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காப்பு – விநாயகவணக்கம் பாடல் - ௦௦ – 0௦.
வண்மை தரும் ஆகைநூல் மவத்த பபாருள் வழுவா
உண்மை விளக்கம் உமை பசய்யத் - திண்ைதஞ்தசர்
அந்தி நிறத் தந்திமுகத் பதாந்திவயிற்று ஐங்கைமனப்
பந்தைறப் புந்தியுள் மவப்பாம்.

மாணவர் ஆசிரியரிடம்வவண்டுதல் - பாடல் - ௦௧ – 01.
பபாய்காட்டிப் பபாய்அகற்றிப் தபாதானத்தப் பபாருளாம்
பைய்காட்டும் பைய்கண்டாய் விண்ணப்பம், – பபாய்காட்டா
பைய்யா, திருபவண்மண வித்தகா, சுத்தவினா,
ஐயா, நீதான் தகட்டருள்.

மாணவர்வகட்கும் வினாக்கள் - பாடல் - ௦௨ – 02.
ஆறாறு தத்துவம்ஏது? ஆணவம்ஏது? அன்தறதான்
ைாறா விமனஏது? ைற்றிவற்றின் - தவறாக
நான்ஏது? நீஏது? நாதன்நடம் அஞ்பசழுத்துத்
தான்ஏது? ததசிகதன சாற்று.

ஆசிரியர் விடடகூறப்புகுதல் – பாடல் - ௦௩ - 03
உள்ளபடி இத்மத உமைக்கக்தகள் உன்தனக்கு,
வள்ளல் அருளால் அன்று வாய் ைலர்ந்த – பதள்ளிய சீர்
ஆகைங்கள் பசான்ன அமடவிதல, ஆனந்ததயாகம்
நிகழ் புதல்வா உற்று.
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ஐம்பூதங்களின் அனுவடிவு – பாடல் - ௦௪ – 04.
நாற்தகாணம் பூைி, புனல் நண்ணு ைதியின் பாதி,
ஏற்கும் அனல் முக்தகாணம், எப்தபாதும் - ஆர்க்கும்
அறுதகாணம் கால், வட்டம் ஆகாயம், ஆன்ைா உறுகாயம் ஆம்
இவற்றால் உற்று.

பூதங்களின் நிறமும்எழுத்தும் – பாடல் - ௦௫ – 05.
பபான்பார் புனல் பவண்மை, பபாங்கும் அனல் சிவப்பு,
வன்கால் கருமை, வளர் வான் தூைம் - என்பார்,
எழுத்து ல வ ை ய அ பாைாதிக்கு என்றும்
அழுத்தைதாய் நிற்கும் அது.

பூதங்களின் அடடயாளம் – பாடல் - ௦௬ – 06.
குறி குலிசம் தகாகனதம் பகாள் சுவத்தி குன்றா அறுபுள்ளி
ஆைமுதவிந்து – பிறிவின்றி
ைண் புனல் தீக் கால் வானம், ைன்னும் அமடதவ என்று
ஒண்புதல்வா ஆகைம் ஓதும்.

அதிததய்வங்களும் அவர்கள்ததாழில்களும் ததாகுத்துக்கூறுதல் –
பாடல் - ௦௭ – 07.
பாைாதி ஐந்துக்கும் பன்னும் அதிபதய்வங்கள் ஆர்ஆர்,
அயன் ஆதி ஐவைாம் – ஓதைார்
பதாழில் அவர்க்குச் பசால்லுங்கால்
ததாற்ற முதல் ஐந்தும் பழுதறதவ பண்ணுவர்கள் பார்.
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அதிததய்வங்களின் ததாழில்கடள வகுத்துக்கூறுதல் – பாடல் ௦௮ – 08.
பமடப்பன் அயன், அளிப்பன் பங்கயக்கண் ைாயன்,
துமடப்பன் உருத்திைனும், பசால்லில் - திடப்பபறதவ
என்றும் திதைாபவிப்பர் ஈசர், சதாசிவரும் அன்தற அனுக்கிைகர் ஆம்.

பூதங்களின் குணமும்தசயலும் – பாடல் - ௦௯ – 09.
ைண் கடினைாய் தரிக்கும், வாரி குளிர்ந்தத பதைாம்,
ஒண்கனல் சுட்டு ஒன்றுவிக்கும், ஓவாைல் - வண்கால்
பைந்து சலித்துத் திைட்டும், பார்க்கில் ஆகாயம்
நிைந்தைைாய் நிற்கும் நிமறந்து.

ஐம்புலன் தன்மாத்திடைகள் – பாடல் – ௧௦ - 10.
உள்ளபடி ைாபூதம் ஓதிதனாம் உன்தனக்குக்
கள்ளைிகும் ஐம்புலனும் கட்டுமைக்கில் - பைள்ளதவ
ஓமச பரிசம் உருவம் சுமவ நாற்றம்
ஆமச தரும் ஐம்புலதனயாம்.

ஞாவனந்திரியங்கள் – பாடல் – ௧௧ – 11.
ஞாதனந்திரியங்கள் நன்றா உமைக்கக்தகள் ;
ஊனைிகு பூதம் உற்றிடைா - ஈனைாம்
சத்தாதிமய அறியும், தானம் பசவி ததால் கண்
அத்தாலு மூக்பகன்று அறி.
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ஞாவனந்திரியங்கள் அறியும்முடற – பாடல் – ௧௨ – 12.
வான் இடைா நின்று பசவி ைன்னும் ஒலியதமன ;
ஈனைிகும் ததால் கால் இடைாக - ஊனப்பரிசம் தமன அறியும்,
பார்மவயின் கண் அங்கி விைவி உருவம் காணுதை.

ஞாவனந்திரியங்கள் அறியும்முடற ததாடர்ச்சி – பாடல் – ௧௩ – 13.
நன்றாக நீர் இடைா நா இைதம் தான்அறியும் ;
பபான்றா ைணம் மூக்கு பூ இடைா - நின்று அறியும்,
என்று ஓதும் அன்தற இமறஆகைம் ;
இதமன பவன்றார் பசன்றார் இன்பவடு.
ீ

கன்வமந்திரியங்கள் – பாடல் – ௧௪ – 14.
கண்ணுதல்நூல் ஓதியிடும் கன்தைந்திரியங்கள்
எண்ணும் வசனாதிக்கு இடைாக - நண்ணியிடும்
வாக்குப் பாதம் பாணி ைன்னு குதம் உபத்தைாக்
கருதும் நாளும் அது.

கன்வமந்திரியங்கள் தசயற்படும்முடற – பாடல் – ௧௫ – 15.
வாக்கு ஆகாயம் இடைா வந்து வசனிக்கும் ;
கால் தபாக்காரும் காற்றிடைாய் ; புல்கி அனல் - ஏற்கும் இடம் மக,
குதம் நீர் இடைா ைலாதி விடும்,
பார் இடம் உபத்தம் விந்து.
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அந்தக்கைணம் நான்கின் வரிடச – பாடல் – ௧௬ – 16.
அந்தக் கைணம் அமடதவ உமைக்கக் தகள் ;
அந்தைனம் புத்தியுடன் ஆங்காைம் - சிந்மத இமவ
பற்றி அது நிச்சயித்துப் பல்கால் எழுந்திருந்து, அங்கு
உற்றது சிந்திக்கும் உணர்.

வித்தியாதத்துவங்கடளக் கூறத்ததாடங்குதல் – பாடல் – ௧௭ – 17.
ஓதியிடும் நாலாறும் உற்ற ஆன்ை தத்துவம் என்று
ஆதி அருள்நூல் அமறயும்காண் – தீதறதவ
வித்தியா தத்துவங்கள் தம்மை விளம்பக்தகள்,
உத்தைதன நன்றா உனக்கு.

வித்தியா தத்துவங்களின் தபயர்கள் – பாடல் – ௧௮ – 18.
காலம், நியதி, கருதும் கமல, வித்மத,
ஏல அைாகம், புருடதன, ைாமய, – ைால்அற ஏழ்
பசான்தனாம், அமடவாகச் பசான்ன இமவ, தம் உண்மை
உன்னி உமைக்கும் நாம் உற்று.

வித்தியா தத்துவங்களின் ததாழில் – பாடல் – ௧௯ – 19.
எல்மலபலம் புதுமை, எப்தபாதும் நிச்சயித்தல்,
அல்லல் தரும் கிரிமய ஆன்ைாவுக்கு, – ஒல்மல
அறிவு, ஆமச, ஐம்புலனும் ஆைவரும் காலம்,
குறியா ையக்கு, என்று பகாள்.
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சுத்த தத்துவங்களின் தபயர்கள் – பாடல் – ௨௦ - 20.
வித்தியா தத்துவங்கள் ஏழும் விளம்பிதனாம்,
சுத்தைாம் தத்துவங்கள் பசால்லக்தகள் – நித்தைாம்
சுத்தவித்மத, ஈசுைம், பின்பசால்லும் சதாசிவம்,
நல்சத்தி, சிவம், காண் அமவகள் தாம்.

சுத்த தத்துவங்களின் நிடல – பாடல் – ௨௧ – 21.
சுத்தவித்மத ஞானம்ைிகும், பதான்மையாம் ஈசுைம் தான்
அத்தன் பதாழில் அதிகம் ஆக்கிவிடும், - ஒத்தவிமவ
சாதாக்கியம், என்றும் சத்தி சிவம், கிரிமய,
ஆதாை ஞானஉரு, ஆம்.

பாசமாகிய ஆணவமும் விடனயும் – பாடல் – ௨௨ – 22.
ஆறாறு தத்துவமும் பசான்தனாம் அமடவாக,
ைாற ைலம் இைண்டும் வா பசால்லக் – கூறில்,
அறியாமை ஆணவம், நீயான சுக துக்கம்
குறியா விமன, என்று பகாள்.

நான் யார் – பாடல் – ௨௩ – 23.
ஆறாறு தத்துவமும், ஆணவமும், வல்விமனயும்
ைாறா அருளால் வகுத்து உமைத்தீர், – தவறாகா
என்மன, எனக்கு அறியக் காட்டீர், இமவகண்தடன்
உன்னரிய ததசிகதை உற்று.
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ஆன்மாவின் இயல்பு – பாடல் – ௨௪ – 24.
நன்றா உமைக்கக்தகள், நல்லசித்தின் முன் அசித்து இங்கு
ஒன்றாது, சித்து அசித்மத ஓைாது, - நின்று இவற்மற
அன்தற பகுத்தறிவது ஆன்ைாதவ என்று
ைமற குன்றாைல் ஓதும் குறித்து.

தத்துவங்கள் தம்டமத்தாம் அறியாது – பாடல் – ௨௫ – 25.
தத்துவங்கள் ஆறாறும் தம்மைத்தாம் என்று அறியா,
எத்தன்மை என்னில் இயம்பக்தகள், – சுத்தைாம்
ஆறு சுமவயும் அறியாதவ தம்மைத்தாம்,
கூறில் அமவ இமவ தபால் பகாள்.

தத்துவங்கடள அறிவது உயிர் – பாடல் – ௨௬ – 26.
ஆறு சுமவயும் அருந்தி அமவதம்மை
தவபறாருவன் கூறியிடும் தைன்மைதபால், – ஆறாறும்
ஒன்றுஒன்றா நாடி உணர்ந்து ஓதில், அதில் உற்று அறிவாய்,
நின்ற பபாருள் தாதன காண் நீ.

இடறவன் வவறாய் நிற்றல் – பாடல் – ௨௭ – 27.
குன்றா அருளாதல கூறின ீர் என்வடிவு,
பபான்றாத நும் உருவம் தபாதியீர், – நின்று அருக்கன்
கண்ணுக்குக் காட்டுைாப் தபாதல, உனது அறிவில்
நண்ணி அறிவித்திடுதவாம் நாம்.
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இடறவன் ஒன்றாய் நிற்றல் – பாடல் – ௨௮ – 28.
அன்றியும் தகள், ஆன்ைாவால் ஆய்ந்து அறியும் ஐம்பபாறிகள்
இன்றி அறியா இமவஎன்ன - நின்றதுதபால்
ஓவாைல் உன்மன உணர்த்துதவாம் உன்அறிவில்
தைவாைல் தைவி நாதை.

இடறவன் உடனாய் நிற்றல் – பாடல் – ௨௯ – 29.
அக்கைங்கட்கு எல்லாம் அகை உயிர் நின்றாற்தபால்,
ைிக்க உயிருக்கு உயிைாய் தைவிதனாம், – எக்கண்ணும்
நில்லா இடத்து உயிர்க்கு நில்லாது அறிவு என்று,
நல்ஆகைம் ஓதும் நாடு.

நாதன் நடம் - இடறவன் புரியும் ஆடலின் இயல்டபக் கூற
வவண்டுதல் – பாடல் – ௩௦ - 30.
நற்றவத்ததார் தாம்காண, நாத அந்தத்து அஞ்பசழுத்தால்
உற்று உருவாய் நின்று, ஆடல் உள்ளபடி – பபற்றிட நான்,
விண்ணார் பபாழில் பவண்மண பைய்கண்ட நாததன,
தண்ணார் அருளாதல சாற்று.

திருநடனம் தசய்யும் இடம் – பாடல் – ௩௧ – 31.
எட்டும் இைண்டும் உருவான லிங்கத்தத
நட்டம் புதல்வா நவிலக் தகள், – சிட்டன்
சிவாயநை என்னும் திருஎழுத்து அஞ்சாதல,
அவாயம் அற நின்று ஆடுவான்.
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அஞ்தசழுத்து உரு – பாடல் – ௩௨ – 32.
ஆடும் படிதகள் நல் அம்பலத்தான் ஐயதன,
நாடும் திருவடியிதல நகைம், – கூடும்

மகைம் உதைம், வளர்ததாள் சிகைம்,
பகரும் முகம் வா, முடி யப் பார்.

அஞ்தசழுத்து உரு – பாடல் – ௩௩ – 33.
தசர்க்கும் துடி சிகைம், சிற்கனவா வசுகைம்,
ீ
ஆர்க்கும் யகைம் அபயகைம், – பார்க்கில் இமறக்கு
அங்கி நகைம், அடிக்கீ ழ் முயலகனார்
தங்கும்

மகைம், அது தான்.

ஓம்காைமும் இடறவன் திருவுருவும் – பாடல் – ௩௪ – 34.
ஓங்காைதை நல் திருவாசி, உற்று அதனில்
நீங்கா எழுத்தத நிமற சுடைாம், – ஆங்காைம்
அற்றார் அறிவர் அணி அம்பலத்தான் ஆடல், இது
பபற்றார் பிறப்பு அற்றார் பின்.

ஊன நடனம் ( தூல, சூக்கும, அதிசூக்கும நடனங்கள் ) – பாடல் –
௩௫ – 35.
ததாற்றம் துடியதனில், ததாயும் திதி அமைப்பில்,
சாற்றியிடும் அங்கியிதல சங்காைம், – ஊற்றைா
ஊன்று ைலர்ப்பதத்தில் உற்ற திதைாதம், முத்தி
நான்ற ைலர்ப்பதத்தத, நாடு.
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ஞான நடனம் – பாடல் – ௩௬ – 36.
ைாமயதமன உதறி, வல்விமனமயச் சுட்டு, ைலம்
சாய அமுக்கி, அருள் தான் எடுத்து, – தநயத்தால்
ஆனந்த வாரிதியில் ஆன்ைாமவத் தான் அழுத்தல் தான்,
எந்மதயார் பைதம் தான்.

ஆனந்த நடனம் – பாடல் – ௩௭ – 37.
தைானந்த ைாமுனிவர் மும்ைலத்மத தைாசித்துத்
தான் அந்தம் ஆன இடத்தத தங்கியிடும் – ஆனந்தம்
பைாண்டு அருந்தி நின்று, ஆடல் காணும் அருள் மூர்த்தியாகக்
பகாண்ட திரு அம்பலத்தான் கூத்து.

ததாழுவார் தபறும் பயன் – பாடல் – ௩௮ – 38.
பமை இடைா நின்று ைிகு பஞ்சாக்கைத்தால்
உமை உணர்வுக்கு எட்டா ஒருவன், – வமைைகள் தான்
காணும் படிதய கருமண உருக் பகாண்டு ஆடல்
தபணும் அவர்க்கு உண்தடா பிறப்பு.

அஞ்தசழுத்துப் பற்றிய ஐயம் – பாடல் – ௩௯ – 39.
நாதாந்த நாடகத்மத நன்றா அருள் பசய்தீர்,
ஓதீர் எழுத்து அஞ்சும் உள்ளபடி – தீது அறதவ,
அஞ்பசழுத்து ஈது ஆகில், அழியும் எழுத்தாய் விடுதைா,
தஞ்ச அருள் குருதவ சாற்று.
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அழியா எழுத்து – பாடல் – ௪௦ - 40.
உற்ற குறி அழியும், ஓதுங்கால் பாமடகளில்
சற்றும் பபாருள்தான் சலியாது, – ைற்றது தகள்,
ஈசனருள் ஆவி எழிலார் திதைாதைலம்,
ஆசில் எழுத்து அஞ்சின் அமடவாம்.

நிற்கும் முடற, ஓதும் முடற – பாடல் – ௪௧ – 41.
சிவனருள் ஆவி, திதைாதம் ைலம் ஐந்தும்,
அவன் எழுத்து அஞ்சின் அமடவாம், – இவன் நின்று

நம் முதலா ஓதில் அருள் நாடாது, நாடும் அருள்
சிம் முதலா ஓது நீ பசன்று.
எய்தும் பயன் – பாடல் – ௪௨ – 42.
அண்ணல் முதலா அழகார் எழுத்து ஐந்தும்
எண்ணில், இைாப்பகல் அற்ற இன்பத்தத – நண்ணி
அருளானது சிவத்தத ஆக்கும் அணுமவ
இருளானது தீை இன்று.

முக்தி பஞ்சாக்கைம் – பாடல் – ௪௩ – 43.
ஆதி ைலம் இைண்டும் ஆதியா ஓதினால்
தசதியா மும்ைலமும் தீர்வாகா, – தபாதம்
ைதிப்பு அரிதாம் இன்பத்தத வாழலாம், ைாறி
விதிப்படி ஓது அஞ்பசழுத்துதை.
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திருடவந்ததழுத்தின் சிறப்பு – பாடல் – ௪௪ – 44.
அஞ்பசழுத்தத ஆகைமும், அண்ணல் அருைமறயும்,
அஞ்பசழுத்தத ஆதி புைாணம் அமனத்தும், – அஞ்பசழுத்தத
ஆனந்த தாண்டவமும், ஆறாறுக்கு அப்பாலாம்
தைானந்த ைா முத்தியும்.

சிவத்தில் அத்துவிதமாய் இடயந்து நிற்றற்கு உவடமகள் – பாடல்
– ௪௫ – 45.
முத்திதமன அமடந்ததார் முந்துபழம் தபாது அங்கி
வித்தகைாம் வமண
ீ
இமவயிற்றின் – ஒத்த
இைதைணம் பவம்மை எழில் நாதம் தபால
விைவுவர் என்று ஓதும் விதி.

வமலும் ஓர் உவடம – பாடல் – ௪௬ – 46.
தத்துவங்கள் எல்லாம் சாகசைாய் ஆன்ைாவில்
பபத்தத்தில் நிற்கின்ற பபற்றிதபால், – முத்திதனில்
சித்தைலம் அற்றார் பசறிந்திடுவர் என்று ைமற
சத்தியைா ஓதியிடும் தான்.

பின்னும் ஓர் உவடம – பாடல் – ௪௭ – 47.
ஆதவன் தன் சன்னதியில் அம்புலியினார் தசாதி
தபதைற நிற்கின்ற பபற்றிதபால், – நாத அந்தத்து
அண்ணல் திருவடியில் ஆன்ைா அமணந்து இன்பக்
கண்ணில் அழுந்தியிடும் காண்.
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முத்தி நிடல உயிருக்கு இயற்டக – பாடல் – ௪௮ – 48.
பசன்றிவன் தான் ஒன்றில் சிவபூைணம் சிமதயும்,
அன்றவன் தான் ஒன்றும் எனில் அந்நியைாம், – இன்று இைண்டும்
அற்றநிமல எதுஎன்னில் ஆதித்தன் அந்தன்விழிக்
குற்றைற நின்றது தபால், பகாள்.

முத்தியில் முப்தபாருள் எவ்வாறு இருக்கும் – பாடல் – ௪௯ – 49.
வாக்கு ைனம் இறந்த வான் கருமணயாளன் உருத்
தாக்கு அறதவ நிற்கும்

தனிமுதல்வா, – நீக்காப்

பதியிமனப்தபால் நித்தம் பசுபாசம் என்றாய்,
கதியிடத்து மூன்றிமனயும் காட்டு.

முத்தியில் முப்தபாருள் உள்ள நிடலடம – பாடல் – ௫௦ - 50.
முத்திதனில் மூன்று முதலும் பைாழியக் தகள்,
சுத்த அனுதபாகத்மதத் துய்த்தல் அணு, - பைத்ததவ
இன்பம் பகாடுத்தல் இமற, இத்மத விமளவித்தல் ைலம்,
அன்புடதன கண்டுபகாள், அப்பா.
முத்திக்கு வழி – பாடல் - ௫௧ – 51.
அப்பா, இம்முத்திக்கு அழியாத காைணந்தான்
பசப்பாய் அருளாதல, பசப்பக் தகள், – ஒப்பில்
குருலிங்க தவடபைனக் கூறில், இமவ பகாண்டார்
கருபவான்றி நில்லார்கள் காண்.
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முத்தித் தடலவர் – பாடல் – ௫௨ – 52.
கற்றா ைனம்தபால் கசிந்து கசிந்தத உருகி
உற்றாசான் லிங்கம் உயர்தவடம் – பற்றாக
முத்தித் தமலவர் முழுைலத்மத தைாசிக்கும்
பத்திதனில் நின்றிடுவார் பார்.

மாணவரின் நன்றியுடை – பாடல் – ௫௩ – 53.
வாழ்ந்ததன் அருட்கடதல, வற்றாப் பவக்கடலில்
வழ்ந்தத
ீ
அமலயாைல் தைதினியில், – சூழ்ந்துவிடா
பவண்பணய்ச் சுதவதவன பைய்கண்ட நாததன,
உண்மை தவப்பயதன உற்று.
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