்தவுள்ளுளே கலந்துபுக்கிருக்தபின் 
மண்பிறந்தமாயமும் மயக்கமுமறந்துபோ 
எண்கலந்தவீசனோ டி.சைக்குருப்ப துண் மையே. 

மூலமானமூச்ச இல் மூச்சறிக் துவிட்டபின் 
௩ா லுகாளுமுன்னிலோரு காட்டமாகிகாட்டிடில் 
பாலனாடரீடலாம் பரப்பிரமமாகலாம் 

ஆலமாூண்டகண்டராணை யம்மையாணையுண்மையே, 

உ௪௧ 

உ 

உச 

a. re



௮ சிவவாக்கியம் ஆயிரம்பாடல். 

மின்னெழுந் துமின்பரக்து மின்னொடுங்கும்வா ற:டோல் 
என்னுள்கின்்றவென்னுளீ௪ னென்னுளேயடங்குமே 

கண்ணுணின் றகண்ணில்நேர்மை கண்ண றிவிலாமையால் 

என்னுணின் றவென்னைகா னியானறிர் ததில்லையே. 

இருக்கலாமிருக்கலா மவலிலேயிருக்கலாம் 
அரிக்குமால்பீரமனு மகண்டமேழகற்றலாம் 

கருக்கொளா தகுழியிலே காலிடா தசகண்ணிலே 

கெருப்பறைஇறாதபின்பு கீயும்கானுமீசனே, 

ஏகபோகமாகய விருருமொருவராய் 

போகமும்புணர்ச்சியும் பொருந்துமா றதெங்ஙகனே 
ஆகிலுமழகலு மதங்கணேய தானபின் 

சாகிலுமபிறக்கி லு மில்லையில்லையில்லையே. 

வேதனாலுபூதமாய் விரவுமங்கிரீரதாய் 

டா தமேயிலிங்கமாய்ப் பரிந்துபூசைபண்ணினால் 

காதில்கின்றுகடை திறந்து கட்டறுத்தஞானிகள் 
ஆதஇயர்தமுங்கடக் தரியவீட தாகுமே. 

பருத்திதால்முரிக்கியிட்டு பஞ்சியோ துமாந்தரோ 

துருத்ததல்முரிக்கியிட்டு துன்பநீல்கவல்லிரேல் 
கரு த்தி. நால்கலைட்படுல் காலநூல்க[திஈ இடும் 

இருத்தி.நால்காவருஞ் சிவாயவஞ்செழுக் துமே, 

சாவதானதச்துவச் சடங்குசெய்யுகுமைகாள் 

தேவர் கல் லுமாவரோ ிரிப்பதன் றியென்செய்வேன் 
apart yin Sun em முக்கணனமுதற்கொழுந்து 

காவலாகவும்முளே கலந தருப்பன்கா ணுமே. 

காலைமாலைநீரிலே முழுகுமந்தமூடர்காள் 
காலைமாலைநீரிலே இடந்ததேனாையென்பெறும் 
காலமேயெழுர்திருக் து கண்கள்மூன் நிலொன்றையும் 

மூலமேறினைஈ இரால் முத்திசித்தியாகுமே, 

எங்கள் தவருங்கள்தேவ சென் திரண்டு தவரோ 
இங்குமங்குபழயிர ண்டு தேவருமிருப்பரோ 
அங்குமிங்குமாகிரின்ற வா இமா தீதியொன்றலோ 

கள்சவாரஞ்சொன்னபேர்கள் வாய்புழுத்துமாள்வரே, 

உட 

உ௪௭ 
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௨௫௨



சிவனெக்கியம் ஆயிதம்பாடல், 

இறையறையிடைக்கிட வன்,.து.தாமையென் தீர 

முறையறிந்துபிறந்தடோது கன்று தூாமையென்$தீர் 

துறையறிந்துநீர்குளித் தா லன்.ஓ.தூமையென்௫தர் 

பொறையிலா சமீசரோடும் பொருந்துமா றதெங்கனே. 

சத்தம்வந்தவெளியிலே சலமிருந் துவந்த தும் 
மத்தமாகிநீரிலேது வண்டுமூழகுமூடசே 

சுத்தமேதுகட்டதேது தூய்மைகண்டுகின்றதே து 

பித்தர்காயமுத்றதேது பேதமேதுவோ தமே. 

மாதமாதந்தூமைதான் மறர்துபோன தாமைதான் 

மாதுமற்றுநின்றலோ வளர்ந்துரூபமான து 

நகாதமேதுவேதமேது ஈற்குலங்களேதடா 
வேதமோ தும்வேதியா விளைந்தவாறும்பேசடா. 

நூமையற்றுநின்றலோ சுதீபமத்றுகின்ற து 

ஆண்மையத்றுநின்ஐ;லோ வழக்கமற்.நுநின்றது 

தாண்மையற்றுஆண்மையற்று சஞ்சலங்களற்.றுநின் ற 

தூமைதூமையற்றகாலஞ் சொல்லுமற்.றுகின்றே த. 

ஊரறிநின்ற தூமையை யுறைக்துகின்ந€வனை 
வேறுபேசிமூட.ே விளைந்தவாநததேதடா 

நாறுகன ற நாமையல்லோ நற்குலங்களாவன , 

உ றுகன்றவூடசேயத் தூமைகின்றகோலமே. 

நூமைகண்டுகின்தபெண்ணின் தாமைதானுமூதியே 

சமையெங்குமாணும்பெண்ணும் சேர்ந் துலகங்கண்டதே 

தூமைதானும் ஆசையாய் துறந்திருந்தூவேனை 

தூமையற்றுகொண்டிருக்த தேசமேதுதேசமே, 

வேணும்வேணுமென் நீர் வி ணுழன் a adel ir 

மேவேணுமென்றுதேடினலு முள்ள தல்லஇல்லையே 

வேணுமென் றுதேடுகின்ற வேட்கையைத் இறர்தபின் 

வேணனாுமென் றவப்பொருள் வீரைந்துசானாலா கே ம, 

சிட்டரோதுவேதமுஞ் சிறாதவாகமங்களும் 
ஈட்டகாரண நூகளும் ௩வின்றமெய்ம்மை.தால்களூம் 
கட்டிவைத்கபோதகங் ௧ திக்குகக்தபித்தெலாம் 
பொட்டகதாய்முடிந்ததே பிரானையானநிக்தபின் 
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84 சிவவாக்கியம் ஆயிரம்பாடல்- 

த.றுகோடியாகமங்கள் நாறுகோடிமந்திரம் 

அறுகோடி நாளிருக்து மோதினாலதெொன்பயன் 
ஆதுமாதறுமாறுமா யகத்திலோசெழுத்துமாய் 
எதுரெழுத்தையோத வீசன்வந் துபேசுமே. ௨௪ 

காலைமாலை தம்மிலே கலந் துநின் நகாலனார் 
மாலைகாலையாய்ச்சிவந்ச மாயமே துசெப்பிடீர் 
காலைமாலையத்.றுநீர் கருத்திலேயொடுங்கினால் 
காலைமாலையாடகின் ற காலனில்லையில்லையே. ௨௬ 

எட்டுமண்டலத்துளே யிரண்டுமண்டலம்வளை த்து 

இட்டமண்டலத் துளே யெண்ணியாறுமண்டலம் 

தொட்டமண்டலத்திலே தோன்றிமூன் றுமண்டலம் 
ஈகட்டமண்டபத்துளே காதனாடிநின் றதே. ௨௬௭ 

நாலிரண்டுமண்டலத்துள் நாதனின்றதெவ்விடம் 
காலிரண்டுமூலாாடி. சண்டதஙக்குருத்திரன் 
சேரிரண்டுகண்கலந்நு இசைகளெட்டுமூடியே 

மேலிரண்டுதான்கலந்து வீசியாடிநின்றதே, ௨௬௪ 

அம்மையப்டனப்புநீ யறிந்ததேயறிகிலீ£ 
அம்மையப்பனப்புநீ யரியயனரனுமாய் 

அம்மையம்பனப்புநீ சாதியா தியானபின் 

அம்மையப்பனின்னையன்றி யாருமில்லையானதே. உ௬டு 

உருத்தரிப்பதற்குமுன் னுடல்கலஈ்ததெங்கனே 
கருத்தரிப்பகற்குமூன் காரணங்களெங்கனே 

டொருத்திவைத்தபோதமும் பொரு£$துமாததெங்ஙனே 

குருத்திருத்திவைத்தசொல் குறித் துணர்சக்துகொள்ளுரூ. ௨௬௬ 

ஆதஇியுண்டுவந்தமில்லை யன்.றுகா லுவேதமில் 
சோ இயுண்டுசொல் லுமில்லை சொல்லிறந்ததேது மில்லை 

ஆதீயானமூவரி லமர்ந் இருந்தவாயுவும் 
ஆதஇயன்றுதன்னையு மாரறிவரண்ணலே. உ௨௭ஏ 

புலால்புலால்புலாலதென்று பேதமைகள்பேசுறீர் 
புலாலைவிட்டுமெம்பிரான பிரிக்இருக்ததெங்கனே 
புலா ஓமாய்ப்பி தற்றுடமாய் பேருலாவுந்தானுமாய் 

புலாலிலேமுளை த்தெழுந்த பித்தர்சாணுமக்தனே. ௨௬௮௮



சிவவாக்கியம் ஆமிஸ்பாடல், 

உஇிரமானபமால்குடி.த் தொக்கநீர்வளர்ந்ததும் 
இரதமாயிருந்ததொன்றி ரண்டுடட்டதென்கலாம் 

மதிரமாகவிட்டதேது மாங்கிசம்புலாலதென்று 

சஇரமாய்வளர்ந்ததேது சைவரானமூடரே. 

உண்டகல்லையெச்சிலென் றுள்ளெறிர்துபோடுதீர் 
பண்டுமெச்சில்கைபல்லே ப.ரமனுக்கும்தே.றுமோ 

so OueReGacn_1 கலக்தபாணியப்பிலே 

கொண்டசுத்தமேதடா குறிப்பிலாகமூடே ற், 

ஓ.நிவைச் தநூல்களு மூணர்க் துகற்றகல்வியும் 

மா துமககள்சுற்றமு மறக்கவஈதநித்திரை 

ஏதுபுககொளித்ததோ வெங்குமாகரின்றதோ 

சோதிபுக்கொளித்தமாயஞ் சொல்லடாசுவாமியே. 

ஈணெருமையின்கமுத்தி லிடடபொட்டணஙகள்போல் 

மூணுகா லு லயில் முடிர்தவிழ்க்குமூடர்காள் 

மூஹுநா லுலோகமு முடிவிலாதமூர்த்தியை 

ஊணியூணிக ர்முடிந்த வுண்மையென் ன உண்மையே 

சாவல்நா லுகுஞ்சகஞ்சு தாயதானவா.றுபோல் 

காயமானகூட்டிலே கலந்துசண்டைகொள்ளுதே 

கூவமானகிழாரிக் கூட்டிலேபுகுஈதபின் 

ாரவலநாலுஞஞ்சதஞ்சுக் தானிறக்துபோனதே 

பூலமாங்குளச்திலே முளைத்தெழுக்தகோரையை 

காலமேயெழுர்திருந்து or gare ons sev 

டாலனாடிவாழலாம் பரப்பிரமமாகலாம் 

ஆலமுண்டகண்டிர்டாத மம்மைபா தமுண்மையே. 

செம்பினிற்களிம்புவர்சு ச தரங்கள்போலவே 
£வனுக்க(நிவுவந்சத சேதியே துசெப் டர் 

அம்பினிலெழுதொணாத வணியரங்கசோ தியை 
வெம்பிவெம்பிவெமபியே மெலிர்துமேல்கலந் இட. 

செம்பினிற்களிம்புவிட்ட சேதஇயே துகாணுமே. 

நாடிநாடியும்முளே ஈயந்துகாணவல்லி் ரல 
ஓடியோடி மீளுவா ரும்முளேயடக்கடும் 

தேடி வாதகாலனும இகைத்இருர் துடோய்விடும் 

கோடி.காலமூம்முகர் இருக்தவாறதெங்கனே. 
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86 சிவவாக்கியம் ஆமிரல்பாடல், 

பிணல்குகன்றதேதடா பிறஞ்ஞைகெட்டமூடரே 
பிணக்லொதபேசொளிப் பிராணனையதி௫லீர் 
பிணல்குமோரிருவினைப் பிணக்க.றுக்கவல்லிரோல் 

பிணவ்கிலா தபெரியவின்பம் பெற்திருக்கலாகுமே, 

மீனிறைச்சிதின்றஇல்லை யன் துமின் றும்வேதியர் 
மீனிருக்குகீரல்லோ மூழ்வதுங்குடிப்பதும் 
ஆட்டிறைச்சிஇன்றஇல்லை யள்றுமின் றும்வேதியர் 

ஆட்டி றைச்சியல்லவோ யாகநீங்களாற்றலே. 

மாட்டிறைச்சிநின்ற இல்லை யன் .துமின் றும்வேஇயர் 
மாட்டி றைச்சியல்லவோ மரக்கறிக்கிடுவ து 
மானிறைச்சிதின் நதில்லை யன்.றுமின்றும்வேதியர் 
மானுரிதித்ததோலலோ மார்பிநூலணிவதும். 

அக்கிடீரனைத்துயிர்க்கு மாதியாகிகிற்பது 

முக்டெருமைப்பிடித்து குத்தரித்துவிட்டது 
மைக்கிடி.றபிறந்திறது மாண்மோண்டபோவது 
மொக்கிடி லுமக்குகா லுணர்ததுவித்சு துண்மையே. 

ஐயன்வந் துமெய்யகம் புகுந்தவாறதெங்கனே 

செய்யதிங்களங்குருமபை நீர்புகுந்கவணணமே 

ஐயன்வர் துமெய்யகம் புகுந்துகோவில்கொண்டபின் 

வையக த்இில்மாந்தரோடு வரய்்திரப்பதில்லையே, 

ஈவ்வுமவ்வையுங்கடர் து நாடொணாததசியின்மேல் 
வவ்வுயவ்வுளுஞ்சிறந்த வண்மைஞானபோ தகம் 

ஒவ்வுசுத்தியுண்ணிறைக் துச்சியூடிருவியே 
இவ்வகையறிக்தபேர்க வீசனுணையீசனே, 

அக்கரமனாதியோ வாத்துமமனாதியோ 
புக்கருந்தபூகமும் புலங்களுமனாதியோ 
தக்கமிக்க.தூல்களுஞ் சாத்திரமனாதியோ 

தற்டரத்தையூடறுத்த சற்குருவனுதியோ. 

பார்த்ததே துபார்.்திடில் பார்வைபூடழிக்இிடும் 
கூத்ததாயிருப்பிரேல் குறிப்பிலச்சவமதாம் 
பார்த்தடார்த்தபோதெலாம் பார்வையுமிகந்துகிர் 
பூதிதபூவுங்காபுமாய் பொருர் த வீர்பிறப்பிலே. 
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சிவவர்க்கியம் ஆமிரம்பாடல். 

நெத்திபத்தியுழலுகின்ற நீலகாவழக்கிளைப் 

பத்தியொத்திநின்றுகின் ற பத்ற றத்தசென்பலன் 
உற்றிருக துபாரடா வுள்ளொளிக்குமேலெர்ளி 
அ த்தனாயமாந்திட மறிந்தவனள்னனா இியே, 

நீரையள்ளிநீரில்விட்டு நீகிசேக்சுகாரியம் 
ஆரையுன்னிரீரெலா மவத்திலேயிறைக்கதீர் 
வேரையுன்னிவித்தையுன்னி வித்திலேமுளை ச்தெழுக்த 
சீரையுன்னவல்லிரேல் சிவபதங்கள்சேரலாம். 

நெந்றியிற்தயங்குகின்ற நீலமாம்விளக்கனை 

யுய்த்துணாந்துபாரடா வுள்ளிருந்சசோ இயைப் 

Ld Buh iO apt TR ONT பரமாயம தானவர் 

அத்தலத்தருர்கபேர்க ளவரனக்குகா தரே. 

கருக் தரிக்குமுன்னெலாங் காயமநின் ததெவ்விடம் 

உருத்தரிக்குமுன்னெலா மூயிர்ப்புநின்றெ தவ்விடம 
அருட்டரிககுமுன்னெலா மாசைநின்றதெல்விடம் 

இருக்க.றுத்துக்கொண்டலோ சிவாயமென்றுகூறுவீர், 

கருத்தரிக்குழுன்னெலாங் காயம்கின்றதேயுளில் 

உருத்தரிக்குமானனெலா முயிர்ப்புநின் றசப்புவில் 

அருட்டரிககுமுன்னெலா மாசைநின்றவாயுவில் 

இருக்கறுத்துக்கொண்டதே சவாயமென் றுகூறுமே. 

தாதரானதா தருக தலத்திலுள்ளசைவரும் 

கூத்தரைப்பறைச்சமக்கள் கூடிசெய்தகாரியம் 

மீ.துபோகுஞானியை விரைந்துகல்லெரித்ததும் 
பாதகதகளாகவே பலித்ததேசிவாயமே. 

ஒடி யோடி.பாவிழைத் துள்ளக்காவ்வெளுத்த தும் 

பாவியானபூனைவந்து டாலிலேகுஇத்ததும் 

பணிக்கன்வர்துபார்த்ததும் பாசமில்லையென்ற தும் 

இழைய.றுந்துபோன தும் என்னமாயமீசனே. 

சதுரமநாலுமறையுமிட்டு தானதக்கவொள் துமே 
எதிரகானவாயுவாறு எண்ணும்வட்டமேவியே 
உ திரந்தான்வரைகளெட்டு மெண்ணுிமன் சரன்மேர் 

கர தானகாயக,த்தில் கலந்தெழுர்தசா தமே, 
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38 சிவவாக்கியம் ஆயிரம்டாடல். 

 தாலொடாறுபத்துமேல் நாதுமூன் றுமிட்டபின் 
மேலுபத்துமாறுடன் மேதிரண்டதொன்றுமே 
கோலியஞ்செழுத்துளே குருவிருர்துகூறிடில் 

தோதுமேனிராதமாய்த் தோற்றிரின்_கோசமே. 

கோசமாயெழுந்த துங் கூடுருவிரின்ற தும் 
தேசமால்ப்பிறந்த துஞ் சிவாயமஞ்செழுத் துமே 
ஈசனாரிருந்திட மனேகனேகமர்திரம் 

ஆகமம்டிறைந்துநின் ற வைம்பத்தோரெழுததுமே, 

அங்கலிங்கபீடமா யையிரண்டெழுத்திலும் 
பொங்குதாமரையிலும் பொருக்துவார்மரத்தினும் 
டங்குகொண்டசோஜயும் பரந்தவஞ்செழுத்துமே 

இல்ககாதவோசையுஞ் சிவாயமஉலதில்லையே, 

உவமையில்லாப்பேரொளிக்கு ஞரூவமானதெவ்விடம் 

உவமையாகியண்டத்தி லுருவிரின்றதெவ்விடம 

தவமதானபரமனார் தரித் துநின் ததெவ்விடம் 
தற்பர த இல்சலம்பிறக் து தாங்கிரின்றதெவ்விடம், 

சுகமதாகவெருதுஷன்று கன்றைமீன்றதெவ்விடம் 

சொல்லு$மூலோகமேழும் கின்றவாநதெவ்விடம் 

அளவதானமேருவும் ௮ம்மைதானதெவ்விடம் 
அவனுமவளுமா டலா லரியவன்பிறந்ததே,, 

உதிக்குகின்றதெவ்விட மொடுக்குகின் ததெவ்விடம் 

கதிக்குகின்றதெவ்விடங் கண்ணுறக்கமெவ்விடம் 

மஇுக்கரின்நதெவ்விட மதிமயககமெவ்விடம் 
விஇக்கவல்லஞானிகாள் விரித்துரைக்கவேணுமே, 

இரும்பியாரவாசலெட்டு இறமுசை த்தவாசலெட்டு 
!மருக்லொ தகோலமெட்டு வன்னியாடுவா சலெட்டு 

துரும்பிலா தகோலமெட்டு சுத்திவஈதமருளரே 

ஆரும்பிலா தபூவுமுண் டையனாணையுண்மையே, 

தானிருக்துமூலவக்க தணனெழுப்புவாயுவால் 

தேனிருந்துவரைதஇதக்து இத்தியொன்றுவொத்தவே 
வானிருக்தம௫ியமூன் று மண்டலம்புகுந் சபின 

*ளணிருக தளவுகொண்ட 'யோரெல்லயோடயே, 
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சிவவாக்கியம் சமிரல்பாடல், 

முத்தனாய்நினைந்தபோது முடிந்தவண்டத் துச்சிமேல் 

ப.த்தனாருமம்மையும பரிர் துசாடவாடினார் 
சித்தரானஞானிகாள் தில்லையாடலென்பிர்காள் 
அ௮த்கறடைலுற்றபோ தடங்கலாடலுற்றதே, 

ஒன் றமொன்றுமொன்றுமே யுலகனைச் மொன் மே 

அன்றுமின் றமொன் றுமே யனா தியானதோன் துமே 

கன்றல்நின்நசெம்டொனைக் களிம்பறுத் துநாட்டினால் 

அன்றுதெய்வமுமமுளே யறிந்ததேசிவாயமே, 

நட்ட தாபர ங்களும் ஈவின்றசா த்்தரங்களும் 
இட்டமானதமகுண்.... மிசைந்தகா லுவேதமும் 
கட்டிவைத்தபுக்தகம் கடும்ப் தந்நிதககெலாம் 

பொட்டதாய்முடிந்ததே பிரானையானறியவே, 

வட்டமானகூட்டிலே வளர்ந்தெழுந்தவம்புலி 

சட்டமீபடை த் திலே சங்குசக்கரங்களாய் 

விட்டதஞ்சுவாசலில் ககவுனைடை த்தபின் 

முட்டையிலெழுந்தசீவன் விட்டவாறதெங்கனே, 

கோயில்பள்ளியேதடா குறித்துரின்நதேதடா 

வாயினால்கதொழு துநின்ற மந் திரங்களேதடா 

ஞானமானபள்ளியில் ஈன்மையாய்வணங்குனால் 

காயமானபள்ளியிற் காணலாமிறையையே. 

நல்லவெள்ளியாறதாய் நயந்தசெம்புகாலதாய் 

கொல்லுகாகமூன்றதாக் குலாவுசெம்பொநிரண்டதாங் 
வில்லினோசையொன் றுடன் விளங்கவு தவல்லீரேரல் 

எலலைடியா த்கசோதியானை யெட்டுமாத்றதாகுமே, 

மனத்தகத B( PEEP தீ மவுனஞானயோடுகள் 

வனத்தகத் தருக்கி னு மனத்தக தீ.சழுக்கரார் 

மனத்தகத்தமுக்கறுத்த மவுனஞானயோகிகள் 
முலைத்தடத்திருக்கினும் பிறப்பறுத் இருப்பே ர். 

உருவுமல்லவொளியுமல்ல வொள்ததாஇகின்ததே 
மருவுமல்லகந்தமல்ல மந்தகாடி.யுற்ததவ்ல 

பெரியதல்லடிறியதல்ல பேசுமாவிதா ஐும்ன் 

நறியதாகரின்றநேர்மை யாவர்காண வல்லிரே, 

௬௦௧ 

௩௨௩௨ 

௩௨0௩ 

KROPF 

௩௦௫ 

௬0௬ 

௩9 

௬0௦௮9



4A சிவவாக்கியஸ், ஆூஙிரம்பாடல், 

ஓரெழுத்துலகெலா முஇத்தவட்சரத்துளே 

ஈரெழுத்தியம்புடின்ற வின்பலேததிலெர 
மூவெழுத்துமூவராய் மூண்டெழு 

நாலெழு த் துகாவிலே நவின் ஐ வயமே. ௩௦ஆ 

ஆதியந்தமூலவிக்து காதமைந்துபூதமாம் 

ஆ.இபந்தமூலவிர் து மாதைந்தெழுத்துமாய் 

ஆதியந்தமூலவிந்து காசமேவிரின்றதும் 

ஆயர் தமூலவிர்து காதமேசிவாயமே, ௩௧௦ 

அன்னமிட்டபேரெலா மனேககோடிவாழவே 

  

சொன்னமிட்டபடேரெலாரட் துசைத்தனங்கள்பண்ணலாம் 
வின்னமிட்டபேரெலாம் வீழ்வரெர்கரகிலே 

கண்னமிட்டபேரெலாக கடந்துநின்றஇன்னமே, ௩௧௧ 

ஓதொஞனாமைல்நின் றநீ ருறக்கஞூணுமற்றடீர் 

சாதிபேதமற்நநீர் சங்கையன் திநின் றகீர் 

கோஇலா தவறிவிலே குறிப்புணர்க் துநின் ob 
சே துமன்றிரின் நர ரியங்குமாநதெக்கனே. ௨௪௨ 

பிறந்தபோ துகோவண மிலக்கு,நால்குடுமியும் 

பிறந் துடன்பிறந்ததோபிறக்குகா ந்சடங்கெலாம் 

மதந்தகாலுவேதமும் மனத்துளேயுஇத்ததோம் 
நிலமபிளந் துவானிடிந்து நின்றதென்னவல்லிரே, ௩௧௩ 

துருத்தியுண்டுகொல்லனுண்டு சொர்ணமானசோ இயுண்டு 

இருத்தமாய்மன த்இலுன்னித் இகழவூ சவல்லிரேல் 
பெருத்ததூணிலக்டுயே இயங்கதாய்விரிந்திடும் 

நிருத்தமானசோஇயு கீயுமல்ல இல்லையே, ௩௧௪ 

வேடமிட்டுமினி துலக்கி மிக்கதூட தீபமாய் 

ஆடறுத்துகூறுடோட்ட வலாகள்ே பாலும்பண்ணுரிற் 

தேடி.வைத்சசெம்டெலாக் இரள்படப்டரப்பியே 

ோடுன்றபுட்பபூசை பூசையென்னபூசையே. na 

முட்டுகண்டதாமையின் முளை த்தெழுக் தவனை 
கட்டிகொண்டுகின் திடம் கடக் துகோ.க்கவல்லியேல் 
முட்டுமற்றுகட்டுமற்று மூடூவில்லின்ழகா கனை 

னடிிஇக்குங்கையினா லீருக்தவி ட தாகுமே, ௩௧௪



சிவவாக்கியம் ype on ane. ae 

அருக்கனோடுசோமனு மதுக்குகிப்புறத் Ben 

நெருக்கியேறுதாரகை நெருக்ின்றசோ கமய 

உருக்கியோசெழுத்துளே பேரப்பிலாதலெசரியிலே 

மிருக்கவல்லபேரலோ யினிப்பிறப்பஇல்லையே, ட்கள் 

மூலவட்டமீதிலே முளை ச். சவஞ்செழு.சஇன்மேல் 

கோலவட்டமூன்றுமாய் குலைந்தலைந் துகின் pot 
ஞானவட்டமன்் றுளே நவின்நஞானமா௫லோ 

ஏலவட்டமாடயே யிருந்ததேசவொயமே. க.க 

சுக்கிலத்திசையுளே சுரோணிதத்தின்வாச லுள் 

ம சசஇரமெட்டுளே மூலாதாரவரையிலே 

அச்சமறறசவ்வுளே யரியரனயனுமாய் 

உச்சரிக்குமங்இர முண்மையே௫வாயமே, ௬௧௯ 

பூவுகருமென்மனம் பொருதுகோயிலென்னுளம் 

ஆவியோடிலிங்கமா யகண்டமெங்குமாகினாம 

மேவுகன் றஜவரும விளங்குகபேதீபமாய் 

ஆடுகன்றகூம்தனுக்கோ ர௩்இசந்தியிலலையே. ௩௨௦ 

உருக்கலநதபின்னலலோ வுன்னைநானதிந்த து 

இருக்கிலென்மறக்கிலென னினைக்இருந்தடோதெலாம் 

உருக்கலந்துநினறபோது நீயுமானுமொன்றலோ 

திருககலந்தபோதலோ தெளிர்ததேசிவாயமே, 6.2% 

சிவாயமஞ்செழுத்திலே தெளிக்துதேவராகலாம 

சிவாயமஞ்செழுத்திலே தெளிக்துவானமாளலரம் 

சிவாயமஞ்செமுத்துளே தெளிந்துகொண்டவான்பொருள் 

சிவாயமஞசெழுச்துளே தெளிரந்துகொள்ளுமுண்மையே. ௩௨௨ 

பொய்க்குட தீதிலைக்தொ துங்கி போசம்வீசமாற௮ுபோல் 

இசசடமுமிந்தியமும் நீருமேலலைக்ததே 

உடககுடஞ்சவத்தைமொண் டமர்ந்டுருக்தவா நுடோல் 

இச்சடஞ்சவெக்ைமொண் கொகதர்மந்திருப்பதே, a. ei 

பட்டமுங்கயற போல பறக்கரின் தவனை 

பார்வையாலேபார் த்துக் படுமுடிச்சுப்போடடா 

இட்டவும்படாதடா வேனைவிடா தடா 

கட்டடாநீதிககெனக கள நிந்தகள்ளனை, கள் 

6



82 சிவவாக்கியம் ஆமிரம்பாடல். 

அல்லிருந்துபகலிறந் தகம்பிரடீபிறக்துபோய் 
அ௮ண்டாண்டமுக்கடக் தனே களேகரூபமாய் 

சொல்லிற் துமனமித்க்த் ச௲சொருபனன் மையைச் 

சோல்லியாறவென்னிள்ஏசவறு துளை வரில்லையான தே. ௩உஉட 

ஐயிரண்டு இங்களா யடல்கிகின்றதூமைதான் 
கையிரண்கொலிரண்டு ஈண்ணிசண்டுமாகியே 

மெய்இரண்டுசத்தமாய் விளங்கிரசகட்சமும் 

துய்யகாயமான துஞ் சொல்லுகின்ற தூமையே, ௩உ௭ 

அங்கலிங்கபீடமு மசவைமூன்றெழுத்இனுஞ் 
சங்குசக்கரத்தினுஞ் சகலவானகத்தினும் 
பங்குகொண்டயோகிகள் பரமவாசலஞ்சிலும் 

திங்ககா தவோசையுஞ் சிவாயமல்ல இல்லையே, ௩௨௨௪ 

அ௮ஞ்செழுத்துமூன்றெமுத்து மென்றுரைக்கும்மன்பர்காள் 

அஞ்செழுத்துமூன்றெழுத்து மல்லகாணுமப்டொருள் 

அஞ்செழுத்துநெஞ்சமுத்தி ௮வ்வெழுத்தறிர்தபின் 
அஞ்செழுத்துமவ்வின்வண்ண மானதேசவாயமே. me ty 

ஆதரித்தமக்இிர மமைந்தவாகமங்களும் 
மாதர்மக்கள்சுற்தமூ மயக்கவந்த நித்திரை 

ஏதுபுக்கொளித்ததோ வெங்குமாகிரின் ததோ 

இசா.இபுக்கொளுத்திடஞ் சொல்லடாசுவாமியே. ௩௨௨௯ 

௮க்கரமனாதியோ வாத்துமாவனாதியோ 
புக்கருந்தபூதமும் புலன்களுமனு தயோ 
தக்கமிக்க தூல்களுஞ் சதாசிவமனாஇயோ 
மிக்கவந்தயோட்காள் விரைக் துசைக்கவேணுமே. ௩௩0 

ஒன்ப தானகாசரா ஜெதியு காளிருக்கையில் 

ஒன்பதாமராமராம காமமென் றுகாமமே 

வன்ஃுமானபேர்கள்வாக்கில் வந்துகோயடைப்பராம் 

அன்பரானபேர்கள்ல்£ல் லாய்ந் தமைக் இருப்பதே, ௩௩௩௧ 

அள்ளிசீரைவிட்டதே.த கங்கையிற்குழைத்ததேது 
மெள்ளவேமிணமிணென் று விளம்புஇற்குமூடர்காள் 

கள்ளவேடமிட்டதே து கண்ணைமூடிகிட்டதேது 

ெின்ளவேகுருக்களே விளம்பிடீர்விளம்பிடர். ௩௩௩௨
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அன்னைகாப்பத்தூமையி லகஹரித்தசக்லெம். 7. | 8 S முன்னையேதரித்த தம் பனித்துளியோலாகுமே 3 4 
உன்னிதொக்குளழலுஈ் ஜாமை ay ctr ature. ND ts 
பின்னையேபிறப்ப துக் அமைகாறும்பித்தரே ௩௩௯௨ 
அழுக்கறத்தினங்குறித் தீழுக்கரு மாந்தரே 
அழுக்கிருந்ததெவ்விட மமுக்லொ.ததெவ்விடம் 
அழுக்கருந்கதவ்விடத் கழுக்க.றுக்கவல்லிசேல் 
அமுக்கிலா தசோதியோ டணுவொழலாகுமே, MM a 

அணுத்திரண்டகண்டமா யனைத்துபல்லியோனியாப் 
மனுப்பிறர் துவோதிவைத்த மலிலேமயக்குதீர் 
சனிப்பதேதுசாவதேது தாபாத்திலூடுபோய் 
ரினைட்பதே துநிற்பதே து நீர்நினைக் துபாருமே, கடு 

ஆியாகியண்டசண்ட மப்பு றத துமப்புறம் 
சோ இயாடுரின் நிலங்கு சுருதிகாதசோமனை 
பேதியாமல் தமமுளே பெழறுணர்ந் தஞானிகள் 
சாதிபேதமென்பதொனறு சற்துமில்லையில்லையே, ML Gir 

ஆகசைமூப்பதில்லையே யாஇகாரணத்திலே 
நாக்கைமூக்கையுள்மடித்து நாதகாடியூடுடோய் 
ஏககறுத்திரெட்டையு மிறுக்கழுத்தவல்லிரேல் 
பா£கக.்பார்சக திககெலாம பரப்பி ரமமாகுமே. 67 

அஞ்சுமஞ்சுமஞ்சுமருசு மல்லலசெய் துநிந்பதும 
௮ உசுமஞ்சுமஞ்சுமே யமாக் திளேயிருப்பதும் 
அஞாசுமஞசுமஞசுமே யாதரிக்கவஷ்லிரேல் 
அஞ்சுமஞசுமுமமுளே யமாந்ததேடிவாயமே. க 
அஞ்செழுத்தினாயொ யமர்ந்துநின்ததேதடா 
நெஞ்செழுத்தினெறுகொண்டு 8 செபிப்பதேதடா 
௮ஞ்செழுத்இன்வாளதா MB ETUC gw 
Seep s னேர்மைதான், பீரித்துரைக்கவேண்டுமே. ௬௯௬௯ 
உயிரிருஈததெவ்விட மூடமடெடட்பதின்முனம் 
உயிர தாவதேதடா வுடமடிதாவதேதடா, 
உயிரையுமுடம்பையு மொன்றுவிப்பதேசடா 
உயிரின லுடம்பெடுத்த வுண்டைஞானிசொல்றட। ௬௫



ae சிவவாக்கியம் ஆயிதம்பாடல்: 
சுழித்தவோரெழுத்தையுஜ்.சொன்முகத்திருத்தியே 
துன்பவின்பமுல்கபுத்து: சொல்லுமூஸசா டி.கள் 

அழுத்தமானவக்கிச்.மன்யெள்ளெழுப்பியே 
ஆதமங்கையுட்கலந்த. 'தம்புறத்தலத்துளே, ௩௫௮ 

உருத்தரிப்பதற்குமுன் ஓயிர்புகுர்துகாதமும் 

கருத்தரித்ததற்குமுன் காயமெள்னசோணிதம் 

அருட்டரிப்பதற்குமுன் னறிவுமூலாதாரமாம் 

குரித்,த.றிந் துகொள்ளுவீர் குணங்கெகெகுருக்களே. ௩௪௦ 

எங்குமுள்ளவிசனா செல்முடல்புகுஈ தபின் 

பங்குகூறுபேசுவார் பாடுசென்றஹுகிலார் 

எங்கள்தெய்வமுங்கள்செய்வ மெனதிரண்டுபேகமோ 

உங்கள்பேதமன் நியே வுண்மைரண்டுமில்லையே. ௩௪௩ 

அரியுமாகயயனுமாச யண்டமெங்குமொன்றதாய் 

பெரியதாடியுலகுதன்னில் நின்றபா தமொன்றலோ 

விரிவிதென்றுவே.றுசெய்து வேடமிட்டமூடமே 

அ.திவினோடோருமிங்கு மங்குமெங்குமொன் நதே,. ௬௪௪ 

வெக்தகீ றுமெய்க்கணிர் து வேடமுந்தறிககிர் 
சந்தையுள்நினைக்துமே தனஞ்செபிக்குமர் இ.ரம 

மூந்தமர்திரத்திலோ மூலமாஇிரத்திலோ 
ஏந்அமந்இரத்திலோ விசன்வக்இியங்குமே, ௩௪௫ 

அகாரகாரணத்திலே யனேகனேகரூடமாய் 
உகாரகாரணத்திலே யுரூச்தரித் துநின்றனன் 
மகாரகாரணத்திலெ wie eGo றவையகம் 

இகொரகாரனாத்திலே செளிந்ததே சிவாயமே. ௩௫௭ 

அவ்வெழுத்திலுவ்வுவக்த சாரமுஞ்சனித்கதோ 
உவ்வெழுத்துமவ்வெழுச்து மொன்றையொன் றுநின்றதோ 

செவ்வையொத் துகின்தலோ சஅபைதல்கள்சேரினும் 
அீற்ளலையொத்களஞானிகள் விரிச் துனாககவேணுமே. ௯௪௪ 

ஆதியானவஞ்சிலு பனு யொனகாலி லும் 

சோ.தியானமுன் திலுஞ் சரூபமந்தரெண்டி லும் 
£தியானசொன்திலே சிலைர்துகின்தலல் துவை 
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வானிலா ததொன்.றுமில்லை. னுபில்லைலா ee 
ஊனிலா ததொன் றுமில்லைதுக்ள் | 

நானிலா த்தொன்் முமில்லை நானுவில்லோண்டிறல் 

தானிலாததொன்றுமே தயகங்யொடுகின் கதே. 

சுழித்ததோசெழுச்தையுன்னி சொல்முகத்திருத்தியே 
துன்பவின்பழுங்கடஈ து சொல் லும்காகியூமிடோய் 
அமுத்தமானவக்கரத்தி னங்கியையெழுப்பியே 

ஆறுபங்கயங்கடந் தப்புறத் துவெளியிலே 

  

விழித்தகண்குவித்தடோ தடைந்தகோயெழுத்தெலாம் 
விளைந்துவிட்டவிந்திரசால வீடதானவெளியிலே 
அழுர்கினாலும இமயங்கி ய னுடவிக்கும்ே வளையில் 

அவனுமுணகொனுமில்லை யாருமில்லையானதே, 

நல்லமஞ்சனங்கள் தேடி. நாடி. நாடியோடுதீர் 
நலலம௫சனங்களுணடு நாகனுணடும்முளே 

எல்லைமஞ்சனககள் தேடி. பேகபூசைபண்ணினால் 

தல்லைமேவுவலுஞ் சிவபதத துளாடுமே, 

உயிரகத்தில்நின் நிடு முடம்பெடுத் ததற்குமுன் 
உயிரகாரமாய்ஙகு முடலுகாரமாமிடும் 

உயரையுமுடம்பையு மொன்றுவிப்பதச்சிவம் 

உயிரின லுடம்பு.கா னெடுத்தவாறுரைக்கினே. 

அ௮ண்டமேழுழமுழலவே யனந்தயோனியுழலவே 
பண்மோலயனுடன் பரந்துநின்.றுழலவே 

எண்டிசைகடந்துகின் திருண்டசத்இயுழலவே 

௮ண்டரணடமொன்றதா யாஇகட்டமாடுமே, 

உருவநீருறுப்புகொண் டுருத்தரித் துவைத்இிடும் 

பெரியபாதைபேசுமோ பிசாசையொத்தமூடரே 
கரியமா லுமயனுமாய்க காணொணாசகடவுளை 

உரிமையாகவும்முளே யுணர்க்துணர்ட் துகொள்ளுமே, 

பண்ணிவைத்தகல்லையும் பழம்பொகுளடு சன் ௮£ர் 

எண்ணமுற்றுமென்னபே onesies 

பண்ணவும்படைக்கவும் படை 

ஓண்ணுமாடியுலகளித்த
 வொள்ன 

a@o 

கூடுக 
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a6 சிவவாக்கியம் ஆயீரம்டாடல், 

நாலதானயோனியுள் ஈவின்.றவிர்துமொன்ததாய 
ஆலகானவித்துளே யமர்ந்தொடுக்குமாறுபோல் 

குலதானவுற்பனஞ் சொல்வ. சலஇரம் 
மேலதானஞானிகாள் விரித்துரைக்கலேணுமே. ௩௫௭ 

அருவமாயிருந்தபோ தன்னையங்கதிக்திலை 
உருவமாயிருந்தபோ துன்னைநானறிர்சனன் 

குருவினல்தெளிந்துகொண்டு கோதிலா தஞானமாம் 
பருவமானடோ தலோ பரப்பிரமமானதே. கட 

பிறப்பதுமிறப்பதும் பிறந்திடாதிருப்பதும் 

மநப்பதுநினைப்பது மறந்ததைத்தெளிந்த துக் 

துநப்பதுந்தொடுப்பதுஞ் சுகித்துவாரியுண்பதும் 

பிறப்பதுமிறப்ட தும் பிறக் தன்டடக்குமே, ௩௫௫௯ 

கண்ணிலேயிருப்பனே கருங்கடல்கடைந்தமால் 

விண்ணிலேயிருப்பனே மேவியஙகுகித்பனே 

தன்னுளேயிருப்பனே தராதலமபடை..த் தவன் 

என்னுளேயிருப்பனே யெக்குமாடுகிதபனே. ௩௨௬௦0 

ஆமிராடு டி னு மானைசேவை தேடினும் 

கோடி வாசிதேடி.னுங் குறுக்கேவா. துகந்டுமோ 

ஒடியிட்டப்சசையு முகந்துசெய்5 காமமும் 

சாடி.விட்டகுதிரைழோல தர்மம் வ௩்துநிம்மு மே, ௩௬௮ 

எள்ளிரும்புகம்பிளி யிடுிம்பரு த்திவெண்கலம் 
அள்ளியுண்டநாதனுக்கோ சாடைமாடைவஸ்தஇயம் 
உள்ளுருக்குமவேதஇியர்க் குற்றதானமீஇரால் 

மெள்ளாவ5துகோயனைத்து மீண்டிடுஞ்சவாயமே. ௩௯௨. 

ஊரிலுள்ளமனி தாகா ளொருமன தாய்க்கூடியே 

சேரிலேவடத்தையிட்டு செம்பைவைத்திழுக்கம 
ஆரினாலுமதியொணாத .ளாதிசித்தகாதனை 

பேதையானமனி தர்பண்ணும் பிகளியாசூம்பாருமே. ௩௭௩ 

மருள்புகுக தசிந்தையால் மயல்குன்றமாக்தரே 

குருக்கொடுத்தமந்திரல் கொண்டுக் சலஃலிரோல் 
குருககொடுத்ததொண்டரும் குகனொடிச்தபிள்ளையும் 

பரத்திபட்டபன்னிரண்டு பாடுதான்படுலோ. ௩௬௪



சிவவாக்கியம் ஆயிரம்பாடல். ஸரி 

அன்னைகர்ப்பவறையதற்கு எக்கயின்பிரகாசமாய் 
௮ந்தறைக்குள்வர் இருக் தரியலிக் துரூபமாய் 

தன்னையொ த்துநின்றபோது தடையறுத் துவெளியதாய் 

தங்கஈற்பெருமைதர்து தலவழாயவளர்ந்ததே,. ௩.௬௫ 

உன்னையற்பகேரமு மறர்திருக்கலாகுமோ 

உள்ளமீ துறைந்தெனை மறட்பிலாதசோ இயை 
பொன்னைவென்றதபேரொளிப் பொருவிலா தவிசனே 

பொனனடி.ப்பிறப்பிலாமை யென் றுஈல்கவேணுமே. ௧௬௬ 

பிடி ச் சதெண்டுமும்மதோ ப் ரமமானபீத்தர்காள் 

கடி த்சகோலமத்தைவிட்டு சாதிபேகங்கொண்மினே 

வடத்இருரகதோர்சிவத்தை வாய்மைகூறவல்லிமீரல் 

இடுக்கருற்றவீசனைச் சென்றுகூடலாகுமே, ௩௭௬௪ 

௪,த த தயவுக தயங்றாசங்கினோசைகீ 

இ. திரீசிவனுநீ சவாயமாமெழுத் துகீ 

(ே.த் இரு தலுநீ மூவரானதேவர்கீ 

பத்தியூர மும்முளே பறிர் துணர்ர் துகொள்ளுமே. ௩௭௬௮ 

சஉட்டையிட் கிமணி துலங்குஞ் சாத்திரச்சழக்கமோ 

படொஸ்தககத்தைமெத்தவைத்து போகமோதும்பொய்யோ 

நிட்டையேதுஞானமேது கீ ரிருந்கவக்ஷணம 

பட்டை_யேதுசொல்லிழே பாதகக்கபடரே ௩௨௬௯ 

உண்மையானசுக்கில முபாயமாயிருந்தது.ம 

வெண்மையாிகீரிலே விரைந்துநீரதானதும் 

ஈண்மையானகாயமே தரித்துருவமான தும் 

தெண்மையானஞானிகாள் தெளிந் துரைக்கவேனுமே. ௩௭௦ 

வஞசகப்பிறவியை மனத்துளேவிரும்பயே 

அஞ்செழுத்தினுண்மையை யறிவிலா தமார்தர்காள் 

வஞ்சகப்பிறவியை வதைத்இடவும்வல்லிழேல் 

அஞ்செழுத் தினுண்மையை wi Dr துகொள்ளலாகுமே, ௩௭ 

காயிலா தசோலையிற் கனியுகக் கவண்டுகள் 

ஈாயிலா ததேனையுண் டி.ராட்பகலுறக்கு தீர் 

பாயிலா தகட்பலேறி யக்கணப்படுமுனே 

வாயினாலுமைப்பதாகு மோமவுனஞானமே,. ater.



45 சிவவாக்கியம் தயிரம்டாடல். 

பேய்கள்பேய்களென்குநீர் பித் துனெறபேயர் காள் 

பேய்கள்பூசைகொள்ளுசோ பிடாரிபூசைகொள்ளுதோ 

ஆதிபூசைகொள்ளுதோ வனாதிபூசைகொள்ளுகோ 

காயமானபேயலோ கணக்கநிக்துகொண்டதே. 

மூலமண்டலத்திலே முச்சதுரமாஇயாய் 
கா லுவாசலெம்பிரான் ஈடுவுஇத்தமக்இரம் 
கோலியெட்டி தழுமாய் குளிர்ஈதலர்ந்ததீட்டமாய் 

மேலும்வேறுகாண்டுலேன் விளைந்ததேசிவாயமே, 

ஆ.தஇிகூகொடி.யோடு காலைமாலைநீரிலே 

சோ இருலமானகாடி. சொல்லிறர்த.தூவெளி 

யாதிகூடுநெற்பறித்த காரமா இயாகமம் 

பேதபேதமாஇயே பிறக்துடலிறர் ததே. 

பாங்கனோடி ர துகொண்டு பரமனஞ்செழுக்துளே 

யோங்கொடி மேலிரு து உசசரித்தமஈ இரம் 

மூக்கில்வெட்டி.நாருரித் து முச்சதுரவிட்டிறுள் 

ளாய்ந்த,நூலிற்றோன்றலே யறிக துணர் துகொள்ளுமே, 

புண்டரிகமத்தியி லுதித்தெழுர்தசோதியை 

மண்டலங்கள்மூன் றினோடு மன்னுகின் தமாயனை 

௮ண்டரண்டமுடறுத் தறிந்துணரவல்லிமோல் 

கண்டகோயில்தெய்வமென் று கையெடுப்பஇல்லையே. 

அம்பலங்களசர்இயி லாடுகின் றவம்பனே 

அன்பலுக்குளன்டனாய் நிற்பனா இலி ரனே 

அன்பருக்குளன்பராய் நின்றவா இமாயனே 

உன்பருக்குவுண்மையாய கின்றவுண்மையுண்மையே, 

அ௮ண்ணலாவதேதடா வறிந்துரைத்தமந்திர 

மண்ணனாகவஈதவன் சகலமுமூணார்ர் தவன் 

கண்ணனாகவந்தவன் காரணத்துதஇத்தவன் 

ஒண்ண தாவதேகடா வுண்மையானமக் ரம் 

எள்ளதோர்புறம்பசோ ரகுயிரொடுக்கின்றிடம் 

மெள்ளவகதுடட்டிரீர் விவவவேணுமென்கிகீர் 

உளளதும்புறம்பது மொத்தபோதுகாதமாம் 
கள்ளவாசலைத்திறக்து காணவேணுமப்பனே. 
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சிவலாக்கியம் ஆயிரக்பாடல், a 

ஆரலைந்துபூதமா யளவிடாத யோனியும் 

பாரமானதேவரும் பழுஇலா தயாசமும் 
ஒஓரொணாதவண்டமு மூலோகலோகலோகமும் 
சேசவெர் துபோயிருந்த தேகமேறுசெப்புமே, re. app 

crores & agi ares Coren னெங்குகாடியோடினேன் 
என்னகத்துளென்னைகா னிந்திலாகசாகையால் 

எனனகத்துளென்னைகா னறிந்துமெய்செரிந்தபின் 

என்னகத் துளென்னையன்றி யாதுமொன் றுமில்லையே, வப 

விண்ணினின்றுமின்னெழுந்து மின்னொடிங்கும்வா றுபேரல் 

ஏன்னுள்ரின். றுமெண்ணமீச னளென்னகக்இருக்கையைால் 

கணணினின் றுகண்ணில்தோன்றும் கண்ணறிவிலரமையால் 

என்னுணின் றவென்னையு மியான நி த௫இல்லையே, ௩௮௩ 

அடக்கினுமடக்கொணாத வம்பலத்திஜாடுடோய் 

அ.டக்கினுமடக்கொணாம லன்புருக்குமென்றுவோ 

கிடக்கினுமிருககினுங் இிலேசம்வந்கருக்கி னும் 

கடக்கினுமிடை Mo நாதசங்கொலிக்குமே, ௩௮௪ 

மட்டிலாவுஉண்டுழா யலங்கலாய்புன ற்கழல் 

விட்டுவீ மில் ராக் ஈக விண்ணில்ஈண்ணில்வெளியினும் 

எட்டினோடிரணடினு மிதத்தினல்மனந்தனைக் 

கட்டிவீடிலா துவைகத் 7 காகலின்பமாகுமே, ஈடு 

ஏகஞூர்த் இழன்றுகூர்த்இ நாலுமார்த்இன்மைசோ 

டோகஹூர்த்திபுண்ணிபத்தில் மூர்த்தஇடன்றிமூர் த்தியாய் 

நாகமுற்றசயனமாய் நலங்கடல்கடந்தகி 

யாகமூர்த்தியாகிகின்ற தென்கொலா இதேவனே, I. OY Sir 

மூன் ற.முட்பத்தாறினோடு மூன்றுமூன்றுமாயமாய் 

மூன்றுமூர்த்தியாகிமூன்று மூன்றுமூன் ௮மூன் நுமாய் 

தோன்றுசாஇமூன்றதாய் துலக்கமில்விளக்கதாய் 
ஏன்றனாவினுள்புகுந்த தின்கெழலோரம்மீசனே. கள் 

ஐந் துமைகதுமைநதுமா யல்லவத்துளாயுமாய் 
ஐுதுமூன்றுமொன் நுமாட நின்றவாஇேேதவனே 
ஐ துமைஈதுமைந்துமாய் மைக்தனை த் நின் நமீ 
ஐ%் து மைந்துமாயகின்ளனை யாவர்கானாவல்லசே, இலி: 

" . |



i சிவவாக்கியம் ஆயிரம்டாட்ல். 

ஆறுமாறுமாறுமாயொ ரைந்துமைந்துமைந்துமாய் 

ஏது€ரிரண்டுமூன்று மேழுமாறுமெட்டுமாய் 

வே.றுவேறுஞானமாக மெய்யினோடுமொய்யுமாய் 

ஊ துமோமையாயமர்நத மாயமாயமாயனே, ௩௨௮௯ 

எட்டுமெட்டுமெட்டுமாயொ ேழமுமேழுமேழுமாய் 

எட்டுமூன்றுமொன்றுமாகி நின்றவா திதேவனே 

எட்டுமாயடா தமோ டிறைஞ்சிரின் நவண்ணமே 

எட்டெழுத்துமோதுவார்க ளல்லனீங்கநிற்பரே. ௩௯௦ 

பத்தினோடுபக்துமாயோ ரேழினோடுமொன்பதாப் 

பத் துநாத்றிசைக்குகின்ற நாடுபெற்றநன்மையா 

யத்துமாயகொத்தமோடு மத்கவமிக்கா இமால் 

பத்தர்கட்கலாதுமுத்தி முத்திமுத்தயாகுமே. ௩௯௧ 

வாடியாடுிநேசமொன்றி வநீதெதூர் ஈநதகென்னுக 

கேசமாககா ளுலாவ நன்மைசோபவங்களில் 

விடுமேல்நிமாார தே தா ளி! யில்லயாக்கினாய்கழல் 

ஆசையால்மறக்கலா தம.ரராகலாகுமே. ௩௯௨ 

எளிய தானகாயம்த லெம்பிரானிருப்பிடம் 

அளிவுரறாதுநின்;நதே ௮காரழும்உகாரமும் 

கொளுகையானசோ இயுங் குலாவிநின் நதவ்ளிடம் 

வெளியதாகசுமொன்றிலே விளைக்கதேசிவாயமே. ௩௯௩௨ 

அ௮ஞ்செழுத்துமூளன்றெழுதது மென்றுளாக்குமன்பர்காள் 

அ௮ஞ்செழுக்துமூன்றெழுத்து மலலகாணுமப்டொருள் 

அஞ்செழுத்தைகெஞ்சமுச்இு யவ்வெழுத்த றிக் தபின் 

அஞ்செழுத்துமூன்தெழுத்து மவவுமாஞ்சிவா யமே. ௩௯௪ 

பொய்யுமாக்கபோதமென்று பொய்யருக்கிருக்கையால் 

மெய்யுரைக்கவேண்டுஇல்லை மெய்யாமெய்ச்சிலாமையால் 

வையகத்திலுண்மைதனனை வாய்திறக்கவஞ்சனேன் 

கையவைத்ததென்கொலோ ஈமசஷாயகாதனே,. ௩௯ட 

ஒன்றையொன்றுகொன்றுட னுணவுசெய்்இருக்கினும் 

மன்றிதனூடுபொய்களவு மாறுவே.றுசெய்யினும் 

பன்திதேடுமீசனைப் பரிக் துகூடவல்லிரேல் 

அன்துதேவரும்முளே யறிந்துணர்ந்துகொள்ளுமே, fi. Fa Sr
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மச்சகத்துளேயமாக்து மாயைபேசும்வாயுவை 

அச்சகத்துளேயிருந் தறிவுணர்,த்இக்கொள்விரேல் 

அச்சகத் துளேயிருக் ததிவுணர் த்திகொண்டபின் 

இச்சையத்தவெம்பிரா னெங்குமாஇநிற்பனே. 

வயலிலேடுளை த் சசெந்நெல் களையதானவாறுபோல் 

உலகினோரும்வணமைகூறி லுய்யுமாறதங்ஙனே 

விரகிலேமுளை க்செழுந்த மெய்யலா துடொய்பதாய் 

ஈரகிலேபிறந்இுருர்து காடுபட்டபாடதே, 

ஆ௫ிகின்றவெம்் ரானை யங்குமிங்குமென்.றுநீர் 

சேடிகின்றபாவிகாள் தநெளிந்ததொன்றையோர்கலீர் 

காதொடுவிடுவீண் கலக் துநின்றகள்வனை 

நாடியோடியும்மளே நயந்துணர்ந்து பாருமே, 

ஆடுகின்றவண்டர்கூடு மப்புறமதஇப்புறம் 

கேகொலுவே மாக் தேவரானவரும் 

நீடிவாழதிபூ தரும் கின்ற கோர்நிலைகளும் 

ஆடுவா(நிஷெ பலா தனை ந் துமில்லையில்லையே. 

ஆவதுமபரத்துளே யழிவதும் பரத் துளே 

போவதும்பரக்துளே புகுவதும்பாத்துளே 

சேவரும்பர ச்துளே தஇசைகளும்பரத்துளே 

யாவரும்பரத்துளே யாணமப்பர த்துளே. 

ஏழுபாரெமுகட லிபங்களெட்டுவெற்புடன் 

சூமுவான்கிரிகடந்து சொல்லுமேழுலகமும் 

ஆமிமால்விசும்புகொள் பிர்மாண்டரண்டவண்டமும் 

ஊழியானொளிக்குளே யதித்து டஜொடுங்குமே. 

கயத்துகீரிறைக்கிறீர் கைகள்சோர்ஈ துநிற்பதேன் 

மனத்துளீரமொன்றிலாக மதியீலாதமாந்தர்காள் 

அகத்துளீரங்கொண்டு£ீ ரழுக்கறுக்கவல்லிரேல் 

நினை த் இருக்தசோதியம் நீயும்சானுமொன்றரோ. 

நீரிலேபிறக் இருந்து கீர்சடங்குசெய்கதீர் 

ஆரையுன்னிகீரெலா மவத்இலேயிறைக்கிறீர் 

வேரையுன்னிவித்தைபுன்னி வித்திலேமுளை த்தெழுஞ் 

சரையுன்னவல்லிரேற் சவெபதமடைவிரே, 
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ஞ் சிவவாக்கியம் ஆயிரம்பாடல், 

பத்தொடத்தவாசலிற் பரக்துகுலவக்கர 

மு.த்திரித்திகொர்சமென் தியல்குகின்றமூலமே 
மத்.த9ித்தவைம்புலன் மகரரமானகூத்தையே 
அத்தியூர் தம்முளே யமைந்ததேசிவாயமே. 

௮றிவினோமெண்டமா யளவிடாதசோதியை 

குணமதாகியும்முளே குறித்திருக்கில்முத்தியா 
முணமுணென்றுஉம்முளே விரலையொன் நிமீளவும் 

இனந்இனமயக்குவீர் செம்புபூசைபண்ணியே. 

மூலமானவக்கர மூகப்பதற்குமுன்னெலாம் 

மூடமாகமூடுகின்ற மூடமேதுமூடரே 

காலனானவஞ்சுபூத மஞ்சிலேயொடுங்கினால் 

ஆதியோகூடுமோ வனுதியோகூடுமோ. 

மூச்ச துரமூலமாகி முடிவுமாகயேகமாய் 

அச்சதுரமாகியே யடங்கியோழெழுத்துமாய் 

மெய்ச்ச தாமெய்யுளே விளங்குஞான தீபமாய் 

உச்சரிக்குமந்துரத்தி னுண்மையேசிவாயமே. 

வண்டுகங்கள்போலுநீர் மனழ்துமாசற:க்இலீர 

குண்டலங்கள்போலேகீர் குளத்இலேமுழுகு£ீர் 
பண்டுமுங்கள்கான்முகன் பறர்துதேடிகாண்லொான் 

கண்டிருக்குழும்முளே கலந்இருபர்காணுமே, 

நினறதன்றிருந்ததன்.று நேரிதன் நுகூரிதன்று 

பர சமன்றுவ் நுமன்று பரவதங்களற்றது 

கெர்தமன்றுகேள்வியன்று கேடிலா நவானிலே 

அந்தமன் றநின்றதொன்ற தெங்கனேயுரைப்பதே. 

பொருக துகீருமும்முளே புகுக்துநின்றகாரணம் 

எருதிரண்டுகன்றையீன்ற வேகமொன்றையோர்டலீர் 

அருகிருந் துசாவுகின்ற யாவையுமறிஈ்இலீர் 

குருவிருந் துலாவுன்ற கோலமென்னகோலமே, 

௮ம்பரத்துளாடுகின்ற வஞ்செழுத் துகீயலோ 

சிம்புளாய்பறக் துநின்ற தித்பர.முநீயலோ 
எம்பிரா லுமெவ்வுமிர்க்கு மேகடோகமா தலால் 

எழ்பிரானுகாலுமா மிருந்ததேரிவாயமே. 
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சிவஷக்கியத் ஆயிதம்பகட்ல். iss 

ஈசொளியஇங்களே யியங்கிரின்றதப்புதம் 
பேரசொளிய திங்களே யாவருமதிகிலீர் 
காரொளிப்படலமுங் கடந்துபோன தற்பரம் 

'போரொளிப்பெரும்பத மேககாதயா தமே. res. 

கொள்ளொணா துமெல்லொணாது கோதநக்குதட்டொணா 

தள்ளொணாதணுகொணொா தாழலான்மனத்துளே 
தெள்ளொணாதுதெளியொணாது சிற்பரத்தினுட்பயன் 

விள்ளொணா துபொருளைகான் விளம்புமா நதெங்கனே. ree 

வாக்கினால்மன 4 இனால் மஇத்தகாரணத்தினால் 

கோக்கொணாதரோக்கையுன்னி கோக்கையாவர்நோக்குகவார் 
கோக்கொணாதகோக்குவந்து நோக்கநோக்ககோகிடில் 

கோக்கொணாசகோக்றாவர்து கோக்கையெங்கணோேக்குமே. #a@ 

உள்ளினுமபுறம்ப் னு முலகமெயகணும்பரக 

கெள்ளிலெண்ணெய்போலரின் நியங்குகின் றவெம்பி ரான் 

மெள்ளவ/தெனுட்புகுர்து மெயத்தவம்புந்தபின் 

வள்ளலென்னைவ பனா லுக்கு வண்ணமென்னவண்ணமே ௪௧௭௬ 

வேசமொனறுகண்டிலேன் வெம்பிறப்பலாமையால் 

போதகின்றவடிவதாட்ப் புவனமெஙகுமாயினாய் 

சோதியுள்ளொளியுமாய்ச் துரியமோட சீதமாய் 

ஆதஇது;லமா இயா யமைந்ததேசிவாயமே. ௫௧௭ 

சாணிருமடங்கினாற் சரிக ககொண்டைதன்லுளே 

பேஷியப்ப இக்கு ளே பிதந்திறக் துதலுவீர் 

கோணியானவைவரைக் துறந்தறுக்கவல்லிரேல் 

காணிகண்டுகோடியாகக் கலந்ததேசிவாயமே. ௪௧௮ 

அ ஜ்சுகோடிமக இர மஞ்சுளேயடங்கினால் 

மாஞ்சுகூறவும்முளே நினைப்பதோரெழுச்துளே 

அசகா லுமுன்ற சாகி யும்முளேயடங்கினால் 

அஞ்சுமோபெழுதக்ததா யமைந்ததேடிவாயமே. ௪:௧௯ 

அக்கரநதவக்கரத்தி லுட்கரக்தவக்கரம் 
சககரக் துசிவ்வையுண்டு கம்புளத்இருந்த தும். 
எட்கரந்தவெண்ணெய்போ லெவ்வெழுத்துமெம்பிருன் 

உட்கரஈ துகின்றகேர்மை யாவர்காணவல்லசே, ean



‘Sa சிவவாக்கியம் ஆயிரம்பாட்ல். 

ஆகமத்தினுட்டொரு எகண்டமூலமா தலால் 
தாகடோகமன்தியே தரித்ததத்ப்ரமுகீ 

ஏகபாதம்வைத்தனை புணர்த்துமஞ்செழுத்்துளே 
ஏகடோகமாடியே யிருந்தேே தசிவாயமே. 

மூலவாசல்மீதுளே முச்சது.ரமாகியே 

நாலுவாசலெண்விரல் ஈடுவுதித்தமஈஇரம் 

கோலமொன்றுமஞ்சுமாகு மிங்கலைக் துகின் றநீ 

வேறுவே.றுகண்டிலேன் விளைக்கதேடிவாயமே, 

சக்லெத்திடியுளே சுழித்தசோரெழுத்துளே 
௮க்கரத்இிடியுளே யமர்ந்தவா Cer Bb 
உக்கரத்தடியுளே யுணாந்தவஞ்செழுத்துளே 

௮க்கரமகாகியே யமாந்தே த௫ிவாடமே. 

குண்டலத்துளே ஏ.றிக்தகத் துசாயகன் 

கண்டவந்கமண்டலங் கருத தழித்தகூத் தனை 

விண்டலர்ந்தசந்இரன் விளங்குகன் றமெய்ப்டொருள் 

கண்டக்கொண்டமண்டலஞ் சிவாயமல்ல இல்லையே. 

சும்றுமைரஈ துகூ. மென் நு சொல்லிறந்ததோர்வெளி 

சத்தியுஞ்சிவனுமாக கின்றதன்மையோர்டனீர் 

சத்தியாவ தும்யு டல் தயங்கு வ ep Fann 

பித்தர்காளறிந்திலீர் பிரானிருந்தகோலமே. 

மூலமென்றமம்இர முளை ததவஞ்செழுதக்துளே 
நாலுவேதராவுளே கவயின்றஞானமெய்யுளே 

ஆலமுண்டகண்டனு மரியயனுமாதலால் 

ஓலமென்றமர் இரஞ் சிவாயமல்ல இல்லையே, 

தத். றுவங்களென்.றகர் தமைக்கடிந்துபோவிர்காள் 
ததிதுவ௫வமதாகில் தத்பரமுகீரல்லோ 

முத்த€வனைதமே மூலடா தம்வைத்தபின் 

அ;த்தனாருமும்முளே யறிக்துணர்க் துகொள்ளுமே 

மூன்றுபத் துமூன்றையு மூன். றுசொன்னமூலனே 

தோன்றுசேரஞானிகாள் துய்யபா தமென்றலை 

ஏன்.றுவைத்தவை,த்தமின் னியமபுமஞ்செழுத்தையும் 
ேகோன்றவோ தவல்லி€ரல் துய்யசோ இகாணுமே, 
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சிவவாக்கியம் ஆயிரம்பாடல்- 

உம்பர்வானகத்தினு முலகபாரமேழினும் 
ஈம்பர்நாடுகன்னிலு நாவலென்ற£வினும் 

செம்பொன்மாடமல்குதில்லை யம்பலத் துளாவொன் 

எம்பிரானலா துதெய்வ மில்லைலல்லையே, 

பூவிலாயவைர் துமாய் புனலில்கின்றகான்குமாய் 

இயிலாயமூன்று மாப் இறந்தகாலிரண்டுமாய் 

வேயிலாயதொன்றுமாய் வே.றுவேறுதன்மையாய 

நீயலாமல்நின் நகேர்மை யாவர்காணவல்லரே, 

அரகர கிலொன்றுமா யசைவுகாலிரண்டுமாய் 

செஈதழலில்மூன்றுமாய்ச் சிறந்தவப்புரான்குமாய் 

ஜுதுபாரிலைகதுமா யமர்ர்இருந்தகா தனை 

இநதையிற்லெளிர் ரமாயை யாவர்காணவல்லரே, 

மனவிகாரமற்றுகீர் மதத் இருக்கவல்லிமோல் 

நினைவிலா தமணிவிளக்கு நிக்தமாகிகின் திடும் 

sy Cort a ராதுமகேதாம மகம்தெற்றவேணுமேற் 

கனவுகண்ட நுணமைநீர் தெளிரந்ததேசிவாயமே. 

Qc Hert Cosi விருக்குவேதமேகடா 

சுட்டமட்கலத்திலே சுற்று நால்களேதடா 

(ட்டிநின்ற தூாணிலே முளை த்தெழுந்தசோ இயை 

பறறிகின்றதேடா பட்டகாதபட்டமே. 

நீரிவேமுளை தகெழுகக தாமரையீனோரிலை 

த்ரிமீனாகிகூடிநின்று நீரிலாகவா.றுபோல் 

பாரிலேரிளை தெழுந்ச பண்டி தப்பராபரம் 

பாரினோம்கூடி?ன்ற பண்புகண்டிருப்பிமர, 

உறங்கலென்விழிககலெ னுணர்வதற்ஜொடுங்கிலென் 

சிற் தவைம்புலன்களுக் இசைத் தசைகளொன்றிலென் 

புறம்புமுள்ளுமெங்கணும பொருக்தருந்ததேகமாய் 

நிறைநதஇருந்தஞானிகாள் நினைப்பதே துமில்லையே. 

ஒ.துவார்களோதுன்ற வோரெழுத்துமொன்றதே 

வேதமென்றதேகழாய் விளம்புகின்றதன்றிது 

நாதமொன்றுகான்் முகன் மாலுகானுமொன்ததே 

ஏதி! மன்றிரின்நதொன்றை யானுணர்க்கநேர்மையே, 
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56 சிவவாக்கியம் ஆமிரம்பாடல், 

பொக்கியேதரித்தவச்சு புண்டரீகவெளியிலே 
தங்தியேதரித்தடோது தாதுமா துளையதாம் 

அக்கியுட்சரித்தடோ து வடிவுகளொளியுமாய்க் 

கொம்புமேல்வடிவுகொண்டு குருவிருர் த்கோலமே, 

மண்ணுளோரும்விண்ணுளோரும் வந்தா ரதெங்கெனில் 

கண்ணினோடுசோ திபோற் கலந்தகா தவிம்துவும் 

௮ண்ணலோடுசத்தியு மஞ்சுபஞ்சுபூதமும் 

டண்ணினோடுகொடுகரப்ப பாரொடேழுமின்றுமே. 

ஒடுக்குகின்றசோதஇயு முந்இநின்றவொருவனும் 

BOS sg FOr meg wr துகாலிலேறியே 

விடுத துநின்றவிருவரோடு மெய்யினோடுபொய்யுமாய் 

அடுத் துநின் தரிமினோ வனாஇறின் நவா இயே. 

உதிந்தமந்திர3 இணை மொடுங்குமக் ors A gue 

மதித்கமண் டலக்இனு மறைந் துநின்நசோ இக் 

மதித்தபண்டலத்துளே மரித்நுநீரிருநதபின் 

சிருத்தமண்்டலத்துளே சறந்ததே௫ிவாயமே. 

இருத்திவைக் தசற்குருவைச் சீர்பெறவணக்கிலீர் 

குருக்கெ முக்கும்பித் சே கொண்டுநீக்தவல்லிரோ 

குருக்கொடுக்கும்(? SS Hw குருக்கொள்வக் SF cou 

பருத்தெபட்டபா மிதான் பன்னிரணடும்பட்டதே. 

விழித்ககண் து இக்கவும் விந் துநாதவோசையும் 

மேருவுங்கடந்தவண்ட கோள்முங்கடகஈ துபோய் 

எழு,த்தெலாமறிந் துவிட்ட விட தரஞாலவெளியிலே 

யானுகீயுமேகல௩்க தென்னதொன்மையீசனே. 

ஒம்்௩மாவென்றுளே பாவையொன்றமிநதபின் 

பானுடறகருத்துளே பாவையென்தறிந்தபின் 

சானுநீயுமுண்டடா கலக்குலமதுண்டடா 

ஊனுமுணுமொன்றுமே யுணக்இடாயெனக்குளே, 

ஐம்புலனைவென்றவாக் கன்னதனமீவதால். 

கஷ்புலன்களாகிறின்ற நா கருக்கதே.றுமோ 

ஐம்புலனைவென்றிடா தவத்தமேயுயுன் நடும் 

வழ்புருச்குமிவ துள். கொயேபதுமஙத்தமே, 
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சிவவாக்கியம் ஆயிரம்பாடல், 

அ இயானவைம்புலன்க ளவயுமக்குளொக்குமோ 

யோனியிற்பிறா்தருந்ச துன்பமிக்குமொக்குமோ 

வீணர்காள்பிரம்.றுவீர் மெய்மமையேயுணர்திரேல் 

உள ஒறு றக்கபோ கழு முமக்கெனக்குமொக்குமே. on 

ஒடுகின் றவைம்புல னொடுங்கவஞ்செழுக்துளே 

காிகின்றகான்மறை ஈயிலுகின்றஞானிகாள் 

ரூுதின்றகண்டிக ரூணயங்கள்மூன்றெழுத்துளே 
oO : தது 0 

ஆசின் அவபரவவையா ய) 70 ய் ON IBID. 

. * a oo கூட ருக்க 

PL USTED TL A றே WL bb 9 ம ov 

() THIET ௭. Joy ங் ப்ரா Lh: 5 ஒடு 7 த fh 741023 5 

பவன சோப ர் வரா தாமியஙகுய்வா ப் stew 

. 7, anes) Ors my 

rooming BWLD Hoop FIT UTI sen utCov, 

tL Cao niyo TY Af. A Be ov OWT He ws tuk, மான் ன ழ் wil 

OT dT GT Ati Li, pe ப் i மண்டலம் LI, a th னீ 

_ ட் டர் . Ay ye இட் 
YO CONT ப LET படுப ப பிவி விமல் 

ஆவும் Bf CML wa) WaT tr மில் லயா. 37 மி ம. 

வாற பல்வா ரு மட்ட OMT LY உரயில்வாய்வடக்கம் 

yf ர Paya ப்ப ன்ன Oe coh wll, 2 (17 107071 oe? வி D ad? மாண் 
an a, ॥ ott rv? ர் ‘ 

GI று விரும ULM dich il தஇாமையான இமையும் 

காரா WISP TM ba A OS | btebt ost 0 De 

wore, ry oe \ 

UEP bbl TOYS FEC A LUT IIIB! LC eit 

Fp Wht wo wf F 6301 உட. vi ரூீல்க1௮. கால் நம 

. டட tN ச , ௩ 

HoT LAME OIE டான் நூயரூபமாகிடான் 

Hv Mb) DDT Feat Gi Fop (KAP, Top Cer. 

ஆபவவைவெலி யுரைக்க வகர ம்தினானாதம் 
ட் பரத மிப 1th uss Jil iG லாடு. யு றறறிந் து கண்டி டார் 

i பனு ஙு) பொங்புமங்குமிங்குமாய் 

GP BWLL BIL வ WTR iG ae oCaery.Gu. 

ட > , me ௧ கோடிகோடிமோடிகோடி குவலையத்தோராநியை 

ஈரடி ராடி நாடு. ராப்டாரளகன் துவிணதராய் 
ட்டி ரட்ட மே 2 நடிதேடி.. சேகமுக்கசங்குயே 

கடட 1] Fal. Fal. சச்பர்கோடிகோடு யே. 
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56 . சிவவாக்கியம் ஆயிரம்பாடல். 

கருத்திலான்வெளுத்திலான் பாணிருர்ககாரணம் 

இருக்திலானொளித்திலா ஜனொன்றிரண்டுமாகிலான் 

ஒருக்திலான்பரித்திலா னொழிஈ்இடான.ிஈஇடான் 

கருத் இற்கீயுங்கூவுருறற்றோன் கண்...றிர கவா தயே. Qn. 

வாதிவாதிவாதிவாதி வண்டலயற்ஈஇடான் 

1 இயூ திய, இய, யொ, ளிமமுல்கபுன இவான் 

of Bal Dal Bul B) விடையெருப்புரக்முவோன் 

சாஇசாஇசாதிசாதி சாகரதலதக்கண்டி. டான், ௪௫ 

. ச . க a a 

ஆண்மையாண்மையாண்மையாண்மை ஆண்டமகடரு சடரே 

காண்மையானவாதஇரூபங் காலகாலகாலமும் 
* a டு. 5 C1 . 

LT BOT OLLIE ாதியபே ரமான பா சமாக Hho! Q\birp 

நாண்மையானாரலைவாயல் ரந) (ப்ங்னா முற் (மே. ௪௫௫ 
ச் 

க். க ச ௬. ம. Cc . 7 

(பங்கு வென்கவட்பாத்தன் ம்ட்டுவாதிகவுடப! 
- : . _ oT cc i ட்டி . 6 oO ௩ த்) 

துவக்பா்க மரபும் ட்டு bi FM OTLEM fui Blea ik 

டி . c 1 . 

a itl il A pC ப் பயி OUT Cu DOUM GIDE 

BBG OVN ப BUTI CLP DT Meo T ide (on io, Thy Br 

cl _G)y பு OHS -7 (LP “7 சு. ye 3711] ட டச் ffi, 

WI wo) I (Lf es யேகமா டய ih pl ict VGA முதா. 

மடார். தாரு ் ap) ஈ, றியி வா பரப் BT BI 

கடலெழும்; (ட்: ர்தன்லாம் பலம Bie ai வாரியே... ௫௪ 

ஞானிஞானியென்றுரைத்க நாய்கள்கோடிகோடியே 

வா.விலாகபழைரானென்ற வாதிகோடிகோடி Buy 

கானிலானசாகாத்தின் தன்மைகாணுமூடாகள் 

மூனிலாமற்கே:டி கோடி முன்னறிந்மறென்பரே, ty 

(Quip em Shas Let லே சளிமுனைச்சுடரிலே 

விச்சமானவியிலே மிபுலைதங்கும்வாயிலே 

கூச்சமானகொஷழம்பிமீல ருடிய்ருந் தகோ விலே 

தஇக்ஷயான தீவிலே சிற்த தரிவாயமே. ௪.௫௯ 

பொக்ககின்றமோனமும் பொக துநின்தமோன மு 

தங்கிறின் நமோனமுநக் தயங்இரின்நமோனமுய் 
கங்கையானமோனமுக் கஇத்துகின் தமோனயு* 

இக்களானமோனமுஞ் சிவனிருந்கமோனமே, 7௬௦



சிவவாக்கியம் ஆயிரம்பாடல். 

மோனமானவீதயில் முனைச்சுதியின் வாலையில் 

பானமான இயில் பிட தசெஞ்சடரிலே 

நோனமானமூலையில் நரலை கங்குமவாயலில் 

ஒனமானசெஞ்சுட ௬௫இ.த்க் சிவாயமே. 

உதி3ெமுர் தவா ல்யு பதயங்கிநின்றவாலையங் 

கதிக்ெமும் தவாலையுங் காலையானவாலையும் 
௬. 5 a ச. oO . ௪ 

மஇக்தெழுர்த MAW] மறைந நு MGHM GT Tp. Bl 

Bt BID) wep sour) SUN POYE) டியும (னே. 

e ர fo . க 

கவும் ப வனமால் கொளர்கையானகொள்வ, கயை 

(if ay Covi L} AGI ol pa முத சகட | விரிய OV 

புவிலேக வுகள் மபாற 7 பர ந thi Boot mpg ணு 

ஆவியாவியரவரியா பரிய oT LIT eM sti (நற, 

iO க 
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0 சிவனாக்கியம் ஆயிரம்டாடல். 

மோனமானவிஇயில் முடிூரின்தகா தமே 
சனமின் றிவேகமான வேகமென்னவேகமே 
கானமானமூலையிற் கனிந்இருக்தவாலையில் 
ஞானமானசெஞ்சுடர் ஈடர்ததேடிவாயமே. ௪௬௯ 

உச்சிமத்திவி.தபி லொழிந்திருக்தசா இயிற் 
பச்சியுற்சோமனும் பரந்துநின் றுலாவவே 

செச்சியான தீபமே தியானமானமோனமே 

கச்சியானமோனமே கடந்ததேடிவாயமே. ௪௪0 

௮ஞ்சுகொம்பினின்றநாத மாலைபோலெழும்பியே 

பிஞ்சினேடுபூமலர்ந்து பெத்றியுற்ஈசு ததமே 

செஞ்சுடருகஇுக்தபோது தே௫ிகன்சுழன்றுடன் 

டஞ்சபூதம னதே பறந்துநின்றமோனமே. ௪ஏக 

சடுதியானகொம்பிலே தழ்துவத் இன் வியிலே 
அடுதியானஆளவிலே பரனிருக் த ஹ்விலே 

இடுதியென்நசோலையி லிருதமுச்சுடரிலே 

நடுதியென்றுமாதமோடி. நன்ருறவமைந்ததே. ௭௨ 

௮ுமையுமாலமோனமு மானிருர் கமோனமும் 

சமையும்பூதமோனமுர் தரித்தருர்கமோனமும் 

இமையுங்கொண்டவேகமு மிலஙகுமுச்சிமோனமும் 

தமையறிந்தமாற்தரே சடததையுற்றுபோக்கிலரா. ௪௪௩ 

பாச்சலூர்வழியிலே பரனிருர் தச(திய்லே 

காய்ச்சகொமபினுனியலே கனியிருர் தமலையிலே 

வீச்சமானதேதடா விரிவுதங்குமிங்குமே 

மூச்சினேடுமூச்சைவாங்கு முட்டிறிலாஈசோ இயே. ப்ராக் 

சோ இசோ இயென்.றுகாடி. த் தோற்பவர்சிலவரே 
ஆதிஆதியென்.றுகாடு மாடவாரிலவரே 

வாதிவாஇியென்றுசொல்லும் வம்பருஞ்சிலவே 
கீ.திம.இர் இரதி நின்றிடுமுழுச்சுடர். ௪எடு 

சுடரதாயெழும்பியங்கு தூபமானகாலமே 
இடசதாய்ப்புவியும்விண்ணு மேகமாயமைக்கமூன் 
படாதாகரின்றவாதி பஞ்சபூதமாகயே 

அவ்தாக௮ண்டமெங்கு மாணமையாகநின்றதே, ௪௭௯



சிவவாக்கியம ஆயிரமபாடல. 

நின்றிருந்தசோதஇியை நிலத்திலுற்நமானிடர் 

கண்டறிந்துகண்குளிர்ர்து காதலுற்.றுலாவுவோர் - 
கண்டமுறறமேன் முனையின் காட்டுதன்னைக்காணுவார் 

நன்றியற்று௩ரலைபொக்கி நாதமும$ங்துடும். 

வயங்குமோனசசெஞசுடர் வடிர்தசோ இராதமுங் 

கயங்கள்போலக்கதறியே கருவ ரத்றவெளியலே 

ப.பந்கொடின்றியின் நியே படர்நதுநின்றபான்மையே 

நயற்கள்கோவென்நேடடுங்கி நங்கையான தீபமே. 

இிபவுச்சமுனைய்வே இிவாகரத்தின்ச,திய்லே 

கோபமாறுகூவிலே கொதிததுநின்றகீயிலே 

தாபமானமுஉயி சமைந்துநின் றரூக்ஷமுஞ் 

சாபமானமோ।' சமுறந் | டிந்துகின் றிலங்குமே 

க ன்சுமுன்றே ந இரிமுனையின்வாலையில 

லவேசமோு வாலையில் Siw sol apr தலையில் 

கேசசா இரோைய சிறை 2௬௩ ரவாரமில் 

at AGE Dero? 5 Am sy Hoot oC oreo in, 

உட்கமலமே। எமி லுயஙூிரன்றந்தியை 

விலமமிலாம் பமா மிலவளைவி.மதிஇயில் 

முூட்பொதுந் ர ென்னவே முடகிரின் தசெஞ்சுடர் 

கட்ருவைகள்்ே £லவுங் கடிந்துரின் தகாட்சியே. 

உந் ஜிய நச ஜிவ/ uy லுசசியுற்றம்தியிற் 

7ந.இர ஜொளிகிரணங் தரண நின் செஞ்சுடர் 

ப௩ மமாகவில்வளைவிற் ப3ரசபூதவிஞ்சையாங் 

இந்துபோநலபிலரின்று கீச்சுவசசுவென்றே 7, 

செசசையென்றஜ$ச்சினோடு சிகாரமுமவகாரமும் 

பசசையாகிசின்நதே பரவெளியின்பான்மையே 

இசசையான ஹுவிலே ய்ருக்ெ தழுகதஹீயிலே 

உச்சியானகோணம்தி லுதித்ததேசிவாயமே, 

ஆறுநூலைஃ்கோணததஇி லமைந்தவொளன்பதாத்திலே 
நாறுமென்றுநங்கையான நாவியுக்தெரிக்திட 

கூறுமென் ஐ.ஐவரங்கு கொண்டுநின் தமோனமே 

பாறுசொண்டுசின்றது பறர்ததேடவாயமே. 
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‘92 சிவவாக்கியம் ஆயிரம்பாடல், 

பறந்ததேகறந்தடோது பாச்சலூர்வழியிலே 
பிறர் ததேபிராணனன் றிப் பெண்ணுமாணுமல்லவே 

் துதந்ததோடறந்ததோ தூயதுக்கமானதோ 
இறந்தபே. இலன்றிஈ இலங்கிடுஞ்சிவாயமே. 

அருளிருந்தவெளியிலே அருக்கனின் றவிருளிலே 

பொருளிருந்தசுழியிலே புரணடெழுந்தவழியிலே 

தெருளிருந்தகலைபிலே இயங்கநின் றவலையிலே 

குருவிருந்தவபியினின்று ஹுவுங்ஹீயுமானதே. 

ஆனதோ ரெழுக் திலே யமைர் துநின்றவா தியே 

கானமோடுகாலமீதிற் கண்டறிவஇல்லையே 

கானுர்தாணுமானதே சமைர்தவாலைகாலையில் 

வேனலோடும்வா றுபோல் விரி ததேசிவாயமே. 

ஆறுகொண்டவாரியு மமைந்துநின் தெய்வா 

கூறுகொண்டமாரியபு£ துலங்கிகின்ற தூபமும 
ச ட . ௪ ப ச் 

வ். றுகொணடமோனமும் விளங்காமுட்கமலமும் 

மாறுகொண்டஊவிலே மடிந்ததேசிவாயமே 

* ட. nv ப . ச 

வாயல்கண்டகோணமில் வயங்குமைவர்வைகியே 

சாயல்கண்டுசார்ர்ததுந் தலைமன்னாருறைநத துங் 

காயவண்கெண்டறுங் கருவுரஙரு சென்றதும் 

பாயுமென்றுசென்மதும் பகா ததேசிவாயமே. 

பறந்கதேதுதர்தபோது பாச்சலூர்வபீலே 

மறா்ததேகவ்வுமுற்ற வாணர்கையின் மேவியே 

பிறந்ததேயிற தபோதஇற் பிடிடாமற்கீயிலே 

இற துநகின்றமோனமே தெளிர்ததேசிவாயமே. 

வடி.வு.பற்பவாசனத் இருத்திபூலவனலையே 

மாருதத்தினாலெழுப்பி வாசலைந் துநாலையு 

முடிவுமூத் இரைப்படுச்தி கூஉலிணா கணடினால 

முளரியாலயங்கடந்து மூலகாடியூடுடோய். 

அடி. துவக்கிமுடியளவு மாறுமாநிலங்கடக் 

தப்புறத்தல்வெளிகடர்த வாதியெங்கள்சோ தியை 
யுடபஇக்கண மு.தருந்தி யுண்மைரரானவுவகையுள் 
வர்சிபட்டிறங்குன்ற யோூகலலயோ யே, 
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சிவவாக்கியம் ஆயிர்ம்பாடல்- 

மர்திரங்களுண்டுநீர் மயங்குடின்றமானிடர் 

மற்திரங்களாவது மறத்திலூறலன் றுகாண் 

மந் திரல்களாவது மஇித்தெழுந்தவாயுவை 

மந்தர த்தையுண்டவர்க்கு மரணமே துமில்லையே. 

மர்இரங்கள்கற்றுநீர் மயங்குகின்றமாந்தரே 

மர் இரங்கள்கறறநீர் மரித்தபோ துசொல்விரோ 
tot Bl g ங்களும்முளே மதித் தரீருமூமமுளே 

மந்திரங்களாவது மனச்இனைர்தெழுச் துமே. 

உள்ளதோபிறப்பதோ வுயிரொடுங்கிநின் றிடம் 

மெள்ளவர்துகிட்டிகீர் வினா:/வேண்டுமென்டதீர் 

உள்ள தும்பிறப்பது மொத்தபோதுராதமாங் 

கள்ளவாசலைம் இறந்து காணவேண்டுமாட்கரே, 

சாழுத்திலிங்கமா யோதுமட்சரத்துளே 

ஒரொழுத்தியங்குகின்ற வுண்மையைய தி௫லீர் 

நமூவெழுதிதுமூவராய் முளை த்தெழுந்தசோ தியை 

நாவெழுத்துசாவுளே ஈவின்றதேசிவாயமே. 

(ுத்திசிம்நிதொர்கமா பூ.யங்குகின் தரூர் கத்தியை 

LO DD DOMMES orm Kings Boi revert 

அ்தர்டித்தர்காரகண்ட ரன்பினாலனுதினம் 

உச்சரித்துளத்திலே யறிர் துணர்ந் துகொண்மினே, 

sue மைர நுமாய் முயன்றெழுக்கதேவராம் 

மூன்றிரண்டுமைந்ததாய் முயன்றதேயுலகெலாம 

ஈன்ற்தாயுமப்பனு மியங்குகின்றநா தமாய் 

தகோன்றுமோரெழுத்தனோடு சொல்லஒன் நுமில்லையே 

வெ.ரியுருக்கியஞ்செழுத்து விந்துயாதசத்தமுந் 

த்ய ருக்கிநெய்கலந்து சகலசத்தியொன தும் 
வெளியி ரிலுமவ்விளையிலு மிருவை ரயறிந்தபின் 

வெளிகலஈ தன்மையால் தெளிர்ததேசிவாயமே 

முப்புறத்திலப்புறம் டுக்கணன்விளையிலே 

சிற்பர தீதுளுற்பனஞ் சிவாயமஞ்செழுத்துமாக 

தீழ்பரமுதிக் நுநின்று நாணுவெங்குமானபின் 
னிட்புதமொடுக்குமோடி, யெங்கும்லிங்கமானதே. 
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ந் சிவவாக்கியம் ஆயிரம்பாடல். 

ஆடிநின்ற£வனோ ரஞ்சுடஞ்சபூதமோ 

கூடிநினீறசோ இயோ குலாவிரின்றமூலமோ 
காடுகண்டுநின் தோ நாவுகற்றகல்வியோ 

பிடுசண்டுவிண்டிடின் வெட்டவெளியுமானதே. ௫௦௧ 

உருத்தரித்தபோ து£வ னோக்கறின் றவுணமையுக் 

இருத்தமுள்ளதொன்றிலுஞ் சிவாயமஞ்செழித்துமா 

மிருத் துநின் று.றுத்தடீங்கி யேகபோகமாளபின் 

கருத்தினின்றுஇத்ததே கபாலமேக்துரா தனே. ௫௦௨ 

கருத்தரித்து தஇித்தபோது கமலபீடமான.துங் 

கருத்தரித்துதிக்சபோது காரணமகளான துவ 

கருச்தரித்றுதிர்கடோது கரணமிரண்மிகண்களாய 

கருத் இனின் றுஇத்ததே கபாலஉமேந்துநா தே. ௫௦௩ 

ஆனவன் antl apest mG an oom into rextGer_ip Gov 

யான*வனஞ்செமுக் தகாரமிட்டவராதது 

மானசோ இியுண்மையு மனாஇதியானவுண்மைபு 

மானதானதானதா யவலமாயமறைந்துடும, Gos 

ஈன்றெழுக்தவெமப் ரான் றிருவர ஙகவெரர் ய்லே 

நான்றபாமபின்வா யினால் ரா லுதிக்குமா பினான் 

மூன்றுமூன் றுவளையமாய முப்பு ரங்கடாசப்ன் 

னீன்றெழமுற கற வ்யிமனாசை யெங்குமாகரின்றதே. ௫௦௫ 

எஙரு,மெஙகுமொன்றலோ வீரேழ்லோகமொ.ச்நலோ 

அங்கு மி&குமொன்றலோ வனாதியானதொல் மகோ 

தஙகுதாபரங்களுக் தரித் )ளாரதொன்றலோ 

உஙகளெங்க.ர்யஙகினி லுதித்தசேவாயமே. @ 0am 

அமபர திலாடுர்சோ இ யானவன்னிமூலமா 

மம்பரமுநதம்மரமு மகோரமிட்டலா்ர்தது 

மமபரக்குரியிலே யங்கமிட்டுருக்கெ 
வம்பரத்திலாநுயோ டமாந்ததேசிவாயமே, Goer 

வாடிலாகபூமலர்ச து வண்டுரிசைகாவிலே 
போடிரின்றுருவெதத துகாரமாயலர்க்க து 
மாடியாடியங்கமுமகப்படக் கடகதபின் 

. கடுகின் நுலாவுமே குருவிருக்சகோலமே. Go.



சிவவாக்கியம் ஆயிர்மபாடல்- 

விட்டடிவிரைத்ததோ வேருகுக்கறென்றதகோ 

எட்டிரின்ற£வனு மீரேழ்லோசக்கண்டதோ 
கட்டுருவமாகிறின்ற சகாரிவத்தொளியதோ 
வட்டவிடறிந்தபேர்கள் வானசேேவராவரே. 

வானவர்நிறைந்தசோதி மானிடக்கருவிலே 
வானதேவரத்கனைக்குள் வந்தடைவர்வானவர் 

வானகமுமண்ணகமும் வட்டவீடநிந்தபின் 

வானெலாநிறைநஈதுமன்னு மாணிக்கங்களானதே. 

பன்னிரண்டுகால்கிறுத்இப் பஞ்சவர்னமுற்றிடில் 

மின்னியேவெளிக்குணின்று Caudle 65.0165 gies 

சென்னியார் தலத்திலே சவனின் நியங்கடும் 

பன்னியுன்னியாய்ந்தவர் பரப்பிரமமானதே. 

உச்சிகண்டுகண்கள்கட்டி யுண்மைகண்டதெவ்விடம் 

மச்சுமாளிகைக்குளே மானிடங்கலப்பிரேல் 

எச்சிலானவாசல்களு மேகபோகமாய்விடும் 

பச்சைமாலுமீசனும் பரந்தசேசிவாயமே. 

வாயிலிட்டுஈல் லுரிசை யட்சர த்தொளி.பிலே 

கோயிலிட்டிவாவியுமங் கொம்பிலேயுலர்ந்தது 

மாயிலிட்டகாயமு மனாதியிட்டசீவலும் 

வாயுவிட்டவன்னியும் வளர்ந்ததேசிவாயமே. 

அட்சரத்தையுச்சரித் தனா இயங்கிமூலமா 

யட்சரத்தையுந்திறந்தகோரமிட்டலர்க்த து 

மட்சரத்திலுட்கர மசும்படக்கடக்தபின் 

அட்சரத்திலாதியோ டமர்கந்ததேசிவாயமே, 

கோயிலுங்குளங்களுங் குளியிணிற்குருக்களாய 

மாயிலுமடியிலு மனத்இலேமயங்கு£ர் 

ஆயனையரனையு மறிர்துணர்ந்துகொள்வியேல் 

தாயிலுந்தகப்பனோடு தானமர்க்த0 தாக்குமே. 

கோயிலெங்குமொன்றலோ குளக்கணீர்களொன்தலோ 
தேயுவாயுவொள்றலோ சிவனுமக்கேயொன்தலோ 

ஆயசீவனெங்குமா WILD sige 10 sregeCour 

காயட£தறிந்தபேர்கள் காட்சியாவர்சாணுதீம், 
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ee சிவவாக்கியம் ஆயிரஸ்பாடல். 

கா துகண்கள்மூக்குவாய் கலந்சவாரதொன்றலோ 
சோதியிட்டெடுத்ததுஞ் சுகங்களஞ்சுமொன்றலோ 

ஒதிவைத்தசாத்தர முதித்துவாசதொன்றலோ 
நாதவிடறிக்தடேர்க ணாதராவர்காணுமே. 

அவ்வுஇத்தவட்சரத்தி ஐட்கலக்கவட்சரம் 

சவ்வுஇத்தமந்திரஞ் சம்புளத்திருந்கதால் 
மவ்வுஇத்தமாய்கையால் மயங்குகின்றமாந்தர்காள் 

உவ்வுதித்ததவ்வுமா யுருத்தரித்தவுண்மையே. 

அகாரமென்னுமக்கர த்த லக்கரமெழுந்கதோ 
அகாரமென்னுமக்கரத்தி லவ்வுவந்துதித்ததோ 

உகாரழுமகாரமு மொன்றிஈன் றுநின்நதோ 

விகாரமற்றஞானிகாள் விரித் துரைக்கவேணுமே. 

சத்தியாவதுன் னுடல் தயங்கு£வனுட்டிவம் 
பித்தர்காளிதற்குமேல் பிதற்றுதன் இல்லையே 

சுக்தியை£ துகடடமொன்.று சொல்லிறந்தசோர்வெளி 

சத்இசிவமுமாகிரின்று தண்மையாவதுண்மைமே, 

சுக்லெத் துளையிலே சுரோணிதக்கருவுளே 

முச்சதுரவாசலில் மூளை த்தெழுந்தமோட்டினில் 

மெய்ச்சதுரமெய்யுளே விளங்குஞான une 
யுச்சரிக்கும£்திரம் ஒம்௩மசிவாயமே. 

அக்கரமனா இயல்ல வாத் துமமனாஇியல்ல 

புக்கருட்தபூதமும் புலன்களூமனா இயல்ல 

தக்கமிக்கதூல்களுஞ் சாஸ் இரமனா இயல்ல 

வொக்கநின் றுடன்௧கலந்த வுண்மைகாணனாஇியே, 

மென்மையாஇிரின்நதேது விட்டுநின்.றுதொட்டடதேது 

வுண்மையாகநீயுரைக்க வேணுமெக்களுச்.தமா 

பெண்மையாகிரின் தொன்று விட்டுகின்.றுதொட்டதை 

யுண்மையாபுளாக்கமுத்தி யுட்சலத்திருக்ததே, 

அடக்கனாலடங்குமோ வண்டமஞ்செழுத்துளே 
யுடக்னெலெடுத்தகாய முண்மையென்றுணர்ஈதுகீ 
சடத்திலாறுவேதமுர் தரிக்ககோ இலாமையால் 

காயுமாயசோதி வேறுவேறுபேசுமோ. 
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உண்மையானசக்கா முபாயமாயிருந்ததுக்” .. 

தண்மையானகாயமுக் தரித்தகூபமானதும் , : 

வெண்மையாகிரீறியே விளைந்துரின்றதான து 
மூண்மையானஞானிகள் விரித் ணை 

எள்ளகத்திலெண்ணெய்போல வெங்கும    : க . ~~ &’ AK ray 
னுளளக நீ.திலேயிருக்க aroun ape ramen ட ல். 

கொள்ளைபட்டவாலினைக குணக்கெடுக்கவல் விர. 2 24 ’ 
~ ஷூ 

வள்ளலாகிரின்றசோது காணலாகுமெய்ம்மை * ont We ok 

வேணுமென்றஞானமும் விரும்புகின்றநாலிலே 

தாணுவுண்டங்கென்டுதீர் தரிககலீர்மறக்கிலீர் 

சாணுவொன்றுமூலராடி. தன்னுள்காடியும்முளே 

காணுமன் றிவேறியாவுங் கண்மயக்கமொககுமே. டு௨௭ 

வழக்கிலேயுரைக்கிகீ! மனத் துளேதவிக்கிதீர் 
உழக்கிலா துமாழியான வாறுபோலுமூமைகாள் 

உழக்குராலுகா தியான வாறுபோலுமும்முளே 
வழக்கிலேபுரைக்ககீர் மனத் துளீசன்மன்னுமே, Gio ay 

அறத்திறங்களுககுநீ யண்டைமெண்டி சைக்கும்க 

இறத இயங்களுக்கு$ தேவொர்கள்சிந்தைநீ 

புறகரும்சிபுணாவு$ யுட்கலந்தசோ இந 

மறக்கெ./ணாதநின்கழல் மறப்பினுங்குடிகொளே. (௨௯ 

ஆடுகின்றவெம்பிரானை யங்குமிக்குநின்நுநீர் 

தேடுகன்றவிண்ர்காள் தெளிவதொன்றையோர்திலீர் 

நாடிகாடி.பும்முளே ஈவின் றுநோக்கவல்லிரேல் 

கூடொணாததற்பரங் குவிஈழுகூடலாகுமே. (9௩௦ 

சுத்தியைந் துகூடமொன்று சொல்லிறந்ததோர்வெளி 
சத்தியுஞ்செவமுமாடு நின்றதன்மையோர்லீர் 

சத்தியாவதும்முடல் தயங்குசீவனுட்ேம் 

பித்தர்காளறிர்துகொள் பிரானிருந்தகோலமே. டுகூ.க 

அகாரமான தம்பலம் மனாஇயாள தம்பலம் 

முகாரமானதம்பல முண்மையான கம்பல 

மகாரமானதமபலம் வடிவான சம்பலஞ். , 

சிகாரமான தம்பலம் தெளிந்ததேரிவாய$ே. Quay,



8 சிவவாக்கியம் ஆயிரம்பாட்ல், 

சகசப்பறர்கதோரி சக்கரமெல்பலகையாய் 
ச தொ ஈழிலெண்ணெய்போல இக்குவாயுதேயுவு 
க்கிஷசியாளிகலந்து யுகங்களுங்கலக்கமாய் 

பாது: % னாக சக்க 

  

     

  

rome sed ன் vt . ராருடம்' புடைமையாக தீதோர்வீர்கள் 
விளக்குஞூனமேவியே மிக்கோர்சொல்லைக்கேட்பீரேல் 

களக்கம்ற்றுரெஞ்சளே கருத் துவர் துபுக்குமே, 

நாலுவேதமோ துகன்த ஞானமொன்றறிவிரோ 

நாலுசாமமாகியே நஈவின்றஞானபோ தமா 
யாலமுண்டகண்டனு மயனுமர்தமாலுமாயச் 

சாலவுன்னிகெஞ்சுே ள தரித்ததேசிவாயமே, 

சுற்றமென்.றுசொல்வதுஞ சுருஇழுடி.வில்வைத் இடீ. 
ரத்தர்நித்தமாடியே யமர்ந்இருந்தகெவ்விடம் 

பத் இமுத்தியன்பர்கள் பரத்திலொன்றுபாம து 
பித்தரயிதைக்கருடு பேசலாவதெக்கனே, 

எங்ஙகனேவிளக்கறுக் கேற்றவா.றுளின்றுதா 

னெங்கனேயெழுந்தருளி மீசனேசரென்பரே 
அங்கனேமறைபடாத தாழ்ந்துகோக்கவல்லரேல் 
இிங்கமண் மியானை போலத் இரிமலங்கள ற்றதே. 

அற்றவுள்ளகத்தையு மலக்கெமெழுகிடு 

'மெத்ததீபமிட்ட இற்பிற வாதபூசையேத்தியே 
ஈற்றவம்புரிர்_துஏக கா.தட்டா தம்காடியே, 
கத்திருப்பதேசரிதை கண்டுகொள்ளுமும்முளே. 

பார்த்தகின்ற தம்பலம் பரமனாமெம்பலங் 
கூத் துநின் றதமபலங் கோரமானதம்பலம் 

வார். தை தயான தம்பலம் வன்னியான தம்பலஞ் 
-இற்தமான தம்பலக் தெளிக்ததேவொயமே. 

சென்றுசென் நிடந்தொறும் சிறர்தசெம்பொனம்பலம் 
அன்றுமின் நுகின்றதோ ரை யான சம்பலம் 
பன்தியன்ளங்காணொணாத' பரமான தம்பலம்: 
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(௫௩௯



சிவவாக்கியம் ஆயிரம்பாடல், 

தந்தைதாய்தமரும்நீ சசலேேவதையும்கீ ' 
சந்தைநீதெளிவுகீ சத்திமுத்இதானும்நீ 
விந் துகீவிளைவு£ மேலதாயவேதம்நீ. 
யெர்தைநீயிறைவனீ யென்னையாண்டவீசனே. 

எப்பிறப்பி லும்பிறஈ் இறந்தழிந்தவேனழகா 

ளிப்பிறட்பிலும்பிறர் து என்னநீறுபூசுறீ 
ரப்புடன்மலமறுத்து ஆசைநீக்கவல்லிரேல் 

செப்புராசவோசையிந் நெளிந்துகாணலாகுமே. 

மந் இரங்கள்கற்றுநீர் மபங்குகின்றமாந்தரே 
மந்இரங்கள்கற்றநீர் மரித்தடோ துசொல்விரோ 
மந் இரங்களும்முளே மஇக்கரீருமும்முளே 

மந்இரங்களாவது மன ச் இலைந்தெழுத்துமே. 

எட்டியோகமானது மியங்குகின்௦காதமும் 

மெட்டுவக்கரததுளே உகாரமுமகாரமும் 

விட்டலர்ந்தமந் தரம் வீணா கணடி னூடுபோ 
வட்டவகூஷர க்துளே யமர்ஈ்தேசிளாயமே. 

பிரான்பிரானென் நீர் பினத்துகன்தடரே 

பிரானைவிட்டுமெம்பிரான் பிறிந்தவாறதெக்ஙகனே 

பிரானுமாய்பிரானுமாய் பேருலகுதானுமாய் 

பிரானிலேமுளை ச்தெழுந்ச பித்தர்காணுமும்முடல், 

ஆ இயில்லைய !  (நில்லை யானகா லுவே தமில்லை 

சோ இில்லைசொல் லுமில்லை சொல்லிறந்த தாவெளி 
நீ தியில்லைகநேசமிலலை நிச்சயப்படாததும் 

ஆதிகண்டுகொண் டபின் னஞ்செழுத்துமில்லையே. 

அம்மையப்பனம்படூ ரமர்ந்தபோ தறிகலீ 4 

ரமையப்பனான$ ராதியானடாசமே 
யம்மையப்பனின்னையன் றி யாருமில்லையானபின் 

னம்மையப்பனின்னையன்றி யாசூமில்லையில்லையே 

அ.றுகோடி மந்திரம் நாறுகோடியாகமம் 
தூறுகோடிநாளிருந் தூடாத.நா லுமென்பயன் 

ஆறுமாறுமாறுமாறுமா பகத்திலோரெழுக்கதாய் 

சறையேத்தவல்லிரேல் கப சங்கள்சே ளாம். 

இக்க 

௫௪௨. 

டு ௪௩. 

௫௪௪ 

௫௪டு 

௫௪௬ 

௫௪ஏ 

௫௬௮



ஓ சிவனாக்கியம் ஆயிரம்டாடல். 

முந்தவோசெழுத்துளே மூளை ததெழுந்தசெஞ்சுட 
சந்தவோரெழுத்துளே பிறக் துகாயமான து 
மந்தவோசெழுத் துளே யேகமாகிின்றது 
மர்தவோொழுத்தையு மறிந்துணர்ந்துகொள்ளுமே. டு௪௯ 

கூட்டமிட்டுநீங்களுங் கூடிவேதமோ துதீர் 

எட்டகத்துளீசனு மிருப்பதென்னெழுத் துளே 

நாட்டமிட்கொடிடு நாலுமூன் றுதன்னுளே 
யாட்டகத் துளாடி. நி மம்மையாணையுண்மையே. ட௫டு௦ 

காக்கைமக்கையாமையா ரெடுத்துரைத்தகாரணம் 

நாக்கையூன்றியுள்வளை த்து ஞானசாடி.யூடிபோ 

யேசக்கைகோக்கவட்சர மிரண்டெழுத்துயேத்திடிற் 

பார்த்தபார் த.ஈ திக்கெலாம் பரப்பிரமமானமே. டுடுக 

கொள்ளொணுதுகுவிக்கொணாது கோதறக்குலை்க்கொணாறு 

அள்ளொணா துவணுகொணொாது வாஇமூலமானதைக் 
கெள்ளொணாதுகெளியொணாது சிற்பரத் இினுட்பயன் 

விள்ளொணா கபொருளையான் விளம்புமா ததெங்கனே, டுடு௨ 

ஓசையுள்ளசுல்லைரீ ர௬ுடைத்தரண்டாய்செய்துமே 

வாசலிறடி.5 ககல்லை மழுங்கவேமிதக்கிறீர் 

பூசனைக்குவைத்தகல்லில் பூவும்£ருஞ்சாத் நு.தீர் 

ஈஎனுக்குகர்தகல் லு யெந்தக்கல் லுசொல் லுமே, @@ x. 

ஒட்டுவைத்துகட்டி6 ருபாயமானமக்்இரங் 

கட்டுபட்டபோதிலுங் கர்த்தன்ங்குவாமுமோ 

எட்டுமெட்டுமெட்டுளே யியங்குகின்றவாயுவை 

வட்டமிட்டயவ்விலே வைத் துணர்ஈ துபாருமே. டஇடு௪ 

இந்தவூரிலில்லையென் று எல்குகாடியோடுமி 
சந்தவூரிலீசனு தமர்ந துவாழ்வதெங்கனே 
யக்தமானபொந்திலாரில் மேவிரின்றள தனை 

யக்தமானயிலவ்வி லறிந்துணர்த் துகொ ள்ளுமே. இடு 

புக்கருந்ததும்முளே பூரியிட்டதோத்திரம் 
தொக்குசட்சுகல்குவை யாக்கராணன்சூழ்கஇடி. 
லக்குமணிகொள்றைகுடி யஃபல.த்துளாவொர் 

இயன்புடன் விஎம்பிடா தபின்னையே, @Q@s 

 



சிவவாக்கியம் ஆயிரம்பாடல்." ட்ப 

பின்னெழுந்தமாங்வெத்தை பேதையர்கண்பற்றியே 

பின்புமாக்வெக்தனால் போகமாய்கைபண்ணினால் 
துன்புறும்வினைகள் தான் சூழ்க்திடும்பினென் ற்லோ 
அுன்பரரயிருந்தபேர்க ளாறுநீந்தல்போல்விடே. டள 

விட்டிருந்தும்முளே விதனமற்றிருக்கிதீர் 

கட்டிவைத்தவாசல்மூன்,று காட்சியானவாசலொன்று 

கட்டிவைக்கவாச லுங் கதவுதாள்இறந்துபோய்த் 

இட்டமானவீசனைத் தெளியுமாக்கிஷ்த் துளே. டு௫௮ 

ஆகுமாகுமாகுமே யனாதியானவப்பொருள் 

வ கர்பாதம்நாடி.நாடி. யேத்இரிற்கவல்லிரேல் 
பாகுசேர்மொழியுமைக்குப் பாலனாகியவாழலாம் 

வாகுடனேவன்னியை மருவியேவருக்இடீர். டுட௯ 

உண்மையானதொன்றதொன்றை யுற்.றுநோகடயும்முளே 

வண்மையானவாூியுணடு வாழ்த்தியேத்தவல்லிரேல் 
கண்மைபெறறிருக்கலாம் தவழும்வந் துகேரிடும் 

கன்மதன்மமாகுமீசர் காட்சிகானுங்காணுமே. ௫௬௦ 

பாலனாகவேணுமென்று பத்தமுற்றுமென்பழே 

மாலுபாதமுண்டதல் நஈனைந்இரண்டடுச்ததால் 
மூலநாடி தன்னில்வன்னி மூட்டியந்தநீருண 

ஒலவார்குழலியோ யீசர்பா தமெய் துமே. ௫௬௧ 

எய் துகின்னையன்பினா லிறைஞ்சியே த்த்வல்லிரே 

லெய்துமுண்மைதன்னிலே யிறப்பிறப்பகந்றிடும் 
மையிலங்குகண்ணிபங்கன் வாசிவானிலேறிமுன 

செய் தவல்வினைகளுஞ் சத.றுமது தண்ணமே. டு௬௨ 

திண்ணமென்றுசேகுசொன்ன செவ்வியோர்கள்கேள்மினோ 
யண்ணலன்புஎன்புரு? யறிக துநோக்கலாயீடும் 

மண்ண இிரவிண்ணாஇர வாசியைஈடத்்தடில் 

நண்ணியெங்களீசனும் நமதுடலிருப்பனே. ௫௬௩ 

இரு. ப்பனெட்டெட்டெண்ணிலே மிருக்துவேறதாகுவன் 
நெருட்புவாயு£ருமண்ணும் கீள்விகம்புமாகுவன் 
கருப்புகுந் துகாலமே சுலந்தசோஇய தனைக் 

குருப்புனலில்முழ்ஞொ குசிச்துனர்ச்துசொள்வமே.... ௫௬௪.



72 சிவவாக்கிமம் ஆயிரம்பாடல், 

கொள்ளுவார்கள்்சிக்தையிற் குறிப்புணர்ந்தஞானிகள் 
விள்ளுவார்கள்பக்குவத்தில் வேண்டி.வேண்டி.யேத் தினால் 
உள்ளுமாய்புறம்புமா யுணர்வதற்குணருமாயக் 

தெள்ளிதாகரின்றசோஇ செம்மையைத்தெளிந்திடே. Qe 

தெளிக்தாற்சரியைதன்னில் சென்றுசாலோகம்பெறும் 
தெளிந்தஈற்கிரியைபூசை சேரலாஞ்சமீபமே 
தெனிந்தால்யோகந்தன்னில் சேரலாகுஞ்சாரூபங் 

தெளிஈ்தஞானம்கான்கிலும் சேரலாஞ்சாயுச்சியமே. ௫௬௬ 

சேருவார்கள்ஞானமென்று செப்புவார்தெளிவுளோர் 
சேருவார்கள்காலுபாதச் செம்மையென்றதில்லையே 
சேருவார்சிவகதி தருவருளைப்பெற்றபேர் 
சேறுமாறுகண்டுகாளூஞ் செய் தாழில் தஇடப்படே. ௬௭ 

இறிமலிக்குகாலுடா தஞ் செம்மையுர்இறப்படார் 

அ.றிவிலிகள்தேசராடி யவத் தலேயலைவதே 
குறிய தனைக்காட்டியுட் குறித் துகோக்கவல்லிரேல 
வெதிகமழ்சடையுளோன் மெய்ப்பகமடைவரே. ௬௮ 

அடைவுளோர்கள்முத்தியை யநிந்திடாதமூடமே 

படையுடையதத் துவமும் பாதகக்களல்லவோ 

மடை இறக்கவாரியின் மடையிலேறுமாறுபோல் 
உடலில்ரலநாடியை யுயரவேத்தயூன்றிடே. ௫௬௯ 

ஊனறியேத்தமண்டல முறுவிமூன்,றுதாள் இர£ 

தான் றுஈந்இயேறிடி, லமுர் தம்வ௩இதகங்கடும் 
நான்றிதென்.றுதொண்டருக்கு காதனும்வெளிப்படு 

மான்தியுமுயிர்பரம் பொருந்திவாழ்வதாகவே. (0௪௦ 

ஆகமூலகாடியி லனலெமுப்மியன்புடன் 
மோகமானமாயையில் முலல்வதுமொழித்்இடில் 
தாகமேருகாடியேக னேகமானவா.றுடோ 

கேகர்டா தமன்புட னிழஜைஞ்ூஞசதிவசே. இஎக 

அதிர்துகோக்கபும்முளே பயன் இயானடூஃல்முளே 
யிருக்திராமலேகர்டாதம் யெத்திருப்பதுண்மையே 

யுதிக்தும்ளவைத்திடா வகபுசணவேத்தினார் 
செறித்து மேவோசலைச் இரச துபகருமூம்புளே. ௫௧௨



சிவவாக்கியம் ஆயிரல்பாடல், 

சோ தியாகவும்முளே கெளிர் துரோக்கவல்லிரேல் 

சோதிவந்துஇத்திடு் துரியாஇதமுத்திடு 
மாதிசக்கரத்தினி லமர்ந்துதீர்த்தமாடுவன் 
பேதியா துகண்டுகொள் பிராணனைக் இருத்தியே. 

இருவுமாய்சிவனுமாய் தெளிர் துலோர்கள் சந்தையில் 
மருவிலேயெழுர்து வீசும் வாசனையதாகுவன் 

கருவிலேவிழுஈெ் தெழுந்த கன்மவா தனையெலாம் 

பருதிமுன்னிருளதாய்ப் பறியுமங்கொருமே. 

பாருமெந்தையீசர்வைத்த பண்பிலேயிருக துர் 

சேருமோவெறிந்து செம்மையானவப்பொருள் 

வேரையும்முடியையும் விரைந்துதேடி. மாலயன் 

பாரிடந்துவிண்ணிலே பறந்துற்கண்டதில்லையே, 

கண்டிலா தயன்மாலென்று காட்சியாகச்சொல்லு தீர் 

மண்டினாலரறுடன் மேவலாயிருக்குமோ 

தொண்டுபட்டுமன்புடன் தொழு துநோக்சவல்லிரேல் 

பண்டுமுப்புரமெரிக்த பத்இவந்துமூத் துமே. 

முத்றுமேயவனொழிக்து முன்பினொன்றுங்காண்டுலேன் 

பற்றிலாததொன் றுதன்னை பற்றிநிற்கவல்ல து 
கற்றதாலேயிசர்பா தற் காணலாயிருக்குமோ 

பெற்தபேரையன்புடன் பிரியமாகக்கேளுமே. 

கேட்டுகின்றவுன்விலை இடைச்தகா லத்துளே 

வாட்டமுூளளத3துவ மயக்கமுமகத்றிடும் 

விட்டிலேவெளியமாகும் விளங்கவந்துகேரிடுங் 

கூட்டிவன்னிமாருதல் குயத்தைவிட்டெழுப்புமே. 

எழுப்பிநுலகாடியை யிதப்படுத்தலாகுமே 

மழு.ப்பிலாசசபையை வலித் துவாங்கவல்லிரேல் 

சுமுத்தியும்கடந்துடோய் சொப்பன த் இலப்புற 

மழுத்தியோரெழுத்துளே யமைப்பதுண்மையையனே, 

அல்ல இல்லையென்.று கா னாவியும்பொருளுடல் 

நல்லவீசர் தாளிணைக்கு காதனுக்குமீக்இலை 

என்றுயென்னுள்நேசமும் வாசியைவகுந்இனால் 
தொல்லையாம்வினைவிடென்௮ தாஅதமானதே. 
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a“ சிவவாக்கியம் ,ஆமிரம்பாடல். 

ஆனதேபதியது யற்ததேடசுபாசம் 
போனதேமலங்களும் புலன்களும்வினைகளும் 
கானகத்திலிட்ட தீயிற் காற்றுவந்தடுக்தலோ 
ஆனகத்தில்வாயுவன்னி யொன்றியேயுலாவுமே. 

உலாவுமுவ்வுமவ்வுமா யுஇத்தடர்நதுகின்றது 
முூலாவியைம்புலன்களு மொருதலத்இருந்தடும் 

நிலாவுமங்குநேசமாக நின்றமூர் தமுண்துதாங் 
குலாவுமெங்களீசனைக் குறித் துணர்ந் துகும்பிடே. 

கும்பிடும்கருத் துளே குகனையைங்கரனையும் 
நம்பியேயிடம்வலம் ஈமஸ்கரித் துகாடி.ட 
வெம்பிரானுமம்மையு மிருத்தியேரடுவணை த் 

தும்பிபோலவாசகந் தொடர்க் துசோம்பிநீங்குமே, 

நீங்குமைம்புலன்களும் நிறைந்தவல்வினைகளும் 
ஆங்காரமாமாசையு மருந்தடர்ஈதபாவமும் 

ஒங்கார த்திலுள்ளிருந்தவொள்பதொழிந்தொன்றிலச் 

தரங்கவீசர்சொற்படி. துணிட்இருக்ககத்தமே. 

நினைப்பதொன் றுகண்டிலே னீயலா துவேறிலை 
நிளைப்புமாய்மறப்புமாய் நின்றமாய்கைமாய்கையே 

யனைத்துமாயகண்டமா யனாதிமுன்னனாஇயாய் 

நினக்குள்கானெனக்குள்கீ நினைக்குமாநதெங்கனே. 

கருக்கலந்தகாலமே கண்டுநின்றகாரணம் 
உருக்கலந்தடோதலோ வுன்னைநானுணர்ந்தது 

விரிக்கலென்மறைக்கிலென் வினைக்கிசைந்தபோதெலா 
முருக்கலந்துகின்றபோது நீயும்கானுமொன்றலோ. 

ஞானழூ£ல்கள் தேடியே ஈவின்றஞானயோகொள் 
ஞானமானசோ தயை ஈாடியுள்ள திகலீர் 
மன்ன ர தர் காதனையறிந்தபின் 

ஞானமல்லஇல்லைவே.று காமூரைத்ததுண்மையே, 

wih தீற்குமுன் காயம்கின்றததெவ்விடம் 

உருத்தரிட்பதற்குமுன் ுயிர்ப்புநின்ததெவ்விடம் 
னல் தயில் மயக்கம்கின்ததெவ்விடம் 
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சிவவாக்கியம் ஆமிரம்பாட்ல், 

கருவினிற்கருவதா யெடுத்தவேழுதோத்றமூ 

மிருவினைப்பயத்தினால் பிறந்திறர் துழன் திடும் 
மறுவினைப்பிறவிமுன்று காலழும்வகுத் தபின் 

உதுவினைப்பயனிதென் றுணர்ந்தஞானிசொல் லுமே. 

வாயிலெச்சில்போகவே நீர்குடி த்துத்துப்புவீர் 
வாயிருக்கஎச்சில்போன வாறதென்னதெவ்விடம் 
வாயிலெச்சிலல்லலோ நீருரை த். தமந்தி ரம் 

நாதனையறிந்தபோது நாடுமெச்சிலேதுசொல், 

தொடக்கதெனறுநீர்விழக் தொடங்குகின்றவுமர்காள் 

தொடக்கிருந்ததெவ்விடஞ் சித்தியானதெவ்விடம் 

தொடகூருந்தவாறறிந்து சுத்தபண்ணகல்லிரேல் 
தொடக்லொதசோதியைக் தொடர்ந் துகாணலாகுமே. 

மேதிபோடுமாவுமே விரும்பியேபுணர்ந்திடில் 
சாஇபேசமாயுருச் தரிக்கும்வா றுபோலவே 

வேதமோதுவானுடன் புலைச்சிசெனறுமேவிடில் 

பேதமாய்ப்பிறக்லொ த வாறதென்னபேசுமே. 

வகைக்குலங்கள்பேசியே வழக்குரைக்குமாந்தர்காள் 

தொகைக்குலங்களானகேர்மை நாடியேயுணர்ந்தபின் 

மிகைக்தசுகலமன்றியே வேறுமொன்றுகணடி லீர் 

நகைத்தநாதன்மன் றுள்நின்ற ஈந்தனியா.றுடேசுமே. 

ஒதும்கா லுவேதமு முரைத்தசாஸ் இரங்களும் 
பூததத்துவங்களும் பொருந் துமாகமங்களும் 

சாதிபேதவணமையுக் தயக்குகன்ற.நூல்களும் 
பேதபேமாகியே பிறந்துழன் நிருக்ததே, 

உறங்கிலேன்விழிக்கலேனுணர்வுசென்றொடுக்கலேன் 
இறம்பிலேன்றிகைக்கலேன் சிலஇிசைகளெட்டிலேன் 
புறம்புமுள்ளமெங்கணும் பொதிர்இருந்தசேகமாய் 

நிறைந்திரு௩தஞானிகள் கினைட்பதே துமில்லையே, 

அங்கலில்கம்பூண்டுரீ ரகண்டபூசைசெய்கிறீர் 

அங்கலிங்கம்பூண்டுசீ யமர்ந்இருக்தமார்பனே 
யெங்குமோடி.யெங்குமெங்கு மீடழிக் தமாய்கதீர் 
செங்கல்செம்புகல்லெலாஞ் றந் துபார்க்குமூடரே. 
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ஜ் சிவவாக்சியம். ஆயிரம்பாடல், 

இட்டர்தீட்டமென்.றுகீர் தினமூழுகுமூடரே 
இட்டமாகயெல்லவோ இரண்டமிசாயமான தும் 
பூட்டகாயமும்முளே புகழுடன் நபேமரே 

நிட்டிவர்துகொண்டலோ தெளிரந்ததேசிவாயமே, 

"மூலராடி.தம்முளே மூளை த்தெழுக்தவாயுவை 
க 'ளுகாளுமும்முளே நடுவிருத் தவல்லிரேல் 
பாலனாகுமும்முடல் பறந் துபோகலாய்விடும் 

ஆலமுண் டகண்டர்பா த மம்மைபாதமுண்மையே, 

உக்திமேலேகா லுமூன்.று இம்ஈமசிவாயமாஞ் 

சந இசந்தியென் நுநீர் சாறறுகின்றபேயரே 

ழேந்தவர் துஈம்முளே மூலகாடியூடபோய் 
௮ந்இசந்இயற்றிட மறிக் நுணாஈதுபாருமே, 

வனனிமுன் றுதீயினில் வாழுமெங்கள்கா ஈனுய் 

கன்னியான துள்ளிருககக காதல்கொண்டதெவ்விடஞ் 

சென்னிமாலுகையிரண்டு சாகதையிலிரண்டிலொன் நு 

உன்னியுன்னியும்முளே யுய்த்துண/ஈதுபாருமே. 

தொண்டுசெய்துநீங்களஞ் சூப வோடிமாள்டற் / 

உண்டுழன் றாம்முளே யற்றுணர்ந் துபார்ககலீ£ 

வண்டுலாவுே சாலைசூழ வாழுமெங்களகா தும் 

பண்டுபோலாமமுளே பகுத் இருப்டனீசனே. 

௮ரியதோர்ஈமச்சிவாய மாஇயக்தமான தும 

அறிரண்டு நாறுகோடி யளவிடா தமக்இரம 

தெரியகாலுவேதமாறு சாத்திரபுசாணமுக் 

தேமொ லுமயனுஞ்சர்வ தேவதேவதேவனே, 

பரமுனக்செனக்குவேறு பயமுமில்லைடாமையா 

கரமூனக்குறித்தமுவ் சூவித்திடக்கடமையாஞ் 
சிசமூருக்கெழமு தளித்த சருலாவுகாசனே 

புசமெனக்குரீயளித்த வுணமையுண்மையுண் மையே. 

மூலவட்டமீதிலே முளை த் தகைச்செழுத்திலே 
கோலவட்டமூன் நுமாய்க் சூனிர்க் தலர்க் துகின் தத 

ஞுலவட்டமன்றுளே ஈவிள்றஞானிமேலதா 
ஹேட் டமாடயே மிகுக்கதேவொயமே, 
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சிவவாக்கியம் ஆயிரம்பாடல்: 

என்னகத்திலென்னைகா னெங்குமோடி.காடினே 
னென்னகச்தலென்னையன்றி யேதுமொன் கண் டி.லேன் 
மின்னெழும்பிவிண்ணகத்தன் மின்னொடுங்கும்வா.ஓுபோ 

லென்னகத்துளீசனோடி யானுமல்லஇல்லையே. 

நா தவேதமோ துகன்ற ஞானமொன்றறிவிரோ 

ராலுசாமமாடிய ஈவின்றஞானபோதமாய் 
ஆலமுண்டகண்டனு மயனுமந்தமாலுமாயச் 

சாலவுன்னிநெஞ்சிலே தரித்ததேசிவாயமே, 

ரேச்சதுரகூலமாகி மூன்றகானபேதமா 

யச்சதுரமும்முளே யடஙகவாசயோகமா 

மெய்ச்ச தரமெய்யுளே விளயகுஞான தீபமா 

wrens soe Di மோம்ஈமசிவாயமே, 

மூன்றுமணடலக்துளே முச்சதுரமாயமாய் 

நாலுவா- லெண்வீரலி னடுவுஇத்தமந்திரங் 
கோலியென்றுமைஈதுமாய்க் குளிர்க்தல।£ துநின் நக 

மேலுமேலுாடினேன் விழை ததே9வொாயமே, 

இடங்கள்பண்ணிச த் இசெய்ஹே யிட்டபீடமீதிலே 

யடஙகந றும்பூசல்செய் தருந் தவஙகள்பண் ணுவீர் 

ஒடிய ின்றகாதனா ர இககுரானமெவவிட 

மடககுகின் ததெவ்விட மறிக் துபூசைசெய்யுமே. 

புத்தகஙகளைச்சுமக்து பொய்களைப்பிதத்றுவிம் 

செத்திடம்பிறக இடம தெககனென் ஐநிடலீர் 

௮ நதனையசித்தனை யறிர் துகோககவல்லிரே 

லுத்தமத்நுளாயசோ இ யுணரும்டோகமாகுமே, 

ருளிலேபிறாதுதித்து மாயைசூபமாகயெ 

விருளிலேதயங்குன்ற வேழைமாக்தர்கேண் மினோ 
பொருளிலேதவமபுனைந்து பொருக்திசோக்கவல்லிரேல் 

மருளதே துவன்னியின் மறைக்ததேடுவாயமே, 

கருக்கலந்தகாலமே கண்டிருக்தசா ரண 

வுருக்கலந்கடோ தலோ வுன்னையானறிந்சனன் 
தருககலஈகசோ தியைத் தெளிக துயான றிஈ்சமின் 
னிருக்கலேனிறக்கலே னிரண்டுக்சீ திருக்தககே, 

௭௬௦௭ 
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£8 “சிவவாக்கியம் ஆயிரம்பாடல், 

தன்மெதையாமளவுக் தவமறியா த்தன்மையாய்க் 
கன்மசநதைவெயிலுழன்று கருத் துமிழ்ந்தகசடரே 

சென்மசென்மந்தேடி.யுந் தெளியொணாதசெல்வனை 
ஈன்மையாகவும்முளே ஈயந்துகாணவேண்டுமே, 

கள்ளவுள்ளமேயிருக்க கடக்கஞானமோ துவீர் 

கள்ளமுள்ளறுத்தபோது கதியிதன்றிக்காண்கிலீ 
ருள்ளமேவிளக்கிரித்த மொளியணுகவல்லிரேநற் 
தெள்ளுஞானமும்முளே சிறந்ததேடிவாயமே. 

காணவேண்டுமென நீர் கடன்மலைகளே றுவீர் 

ஆணவமதல்லவோ வறிவில்லா தமாந்தரே 
வேணுமென்றவ் வீசர்பா தமெய்யுளே தரிப்டரேற் 
ரூணுவாகரின்ழசீவன் முன்சவமதாகுமே, 

அணுவினேைடகண்டமா யளவிடாதசோ தியைக 
குணமதாகவும்முளே குறித துநோக்கன்முத்தியாம 

மிணமிணென்.றுவிரலையெண்ணி மீளொணாமயக்கமாய்த் 

துணிவிலா தபடியினாற் ரொடர்ந்துபூசைசெய்குவீர். 

எச்சிலெச்சிலென்.று$ ரிடைஈ இருக்குமேழைகா 

டுச்சிலெச்சிலல்லவோ தூயகாயமான தும் 

வைத்தவெச்சிறேனலோ வண்டினெச்சில்பூவலோ 
கைச்ச தாவில்வைத் துடன் கறஈதடா லுமெச்சிலே. 

தீர்த்தலிங்கமூர் ததியென்று தேடியோடுந்தீதரே 
நீர் த் தலில்கமுள்ளினின்ற வனை த்தெளியுமே 

நீர்த் தலிங்கமும்முளே தெளிக் துகாணவல்லிரே ற 
தீர்த்தலிங்கந்தான தாய்ச் சிறந்ததேதசவாயமே. 

ஆடுகொண்டுகூடுசெய் தமர்ந்இருக்கும்வா துடோற் 
றேடன்றசெம்பினை த் இடப்படப்பரப்பியே 
காடுன்றதம்பிரானு கம்முளேயிருக்கவே 
போடுதர்ட்பூசையென்ன பூசையென்னபூசையே, 

என்னையற்பகேரமு மறக்கலொ தநா தனே 
ஏகனேயிதைவீன யிராசராசராசனே 
யூன்னையற்பகோமு மொழிக்இருக்கலாகுமோ 
வுள.துகாட்டமென துமாவி லுதவிசெய்விரீசனே, 
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சிவவாக்கியம் ஆயிரம்பாடல். 

எல்லையற்றுநின்றசோதி யேகமாயெரிக்கவே 

யெந்தைபூரணப்பிரகாச ரேகபோகமாகிய 

நல்லவின்பமோனசாக ரத்திலேபழுத்தியே 
நாடொணாகதவமிர்தமுண்டு கானழிந்துநின்றகாள். 

ஆனவாறதாயிடு மகண்டமானசோ இயை 

யூனைகாட்டியும்முளே யுகர் துகாணவல்லிரே 
£ரனகாயமாளலா முலகடாரமாளலாம் 

வானகாடுமாளலாம் வண்ணநாடராணையே,. 

றித்தலுமணி துலக்கி நீடுமூலைபுக்கிருந்து 

கத்தியேககறியே கண்கண்கு௰டியென்பயன் 

எத்கனைபேரெண்ணினு மெட்டி ரண்பெத்தலோ 

வத்தனுக்கிதேற்குமோ வறிவிலாதமாந்தரே. 

எட்டி.ரண்டுங்கூடி.யே யிலிங்கமானதேவனை 

மட்டதாகவும்முளே மஇத் துகோக்கவல்லிரேற் 

கட்டமானபிறவியென் கருங்கடல்கடக்கலா 

மிட்டமானவெளியினோ டி.சைக் இருப்பீ ர்காண்மினே, 

உண்மையானம*ஈ இர மொளியிலேயிருந்துடுந் 

தண்மையானமந்இரஞ் சமைந்தரூபமாகிய 

வெண்மையானமரந்திரம் விளந்துநீறகானதே 

யுண்மையானமரற் திரம் தொன்றுமேசிவாயமே. 

பன்னிரண்கொளிருச்இப் பஞ்சவன்னமொ த் இட 

மின்னியவவெளிக்குணின்று வேரெடுத்தமர்ந்தது 

சென்னியான தலத்திலே வனின் நியக்கடும் 

பன்னியுன்னியாய்ந்தவர் பரப்பிரமமாவரே. 

தச்ிலாயிலுச்சிமே லாயிரந்தலங்களாய் 

முச்சுடருமூவிரண்டு மூண்டெழுந்ததிசசுடா் 
வச்சிரமதாகியே வளர்ந்துகின்றதெவ்விடம் 

இச்சுடருமிர்தியமு மேகமானதெங்கனே. 

மூத்இதித்திதொந்தமாய் puma Ser maps த்தியை 
மத்.றுதித்தவைம்புலன்க ளாகுமத்இமப்புலன் 

அத்தனித்தகாளகண்டரன்பினாலனுதின 

முச்சரித்துளத்திலே யநிர் துணர்ந்துகொண்மினே, 
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80 சிவவாக்கியம் ஆயிரம்பாடல். 

அ௮ண்ணலா ரகாஇயா யகாஇமுன்னகாதஇியாய்ப் 
பெண்ணுமாணுமென்றநலோ பிறப்பதாகு:ழன்னலங் 
கண்ணிலாணில்சுக்லெங் கருத்தொடுக்கிறின்றபின் 

மண்ணுளோருவிண்ணுளோரும்வர்தவாரதெங்கனே. ௬௨௯ 

எத்திசைக்குமெவ்வுயிர்க்கு மெங்களட்பனென்பிரான் 

மு.தீதிஞானவித்துளே முளை த்தெழுந்தசெஞ்சுடர் 

சிதீ்தினிற்றெளிதடோ து தேவர்கோயிந்சேர்ந்தன 

ன த்தனுடல்கண்டடோ தடங்கியாடலுற்றதே. ௬௩௦ 

வக்லவாசலொன்பது மருத்தடைத்தவாசலுஞ் 

சொல்லும்வாசலோராந்துஞ் சொல்லிவிம்மிறின்றதும் 
நல்லவாசலைத் இறந்து ஞானவாசலூடுபோ 
யெல்லைவாசல்கண்டபி னினிப்பிறப்பதல்லையே, ௬௩௧ 

ஆதியானதொனறுமே யகேகரூபமாயமாய்ப் 

பேதபே.தமாயெழுஈது சர்வசீவனானபின் 

ஆதியோடுகூடி.மீண்டெழுஈ துசன்மமானபின் 
சோ தியானஞானியாயிருஞ் சுத்தமாயிருப்பரே. ௬௩௨ 

வண்டுபூமணங்களோடுவக்இருட்ததேனெலாம் 

உணடுிளேயடங்குவண்ண மோ துலிங்கமூலமாய்க் 

கண்டுகண்டுவேரிலேகருகத் தொடுங்கவல்லிரேற் 
பண்டுகொண்டவல்வினை பறந்திடுஞ்வொடமே. ௬௩௩ 

ஒரெழுத்துலில்கமாக வோ துமக்கரத் துளே 
யோரெழுத்தியங்குின்ற வுண்மையைய நிதலீர் 
மூவெழுத் துமூவராய் முளை த்தெழுக்தசோ தியை 

காவெழுத்துகாவுளே ஈவின்்றதேசிவாயமே, ௬௨௩௫ 

தூரதூரதூரமுந் தொடர்ந்தெழுந்ததூரமும் 

பாரபாரபாரமென்று பரிந்இருந்தபாவிகாள் 
கேசகேோகேரமு நினைநஇருக்கவல்லிரோல் 

தூர.தார.தாரமுக் தொடர்க் துகூடலாகுமே. ௬-௫ 

குண்டலல்கள்பூண்டுநீர் குளங்கடோுமூழ்கு தீர் 

மண்டுகல்கள்போலகீர் மனத் இன்மாச அுக்கலிர் 

_மண்டையேர் துகையரை மனத் இருக்துவல்லிரேற் 
மண்டைமாலயன்றொழப் பணிக் துவாழலா குமே. ௬௩௭௬



சிவவாக்கியம் ஆயிரம்பாடல்: ௬ 

கூகெட்டி முட்டையிட்டுக் தொண்டிருந்கவாறுபோ 
லாடி.ரண்டுகன்றையீன்ற வம்பலத்துளா$த 
மாடுகொண்டுவெண்ணெயுண்ணு மானிடப்பசுக்கிள 

வீடுகண்டுகொண்டபின்பு வெட்டவெளிகாணுமே, ௬௩௭௪ 

உள்ளதோபிறப்பதோ வுயிர்ப்படங்கிறின் நீடும் 
மெள்ளவந் துட்ட வினவவேண்டுமென்கிலீ 

ருள்ளதும்பிறப்பது மொ ஃகபோதுநாதமாய 

கள்ளவாசலை.ந் இறந் துகாணவேண்டுமாந்தரே, ௬௩௮ 

ஈட்டகல்லைதெய்வமென்று நாலுபுட்பஞ்சாத்தியே 

சுற்றிவஙதுமொணமொணென்று சொல்லுமந்தரமேசடா 

ஈட்டகல் லும்பேசுமோ காதனுளளிருக்கையில் 

சுட்டசட்டிசட்வெங் கறிச்சுவையறியுமோ. ௬௩௨௯ 

நானுமல்லநீயுமல்ல கா தனல்லவோ துவேன் 

வானிலுள்ளசோதியல்ல சோ திம்குளுள்ளதே 

நானுநீயுமொத்தபோது நாடிக்காணலாகுமே 

தானதானதத்ததான நாரனானசானனா. ௬௪௦ 

கல்ல கல்லகெட்டதல்ல நடிவில்நிறஙதொன்றுதான் 

ஈல்லதென்தபோதது ஈல்லதாடிகின் றுபின் 

நல்லதல்லகெட்டதென்றால் கெட்டதாகுமாதலால் 

ஈல்லதென்றுநாடி.நின்று காமஞ்சொல்லவேண்டுமே. ௬௪௧ 

பேய்கள்கூடி.ப்பிணங்கடின்னும பிரியமில்லாக்காட் டிலே 

நாய்கள்சுற்நடநடனமாடு ஈம்பன்வாழ்க்கையே தடா 

தாப்கள்பாலுஇக்குமிச்சை தவிரவேண்டி நாடினால் 

கோய்கள்பட்டுழல்வதேது ே நாகடப்பாருமும்முளே. ௬௪௨ 

உப்பைநீக்லெழுவிப்போரு மூற்றையாரு முடலில்கீ 

௮ப்பியாசைகொண்டிருக்க லாருமோசொலறியிலா 
தப்பிலிப்பொய்மானங்கெட்ட தடியனாருமனமெகேள் 
ஓப்பிலாசெஞ்சடையனாகு மொருவன்பாதமுண்மையே, mag, 

பிறப்பதெல்லாமிறப்பதுண்டு பேதைமக்கள்தெரிடலா 

இறப்ட இல்லையெனமடிழ்ந்து யெங்களுங்கள்சொத்தென 
குறிப்புபேசிஇரிவரன்றி கொண்டகோலமென்னவோ 

நிறட்பும்டொர்இயழிர்தபோது: சேசமாமோயீசனே, ௬௪௪ 
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ge சிவவாக்கியம் ஆபிரம்பாடல், 

கோலமிட்டமேனிகுன்் நில் கொண்டகோலமெல்கனே 
லேமெக்கு?ருமெக்கு செத்தொழிர்ததல்லவோ 
சாலநின் துசாமியேன்று சாற்றவல்லதாசர்காள் 
ஆக்முண்டகாலகண்ட னாணைகாணும்காணுமே, 

முன்னிருக்தநிலைமறக்க மண்ணில்வக்தகாஸிலே 
பின்னிருக்கவகையறிய வேணுமன் றிவேறிலை 
மன்னனென் றுங்கன்னனென்.று மதியிழக் துபேசலால் 
பொன்னிக்க துமண்ணை த்தேடும் டபோகமாகுமாயமே. 

சுட்டெரிததசாந்துபூசும் சுந்தரப்பெண்மதிமுகத் 
இட்டகெட்டெழுத்தறியா தேங்ககோக்குமஇவலீர் 
பெட்டகத்துப்பாம்புரக்கும் பித்தலாட்டமறியிரோ 
கட்டவிழ்த் துப்பிரமன்பார்க்கல் கதியுமக்குயே துகாண். 

காலனென்றுசொல் லுகோர் கலங்கிநிற்பர்காணுமே 
காலனென்றுசொல். லுவோர் காலனோடுசேர்வரே 

காலனென்றுசொல் லுவோர் டாலனாலொள்வரே 

காலனைமறந்துபோது காண்பர்காணுமீசனை, 

வீகொெம்மதென்று விண்புரளிசெய்குவர் 

விகொுகெம்மதாகில் காலகாடு௩ம்மதே 
வீடுகாடு௩ம்மதென்னு வாதுதான்செயாவிடின் 
வீகொடளிப்பவன் விமலனானம்மீசனே, 

வேகமோ துவேலையோ வீ ணதாகும்பாரிலே 
காதகாததூரமோடி. காதல்பூசைவேணுமோ 

ஆஇகொதன்வெண்ணெயுண்ட வவனிருக்கனம்முளே 
கோதுபூசைவேதமேது குறித்துடாருமும்முளே. 

பரமிலாததெவ்விடம் பரமிருப்பதெவ்விடம் 
அறமிலாதபாவிகட்கு பரமிலைய துண்மையே 
கரமிருந்தும்பொருளிருர்து மருளிலாதபோத து 

தீசூன்யமாகும் பாழ்கரகமாகுமே. 

ஐக்.துஎட்டுமென்றடோது ஈட்டகல் லுக்தெய்வமே 
சக்தையையொழித்தடோது சிந்தையொன்றதாகுமே 
பக்தமுள்ளமானிடர் பருத்தநியா கழிவதால் 
ந்தா தனென்செய்வா னீததிவாபித்தரே, 
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சிவவாக்கியம் சூயிரம்பாட்ல், 

சித்தரென்றுஞ்சிறியரென்று மறியொணா தரவர்காள் 
சித்தரில்கருந்தடோ து பித்தசென்.றுஎணணுவீர் 

சத். தரிங்கிருர் துமென்ன பித்தனாட்டிருப்பசே 
௮ தீ.தநாடுமிந்தநாடு வர்களுக்கெலாமொன்றே, 

மாதர்தோள்சேராததேவர் மானிலத்திலிலலையே 
மாதர்தோள்புணர்ந்தடோது மனிதர்வாழ்சித்க்குமே 
மாதராகுஞ்சகதியொன்று மாட்டிககொண்டதா தலால் 
மாதராகும்நீலிகங்கை மூழ்ச் துகொண்டானீசனே,. 

சோகபோகயோகமென்ன தொலையுமந்தத் துன்பமே 
சாகலாகாபோகம்வேண்டி. தவமிருத்தல்கன்தலோ 
காகமே.றுந்தம்பிரானுங் காட்டமாட்டான்றலைதனை 

நாகபூதணனமக்கு ஈல்லனாவன்வல்லமே. 

தெய்வதெய்வமென் றுசொல்லி தேசதேசமோடுவீர் 
தெய்வமுள்ளமேலிருக்து இருவரங்கங்காட்டுமே 
தெய்வமக்ததெய்வமே தெளிக்தஞானங்கட்டி.னால் 

தெய்வமே துவஃதலால் தெளிந்தஞானபானுவே, 

மாயமென்னமாயமே மநைந்துகிற்குமுபாயமே 
ஞாயமொன்றுதித்தபோது ஆயஞாயமாயமே 

காயகீதுகாலன்றாக்கில் காயமப்டோமாயமே 
தூயஞானடானுவாதி சொல்வதுசிவாயமே, 

சிவாயமென்றவக்ஷரஞ் சவடெருமானக்ஷரம் 

சிவாயமென்றடோதது சடாகூரவுடாக்டரம 
இவாயவாயரூபமே திருமலையஷ்டாக்ஷரம் 
சிவாயவாயரூபபேதர் தாக்கும்போ துமாயமே, 

அ௮ண்டபிண்டசராசர மடுக்காய்டின்றபோதிலே 
கண்டுகொண்டபெண்கள்கற்பம் சண்டுவந்தமாந்தர்காள 
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தொண்டைகோகச்சொல்லுமந்தரஞ் சொல்லொணா sok Brin 

பண்டையந்தமக்இரம், பகர்த்தமர் த்ரஞ்சிவாயமே. 

ஆதிதேவனானது மனாதிதேவனான துஞ் 
சோ இதேவனான துஞ் சுயம்புலிலங்கமான தும் 

ேதன்வெற்பன்ே தாழுதுகிற்கு, மாதர்தோளிளையுஈன் 

ன தனு தனை தனா,க னுனதோர்சிவாயமே, 

௬௬ 
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| கிவலாக்கியம் ஆயிரம்பாடல். 

சிருகருர்இிரீரகுடித்து சார்ல்வாழ்தவூகொள் 

சருகருக்தில்ேகல்குன்றி சஞ்சலமுண்டாகுமே 
வருவிருர்தோடுண்டுடுத்தி வளர்மளைசுகப்பிரேல் 

வறுகிரு5் தானீசனாகி வாழ்வளிக்குஞ்கவொயமே, 

ஒன் றுமூன்.றுநான்கு தான் கான்முகன்படைப்புதான் 

ஒன் றுநான்குஜர்துதா னும்பர்கோனழிப்புதான் 

ஒன்றுயேழுயெட்டுதா னுலகராதன்காப்பு தான் 
ஒன்றில்மூன்றணையும்போ துஇப்பதுவாயமே. 

ஞர் துமெட்டுமொன்றுதா னதையதியாமாக்தார்காள் 

தெர்தனத்தோடேசிடேடு தென்னவனாடேகுவீர் 
அந்தயிந்தயென்றபேத மாவியுள்ளமட்டுமே 

சொக்தனானயீசன்டா தஞ் சேர்வகல்லோஞாயமே, 

ஈல்லபிள்ளை பெண்டுவாய்க்டுல் கானிலத் இல்மூழுவீ£் 
இல்லம்விட்டுயேகும்போ து யிவொலாம்பின்வருவரோ 
தொல்லைநீர்செய்வினைகள்வக்து சூழுமன்றிவேதீலை 

யல்லலானவவ்விரண்டை யறமறப்பீர்சிவாயமே 

ஆனைகட்டிசேரீனகட்டி வாழுமன்னர்கோடிபேர் 

பூனைகட்டவிடமிலாத டோயொழியப்பார்த் துமே 

ஊனைகட்டிஙிலைக்இருப்ப துண்மையாமோகுருவெலும் 

கோனைகட்டிவாழவேண்டுங் குறையிலைஏிவாயமே, 

கூளம்டோன்றமானிடக் குழாங்களானபாவிகாள் 

தாளம்போமுக்தாரியாடில் தலைதெரியாதோடலேன் 
காளகண்டனுதையில்மாண்ட காலனாரெ இர்வரும் 

தாளைகாணிலென்செய்வீர் காட்டங்கொள்ளும்கா சனே. 

உண்மைகண்டபேர்களு முணரடல்லாமாந்தரும் 
பெண்மைகண்கோழ்ந்தஇருந்து பெற்றதுண்டுமேலிடம் 

மண்மையிட்டெயங்கொளும் வந்துவந்துபிறந்இடும் 

தண்கிமகொண்மோள்வரல்லால் தனியைக்காணார்பாவமே 

கேளுமக்கசோ இயந்த சோதியொஇிகம்முளே 
காளுமாஞூமாளகாமூம் ஈன்கறியவேணுமே 

ஆாளுஇக்கயிம்மி யாகும்வேறுகாண்டுலேன் 
அபூ றுபூடு டசோல்லிறில் லுமைந்ையே, 
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சிவவாக்கியம் ஆயிரம்பாடல்: [ 

ஐந்தையெட்டைநிட்டைகூடி. யமுத்இயுச்சரித்தியோ 
தைந்துமெட்டுமொன்றதாக பன்டைநீக்குமையனே 
கந்தைகட்டிவே_மேது சந்சைகூட்டமேதுதான் 

சிந்தைவிட்டொழிக்துசுத்த வ ச்தொகெலப்போ, ௬௬௯ 

பாருமேபகருமே பாவிமக்கள்செவியிடங் 
கூறுமேகுறியுமே கொண்டல்வண்ணன் தை 
ஆ.றுமேயைந்துமாக வட்டவட்சரத்துள்நின் 

அூருமூருநோக்கநேக்க வுயநர் தவீடுகிட்டுமே, ௬௪௦ 

கட்டுமென்றவிடது ெக்குழும்முள்ளறிரிலா 

துட்டரூகொடிராடி. வாடிப்போவிர்மாம்தரே 

அட்டலக்மிராதன்றென்ன ரங்கன்சோதியானபோ 
இட்டமன் றுள்ளாவொ எீதறிமின்மாக்தரே, ௬௭௨ 

மாந்தர்வாழ்வுமண்ணிலே மறர்தபோ துவிண்ணிலே 

சாந் தனானஆவியைச் சரிப்படு த்தவஃ்லிே ர்ல் 

வேந்தனா$மன் நுளாமே விமலன்பாதமகாணலாம் 
கூட்ககம்மைகோணலொன்றுவ் ருறிக்கொணொாதி துண்மையே, () 

உண்மையுண்மைரா கனுண்மை யுலகமுண்மையல்லவே 

கண்மை தட்மொதராசைக கலந் தாலஃதுமுண்மையே 
தண்மைவேண்டில்மா தாபோக்க தள்ளிப்பாருங்காணொணா 

ஈண்பனீசன்யோமியாகி காடி.நிற்பனும்மூளே. ௬௪௪ 

உம்முளோயெலாமிருக்க வுணரகில்லாமாந்தரே 
உம்மூளேயிரு.்பதென்ன யிலாததென்னசொல் லுவீர் 
உம்முளேயிருக்ருமை யொழிந்தபோ துவுண்மைதான் 
உமமூளேவெளி படு முலகபோகரீங்குமே, ௬எடு 

நீங்ரும்வெண்கல,$தனோசை யோட்டையாகலோவியைத் 

தாங்குமுங்கடேகமவிநில் தவித் துவாழ்வீர்ஈரகினி 

லோங்குமபசசைவண்ணனாட, _லுற்றுநோக்கவல்லீரேல் 
தூங்குமெச்சுகக்திலென்றுக் தூங்கவொழ்வீருண்மையே. ௬௪ 

௮ஞ்செழுத்இனிற்பிருஇ யாகிடும்காரமே 

செஞ்சகத் இரு தீதி.நா.று இறமுறைக்கவல்லிரேல் 

வஞ்சகட். கைவரும் வல துறைத்தபேர்களுக் 

கெஞ்சியேபணிவர்யாவு கேட்டதெலாமீவரே, ௬௪௭



இ சிவவாக்கியம் ஆயிரம்பாடல், 

அப்புவினெழுத்தினி லமைக்ததோர்மகாரமே 
செட்பிடஇனத்திதூறு இறமுறைக்கவக்கணர் 

தப்பிடாதெவருமுள் தடமொடி.ல்ரொப்பகல் 
எப்பொழு தும்வார் த்தசொல்லி யின்பமாயிருப்பரே. ௬௭௮ 

கனல;இனெழுத்துடன் கலக்ததோர்சிகொாரமே 
தினைவதிலிருத்தினூ.று திறமுறைக்கவல்லீரேல் 
மூனைமுகத்துப்போசரசர் முன்பணிவர்யாவரும் 
மனமதும௫ழ்க் துவாழ்க வல்லெழுத்ததாகுமே, ௬௭௯ 

வரயுவினெழுத்தது வழங்கடும்வகாரமும் 
கேயமாக.நூறுதிற நிதமுருசெபித்தடின் 

ருயுடன்பெண்ணாண்மிருகஞ் சாரும்பட்டியாவுமே 

பேயுடன்பேதாளபிரம்ம ராட்சசுவசியமே, ௬௮௦ 

விண்ணெழுத்துவோக்டெ விரும்பியேயகாரசொல் 
பெண்ணினித்தம்நாருது பிடரறச்செபித்திடின் 
மண்ணுடீன்கருவுபாவை வைப்புசூனியம்மு.தல் 

குண்ணீடுமா ரணமும் குலைகுலைந்தொடுங்குமே. ௬௮௧ 

சச சயென்று செப்பிடச்செனம்வரா 

சீயெனவிகழ்க்தொருசொல் செப்பிடச்செமதாய்ச் 
சீயென்றேசிதாடைமீது திட்டெனவடி தஇட 
ரீயெனும்பல்லங்களே சிதறிவிமுஈதேகுமே. ௬௮௨ 

முன்னெழுச்துவொன் நுடன் மூன்றெழுத்துங்கூட்டியே 
பின்னெழுத்திரண்டினைப் பிணை த் துருவதேற்றிட 

தன்னெழுத்துமூன்றினைச் சந்ததஞ்செபித்திடின் 
மன்னெழுத்துவாலையக்ஷ சமுமாகுமங்கனே, ௬௮௩ 

சிவாயவடயென்னவுஞ் செபிககவிச்சகடெலாம் 

வொயலசியென்னவுஞ் செபிக்கயாவுஞ்சித்தயொம் 
சொயவசியென்னவுஞ் செபிக்கவானமாளலாம் 
செவெயவரியென்பே ௪ விருதலை த. யோகுமே. ௬௮௪ 

ஊளெழுத்துயிசெழுத்து வமையெழுத்தானதும் 
மானெழுத்துமாரெழுத்நு மாயெழுத்துவான தும் 
பானெழுத்துடாசெழுத்து பாவெழுத் துவான தும் 

சோனெழுத்துக்கூடெழுத்து கூர்ரமரிவாயமே, ௬௮டு



சிவவாக்கியம். ஆயிரம்பாஉல்: 

கல் லுவெள்ளிசெம்பிரும்பு காச்டடுக் து ராக்களில் 
வல்லதேவரூபபேத மங்கமைத்துபோற்திடில் 
தொல்லையத்றிடப்பெருஞ் சுகந்தருமோசொல்ல்வாய் 
இல்லையில்லையில்லையில்லை மீசனாணையில்லையே. 

காடுமேடிகுன்றுபள்ளல் கானினாறுகந்தியும் 
நாடுகேசம்விட்டலைவர் ராதன்பரதங்காண்பரோ 
கூடுவிட்டகன்,றுன்னாவி கூத்தனூர்க்கேனோக்கலால் 
வீடுடெற்றரன்பத.த்இல் வீற்றிருப்பரில்லையே, 

தங்கள் தககோய்பெரில தனிப்பிடாரிக்கோயிலிற் 
பொக்கல்வைத் துவாடுகோழிப் பூசைபலியிட்டி ட. 
நங்கச்சொல்கலிமிகுக் து காரூந்தேஞ்சிமூஞ்சூராய 

உங்கள்குலதெய்வமுங்க ளூருகுலைப்ப துண்மையே. 

கேசமுற்றுப்பூசைசெய்து 8.றுபூசிச்சக்தனம் 
வரசமோடணிர துதெற்றி மைதலர் தமிட்டிமே 

மோசம்பொய்புனைசுருட்டு முற்றிலுஞ்செய்மூடர்காள் 
வேசரிகளம்பு சண்ட வெண்ணீராருமேனியே. 

கட்டையாற்செய்தேவருங் கல்லினாத்செய்தேவரும் 

மட்டையாற்செய்தேவரும் மஞ்சளாற்செய்தேவரும் 
சட்டையாற்செய்தேவருஞ் சாணியாந்செய்ேே தவரும் 
வெட்டவெளிய தன் றிமற்ற வே.றுதெய்வமில்லையே, 

பேரிழவுகருமஞ்செய்த பிண்டசாதஉண்டையை 

காருமுன்வுரவுண்ணாது காகத்திட்டருந்திடச் 

சேரமோட்சவிட்டரிகில் செல்வசோகஇபெறம் 

டாரினில்மடி.ந்தோர்காளும் பாழ்௩ரகலெய்வமே. 

எ.த்திசையெங்கெங்குமோடி. யெண்ணிலாகஈ தஇிகளிற் 
சுத்தியுந்தலைமுழுகச் சுத்தஞானியாவரோ 
பத்தியோடரன்பதம் பணிந்இடா.தடாவிகாள் 
முதீதியின்றிபாழ்கரகல் மூழ்கொந்தலைவசே. 

ஆசைகொண்டனுஇனமு மன்னியர்பொருளினை 
மோச்ஞ்செய்தபகரிக்க முற்றி லுமலைபவர் 

பூசையொடுகேமிட்டை பூரிக்சச்செய்டா தகாள் 
காசினியிலெழுஈரகைக் காத்திருப்பதுண்மையே. 

௬௮௯ 

௬௮௭ 

௬௮௮ 

௬௮௯ 

Ja 0 

௬௯௧ 

௬௯௬௦, 

௬௩.



a சிவவாக்கியம் ஆயிரம்பாடல், 

காயகாயமுண்பதாகக் கண்டவர்மஇத் இட 
மாயவித்தைசெய்தெங்கு மடிப்புமோசஞ்செய்பவர் 
கேயமாய்க்கஞ்சாவடித்து நேரபினைத்தின்பமால் 

காயதாகாக்கிமுக்க நாட்டினிலலைவரே, 

கீரினித்குமிழியொத்ச நிலையிலா தகாயமென்று 
ஊரினிற்பறையடித்து தாரியாய்த் இரிபவர் 
சீரினிலுனக்குஞான சித்திசெய்வேன்டாொன 

கேரினிற்பிறர்பொருளை நீளவுகைப்பற்றுவார். 

செம்மைசேர்மரத் இலே சிலைதலைகள்செய்கிமீ/ 
கொம்மையற்றகளையில்பா த குரடுசெய்தழிகருஇகீர் 
நம்முளேவிளங்குவோனை னாடி.னோக்கவல்லிரேல் 
இம்மளமும்மளமு மெம்மளமுமல்லவே. 

யோகஜாடைகாட்டுவார் உயரவும்யெழும்புவார் 
வேகமாகவட்டடிக்து வித்தைசற்நெட்வோர் 

மோகங்கொண்டுமா தரின் மூத்இரப்டைசிக்டுபி் 

பேயதுபிடி.த்தவன்டோற் பேருலகற்சாவமே, 

Sr ga F? 

௬௯௫ 

Fado Fr 

௭௯௦7 

வாதஞ்செய்வேன்வெள்ளியும்பொன் மாத் துயர்ந்ததயகமும் 

போ தவேகுருமுடிக்கப் பொன்பணங்கள் தாவென 
சாதனைசெய்தெத்திசொத்து தந்ததைக்கவர்ந்துமே 
காத.தாரமோடி செல்வர் காண்ப துமருமையே. 

காவியுஞ்சடைமுடி. கமண்டலங்களாசனம் 
தாவிருத்திராட்சம்யோக தண்டுகொண்டமாடுகள் 
தேவியையலையவிட்டுத் தேசமெக்குஞ்சுற்ற்யே 
டாவியெனவீடெலாம் பருக்கைகேட்டலைவரே, 

முத்திசேச9த்இயிங்கு மூன்னளிப்பேன்டாொனச் 

ச.த்தியங்கள்சொல்லீயெல்குஞ் சாமிவேடம்பூண்டவர் 

நித்தியம்வயர்வளர்க்க நீதிஞானம்பேடுயே 
பத்தியாய்ப்பணம்பரித் துப் பாழ்௩ரடல்வீழ்வரே, 

பாதக்குறடி ட்டுக்காலிற் பர.ரச்சடைசுற்றியும் 
போதனாூஷியர்பக்கம் போக்குவருத் தாகவும் 
கீதமாய்மெளனச்செய்கை நேிற்காட்டிச்சாடைசெய் 

சூது.புரிசாமிகளாய் த் கொல் லுலகுழல்வரே. 

௬௯௮ 

ராமை 

6700 

௭0௦



சிவவாக்கியம் ஆயிரம்பாடல். 

எட்டெழுத்துரெண்டெழுத்து யேகமோரெழுத்துடன் 
தொட்டெழுச்துவிட்டெழுத்து தோணுயிரெழுச்தஇல் 
கட்டெழுத்துகாலெழுத்துக் காட்சியெழுத்தான.தும் 

ஒட்டெழுத்துவோழெழுத்து வமையெழுத்தானசே. 

ஆதஇயாயரிக்குமுன்ன மங்கெழுந்தவட்சரம் 

சோதியாயரிக்குமுன்னஞ் சொல் லுகன்றவட்சரம் 

வாதஇியாயரிக்குமுன்ன நிற்குமந்தவட்சரம் 

நீதியாயரிக்குமுன்ன நின்றதஞ்செழுத்ததே. 

ஊமையெழுத்தானதே வுடலதாயமைந்த தூ 

ஒமெழுத்துவானதே வுயிரதாயுஇத்தது 
ஆமெழுத்துவானதே வூலமாய்ச்சனித்த து 

தாமெழுத்துமூன்றிலுஞ் சராசரங்களானதே, 

இச்சகஞ்சனித்த துவு மீசனைந்செழுத்திலே 

மெச்சவுஞ்சராச.ரங்கள் மேவுமைந்தெழுத்தலே 

உச்சிதப்பலவுயிர்க ளோங்கலஞ்செழுச்திலே 

நிச்சயமெஞ்ஞானபோத நிறகுமைந்தெழுசத்திலே, 

சாத்திரங்கள்பார்த்துபார்த்து தான்குருடாவதால் 

நேத்தரங்கெடவெய்யோனை நோ து இிசெய்மூடர்ககாள 

டாத்திரமறிந்துமோன பக்இசெய்வல்லிரேல் 

சூத் இரப்படியாவருஞ் சித்தராவரங்கனே. 

காணாதுகட்டாதுகைக் கெட்டாதுகண்டிட்டாலது 

தோணாதுதுடர்கதிடாது தொட்டிடவெட்டாகது 

ஈணிடா இசைந்திடா.து விங்குமக்குமல்ல தூ 

நாணாதுஈத்தாதுசொக்கி காடெக்கெங்குமுள்ளதே, 

ஆயனைநதெழுத்திலே யானுமைக்தெழுத்திலே 

மாயனைஈதெழுத்திலே மரலியைந்தெழுத்இலே 
காயமைந்தெழுத்திலே காட்சியைந்தெழுத்திலே 

வாயுமைக்தெழுதஇலே வையமைரந்தெழுத்துளே, 

அஞ்செழுத்துவெட்டெழுத்து வன்பத்தோரெழுத்தது 

நெஞ்செழுத்துநெட்டெழுத்து மீடுழிதழைத்தது 

துஞ்செழுத்துச்சுட்டெழுத்துச் சூட்சமா திசூட் சமரம் 

மிஞ்செழுத்துமெய்யெழுத்து மேலெழுத்துசொன் திலே. 
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ல் சிவவாக்கியம் ஆயிரம்பாடல், 

ஏய்க்குமைந்தெழுத்தினையு மெண்ணியேபிடி த் இடார் 
வாய்க்குவந்தமட்டுளறி ஜாதிபேதமோ துவோர் 
கேரய்க்குளேமடிந்துகாளு துட்பொருளைகாண்லோர் 

பாய்க்குளேபடுத் துவாதைப் பட்டுழன்றுமாய்வரே. 

சிதம்ட.ரத் தன்சக்கர சித்தரிக்திலா தபேர் 

நிதம்பரமசிவனையும் னிந்தனை செய்பா ச௪கர் 

சதம்பரமக்கியானியாகச் சாத்தர.நாலாய்குவர் 
அதம்பரவவுலகஏனி combs einer sr. 

மனவுருஇதானிலாத மட்டிப்பிணமர்டுகள் 
செழமுறட்பிறர்பொருளைச் சேகரிச்துவைத்ததை 
இனந்தினமூரெங்குஞ்சுற்றி இண்டிக்கேயலைபவர் 

இனமதுிற்பலர்கள்வையு மின்பமற்றபாவியே, 

உட்புப்பாண்டமோடடாவில் கோடிடுமுயிரடா 
கப்படிக்குவானடாமுற் காலனுக்கிறையடா 

ஒப்படிசெய்கெல்லடா வுமிப்பதர்கரிக்கடா 

எட்படி.க்கருக்னுமிறப்ப துண் மையுண் மையே, 

.உச்சனேருண்ணாவின்மே Sevan விளக்கெய்யுதா ம் 

இச்சையற்றஞானிகட்கு யெல்கிறுஈதெரியுதாம் 

அச்சுமட்டவாசிகுஇிரைக் கங்குபடியும்வை்ஜிடில் 

உச்சியிலெறியுஞ்சோதி யுள்ளொளியைக்காணுமே, 

எம்குமா.றுவிட்டிலெண்ணை யில்லா த் தபமேற்றியும் 
மங்கடொதெரியு துபார் மாணிக்கவொளியதாய 
பொக்கமாய்மணிவிளக்கைட் பூரிக்கத்தரிசித்தோர் 
சங்கைய£்றுத்தன்னைத்தா னறிந்தவர்களாவரே. 

சங்குவொன்றுதாரைரெண்டு ச கங்கையின்லைம்பொலி 

எங்னுமுழங்கவோசை யிட்டுநன்னடம்புரி 
சங்கரன்சடாதரனற் சாம்பவிமனோகரன் 
இக்களைச்சடையணிந்தோன் €ர்பதமுல்காண்பரோ. 

வா௫க்கு தரைமீதலேறி மண்டலக்கள்தாண்டியும் 
நாசிவழியிலேரியோக காட்டமுமறிலொர் 
பூசிக்கவமுதமூண்டு பொன்மயமதாஇ்ோர் 

வீரிம்பாசக்கையுளோனை வென். றுவிண்ணையாள்வரே, 
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சிவவாக்கியம் ஆயிரம்பாட்ல், 

மூலமாறுவீட்டினில் முளை த்தெழுந்தமூச்சுடர் 
காலிரண்டுமாறிமாறிக் கசனமீதெழும்பியும் 

தூலவீடுமடெட்டடியிற் சொக்கத் தூங்கவல்லவர் 

சலமேவுஞானியாகச் சற்பரனைக்காண்பசே. 

நந்தவனமா றுமனை காலைந் துடேர்காவலர் 

சொந்தவீடுகா தமெட்டிற் சுற்றிவரவல்லவர் 

நிந்தையம்.றுத்தில்லைவெளியி நிர்த்தனத்தைக்கண்டிட 

ச ததம்பிறப்பிறப்புச கானகன் றுவாழ்வரே. 

வீடுமேலுமாரடுக்கு விண்ணளாவக்கட்டியும் 

கூரிதொண்ணு ற்றாறுபேரைக் கூட்டியுறவாடியும் 

தேடும்பொருள்வஸ் துவொன்ளாய் சிந்தையிலமைத்தவர் 

நாடுதேசங்காடுவிட்டு நற்பதவிசேர்வமே, 

வெற்றியாறடு க்சுமேலும் விண்ணடுக்குமானது 

சுற்றியெங்கும்வேவுகார் தொடர்ந்துலாவுகற்றலம 

(முற்றிலுமாக்னைகொண்டு மோகமற்றுவாழபவர் 

நெழ்றியிறச தாரவன் மனோன் மணியும்நிற்பதே. 

வழுத்துமாறடிக்குமேலும் வாய்வடுிக்குமான து 

பழுத்திடும்பழமதுவாய்ப் பண்புளதுகற்றலம் 

சுழ்இியில்விசும்திகொண்டு சுக் கமாயங்குள்ளவர் 

கழுத்தினில்மயேஸ்வரன் மயேஸ்வரியைக்காண்டே ஐ. 

டாரிலாறடுக்குமேலும் பழ தடுக்ருமான து 

கேரினிலமைஈ நநிம்தியா னந்தமானநற்றலம் 

சிரினீலனாகத இம் மே ரவுமங்குள்ளவர் 

டாரினில்ருத்கரன்ருத்திரி வாழ்ந்திடவுங்காண்பமே, 

சந்தியாநடுக்குமேலு சம்பரமானகட்டடம் 

பந்தியாய்ப்பதிதர்கூடி. பக்இசெயுகற்றலம் 

முர்தியும்மணிபூரக மோ தவுமக்குள்ளவர் 
உர்தியில்விஷ்ணுலட்சுமி யோங்கிடவுங்காண்பரே 

ஞால,ம்நினிலாதடுக்கு மேல்களினகட்டம் 

கோலத்துடன்மா தவர்கள் கூடியுள்ளநற்றலம் 

பாலத்தித்சுவாஇஷ்டான பதியிலங்குள்ளவர் 5 
மூல த இற்பங்கயன்வாணி முன்னிருக்கக்காண்டமே, ப 
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இத சிவவாக்கியம் ஆயிரம்பாட்ல், 

வையத்்இனிலாறடுக்கு மேலடுக்குமானது 

உய்யவேமுனிவரல் குலாவியுள்ளாற்றலம் 
டையவுமூலா தார.த்தற் பார்க்கவுமங்குள்ளவர் 
சுய்யங்கணைங்கரன்வல்ற பையைக்கூடக்காண்பரே, 

கோட்டையொன்டான் வாசலிற்கூடியுள்ளோரைந்துபோ் 
கோட்டக்காரராறுபேர்க ணோக்கர்தொண்ணூ நீறுறுபேர் 

மேட்டைச்சுற்றிக்கொல்லையெங்கும் வேணவித்து தூவியும் 

எஉர 

காட்டமாய்ப்பயிர்விளை த்து வாழக் துகொண்டிருப்பர்காண், ௭௨௭ 

இவ்விதத்திலூனெடுத் இருப்பதையறிர்திடார் 
செவ்வையாயோ௫ிக்கிலுண் டுறங்கு தற்பெரிதென 
ஒளவியம்பொய்வஞ்சனைசூ கானதையியற்றியும் 

கெளவுகாயைப்பே! லுழன்று காடினிற்றிரிவரே. 

கட்டவேண்டுங்காளையைக் கடக்கவேண்டுமாசையை 

ஒட்டவேண்டும்பூசையை யொடுக்கவேண்டும்வாசியை 

யெட்டவேண்டும்புத்தியை யிருத்தவேண்டுங்காயத்ைை 

இட்டவேண்டும்ஞான த்தைக் கடைக்கவேண்டுமுக்தியே, 

ஏழற்றவும்வாசீயினை யிறக்கவும்வாயினை 

மாற்றவும்வா€ீயினை மடக்கவும்வாசியினை 

நீற்றவும்வாசீயினை நிறு த்தவும்வா€யானை 

காற்றிசைவா£யினை ஈடக்கவிடும்வாடியே. 

பூத்த.துவரும்பிலே புகுந்த துமலரிலே 

மூத்ததுமலரிலே முத்திய தும்பிஞ்சிலே 

ஏத்ததுவும்பஞ்சிலே யி.றுதெய துக்காயிலே 

காத்த.துவுங்காயதிலே கண்டதுகனியதே. 

அஞ்சதிலேரெண்டது விரத இல்லையெங்கினும் 
பிஞ்சதிலேபூவது பொருந்து தலைகாணவும் 
கெஞ்சஇிலேஙின்றது நிலைத் ததிலைசொல்லவும் 
கொஞ்ச த்இனில்மிஞ்சமெத்த கொண்டியற்ூகேலுமோ 

கையிலாதகுட்டையலுக் கட்டியேயடித்ததும் 
காலிலாதநெட்டையலுல் கையின்மேலுதைத்ததும் 
இய்யிலாமதுமுடவ னேசியங்குவுண்டதும் 

.இதுவமீதரிர் துகொண்டு கானமேசிவாமுமே, 
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சிவவாக்கியம் ஆயிரம்பாட்ல்- 38 

வேலூரென்றகோட்டையுள் விளக்கிராப்பசுலெறிச் 
தாலூமுள்ளோர்காண்பதில்லை கண்படைத்தகுருடர்காள் 
காலதூரில்நா.றுகாதம் காடுசுற்றுமட்டங்கண் 

ணுலூரீணுஞ்சென்.றுவோட்ட காட்டங்கொள்வாரிலலையே, எச 

கண்டமேல்முக்கோணக்சோட்டை கட்டியகொடிமரம் 
அ௮ண்டையுளமர்ந்தர்யோக பாணியாகநின் றுமே 
சண்டைசெயது.ராணுவத்தைக் தான்கெலிப்பராபிடின் 
எண்டி.சையின்வல்லராவ யெவருமஞ்சியெரே, எ-டு 

பாசமாம்வலைக்குளே பகட்டுமசொர்தவீட்டினை 
நாசமாக்கத் தியெரிஈ்து நாளுமேயழிககுமுன் 
வாசமுறவேசுழி முூனையையோட்டவல்லவர் 
ஈசனார்நிலைமருவி யின்பமாயிருப்டரே, ௭௩௬ 

௮ன்னமொன்றிருக்துலாவு மழருமண்டபத்தினில் 

முன்னமொருவாண்புலி வருமபியுமெதிர் த ட 

தன்னிடத்திலஞ்சுகளிகள தாண்டியசைச்சுற்றயில் 
வென்னில்மூன்றுயாளிகள் விழுங்கவும்பார்க்கின்றதே. ௭௩௭ 

தோப்பிலோங்குமாங்குயில்கள் கூப்பிடுமவ்வேளை யில் 

மாப்பிளைமார்வாதங்ஙனே சாப்பிடவழைத்திட 
ஏஓடபமிட்டுவைந்தாராந்தை யெட்டியெட்டிட்பார்க்கவும் 

ஆப்படி த் தடக்கவல்லோ ராண்பிள்ளைகளாவரே. ௭௩௮ 

மீன்கள்யாவுநீரினில் மேயர் இருக்குமவேளையில் 

ஊனருந்தும்காறாவஈது வொவ்வொன்ளுய்ட்பிடி த் துண்ண 

வான்முடல்பொழியவேடு வன்வலையைவீ யும் 

தான்மிகப்பிடிக்கவல்லோன் தாரணிப்பிறடித்தனே. ௪௨௩௯ 

நாகமொன் றுகொம்பீலேறி காலுபக்கமபார்க்கையில் 

வேகமாகச்சேவலொன்.று வெம்பிசொக்கரித் இட 

போகவெகுதாூரமில்லை டொட்டெனப்பிடிக்கவும் 
சோகமற் துசூக்ங்கண்டோரசுத்தஞானியாவரே. எம் 

மேலைட்பட்டியோர்குளத்தில் மேவுமக்கரூரினில் 
நாலுபக்கஞ்சேருமெத்த சாட்டிலிடைக்சாட்டினில் 
பாலதாகச்சுத்தஞ்செய்யும பண்புளாரைக்கொண்டுமே 
மேலையூரக்கண்டலாவி மேவிபற்ருந்கிடே vis
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பாழதானபாழ்கணெய்றுட் பார்க்கரெண்டுகெண்டைகள் 
தாழ்வுரா.ருக்கவஞ்சார் காகமங்குதாக்டெ 
சூழவகோர்கழுகுனோக்க சுற்றிவர துகொல்லவும் 

வீழ்ந்திடாததற்குத்தப்பி மீண்டுகொண்டதாருகாண், 

ஆத்றினில்மு. தலையைக் தனேககாளிருக்கையில் 

வேற்றிடங்காடி ரெண்டு வெம்பியேமுரண்டிட 
கூற்றுவலனுமுவருடன் குரூரபாசம்விசியே 

மாற்றிடப்பிடிட்பன்காலை வாற்டயுமடக்கிடே, 

மூட்டையிட்டொருபறவை முன்னவயங்கார்க்கையில் 

செட்டைவிரித்தோர்பறவை சென்றிடவுங்காட்டிவில் 

மெ.டட்டைவைகன்னியில்ரெண்டு வோடமமோன்கள்ிய்கயுய் 

கட்டுண்தெவிர்க்கு துடார் காணவல்லோர்காணவே, 

காலிரண்டி.ற்கோபுரமூங் கட்டியொன் நிருப்பதஇல் 
மேலிரு இிழியமுர் த மேயரும்இராளூமே 

கோலிரண்டெ௫வக் கும்பித்துத் சம்பிக்கவும் 

காலிகுர் துசெய்யவல்ல மாநதர்களூமில்லையே. 

அன்ன மும்பெரிதலா லதுற்றண்ணீர்பெரிதல்ல 

சொன்னமும்பெரிதலா சுவையெவைபெரிதல்ல 

கன்ன லும்பெரிதலாம் கரும்பதுபெரிதல்ல 

மன்னவன்பெரிதலால் ம,ப்றவர்பெரியரலலவே. 

மண்ண துவிலாமலெய்கும் விண் ணுமில்லகொஞ்சமும் 

வாசமேயிலாமலெங்கு மலர்கவில்லைசொல்லவும் 

பெண்ண துவிலாமலெங்கு மாணுமில்லைகாணவும் 

பேசொளிக்குே நரிருள் பிரப்பதுல்லையல்லையே.. 

நாட்டமானஜோஇகாண ஈசானிலத்துள்ளவர்கள் 
பூட்டகமறிந்இடார்கள் பொய்க்குருவைக்தேடியே 

வீட்டகமிருக் துபொல்லா வீண்கதைகள் பேசியுக் 

Buss Roa peCu தெளிந்திடா தருப்பரே. 

பெண்ணுமாணுங்கூடியே பெரியவரங்கான து 
எண்ணுகா தவிர்தமு மிருக்துகர்பமான தால் 
மண்ணுவிண்ணிலாவிடின் மற்றவைஜனிக்குமோ 
தீண்ணீருமக்கினிடோலச் சங்கற்பவிகற்பமே, 
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தன்றுதித்ததென்பதும்பொய் இன்றுகாளையென்பதும்பொய் 
ஒன் நினைக்கருதலும்டொய் யுண்மையைவிரும்பலும்பொய் 
நன்றதைச்செய்வதும்பொய் நற்கரூத் துள்ள தும்பொய் 

என்றைக்கருட்தும்படொய் யிறப்பதுமெய்யெண்ணிடே., ௭௫௦ 

வீணாசைகொண்டெக்குஞ்சுற்றி வேசரிபோலோடியும் 

கோணாதவைகளைப்பேசித் துட்டறுக்குக் துஷ்டர்கள் 

மாணுக்கர்பலராக்கூட்டி.மா தபசியாடுயும் 

காணுசகாட்சியைக்காணக் கத்இருப்பர்பென்பரே. எழுக 

பெண்டாட்டியாவதும்பொய் பிள்சாகளாவதும்பொய் 

கொண்டாட்டமாய்தாய்தந்சை ருவலயமியாவும்பொய் 

செண்டாட்டமாகலே டர்களைக்கூட்டியும் 

இண்டாட்டப்படிவரெக்கு௩் தேடியோடிநாடி.யே, எடு௨ 

நாயைப்போறும்பெண்டைப்போலுக் தன் முலையைத்தர்தவள் 

மாயையாகவந்தவளே மாக்கலியம்பூண்டவள 

பேயைப்போ லும்பூகம்போலும் பேதிக்கப்பீடி த்தலள் 

நாயைப்போலுமாரியைப்போ லும் ராடெம்கு$இரிவளே, எடுக. 

பாக்கியங்கள்வர்சென்ன பராக்கரமம்வர்தென்ன 

யோக்கியய்ஈள்வற்தென்ன யுயர்பொருள்கள்வக்தென்ன 

வாக்கெயெங்கள்வக்தென்ன வை ராக்கயெய்கள்வாஜதென்ன 

டோக்யெங்கள்வட்தென்ன பொல்லார்கட்கெரதகாளுமே, எடு௪ 

இருக்தலர் திருப்பணி இருவிழாவுஞ்செய் இட 

ஒருத்தர் ஈற்கதிபெறவு முள்ள கோசொல்லெங்கிலும் 

வருத்தமின்ற்யேழைகட்கு மா துளர்பரங்கட்சம் 

பெருத்தவன்ன தானஜ்செய்யப் பேருலலடைவரே, cag 

மெத்தைளீட்டிவிற்படுத்து மெல்லியருடன் கூடி. 

௮ த்தையம்மான்கண்டெவரு மானந்தமிகக்கொள 

சத்தையத்றிடவலார் சைதன்னியத்திற்சேோரவரோ 

வத்தையீதெனவறியா மானிடரென்னாளூமே, - எடூச் 

ஏழைபஞ்சையானபேரி ஏர்ப்பவர் துயர்தெரிந்து 

சுடழையாடஇிலுமவர்கொலை குளிரவிய்பவர் 
வாழையடி வாழையாக வாழ்ந்திடவெர்காளுமே 

தாழையைப்டோலத்தழைத்துச் சர் கசமிருட்ப்ரே, ௭௪
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பஞ்சையும்பனாஇக ளாநியோரைவைதுமே 
அஞ்ரிடாதடி.த்தவ ரனியாயமுஞ்செய்திட 
கஞ்சகவினைகள்சூழ்ர்து வாழுனுளுமவிண தாய 
ஈஞ்செனாமன்கையினி னாசமாவரங்கனே. 

கண்ணினற்கண்டிட்டதம் காதிற்கேட்டசொற்களும் 

பண்ணபுண்ணியங்களுமபொய் பாவனசுகழும்டொய் 

எண்ணரும்பலதவமபெரய் ஈசன்பா த்ஞ்சேர்த லும் 

மண்ணுவிண்ணாம்பொய் கொடியமரலியருமெய்யதே, 

வேதியர் தடோ சனரை மெய்ச்சிவனடியரைச் 

சாதியா இகற்றுநிற்குஞ சாஸ் இரிட்புலவரை 
நீதியோ துமா சுவரை நிட்ோப்படுத்தியே 

சூதுசெய்துவா துசெய்யும் சோபரென்றும்மா ள்வரே. 

வம்புகள்வழக்குகள் செய்வாயிடும்பர்வஞ்சகர் 
சூம்புகூடி வார் த்தையாடி குடிகெடுக்குமபா தகர் 

பம்புகள்வைப்புகள் பில்லிபார்வைசெய்யுமசூனியர் 

கம்பொணா இரம்பொணாது காட்டிலெங்குங்காணவே, 

பொய்கொலைகட்காமமுடன் போதகுருவித்தைகா் 
மெய்ப்படவுஞ்செய்து இரி வீணர்களென்னாளமே 

உய துமன்னவத்இரங்க ளொன்றுமின்றிபதரதாய் 

கைந்துமிக்ககாசமாக காட்டினிலலைவசே, 

வாணர்கள்வைஇயர்கள் மாதவர்கள்வேசையர் 

விணர்கள்சுயம்பாகி காவிதன் வேர்க் சேவகர் 

பாணர்கள்சூனியர்கள்மா பா தகர்கொலைஞரை 

காணவும்பகைத்திடொாது நல்லுறவாய்நில் லுமே, 

தன்ன துவிட்ட மபெண்டீரைத் தானிறுத்தொளுமே 

அன்னியரிடமுஞ்சென்௫ லங்கனேகுடியதாய் 
மூன்னிருக்குமூடர்பெண்டீர்முற் றுந்கற்புடையரோ 

என்னசொல்வீரிவ்வகைக் யெம்டொணாஇயம்புமே. 

சாதிபேதஞ்சொல் லுன்ற சண்டாளர்கள்சர் சதம் 
சூதிலாதன்னியரிடஞ் சுவையருக்துமாரதாய் 

தி.து௮மிழிகுலத்தித் ிண்டிககேயுழன் றுமா 
ரீரமெத்தசொல்வார்காண் ணீநிலகுருக்களே 
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சிவவாக்கியம் ஆயிரம்பாடல்- 

டா லுற்பமுழஞ்சீனி படுயினா துவுண்பகர் 

நா லுவகைபேசவல்ல காணயல்களுள்ளவர் 

மேலும்8மும்பார்த் துவொன்றை வெட்டி வெட்டிக்கெல் லுவர் 

போலுமஃலகெட்டியல்ல பூட்டகமாய்ப்பேசவே. 

ஆரணங்கள்சாத்திரங்க ளாகமபு.ராணங்கள் 
கா.ரணங்கள்காவியங்கள் கலைக்கியானஞானங்கள் 

பூரணங்கள்பூதபவு ஷியவ/த்தமானங்கள் 

தோ ரணையாய்ச்செயல்லலல்லோர் சும்தராவரீல்லையே, 

எல்லாம்வக்ல? 4 கரென்றே யெங்இனுந்இரிபவர் 
கல்லாதபேர்சளஞாக்குக் காட்சிதாவேண்டியும் 

செல்லா சுவிடங்கள்சென்று இண்டிக்கேயலைவ து 

பொல்லாதகாலத்துக்கேற்ற போங்காலமீ தாகுமே 

முத்திமுக்றியென் நுசொல்லி முன்னொனைக்காணாமலே 

கத்திகத் இிக்கடைவரி.ஏ காலிவில்விழுபவா 

பழ்திபத்தியாய்த்துஇழ்து... பாடியும்..ரமனை 

சுத்திசு த இவர் நபணி சூதர்ப தஞ்சேர்வரோ, 

அரி இலுமரிது மானிடப்பிறவியாவது 

௮ரிதிலுமரிநு கூன்குருக்பெவிடிலாசது 

௮ரிதிலுமரிது வாண இலறங்கள்செய்வ து 

அ௮ரிதிலுமரிது ஞானவீடடைவதொன் ற.மே, 

மாடிமக்களகழனிகாமி மானியங்கள்தேடியே 

வ் மிகட்டிமேடைகட்டி மெத்தைமேலுலாவியும் 

நாடுவிட்டு தாரதேசம் லாபந்தேடவோடி வீண் 

பாடுபட்டபுல்லர்கள் பதமடையக்கூடுமோ. 

ஒன் றதாய்ப்பலவகாயங் குள்ளதாய்ப்புறமபதாய் 

நன்றதாகிதீயதாகு காள்மறைக்கெட்டா ததாப் 

சென்றதாய்செனிப்பதாய் சறப்பதாய்செழிப்பதாய்க் 

கன்றதாய்தாயதாய் காட்பதும்செவாயமே, 

மிணமதாகிலுயிகொடுத்தட் பின்ன தையெழுப்புவேன் 

மணமபெறவுருக்கித்தங்கம் வார்த்திகவேன்பாரமாய்க் 

கணமெனும்பூதட்பசாசினைக்ககறவோட்டுவேன் 

குணமெனக்குண்டென்போர் முத்திகோதியக்கடைவரோ. 
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ae சிவவாக்கியம் சூயிரம்பாடல், 

97-௩ட்சத்திரங்கம் அதற்காணும் சுரரேகசாந்தியும், 
அச வணிக, 

ஆவதோசசுவனியிலன்று இத் இிடுஞ்சுரம் 
போகும்பத்துநாளினிற் போகாவிடிலோர் சாந்தகேள் 
ஈவதுஈவதானியமிவன் றலையைச்சுற்றியே 
கோவதற்குவைத்இடக் குணமதாங்கொடுஞ்சுரம். ௭௭௪ 

பரணிகச்கு, ் 

பரணியிற்சுரமுஇக்கப்பகருமைந்து நாளிலே 
விரைவினில்விடா ததாக லெள்ளுஞ்சோ ற.ஞ்சுற்றியே 
நிரவியூரின்மேற்இினில் நிலைக்கரா லுச£ இயில் 

பரவிவைக்தஇிடவங்கேபரஈ்து டோஞ்சுரமதே. ௪௭௫ 
இருத். திகைக்கு, 

கருத்கையிற்றோன்் றுகாச்சல் கேளிருபத்தோர் இனம் 
பொருத்தமாடறின் றபோம் போகாவிடிலோகெய்யுஞ்சோர் 
இருத்தமாகச்சுற்றியு£ சேருமக்கினிமூலையில் 
விருத்தமா கவைத்திடவிலகுமச்சுர முமே, ௭௭௭௬ 

சோசணிக்குக்குணம், 

மந்தமாகும்வாய்பின ற்றும் வார் திசெய்இரும்டு், 

சந்த. தமலம்விடிஞ்சலமிறங்கும்போ இனித் 

குக்திவார்திசெய்யுக் தேகங்கொப்பளிக்குங்காய்் இடும் 
தொர்தவாய்வும்பரியுமிக்ககருண்டிடுஞ்சொரியுமே. ௭௭௭ 

பார்க்கமார்வயற்றினிந்குப் பாரைபாச்சு் வா.றுபோல் 

சோக்கவும்பிடரிகண்ட மூந்இமிர்களேரிடும் 

ஏர்க்கவும்பதிணோேராக; ளேகடு மேகாவிடின் 
தீர்க்கமாககூஷரசா தம் சுற்றிவையூர்நடுவிலே. ௭.௮ 

மிருக£ருடத் தக்கு, 
மிருகசருடச்சுரம் விலகுமார்நாளொன்பதில் 

வெருவவுநிற்காவிடின் வெள்ளைபுஷ்பமைஈ துமே 

சிரசிடத்இல்சுற்றி மாலின்ச்ஷேச்இரமுன்வைக்கவும் 

மருவாரக்கடசியில் சுரமும்கோயுமே.டுமே, ௭௭௯ 
இருவாதிரைக்கு, 

ஆ.தஇராயினிந்சுரமுமைக்து காளையில்விடும் 

வாஇத்துவிடாதேல்மாண மிருபத்தைர் இனிலாகும் 
வேதித்துப்புதன்வியாழம் வெள்ளிகாரியின்பகல் 
ஓஇபும்ப ரமானன்றம்சுற்றி கோயிள்முன் வையே, ௪௮0



சிவவாக்கியம் ஆயிரம்பாடல், 

புனர்பூசத்துச்கு. 

புனர்பூசமு இத்தசாச்சல் போகுமூணாளல்ல து 

தனித்திருபத்தோருகாளித் ரன்விலகுமில்லையேல் 
முனிந்துமேகாயமுஞ்சோறு மூன்பெருமாட்சோயிலிற் 
கனிந்துமேவைக்கச்சுரமுல் காணாதோடுத்கா ஜனமே, 

பூசத்தக்கு 
பூசத்திலுதிக் இிடும்புகல் சுரமபொல்லாங்கலை 

நேசமாயுஇத்தபோதே நின்றிடும்கிஜமிதே 

பாசத்திலுஇிக்ததற்குப் பச்சாக்தியில்லையே 
தேசத்திலுதிக்கநோய்க்குச் சே தமில்லை தருமே, 

ஆயிலியத்துச்கு, 

ஆயிலியமன்றுதித்த வச்சுரமடுத் தாள் 

போயிடும்போகாவிடில் போகுரூ£வார்காளினில் 

இயநாகப்புத்திற்பாலும் தீப தூபமிட்டி.டி ல் 
கோயதுவகன்றிடு நுணுக்கமான நுட்பமே. 

மகத்துச்கு. 

மகத்திவிலுதித்தவெப்பு மாறுமீரார்நாளினில் 

அகத்தியம்விடாயிடின் ஆறுபச்துகாள்செ லும் 

சுகம்பலிககுமெள்ளுசோறும் சுற்றிகடலைவைத்இடில் 

௪கத்தினிலஓுஞ்சுரமுற் தாண்டியோடுஞ்சண்ணியே, 
LIF GES. 

பூரத்திலுதித்தகாச்சல் போகும்பசத்தோர்காளினிற் 
பாரத்இில்விடாயிடில் பருப்புஞ்சோறுஞ்சு்நியே 

கூரதைப்பிடாரிவாமும் கோயில்முன் றுவைத் இல் 

ரதாய்ச்சுரமுற் £ீர்ஈ்து செவ்வையாயிருப்பரே, 

உத்திரத்துக்கு, 
உத்இரத்து இத்தவெப்பு வொன்பதார்இினத்திலே 

அத்இரம்யிடாயிடி. லதறகுத்தேனஞ்சோறுமே 

குத்திரமாய்ச்சுத்திவிண்டு கோயில்முன்னம்வைத் தட 
பத்இரமாகர்சுரம் பரந் துபோகும்பாரிலே, 

௮ச்தத.துக்கு, 
௮த்சத்திலுதித்தகரச்ச லகலுமேழுகாளினில் 

மத்தத் இல்விடாததாகில் மூறையாய்ப்டா லுஞ்சோ,றுமே 
மொத்தக்இற்றலையைச்சுற்றி மூர்க்க துர்க்கைக்கோயில்முன் 

வைத்தசேசுரமுந்தீர்ந்து மாநியோடும்மையமே, 
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00 சிவவாக்கியம் ஆயிரம்பாடல். 

சித்திரைக்கு. 

சித்திரைக்குறித்தசாச்சல் சேர்கதவெட்கொளினுள் 
நித திரைபோலேகுமே யேகா இருக்லெங்கனே 
வத்திரஞ்சோறுங்கரியும் வைத்தவர்க்குகற்றியே 

சித்திரமிழைகத்ததேவசன்னிதிமுன்வைத்திடே. 

Fan HES. 

சுவாஇயிலு இசுரந் துலையும் பத் துநாளையில் 

அவாவதற்தீராவிடிலதற்குச் சோரிலைக்கரி 

நிவாசிய ப்.த்தலையைச்சுற்றி நேர்நிணஞ்சேர்காட்டினிற் 

றிவாகரனெ திரில்வைக்சச்சென் நிடுஞ் சுரமதே, 

விசாகச் தக்கு. 

விசாககாளெடு3 த சுரமேயிருபத்தொன் றினிற் 

நிசாசரமதாயிருக்கில்கேரிரைச்சிச்சோ றுமே 

இசாஇசையின்புன்னாமமர சிதின்சீழேவைக் இட 

நிசாநிசஞ்சுரமுர்தீர்ந்து நெட்டியோடுங்காணவே, 

VOLE MEG. 
அனுடராள்சுரங்கடோற்றிலஇலொருபயமில்லை 

மன இற்கேற்றா ர்தியொன் றுவை:்ப துவுடற்கலை 

தனதுகா ட்கெடுவ துவுஞ்சாற்று தத்ருவொன்றிலை 

இனமறிர் து௮வுழ்தமீயவேகிடும விரைவிலே, 

கேட்டைக்கு, 

கேட்டைசரமெட்டிரண்டி கெட்டியாகவிட்டிடும் 

பீட்டுமங்கள்செய்தருக்கில் மிக்கபா லுஞ்சோ.றுமே 

௭௮௮ 
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தேட்டையாகக்கேசஞ் கற்றித்தேடி த்துர்க்கைக்கோ யில்முன் 

போட்டையாடலச்சுரம்புலம்ப்யோடு மங்கனே. 

மூலத்துக்கு, 
மூலத் இற்கரம்வருனோடிடும் ப.இனொன் றிற் 

லமாய்விடும்விடாதேல் செல் லுமெட்டுமா தத்திற் 
கோலமாய்ப்பயறுஞ்சோ.று கொண்டுவைசமா தியில் 

் ஞாலத்இற்சுரமகன்று நாடாதோடுமக்கனே. 
பூராடத்துக்கு. 

பூராடத் துஇத்.தசுரம் போ தமெட்டாகாளினில் 
மாராட்டமாய்விடாவிடில் மாயனார் தன்கோயில்முன் 

சீராட்டமிடப்பாரிசத்தினின் றுசொர்ன சானமும் 

'பாரர்ட்டத்தர்மமமளிககப்பத்றறுஞ்சுரமசே. 

௭௬௨ 
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சிவவாக்கியம் ஆயிரம்பாடல். 

உத்திராடததக்கு, 

உத்திராடர்தன்னிலேயு இத்தசுரமங்கனே 
ச.ச்திரெண்டுகாளினிற்றணிர்திடுமதில்லையேல் 

பக்திகொண்சொர்திசெய்யும் பாவனங்களில்லை காண் 

சித்தியான அவுடதத்திற்திருஞ்சாரஞ்சீரிலே 
திருவோணச் துக்கு, 

ஒண த திற்சரமுந்தோன்றிலொன்று மேபயமிலை 

ஆணவமொடுவ்இகின் றகன் நிடுஞ்சுரங்களும் 

சோணவேரேோர்சாந்தியது சூட்ுதற்லொமலே 
நாணவேபகன்றது நடுக்கடலிற்புக்குமே. 

௮விடச்தச்கு, 
௮விட்டநாளெடுத்தவெப்பவ கலும்பத் துகாளினிம் 

றவிர்க்கவும்விடாவிடி ந்றயிருஞ்சோ நுஞ்சாற்றியே 

குவியவுமறையோர்கைக்கொடுத்திடச்சுரமது 

புவிககுளேவிலகியோடுமபொய்யலவி துண்மையே, 

FO SUT HES. 

சதையச்திற்காமுஇக்கத்தான்விடுமீரெட்டி coflev 

வகையவும்விடா ரத) கில் மரணமுமோராண்டினில் 
உ௦௰தயச்இற்பயு சவர் ணச்சோருச்சித தலைகற்றியும் 

இதயத்தேற்றயா sorter eas we gyi. 

பூரட்டாதிக்கு, 

பூரட்டாஅியிற்கரமூம் போகுமாறுநாளினில் 

ஈரட்டாய்விடாவிடி, லிரண்டதாரில்விட்டிடும் 
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ஓரட்டாய்ப்பாற்சோர்சுற்றி யொற்றைக்கொம்பன்கோயில்முன் 
மாராட்டமில்லா து வைக்கவந்தசுரமா.றுமமே, 

உ ததிரட்டாதிக்கு. 

உ;இரட்டாதியினிலுதித்த சுரமீரெட்டிற் 
நக்திபோம்போகாவிடிற்றயிரும் சோறுஞ்சுற்றியே 

வெற்றிசேரும் கோயில் முன்புவைத்தவர் இரும்புமுன் 

மத்தியிற்சுரமதுவும் வாங்கடுக் தீங்கில்லையே, 

Cra gee. 

ரேவதியுஇத்தசுரகேரிலெட்டு காளினிற் 
போவதும்போகாவிடிற்புகழாய்ட்பால்சோர்சுற்றியே 
போவதாற்சித்தர மெழு துமண்டபத்இனில் 

ஆவதுமேஃ்வைத்இடவகலுஞ்சாமன் றுளே, 

67௯3௯ 
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102 சிவவாக்கியம் ஆயிரம்பாடல். 

சாஇிலிங்கத்தன்குளிகை சாற்றவுமெளி தனில் 
ஆதியா சமாயனுடான த்தனைட்பு கலவும் 
சோ திக்கட்பலமுறைதொடர்ந் துகெய்யலல்லவர் 

8 இயாகவேகளிக்க நேருரைத்தபாகமே. 

சஞ்சிதம்லவங்கம்லிங்காதாளிசபத் தரியும் 

கொஞ்சியேசமன தாகக்கொள்ளவித் தநீரிலே 

மிஞ்சரெண்சொமமாட்டி மேவுங்குன் றிவீதமாய் 
அ௮ஞ்ிடா துருண்டைசெய்தமைத்ததையெடுத் துமே, 

ஆனவேளைவேர்பீடிய தன்மேற்டட்டைதட்டியுங் 
காணப்பசும்பாலரை த் துக்கண் டரை த் துப்பாலில்சேர் 

ஊனமறவாரமோருருண்டையந்தஇசஈஇக்குத் 
தான்தரவறுத்தஉப்பு தாக்கள்ளைச்சாகுமே, 

பூனிலக்கடம்புபட்டைப் போட்டரைப்பலமதாய் 

கானினிற்செருட்படைச்சார்கண்டரைச் துழக்கினில் 
மேனிடவேழ்சாளமேல்வி௫றியேகுணமதாய்த் 

தானிதில்வறுத்தவுப்பு தாக்சக்கரையாகுமே, 

ஆடடைப்புளிப்புகைபு மாகாப்புண்களாதீடும் 

ஏ௫ிடத்தேனினல்ல இஞ, 9ச்சாத்றினிந்சரம் 

கேக் இப்பிலிலஉங்க நெல்லிவ 1. றல்சொத்பொரி 

பாகஞ்சூரணம்மதுவிற் பாச்சவிக்கல்மா நமே. 

வட்டத்துதக்தச்சாற்றிட மண்டலமோர்குளிகையைக் 
கெட்டதேகக்தூலமாகும் களெராவாசஞ்சாந்றினிற் 
பட்டிடமும்மண்டலம் பசும்பொனிறமாகிடம் 

தட்டவேடற்ோகத் இற் ரூபசுரர் தீருமே. 

தீரவும்பழரச த்இல் சேர்த் துகுண்டையள்ளஏ மத் 

தேறிடக்கடி வாயீல் சிட்டிடவிஷமறும் 

எறவுந்தேட்சொட்டுக்ராம் வாயிலிட்டிடவுமட்டிடம் 

கோறவிஞ்சிசாற்றிற் சன் leat சுரம்பறக்குே LD. 

eri Bt லை இரிகடுகு சூரணத் தனில் 
ஒருருண்டைகோமயத்தி லுட்கொளவிஷடாசம் 
பேருஞ்சூலைகாமாலையும் பி.த்தடாண்டுரோகமும் 

பாரு$தேகமூறலும் பறந்திமேனைத் துமே, 

௮0௨ 
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சிவவாக்கியம் ஆயிரம்பாடல். 

டண்ணுமிழுநீரிலோ ருருண்டையுண்டசசூனியம் 

-ண்ணுமபூதகரப்பான் பட்டைச்சாற்றிலண்டவா தமும் 

பண்ணுமபுளியனிலைரசத்தில் பைத்தயசரமறும் 

ஏண்ணா மிஞ்டச்சாறு தேனிலிடஉன்மத்தஈ தீருமே. 

வல்ல த்தினிலோருருண்டை விழும்கவேவியர்வைபடோம் 
5;ல்லவேளைச்சாற்றிலுண்ண நவிலுமதாபசுரமறம் 

ல்லியமுத் தாமணியின் சாத்றில்மருக் தடரும 

மல் லுகொசிச்சாற்றில்தாக்க வாதசுரந் தருமே. 

அெல்லீத் தூள்மேதித் தயிரில்டவயர்கடுப்ப றம் 

செரல்லவுங்கையான் ரசத்குல் சூட்டிருமலீளைபோம் 

நல்லவேஷட்பாலிலே ஈவிலபிரமியல்கள்டோம் 

வல்லசாஇக்காய்ப்டொடியில் மாட்டக்டரொணி கீருமே. 

சாருவேளைச்சாற்றிலிடத் தவிரும்புறவா தமம் 

கேர வெண்ணையிழைத்து தாக்க நீங்ரு,ங்கண்டமா லையும் 

கோரமேனிச்சாற்றிலே குழுங்குமவிற்புரு இபும 

சோரசமதாகம்வசம் புச் தூஞஷ்ணவா:ப்வுபோம். 

,  « . . ௫ . . ச ௩ e ட 

ஈருவிலச்சார் தவி லுண்ண ஈறகரப்பானகட்டியும் 

பருகுஞ்சர்க்கரையீல் பதிஃனட்டேசோப்கள்ஈஞ்சறும் 

மருவும்பழ ச்சார்றனில் மயக்க ப ஈஞ்சுசழற்றலும் 

உருகுகெய்யில்; லே முட்கொளப்போமியாவுமே. 

தலைச்சன்பள்ளைட்பாலிடக் கண் தன்னொளியின் பூவறும் 

இலையரிசிகர யிலே ருயலகன் துபே குமே 

நிலைப்புளியம்பட்டைச்சாம்பல் நீர்செளிவிருத் த.இல் 

பலிதமூவாருண்டையற் பரங்கிப்புண்களாறுமே, 

வெற்ற்லையின்சாற்றிழைத்து விழியிலிடக்காசம்போம் 

உறறசாராயலது காடியூட்டிடச்சனீயறும 

௩ற்கமுதைமூத்துரத் தரைக்கண்ணிலீட்டி ட 
அற்றடும்பசாசுபே யதிற்பிரமராட்சசே, 

ஆப்டபாலிலுைத்தோருண்டை யாசனத்தும்கட்டிட 
சாப்பாகவுடம்புகைகால் தன்செரிச்சல்மா திடும் 

காட்பாகத்தன்னெச்சலிற் கலந்தரை க்தைந்துண்டையை 

தாப்பபயுள்ளங்கா லிற்பூசத் தானைங்கா தஞ்செல்வனே, 

103 

௮௧0 

க்க 

விகட 

fy Si. 

NEP 

௮கடு 

௮/கச 

ல்கள



104 சிவவாக்கியம் ஆயிரம்பாடல், 

அண்டமுள்ளே பூர விரமும்மயஞ்சாம்மபின் 

கொண்டரைத்துச்சம்பளச் சார்கூட்டியேரவியிட 
விண்டிடமெழுகதாகும் வெண்ணைகெய்தேனிற்கொள் 

கண்டிடும்பாரிசவாய்வு கண்டமாலையேகுமே, 

கட்பலரிப்பட்டையோர் பலங்கொணர்ந்இடி. த் துமே 
குப்பமேனிச்சார்மிதக்க ஊரவையிரண்டுநரள் 

வெப்பிலாநிழலுலர் ததி மீண்டுமிவ்கார் செய்தபின் 

தப்பிலா துசூரணித் து தன்னிடைக்குசீனியே. 

சீனிசோத்தோ ர்மண்டலஞ் சிறக்கவரைக்கா ந்பலம் 

தாணுண்ணவவரை முறிப்பானகரிபூண்டூ டன 

மீனுடன்காராமணி மிளிர்சுரைக்கரியாகா 

ஆன திந்றிமிரும்குஷ்டமக லும் ரிணமியாவுமே, 

மூன்பட்டையிருபல மு.இர்வென்னரிலேயரைத்து 

gentoo CoS mS ha Bible சலமுமோர்பலம் 

அன்றருர்தவா£ இரெண்டு பேதிநொனகாவர் த்தயாம் 

நின் றிடா தகாகில்மோரும் சா.தமுண்ணற்ரு மே, 

நிற்கவிச்சாபத்தியத் இனிங்கடும் விரணங்கள் 

வாககழுன்பட்லடகஸ் தூரி மஞ்சள்கருஞ்சரகம் 

சொற்கரிசலத் சரைத்ததற் கழற்சியுண்கைய்ல் 

மிக்ககண்டுயோனிரிணம் விலடுடும்விரை விலே, 

மண்ணிற்புநாகங்கொணர்ந்து வார்த்துமோரினில்விட 

வண்ண ழுமண்கக்கடுமதைப் பசும்பாலலிட் 

டெண்ணிடவெரித்து சிவப்பேறிடவெடுத்தெறிந் 

துண்ணரைரூபாயிடையு மோரைந்துகாளிட்டிடே, 

காளுஞ்செம்மண்பூமியுள்ளரசமாமாத்௨டி. 

வாளும்பூமிகாகற்தன்னை வன்று செய்படைச்சொரி 

மீளூம்புண்புரைகர% இமிக்கவெடி குலையும் 

நீளுங்கையில்கால் ரிணங்கள்யாவும்போகுழமுண்மையே, 

லிங்கம்ரெண்டுசெந்தூரமிரண்டு வீரம்சாபியும் 

பொங்குவாளமழும்வகைக்குப்போட்டோர்யிராகளிடை 

தங்கவிஞ்சிநொச்சிலித் தணிக்கருகொச்சிலிச்சார். 

அக்குமுச்சாறுமுச்சாமமுமரை ச் துலா ச்இடே. 

S50} 
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௮௨௪ 

௮௨டு



சிவவாக்கியம் அயி ரம்பாடல். 

உலர்த்தியேடொடி.ம்துபண விடையாபுண்ணச்சூலையும் 

விலா ததியாகுங்கு.ன்மவாயுவும் மிட்டிடுஞ்சுரமதும் 

நிலைத். நிடச்சுத்தியுஞ்செய்து கேரளிக்கும்போ இனில் 

LIVE GS forsee (1B NG café cen 1G ob BC. 

கூட் திவால் sabes ற்ஜொலையிலைச்சார ற்றி 

ருட்டியாயத், தனி த்தனீயோ 5 ராமுஞ்சருக்க ட 

பூட்டிடாற்கட்ட தாகும்பு (கலவி DHLN 
9 

நாட்டி னுள் OMT Bl lh ங்கநல்லகட்ம BT (Gv im. 
ம் (ு Neel 4 

ர . ச ர் ள் . ல் 

மேரி. 'பலம்கால இல் ங்காயம்பம ரெண்ட மாய் 
. க ஸ் men 

மானரைத், ரதப்ன்விளா் (7, மாஸ் Canal LP WORST LU 
ம க . க > 

QET TLD DOVE UGH Ws op OT TIDE of NAD cof | 
ர்க . eo n 

சானம்போமார் கோவபிம்தஞ்சோகைபலக்கட்்க்பே 

பூவரசன்பட்டைகாயம் பூபலம்வகைம்ப, மோ. 
0 CE oe 

: உட - : » fue 
Bil வயிரு... தாய்கிழலுலர்த்இச் FAI Gp Bo 

ச டி டத . ம ௬ உ கரத : . ச 

தாவவுஞ்சமன்வெள்ளைச்சாக்கரா சேர்த்தோம். ம் 
் ட்டி a . ச 

ஈவதும்வெறுகஉ கத்து ட்ிட்கொள்ளவேண்டிமே, 

Csusvat big dovm அப்ல ib apes மகவும் 

பிண்டுமிச்சா... த்திய ம்ருக்கமேகவ லும் 

தாண்டிடும்கரஈஇயா சஈடி.ப்புக்குட்ட மானும் 

நீண்டிருந்தகோயெலா நிமைகருவேபரக்கு மே 

வெண்மி கு டன்மிலகிலிறங்கமக்ராசகாரமொன் 

இண்ணவவுடொட்ிலுப்பரைக்கால்புட்வெல்லம்ரெண் 

டொன்னளவு, சன்பல மொன்றரையும்லேடியஞ்செய் 

துண்ணளவி ரச Bol BA IL (Le (cH, bin OF @ Co. 

அரைப்பலம்பழயமில கா யா மணக்கெண்ணையில் 

உசைக்கவும்ளி ட்டி வறுத்ததூள்பனைவெல்ல த்தி ஸில் 

விலரக்கவும்பாவாக்கி நெய்தேன்விட்டதைக்கிளரியும் 

105 

௮௨௬ 

வடை 

2/2. Fay 

வி] AO 

வடக 

தரைக்குளேயோர்சுண்டையளவுண்சண்ணுமுத்ண வாயுவே. () 

வீ ரம்பூரஞ்சூதங்கெர் இயுமிலிங்கமோறிடை 

தூரமிளகைங் இடைக்கு சூரணங்களஞ்சியால் 

சேரக்கண்டுபுட்டி வெல்லக்தேனிற்கர்கண்டிலிட 

கீரவும்பத்தியமின் நி செல்லும்வேணரோப்களே, 
1A 

Dy fi



108 சிவவாக்கியம் ஆயிரம்பாட்ல். 

ஓரனாக்கால்கெந்திகால் சூதமரைலிங்கமுக்கால் 
கோரவெள்ளையொன் று கெளரிகூரொன்றேகால்லிரமும் 

தாரமொன்றரையிடை தனித்தனியாய்ச்சோத்ததை 
கேரச்சுத்இத் து முலைப்பாலிலரையெண்சா மமே. ௮௩௨௪ 

சாமமுமரைத்திடத்தளர் குழம்புமாகிடும் 
சேமமாயனுபானத்இனெல் லிடையளித்இட 
டோமஇற்ச தளஞ்சன்னி போகாசுரம்வாய்வதும் 
ஆமதல்மேகமுதலனர்க கோயகலுமே. ௮௩டு 

மோரிலிட்டுலர்ஈதகாகமும்பலம்தொன்றுகால 

கேரினில் முருங்கைவிரையும்பலமீரேழதாய் 
டாரினிற்சா இக்காய் நாற்பலங்கு(நித் தயிலமாய் 

சேரிறக்கிக்கால்விரானிடை யீரைந்துகாவிலே. 

இட்டி.டவும் வெற்றிலையினிற்றடயியுண்டி ட. 

'கெட்டிடவுஈதாது விர்த்து நேரிடவுமுண்டு காண் 

பட்டி.ரமெரநோய்களும் ப.ரஈ இடுமெளிஇனில் 
கட்டிடும்பலாபலன் இரீடியாவரந்ஙனே, ௮௩௭ 

விரம்பலம் நாலரையுமேபசுமஞ்சட்சிபக 

கேரவும்பலமுமைந் இடி. க்தசாந்றரை த் துமே 

கோரரவுமகலிலிட்டுக்கொண்டு சீலை செய் ஈத 

பூரவும்பூமிமட்।_ம்புதைச்து மேல்மணலிடே. ௮௩௮ 

மணலுகால்விரற்கடைவற்கொட்டியுமூன்ே Dt 
தணலிடமுதற்புடந்தடுத்ததையசைத்துமே 
குணமுடன்?லையுஞ்செய்து கூட்டினாலெருவினில் 
மணமுடன்மறுபுடத்தில் வாட்டியுமெடுத்தடே. ௮8௨௯ 

எடு த்தபின்னெவ்வோரெருவுே மத்றீப்பதினோர்புடம் 
விடுத் இடும்பின்முன்போற்றுமிமே லுமூன்றெருமுதல் 
தொடுத்இடுமுன்போலசைத்துச் சூட்டும்புடம்பத்த து 
'அடுத்திருபத்தோர் புடமுமாகிலெள்எளவுமே. ௮௪௦ 

: எள்ளளவுசேேனினெய்யி லிட்டி டவும்வேளைக்கு 
 தள்ளும்வாய்வெண்பத்து காலுஞ்சோறுசுரமெட்டெட்டும் 
கள்ளநோயெலாமறும் காருமிச்சாபத்இயமாய் 
உள்ள துமூன்றைந்துகாளு முட்கொளுமேவைக்குமே. ௮௪௧



சிவவாக்கியம் ஆயிரம்பாட்ல்- 

மேலுமப்பளாகாரம் விராகனிடையொன்றசை 
நாலுபடிஈற்சலத்இல் நாட்டி த்தூள்சுழுசத.துமப 

பாலுந்திபாக்கனியாகம் பார் த்தெரித்சொருப்படி. 

கோலவுட்பிராந்தவர்ணக் கூடப்புட்டியிட்டிடே, 

இட்டிடவிந் துட்டிடை யிதைக்குடி.க்கவேழிகாள் 

தொட்டி.டவுமபித்தமாகற் சூட்டும்பழச்சா ந்றினில் 

விட்டிமொர்கோயதும் விலகுககுன்மமெட்டதும் 

அ௮ட்டியொன்றிலாமலே யகலுங்கா தமங்கனே, 

பச்சையாம்பசும்மஞ்சட்கிழங்கின் சார்படி.யொன்றில் 

மிசச்மாமணக்கெண்ணை யரைப்புட்டியுட்காச௫ட. 

அச்சம்பொன்வருணமாம் அதையெடுத்துக்காசிடடை 
சொச்சமாம்க்குடிக்கவாய்வு தூறியுமபரக்சூமே. 

செங்கல்லிற்சிட்டக்கல்லைச் சிறு துண்ட தாய்கொறுக்கியே 
டொஞ்கவுய்சிறுவர்கீரினிற்போட்டு ஊரப்பின்பொடக்து 

மங்ககர்தகத் இராவகத்திலேடேரைத்ககை 

அங்குபில்லைசெய்நுவெரு ஐம்பதில்புடமி்ே .., 

வெள்ளியையுருக்கி மூயிசைமொகடம்| ரச சி 

வசட 

wd Fin 

௮௪௪ 

௮௪௫ 

துள்ளதைத்சோய்வெட்டையாகுஞ் சூட்டுங் இஞெசம்பொட்டுலுப் 

புள்ளதிட்சிமுன்னிர௪ மூட் WOOT cb bl iL [lth 

மெள்ளப்போட்டுட வெளுப்பாம் வேண ோய்க்கிட்டி.டவே, ௮௪௭ 

ப, தீதுமண்ணுடன் கருவமத்தன்பத்தரியரை த் 

து தீததோர்குகைபண்ணியு மூத்றியிரச த இனை 

வைக துவாமை டிச் லைமண்ண துசெலுத்்இயம் 

ஒத்தை-ட்டியினிலஓுப் பிறுட்குகையிலேற்றிடே. 

ஏற்றியும்வாய்மூடிச்சலையெய்து காற்சாமவரைச 

சாற்றிகம வேலன்விறகலஇ லுப்பைவிறகில் 

தூற்றியுமெரிக்க:ப்பதங்டுத்திடுமேற்சட்டியில் 

ஆந்தியங்குடைக்ததிலமைர் சதையெடுத் இடே.. 

எடுத்ததையோர்புடி.யிவினிலேற்றிவாய் கார்ந்சட்டுமே 

தொடுத்திடவரிரிடையைச்சூட்டுங்தேனுகெய்யினில் 

இடுத்திடவெள்ளைச்சுருக்கு மாறும்பிடையும்ரிணம் 
வீடுத்்மிமேசமுதலிருபக்தெரன் றுமேகுமே, : 

௮௪௭ 

௮௬௮ 

௮௪%



102 சிவவாக்கியம் ஆயிரம்டாடல், 

செம்பினிற்களிம்பலது செங்கால்பச்சையும்வெள்ளே 
வெம்பிடவிமைத் துரிண மேற்றடவமாநிடும் 
நம்பிடப்புடைரிண த்தில்காட்ட£ர்வாட்டிடும் 
அம்புவியிலிவ்வெண்ணையினற்பு தங்காணேரிலே, ௮௫௦ 

கெந்திசுத் தியும்விளக்கெண்ணையினி லுருக்கியே 
வெர்திடச்தணணீரிற்சாய்க்த தோர்விராகனுமிடை 
தொந்தமாய்ச்சுன்ன த்இற்றாரஞ் சுத்திசெய்த துஞ்சமன் 

சிந்இக்கவிரண்டுமிருதேங்காய்ப்பாலிற்சேர்த்திடே. அடுக 

சேர்க்தரை த்தப்பாலினிலிைதக்கலக்டிக்காச்சியும் 
பார்த்தெரித்தவ் வெண்ணையைப்பார்த்திருத் துள்வண் லை 
ஆர் த்தடலேகயஞ்செப்ததைச்சுண்டையளவதாய் 

கோத்தடவந்இசர் இகொடுக்கமூன் wien ரமே. ௮ ௫௨ 

கொடுசத்திடயெண் ணையைச்சிரய்கு 4 Gj தப்பூசியத் இனம் 

விடுத்திலுப்பைபுண்ணாக்கை மேற்றேப்க்து மூழ்கநீரினில் 

அடி.த்துமுணாட்காலைமோர் சோரன் நிராநெய்சோருண்ண 

தொடுத்திடப்பத்தியமேகஞ்சூழ்கரப்டானேகுமே, JB Gi 

வெள்ளைப்பூலா:ப்பட்டையுர் கன்மேறத்கொழுந்துசரகம் 

கொள்ளவாமணக்கெண்ணையுங்க..ட்டியங்கெர்த் ததை 

பிள்ளைகள் தங்கட்கிடவும் போகுமக்்தஇவெட்டையும் 

உள்ளகநோயனை த்தும்டோ தேடம்புபுஷ்டியாகுமே, ௮(௫௪ 

பூண்டுமுத்திரிபுடன்பொரிச்சல் மிளகின் விதம் 

மீண்டுமோமங்காசிடையாய் விண்டரைத்துமுண்டிட 

தூண்டுமிளகினீர்சாதஞ்சூட்டக்காப்பிரொட்டியும் 
8ீண்டுடே.இரிற்கா தாகினெய்யதனிலேற்றிடே, ௮௫௫ 

ஏற்றவுட்டண த் இன்டேரிலேங்கப்பேஇயா இடின் 

மாற்றச்சுக்குவோமங்காயம வாழைப்பட்டைச்சாற்றரை ச் 

தற்றரெண்டுருண்டைவைக்துவைத்திடவுமக்கணம 

போற்றவுஞ்சலா முஞ்செய்து போகுமுஷ்ணபேதியே, ஆடு௭ 

உண்ணப்பாலர்க்குப்பேதயுண்டாடில்மூலைப்பாலரை த் 

தண்ணதைக்கொடுத்திடவகலும் பேதியானது 
செண்ண துமந்தத்தற்பேதி செல்லமுலைப்பாலிட 

வண்ணவோமமாத்ிரையரை சஇட்டுட்புளிக்கள்ளே, wy Gar



சிவவாக்கியம் ஆயிரம்பாடல். ஜு 

கமபளியிலையுந் து த்தமூவரைத் துப்பற்ற து 

ஈம்பிடமேற்் ரடவாறுகாளுங்கண்டமாலையும 

பெம்படக்கள்சாயிலைபு மீரவெங்காய த்தையும் 

தெமப்டவதமகிககட்டக் கீரும பவுத்தரமே, அடு 

ஆ ினெய்யவுரிச்சார் சமன்மெ ழக சாயெரித் 

சாவியோடய 'டச சாளபிஈசமுமபோம் 
8 aap? (தி * ம டு ச ச 

O மேவிகவலெஎணைகமிககாய் ௦ வளளைவெங்காயஞ்சம 

eeu 5C Hips ர ரததில்காட்டச்சி ராய்வீழுமே ௮0௯ 

டொட்டு ஒப்புரேவஉரனனி டோட்டிமொருகோப்பைபிற் 

அட்ட நுவொன் ரடட்பொம ஈதுச் ரூட்டெருமைமோரினில் 

விட்டகைக்ருமை ச்துணடபின் வேண்டுமோகுடி த்திட 

அடடியி றிப்ே யொரு மக்கணஞ்சுஞ்ணமே. ௮௬௦ 

சல்வெண்ுரொச்சிடட் ரு சாட் டிடிமுழக்கதாய 

For’ “enue கால் சா/ ரை / நிட்டெண்ணையிற் 

சல்லிககார?த் ரா ங் காஞ்சிரகங்க[வசுதூள் 

Gs eed / இ] [ உடல் இரமட ப ர ம்று மே Ay Fr 

வாதுவா. பரூபயர்கரிய ே பாமைசாட்சியம 
a ச * ச * க 

சாப்ட மகர Lt FT DN GAP TUNED ee 

கோதுமாவிராசனி உ உ கோதுபைச்சபனிடை 
தோடு ரவியிறுல [இர் ரூரணி ரொ ன்ராக்குமே. ௮௬௨ 

ஆக்கிய Ds ழ் Ald LT ot சை௰௰ம் கடலைவி நஞ்செய் 

தேதக பிருவேளை உரப் மட்ம் பெண்டு 6 PCat 

தாககககொப்டளித்ாு த விழுங்கவுககால்மண்டலம் 
. க ® 2 * பூ ந ம் சந 

ரீ a மீல் கள் Grol FT TTL) BENGE LD. ௮௬௩. 

காரர் சாரராமு ஈம்லவ் mara TPs STs Loe LDF 

சாரரைத்சண்டே me peti’ 3 தான்மேலோடுமூடியு 

மாரசசலைசெய்தவுள் மணலி vend sara Gu 

a seneb gf yuh & Oem groin மே, ௮௬௪ 

சாதிலிங்கரோராபல௩ சனி துமட்டிக்காயிறுள் 

மோதகிட்செசிலித்து மூவை;தெப்புடமி$ம் 

போஇந்கட்டுமோட்டுப் பிரமசண்டுசாருழக் 
இ 6 . =) * (> இ காஇயாட்சசருகட மெழுகதாமரைத்திடே. ௮௬



ஆப சிவவாக்கியம் ஆயீரம்பாட்ல். 

அைத்திடோர்பணவிடைச் €னிகற்கண்டிஸ்வெண்ணையில் 
உரைத்்இடத்தஇரிகடுகத் ஜேவிலோர்விராகனிடை 
விரைத்திடச்சுண்டைவி தத்தில் மேவும்வாய்வகன் நிடும 
மூரைத்திடுகோய்க்கைர் இரைந்து மூவைந்துகாள்மூட்டுமே.௬௬ 

மூட்டி. டச்சகலமேகமூம் வாய்வுசரந்இயும் 
மாட்டி டச்சர்வசாஞ்சூலைகள் குன்மம்வாய்வ தும் 

தட்டி டவுண்ணாக்கைத்தஇன்னுர் தியகோய் திரட்சியும் 
வாட்டிடுங்கைகால்பிடிப் பிடிமார்கோய்குடைச்சலே, ௮௬௭ 

குடைச்சலிற்டிச்சாபச்தியல் கூடா துபுளிப்புகை 
இடைச்ச துமுருங்சைப்பீர்க்கன் கேளவரைவண்டையும் 
இடைச்சல்சிறுமுள்ளிக்கரை கடுகுபூண் டி.ரைச்சியும் 

அடைச்சிடீக்குமுறிவுவெண் Haga pens Cu. ௮௬௮௮ 

மிளகுகியாழம்வைத் துண்ணவு மோமக்தேய்ச் துமூழ்கவும் 

விளக்கெண்ணைநஈல்லெண்ணெயில் மூன்று தலைமுழுகும்பின் 
புளடக்கச்சியக்காயரைப்புடன் மூவெணணையிலும 
வளட்பமாயக்கூட்டி த்தலைக்கு வார்த்துப்பும்புளி2 சே, ௮௬௯ 

கரட்டுக்கெந்தியைப்பொடி. தலையரைத்துள்வைத்ததை 

விரட்டியைர் இனிந்புடமிடப் பஸ்மமமாகெய்யினில 
இரட்டியுணமேகப்படை இனை தவளைச்சொரியூரல் 

கிரட்டிடவின்னும்பல து மேகும்வெகு தூரமே, ௮௭0 

சந்திற்கொடியின்சூரணஞ் சேரவைந்த துபலம் 
ஏந்துமோமழமுமதுர மேலங்கிராம்புகோட்டமும் 

மீந்தசாஇக்காசாபத்திரி விடையங்கிராம்பதும 
காத்தமாமுத்தக்காசு கன்னாரிவசுவாகுியே, By OTS 

வாசசந்தனஞ்சீரக மாவாரையிலுட்டைப்பூ 
மாசதுகோரோசினை வகைக்கிருவிராகனிடை 

வீசுசர்க்களைப்பல மிரண்டுதேலுமோர்டலம் 
*சீசசமாய்ச்சூரணமல்லது லேயெஞ்செய்திடே, ௮௭௨ 

இட்டிடச்சகலகழிச்சல் மேகம்பிரமியல் 
கட்டிடுக்தலையிடிக்கை காலெரிவுபீஈசம் 
கெட்டி டா துகீரிழிவு நீர்கடுப்புடீரடைப் 

Pare in துவுள்ளுகுக்கு போகும்பலசோய்களே, ௮௭௨௩



சிலவாக்கியம். ஆயிரம்ப௩டல், ms 

தட்டிப்பூசம்வாழைப்பட்டைச் சாற்றசை ச்தோட்டிட்டததை 
சொட்டி இருப்பினாற்டோ நறிருப்பி யேழ்விசையசை த் 
தெட்டியேழ்திசஞ் சுட்டுத்திரிகக்குச்சூரண)் 
தொட்டியேயரிசியடைபுண்ணப் போம்வினைகளே. an 

கெந்தகத்இராவகமிருபலம் வெண்கோப்பையில் 
அக்தமாகவிட்டிலிங்கமையம் வைதறுச்சட்டி.யில் 
குந்திடவும்கோட்டைவைத் துக் கோப்பைவாலச்சரிமணல் 
இந்இடா துகொட்டிவைத்துத் தீயெரியடுப்பிலே. அ௭டு. 

இய இத்றிராவகந்தீஞ்டிக்கொஞ்சமிருக்கையில் 
ஆய இலிக்கம்பூர்த்.ததில்வரும் போ இறக்கியும் 

சாயவுமாறியஇன்பின் றணணீரினையூறறிடின் 

பாயவுமெல்லாமடி.யிற் பற்றிநிற்குங்காணவே. ௮௭௬ 

காணவேகலக்டக்கலக்கத்தண்ணீரிருத்தபின் 
ஈணவுமிவ்வா.றுநாலைஈ்தே இரற்தண்ணீராவிட் 
ணேவுங்கழுவியூற்றிபுள்ளபடிவைத்இட 
தோணவேகாயாதது துல்லியபஸ்பமீழா துமே. ௮௪௭ 

படிஏயுமிரண்டுபலம்பாச்சுந்தாரமோர்பலம் 

டொடியதாய்க்கலியாணப்பூசுணை ச்சாற்றிருசாமத் 
திடமுடனசைசத்துப்பில்லை செய் துலாத்தியீொரு 

புடமிடத்தாளகபஸ்மப் போக்குவின்மையாகுமே ௮௭௮ 

கெர்திதாளகமவகைக்கிருவிரா கனான இல் 

முந்தியுமெருக்கம்பாலொருதுலாமும்விட்ட இல் 

பந் இக்கத்தேககாயிரண்டி.ன்பாலினிலரைத்தபின் 

சந் இக்கக்கலந்தரைததரைத்தசைக்காச்சியிறக்கடே. ௮௪௯ 

இறக்கியும் பெரியவர்கட்கித்தயிலமுத் துளி 
உளராைக்கவுநிச%ரினிலுட்குடி க்கப்டேதியாம் 
ஒருதுளிசிறியவர்கட்குள்ளளிக்க நாத்திற 

முரியது நற்பேதியாமுநிப்புமோருஞ்சோறுண்ணே, ABP 

உண்ணவுங்கிரஈ  இரிரங்குச் சொரிகுட்டமும்போல் 

கண்ணவும்வாய்வுமேகங்கரப்பான்காயல்கால்கைகட் 

கெண்ணையுண் டுமூன் அுகாளிச்சாபத்இயம்வை த்தி, 

வண்ணமாயடப்பலவினைகள் வாடி. வனமோடுமே, அன்ன



We சிவவாக்கியம் ஆயிரம்பாடல். 

ஊம்தைச்செடியைச்சுரியதுஇித்தமுன்னேபோய் 
நாமத்சைக்கெல்லிப்பிடுங்கிரண்ட தாய்ப்பிளந்ததை 

வாமத் இல்வெயிலிந்போடவா டவாடவநறிடும் 
கேமத்தோடமராயாப்பது நெட்டிடா துநீங்குமே. ௮௮௨. 

நீங்குந்தோன் நுமூன்.றுராளிற்குள் செய்பலித் திடும் 

ஆங்கசையாப்புததோன்று நாளுமுதற்பூராகக்தை 

பாங்கதாயரைத்து மூனாட்பற்றுபோ வீக்கமும் 

ஒங்டொதனச் துமாறியுளளகோயொள்ீக்றாமே. Dy DF 

வாட்டி யவர்க்கன்பருப்பச்சார்டுத்தாமணக்கெண்ணை 

கூட்டி தீதிரிபுரபதங்கங்கொடுக்கவேளை யொன் 

லூட்டிட வகன் நிடும் பதங்கயமில்லாவிடன் 

நாட்டிமூகேளைக்கொடுக்கால்வாய் கோணல்! em mS uw. ௮௮௪ 

புப்கம்வேர்காடி த்சோல்புலிக்தகோ று ஈரிக்கரி 

பொங்குஈல்லெண்ணையித்சோரஃ்போட்டெரித்இறச்மியே 

தங்க மூவேளைப்புகட்டச்சா*ங்கக்குவா மே 

மங்கவெக்குகில்லா து வனமலையிற்செல்் லுமே. ௮௮௬ 

சியக்காயுழக்குச்சட்டி.யிலிட்டும கண்ணீர் படி. 

காயவிட்டுமெட்டிலொன்ளுய்க்காச்சியுட்கொ மகி. 

நேபமானமா தர்கட்குரின்றிடுஞ் ரூசகவரய் 

வோயவிப்படி மூன்று நாடுட்கொடுக்கட்டே (யே. By 22/2 

Ger sea ser Baar மூன்றுபூரம்விராக ஜடை 

வார்த்துமுப்பலஞ்சுத் தாமணக்கெண்ணையிஃரில..ர 

அத்தவுங்கலக்கிக்கரண்டி வீ. தமைகாள லு 

நீத்தவயர்கொட்டலுக்குண்ணிச்சாடத்தெயக்2. னு GT 

ஆரஞ்சிப்டழத்இன்சரபத்தம் கரித் தூள்சமன் 

ஓரவுண்சுலேயெஞ்செய்தொன்௮ சேர்த்ததை 
கேரவுமேடீககரண்டிரெண்டுமணிக்கோ இறஞ் 

சோஏண்ணவாயினா ந்றஞ் சென்றிடுமணக்குமே. Sy Ly DY 

அங்கிடுங்கன் நியிப்பவுரிச்சாற்றரைத்தகைத் 

தங்கபெச்சிமிளிலிட்டி ராத்திரி நித்திரையிற் 

- பொகடெவாரமுதட்டிற்பூசவெள்ளையான து 
நக்கடக்கறுப்புமாகுால்லு சட்டி ம்கால்பிம. ௮௮



சிவவாக்கியம் ஆமீரம்பாடல். ie 

எள்ளெண்ணையமையணுவிசையவெள்ளெருக்கன்பால் 
கெள்ளும்புட்டி தன்னில்விட்டு கேர்.றமஞ்சள் தூள்பலம் 

மெள்ளவுங்கலக்வெய்யலில்வைக்குர்தயீலத்தில் 

தெள்ளக்கைகாற்றேப்குடைச்சற்றீரத்தியிற்காச்சடே, ௮௯௦ 

ஈரமாம்வெங்காயநற்புளி கருட்பங்கட்டியும் 

இரகங்கோவையிலையைச்சேர்த்தாமணக்கண்ணையில் 

கேோவேதடவித் சீபக்தேறக்காச்சியைந்தையுஞ் 

சேரவஞ்சட்டேவரைச் துத் தீநீரிற்குழப்படே. ௮௯௧ 

குழப்பிய தனைமூன் றுணாட்கொடுக்கவரைக்கிரை யாம் 

பழக்கமாய்த்துவரையிற்பருப்பாம்பச்சைப்பயர தும் 

புழக்கமாகச்சேர்க்கவும் புளிப்புமாகாபத்தியம் 

சழக்கறவரய்ப்புண்ணட்ச.ரந்தண்காச்ச லகலுமே. 3௬௨ 

காயஞ்€ரகமூமோமங்கடுகிக் துப்பு த். இரிகடு 
கேயமாய்ப்சும்பா லுந்தைவேளைச்சார்கடை மருக 
தோயவுமிடி த் துப்பால்சற்.றுட்பசமாய்லேகயம் 
பாயக்காச்ரிப்டாகதாப்ட்பகுகவிருநேரமே. ௮௬௩ 

ராமலட்மணென்றதும்பொய் 7.உழமைமந்திரம்பொய் 

நாமரூபபேதமானனாலுபத்து தேவரும்பொய் 

காமனும்பொய்விமனும்பொய் கருவியுக்கஉரணரும்பொய் 

சோமசூர்யரன்றிமற்ற சொற்பொருட்கள்பொய்யதே. ௮௯ 

கண்கடக்தவத்துவும்பொய் கண்ட தும்டொய்விண்ட தும்பொய் 

எண்கடர்தமர்இரம்களேந்திரங் களான தும்டொப் 

விண்கடர் நதேவரும்டொய் வேதனும்பொய்மாலவன்பொய் 

பண் £டந்துநின்றமெய்ப் ப.ராபரமதொன்றதே, ௮௬௫ 

ஈட்டுவைத்ததேவரும்பொய் கான்மறைகளான தும்பொய் 
கட்டி/வைத்தபுத்தகக்கதைகளும் புராணமும்பொய் 

எட்டுதிக்குதேவரும்டொய் ஏழிரண்டுலோகமும்பொய் 
மட்டிலா தஜோதிகம் மனத் தே ளவிளல்குமே, ௮௯௯ 

மூலமக்தரமென்ற தும்பொய் மூவரும்டொய்ஐவரும்பொய் 
ஞாலமென் றுவாழ்வதும்பொய் சாலுவேதமான மும்பொய் 

காலனென்றயேமஓ ம்பொய் காலரிந் துகாலைசோக்கி. 
மே sine Doss றவர்க்கு வேதுதெய்வமில்ளையே, * ௮௬௭



4 சிவவாக்கியம் ஆயிரம்பாட்ல். 

அண்ட மும்பொய் ௮ண்டமுள்ளடங்கலும்பொப்யான தால் 
மண்டலம்பொய் மண்டலமலுச்களும்பொய்மத்றுள 
செண்டிரைக்கடல்களும்டொய் தேவரும்பொய்யாவரும்போப் 

கண்டமொன்றுளே கருப்பநானதொன்றுமெய்யதே. ௮௯௮ 

சாவதென்றுசொல்வதும்பொய் சாவதும்பொய்சர்வமும் 
ஆவசென்றுசொல்வதும்பொய் ஆவ தும்௮(ிவ தும்பொய் 

காவலிட் டமேலைவாசல் கால்கடர்தஞானிகட்கு 

ஆயிலருமீசனன்றி யாருமில்லைமெய்யதே, ௮௮/௯௯ 

பொய்பெலார்கிரண்டுருண்ட பொ: யெடுத்தபொய்யர்கள் 

மெய்யலா தபொய்யிதனை பெய்யதென்பதேதுகாண் 

மெய்யீகே யிரு, ர். த:இத்2 மெட் க்கை பெந்திடில் 

பொய்யதென்தமெய்யுமிக்க மெய்ய தாரு மெப்யீேே ௪. ௬௦௦ 

ey Prt EFS OLE LO) உரணமைற்றுவப்புரம் 

Soe .மசெம்மைவெண்மையென்ற கடக்கடர்ததம்பரம் 

CG. HP ப (ரி ப ட் ") a! பேசுத oat முர Tin 7. LD! 

துரியற்கடாறு நீம், ஜோதுயேசிவாயமே. 20௧ 

ந ® ர _ ey =~ ம். 

(21 Vib) Bol ] Fo! 11097 குளய்க ண் ந்தீல்கூபூ வய யெ got 

. 7* * * 4 

கண்டகோயிலமுன் ராது கைவடம்மைதள்ஃரியெல் 
நட க்க ட்ட ச ௮ earn yp Mus பால் பழமுச்தவேடமாககோள் 

மண்கெங்கள்போ௨. மப எறுன்மாசருக்கலிர். ௬௦௨ 

மணம்சமழ்ர்தபூவிரம் உலா ரபோதுதேனினை 
வனங்குலாவுவண்ட. தோடிவ ஈ சருந்தும்வாறுபோல் 

மனங்ு,.லாவுஜோதியை ளாம நுளேயிருத்திடில் 

மிணங்களாவ? சது! பிழைத்திருக்கலாகுமே. ௯௦௩ 

சொல்லிருர் தவில்லிே. சொல்லதன் முடிவிலே 

௮ல்லிருக்தயிருளிலே ॥உருக்களுரொளிய்லே 

பல்லி 'லபுனலிலே பிறந் ரல் ஓ யிரிலே 

எல்ல அமீசர்ரோச் மீலலஇல்லையில்லையே, ௯௦௪ 

அஞ்செழுத்துமூன்றெழுத்து ௮ச்சுபத்துதொழுத்து 
Apo pips. serps HG ஈறமூத்தர்கா :: 
அஞ்-மூன்றுமாறுமன்ப தொன்றுமல்லவப்பொருள் 

சேஞ்சடக்கபற்ந?பர்க்கு நிற்குமோவோாயமே, ் ௯௫



சிவவாக்கியம் ஆயிரம்பாடல்: 

த்தகத்இலேயிருக்த டொய்ப்பகட்ஜோனிகாள் 
த்துவச்தைடே சிமிக்க தாவடம்சஞ்ப்பே ன் 

(தக கதிலேபிருக்கும்ஐவளேத் Gane Bo. ல் 

தீ தகத்திலேரிகாளும் மண்ணளவிருப்பசே. 

)ண்ணளவசானவண்ட மண்டலங்களொன்றீலொன் 

1றண்ணளவிலாகலோக மே ிரண்டுதன் இுளே 

ஃண்ணளவிலேயிருர்து கண்கடந்சசோதஇியை 

ரன்னளவிலேடிருந்து வோன்தருர் சஞானியே. 

நானியென்றுவேடமிட்டு நாளூமூரைகற்றியே 
ன்வளர்க்கவாப் மதத்துஉச் களங்கள் பூசுவீர் 

சான்றிரிந்தசேவுடோல காமமேசருது வீர் 

ஏனுமக்குஞானியென்னறு யாவரீட்டபேரதோ, 

பெண்டுபிள்ளை சுற்றமற்றடேரெலாஈ தச் தியே 

கொண்டுவாழலின் மகீருளச்சமுர்டது மாமையபோல் 

விண்டுரைக்கவாய்லாது வேட் டபையாசொமைகீ 

சொண்டர்வே.ட்ட்டு நுடிக்கிறும்றும்க்கலோ. 

மர்திரமூணர்ர்தமாய் மமுமயக்மும்வேஇயா 

மர்திரம்ரு ,ததும்பிறர் றும் wating eos 

அந்இரம்துவாயுவை அம ஜ்மிமுர்தும்மரானிருன் 

எந்திரப் லுக்கெலாம் பெபரிவைம்சகோலமே, 

கோலமீட்: த்த்ர்மி a ait Fp (ite வழ BUFIOL டது 

வாலை தாட் Ub ef ODF (22 வ ந்தருங்குருக்களே 

நூலையிட்டராம் அழும் சோக்கமிட்டதெய்வடும் 

ஆலமிட்டசண்டா்முன்னமிக்குமோகஉ ரைசெயே, 

அடுச்தடுத்துசென்று லாவுமம்பஉத் துரா தனை 

அடுத்தடத்துசென்றுமீ யடக்சுமாரடைக்கிடில் 

எ௫ுத்தெடுத்துசென் நய்ம மிட்டெரித்தபேரெலாம் 
உடுத் தஉண்டிருட்பரென்று உன் லுளேன்செரிர்இலாய், 

பில்லை தட்டி செம்பினைப் புட த்திலிட்கெெதியே 

மல் ஓகட்டும்வா தகாள் மனக்களங்சமற்றசோ 
எல்லையற்றயீசனாரிருப்பிடமுனேர்ர தலோ 

கல்லைசட்டபோஇலுங் சளங்கமற்றதக்கழாம்,, 
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116 சிவவாக்கியம் ஆயிரம்பாடல். 

விட்டெரிர்தவிச்திலே விளை*கெழுந்தகோதையை 
பட்டரிந்தமுன்னவர் பரித்தெரிர்தவாருபோல் 
கட்டரிர் துநித்தமுங்களை பிடுங்கவல்லரேல் 
சட்டெரிந்துபோவரோ சுடலையுமிருக்குமோ, ௯௧௪ 

ஆற்றிலேகுளிச்தெழுஈ்து ஆகமங்களோ தவீர் 

காற்றிலேகுசைந்திடுவ்கணக்கரிர்துசொண்டிரோ 
நாற்நிலேகளையெடுத்து ஈற்குடியாகாதநீர் 
ஊற்றிலேமுணமுணக்கு முங்கள்மர்இரமேதடா, 5H 

மூலவட்டமீதிலே முளை த்தெழுந்தசோ இயை 
ஆலவட்டமிட்டலோ வமர் த்திவைக்கவேனுமாம் 
கோலமிட்டகன்னிடோல் குறிப்பிலேயிரந் இடில் 
மாலையிட்டபிள்ளைபோல் மனம்குளிர்க்இருக்சலாம். 2௦8௬ 

ஆசனக் இருத்திமே லணிமணி துலைககயே 
போசன ்இற்காப்பஉட்டு பூசைசெய்யும்வேதயா 
தாசனென் றுஉன்னைஈ. பி2 தாள்பணிந்தபேர்க்கெலாம் 
ஈசனாரிருட்பிடத்தையெங்க னென்௮ரைப்பையோ, ௯௧௭ 

செம்பீலேகளிம்பெடுத் து சமையாளவேண்ணிகநீர் 

கும்பலாய்புடத்திலே குருடராவதென்பயன் 

சம்புலையிறைஞ்சியுன்சவளையந்தபோதலோ 
கம்பமுமபமுக்குமே கயிலையுந்தறக்குமே, ௯௧௮ 

மண்ணில்பெண்ணில் பொன்னிலுமயச் ருமோகபா தகர் 

பண்ணும்புண்ணியங்கள் பாபமெண்ணியுஞ்செய்வார்களோ 
ஒண்ணிலுந்தன்கண்ணிலுகேருண்மையையதிகலரர் 
சண்ணியுமெமுகரடுற்சண்டலூர்க்காளவரே. ௬௯௧௯ 

பாரதம் ராமாயணம் பாகவதஞ்சலக்கரிடை 
ஆரணம்புராணமறநு விக்யொனமுல்கைவல்லியம் 
காரணம்விலாசம் காடகமாடஃ்ப। டல்களும் 
தோணையாய்ட்பார்க்கக்கேட்கச்சூழ்பவமொ।தியுமோ, ௬௨௦ 

கல் லுகட்டைச்சாணிமண்ணு காரயந்துராசெம்பில் 
கொல்உன்வார்த் துருவமைத்த கோயினுட்டிலைகளை 
மல் லுகட்டாய்க்கட்டியு மகோத்சவஞ்செய்போ இனும் 
இல்லையேகஇபெறவு மேமனுப்பிணங்களே. ௯௨௧



சிவவாக்கியம் ஆயிரம்பாடல். 

கஞ்சகாளஹ்ஸ்தயானைக்காவலு வண்ணாமலை 
மிஞ்சி தில்லைக்க। சியிராமேஸ்வரமதுரையும் 
துஞ்சிய வுஞ்சுந்றித்.தூ.ர.தார முந் இரிந்தபேர் 

எஞ்சியகதபெறவு மீசன்பதஞ்சேர்வரோ. 

கம்பைகொள்ளடங்காவேரிகங்கைதுங்கபத்திரா 
ஈம்பி௫ர் துசரஸ்வஇயுஈர்மதாகோதாவரி 
சம்புத்தீவுளஈதி சகலதீர்த்தமாடிலும் 
எம்பிரானருள்பெறவிணையடிக்காளாவமரா. 

முட்புரமெரியமீசனை (முன்றொழா தமடரை 

எப்படம்வெங்கடேசனிறக்கட்பிச்ரையெடுப்பித் 
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டே 

Fin 2_ Min 

தொப்பத்தன்மலைவலஞ்செய்தொன் றுபாஇமொட்டையாய்த் 
தப்பிக்கோல் குருவையீவன் றன்செருப்டாம்சாடி.யே, 

தம்மதத்தைவிட்டொரு திமதஞ்சேர்சண்டியை 
எம்மதத்தவரிகழவென்னலாபம் பெற்றனர் 
அ௮ம்மதத்துழன்று கெட்டலைர்தழிர் தறிவிலா 

௬௯௨௪ 

சம்மதங்கொண்டோர்குரங்கு ன் சேட்டைக்குள்ளாவரே, ௯௨டு 

ஆசணிப்பெர்ீயபாளையத்தமர்மா இச்சியே 
காரணியாப்வேட்டஞ்சலை கட்டிக்கண்ட இபம்வை 

கோரணிகள்செய்தெல்லோரும் குமபிடமயேசனைப் 

பூசணிமாட்தர்மானத்தைப்போக்கப்பூடிப்பிப்பளே, 

உற்நகோய்ப்பிணிக்கெலாமங்குள்ளோர்கள்மமீரொரு 
பெற்றபிள்ளை யின்மயிர் பெருமாளுக்கேனீவது 
நற்றவமியந்றொணுத ஈன்றிகெட்டநாஇிகள் 

சுற்றமாமனை வருந்தொல்லைபட்டுழல்வரே, 

இல்லல்லாமஹம்ம.து ரசூலல்லாவிஸ்லாமதம 

அல்லல்லாவெனுக்து லுக்கரல்லாக்கைவிரலைக்தை 
மல்லல்லாகொடுத்துஇந்து மதத்தர்கொண்டாடாவிடின் 
சொல்லல்லாச்சுகொடாடிசுற்றி।ய்களோடுமே, 

ஆஇடாரதத்இற்பலராமர் துரியோதனர்க் 
கோதருபத்இரையைத் தரக்கருஷ்ணனருச்சுனர்க் 
கேதிலீயவிருவ ரெ]இர்த்தா ழிக்கலப்டையை 
வாஇயாப்விடத்தசாவதாரமாயஞருசை, 

2௨.௧௭ 

௬௨௦7 

௯௨௮ 

௬௨௯



nis. சிவவாக்கியம் ஆயிரம்பாடல், 

பார்க்கசாமாயணத்திற் பரசுராமன்விஷ்ணுவாய் 
இர்க்கராமன்வில்வளை சத Cr acre Bis seer 
மூர்க்கராமாவென்றனுசை மூன்வளையென் £ீந்திட 

மார்க்கமாய்க்தசா வதாரமாயனொன்றேசொல் லுமே, 

இங்கிதராமாயணம் utr sh remo. aye 
தம்யெதசாவகாரச்சங்கற் பஞ்சொல்வல்லவர் 
பொங்கதாயோர்பத்திலே இரடுண்டோகயெட்டலோ 

ஈங்கதல்லவே.பிதற்கென்னட்டுவிர்கள்பாட்டரே 

௮ன்னமென்னடைப்பாஞ்சாலி புள்ளிருக்கவி மனுஞ் 

சன்னலைத் இறந் துவைக்கத் தாக்கெதாலவாயுவும 
பின்னமுறவிவமோர்னுமா.ப்பிள்ளேயென்றுரைப்பட ற் 

இன்னமென்சந்தேகமோ மெடுத் துரைப்பிீர்நீங்களே, 

மெய்யரிச்சர்இரன் சொம் துமேகோகெ (£ந்தமின் 
வையங்கணவ்ூரில்மீன்மே வா்இடேனானென்தசொற் 

டொய்யதாகம்தோட்டிசொத் புரண்டுவந்துராண்டதால் 
ஐயவனடகாத்தியடைந்த தோவாத்தியமே, 

சந்இரவதியின்சொந்ந 'பா தெனமொயழிதக் டொய்யென 

வந் திக்கவரசனசேயை மாய்த்தவணுனென்றறால் 

இந்இக்கா துபொய்யுரைத்த செய்தியால்மெட்யாவளோ 

(மக இியேவரசள்போல வோதலுமீதுண்டமயோ, 

லோடிதொசன்பொய்யுரையினுட் பஙகாணவுமறு 

போயொயசலாத்துப்பிள்ளை களுடன்சென்றுமே 

வேகியாய்த்தரபையையுட் கொய்துமீண்டுவருவேனெனச் 

சோயோய்விட தீண்டித் துடர்ந்துவாரா துண்மையோ, 

சத்திய£ரத்தியெனுமந்தரி முன்னுரை த்தது 

அத்தனமூவரைவிட்டகலே னென்றனுஇனம் 

பத் இபுமரசன்பின் டரிகுதுபோன தாகையால் 

புத்தியெட்கெ1ளிஃ ததோசொல பொய்யுரையுமலலவோ, 

குறிசொல்மேடைகத்திகட்டி. கொண்டைகுச்சு௮ங்கியோடு 

கெதிமதுசைப்போலு டுத்இகெட்டிடுஞ்சாராயத்தால் 
'வெறிபிடித்துளகுமந்த விணைப்பணிஈததால் 
முதிபகமூமக்குமோட்ச விடடைவுசொல்உரோ. 

௯8௨௦ 

௨ 

௯௬௩௩௨௨ 

Fn Fi. 

பீரி 3. 4" 

௯௨௫ 

Sq Fe. Sir 

௬௯௨௭



சிவவாக்கியம் ஆயிரம்பாடல், HS 

பக்கச்செடி லுச்செசெடி.ற் பற்றுந்தீப்பகெளம் 
முக்கெயந்திருவிழாவை முற்.றுமம்புமூடாகாள் 
எக்கலிக்சொட்டிபுஈஇரி யேலழமதஇயுள்ளவர் 
மக்கியும_வரெளரவா இரரகெய்வ3ைே, Fin Bf 

ஏ'சுமதவா இகளிறர்கபின்கடைியிற் 

பாசம்வைத்தொருமிக்கட் பலரையுமெழுப்பியே 
நேசமூறப்பாபத்தை நிராகரித்துமோ க்ஷத்தில் 

வாசமிகவைக்கவேசர்வேச[/வர லுழுண்மையோ. ௬௩௨௯ 

மண்ணினித்நன்சாயலாய் மனி நனைப்படை தத இன் 

எண்ணதச்தாறசழுதையீனை யெ2ேே சவன்சிருஷ்டி ததா 
குண்ணவாதாமெலுமபினைக் கொண்டேவாளினைப்படை.த் 
தண்ணேவுயியேம்பியதிவ்வா ஜெனக்புரையுமே. ௯௪௦ 

வள்ளூவாமனைவிபீராண வாகை. டடாத்தயில் 

உள்௦$ருமசியும்கூமிட, லுயிர் போமெனல் 

மெள்ளகொங்கணவன் பகொக்கெடரததையுறைக்கையில் 

தெள்ஞமணியிஃ அங்கை பம் தேவியதயாதமதா, ௯௪௧ 

தேவியாப் நப்பாமாரகிற் சேருமபோதோர்மைந்தரைக் 

கூயியழ மட யே £ கேையருமக்கணம் 

பாவிக்கவா தீபக.பன்பலம இயகிலா தேன 

சேகமச்ஷேறு மானு தேவியென்..தெங்க?ன. ௯௪௨ 

Oot Dnt orden / பர்ம்தினியிதக்கும்ணெம் 
செனறிரு$சானின்னஞ் செனிச்குமோமற படி. 
என் ிறந்துமிரவாமலிருந்தும் பீதநதிடா 
ஈன்றறஞ்செய்தார்களோ விஈநாட்டி. லுளமைர்தரே, ௬௪௩. 

ஆக்கலுமழிழ் சலுந்தன்னா லெனட்பிதற்றியே 
பேரக்ிரித்தனங்கள்செய்பும பொல்லா த துன்மார்க்கர்கள் 
மர்க்கமாப்ச்சொன்னபடி. முடியாவிடலக்கணம் 

சாக்கிரித்தனமாய் த்தெய்வ சம்சற்பமென்னுவரே. ௬௬௪ 

வரம்பெற்றப 1மாசூரன்ம யேசன்றலையிற்றொட 
கரம்வைக்கவோடியைவேலங்கயொளித்சதுண்மையோ 
உரங்கொளவிலிங்கப்பாவையுட் புகு்தகாருலர 
பரன்வி*வரூபபெடுக்கப் பற்றுமோசைசென்னிலேல் ang



120. சிவவாக்கியம் ஆயிரம்பாடல், 

சீதையைட்டரிகொடுத்தச் ராமன் இலங்கையில் 
இீதுறக்குரங்கசெழு பத்தஇிரண்டுவெள்ளமும் 

ஆதகசவாய்க்கொண்டெதிர் த் தவன் கெலித்தலாண்மையோ 

மாதினையழைக் துட்போய் வனம்விடுத்தல்மானமோ, ௬௪௬ 

மன்மதன்லட்சுமிமாயஞர்க் குமைந்தனாகையால் 
அன்னவன்சொர்க்கமத்து பாதாளத துண்மாகரை 
முன்னவன்காமனாய்மோக மூட்டியும்புணர்ச்சிசெய் 
தன்மையாற்றன்மா துர்க்குத்தானுமாப்பிள்ளை யலோ, ௬௪௭ 

ச.த்தெயமநுவிக்கயொனர்தர்க்கஞ் சொற்றருமரும் 

நித்தயப்பொருளதி நிபுணனென் நநீ தனும் 
அ௮.த்தினந்தன்னோடுபெண்டு தம்பிமார்களாரையும் 

வைத்துசூலொடி.தோர்க்க வெக்தருமஞ்சொலலுமோ. FF 

முன்னம்பிரம்மகீதையு மொழியும்பகவத்கீதையும் 
சொன்னகிருஷ்ணனிபாவுந் தா னென்றோதி டோர்க்களத்தினில் 

வன்னெஞ்சன்மடிக்கச்செய்சு மாயவனோர்சதெய்வமோ 
இன்னமும்வியாசப்புரட்டி.யம்பு தலநீ தமே. ௯௪௯ 

காரணனுலகமுண்டோ ஞூலேஜோர்டார தம் 
கா.ரணம்பஞ்சவரால் மூவாறக்குசோணிசேனையை 

மாரணஞ்செய்தோன்றேவனோே மானிடன் கோபிகளைப் 

பூசணமாய்க்கற்பழிக்தோன் டேரக்கரியுமல்லவோ, ௯௫௦ 

௪ருவேசனைவேலம்காயிற் ர௬ஜொளிக்கமாயனும் 
உருவமோடினியாய் வந்தொன்ருகச்சேர்ர் தணைந்திட 
பொருந்தவோரரியரப் புத்தனுங்குஇத்தலாந் 
பெருக்தேவரானோடு வாண்பீணைந்த துபெருமையோ ௯டுக 

ஆதியர்தநாமரூப மாண்பெண்றவத்தனைச் 
சாதிவேடஞ்செய்வகை கோலஞ்சாதனந்தமூ தல் 
ஓஇப்பிரசங்கக்கவாணருற்ற ,நாற்புராணமாய்ப் 
போஇக்கவுரைக்தியாவும் பொய்க்கசைப்புரட்டரோ, ௯௨ 

ஊன துவோர்கோயிலாயுயிரது வோர்வத்துவாய் 

தானதுவோர்தம்யமாய்த் தவஞ்செய்வதோர்ச த்தியாப் 
- கானதுவோர்காணியாய்க்.கமண்ப துவோர்காக்ஷியாய் 

., ஆன்துவோராக்ஷியாய் மாவ தவோர்சாக்ூஷியே. ge (Ae



சிவவாக்கியம் ஆயிரம்பாடல், 

நூறுகாகயோசனை நொடிக்குளேடரக்குமுன் 
னேறுமோர்பரியிற்சீனி இட்ட௮ம்குப்டியும்வைத்து 
தானுமண்டலங்கடந்து வப்பாலுமுப்பாழினிற் 
றுடன்றங்கமும்முட்சா திபோகமெய் துமே, 

மூச்சுக்காறுகாத.தார முன்னடக்குர்தேசிமேத் 
பாச்சலிட்டுமேறியங்கு பா. ரவனஞ்சென்றஇல் 
ஓச்சலின்றிதங்கொனாமி யோகறித் இரைக்கொள 
பேச்சஇன்றிப் பிரமானந்தப் பேரின்பமடைவரே. 

சர்ச்சனரிடமிருக்து சந்ததமெஞ்ஞானியை 

ுர்ச்சனை புரிந்தவரருள் விரநினோக்கெய்திலார் 
துர்ச்சனரிடமடுத் து தொல்லைபட்டுழன்,றுமே 
காச்சனைபுரிந்தவர் கலங்கியேறிற்பார்களே. 

கண்ணிற்காண்ப துவும் பொய்காதிற்கேட்பதும்டொய் 
எண்ணிடுநினைவ தும்பொய் யிச்சடலமான துமபொய் 

உண்ணிசிமூணவதும்பொய் யுற்றதுசொல்வதும்டொய் 

மணணினிலிருப்பதுமபொய் வது த வொன் றுமெய்யதே, 

பேரானைப்பிடி ச்தவர்பிரம லோகமாளினுப் 
காசாகரரவாதமாஙகனகர் செய்யக்கோ றவர் 

பூராகவஞ்ஞான இற் பொருளை த்தேடவலலவீர்க் 

கோரணமெஞ்ஞானனு யோகக்கோரிங்கிட்டாகசே, 

உற்றுப்பார்க்கவென்றலை யுறுதியாகாம்பவும் 

சுற்றுமுள்ளகற்பிதங்கள் சொல்லவும்டொய்யாகுமே 
சற்று யோசிக்கின்்சடநீறகமெலாமு மித்தையாய் 

அ ற்றீடும்டோ கல்லவேர யவையனைத் துந்சோன்.றுமே, 

முப்புசத்தினையறிவர் மூ.துணர்ந்தஞானிகள் 
உட்புசத்தினையதிவ ருண்மைமேவுமியோ௫கள் 
அப்புசத்தினையறிவ ராத் துமக்கியானிகள் 
வைப்பு சத்தினையறிவர் வாதியும்வைத்தியரே, 

காறுகாறாயூம் இடக் கனகத்தையெக்கா லுமே 

அறுதநாறுகாலமாக நுட்பக்காணாவா இகள் 

வேறுவேறு நால்களை விவேகிடோலுணர்ந்தெலார் 

காறுமாருய்க்செய்தவர் தனமெலாமொழிப்பசே, 

௯௫௫ 

௯டுடு 
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௯௫௭ 

௯௫௯ 
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123 சிவவாக்கியம் ஆயிரம்பாடல், 

ஓங்கயம்பிரணவச் சொருபியாயு இத் தவள் 
தால்கியும்வையமதனைத் தாயதாய்ரக்ரிப்பவள் 
ஏங்கயுமிருப்பவரையின்ட முறச்செட்குவள் 
பால்யொய்ட்பக்கத் துணின்,று பாதுகா த் இருப்பாளே, 

ஒரெழுத்தாய்மூலமா யுஇத்இடும்பிரணவம் 
ஆசணத்தில்முன்னும் பின்னனுசரிக்குமக்ஷரம் 
டேரெழுத்தனைத்தஇிலும் பீணை த்திருச்குமந்தரம் 

கூரெழுத்திம்கோடிய இற் கூடிடுமெஈதிர மே, 

வாடிய முப் வது மனமது மூலப்புளி 

நாசியு துனிஈடுவி ணட்டழு மறிர்திட 

வீசியும் குழலூ இிமே லேறியங்கமர்௩ இடில் 

ஊ௫ிமுனைப் பேரொளியினுள்ள து௩நடனமே;. 

௨க்கமாயிரண்டுறு ஆண்கொத்துநா தனால் 
வாக்கும்னங் கரயமூ மற துமவுன முற்றுமே 

போக்குவருத் தானதொன்றைப் போதவு மடக்கியும் 
சூக்குமதூலத்தைக்காண௫ Rapp oes. 

அதியவு மிருகலை யதனைமாற றிழ்ம்விதி 

குறியும்ரேசகப்புபூச கக் கும்பமூன் றக். தினை 
நெறியுடன் குருவுரைக்க சேர்மைகண் டனுதினம 

வறியஅம்மென் one See சிங் வங்கென வகுத்திடே. 

வகுத்தோ.தும்கை காலையு மடக்கியு முட்கார்ந்ததுல் 

தொகுத்துப்பின்னி பூதியுன்டுருத்தியுட்டொருத்தமாப் 
பகுத் தவுண்ணாவைமடமடப் பகருகா சிபாதையில் 
மிகுத். துவ£க்லையடக்கி மேற்குமபிச்தெழும்பீடே. 

கும்பித்ே தஎழும்பீவிண்ணினீல் கூர்ஹ்டயோகத்இனிற் 
நம்பித்ே தயிடைகலைபின் கலையிரண்டுந்தாக்கியே 
வெமபியும ே 9௨ இழியஒவ்வொ ருகடி.கைமேல் 
நம்£யுப்பயபக்தயாய் நானிலத்திறங்குமே, 

முன்னமே வாசிவாவங் சிங்கென்ன மொழிர்தசை 
தன்னிலைவா குண்டலி தட்டியு மெழுப்பியே 
இன்னமுலங் கதும்பியே யகாரவிட் டிருத்தியும் 

உள்ளைகண் உேள்னுண்ணின்று ஓது௮ம்மகாரமே 
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சிவவாக்கியம் ஆயிரம்பாட்ல், 

காரமூஞ்சொரம்வைத்து வாய்மடுத்துண்ணமுதழம் 

பகாரமு மோங்காரமே சத்தாகுமட்ட oss 
அகாரமொன்றநையறியதன்மே லானவைத்துவைத்தெரி 

உகாரஞ்சச்?தொனந்தத்து உண்மைக்காணுமூதியே. 

சுகிதனாகவாசியுன்னுட் சூட்சமாய்வசப்பட 
நித்தமியோகத்தினின்று கேர்செலுத்தவல்லீ்ரல் 
இித்தனைநங்கென் நூதிச் சேரவும்பூரித்ததை 

முத்தனாகப்பக்ஷமட்டும முன்மறவாதோஇடே, 

வாசியும்வசபடவடிக கடி இருப்பிட 

நாசியைப்புரட்டிடா உடுநிலைதிகைத்கிட 

தேசியைவங்இய்வுங்கென்று சேரக்£ழிறக்கிட 
டேசியுமிடைகலையைப் பின்கலையில்விட்டிடே, 

வீடுக்கவுமேமூன்றடி. ஈடக்கையினுள்மா நிடும் 
அடுக்கவுமேபூரகு ம்ப ரேசடித்துமிவ்விதம் 

தொடுக்கவும்பத்தாவர் $தி மாரு தியதறவல்லவர் 
நெடுக்கவும்போக த்திருக்கு நேர்மையைக்கண்டோர்களே, 

ஆவதற்குண்மைஞானம் மறிவதற்கவன்கியொனம் 

மேவவுசிதந்தியானம் வீற்றிருக்கவுமோனம் 
தேவதுவித்தாம்ப்ரமஞ் கிக்கிடவருந்தருமம் 

பாவழும்விட்டோன்க[மம் பகரொணா துமர்மமே, 

மருமங்கானா (அம்உம்ஓம்வயாமசி) யென்று நீ 

புருவமையங்கண்ணிரண்டைப் பூட்டிப்பாரடுத்ததை 
வெருவ லுறங்க லசைகல்மேவல் சோம்பல்பாச்சலற்றுநீ 

நிருவிகர்ப்பமாயிருந்து நேரிற்கானுமோனமே, 

மோன ்இனிற்பஞ்சவ/ண முற்றுநாதததமும் 
தானத்தல்ரவிமதி சராசரம்வரஈஇ 
ஆன இம்சுக்கலசுரோணி தம்டேரிநின்முகம் 
நான துநீ சர்க்குருமீகனழ்.றுரகந் தோன்,றுமே, 

சோன்றுமாராதாரமுரேர் சூரியப்பிரகாசமும் 
ஈன்றவாஇப்புருடன்வாக்கெ மத்துவிதப்பொருள்களும் 
ஊன் நுங்குணங்குறிபுத்த புண்ணெறிவிளக்கொளி 
டோன்.றும்பூதபவுஆய வர்,த் சமானமும்புகலுமே, 

௯௭70 

௯51 

FnGT 2.. 

௯௦1௩ 

௯௭டு 

௬௪௬ 

௬௭௭



124 சிவவாக்கியம் ஆமீரம்பாடல்- 

புகலவுமுறுதிகொண்டு பூட்டியுஞ்சுழிமுளை 
சகலவாணவாதண்டாய்த் தரித்சானந்தவாழ்வினிம் 
பகலவன்போலேசொலித்துப் பாரில்விட்டகுறைசொட்டு 
அலையுமூழ்கிளையதுத்து வாக்னையைரோக்குமே. GGT ob) 

கோக்கியும்பிரமடீயாப் நுட்பங்காண த்தம்பதம் 
ஆக்கிபுமுத்திச்சதமா யகலவும்டொய்வாழ்வினை 2 
ஸாக்கியும்வழிட்படச் சுழிமண்டல முங்கண்டு 
போக்கியமும்மூட்சாதியைப் பூணும்பதஞ்சேருமே, ௬௯௯௧௯ 

சே ரவுங்குருவினை த இனர் தொழுதுபோற்றியும் 
கேரவும்பிரமானந்த நிஷ்டையும்புரிந்இட 
கேரவுமிருபிறவிச் சென்றிட வனுஇனங் 
கோரவுமுத்தியைப்பெற கூர்வ துவுமுண்மையே, ௯௮0 

ஆவதும[திவதுமருள் வதும்பெறுவதும் 
mo ging) மிசைவதுமெதாட்பதும் 

கோவறுங்குருவதும் குணமறுங்குறியலும் 
போவறும்வருவழும் புகலொணாப்டொருளிலே ௮௮௧ 

வாதுகூ றிதர்க்கம்பேசி வம்புசெய்யும்வீணர்கள் 
போதுபோமனளவுக்துற் புத்தியினால் வதறியும் 

சேதுபரயந்தமோடி.த் தேசமெங்குஞ்சுற்றியும் 

எதுவின்றியெம்பீரா ணிணைப்பதம்ைச்சேர்வரோ, ௯௮௨ 

கள்ளுடன்சாராயமுங்கஞ்சாவ பின்மதத்தையும் 
தள்ளுபடியொன்திலாது சந்ததங்குடித்துமே 
சொன்னெழ வெறித்துவிழ்ஈ்து சுச்கஞானியானென ம் 
துள்ளியுந்திரிபவர்கள் சோ இயிற்கலப்பரோ ௯௮௩ 

எத்தொழிலைச்செய்திடினு மேதவம்சைட்டட்டி லும் 
முத்தரின்மனமதுவு மோனமேரிநின்றிடும் 
கத்த..த்துக்கொத்இருக்கும் காரியமிலாதபேர் 
நித்த ழமவஇபட்டு நீ ழறிவதைவரே. ௯௮௪ 

பித்தபோ லும்பேபர்போல் பிசாசர்போலி ருப்பருன் 
மத்தர்போலி மிரு. பரல் கையமுதமும் புகுக் துண்பர் 
செத்தாடோலுமிருப்.ர் சண் டிபோ லுமிருப்பர் 
சுத்தமூளஞானியர்கள் சொல்லப் $பரின்பத்இலே, ௬௮டு



சிவவாக்கியம் ஆயிரம்பாட்ல், 

செங்கோலுஞ்செலுதஇரிதர் தேசமெக்குமாள்பவர் 
பற்கமாயரசையிட்டுப் பார்வனங்கள்சுற்றியே 
டொங்கமாயோகத்திருந்து பூசனைசெய்ஞானியர் 
அங்கலிங்கமிடமாக வானந்இத்திருப்பரே. 

ஆனர் தத்தில்மூழ்ெபெவனுபோடுயன்ன த்இற்கே 
தானந்தேடியுண்பதுற்றத் தஞ் செய்வரன்னாட்டலன் 

கானர்தனில்வேர்கிழங்கு காய்கனிசருகுமுண் 

கூனமறப்பதவிசேர்ந் துய்வர்களெக்கா லுமே. 

முத்திபெறவேண்டுமாகின் மோகத்இனைவிட்டிடு 
சத்திபெறவேண்டுமாகின் தாரத்தினைவிட்டிடு 
பத்திபெறவேண்டுமாஇன் பாசத்தினைவிட்டிடு 
இத்திபெறவேண்டுமாகன் செல்வத்தினைவிட்டிடே, 

ஆசையற்.றுக்கான திலனாதியா யணுஇனம் 
பாசமறறுயோகஞ்செய்து க் திசெய்யவல்லிரேல் 

சேசழுற்றுமார தரு்னை௫ம் மும் பணியவம 

பூசைபெழ்றுமுவூட்சாதி போகம்தையடைவைே. 

காயத்திரிமாதரத்தைம்கையிரலாலெண்ணியே 

மாயத்திருட்டருட்டிகள் வஞ்சனைசெய்பாதகர் 
ஞாயமொன்் நிருக்கவனி யாயத்திற்கலர் இட 

சாயமெடுப்படவைது சங்கியங்கிருப்பசே, 

சாமிப்பிறப்பித்தானோ பூசாரிப்.றப்பித்கானோ 

காமிப்ப் நபி.த்தானோேதகப்பன்பிறப்பி ம். தானோ 

தாமிப்பிறப்பித்தானோ ,சனியாம்ப்பிறப்பித்தானோ 

ரேமிப்பிறப்பித தானை நிலைய s ய்ச்சொலுமிங்கனே 

மக்திரமெட்சணிசாலம் வ௫யமும்மருந்இஅ 
தநதிரம்கைமாற்.றுவித்தைச் சாதனப் _ழக்கத்சோ 
டெட் இரமேவல்மா ரண மெதிரேேற்றிவையலாம 

பந்தனமாகச்செயும பரமனெழுத்தொன்திலே, 

எண்ணிலாதமாதர்கட்கு விந்தவர் காஷாயமும் 
பண்ணியுமுபதேசம் பதங்காணாராசாரியாய் 

அண்ணுடலுயிராவிமூன்றைத்தத்கஞ்செய்தீர்திட 
குண்ணிடாதவர் செரத்தினைக்கோங்குவர்குருவாமோ, 
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128 சிவவாக்கியம் ஆயிரம்பாடல், 

ஒன் நிரண்டமேன் றுநான்குவைஈதாறு முகத்தரை 
என்றுந்தெய்வமாக லவெண்ணுமேழைப இயாளர்ச்ரு 
ஒன்றிரணடுமூன் நுசான்குவைர்தா றுமுகமிலா 
தென் றும்வியாபித்தவன்றினகரனைட் போலுமே, 5030 

எங்கள்தெய்வஞூங்கள்தெய்வ மீகஇுற்பெரிதெனச் 

சங்கைகொள வவணவர் சவர் தர்க்கமிட்டி.ட 
தங்கவெச்சடீயந்தோறுர் தானொன்.று.ப்ச்சொலிப்பவன் 

பங்கயனாரணன்கானுப்பரட்பிரம்மமா குமே, ௧05௪ 

எச்சமயத்தேவர்கட்ரு மீசனொருவனலால் 
மெச்சமய த்வெவர்க்குமெங்கெங்கும வெவ்வேறுகெய்வங்களோ 
மிச்சவாடிமாலொனைகவெம்புலி குரங்குகாய் 
வச்சகல் லுசாணிமண்ணுவாண்பெண்கதெய்வமல்லவே. ௧௦௧௦ 

கும்பிடுந்சய்வமெலாம்' குலத்தெப்வமாய்ச்சோடி த்தே 

ஈம்பிநாளும்பூசைபொய்கல் நற்பலிகள் தந்திட 

வெஃ பி... லெதுமபிடமிடி பதனலிபட 
தெம்பிடக்குடிகெடுக்குஞ் செ. கதெப்வமாகுமே. ௧0௧, 

பேயுடன்ப்சாசதும் பிரமராட்சசான தும் 

தாயுடன்ற க்சையுக் தண்ணீரில்மாண் டழிந்ததும் 
கோயுடனொருங்கயுகொடியி/ । தசொழிந்ததும் 

ஈய்டனெ.றம்புபொய்சீதிறந்ததெய்வமீதலோ, BOB 
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