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	பாடல் #1470: ஐந்தாம் தந்திரம் - 8. ஞானம் (இறைவனை அடைவதற்கு எந்த வழியில் சென்றாலும் அதில் ஞானம் இருக்க வேண்டும்)
	பாடல் #1471: ஐந்தாம் தந்திரம் - 8. ஞானம் (இறைவனை அடைவதற்கு எந்த வழியில் சென்றாலும் அதில் ஞானம் இருக்க வேண்டும்)
	பாடல் #1472: ஐந்தாம் தந்திரம் - 8. ஞானம் (இறைவனை அடைவதற்கு எந்த வழியில் சென்றாலும் அதில் ஞானம் இருக்க வேண்டும்)
	பாடல் #1473: ஐந்தாம் தந்திரம் - 8. ஞானம் (இறைவனை அடைவதற்கு எந்த வழியில் சென்றாலும் அதில் ஞானம் இருக்க வேண்டும்)
	பாடல் #1474: ஐந்தாம் தந்திரம் - 8. ஞானம் (இறைவனை அடைவதற்கு எந்த வழியில் சென்றாலும் அதில் ஞானம் இருக்க வேண்டும்)
	பாடல் #1475: ஐந்தாம் தந்திரம் - 8. ஞானம் (இறைவனை அடைவதற்கு எந்த வழியில் சென்றாலும் அதில் ஞானம் இருக்க வேண்டும்)
	பாடல் #1476: ஐந்தாம் தந்திரம் - 8. ஞானம் (இறைவனை அடைவதற்கு எந்த வழியில் சென்றாலும் அதில் ஞானம் இருக்க வேண்டும்)
	பாடல் #1477: ஐந்தாம் தந்திரம் - 9. சன் மார்க்கம் (தாமும் பார்க்கின்ற பொருளும் சிவமாகவே இருப்பதை உணர்கின்ற உண்மையான வழி)
	பாடல் #1478: ஐந்தாம் தந்திரம் - 9. சன் மார்க்கம் (தாமும் பார்க்கின்ற பொருளும் சிவமாகவே இருப்பதை உணர்கின்ற உண்மையான வழி)
	பாடல் #1479: ஐந்தாம் தந்திரம் - 9. சன் மார்க்கம் (தாமும் பார்க்கின்ற பொருளும் சிவமாகவே இருப்பதை உணர்கின்ற உண்மையான வழி)
	பாடல் #1480: ஐந்தாம் தந்திரம் - 9. சன் மார்க்கம் (தாமும் பார்க்கின்ற பொருளும் சிவமாகவே இருப்பதை உணர்கின்ற உண்மையான வழி)
	பாடல் #1481: ஐந்தாம் தந்திரம் - 9. சன் மார்க்கம் (தாமும் பார்க்கின்ற பொருளும் சிவமாகவே இருப்பதை உணர்கின்ற உண்மையான வழி)
	பாடல் #1482: ஐந்தாம் தந்திரம் - 9. சன் மார்க்கம் (தாமும் பார்க்கின்ற பொருளும் சிவமாகவே இருப்பதை உணர்கின்ற உண்மையான வழி)
	பாடல் #1483: ஐந்தாம் தந்திரம் - 9. சன் மார்க்கம் (தாமும் பார்க்கின்ற பொருளும் சிவமாகவே இருப்பதை உணர்கின்ற உண்மையான வழி)
	பாடல் #1484: ஐந்தாம் தந்திரம் - 9. சன் மார்க்கம் (தாமும் பார்க்கின்ற பொருளும் சிவமாகவே இருப்பதை உணர்கின்ற உண்மையான வழி)
	பாடல் #1485: ஐந்தாம் தந்திரம் - 9. சன் மார்க்கம் (தாமும் பார்க்கின்ற பொருளும் சிவமாகவே இருப்பதை உணர்கின்ற உண்மையான வழி)
	பாடல் #1486: ஐந்தாம் தந்திரம் - 9. சன் மார்க்கம் (தாமும் பார்க்கின்ற பொருளும் சிவமாகவே இருப்பதை உணர்கின்ற உண்மையான வழி)
	பாடல் #1487: ஐந்தாம் தந்திரம் - 9. சன் மார்க்கம் (தாமும் பார்க்கின்ற பொருளும் சிவமாகவே இருப்பதை உணர்கின்ற உண்மையான வழி)
	பாடல் #1488: ஐந்தாம் தந்திரம் - 10. சக மார்க்கம் (இறைவன் தோழமையாக உடனிருந்து வழிகாட்டும் நெறி முறை)
	பாடல் #1489: ஐந்தாம் தந்திரம் - 10. சக மார்க்கம் (இறைவன் தோழமையாக உடனிருந்து வழிகாட்டும் நெறி முறை)
	பாடல் #1490: ஐந்தாம் தந்திரம் - 10. சக மார்க்கம் (இறைவன் தோழமையாக உடனிருந்து வழிகாட்டும் நெறி முறை)
	பாடல் #1491: ஐந்தாம் தந்திரம் - 10. சக மார்க்கம் (இறைவன் தோழமையாக உடனிருந்து வழிகாட்டும் நெறி முறை)
	பாடல் #1492: ஐந்தாம் தந்திரம் - 10. சக மார்க்கம் (இறைவன் தோழமையாக உடனிருந்து வழிகாட்டும் நெறி முறை)
	பாடல் #1493: ஐந்தாம் தந்திரம் - 10. சக மார்க்கம் (இறைவன் தோழமையாக உடனிருந்து வழிகாட்டும் நெறி முறை)
	திருமந்திரம் - பாடல் #1494: ஐந்தாம் தந்திரம் - 10. சக மார்க்கம் (இறைவன் தோழமையாக உடனிருந்து வழிகாட்டும் நெறி முறை)
	பாடல் #1495: ஐந்தாம் தந்திரம் - 11. சற்புத்திர மார்க்கம் (இறைவனை உண்மையான தந்தையாக பாவித்து அவனை அடைகின்ற வழி முறை)
	பாடல் #1496: ஐந்தாம் தந்திரம் - 11. சற்புத்திர மார்க்கம் (இறைவனை உண்மையான தந்தையாக பாவித்து அவனை அடைகின்ற வழி முறை)
	பாடல் #1497: ஐந்தாம் தந்திரம் - 11. சற்புத்திர மார்க்கம் (இறைவனை உண்மையான தந்தையாக பாவித்து அவனை அடைகின்ற வழி முறை)
	பாடல் #1498: ஐந்தாம் தந்திரம் - 11. சற்புத்திர மார்க்கம் (இறைவனை உண்மையான தந்தையாக பாவித்து அவனை அடைகின்ற வழி முறை)
	பாடல் #1499: ஐந்தாம் தந்திரம் - 11. சற்புத்திர மார்க்கம் (இறைவனை உண்மையான தந்தையாக பாவித்து அவனை அடைகின்ற வழி முறை)
	பாடல் #1500: ஐந்தாம் தந்திரம் - 11. சற்புத்திர மார்க்கம் (இறைவனை உண்மையான தந்தையாக பாவித்து அவனை அடைகின்ற வழி முறை)
	பாடல் #1501: ஐந்தாம் தந்திரம் - 11. சற்புத்திர மார்க்கம் (இறைவனை உண்மையான தந்தையாக பாவித்து அவனை அடைகின்ற வழி முறை)
	பாடல் #1502: ஐந்தாம் தந்திரம் - 12. தாச மார்க்கம் (இறைவனை எஜமானராகவும் தம்மை அடியவராகவும் பாவிக்கின்ற வழி முறை)
	பாடல் #1503: ஐந்தாம் தந்திரம் - 12. தாச மார்க்கம் (இறைவனை எஜமானராகவும் தம்மை அடியவராகவும் பாவிக்கின்ற வழி முறை)
	பாடல் #1504: ஐந்தாம் தந்திரம் - 12. தாச மார்க்கம் (இறைவனை எஜமானராகவும் தம்மை அடியவராகவும் பாவிக்கின்ற வழி முறை)
	பாடல் #1505: ஐந்தாம் தந்திரம் - 12. தாச மார்க்கம் (இறைவனை எஜமானராகவும் தம்மை அடியவராகவும் பாவிக்கின்ற வழி முறை)
	பாடல் #1506: ஐந்தாம் தந்திரம் - 12. தாச மார்க்கம் (இறைவனை எஜமானராகவும் தம்மை அடியவராகவும் பாவிக்கின்ற வழி முறை)
	பாடல் #1507: ஐந்தாம் தந்திரம் - 13. சாலோகம் (இறைவன் இருக்கின்ற உலகத்தை சார்ந்தே இருப்பது)
	பாடல் #1508: ஐந்தாம் தந்திரம் - 13. சாலோகம் (இறைவன் இருக்கின்ற உலகத்தை சார்ந்தே இருப்பது)
	பாடல் #1509: ஐந்தாம் தந்திரம் - 14. சாமீபம் (இறைவன் இருக்கின்ற இடத்தில் அவருக்கு அருகிலேயே இருப்பது)
	பாடல் #1510: ஐந்தாம் தந்திரம் - 15. சாரூபம் (இறைவன் இருக்கின்ற வடிவத்திலேயே இருந்து அவருக்கானதை ஏற்றுக் கொள்வது)
	பாடல் #1511: ஐந்தாம் தந்திரம் - 15. சாரூபம் (இறைவன் இருக்கின்ற வடிவத்திலேயே இருந்து அவருக்கானதை ஏற்றுக் கொள்வது)
	பாடல் #1512: ஐந்தாம் தந்திரம் - 16. சாயுச்சியம் (இறைவனுடன் எப்போதும் சேர்ந்தே இருப்பது)
	பாடல் #1513: ஐந்தாம் தந்திரம் - 16. சாயுச்சியம் (இறைவனுடன் எப்போதும் சேர்ந்தே இருப்பது)
	பாடல் #1514: ஐந்தாம் தந்திரம் - 17. சத்தி நிபாதம் (அருள் சக்தி மேலிருந்து கீழ் இறங்கி வருகின்ற தன்மை)
	பாடல் #1515: ஐந்தாம் தந்திரம் - 17. சத்தி நிபாதம் (அருள் சக்தி மேலிருந்து கீழ் இறங்கி வருகின்ற தன்மை)
	பாடல் #1516: ஐந்தாம் தந்திரம் - 17. சத்தி நிபாதம் (அருள் சக்தி மேலிருந்து கீழ் இறங்கி வருகின்ற தன்மை)
	பாடல் #1517: ஐந்தாம் தந்திரம் - 17. சத்தி நிபாதம் (அருள் சக்தி மேலிருந்து கீழ் இறங்கி வருகின்ற தன்மை)
	பாடல் #1519: ஐந்தாம் தந்திரம் - 18. மந்த தரம் (அருள் சக்தி சாதகத்திற்கு ஏற்றபடி படிப்படியாக வருகின்ற தன்மை)
	பாடல் #1520: ஐந்தாம் தந்திரம் - 18. மந்த தரம் (அருள் சக்தி சாதகத்திற்கு ஏற்றபடி படிப்படியாக வருகின்ற தன்மை)
	பாடல் #1521: ஐந்தாம் தந்திரம் - 18. மந்த தரம் (அருள் சக்தி சாதகத்திற்கு ஏற்றபடி படிப்படியாக வருகின்ற தன்மை)
	பாடல் #1522: ஐந்தாம் தந்திரம் - 18. மந்த தரம் (அருள் சக்தி சாதகத்திற்கு ஏற்றபடி படிப்படியாக வருகின்ற தன்மை)
	பாடல் #1523: ஐந்தாம் தந்திரம் - 19. தீவிரம் (அருள் சக்தி சாதகத்திற்கு ஏற்றபடி விரைவாக வருகின்ற தன்மை)
	பாடல் #1524: ஐந்தாம் தந்திரம் - 19. தீவிரம் (அருள் சக்தி சாதகத்திற்கு ஏற்றபடி விரைவாக வருகின்ற தன்மை)
	பாடல் #1525: ஐந்தாம் தந்திரம் - 19. தீவிரம் (அருள் சக்தி சாதகத்திற்கு ஏற்றபடி விரைவாக வருகின்ற தன்மை)
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