
ஆறா� த�திர� 

(வியாமளாகம�) 

விநாயக� கா�� 

ஐ�� கர�தைன யாைன �க�தைன 

இ�தி� இள�பிைற ேபா�� எயி�றைன 

ந�தி மக�தைன ஞான� ெகா��திைன� 

��தியி� ைவ�த� ேபா��கி� ேறேன. * 

1. சிவ�� ெதரிசன� 

(த��த� ���மா�� ேதா�ற�) 

1548. ப�தி� பணி��� பர�� அ�ந�கி� 

��த �ைரயா� �ரிசற� ேசாதி��� 

ச��� அச��� சதச��� கா�டலா� 

சி�த� இைறேய சிவ�� வாேம. 1 

(ப. இ.)  �� அ�பாகிய ப�தியிைன அ�ேய�பா� எ��பி எ�லாரா�� ெதாழ�ப�� த� 

தி�வ�யிைணயிைன� த�த�ளி, இய�ைக� �ய ெசவியறி��உவாகிய தி�ைவ�ெத��தா�. உபேதச ம�திர�தா� 

வழி ஆறி�� உ�ள ��ற�கைள� ேபா�கிய��வ�. நிைலெப�ற சிவெம�யிைன�� நிைலேபறி�லாத மாயாகாரிய 

உலகிய� ெபா��கைள�� இர�ட�ட�� சா��� இர�ட� பயைன�� �க��� சா�பி என�ப�� உயிரா� 

சதச�திைன�� உண���� உண�வா� அ��க�ணா�ண��திய��வ�. ஆதலா� சிவ��வாக எ��த�ளி 

வ�பவ� உ�தியாக வி�மிய ���த� சிவேனயாவ�. 

(அ. சி.)  ப�தி�பணி�� - அ�� கனிய� ெச��. ��த உைர - ��றம�ற ெதளி�த உைர. �ரிசற - 

மலப�த�க� நீ�க. ேசாதி�� - அ��வா ேசாதைன ெச��. ச��, அச��, சதச�� - சிவ�, பாச�. சீவ�. சி�த� 

இைறேய - உ�ள�தி�க� இ���� இைறவேன 

(1) 

1549. பாச�ைத� ���ேய க��� பறி�தி�� 

ேநசி�த காய� வி�வி�� ேந�ேநேர 

�ச�ற ��தியி� ��டலா நா�ட�த� 

ஆச�ற ச��� அ�பல மாேம. 2 



 
* இ� பாடைல� பி���ள பாடெலன� ேப�வ� ெபரிேயா�. 

1. ச�தச� சிவஞானசி�தியா�, 7. 3 - 1. 

" அறியாைம. " 8. 2 - 20. 

2. எ��ட�, சிவஞானசி�தியா�, 2. 3 - 2. 

(ப. இ.)  ஆ�யி�க���� ெதா�ைமேய ஏ�ப�ட மல�ைத� ேபா��த��, மாைய விைனகைள உட���� 

அ� மல�ைத� பறி�தி�ட��வ�. மல� நீ�க�� உயி�க� சா��ப�றி� ப�ென�நா� வி��ப� ைவ�தி��த உடலி� 

வி��ப�ைத ஒழி�பி��, ேநர�யாக� த� தி�வ�யி� ���� ெப��ேப� ந��தலா� அ� சிவ� ேபர�� 

ேநா�க�ைத�ைடய�. அ�தைகய ��றமக�றி� �ணம��� உ�ைம� �� அறி�� ெப�ெவளி� சிவேனயாவ�. 

(அ. சி.)  பாச ...�� - மாைய� ��� ஆணவமல�ைத� ெதாைல��. �ச�ற - அ�சம�ற. ேநசி�..வி�� - 

தாெனன வி��பி இ��த சரீர ஆைசைய நீ�கி. நா�ட�த� - க��திைன�ைடய�. 

(2) 

1550. சி�திக� எ�ெடா�� தி�சிவ மா�கிய 

��தி�� எ�ச�தி� ��ைம�� ேயாக��� 

ச�தி�� ம�திர சாதக ேபாத�� 

ப�தி�� நாத� அ�ளி� பயி�ேம. 

(ப. இ.)  அக�தவ�தா�� எ��� எ�வைக� சி�திக�ட� உ�தியான சிவமா�கிய அ�வைக வழிகளி� 

��ைம��, சிவெப�மானி� த� வய�தனாத� �தலிய தி�வ�� �ண�க� எ���, சிவேயாக�தா� வ�� 

ச�தி��, ம�திர�கைள� பயி�� உண���, ெபா�நீ�கி� சிவெப�மாேன ���த� என வழிப�� ���த� ப��� 

ஆகிய இைவயைன��� ���த� தைலவனாகிய சிவெப�மா� தி�வ�ளா� ைக��� எ�ப. 

(அ. சி.)  ��தி�� - அ��வா ேசாதைன��. எ�...�� - சிவ�ைடய எ��ண�கைள�� ெபா��தியதா� 

��ைம��, ேயாக...�� - எ�வித ேயாக�களா� அைட�� வ�லைம��. ம�திர சாதக�� - ம�திர வ�லைம��. 

ேபாத�� - அறி��. ப�தி�� - அ�யா� ப�தி��. நாத...�� - சிவ�� க�ைணயா� நைடெப��. 

(3) 

1551. எ�லா �லகி��� அ�பாேலா� இ�பாலா� 

ந�லா� உ�ள�� மி�க�� ந�கலா� 

எ�லா�� உ�ய�ெகா� ��ேக அளி�தலா� 



ெசா�லா��த ந��� ��த சிவேம. 1 

(ப. இ.)  ��ப�தா� த��வ�க��� உ�ப�ட உலக�க� அைன�தி��� அ�பா�ப�ட சிவ�, இ� �லக��� 

ெத�னா�ைடய சிவேனயா�� திக�கி�றன�. அவ� ந�லாராகிய சிவஞானிக� உ�ள�� மி�க அ�� 

ெச�த�ேபா� ஏைனயா���� ெச�த� ெபா���� �ற�ேத த� �த� ���மா�� ேதா�றி ய��வ� அதனா� 

எ�லாைர�� இ� பிற�ெபா�றிேலேய உ�ய� ெகா�ட��வ�. அதனா� �கழைம�த ந��� இய�ைக� சிவேன. 

��த� - இய�ைக. 

(அ. சி.)  எ�...ேலா�-அ�ட�க� எ�லா� கட�த அமல�. இ�பாலா� - ��வ�வா� இ�� வ��. 

உ�ய�ெகா�� - ஈேட��ப�. 

(4) 

 
1. மன�தக�தா�. அ�ப�, 6. 8 - 5. 

" அ�ைமய�ப. தி��களி���ப�யா�, 1. 

1552. ேதவ�� ��த ���� உபாய��� 

யாைவ�� ��றா �ன�க� �ைரயாேல 

�வா� ப�பாச மா�றிேய ��தி�பா� 

யாைவ�� ந��� ��பர� அ���ேற. 

(ப. இ.)  ேதவனாகிய சிவெப�மா�� இய�பாகேவ பாச�களி� நி�� நீ�கிய அ�ைம ஆ�யி�� 

சிவ��வாவ�. இ� வி�வ�� ஒ�வேர. இைற, உயி�, தைள எ�� க�தி� ேபச�ெப�� பதி, ப�, பாச� எ�ற 

��றி�� உ�னி உைர�க�ப�� ஒ�றாக அவனி��ப�� கா�க. அவ�, ெகடாத உயிராகிய ப�வின� தைளயாகிய 

பாச�ைத அ�மைற, உபேதச�தா� மா�றிய��வ�; மா�றேவ தி�வ��ேப�றி�க� எ�லா�யி�� ெச�� இ����. 

அ�தைகய சிவெப�மா� ேமலா� ��பர� ஆவ�. அவ� தி�வ�யிைணயி� �� அ�� �ரிவாயாக. பர� - ேம�. 

இ� ைவ�� ெச���க�� ��றாவ� ெச��� ஒழி�த ஏைனய நா�� ெச���களி�� �ைறேய சிவ��, 

சிவச���, ந��� ��பர� எ��� தி��ெபய�க� காண�ப�கி�றன. இவ�றா� �ைறேய அறிவி� சீல�, ேநா��, 

ெசறி�, அறி� எ��� நா�� ெநறிக�� �றி�பி� �ல�ப�வன கா�க. அ�மைற - தி�ைவ� ெத��� உன�க�� 

: உ�ன� க��; உ�ன - க�த. உன எ�ப� உ�ன எ�பத� இைட��ைற. 

(அ. சி.)  ேதவ�� - சிவ��. உபாய��� - பதா��த�க��. ��றா� உன� க�� - பதி, ப�, பாச� என 

��றாக� க��வைத உண���. �வா� ப� பாச� - அழிவி�லாத ஆ�மாவி� பாச�ைத. 



(5) 

1553. ��த சிவ��� வா�வ�� ��ைமெச�� 

அ�தைன ந�க�ள காணா அதி�ட� 

ெபா��த� க�ணா� நமெர�ப� ��ணிய� 

அ�த� இவென� ற�பணி வாேர. 1 

(ப. இ.)  இய�ைக� சிவெப�மா� ��வா� எ��த�ளி வ�� ஆ�யி�கைள மலமக�றி� ��ைம 

ெச�த��வ�. அ� ��ேவ த� தி�வ�யிைணைய�� ந�கிய��வ�. இ� ��ைமயிைன� கா�� ேபறி�லாத 

��லறிவாளராகிய அதி�ட�, நிைலயி�லாத மாயாகாரிய மாகிய ஊன�க� ெகா�� க�� சிவ���� 

ந�மேனாரி� ஒ�வேர எ�ப�. அ��க� ெப�ற ��ணிய� ேப�ைடயா� அ�தனாகிய சிவெப�மா� இவேன எ��, 

'காதலாகி� கசி�� க�ணீ�ம�கி� சிவசிவ' எ�� ஓவா� ஓதி அவ� தி�வ�ைய வண��வ�. அ�தைன: 

அ�+த�ைன. அ�ஙன� ெச�த�ளிய த�ைன; அ�தனாகிய சிவைன. ��த� - �னித�; இய�ைக. 

(அ. சி.)  ெபா�...எ�ப�-அ��க�ணா� அ�றி ஊன�க� ெகா�� பா���� �ட� சிவ��ைவ� 

சிவமாக� பாவி�கா� மானிடரி� ஒ�வ� எ�ப�. 

(6) 

 
1. ெந�சிைன�. அ�ப�, 4. 23 - 9. 

1554. உ�ைமயி� ெபா��ைம ஒழி�த�� உ�ைம�பா� 

தி�ைம�� ஒ�ைம� சிவமாய அ�வர� 

வ�ைம�� எ�ெட��� சி�தி மய�க�� 

அ�ண� அ�ள�றி யாரறி வாேர. 

(ப. இ.)  சிவ�� உ�ைமயாகிய தி�வ��ண�வா� நிைலயி�லதாகிய காரறிவா�ைம எ��� 

அறியாைமைய அக��வ�. அக��த�� காரண�தி� நிைலேப�ைடயதாய தி�ைமமி�க மாயாகாரிய நிைலைம��, 

இய�ைக உ�ைம அறி� இ�ப ஒ�ைம� சிவனா� அ�மாையயிைன� காரிய�ப��தி, நா� பய�ெப��ப� நம��� 

த�த�ளிய வ�ைம�� �லனா��. அ�ப��நா�� சி�திகைள எ��� மய�க�� அக��. இைவயைன��� 

சிவெப�மானாகிய அ�ணலி� தி�வ�ளாலா��. இ���ைமயிைன அறிவா� மிக�� அரிய�. 

(அ. சி.)  ெபா��ைம அ�ஞான�ைத. உ�ைம� பா� தி�ைம�� - உ�ைமயாக� காண�ப�ட உலக�தி� 

மாய வலிைம��. எ�ெட�� சி�தி மய�க� - 64 சி�திகளா� ஆ�� மய�க��. 
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1555. சிவேன சிவஞானி யாதலா� ��த 

சிவேன ெயனஅ� ேசரவ� லா��� 

நவமான த��வ 1 ந���தி ந��� 

பவமான தி�றி� பரேலாக மாேம. 

(ப. இ.)  சிவஞானமாகிய ���ண�ைவ� த�த��� சிவ�� சிவஞானியாவ�. அவ� சிவெனனேவ ப�வ�. 

ஆதலா� சிவ��ைவ இய�ைக உ�ைம�சிவேன என நிைன�� அவ� தி�வ�ைய� ேச�� ந�ேப� ெப�றா���� 

�வாமாையயி� காரியமாகிய அ� �ட�����க� �மாையயி� காரியமாக ேவ�ப��. ேவ�ப�த� - சிற���த�. 

இ�ேவ ஈ�� நவமான த��வ� என ஓத�ப���ள�. 'உ�ள� சிவ�ட� ஒ�றாகி� உட�� அவ�டலா�� இஃ� 

'உ�ளநிைன வா�ண�வா� உ��ண�வா� ��ைம�ட�, வ�ள�ட� அைம�ப� வ��' எ��� �ைறைமயாலறிக. 

வழி�ேப�களாகிய ��தி�� ைக���. பிற��� அ��. வி��ேபறாகிய பரேலாக� என�ப�� வாேனா���ய��த 

உலகமாகிய தி�வ��ேப�� எ���. 

(அ. சி.)  பவ� - பிற��. 

(8) 

1556. ��ேவ சிவெமன� �றின� ந�தி 

��ேவ சிவெம� ப��றி� ேதாரா� 

��ேவ சிவ�மா�� ேகா�மா� நி��� 

��ேவ �ைர�ண� வ�றேதா� ேகாேவ. 

(ப. இ.)  ந�தியாகிய ���த�சிவ�, அ��வீ��சியா� எ��த�ளிவ�� ஆ�ெகா��� ��ேவ சிவ� 

எ�� அ�ளின�. தி�வ�� �ைணயா� ��ேவ சிவ� எ��� ெம��ைமயிைன� 

 
தாெனைன. அ�ர�, 7. 100 - 1. 

�றி�ேதா� சிவ�மா�� சிற�ப�� தைலவ�மா� நி�பவராவ�. அவைரேய சிவ��ெவ�ப�. அ� சிவ��ேவ �லா�� 

�லா�ண�� ேநா�ைம யறிவா�� அறியெவா�ணாத சிவ� எ�ப�. ��ண�� - ���ண��. ேநா�ைம�ண�� - 

சி��ண��. ���ண�� - ���ண��. அ��வீ��சி - ச�திநிபாத�. 

(9) 

1557. சி�த� யாைவ�� சி�தி� தி��தி�� 



அ�த� உண���வ தா�� அ�ளாேல 

சி�த� யாைவ�� தி�சிவ மான�கா� 1 

அ�த�� அ�விட� ேதயம�� தாேன. 

(ப. இ.)  அ�தனாகிய சிவெப�மா� த� தி�வ�ளா� ஆவிக��� உ�ணி�� உண��திய��வ�. 

அதனா� எ�ணமாகிய சி�த� யாவ�ைற�� உ�ளவா� உண��தி��தி��. அ� �ைறயி� எ�ணமான� 

இைடயறா� சிவ�ைதேய நா�தலா� எ�ண �தலிய க�விகளைன��� சிவ�க�வியாக� சிற���. அ�தனாகிய 

சிவெப�மா�� அ� ஆவி தானாகேவ அம��தி�வ�. எ�ண� - சி�த�. 

(அ. சி.)  சி�த..ஆன�கா� - ப�கரண� எ�லா� பதிகரண� ஆன�கா�. 

(10) 

1558. தான�தி சீ�ைம�� ச�தி�த சீ�ைவ�த 

ேகான�தி ெய�ைத �றி�பறி வாரி�ைல 

வான�தி ெய�� மகி�� ஒ�வ��� 

தான�தி ய�கி� தனி��ட ராேம. 

(ப. இ.)  தாேன, சிவெப�மாெனன விள��� ந�திெய� கட�� வ��த�ளிய சீல� ேநா�� ெசறி� அறி� 

எ��� இறவா� தவமா� நாெனறி��, அறி� ெநறியாகிய ந�ெநறியி�க� காண�ப�வதான தி�வ�� 

�ைறைமயிைன ந�கிய�ளியவ� ந�தியாகிய சிவெப�மா�. அவ�ைடய தி�வ�� �றி�பிைன அறிவாரி�ைல. 

அவன�ளா� அறிவா��� அவ� ேமலாகிய சிவ� என� காண�ப�வ�. அ���ைமயிைன� க�� ஆவிக� 

ெப�மகி�� ெகா���. அ� சிவேன மாைல�கால�� விள��� அ���டா�� தி�விள�காக�� ேதா�றிய��வ�. 

(அ. சி.)  சீ�ைம�� - ச�மா��க ஒ�கக���. ச�தி�த - காண�ப�வதான. வான�தி - ேமலான ந�தி. 

அ�தி அ�கி - மாைல�கால��� தீப� ேபா�றவ�. 

(11) 

1559. தி�வாய சி�தி�� ��தி�� சீ�ைம 

ம�ளா த��� மய�க�� வா�ைம� 

ெபா�ளாய ேவதா�த ேபாத�� நாத� 

உ�வா� அ�ளா வி�ேலார ஒ�ணாேத. 2 

 
1. இ�நிைல. சிவஞானசி�தியா�, 8. 2 - 24. 



2. ஆரண. " 1. 2 - 18. 

(ப. இ.)  வாராத ெச�வமாகிய தி�வ��ேப��, வீ�� அ�வவ�றி� சிற���க�� மய�க�றாவ�ண� 

அ��த��, ெம�� ெபா��ண��தி ெபா��ெபா�ளி� மய�க��த��, அ� ெம�� ெபா�ைள உ�ளவா�ண���� 

தி�நா�மைறயி� ����, அ� ��பா� ெபற�ப�� சி�தா�த ���ண��� சிவ�� வ�ெவ���� சிவெப�மா� 

அ�ளாவி�� ஒ�வரா�� உணரெவா�ணாெத�க. 

(அ. சி.)  நாத� உ�வா� - ந�தி ��வ�வா� வ��. 

(12) 

1560. ப�திய� ஞானைவ ரா�கிய ��பர 

சி�தி�� வி�தா� சிேவாகேம 1 ேச�தலா� 

��தியி� ஞான �ைள�தலா� அ��ைள 

ச�தி ய��தரி� தாெனளி தாேம. 

(ப. இ.)  சிவ�பா� ��ைமய�பா� ப�தி��, அ� ப�தியி� விைளவா� தி�வ��ண���, அ� �ண�வா� 

ஏ�ப�� ைவரா�கிய� எ��� ப���தி�� தி�வ��ேப���� வாயி�களா��. இவ�றா� அவ� நா� ஆேன� 

என� க��தலாகிய பாவைன உ�டா�. அ�பாவைனயா� சிவேனயாவ�. அதனா� வீ�ேப�றி�� வி�தாகிய 

தி�வ��ண�� ேதா���. அ� ெம��ண��� ேதா�ற� தி�வ�� வழியாக� கிைட�க� ெப�தலா� 

எளிதாயி�ெற�க. 

(அ. சி.)  ��தியி� ஞான �ைள�தலா� - ��தியைடய இ�ைச உ�டாகலா�. அ� �ைள-அ�த இ�ைச. 

ச�தி அ��தரி� - தி�வ�� ச�தி அ�ளி�. 

(13) 

1561. இ�ென�த ைவ�தேதா� இ�ப� பிற�பிைன 

��ென�த ைவ�த �த�வைன எ�மிைற 

த�ென��� கால��� தாேன ெவளி�ப� 

ம�ென�த ைவ�த மனம� தாேன. 2 

(ப. இ.)  ேமேலாதிய சிற���க� எ�லா� எ��த��ரிய ெத�னா�டக��� பிற��� இ�ப� பிற�பிைன 

��னேம எ���ப� அ�� ெச�த ���த�வனாகிய சிவெப�மாைன எ� தைலவ� எ�� வ���ேவா�. அவ� 

தி�வ�ைய ஆ�யி� அைட�� ெச�வி அ�ளா� எ���கால�� அ� சிவ� தாேன ெவளி�ப�ட��வ�. அ�தைகய 



ெச�வி வா��ப� அ����� தனியிடமாக மன� அைம�தகால� ெத�க. அ�ஙன� அைம�த மன� ஏைன� 

க�விக���� தைலைம�பா� எ���. 

(அ. சி.)  இ� எ�த - இ�ப� எ�த. �� எ�த - பிற�பிைன எ�த ைவ�த. த� எ��� - த�ைன அைட�� 

கால�தி�. ம�.....தாேன - ெப�ைம எ�த ைவ�த உ�ள�தி�க�ேண. (மன�: உ�ள���� ஆ�ெபய�.) 

(14) 

 
1. க�டவிைவ. சிவஞானசி�தயா�, 9. 3 - 1. 

" ��தி. ச�ப�த�, 2. 66 - 3. 

இ�திரிய. சிவஞானசி�தியா�, 10. 2-1. 

1562. சிவமான ஞான� ெதளியெவா� சி�தி 

சிவமான ஞான� ெதளியெவா� ��தி 

சிவமான ஞான� சிவபர� ேதேயக� 

சிவமான ஞான� சிவான�த ந��ேம. 

(ப. இ.)  சிவமா��� தி�வ��ண�� சிவஞான� என�ப��. சிவஞான� எனி�� தி�வ�� எனி�� ஒ�ேற. 

அ� தி�வ�ளா� ஆ�யி�களி� அறி� ெதளி�ெப��. அறி� ெதளிய� சிற�த சி�திக� ைக���. ப���தியாகிய 

வீ�� எ���. இவ�றா� சிவ� தானாத� எ��� சீ�� ெபா����. அ�தி�வ�ேள தவலி� சிவ இ�பமா��. 

(அ. சி.)  சிவபர� - சா��சிய�. 

(15) 

1563. அறி��ண�� ேதனி� வகலிட ���� 

ெசறி��ண�� ேதாதி� தி�வ�� ெப�ேற� 

மற�ெதாழி� ேத�மதி மா�டவ� வா��ைக 

பிறி�ெதாழி� ேதனி� பிறவிைய நாேன. 

(ப. இ.)  தி�வ���ைணயா� உலகிய� உ�ைம ���� அறி��ண��ேத�. சிவ� தி�வ���� ேபர�� 

ைவ��� தி��ைற�� சி�தா�த ��க�� ஓதி�ண��� தி�வ�� ெப�ேற�. சிவன� நிைன��� சிற�த 

அறிவி�லாரி� ெப�வா�ைவ�� மற�ெதாழி�ேத�. அதனா� சிற�பிலா� த� திற��� ேச�ைவ நீ�கி��. நீ�கேவ 

பிறவியினி�� வி�ப�ேட�. 



(அ. சி.)  அகலிட� - உலக� ����. ெசறி��ண��� - அ�பினா� உண���. மதி மா�டவ� - அறி� 

ெக�டவ�. 

(16) 

 
2. தி�வ��ேப� 

1564. இைச�ெத�� அ�பி� எ��த ப�ேய 

பைச�ெத�� ஈசைர� பாச��� ஏக� 

சிவ�த ��வ�� ெச�னிைக ைவ�க 

உவ�த ��பத� உ�ள� �வ�தேத. 

(ப. இ.)  தி�வ�� வல�தா� ஒ�� எ�� அ�பி�க� அ�வ���வாக விைழ�� எ�� சிவெப�மாைன, 

ேம�� ேம�� ��கி வள�� அ�பி�வழி� ெச�� ெதா�வ�. ெதா�ேவ, சிவெப�மா� சிவ��வாக வ�� 

��மல�கைள அக��வ�. அக�றி உ�சியி�க� தி��ைகயிைன� ெபா���மா� ைவ�த��வ�, அ�ளேவ 

அவ�த� தி�வ� ஆவிகளி� உ�ள�� இடனைனம�� ெவளி�ப�� அம��. 

(அ. சி.)  பைச�� எ�� - வி��பி� ேதா��கிற. பாச��� ஏக - அ�பி�வழி� ெச�ல. சிவ�த - 

அ�ஞான�ைத� ேகாபி�த 

ெச�னி ைக ைவ�க - தைலயி� ைக ைவ��� ெச��� தீ�ைகைய� ெச�ய. 

1565. தாட�த ேபாேத தைலத�த 1 எ�மிைற 

வாட�த ஞான வலிைய�� த�தி�� 

வீட�த மி�றிேய யா�ெகன வி�ட�� 

பா�� ��ைவ��� பா�வ�� த�தேத 2 

(ப. இ.)  எ� தைலவனாகிய சிவெப�மா� த� தி�வ�யிைணயிைன எ� உ�ள�ேத பதி�தெபா�ேத, 

இ�கா�� ெபாறி�ல�க��� அ�ைம�ப��� கிட�த எம�� அைவக� அ�ைம�ப��ப�யான தைலைமைய�� 

த�த�ளின�. அறியாைமைய ஈ�� வாளாகிய தி�வ��ண�விைன�� த�த�ளின�; ���ேபறி�லாத 

தி�வ��ேப�றிைன�� த�த�ளின�; தி�வ�ளா� த� தி�வ�ைய ெவளி�ப��� சிவ��வா� எ��த�ளி வ�� எ� 

��ேம� ைவ�த�ளின�. 

(அ. சி.)  தா� த�த ேபாேத - தி�வ�ைய எ� ெச�னிமிைச ���னேபாேத. தைலத�த - தைலைம� த�ைம 

வ�த�. வா� த�த ஞான - வா� ேபா�� அ�ஞான�ைத ஈ�� ஞான. வீ� அ�தமி�றிேய ஆ�ெகன - ��தி 



இ�ப�ைத எ��� நி�தியமா� அ�பவி எ�� அ��பா�� - அ�ளினா�. �� ைவ�� - தைலயி� தி�வ�ைய� 

���. பா� வ�� - �மியிேல ��வ�வா� வ��. 

(2) 

1566. தானவ னாகி� ெசா�ப� �வ�தி�� 

ஆன ெசா�ப�க� நா��� அக�றின 

ஏைனய ��திைர யீ�தா�ட ந�ன�தி 

தான� ������ தாபி�த ��ைமேய. 

(ப. இ.)  தி�வ�ளா� ஆ�யி� சிவமாகி� சிவன��ைம யறிவி�ப நிைலயினி� நி���. அ�ெபா�� 

மலமாைய க�ம� மாேயய� எ��� நா�கின� இய��க�� நீ�கின நிைலயிைன எ���. சிவ� தி�வ��� 

அ�ைமயா� அைடயாள� ெபாறியிைன ந�கி ந�ல ந�திெய�கட�� ஆ�டன�. அ� சிவெப�மா� தி�வ� ��� 

ஆ�யி�கைள அ��வழி நிைல�பி�த� ெம��ைமேயயா��. இ�, நிைல�பி�த� தி�வ�ளாகிய பிரதி�டாகைலயி� 

அ��ெச�ைகயா��. இ� கைலக� ஐவைக எ�ப. அைவ: நீ�க�, நிைல�பி�த�, �க�வி�த�, அைமதியா�க�, 

அ�பாலா�க� எ�ப. ெசா�ப� - இய�ைக. ��திைர - ெபாறி. 

(3) 

1567. உைரய� �ண�வ� �யி�பர ம��� 

திைரய�ற நீ�ேபா� சிவமாத� தீ���� 

கைரய�ற ச�தாதி நா��� கட�த 

ெசா�ப� தி��தின� ெசா�லிற� ேதாேம. 3 

 
1. இ�திரிய. சிவஞானசி�தியா�, 10. 2-1. 

2. ஆவா. 8. தி��ெத�ேளண�, 7. 

3. கய�மா�ட. 8. தி��ெத�ேளண�, 11. 

(ப. இ.)  சிவ��வா� வ�� தி�வ� ���ய�� பிற�பி� ேக�வா� உைர�� உண��� அக�றன. அகலேவ, 

உயி�� உயி���யிராகிய சிவ�� எ�� ேவ�ப��தி� ேப�� ேப��� அ�ற�. திைர�� கட�மாகிய ஒ�றைனேய 

திைரெயன��. கடெலன�� இ� ெபயரா� ேப�கி�ேறா�. கட� ெதளியாத நிைலைமயி�, கட� ெதளி�த இட�தி� 

இர�� ெபயரி�ைல. அ�ேபா� ேம��றிய உயி�� சிவ�� எ�பதாகிய ேப�� அ�றதா��. ஆனா� ஆ�யி�� 

சிவ�� மல�மண� ேபால இைய�� இ�ெபா��க�. அதனா� கட� ேபா� ஒ�ெற�� ெபய� சிவ�தி�மா�� 



இ�றா��. ஆனா� �ண��� எ��� ெபய� உ�டா��. எ�ைலயிலாத �� ஓைச, நிைனேவாைச, மிட�ேறாைச, 

ெசவிேயாைசயாகிய நா�ைம�� ச�தாதி நா�� என�ப�டன. அைவ ஓைச ெம�யாகிய நாத�ைத� �றி���. 

அ�நாத�ைத� கட�� விள��கி�ற சிவ இய�ைகயி�க� ஆ�யி�களாகிய ந�ைம �க�வி�த�ளின�. அதனா� 

வா�நிைற உணவின�, நாவா� உைரயாட இயலாைமேபால யா�� ேபசாநிைல ெப�றன� எ�க. 

(அ. சி.)  உயி� பரம�� - சீவ� சிவ� எ�கிற ேவ�பா��றி. ெசா�லிற�ேதா�-ம�ன நிைலயைட�ேதா�. 

(4) 

1568. �ரவ� உயி��� ெசா�ப�� ைக�ெகா�� 

அரிய ெபா���� திைரயாக� ெகா�� 

ெபரிய பிரான� ந�தி ேப�ச�� 

உ�கிட எ�ைனய� ��ய�ெகா� டாேன. 

(ப. இ.)  சிவ��வா� எ��த��� ஆ�டவ�, ஆ�யிரி�ைடய ப�ைம ��ைம ��ைம (காரண�) 

எ��� �வைக �ட��கைள�� இரவைல ஏ�ப�ேபா�� த� உைடைமயாக ஆ��கி�றன�. ஆவி�� உட�� 

உைடைம எ�லா�� காணி�ைகயாக� ெகா�கி�றன�. சிவெப�மா� தி�வ�ைய�ெப�ற ந�திெய� கட�ள� 

எ�ைன உ�ய� ெகா�ட�ளின�. அதனா� உைரய�� உ�ள� உ�கி� க�களி� இ�பெவ�ள நீ� ெப�க� ப�ள�� 

ெவ�ள�ேபா� அைமதி ஆ�கின�. 

(அ. சி.)  உயி��� ெசா�ப� - �ல�, ���ம�, காரண�. அரியெபா�� ��திைரயாக - உட�, ெபா��, 

ஆவி ��ைற�� காணி�ைகயாக. ேப�ச�� - ம�ன நிைலயி� இ���. 

(5) 

1569. ேப�ச�ற இ�ப��� ேபரான� த�திேல 

மா�ச�ற எ�ைன� சிவமா�கி மா�வி��� 

கா�ச�ற ேசாதி கட����� ைக�ெகா�� 

வா�ச �க�மாள� தா�த�� ம��ேம. 

(ப. இ.)  ெசா�லெவா�ணாததாகிய தி�வ� இ�ப� ெப� வா�வி� ஒ��க�ெச��, (மா�� : மா��� - 

ஒ��க�ெச��) உரிைமய�ற அ�ைமயாகிய எ�ைன� சிவமா��தலாகிய அ�பாலா�கைல� ெச�த�ளின�. 

ெச�யேவ பிணி���த�ைமயாகிய ப���வ� அழி��. 

அழியேவ ெகா�ைமயி�லாத தி�வ�� ஒளி ெவளி�ப��. ெவளி�ப�� உ�ள�, உைர, உட� எ��� 

��க�வியினா�� இய�ற�ப�� பட�த� பாட� பா�கிட�த (பணித�) லாகிய ��� தி��ெதா��கைள�� 



ைக�ெகா�ெடா�க அ���. பிணி�ைன�பா� எ�� த��க��சியிைன மாள�ெச��� தி�வ�ைய� த�� எ��� 

ஒ��ேபா� நி�� நிைலெப�மா ற���. பிணி - க��: ஆணவ�. 

(அ. சி.)  மா�ச�� - ஒ��க� ெச��. மா�வி�� - ப���வ�ைத ஒழி��. கா�ச�ற - ெகா�ைமயி�லாத. 

கட� ���� - ��கரண�களா� ெச�ய�ப�� காரிய�க�. வா�ச�க� - த��க��சி. 

(6) 

1570. இதய��� நா�ட��� எ�ற� சிர��� 

பதிவி�த பாத� பராபர� ந�தி 

கதிைவ�த வா��ெம� கா��ய வா�� 

விதிைவ�த வா�� விள�பெவா� ணாேத. 

(ப. இ.)  அ�ேய�ைடய உ�ள��� க�ளமிலா� க�ணக��, உ�சியி�� த��ைடய அ��ெபற� 

தி�வ�ைய� பதிவி�த ெதாழ�ப�� ேதவ� ெதாழ�ப�� ெப��ெபா�� ந�தி தி�வ��ேபறாகிய கதியைம�தவா��, 

சிவ��வா� எ��த�ளிவ�� ெம��ெபா�� உண��தியவா��, தி�மைற தி��ைறகளாகிய ெச�தமி� ேவதாகம 

விதி ைவ�தவா�� அவன�ளா� அ�லாம� ஆவிகளி� ��டறி� சி�றறி�களா� ெவளி�ப��தி� �ற ஒ�ணா 

ெத�க. 

(7) 

1571. தி�வ� ைவ�ெத� சிர�த�� ேநா�கி� 

ெப�வ� ைவ�த�த ேப�ந�தி த�ைன� 

��வ� வி�க�ட ேகாைனெய� ேகாைவ� 

க�வழி வா�றிட� க��ெகா� ேடேன 1 

(ப. இ.)  அ�ேய� ��யி� தி�வ�ைய ைவ�த�ள��, தி��கைட�க� ேநா�கம�ள�� ெச�த�ளி� த� 

ெப�வ�வாகிய சிவ நிைறவிைன� த�த�ளியவ� ெப��ெபா�� ந�தியா��. இ�விர��� �ைறேய தி�வ� 

தீ�ைக என�� தி�ேநா�க� தீ�ைக என�� �ற�ப��. அ� ந�திெய�கட�ைள� ��வ�வி� க�டன�. அவேன 

ந� பிற�பாகயி க�வழி� ஆ��� தைலவனாவ�. அவேன க�ணைனய காதலனாகிய ேகா�� ஆவ�. ஆவன�ளா� 

அவ� தி�வ�ைய� க��ெகா�ேட�. 

(8) 

1572. தி�வ� ஞான� சிவமா�� வி��� 

தி�வ� ஞான� சிவேலாக� ேச���� 



தி�வ� ஞான� சிைறமல மீ��� 

தி�வ� ஞானேம தி�சி�தி ��திேய. 

 
1. ேத��. அ�ப�, 4. 9 - 92. 

(ப. இ.)  தி�வ��ண�� ஆ�யி�கைள ��மல� பிணி�பினி��� ெச�ைம�ற வி�வி���. அ� �ண�ேவ 

கிைட�த�கரிய தி�வ�� சி�திகைள எ��வி���. அ�ேவ சிவ �லக வா�விைன� ேச��பி���. அ� �ண�ேவ 

சிவமா� ெப�வா�ைவ�� ���வி���. 

(9) 

1573. ேம�ைவ�த வா�ெச� யாவி�� ேம�விைன 

மா�ைவ�த சி�ைதைய மாயம தா�கி�� 

பா�ைவ�த ெச�னி� படெராளி வானவ� 

தா�ைவ�த வா� தரி�பி�த வாேற. 

(ப. இ.)  ேமேலாதிய தி�வ�� ஆைணயி�வழி ஆ�யி�க� ெச�ைம�ற ஒ�காவி�டா�, ப�ைட� 

பழவிைனகளாகிய எ�� விைனக� உ�ள�ைத மய�கி ஆைச��ழி�� வீ��தி� பிற�� இற�பி�ப��தி 

மாயமதா���. பா�ேபா�� பிைறயிைன� ��ய�ளிய தி���யிைன�ைடய அறி�� ேபெராளி� ெப�மானாகிய 

சிவெப�மா� தி�வ� ���யவா��, ெச�ெநறி�க� நி�பி�தவா�� தி�வ�ேள. 

(10) 

1574. கழலா� கமல� தி�வ� எ��� 

நிழ� 1 ேசர� ெப�ேற� ெந�மா� அறியா 

அழ�ேச�� அ�கி�� ஆதி� பிரா�� 

�ழ�ேச�� மி��யி�� ��� �ைல�தேத. 

(ப. இ.)  ஆ�ைம அைடயாள� ேக�ைமயா� கழ� அணி���ள ெச�தாமைரயைனய தி�வ� எ�� 

சிற�பி��� ெசா�ல�ப�� எ��� ெபா�றா� ெபா�� நிழ� ேசர�ெப�ேற�. ேம�� நீ�ட தி�மா�� காண��யாத 

அழ�வ�ணமா� எ��த�ளி ெவளி�ப�� நி�றவ� சிவ�. அவேன உயி��� உயிராக நி�ப�. அ�ஙன� நி�கி�ற 

அவ� அ�ைமேயா�� �� அ�பனாக� திக�வ�. அ��� உயி��� உயிரா� உண�வி�க� திக�வ�. அ�நிைலயி� 

எ� உயி� நிைல�களமா� உட��� நீ�கி��. �ழ� ேச�� மி��� - கரிய ��தைல�ைடய மி�ெனாளி ேபா�� 



அ�ைம��. ���: எ�பத�க� உ�ள உ�ைமைய� பிரி�� மி� எ�பதெனா� ���க. ஆதி�பிரா�: ஆதியாகிய 

சிவ�. 

(11) 

1575. ��ம�ன ரா�� �லகம தா�வ� 

அ�ம�ன� இ�ப� 2 தளவி�ைல ேக�கி� 

��ம�ன ரா�நி�ற ேதவ�க� ஈச� 

��ம�ன ரா�� 3 ��ற ம��நி� றாேர. 

 
1. �ழலா�. அ�ப�, 4. 93 - 9. 

2. எ�னிலா� " 5. 21 - 1. 

" த�சாக. 11. ஐய�க�, 22. 

" ப�����. " 10. 

3. நாமா����. அ�ப�, 6. 98. 1. 

" ���வி�. " " " 6. 

(ப. இ.)  நில�லகி� ���� ம�னரா�� திக��� வாழி�� சிவன�யா� ெப�� மாறா இனப� அவ�க��� 

இ�ைல. அ� ம�ன�க� உ�ைம வா�வாகிய ஒளி�லக வா�� எ�தி�� ேதவராவ�. (அ�நிைல மீ��� பிற�பிைன� 

த��.) சிவெப�மா� அ�யவரா� வா�பவ� தனி�� கவி�� ஆ�� அரசி�� இனியனாகிய சிவன�யி�ப�திைன 

இ�ைமேய �க�வ�. அ� சிவ��� நிைலெப�ற ��யாக வா�� அ�யா� அ�பைக ெச�� ஐ��ல� அட�கி நாெனறி 

ஒ�கி ��மல� ��ற� அ�� நி�றன�. அதனா� இ�வைகயா� பிற�பிற�ப�� ஒ�றா� சிற����� தி�வ�யி�ப�� 

வா�வ�. 

(12) 

1576. ைவ�ேத� அ�க� மன�தி�� ேளநா� 

ெபா��ேத ெயரி�� �ல�வழி ேபாகாம� 

எ��ேத� உழ�� இ�விைன மா�றி�� 

ெம��ேத� அறி�ேதன� ேவத�தி� அ�தேம. 1 

(ப. இ.)  தி�வ�ளா� தி�வ�யினிட�தி� உ�ள� ைவ�ேத�. அதனா� அவ� அ��க� ெப�ேற�. அ� 

வ��க� �ைணயினா� நிைலயிலா� ெபா��கைள நிைல��ளனவாக விள��� ஐ��ல�வழி� ேபாகாம� நி�ேற�. 



நி�கேவ இ�விைனயி�க� உழ�� பிற�� இற�� எ��� இைள���ேபா�� த�ைமயிைன மா��நிைல எ�தி��. 

அதனா� உ�ைம� தி�வ�யி�ப�ேதைன உண��ேத�. அ� ேதேன உ�ைமயறிவி� ��பா��. ேவதா�த� - 

உ�ைமயறிவி� ���. ேதேன சிவ� வ�ண� ேத��ம�� வ�ண�பா�, மாேன உயி� பளி�� ம�றிர��� 

சாரஇ�பமா�. 

(அ. சி.)  அ��க� - தி�வ� ஞான�ைத ெபா�....வழி - ெபா�� ெபா��களி� ப��ைவ��� ஐ��ல� வழி. 

எ��ேத� - ஒழி�ேத�. ெம��ேத� - உ�ைம இ�ப�. ேவத�தி� அ�த� ேவத�தி� �ற�ப�ட ��வான ெபா��. 

(13) 

1577. அ�சார லா�அ�ண� பாத மிர��� 

��சார ைவ�தன� ��ைன �னிவ� 

ப�சா��த இ�ப� பழவ� ெவ�ள� 

��சா� ெநறி�� நி�பவ� ெகா�ைகேய. 

(ப. இ.)  ந�ெனறி� ெச�வா� தி�வ�ட�்ைணய� தி�வ� ேச�வ�. ப�ைட� பழவ�யாராகிய ��நீ� �சிய 

�னிவ�க� சிவெப�மா� தி�வ�யிர�டைன�� த� ���� அணியாக அணி�தன�. ப��ைறயா� ஏ�றமாக 

எ��� இ�ப நிைறவினராகிய அ�யா�� இண�கி வா�� இ�பெவ�ள��� ���தேல ந�ெனறி� ெச�வா� 

ெகா�ைகயா��. ந�ெனறி - ச�மா��க�. 

(அ. சி.)  ப�சா��த - ேசாபான �ைற�ப� அைடய�ப�ட. பழவ� இ�ப ெவ�ள��� - பழைமயான ேமா�க 

இ�ப��� ���� அ�யாேரா�. சா�ெநறி - ேச�த��ரிய ச�மா��க�. 

(14) 

 
1.நாேனேயா. 8. தி�ேவசற�. 10. 

1578. ம�திர மாவ�� மாம�� தாவ�� 

த�திர மாவ�� தான�க ளாவ�� 

��தர மாவ�� ��ெநறி யாவ�� 

எ�ைத பிரா�த� இைணய� தாேன. 1 

(ப. இ.)  எ�ைதபிரானாகிய அ�ைமய�பரி� இைணய�கேள உட� ேநா�, உளேநா�, ஊ�, பைக, பிற�� �தலிய 

எ�லாவைக� ��க�கைள�� அறேவ அக��� திறமா� ம�திரமா��; ெபரிய ந�ம���மா��; ��ண��மா��; 

உய��த இ�ப���� ஒ�பிலா ஒளி நில�க�மா��; உயி�, உண��, உ�ள�, உட�, உைட, உைற�� ஆகியவ�றி�� 



அழகிைன� த�வ�மா��; தி�வ� ேச���� �ய ெநறி�மா��. தி�வ� எ�ப�, 'சிவயநம' இத�க� ஆவியி� 

அைடயாளமாகிய 'ய' கர�தி� ���� பி��� உ�ளனவாகிய வகர�� நகர�� அ�ண� தி�வ� இர��மா��. 

வகர� வன�பா�ற�. நகர� நட�பா�ற�. வகர� சிவ��ட� ����. நகர� உட�ட� ����. வகர� வல� தி�வ�. 

நகர� இட� தி�வ�. 

(அ. சி.)  இ� ம�திர� க��ைத� தி�ஞானச�ப�த �வாமிக� எ��� ஆ���ளா�. தி�வ� ஞானேம 

எ�லாமா� எ�ப� இ� ம�திர� க���. 

(15) 

 
3. ஞா�� ஞான ேஞய� 

(கா�பா� கா�சி கா�சி�ெபா��) 

1579. நீ�கா� சிவான�த ேஞய�ேத நி�றிட� 

பா�கான பாச� படரா படரி�� 

ஆ�கார நீ�கி யதனிைல நி�கேவ 2 

நீ�கா அ�த நிைலெபற லாேம. 

(ப. இ.)  க���� ஒ���� ஆ�யி�கைள எ��� வி�� நீ�காத அ�ளா� உணர�ப�� ெபா�ளாகிய 

���த� சிவ�தி� வி�மிய ேபரி�ப�ேத அ��தி நி�க� ���மலமாகிய ஆணவ� பைச ெதாடரா�. ஒ�கா� ெதாடர 

ேநரி��, தி�வ�� �ைணயா� ஆ�கார� நீ�கி அ� தி�வ�� நிைனவாகேவ ெம�ய�யா� நி�ப�. நி�கேவ 

அவ�க��� ேபரி�ப� ெப�வா�� நீ�கா� நிைலெப��. பைச - வாசைன. அ�த�-ேபரி�ப�. ேஞய� - உணர�ப�� 

ெபா��. 

(அ. சி.)  ஞா�� - அறி�� ஆ�மா. ஞான� - அறி�� அறி�. ேஞய� - அறிய�ப� ெபா�� பா�கான பாச� - 

சகச மல�, ஆணவ�. ஆ�.....கேவ - ஆ�கார�ைத அட�கி ம�ன� சாதி�கேவ. நீ�கா அ�த நிைல - அழியாத 

இ�ப நிைல. 

(1) 

 
1. ம�திர. ச�ப�த�, 2. 66 - 1. 

" ேபரா யிர�பரவி. அ�ப�, 6. 54. 8. 

இ��ளி. சிவஞானேபாத�. 10. 2 - 3. 



1580. ேஞய�ேத நி�ேறா��� ஞானாதி நி�றி�� 

ேஞய�தி� ஞா�� ேஞய�தி� வீடா�� 

ேஞய�தி� ேஞய�ைத ேஞய�ைத ��றவ� 

ஆய�தி� நி�ற அறிவறி வாேற. 

(ப. இ.)  தி�வ�� �ைணயா� ேஞயமாகிய தி�வ��ேப�றி� உைற�� நி�ேறா���, ���ண�வாகிய 

சிவஞான �தலியன நிைல ெப��. தி�வ��ண�வா� தி�வ��, அ� ���ண�� ந��� வீடாகிய சிவெப�மா�ட� 

பிரி�பி�றி நி���. அ�தைகய தி�வ�� ேபா�ற� தி�வ�ைய� சா�வ�. அவேர ஆயமாகிய சிவன�யா� 

தி����ட��ட� இண�கி� ெதா���ரிவ�. அ�ேவ ஆ�டவைன அைட�� ந�ெனறியிைன�ப�றி வா�� 

அறிவிைன ந��� வாயிலிைன� பய�பதா�� அ� வறி�ைடயவேர சிற�த நிைற�த அறிவராவ�. 

(அ. சி.)  ேஞய�ேத நி�ேறா��� - ெம��ெபா�ைள ஆரா�ேவா���. ேஞய�தி�....வீடா�� - 

ெம��ெபா�ைள அறி�த ஆ�மாவி� அறிேவ ��திைய� பய�க உதவியா��. ேஞய�தி�.... ேஞய�ைத - 

ச�திைய�� சிவ�ைத��. ஆய�தினி�ற - சிவமான த�ைமயி�. 

(2) 

1581. தாென� றவென� றிர�டா�� த��வ� 

தாென� றவென� றிர��� தனி�க�� 

தாென�ற �ைவ  1யவன� சா�தினா� 

நாென� றவென�ைக ந�லெதா� றனேற. 

(ப. இ.)  இ�வைக அறி��ெபா��க�� ேபரறி�� ெபா�ளாகிய அவ� எ���, சி�றறி�� ெபா�ளாகிய 

தாென��� வித�� ெமாழிய�ப�� உ�ைம� ெபா��க� இ�ேவ� வைகயினவா�. ேபரறிெவ�ப� தாேன விள��� 

த�ைமவா��த இய�ைக அறி�; சி�றறிெவ�ப� ேபரறி�, உட� கல�� விள�க விள��� த�ைம வா��த இய�ைக 

அறி�. அவ� - சிவ�. தா� - ஆ�யி�. தா� அவ� எ��� இ� வி� நிைலைமயிைன�� ஆ�யி� அ���ைணயா� 

த� �ண�வி� கா�பதா��. அ�ஙன� க�டபி� ஆ�யி� த�ைன ஒ� �வா� நிைலைம��� ெகா��வ�� அ� 

�ைவ அவ� தி�வ�யி� சா���. அ�ஙன� சா�தினா� நாென��� அவ� எ��� ேவ��ைம�ற� �றா� மல�� 

��த� என ஒ��ைம�ற� ��வ� ேபா� உைடயா� அ�ைம என ஒ�ைம�ற� ��வ�. அ�ேவ ந�ெனறி 

நா�ைமயி� ந�ைமயா��. அ�ைம எ��� ஒ� ெசா�ேல இ� ெபா�� �ண��பிைன உண���� எழி�ைடயதா��, 

மாணவ� எ�ப� ேபா��. 



(அ. சி.)  த��வ� - உ�ைம� ெபா��. இர��� தனி�க�� சிவ�ைத� சீவனி� க��. தாென�ற 

�ைவ - ஆ�மாைவ. நாென�� அவென�ைக-சிவ� சீவ� எ�� பிரி��� �ற�. 

(3) 

 
1. த�மி�. தி��களி���ப�யா�, 44. 

1582. ைவ�சன வாறா� மா�றி ெயைனைவ�� 

ெம�ச� பர�ற� வியா��வ ேமலி�� 

நி�சய மா�கி� சிவமா�கி ேஞய�தா� 

அ�ச� ெக�� 1ெத�ைன யா�டன� ந�திேய. 

(ப. இ.)  ஆவிக� சிவெப�மாைன� ��த�ெபா��� �ைண� க�விகளாக அைம��� ெகா��த 

��ப�தா� ெம�க�� ஆவியி� வழி� ெச�லா� ஆவிகைள� த�வழி இ���� த�மா�ற���� உ�ப��தி� தா� 

தைலைமயாக நி�கி�றன. ஆவி�� இைவக�கைளயா��. இ� கைளகைள� கைள�� ஆவிைய வள��ெத��ப� 

தி�வ�ளி� சீ� ஆ��. அ� �ைறேய ஆ�டவ� தி�வ�� க��� ஆவிைய அ� தி�வ�� நிைல�பி���. 

அ�ெபா�� அட�கமாகிய ெசறிவிைன ஆவியைட��. ெசறி� வியாபக�; வியா��வ�. சிவ�, நிைறவாகிய 

வியாபகமாக இ����. ஆவி அ� சிவமா� ெப�வா� ெவ���. தி�வ��ண�வாகிய ேஞய�தா� என���ள பிற�� 

இற�பாகிய அ�ச�ைத� ெக��தன�. ெக��� எ�ைன�� ஆ�� ெகா�டன�. அவேன ந�தியாகிய 

சிவெப�மா�. 

(அ. சி.)  ஆறா� - 36 த��வ�க�. மா�றி - கைள��. எைன ைவ�� - எ�ைன நிைல�க� ெச��. 

பர�ற� வியா��வ� ேமலி�� சிவ�தி� வியாபக� ேமலி��ப� ெச��. நி�சயமா�கி சிவமா� த�ைம எ�த 

ைவ��. ேஞய�தா�-அ� சிவ�தினா�. 

(4) 

1583. ��ைன யறிவறி யாதஅ� �ட�ேபா� 

பி�ைன யறிவறி யாைமைய� ேபதி�தா� 

த�ைன யறிய� பரனா�கி� த�சிவ�� 

எ�ைன யறிவி� தி��தன� ந�திேய. 

(ப. இ.)  சிவதீ�ைக ெப���, அறிய ேவ��ய உ�ைமகைள அறியாதி��த அறிவிலா���� 

சிவதீ�ைக��� பி� அறிவறியாைம எ��� இர��ைன�� சிவ� அழி�தன�. த�ைனயாகிய ஆவிைய அறிய 



அ� வாவிைய� சிவமா�கின�. ஆ��த�� சிவ��ட� �� ஆவி த�ைன�� சிவ�ைத�� கா��. அ�வா� 

கா��ப� அ�ளின� சிவெப�மா�. 

(அ. சி.)  ��ைன - தீ�ைக ெபறா��ன�. பி�ைன - தீ�ைக ெப��� பாச� ஒழி�தபி�. 

அறிவறியாைமைய� ேபதி�தா� - அறித�� அறியாமலி��த�� எ��� த�ைமைய ஒழி�தா�. த�ைன அறிய� 

பரனா�கி - ஆ�மாவாகிய த�ைன உணர� சிவமா�கி. த�சிவ�� - அ�த� சிவனிட�திேல. எ�ைன - ஆ�மாைவ. 

(5) 

1584. காணாத க��ட� ேகளாத ேக�வி�� 

ேகாணாத ேபாக�� �டாத ��ட�� 

நாணாத நாண�� நாதா�த ேபாத�� 

காணா ெயனவ�� கா��ன� ந�திேய. 2 

 
1. வி�ைசதா�. 8. ��ட��த�. 29. 

2. இ��வி�, சிவஞானேபாத�, 9. 3 - 1. 

(ப. இ.)  சிவெப�மா� ஆவிக���� காணாத க�ணாகிய அ��க� அளி�தன�. ேம�� ேகளாத 

ேக�வியாகிய அறி�� ெபாறிமைற அ�ளின�. அஃதாவ� சி���திைர உபேதச�. �ைறநிைறதலாகிய 

ேகாணலி�லாத சிவ வா�விைன அ�ளின�. ேபா��� வர�மி�லாத ெபா�வ�� �ண��� அ�ளின�. இய�ைக 

நாணமாகிய அ�ைமநிைல அ�ளின�. நாத��வாகிய தி�வ��ண�ைவ�� ேச��தன�. இைவ அைன�ைத�� 

கா�க எ�� க�� கா��ன�. அவ� ந�திெய�ெப�மானவ�. அறி��ெபாறி - சி���திைர. அஃதாவ� 

ெப�விர�� ஆ�கா�� விர�ம பிரி� பி�றி� �ண��� ஒ�றாயநி�க ந�விர�, அணிவிர�, சி�விர� ���� �ைறேய 

விைன மாைய ஆணவ� �றி��ண��தி நி�பதா�. 

(அ. சி.)  காணாத க� - ஞான� க�. ேகளாத ேக�வி உபேதச ெமாழி. ேகாணாத ேபாக� - �ைறத� 

நிைறத� இ�லாத சிவேபாக�. �டாத ��ட� - பிரித�� ��த�� இ�லாத ேச��ைக. நாணாத நாண� - ெசா�ல 

��யாத வா��ைத; ஆனா� நாண�தா� அ�ல. இதைன� தா�மானவ�: 

"அவ� 

ெசா�லாத வா��ைதைய� ெசா�னா�� ேதாழி 

ெசா�னெசா� ஏெத�� ெசா�ேவ� - எ�ைன� 

�தா�� தனி�கேவ ��மா இ��தி 



��னிைல ஏ�மி� லாேத - �க 

��ற�ெச� ேதஎைன� ப�றி�ெகா�ட டா�� 

ப�றிய ப�றற உ�ேள - த�ைன� 

ப�ற�ெசா� னா�ப�றி� பா��த இட�ேத 

ெப�றைத ஏெத�� ெசா�ேவ� - ச��� 

ேபசாத காரிய� ேபசினா� ேதாழி." 

எ�ற விள�கி��ளா�. 

நாதா�த ேபாத� - நாத��வான ஞான�. 

(6) 

1585. ேமான�ைக வ�ேதா��� ��தி�� ைக��� 

ேமான�ைக வ�ேதா���� சி�தி�� ��னி��� 

ேமான�ைக வ��ைம யாெமாழி ����கா� 

ேமான�ைக வ�ைத� க�ம�� ���ேம. 

(ப. இ.)  வா�வாளாைமயாகிய ேமான� ைகவ�ேதா���, தி� வ��ேப�� கி���; அவ���� சி�தியாகிய 

தி�வ�� நிைல�� ைக���; அவ���� ெசா�லிற�த மைறயாகிய சிகர� ைக���. இதைன அசபாமைற எ�ப�. 

இ� திற�தா��� ஐ�ெதாழி�� ஆ�டவ� அ�ளா� ெச�த� ���. 

(அ. சி.)  ஊைமயாெமாழி - ேபசாத ம�திர�; இதைன அசப ம�திர� எ��� ��ப. ஊைம எ��� - 

பிரணவ�. ஐ�க��-ஐ�ெதாழி�க�. 

(7) 

1586. ��திைர ��றி� ���த� ��றி�பா� 

ைவ�த கைலகா� நா�மட� கா�மா�றி 

உ��தவ� தான�த� ெதா��� பாத�ேத 

ெப�த ம��ேதா� பிற�திற வாேர. 

(ப. இ.)  சிவதீ�ைக��ற ந�ெனறி� ெச�வ�, ெபாறியாகிய ��திைர (622, 1495) ��றினா�� இட�பா� 

வல�பா� ந�நா� ஆகிய ��றி�� ெச��� உயி��பினி� வீணாக ெவளியா��. நா� விர� அளவிைன உ�நி��த� 

ெச�வா�. அ�ஙன� ெச���ப� பழ�கிய ேபரி�ப� சிவ�� பாத�ேத நிைலெப�வ�. அதனா� அவ� மல� பிணி�� 

அ��. அவ�க� பிற�திற��� ெப����ப� ெப�றியினி�� நீ��வ�. 



(அ. சி.)  ��திைர ��� - சா�பவி �தலிய ��திைர ���. ��றி�பா� - இடகைல, பி�கைல, 

���ைனகளி�. ைவ�த...மா�றி - பிராணவா� நா� விர�கைட வீணாக ெவளி�ெச��தைல� ��பக�தா� நி��தி. 

ெபா�த ம��ேதா� - ெப�த� எ�ப� வலி�� வ�த�. ெப�த� - ப�த�, பாச� ஒழி���ேளா�. 

(8) 

1587. ேமைல� ெசா�ப�க� ��� மி�ச�தி 

பாலி�த ��திைர ப��� பரஞானி 

ஆலி�த ந�டேம ேஞய� ���த�ற 

�ல� ெசா�ப� ெமாழிஞா ��வேன. 

(ப. இ.)  �� ஓதிய கா�ப�, கா�சி, கா�சி�ெபா�� எ��� ���� தி�வ�� ெபாறி�சிற�பா� 

உ�ள�ெகா�கி�ற சிற�த ெம��ண��ைடேயா� சிவெப�மா� �ரி�த��� தி����திைன� தி�வ��க�ணா� 

க�� அ� ெம��ெபா�ளி� தி�வ�யி� ��வ�, ���த காரண�தா� ப��ட�பாகிய �ல�ப�தியி� காரிய�க� 

�ட�ேபா�ட ெபா�ேபால�� ேவதி�த ெச��ேபால�� ஞான�தி� தி���வா��. அவேன சிவஞானி. ெபாறி - 

��திைர. 

(அ. சி.)  ேமைல� ெசா�ப�க� - அறி�, அறிபவ�, அறிய�ப�பவ�. ச�திபாலி�த ��திைர ப��� - 

சிவச�தி அ�ளிய சா�பவியாதி ��திைரகைள� ப��கி�ற. ஆலி�த...���� வி��பிய நடன�தி� வழிேய 

ேஞய�திேல ப���. அ�ற�ல� ெசா�ப� - �ல� பிரகி�தி அ�ற சரீர�ைத�ைடய ஆ�மா. 

(9) 

4. �ற� 

1588. இற��� பிற��� இ�ைம��  1நீ�கி� 

�ற��� தவ�க�ட ேசாதி� பிராைன 

மற�பில ரா�நி�த� வா�ெமாழி வா�க�� 

அற�பதி கா��� அமர� பிராேன. 

(ப. இ.)  ஒ�வ��� இற��� பிற��மாகிய ஆ�ெறாணா� ��ப�� இ�த�ைம�� நீ�கி இைறவ��� 

அ�ைமயாகிய ெம��ண�� ெப�தேல தமிழக��� �ற�� தவ�� ஆ��. அ� ெநறியிைன உட�கிைய�� 

உண��திய�ளியவ� சிவெப�மா� அவ� தி�வ�யிைணைய மறவாதவரா� அவ�பா� ப�தரா� அவைனேய 

ப�னிய�� தமி�மாைலயா� பா�வா�க�� அற�பதியா� சிவ�லக�திைன� த�த��வ�, அமர�பிரானாகிய 

சிவெப�மா�. 



(அ. சி.)  வா�ெமாழிவா� - �தி�பவ�. அற�பதி - ��தி�லக�. 

(1) 

1589. பிற��� இற���ப� ேபைதைம  2யாேல 

மற�� மலஇ�� நீ�க மைற�� 

சிற�த சிவன�� ேச�ப� வ��� 

�ற�த �யி���� �டெராளி யாேம. 

(ப. இ.)  பலேவ� ஆ�ற�கைள�ைடய ஆணவமலமாகிய ேபைதைமயினா� பிற��� இற��� சிவ�ைத 

மற��� அ�ல��� ஆ�யி�களி� மலவி�� நீ���ப� உயி���யிரா� மைற�� நி�� ெச�வி வ�வி�� 

ெவளி�ப�பவ� சிவ�. அ�வா� ெவளி�ப��கால��� சிவ�� என�ப�வ�. சிவ��வா� வ�� தி��ைற வழி� 

தீ�ைக ெச�� ஆ�ய�கைள ஆ�ெகா�வ�. ஆ�ெகா�ட கால�� அ� �யி� சிவ�ைத� ேப�� 

அக��றெவ���. அ� �யி� அதனா� அ���ட�� ெபாலிெவா� திக��. 

(அ. சி.)  பிற...யாேல - பல பிறவிகளி� அ�பவ�தா�. மற�...நீ�க - ஆணவமல� பரிபாக�ப��� த� வலி 

அட�க. மைற�� சிற�த - ஆ�மாவிேலேய மைற�� இ��� பி� பரிபாக�தினா� ெவளி�ப�ட. சிவ.......ப�வ�� - 

தி�வ��ச�தி பதி�� கால�தி�. �ற�த உயி� - �ற��� உரிய அற�கைள� ைக�ெகா�ட உயி�. 

�றவற�களாவன : அ�� உைடைம, இனியைவ �ற�, அட�க �ைடைம, தவ� உைடைம - ெச�ய�ப�வன 

நா��. 

�டாெவா��க�, அ��கா�, ெவஃக�, �ற��ற�, பயனில ெசா�ல� - தவிர�ப�வன ஐ��. 

�ற� உைடைம, நிைலயாைம உண�த�, ெம��ண�த� - உணர�ப�வன ���. 

 
1. இ�ைம. தி���ற�, 23. 

2. பிற�ெபா���. " 358. 

அவா அ��த� - ெவ��க�ப�வ� ஒ��. ஆக� பதி����� �ற� அற�களா�. 

(2) 

1590. அறவ� பிற�பிலி யா�� இலாதா� 

உைறவ� கா�டக� உ�ப� பி�ைச 

�றவ�� க��� �ற�தவ�  1த�ைம� 

பிறவி ய��தி�� பி�த�க� �ேர. 2 



(ப. இ.)  இ�லற ெநறியினி�பா�ட� இைய�� அறவ� எ��� தி��ெபய� ெப�கி�றா�. தா� 

எ�லா���� �ைண�ரி�த��வத�றி எவ� �ைண�� ேவ�டாத தனிய�. அவ� இய�பாகேவ பாச�களினி�� 

நீ�கினைமயா� மாயாகாரிய உட�ெப��பதாகிய பிற�பி�லாதவ�. அவ� ஊழி��ற� கா�டக�� உைறபவ�. 

அ�பரிட� அ�பிைனேய பி�ைசயாக ஏ�� உ�பவ�� அவேன. இ�நிைல பிற��ெகன வா�� ெப�நிைலயாகிய �ற� 

நிைலயா��. �ற� நிைலெய�ப� தீெநறி�க� ெச�லா� ந�ெனறி�க� ெச�வ�. இ�ஙன� �ற�தா�த� பிறவிைய 

அ��தி�� ேபர�பின� சிவ�; கா�பீராக. 

(அ. சி.)  கா�டக� - உ�ள�. அறவ� - இ�லறவாசிக��காக இ�லற�கைள� ைக�ெகா�டவ�. �றவ� - 

�றவிக��காக� �ற� அற�கைள�� ைக�ெகா�டவ�. 

(30) 

1591. ெநறிைய� பைட�தா� ெந��சி� பைட�தா� 

ெநறியி� வ�வி� ெந��சி� ��பா�� 

ெநறியி� வ�வா திய�கவ� லா��� 

ெநறியி� ெந��சி� ��பாயகி லாேவ. 

(ப. இ.)  அ��ெநறியாகிய இ�லற�� அத� �தி�வா� அ�� ெநறியாகிய �றவற�� இ�கா�ேபா� அக� 

�ற� எ�� சிற�பி��� ெசா�ல�ப�� ெநறியா��. அ�ெநறியிைன� பைட�தவ� சிவேன. அ�ெநறி நி�லா� தீெநறி 

நி�பா� ����� அ� ெநறி�� வ�மா� ெச�ய ெந��சி�ேபா�ற ��ப ெநறிகைள�� பைட�தளி�தன�. ெம�� 

ெநறி�க� வ�வா� ஒ�கவ�லா���� பிறவி���ப �தலிய எ���ப�க�� எ�தா. அ� ��ப�க� ெந��சிலாக 

உ�வக�ப��த�ப�டன. 

(அ. சி.)  ெநறி - வழி. இ� ம�திர� அறவழியி� ெச�லாதவ�கைள� ��ப� ��� எ�பைத உவமான 

�க�தா� உணரைவ�த�. 

(4) 

1592. ேக�� கடைம�� ேக��வ� ைதவ�� 

நா� வைள�த� நா�கட ேவனேல� 

ஆட� விைட�ைட அ�ண� தி�வ� 

��� தவ�ெச�த ெகா�ைகய� றாேன. 

 
1. �ற�தாைன. அ�ப�, 6. 66 - 6. 



2. ஒ�பிைன. 11. காைர�கால�ைம, தி�வால�கா� - 11. 

" ஆதி. அ�ப�, 5. 97 - 3. 

(ப. இ.)  சிவ��வா� ஆ�ெகா�ள�ப�ட �யி�, பிற�� இற��� ��ப�கைள�� அ� ��ப�களினி��� 

வி�ப�த��ரிய சிவ வழிபா�� அ� ��வா� ேக�� மகி��த�. மகிழேவ ஐ��ல ஆைசக� அக�றன. அதனா� 

ஐ��ல� க�வ� ப�றி� பி���� ெச��� ��ப�க�� அ��யி� கடைம�படா� நீ�கி��. அதனா� அ�தைகய �யி� 

ெவ�றி�பாடைம�த ஆேன�ைற�ைடய அ�ணலாகிய சிவெப�மா� தி�வ�ைய����. தாவி� தவ�ெச��� 

தைலைமயிைன ஆ��; எ���. 

(அ. சி.)  ேக�� - தீயைவ இ�ன எ���, கடைம�� - அற�க� இ�ன எ���, ேக�� - உபேதசவாயிலாக� 

ேக��, உவ�� - இ�ப� எ�தி, ஐவ�� நா� வைள�த� - ஐ��ல ஆைசயா� விைள�த பய���. நா� கடேவ� 

அேல� - நா� உ�ப�டவ� அ�ல�. 

(5) 

1593. உழவ� உழ�ழ வான� வழ�க 

உழவ� உழவினி�  1��த �வைள 

உழவ� உழ�திய� க�ெணா��� எ�றி�� 

உழவ� அதைன �ழெவாழி� தாேன. 2 

(ப. இ.)  சீல� ேநா�� ெசறி� அறி� எ��� ந�ெனறி நா�ைம� பயி�சியா� உழவாகிய ெதா��ைன� 

ெச�ய வான� ஆகிய தி�வ�� ெவளியி�ைற�� சிவெப�மா� அ�ளாகிய மைழைய� ெபாழிய, ெதா�ட �ழவ� 

ஆர�த�த அ� �ழவினி� ெச�விேநா�கி மல�� �வைளயாகிய தி�வ��ண�� சிவஞான� ��த�. உழவனாகிய 

ெம��ெதா�ட�, த�ைன வி�� நீ�கா� த��ைடய அ�பறிவா�ற�க��� உட� �ைணெச��� 

சிவெப�மானி� அ�� அறிவா�ற�க� அ� தி�வ� �ண�ைவ அ�� ேநா�க� ெச�� கா�தளி��ெம�� அ� 

தி�வ�� ெபா��பி� ஒ��வி�� ஒ�க, அவ� ெச��� தி��ெதா��� அ�� ெதா�டா� நிக��த�. 

(அ. சி.)  உழவ� - சரிையயாதி நா�பாத�களி� பயி�� ப��வ�. உழ� - பயி�சி. வான� - க�ைண மைழ. 

ேவைள ��த� - ேவைள ஒ�வைக� ெச�. ேவைள எ�றா� கால����� ஒ� ெபய�. ப��வ கால�தி� ஞான� 

உ�டாய� எ�ப� ெபா��. உழ�திய� - அறி�, இ�ைச, ெசய�க�. 

(6) 

1594. ேம��ற� த�ண� விள�ெகாளி ���வ� 

நா��ற� தா��கவ� ந�ப� அவாவிலி 



கா��ற� தா��கவ� க��த லா�நி��� 

பா��ற� தா��ேக பத�ெசய லாேம. 

 
1. (பாட�) ��த� ேவைள. 

2. ெம��ைமயா�. " 4. 76 - 2. 

" எ�ய�, 11. ந�கீர�, ஈ�ேகா�மைல எ�ப� - 12. 

" கானம�. 8. தி��ேகாைவயா�, 274. 

" ��ய�யன. 12. க�ண�ப�, 86. 

" ெச���. தி��களி���ப�யா�, 21. 

(ப. இ.)  ெதா�ைமயிேலேய ெதாட��� ப��� அறேவ இ�லாத இய�ைக மயலி�லாத �றவி சிவெப�மா�. 

அவ� ெம�ய�யா�க�� ஆ�க�� ேக�� இ�லாத அ��ெப�� ேசாதி. அக�தவமாகிய சிவேயாக� பயி�சி 

�ைறயா� ���வைன ெவ�றவ��� உ�ற ேதாழ�; அவா எ�� ெசா�ல�ப�� பைசமல�� இ�லாதவ�. 

காரறிவா�ைமயாகிய அறியாைமயினி�� நீ�கிய ஆ�யி���� சிவ� க��தலாகிய உ�வ� தி�ேமனி 

ெகா�ட��வ�. உலக�ப�� ���� அ�றவ���� தி�வ��ேப� எ���. 

(அ. சி.)  ேம� �ற�த - இய�ைக� �றவியாகிய. ���வ� நா� �ற�தா��� - ேயாக�தா� எமைன 

ெவ�றவ�க���. கா� - அ�ஞான�. பா� - உலக� ப��. 

(7) 

1595. நாக�� ஒ�� பட�ஐ�� நால� 

ேபாக�� ��றி� ெபா��தி நிைற�த� 

ஆக மிர��� பட�விரி� தா�ெடாழி� 

ேதக� பட�ெச� �ட�பிட மாேம. 

(ப. இ.)  ஆ�யி�க�� நாக�ேபா�� உட�� ஒ��. அத� ஐ�� பட� ேபா�� ஐ�ெபாறிக�. அ� ெபாறிக� 

வழியாக அற�, ெபா��, இ�ப�, வீ� ஆகிய நா�பய�கைள�� உயி� �க��. உள���றாகிய உட�பின� அக��� 

ெபா��தி நிைற�� நி�ப� சிவ�. ��ைம ��ைமயாகிய உட�� இர������ படமாகிய ெபாறி வழி� ெச�� 

ஆ�� ெசயலற� பாட�ெச�தலாகிய த�தி��டா�கி, அ� சிவெப�மா� அ� �ட�பிைன இடமாக� 

ெகா�ட��வ�. ��ைம - ���ம�. ��ைம - காரண�. பட�ெச��: பாட� ெச�� எ�பத� ���க�. 



(அ. சி.)  நாக� - ஆ�மா. படைம�� - ஐ�ெபாறிக�. நால� ேபாக� - ேபாக� நா��: அற�, ெபா��, 

இ�ப�, வீ�. உ���றி� சரீர�தி�. ஆக� இர�� - ���ம�, காரண�. இர�� சரீர�களி�� - பட� 

விரி�தா�ெடாழி�� ெபாறிகளி� ெச�� உழ�வைத ஒழி��. பட� ெச�� ப��வ�ப��தி. உட�பிடமா� - உட�பிேல 

நிைல�தி����. 

(8) 

1596. அக�றா� வழி�த� ஆதி� பிரா�� 

இவ�றா ெனனநி� ெறளிய�� அ�ல� 

சிவ�றா� பலபல சீவ� மா�� 

நய�றா� வ��வழி நாமறி ேயாேம. 

(ப. இ.)  அ�ைம�ட� ��ய அ�பனாகிய சிவ�� ப�ற�றா� வழி�� �த�வ� ஆவ�. அவ� இ�ன 

த�ைமய� எ�றிைச��� எளிய�� அ�ல�. சிவ� தாளாகிய தி�வ�� ஆ�யி�க�� ஏ�றவா� பலவாக அைம�� 

ெச�வி வ�வி���. நயமாகிய தி�வ��ண�� தி�வ��ண�வா �ணர�த�க�. நா� எ��� அக� ெச��� 

உ�ளவைர�� அ� �யி� ஆணவ �ைன��ைடய�. அ� �ைன�பா� சிவைன உணர��யாெத�ப�தா�, நாமறிேயா� 

எ�ப�. 

(அ. சி.)  அக�றா� வழி�த� - �றவிக� பர�பைர�� �த�வ�. சிவ�றா� - சிவச�தி. வ�� வழி - அ� 

ச�தி வ�� வழி நா� அறிேயா� - 'நா�' எ��� மமகார�ைத� ெகா�� இ��கிறவைர அறிேயா�. 

(9) 

1597. ��� திற�தன ஒ�ப� வா�த�� 

ஆ�ப� �ழலியி� க��ளி� ப�ட� 

ேவ�ேபறி ேநா�கின� மீகாம� �ைரயி� 

��ேபறி� ேகாயிலி� ��கி�ற வாேற. 1 

(ப. இ.)  உட�பக��� காண�ப�� வாயி�க� இர��� சாளர�களாகிய ஏ�� ��� ெதாைளக� ஒ�ப�. 

அ� ெதாைளக� ஒ�ப�� திற�க�ப�டன. ஆ�ப��� ��ய ��தைல�ைடய தி�வ�ள�ைம க��கமாகிய 

ச�ைடேபா� அ� �ட�பிைன� கா�ப�. உயி��� �ைறயா� ேவ�பாகிய ந�நா�யி� வழிேமேலறி ேநா�கினா�, 

மீகாமனாகிய சிவெப�மா� �ைர���பாகிய உ�சி��ைளயி� தி��ேகாவி� ெகா�ட��வ�. அ�ளேவ அ�� 

��கி�ற ���த� சிவெப�மானி� வி���ட� ெவளி�ப��. ��� - பா�மர�. 



(அ. சி.)  ��� - ெதாைள. ஆ�ப� �ழலி - ேதவி, ச�தி. க��ளி ச�ைட ேவ�ேபறி - வீணா�த�� ஏறி. 

மீகாம� - சீவ�. �ைரயி� ��� - �க��� உ�சி. ��கி�ற - ஒளிவி�கி�ற. 

(10) 

 
5. தவ� 

1598. ஒ��கி நிைலெப�ற உ�தம� உ�ள� 

ந���வ தி�ைல நம�ம� கி�ைல 2 

இ��ைப�� இ�ைல இரா�பக� இ�ைல 

ப��பய� இ�ைல ப��வி� ேடா��ேக. 

(ப. இ.)  �ல�கைள நிைலெபறேவ��ய சிவெப�மா� தி�வ�யி�க� ஒ���வா� ந�ைமேய ெச�வ�. 

அதனா� அவ�க� தைலசிற�தவராவ�. அவ�க��ள� எ�ஞா��� ந��க� உறா�. அவ�க� ேதனா�� 

சிவவா��ைக வா�வதா� அவ�க��� பிற�� இற��� ��ப� எ�தா. அதனா� அவ�க��� நம�� இ�ைல. ேவ� 

எ�வைக உலகிய� ��ப�� இ�ைல. சிவனி� நிைன�� மற�பாகிய பக� இர�களி�ைல. அைடத��ரிய 

வழி�பய�க�� இ�ைல. அவ�கேள ப�ற�றா� ப�றிைன� ப�றி ஏைன� ப���கைள அ��தவராவ�. 

(அ. சி.)  ஒ���நிைல - �ல�வழி� ெச�லா நிைல. 

(1) 

 
1. ெச�ஞாயி���. �றநா��. 30. 

2. நாமா����, அ�ப�, 6. 98 - 1. 

" வாைன�. " 4. 93 - 4. 

1599. எ�மா �யி�� இ�நில� ேதா�ற�� 

ெச�மா தவ�தி� ெசயலி� ெப�ைம�� 

அ�மா� தி�வ�� ெப�றவ ர�லா� 

இ�மா தவ�தி� இய�பறி யாேர. 1 

(ப. இ.)  மல�ேத�வி� ெபா��� ஆ�யி�கைள மாயாகாரியமாகிய உட�ட� ���வதாகிய 

உயி��ேதா�ற��, அ� �யி�ட� ��ய உட� நிைல�தி��பத�� ேவ��ய உலக�� உலகிய� ெபா��க�மாகிய 

ெப�நில� ேதா�ற��, தி�வ�ைய� ேச�த� ெபா���� ெச�ய�ப�� ந�ெனறி நா�ைம� தவ�தி� ெப�ைம�� 



சிவெப�மா� தி�வ�� ெப�ற ெச�ெநறி� ெச�வ�க��ேக ெதரிய வ��. ஏைனயா���� ெதரியவாரா. இ� 

��ைமகைள உ�ளவா� உய�வ�� ஒ�ெப�� தவமா��. 

(2) 

1600. பிற�பறி யா�பல பி�ைசெச� மா�த� 2 

சிற�ெபா� ேவ��ய ெச�வ� ெப�வ� 

மற�பில ராகிய மாதவ� ெச�வா� 

பிற�பிைன நீ��� ெப�ைமெப� றாேர. 

(ப. இ.)  உயி���மா� உயி���யிராகிய உைடயவனா� தர�ப�ட உட���� உைழயா� பி�ைச எ������ 

பல�, பிற�� இற���களா� ஏ�ப�� ெப�� ��ப�திைன யறியா�. சிவெப�மா� தி�வ�ைய மறவாைமேய ெப��தவ�. 

அ� ெப��தவ� ெச�தா�, சிற�பாகிய வீ�ேப��ட� ேவ��ய இ�ைம ம�ைம� ெச�வ�க�� ெப�வ�. அவ�கேள 

பிற�பிைனய���� சிவ��ணிய� ெப�ைம ெப�றவராவ�. பி�ைச - தவ�ண�. 

(அ. சி.)  பி�ைசெச� மா�த� - தவசிக�. மற�பிலராகி - நிைன�� மற�� இ�லாதவராகி. 

(3) 

1601. ப�ள ��நீ� பழகிய மீனின� 

ெவ�ள� �தியைவ காண வி����� 

க�ளவ� ேகாைதய� காமேனா டா��� 

உ�ள� பிரியா ஒ�வைன� கா�ேம. 3 

(ப. இ.)  மீனின�க� ப�ள�தி� த�கி� கிட��� பைழைமயான த�ணீரிைன 

�க���ெகா����தா��, ��ெவ�ள� எ�ெபா�� வ�� எ�ேற நிைன��ெகா������. அ�ேபா� ஆ�யி� 

அைன��� ஆ�டவ� தி�வ�ைய� ேப�தேல ந�றவமாதலி� அ� �ைறயி� ெப� எ�� அைழ�க�ப��. இ� 

'சிவ�ைத�ேபணி� தவ�தி�� அழ�' எ��� ெகா�ைறேவ�தனா� (28) உணரலா�. ஆதலி� மண�கம�கி�ற 

����ய இைறவைன� ேப�� ெப�ணாகிய �யி�, நிைலயா� ெபா��கைள விைன�கீடாக 

�க���ெகா����பி�� 

 
1. சிவ�ச�தித�ைன. சிவஞானசி�தியா�, 2. 4 - 5. 

2. ��ைக�. அ�ப�, 5. 9 - 5. 

" அ�சிவ�. 10. தி�ம�திர�, 8. 2 - 25, 1848. 



3. சா�கிர�ேத, நா�களி�. சிவஞானசி�தியா�, 10. 2 - 3. 

" நிைல�பாேட. அ�ப�, 6. 45 - 8. 

சிவைன உ�ள� த��தலா� எ��� பிரியா ஒ�வனா� சிவைன� க�� ெகா������. 

(அ. சி.)  க�....கா�ேம - தவசிக� உலக அ�பவ�களி� அ��தி நி�றா�� உ�ள� சிவைனவி�� 

அகலா�. 

(4) 

1602. கர��� கர�தில�க����� ேதா�றா� 

பர�த சைடய� ப��ெபா� நிற�த�. 1 

அ��தவ�� க�லா� அ�க� மாகா� 

விைர�� ெதாழ�ப�� ெவ�மதி யாேன. 

(ப. இ.)  ப��ைடயவ�க�ட� ப�ற�ற சிவ�� விரவி� பாலி� ெந�ேபா� மைற�� நி�கி�றன�. அ�ஙன� 

நி�பி��, ப�ற�ற ெம�ய�யா�க�� ெவளி�ப��� ேதா�றிய��வ�. அவேன ெபா� ேபா�� விரி�த பி�ன� 

தி��சைடயிைன�ைடயவ�. அவ� ெபா� ேபா�� ேமனிய�. தி�வ�� �ைணயா� அ��தவ� ஆ�றிய ெச�தமி�� 

சிவனா��� விள�கி நி�ப�. ெச�தமி�� சிவனா� - ெம�ய�யா�. அ�த� ெம��தவ�ேதாேர அ� சிவனாரி� 

இய�ைக உ�ைம அறிவி�ப நிைலயிைன உண�வ�. ஆைகயா� வாலறிவனாகிய ெவ�மதியிைன� கால��டாகேவ 

காத� ெச�� உ�த��, ேவ����டாக� �ற�த��ேபா�� விைர�� ெதா�த� ேவ���. 

(5) 

1603. அைம�ச�� ஆைன� �ழா�� அர�� 

பைக�ெத�� �ச�� ப�டா� ந�ேவ 

அைம�தேதா� ஞான�� ஆ�த�� ேநா�கி 

இைம�தழி யாதி�� தா�தவ� தாேர. 1 

(ப. இ.)  ���சிமி�க அைம�ச��, ெப�ைமமி�க யாைன� ��ட�க�� ஆ�ற�மி�க அரச�� 

பைக�ெத��� ெச�த ெப�� ேபாரி� இ�திற�தா�� எ�ணிற�தாரா� மா�டன� அ� ேபா�ந�ேவ நி�� 

கா�பா��� நிைலயாைம உண��சி��, தி�வ��ண���, சிவ�ேப�றி�க� ஆ�தமாகிய ேநய�� இய�பாக 

��டா��. அ� ேநா�க� ேநா�காகிய க��திைன மற�� அழியாதி��தா� இறவாத ந�றவ� ெச�ேதாராவ�. 



(அ. சி.)  இ� ம�திர� ெபரிய வ�லர�க�� பைக�ெத���, ச�ைட��ப��, மா�� ஒழிவைத� க�� 

அ� சமய�தி� ஏ�ப�� ஞான�தா� அறி�ைடேயா� தவ�ைத ேம�ெகா�வ� எ�ற�. அ�த� எ�ப� ஆ�த� எ�� 

ஆயி��. அ�த� - சமய�. 

(6) 

1604. சா�திர� ஓ�� ச��கைள வி��நீ� 

மா�திைர� ேபா�  2மறி���ேள ேநா��மி� 

பா��தவ� பா�ைவ ப�மர� தாணிேபா� 

ஆ��த பிறவி அகலவி� ேடா�ேம. 

 
1. ெச�ெபா. அ�ப�, 5. 32 - 5. 

" விழி�தக�. தி���ற�, 775. 

2. சா�திர� பல. அ�ப�, 5. 60 - 3. 

" ஆ��தபிறவி�, 8. தி�ெவ�பாைவ, 12. 

(ப. இ.)  உ�ைம நா�டமி�றி� ெபா�� க�தி ��கைள� ப���� பித�றி� திரி�� ெபா�� ெப�ைமகைள 

வி�டக�� நீ�க� மா�திைரயாகிய ஒ� ெநா��ெபா�ேத�� உயி� உண�� ெவளி�க�படா�. அக�க�ப��� 

சிவைன அவன�ளா� ேநா���க�. அ�ஙன� ேநா�கினா�, அ� பா�ைவ�ண�� ப�மர�தாணிேபா� உயிரி�க� 

பதி�� விள���. அ� விள�க�தா� ெதா��ெதா��� பிணி��வ�� பிறவி நீ�கிேயா��. 

(அ. சி.)  ச�� - ெப�ைம. மா�திைர�ேபா� - இைமெகா��� ேநர�. மறி�� - ெவளி�கமா� இ���� 

அறிைவ� த���. ஆ��த - ப�தி�த. 

(7) 

1605. தவ�ேவ�� ஞான� தைலபட ேவ��� 

தவ�ேவ�டா ஞான சமாதிைக ��� 

தவ�ேவ�டா ம�ச கசமா��க� ேதா���� 

தவ�ேவ�டா மா�ற� தைனயறி யாேர. 1 

(ப. இ.)  ஒ�வ���� தி�வ��ண�� ேவ�ட�ப�மானா� அத��� சீல� ேநா��களாகிய �ற�தவ� 

பயி�சிக� இைடயறா� ேவ�ட�ப��. ஞான சமாதியாகிய தி�வ��ண�வி� நிைல�� நி�ேபா��� ��ற ���த 

ேம�வ������ ெச�வா� நிைலேபா�� ேவ� தவ�க� ேவ�ட�ப�வன அ�ல. அ�ேபாலேவ ெசறி� அறி� ஆகிய 



இ�நிைலயின நி�பா� �ைறேய அக�தவ�� அறி��தவ�� உைடயராவ�. அவ�க��� ஏைன�தவ�க� ேவ�டா. 

பிற� இ�ெபா�� ெமாழி��ைமயிைன யறியா�. 

(அ. சி.)  சகச�மா��க�ேதா��� - சகமா��க�ேதா�; ச�மா��க�ேதா�; அஃதாவ� ேயாகஞான ெநறியி� 

நி�பவ�. மா�ற� - த�மா�ற�. 

(8) 

 
6. தவநி�ைத 

(தவ�கட��) 

1606. ஓத�� ேவ�டா� 2 உயி���யி ����றா� 

காத�� ேவ�டாெம�� காய மிட�க�டா� 

சாத�� ேவ�டா� சமாதிைக ��னா� 

ேபாத�� ேவ�டா� �ல�வழி ேபாகா��ேக. 

 
1. பசி����. சிவஞானேபாத�, 8. 1 - 2. 

" நா�களி�, சிவஞானசி�தியா�, 10. 2 - 3. 

" த�ம�. அ�ப�, 5. 97 - 21. 

2. உ�றாைர. 8. தி���ல�ப�, 3. 

" க�க�. " தி��பைடயா�சி, 1. 

" ெச�ைம. 12. ச�ேடச�, 2. 

(ப. இ.)  உயி��� உயிராகிய சிவெப�மா� அ� �யிரினிடமாக ெவளி�ப�� விள�கினா�, பாட� 

ைகவர�ெப�ேறா��� அ� பாட� மீ��� ப��க ேவ�டாைம ேபால� சிவைன அைடத�காக ஓ�� ஓத� �ய�சிக� 

ேவ�டா� எ�பேத ஓ�த�� ேவ�டா� எ�ப�. ெம�யாகிய உட�பி�க� சிவெப�மா� உ�ள� ெப��ேகாவிலாக� 

ெகா�ேவானாதலி� அதைன� ேகாவிலாக� ெகா�ட�ளின பி�� அத�ெபா���� ெச�த தனி�ெப�� காதலாகிய 

ப�தி �ய�சி�� ேவ�டா�. இஃ� அ��பைட ேபா��� க��ய வளமைனயாகிய வீ����� பி� அ��பைட �ய�சி 

ேவ�டாைமைய ஓ���. ேவ�டாைம எ�ப� �றி�பாக ����ெப�றைமைய� �ல�ப����. தா� அவனாத� 

எ��� சமாதி ைக��னா� அ���� �ய�சியாகிய சாத�� ேவ�டா�. தி�வ�� வல�தா� த�ைம ஐ���ல�� 

பி�ெச���ப�யாக ஒ��� ஒ��க�தினா��� இட�ெபய��� தவ�தி��� ெச��� �ய�சிக� ேவ�டா. 



(அ. சி.)  உயி���யி� - சிவ�. ெம��காயமிட� க�டா� - உட�பி�� உ�தம� ேகாவி�ெகா�டா�. ேபாத� 

- தவமிய�ற வன� �தலிய இட�க���� ேபாத�. 

(1) 

1607. க�த�� ேவ�டா� க��தறி� தாறினா� 

ச�த�� ேவ�டா� சமாதிைக ��னா� 

��த�� ேவ�டா� �ட�க�� நி�றலா� 

சி�த�� ேவ�டா� ெசயல� றி��கிேல. 

(ப. இ.)  ெம���� ெபா��களி� உ�ைம� க��தறி�� அட�கினா�, ெவளி�பைடயாக அ� 

ெசா�ெறாட�கைள எ���� ப���� க��தலாகிய �ய�சிக� ேவ�டா. சமாதி ைக��னா� ேவத� ஓ�தலாகிய 

ச�த�� ேவ�டா. ஆணவ� ெதாட�க�றவ��� ேவ� ���ர�க� ேவ�டா. உயி�� ெசயல�� உைடயா� ெசயலாக 

இ��பி� ஒ�ைற� ��கி நா�தலாகிய சி�த�� ேவ�டா. 

(அ. சி.)  க��தறி�� - உ�ைம� ெபா�ைள அறி��. ஆறினா� - அட�கினா�. ச�த�� - ம�திர 

உ�சாடன�� ஆரவார �ைச��. ெதாட�� - ப��. 

(2) 

1608. விைளவறி வா�ப�ைட ெம��தவ� ெச�வா� 

விைளவறி வா�ப�ைட ெம��ைர ெச�வா� 

விைளவறி வா�ப�ைட ெம�யற� ெச�வா� 

விைளவறி வா�வி�ணி� ம�ணி�மி� காேர. 

(ப. இ.)  உட�ெப��தபய� உட�பி�� உைடயாைன� க�� வழிப�த�. இ� ��ைமயிைன �ண��தா� 

ந�ெனறி நா�ைம�தவ� �ரிவராவ�. அ�ேபா� ெம��ைரயாகிய ��ெமாழிெகா�வா� உட�பி� பய� 

உண��ேதாராவ�. ெம�யறமாகிய சிவ��ணிய� ெச�வா�� உ�ைம உண��ேதாேர. இ� ��ைம�ண��ேதா� 

வி�ணி�� ம�ணி�� வா�வா� அைனவரி�� மி�ேகாராவ�. 

(அ. சி.)  விைள� - உட�பினா� ஆ� பய�. 

(3) 

1609. ��� தவ�ெச�� க�ேட� �ைரகழ� 

ேத�� தவ�ெச�� க�ேட� சிவகதி 

வா�� தவ�ெச�வ ேததவ� இைவகைள� 



��� பல�ல ேகாெர� தவேர. 1 

(ப. இ.)  தி�வ�ேளா� ��� சிவ�ைத� ேப�வதாகிய தவ�ைத� ெச�� அவ� தி�வ�ைய� 

க��ெகா�ேட�. அ� தவ வழிேய ெச�� சிவ நிைலைய�� க�ேட�. ��னாக அ� ��ைம உண��தவ� உட� 

வ����ப�யாக� தவ�ெச�யா�. ஐ��ல�கைள�� ெவ�றவ� பல�லக� ப�பினராவ�. ெவ�லா� ஊ� நி�பவ� ஒ� 

தவ�� உைடயவராகா�. 

(அ. சி.)  �� - மன� ஒ�ைம�ப��. வா� - உடைல விரத�களா� வா��. இைவ கைள�� ஊ�� - இ�வா� 

தவ� ெச�வைத வி�� மா�ப��. உலேகா� எ� தவேர - உலகின� எ�வைக� தவ�� உைடயராகா�. 

(4) 

1610. மன��ைற மாகட� ஏ��ைக நீ�தி� 

தவ�திைட யாள�த� சா�வ�� வ�தா� 

பவ�திைட யாள� அவ�பணி ேக�கி� 

�க�திைட ந�திைய ��த� மாேம. 

(ப. இ.)  மன���� ேம��ள இ���ெம� ெய��� ��தி த��வ�தி�க� த�கி� கிட�கி�ற 

கட�ேபா�� எ�ைலயி�லாத எ�வைக� பிற�பி��� காரணமாகிய எ��விைனகைள� சிவ��வி� வழி� 

தி�ைவ�ெத���� கணி���ைறயி� நீ�தி ந�றவ�ெச��� ந�லாராகிய சிவஞானிக�ட� இண�கி அவ�வழி 

நி�பா���� பிற�பி�ைல. அதனா� அவ� பிற�பிைன எ�தா�. அ� ந�லா�த� பணியிைன� ேக��� ெதா�� �ரியி�, 

ந�தியாகிய சிவெப�மாைன ேநராக� க�� அவ� தாளிைண�� ���த�மா��. �க� - ேந�. 

(அ. சி.)  மன��ைற - மன�தி� ப�தியாகிய ெந�ச�திட�ேத பதி���ள. மாகட� ஏ�� ைகநீ�தி - 

ச��திர�ேபா�� எ�வைக� பிறவிக���� காரணமான விைதகைள நீ�கி. சா�வ�� - ��ட�தி�. 

பவ�திைடயாகா� - பிறவியி� ேசரா�. �க�திைட - ேநராக. 

(5) 

1611. மன�திைட நி�ற மதிவா� உ�வி 

இன�திைட நீ�கி இர�டற வீ���� 

�ன�திைட அ���ேபா காம� மறி�தா� 

தவ�திைட யாெறாளி த�ெனாளி யாேம. 

(ப. இ.)  மனமாகிய உைறயினி��� மதியாகிய வாளிைன (சிவய நம) எ���� ெச���� சின� சி�ைம, 

இவற�, மா�பிற�த மான�, மாணா �வைக ஆகிய ஆ� ேகா� மாயா ச�திகெள��� 



 
1. நம�சி. அ�ப�, 5. 97 - 22. 

" தவ� ெச�வா�. தி���ற�, 266. 

" ேத��. அ�ப�, 4. 9 - 12. 

பைகவ�கைள ெவ�� நீ�கி உயிைர�� உைடயாைன�� நா� அவ� எ�� இர�டாக ேவ�பட எ�ணாம�, அ� 

ெவ�ண�ைத அ�வாளினா� ஈ���, உலகமாகிய விைளநில�தி� ெம�, வா�, க�, ���� ெசவி ெய��� 

ஐ�ெபாறிகைள�� �கஒ�டாம�, சிவன��ேபறாகிய வாேனா���� உய��த ேமனில�தி� ேபாமா� ெச��தினா� 

நா�வைக� தவ�தி�� ���த தவமாகிய அறிவி� அறிவாகிய தவ�தா� ெபற�ப�� சிவெவாளியி�க� த�ஒளி 

அட�கி ஆவி�� த� ஒளிைய� க�� இ����. அறி�� அறி� - ஞான�தி� ஞான�. 

(அ. சி.)  மதிவா� - அறிவாகிய வா�. இன�திைட நீ�கி - காம� �தலிய பைகவ� அ�வரினி��� வில�கி. 

இர�டற ஈ��� - தா�, நா� (சிவ� - சீவ�) எ�ற பாவைன ஒழி�� சிேவாக� பாவைன ெச��. �ன.....மறி�தா� - 

ஐ�ெபாறிக�� �ல�களி� வழி� ெச�லாம� த��தா�. தவ.....யாேம - தவ�தினா� ெப�� ஒளியாகிய சீவ 

ஒளிைய� ெபறலா��. 

(6) 

1612. ஒ�� மிக�நி� றாைன �ைர�ப� 

ப�தி ெகா���� பணி�த� யா�ெதாழ 

��தி ெகா���� �னிவ ென��பத� 

ச�தான ெச�வ� தா�தவ� தாேன. 

(ப. இ.)  சிவ� ஆ�யி�க�ட� ேவறற� கல�� நி�� எ�ஞா��� இய�கி அ��கி�றன�. அவ� 

தி��ெபயராகிய 'சிவய நம' எ��� தி�ைவ�ெத��ைத� ெபா��ணர� �க��� ஓ�வ��, ப�தியிைன 

���வி��� ெம�ய�யா�கைள� பணி�� ெதா�வ�� ெச��� ெப�றிய���� வீ�ேப�றிைன அளி�த��� 

சிவெப�மானாகிய �னிவர� ெவளி�ப�ட��வ�. ேம�� த� தி�வ��ேபெற��� சிவெம�யிைன� த�த��வ�. 

அ�ேவ ந�றவ�தி� பயனா�. 

(அ. சி.)  ஒ�� - சீவேனா� ஒ��. உைர�ப� - �தி�ப�. ��தி....தவ�தாேன - ��திைய� பய��� ந�ைம 

தீைமகைள �னி�த நிைலயாகிய சிவ�த�ைமயை� ெகா��ப�� தவேம. 

(7) 

1613. இைலெதா��� ��பறி� ெத�ைத�ெக� ெற�ணி 



மல�ெதா��� ெகா�ேட� வ���ன� காேண� 

தைலெதா�ட ��க�� தா��தெத� உ�ள� 

தைலெதா��� க�ேட� தவ�க�ட வாேற. 1 

(ப. இ.)  சில� �ற��ைசயிைன அய�ெமாழியா� ஆ��கி�றன�. அவ�க� உட�, ெசய� ெச�தா�� உ�ள� 

ெமாழி� ெபா�� ெதரியாைமயா� அத�க� த��வதி�ைல. அதனா� ெச���கா� சிவ��� எ�ணி 

இைலயி��� ��சா�தி�� வழிப��� ெகா�� வ�தா�� க�களி� இ�பநீ� ெப�க� கா�கில�. தி�மைற�� 

தி��ைற�� ஆகிய ெச�தமி� ேவத ஆகம�கைள� தைலசிற�த ெம���லாக�ெகா�� தி�ைவ�ெத��ைத 

ம�திரமாக�� தி��பாட�கைள வழிபா��� ெச��� ெச�திற� விள��� த�திரமாக�� 

 
1. அ�த�. ச�ப�த�, 1. 28 - 11. 

" யாவ���. 10. தி�ம�திர�, 109. 

ெகா�� ெபா��ண��� வழிப�டா� வழிப�வா� உ�ள� அத�க� த���. அதனா� இ�ப�க�ணீ� ெப���. 

அ��ைறயி� அ� தமி� ��களி�வழி வழிபா� ெச�� க�ணீைர�� க�ேட�. அ�ேவ ந�றவ� என�� 

ெகா�ேட�. எ��தி� ஐ�ெத��ேத யா���� ம�திரமா�, ப��ெசய� த�திரமா� பா�� ம�திர� - மைற. 

த�திர� - �ைற. ேம�� வ�� ெவ�பாவா�� அ� வலி���: 

"ேவ��ம�� ��டா�பா� ெம�ேநா�க� நீ��மா� 

நீ�டக� ேக�வியா� நீ�காவா� - ��டெமாழி� 

ெசா�ெபா��க� ஓ��தா�பா� ேதா�மா� ேதாயாவா� 

ப�பல�பா� அ�பி�ப� ப��." 

(அ. சி.)  இைலெதா�� - ப�திர�கி�ளி (சிவ�ைச��ரிய ெசய�). வ�� �ன� க�ேட� - க�களி� 

ஆன�த நீ� வர�க�ேட�. தைல ெதா�ட �� - ஞான ��. தா��த� - அட�கி��. தைலெதா�� - அ��த�. 

(8) 

1614. பட�சைட மாதவ� ப�றிய ப�த��� 

இடரைட யாவ�ண� ஈச� அ��� 

இடரைட ெச�தவ� ெம��தவ ேநா�கி� 

உடரைட ெச�வ ெதா�மன� தாேம. 



(ப. இ.)  பட��த சைடயிைன�ைடயரா� ���த� சிவைனேய ேவ��� �ரி�� அழிவி�லாத ெப��தவ� 

இ�பெமன� ெகா�� இைடயறா� ெச�த உ�ைம� ப�த�க��� பிற�� �தலிய ��ப�க� ஏ�� அ�காவ�ண� 

சிவெப�மா� கா�� அ�ளி� ெச�வ�. இ�னாைம இ�ப� என�ெகா�� ஒ��வா� தவ�� ெம��தவமா��. 

அ� தவ�திைன ேநா�கி� உட�� அைடயாம� த��பத�� வழி ஒ�மன�ப��� சிவைன இைடயறா� நிைனவேதயா�. 

(அ. சி.)  ப�திய ப�த� - அ��ைடைம �தலிய பதி���� (1589) �ற� அற�கைள� ைக�ெகா�ட 

தவ�த�. இட� அைட ெச�தவ� - ��ப�ைத இ�பமாக� க��பவ�. உட� அைட ெச�வ� - உட� - உட�; (ரகர� ேபாலி) 

பிறவிைய� த��ப�. ஒ�மன� - ஒ�ைம�ப�ட மன�. 

(9) 

1615. ஆ�றி� கிட�த �தைலக� ட�சி�ேபா� 

ஈ��� கர�� ெகதி��ப�ட த�ெனா��� 

ேநா��� தவ�ெச�யா� �லறி யாதவ� 

ேசா���� நி�� �ழ�கி�ற வாேற. 1 

(ப. இ.)  தி�மைற, தி��ைறகளாகிய ெச�தமி� அ�� ��கைள - ேவதாகம�கைள அ��க�ெகா�� 

க��ணராதா� ேநா�பி��� தவ� ெச�யமா�டா�. தவ�தி�� அ�சி� பிற�� இற�பி� ெப�� ��ப�தி�� அ�சா� 

பிற�� ேசா���� நி�� அைலகி�றவ�க�ைடய நிைல, ஆ�றி� கிட�கி�ற �தைல� ��ப�தி�� அ�சி� 

 
1. ஆ�ேறா�. ப��ன���பி� ைளயா�, தி��தி�ைல - 19. 

கா��� வா��ஈ�றணிய ���கைள�ைடய கர�யி� வாயி�ப�ட �ைறையெயா���. 

(அ. சி.)  ஈ���கர� - ���ேபா�ட கர� ஈ�ற எ�ப� விரி�� வ�த�; ���க�ட� உ�ள கர� மிக� 

ெகா�ைமயானதா� இ����. 

(10) 

1616. ப��கி�ற வா�� பழ��� மா�� 

�ழ�க�� ��ளிய� ேகாணிைய� ப�கா� 

�ழ�க�� ெகா��லி� க�டவ� லா���� 

இ��கா� ெந�ச� திடெவா�� மாேம. 

(ப. இ.)  ந�றவ� �தி��சியைட�மா��, அ� தவ�தி� பயைன �க�மா��, இள�க�ெறா��� ��ளி� 

திரிகி�ற ெந�சிைன� பல�ைற அட��� வ�ைம�ைடயா� இனிேம� ேகாணியாகிய உட�பி�� ���த�ைமைய�� 



உணரவ�லாராவ�. அவ��� ெம��ைம ேதா���. இள�க�றாகிய ப�வி�மன�ைத யட�கவ�லா��� ெந�ச�திட� 

உ�டா��; பிற��� ேநரா�. 

(அ. சி.)  ப��கி�றவா�� - தவ�தி� �தி��சியைட�� வித��. பழ� - தவ�தி� பய�. �ழ�க�� - 

பிராணவா�. ேகாணி - சரீர�. ெகா��� - ��வம�தி. இ��கா� - தவறா�. ெந�ச�திட - ஈசைன ெந�சி� இ��த. 

ஒ��� - ���. 

(11) 

1617. சி�த� சிவமாக� ெச�தவ� ேவ�டாவா� 

சி�த� சிவான�த� ேச��ேதா� உற��டா� 

சி�த� சிவமாக ேவசி�தி ��தியா� 

சி�த� சிவமாத� ெச�தவ� ேபேற. 1 

(ப. இ.)  இைடயறா� ெச�தமி�� தி�மைறயா� 'சிவசிவ' எ��� தனி�ெப� ம�திர�ைத ஓதி�ெகா�� 

வ�வா� ெந�ச� சிவ�ைற�� இய�ைக� தி��ேகாவிலா��. அ�வா� ெச�பவ� ேவ� எ�தவ�� 

ெச�யேவ��வதி��. அ�தைகேயா� சி�தமாகிய ெந�ச�திட��� சிவன�� ேபரி�பேம நிைலெப��. அதனா� 

அவ� வலி�� ஆ�ெகா�ள�ப�� சிவமாகிய ேதவராவ�. அவ�ைடய ந��ற�� வா����. சி�த� சிவமா� 

ெப�வா��� எ���. அஃ� எ�தேவ சி�தி��தி எ�� ெசா�ல�ப�� அ�பிய� வா��ைக, அ�ளிய� வா��ைக, 

இ�பிய� வா��ைக ���� எ���. சி�த� சிவமாதேல ெச�தவ�ேப�. இ�ேவ தாடைலேபா�றா�� தவமா� 

தனி�ெப��, �டைல வா�வா�மா���. �ட� + ஐ = தைலவ� வ�� �ட�. 

(அ. சி.)  ெச�தவ� ேவ�டாவா� - ெச�த அவ� ேவ�டாவா� என� பிரி�க. மற� ெசய�கைள 

நீ�கேவ���. உற��டா� - சிவ ஞானிக� இண�க� இ��தா�. 

(12) 

 
1. வ��மிைகெச�. 12. ச�ேடச�, 59. 

" அவாவிைன. தி���ற�, 368. 

" ��தணி. 8. தி��ெபா� ��ண�, 10. 

" ��த�. " தி��ேதாேணா�க�, 6. 

 



7. அ��ைடைமயி� ஞான� வ�த� 

1618. பிரான�� உ�ெடனி� உ��ந� ெச�வ� 

பிரான�� உ�ெடனி� உ��ந� ஞான� 

பிரான� ளி�ெப�� த�ைம�� உ�� 

பிரான� ளி�ெப�� ெத�வ� மாேம. 1 

(ப. இ.)  சிவெப�மானி� தி�வ�� உ�டானா� ெச�வ� கழேல��� ெச�வ� உ�டா��. 

அ�ேபா� தி�வ��ண��� உ�டா��. அ� தி�வ�ளா� அறிவி�� அறிவா� ேபரா� ெப�நிைல�� 

உ�டா��. அ�ேபா� சிவமா� ெப�வா��� எ���. 

(1) 

1619. தமி�ம� டல�ஐ��� தாவிய ஞான� 

உமி�வ� ேபால உலக� திரிவா� 

அவி� மன��எ� ஆதி யறி�� 

தமி�ம� டல�ஐ��� த��வ மாேம. 2 

(ப. இ.)  'சிவயசிவ' எ��� தமி� ம�டல� ஐ�தி�� பரவி நி��� அறி�, அ��, அ�ைம, இ��, 

அ�� எ��� ஐ�திைன�� சி�தா�த ைசவராகிய சி�த�க� உலக� எ�க�� வலிய� ெச�� 

ெச�விவா��தா��� அறி����வ�. அ�தைகய ந�ேலா� மல��த மன��, தி�வ��ண��� ேமேலாதிய 

தமி� ம�டல� ஐ��� தமிழக� ெதா�ைம� ெச�ெபா�� �ணிவி� மாறா ெம��ைமயா� எ�க. 

(அ. சி.)  தமி�....திரிவா� - ம�டல� ஐ��� தமி� தாவிய ஞான�ைத உமி�வ�ேபால 

உலக�திரிவா� என வாசி�க. தமி� தாவிய ஞான� - தமி� ேவதாகம�களி� �ற�ப�ட ஞான�. ம�டல� 

ஐ�� - ம� தல� ஐ��; அஃதாவ� �மி அ�ட�தி��ள ஐ�� க�ட�க��. உமி�வ�ேபால 

உலக�திரிவ� - சி�த�க� ஐ�� க�ட�களி�� ச�சரி��� தமி�� த��வ அறிைவ� ப��வ�க��� 

உபேதசி�பா�. அவி�மண� - அ�பா� உ�கிய மன�. தி��ல� கால� B. C. 6000 �த� B. C. 100; 

ஆனதா�, அ� கால�தி� தமிழ�க� ஐ�� க�ட�களி�� �� ஏறி இ��தா�க�. ஆ�� எ�லா� தமி� 

ெமாழி��, ைசவ சமய�� சிவலி�க வழிபா�� பரவி இ��தன. இஃ� அ�வ� க�ட�களி� இ�ேபா� 

அக�ப��. சிவலி�க�களா�� க�ெவ��களா�� தமி�� திரிபான ெமாழிைய� ேப�� மனித�க� அ�வ� 

க�ட�களி� வசி�தலா�� உ�தி ெப�கி�ற�. 



(2) 

1620. ��ணிய பாவ� இர��ள �மியி� 

ந��� ெபா�தறி வா�சிவ ஞானிக� 

எ�ணி இர�ைட�� ேவர�� த��ற�� 

அ�ண� இ��பிட� ஆ���ெகா� வீேர. 3 

 

1. நி�லாத. 12. தி�நா��கரச�, 37. 

2. ெமா�ைவ�த 12. ���தி நாயனா�. 3. 

3. ��ணியேம�, சிவஞானசி�தியா�, 8. 2 - 21. 

" இ��ேச�. தி���ற�, 5. 

(ப. இ.)  தி�வ��ண�� மறவா ந�ேலாராகிய சிவஞானிக� நில�லகி� ேதா���ெபா�� ��ணிய 

பாவமாகிய இ�விைனகைள�� அறிவ�. அ�தைகய ந�ேலா� ந��ைணயா� பிற���� வி�தா ��ணிய பாவ 

மிர�டைன�� ேவர���, ��ப�தா� ெம��� கட�� அ�பா��ள அ��ெவளிேய ெச�ப�ற விள��� 

அ�ணலாகிய சிவெப�மா� இட�. அ�ேவ நா� அைடய ேவ��ய ந�லிட� எ�� உண���ெகா�வீ�. 

(அ. சி.)  இ� ம�திர� ��ணிய�ைத�� பாவ�ைத�� இர�ைட�� ஒழி�கேவ�� ெம�ற�. அஃதாவ� 

இர���� ப�றற இ���� நிைல. 

(3) 

1621. ��னி� ற�� ��கி�ற கால�� 

ந�னி� �லகி� ந��யி ரா�நி��� 

பி�னி� ற��� பிறவிைய நீ�கி�� 

��னி� ெறன�ெகா� ��தித� தாேன. 

(ப. இ.)  ந�றவ� நிைற��� கால��� சிவெப�மா� எதி� ேதா�றி அ���ரிவ�. ந�ைம நிைற�த இ� 

�லக�தி� அைன��யி���� திைன��ைண�� ேவ��ைமயி�றி� சிவ� ந�வா� நி�ற��வ�. ந�வா� - 

ெபா�வா� நி�ற�; எ�ப� உயி���யிரா� நி�றெலனி�மா�. எ��விைன�கீடாக வர�கடவ பிறவிகைள� பி� நி�� 

நீ�கிய��வ�. பி�னி��: பி�னி நி��; �ண��� நி�� நிைன�பி� வீ�றி��த��வ�. அதனா� அ�ேய� 



அவைனேய நிைன�ேப�. அதனா� அவ� வீ�ேப�ைற�� த�த��வ�. �� - நிைன�� பி�னி எ�ப� பி� என� 

கைட� �ைற�த�. 

(அ. சி.)  ��னி�� அ��� - எதி�ேதா�றி அ��வ�. ��கி�ற கால�� - தவ� ����ெப�ற கால��. 

ந�னி��......நி��� ந�மா��க�தி� நி��� உயி�க��� அ� �யி�களி� ஊேட சிவ� சிற�� விள��வா�. 

(4) 

1622. சிவன� ளா�சில� ேதவ� மாவ� 

சிவன� ளா�சில� ெத�வ�ேதா ெடா�ப� 

சிவன� ளா�விைன ேசரகி லாைம 

சிவன�� ���அ� சிவேலாக மாேம. 

(ப. இ.)  சிவெப�மா� தி�வ�ளா� உட�ெம�யாகிய இ�ப�� நா�க�� த�கி� பைட�த�, கா�த�, 

�ைட�த�, வி�ணா� �ர�த� �தலிய இைறைம� ெதாழி�கைள ஆ�யி�க� சிவனாராைணயா� �ரி��. 

அ�ெபா�� அ� �யி�க� ேதவ�க� என�ப��. இ� ேதவ�கைள�� இய��� அ��ெப�ற �யி�க� 

உண���ெம�யாகிய ��ப�திர�டா� ெம�யி�க� த�கி அய�, அரி, அர�, ேவ�த� எ��� ெபய�கைளேய 

��� நி���. ��ப�திர�டா� ெம� ஆசா� ெம� அ�ல� ��தவி�ைத என�ப��. ெம� - த��வ�. இவ�க�� 

ேதவ�க� என அைழ�க�ெப�வ�. இ� நில�லக��� சிவன�ளா� வா�வா�� வா�� வா�ைமய�க�� ேதவ� என� 

ெப�வ� சிவெப�மா� தி�வ�ளா� எ��விைன, ஏ�றவிைன, ஏ� விைன எ��� ��திற 

விைனக�� ேசரமா�டா. சிவெப�மா� தி�வ��ட�ெப�றா� சிவ�லக வா�� ேச�வ��தி.. 

(அ. சி.)  ேதவ� - ெச�வா�, ��கிர�, �த�, வியாழ� ேகா�களி� வசி�பவ�க� ேதவ� என�ப�வ�. �மியி� 

வசி�பவ� மானிட� என�ப�வ�. ச�திர� �தலிய உபேகா�களி� வசி�பவ� பிதி��க� என�ப�வ�. ெத�வ�ேதா� 

ஒ�ப� - மானிடேர ஆயி�� ேதவ� த�ைம ெப�� இ��பவ�. 

(5) 

1623. ��ணிய� எ�ைத �னித� இைணய� 

ந�ணி விள�ெகன ஞான� விைள�த� 

ம�ணவ ராவ�� வானவ ராவ�� 

அ�ண� இைறவ� அ��ெப�ற ேபாேத. 1 

(ப. இ.)  அ�ைம�� அ�ப�மாக ஓ�ட�பி� விள��� சிவெப�மா� ��ணிய� எ�� அைழ�க�ப�வா�. 

யாவ���� த�ைதயா��ளானாதலி� அவ� எ�ைத என�ப�வா�. அவேன யாவைர�� ��ைம�ப��தலா� அவ� 



�னிதமா��ளா�. ந�லா� அ�தைகேயா� தி�வ�ைய� தி�ைவ�ெத��ேதாதி� ேச�வ�. அ�ப�� ேச�தலா� 

அவ�பா� தி�விள��� �டராகிய சிவஞான� விைள�த�. தைலைம�பாடைம�த சிவெப�மா� தி�வ�� 

ெப�றேபாேத ம�ணவ� பிற�ப��� சிற���வ�� சிவ�லக�தவராகிய வானவராவ�� நிக��. 

(அ. சி.)  விள�ெகன - விள�கி� ஒளிேபால. 

(6) 

1624. காய�ேத ேரறி மன�பாக� ைக��ட 

மாய�ேத ேரறி மய�� மைவ�ண� 

ேநய�ேத ேரறி நிமல� அ��ெப�றா� 

ஆய�ேத ேரறி யவனிவ னாேம. 

(ப. இ.)  உட�பாகிய ேதரி�� ����, மனமாகிய ேதேரா�� ேச���ைவ�க. மாய� ேதராகிய இ� �லக�தி� 

மய��� உயிரின�க� தி�வ�ய�பாகிய ேதேரறி� சிவெப�மா� தி�வ�ைள� ெப�றா� ஆயமாகிய சிவன�யா� 

தி����ட��ட� விரவி உய�வற உய��த சிவமா� ெப�வா�ைவ எ���. 

(அ. சி.)  காய�ேத� - உட��. மன�பாக� ைக��ட மன�ேதா� �� மாய�ேத� - உலக வா��ைக. ேநய�ேத� 

- நியம� ேநய� என வ�த�. இமய� நியம� �தலிய ஒ��க�கைள� ைக�ெகா��. ஆய�ேத� - சமாதி ேயாக�. 

(7) 

1625. கதி�க�ட கா�த� கனலி� வ�வா� 

மதிக�ட கா�த� மணிநீ� வ�வா� 

சதிெகா�ட சா�கி ெயரியி� வ�வா� 

எரிெகா�ட ஈச� எழி�வ� வாேம. 2 

 
1. ேவதநாயக�. அ�ப�, 5. 100 - 1. 

2. �ரியகா�. சிவஞானசி�தியா�, 8 2 - 18. 

(ப. இ.)  ஞாயி�றி� கதி�க�� அ� கதிெராளிைய ஏ�� ெவளி�ப��த� க� (�ரியகா�த� க�) கதி�� 

க� என��, தி�களி� கதிைரேய��� �ளி�நீைர ெவளி�ப���� க� (ச�திரகா�த� க�) நிலா� க� என��, 

தீயிைன� காண அத� கதிைர ெவளி�ப��த� க� தீ� க� என�� வழ�க�ெப��. இ� க�ைல� ச�கி��கி� க� 

எ�ப�. கதி� க�ட�ட� கதி��க� கனைல� க���. மதி க�ட�ட� நிலா� க� �ளி��சிைய� க���. 

தீ�த��� க�வியாகிய சதியிைன� ெகா�ட ச�கி - சா�கி எ��� தீ�க� தீயிைன� க���. ம�வாகிய 



தீயிைன இட�தி��ைகயி� ெகா�ட�ளிய சிவெப�மாைன அ�� �ைணயா� அவ� இய�ைக எழி� வ�வி� 

காணலா�. அ� கா�சியா� ஆ�யி�க� அைன��� சிவனா� நிைலயிைன எ���. க��த� - கா�த�. 

(அ. சி.)  மணி - ���. சதி - தீ�த��� க�வி; ��கி. சா�கி - ச�கி எ�பத� நீ�ட�; தீ�த��� க�, 

இைவ இர��ைன��, "ச�கி ��கி" எ�பத� உலக வழ��. 

(8) 

1626. நா�� உற�� கல�ெத�க� ந�திைய� 

ேத�வ� ேத�� சிவெப� மா�எ�� 

��வ� ��� �ைரகழ� ேகெச�ல 

வீ� மள�� வி�கி� றிேலேன. 1 

(ப. இ.)  நா�தலாகிய சி�தி�த��, உறவாகிய ��ேநய�� ெகா�� எ�க� ந�தியாகிய சிவெப�மாைன 

அவ� அ��விள�க� �ைணயா� ேத�ேவ�. ேத�� சிவெப�மாென�� ��ேவ�. �� இைடயறா� நிைன��� 

நிைனவாகிய ஒலி��� ஆ�ைம� கழலணி���ள தி�வ��ேக ெசல உட�ைபவி�� உயி� நீ���வைர� 

தி�வ�ைய� ப��தலாகிய தி�ைவ�ெத��� ஓ�தைல நீ�ேக�. 

(அ. சி.)  நா� �ற� கல�� - உ�ள�ேபா�. வீ� மள�� சா��வைர. 

(9) 

8. அவேவட� 

(ேபாலி�ேகால�) 

1627. ஆட� பர�ெகா� ட�சி�� பா�பய� 

ேவட�க� ெகா�� ெவ�����  2ேபைதகா� 

ஆ��� பா��� அ��� அர�றி�� 

ேத��� காணீ� சிவனவ� தா�கேள. 

(ப. இ.)  �டா ஒ��க�தினரா�� தவேவட� ெகா�� பிறைர அ��வி��� திரிவா���� பய� 

ஆட�பரமான ேசா� கறி உ�பேத 

 
1. ��ேவ�. 8. தி�வ�மாைன, 17. 

2. வலியி�. தி���ற�, 273. 

" தவமைற� " 874. 



யா� ேபைதகேள! பிற�பி� பய� இ�ேவா? சிவனா� தி���விைன� க�ட�ட� ெம��மற�� ஆ���, ெபா�யி� 

தி��ைற பா���, இ�ப� க�ணீ� ெப��கி அ���, மகி��சி ேமலீ�டா� அர�றி�� இ��ைறயாக� ேத��� 

கா��க�. இ�ேவ பிறவி�பய�. 

(அ. சி.)  ேவட�க� ெகா�� - ெபா�யாக� தவசி ேவட� ���. ெவ����� - மய���. 

(1) 

1628. ஞானமி� லா�ேவட� ����த நா��ைட 

ஈனம ேதெச� திர��� ���பி�� 

மான நல�ெக��  1அ��வி யாதலா� 

ஈனவ� ேவட� கழி�பி�த� இ�பேம. 

(ப. இ.)  தி�வ��ண�வி�லா� கீேழா� சிவ�ேகால� ��� சிற�த ெத�னா�டக��� �டா ஒ��க� 

�ரி�� பிறைர வ�சி�� ஏ�� உைழயா� இர������ப�. அவ� அ�வா� இ��பதா� நா��� ெப�ைம�� 

ந�ைம�� ெக�ெடாழி��. ஆைகயா� அ� ெபா��தா ேவட�தாைர அ� ேவட�ைத நீ�க�ெச�� நா���� 

ந�ைம�� இ�ப�� வா����ப� ெச�வ� ந�ேலா� கடனா��. மான� - ெப�ைம. 

(அ. சி.)  இ��பி�� - �கமாக இ��தேபாதி��. ஆன நல� - உ�ைம ேவட�தா� ஆன ந�ைம. கழி�பி�த� 

- நீ�க�. 

(2) 

1629. இ�ப�� ��ப�� நா�டா ரிட���ள 

ந�ெசய� ��ெசய லால�த நா���கா� 

எ�ப இைறநா� நாேடா�� நா��னி� 

ம�பைத ெச�ப� ெசயி�ைவய� வா�ேம. 3 

(ப. இ.)  நா�டவ� ெச��� ந�ெசயலாகிய ��ணிய�தா� இ�ப��, ��ெசயலாகிய பாவ�தா� ��ப�� 

நா��� நிைல�� நி���. ஆகேவ உலகா�� ேவ�த� ெபா� ேவட� ெகா�டா�த� இழிெசயலா� நா����� ��ப� 

உ�டாவைத� க�தி ஒ�ெவா� நா�� அ� ெபா�ேவட�தாைர நா��னி��� அக�றி ம�பைதகைள� ெச�ைமயாக 

வா�� ெநறியி� ெச��தினா� அவ�க� ந�� வா�வ�. இ��றி�பிைனேய தி�வ��வநாயனா�, 'ஆ�கைம 

ெவ�திய� க��� பயமி�ேற, ேவ�தைமவி�லாத நா�' (740) எ�ற�ளி� ெச�தன�. 

(அ. சி.)  இைற - அரச�. நா� - உ�ைம� தவசிக� இ�னா� எ��� ெபா�� தவசிக� இ�னா� எ��� 

ஆரா��� பா���. 



(3) 

 
1. வைசயிலா. தி���ற�, 239. 

2. நாேடா�. " 520. 

" நாெடா��. " 553. 

" ெப�ைம���. " 505. 

1630. இழி�ல� ேதா�ேவட� ��ப�ேம ெல�த 

வழி�ல� ேதா�ேவட� ��ப�ேத வாக� 

பழி�ல� தாகிய பா�ச�ட ரானா� 

கழி�ல� ேதா�க� கைளய�ப� டாேர. 1 

(ப. இ.)  ஒ��க�தா� தா��த ��யி��ேளா� தவ�ேகால� ��த� உய��த ஒ��க� ைக�ெகா�� 

ேமேலாராத��. இ� ப�யாதா� ப���� க�றா� ஆவைத ெயா���. வழிவழியாக ஒ��க ேம�ைமயா� உலேகா� 

வழிபட�த�க உய���யி� ேதா�றியவ� தவ�ேகால� ��த� ம�களி� சிற�த ேதவராத�கா�. பழி�க�ப�ட 

��ெசயலா� பிற�பிைன வீணா�கி� கழி�க�த�க �ல�தரா��ளா�. தவ�ேகால� ��ப� த�கைள நா�ைடவி�� 

அக��வி�பத�ேகயா�. 

(அ. சி.)  இழி�ல� - இழி�த ஒ��க�க��ள ��. வழி �ல� - பிற� வழிபட� ��ய ஒ��க�ைடய ��. 

பா�ச�ட� - வீண�, ெகா�ய�. கழி �ல�ேதா� - பிறரா� ஒ��கி� த�ள�பட���ய ஒ��க��ள ��. 

(4) 

1631. ெபா��தவ� ெச�வா� ��வ� நரக��� 

ெபா��தவ� ெச�தவ� ��ணிய ராகாேர� 

ெபா�ய�தவ� ெம��தவ� ேபாக��� ேபா�கிய� 

ச�திய ஞான�தா� த��� தவ�கேள. 

(ப. இ.)  தவ�திைன� ெபா��ைமயாக� ெச�வா� இ��லக� ���� இ�ன��வ�. ெபா��தவ� 

உ�ள�தி� உ�ைமயி�றி� ேகால�தா� ம��� ந��த�. ெபா��தவ� ெச�வா� ��ணியராகா�. பி� அத��� பய� 

ெம��தவ�ேபா�� ந��பதா� நிைலயிலா உலகவி�ப� ெபா��தாவழியி� சிறி��டா� ; அ�தைனேய அ�தவ�பய�. 

உ�ைம�� தி�வ��ண��� ேம�ெகா��தலா� ெம��தவ� பய�க� நிைல���. 

(5) 



1632. ெபா�ேவட� ��ப� ெபாசி�த� பயனாக 

ெம�ேவட� ��ேபா� மி�பி�ைச ைக�ெகா�வ� 

ெபா�ேவட� ெம�ேவட� ேபாலேவ �ணி�� 

உ�ேவட மா�� உண��தறி� ேதா��ேக. 2 

(ப. இ.)  ெம��ேகால� ��பா���� கிைட��� சிற�த உண� �தலிய உலகியலி�ப�க� ெபா��ேகால� 

��பா���� எளிதாக� கிைட�கி�றன. ெபா��ேகால� ெச�வா� ெம��ேகால�ேபா� ந��பி�� தவ�ெப�ைமயி� 

உ�ைமயிைன அறிவா� தா�க� ெம�� தவவழிநி�� ேம�ைம��வ�. ேம�� ெபா��தவ�தா�மா��� பரி�� 

ெகா�வ�. பி�ைச - தவ�ண�. 

 
1. ஒ��க�ைடைம. தி���ற�, 133. 

2. சீல. 12. நரசி�க�ைனய�, 7. 

" ���. " கலி�க�ப�, 6. 

" அ�சிவ� 10. தி�ம�திர�. 1848. 

(அ. சி.)  ெபாசி�த� பயனாக - சா�பா���காக உ�ேவட� ஆ�� உண��� அறி�ேதா��� - 

ெபா�ேவட�தி�ேக உலக�தி� மரியாைத�� ேசா�� கிைட�கி�றனேவ, ெம�யாகேவ ேவட� ��டா� பல� அதிக� 

உ��. அ�ைமயி�� இ�ப� உ�� எ�� அறிவா��� அ� ெபா� ேவடேம அவ� உ�வத�� உத�� ேவடமா��. 

(6) 

 
9. தவேவட� 

1633. தவமி� கவேர தைலயான ேவட� 

அவமி� கவேர யதிெகாைல ேவட� 1 

அவமி� கவ�ேவட� தாகார� ேவட� 

தவமி� கவ��க�றி� தா�கெவா� ணாேத. 2 

(ப. இ.)  தி�வ��ண���� வாயிலாகிய ந�றவமி�கவேர தைலயான சிவ�ேகால�ைடயவராவ�. தவமி�லாத 

அவமாகிய பாவ� ெசய� மி�கவேர ெகா��ெகாைல�� ஒ� சிறி�� ந��காத வனேவடராவ�. சிவ�ேகாலமாகிய 

தவ�ேகாலமி�கவேர அ� ேகால�ைத� தா��� த�தியினராவ�. ம�றவ�க� அ� ேகால�ைத� தா��� 

த�தி�ைடய வர�ல�. 



(அ. சி.)  தைலயான - சிற�த. 

(1) 

1634. �தி யணிவ� சாதன மாதியி� 

காதணி தா�பிர ��டல� க��ைக 3 

ஓதி யவ���� உ��திர சாதன� 

தீதி� சிவேயாகி சாதன� ேதரிேல. 

(ப. இ.)  சிவ அைடயாள�க�� �த�ைம வா��த� தி�ெவ�ணீ�. அதைன 'அழகி��� அணியா� 

ெவ�ணீ� அ�ெச��� ஓதி� சா�த�' எ�பதனா� உணரலா�. இ� தி�ெவ�ணீ� உட�பி�க� 

பலேவறிட�களி� அணிய�ப�வ�. ெச�ெபா�னாலா�கிய ��டல�க� இர�� கா�களி�� காண�ப��. 

வ�டைனய சிவமணிக� ��ப�திர�� ெகா�ட க��ைக மா�பிட��� காண�ப��. இன�ப�றி நாவி�க� 

'சிவசிவ' எ��� தி�ைவ�ெத��� வ��த�ப�த�� ெகா�க. இைவேய சிவ அைடயாள�களா�� ��றம�ற 

ெசறி� நிைலயாகிய சிவேயாகி��� இைவேய அைடயாள�களா��. ெச�ெபா� - தாமிர�. வ�டைனய - வ�� 

ேபா�� ப�மனான. 

(அ. சி.)  �தி - வி�தி. வி: உபச��க�. ��தி எ��� ெசா� இைட��ைற�� �த� நீ�� �தி எ�� 

ஆயி��. ஆதியி� - �தலி�. 

 
1. தவமைற�. தி���ற�, 274. 

2. தவ��. " 262. 

3. ச�த. 12. ஞானச�ப�த�, 1194. 

க��ைக - 32 உ��திரா�க மணிக� ெகா�ட மாைல. ஓதியவ���� - ேவத�க� ஆகம�க� ப��தவ����. 

உ��திரசாதன� - உ� - உட�; திர� - உ�தி, 'உட��� உ�திைய� தர���ய சாதன�.' 

(2) 

1635. ேயாகி� கி�ம� ��க��� க��ளி 

ேதாைக��� பாச��� ��ற� சைடயெதா� 

றாக�� நீறணி யா�க� கபால� 

சீக�த மா�திைர தி�பிர� பா�ேம. 



(ப. இ.)  உ�க�டாகிய ேகாவண��, க��ளியாகிய ேபா�ைவ��, தி��சைடயி�க� மயிலிறகாலாகிய 

��லா��, ���ட��� அணி�� தி�ெவ�ணீ��, ைகயி� ம�ைடேயா��, அழகிய வல� தி��ைகயி� 

பிர�ப�ேகா�� சிவேயாகியி� அைடயாள�களா��. சீல�தி� அ��பைட எ�பைத விள�க� தா��சீைல எ��� 

�த�ைம�காவ� எ�பைத விள�க� ேகாவண� எ��� அ�ற மைற��� �ணி��� ெபயராயின. ேகாஅரண� 

ேகாவண� எ�றாயி��. 

(அ. சி.)  உ�க�� - ேகாவண�, க��ளி - ெபா�கண�, ேம� ேபா�ைவ. ேதாைக��� பாச� - மயிலிறகா� ஆய 

��லா. (��பாய� - ��பாச� என வ�த�. சகர� யகரமான� ேபாலி) சீக�த மா�திைர - அழகிய ைகயி� பி���� 

ேகா� (க எ��� எ����� ஹ எ��� ஒலி. வளாக� - எ��� ெசா�ெலாலிேபா�.) 

(3) 

1636. காதணி ��டல� க��ைக நீ�� 

ஊ�ந� ச��� உய�க�� க�பைர 

ஏதமி� பா�க� ேயாகா�த மாதன� 

ஏதமி� ேயாகப� ட�த�ட� ஈைர�ேத. 1 

(ப. இ.)  காதணியாகிய ��டல��, சிவமணியாலாகிய க��ைக��, ஓைச எ���� தி�ைவ�ெத����, 

ெவ�ச���, ம�ைடயாகிய ச����, தி�நீ��மட��, பாத��ற��, சிவேயாகி��ரிய அழகிய இ��ைக��, 

ேயாக�ப�ட��, ேயாக�த��� எ��� ப�� அைடயாள�க�� சிவேயாகிய��� உரியனவா��. 

(அ. சி.)  ேயாக அ�த� - ேயாக����ரிய அழகிய. ேயாக� பட� - ேயாக�ப��ைக. த�ட� - ேயாக த�ட�. 

(4) 

 
1. ப���ெகா. அ�ப�, 4. 18 - 10. 

10. தி�நீ� 

1637. ��� சிைக�� உணரா�நி� �ட�க� 

�ல� ேவதா�த� ��சிைக ஞானமா� 

பாெலா��� அ�தண� பா��பா� பர�யி� 

ஓெரா� றிர��னி� ஓ�கார� ஓதிேல. 1 

(ப. இ.)  அகநிைலைய�ண���� �ற அைடயாள�க� ��� சிைக�� எ�� உணராதா� ெப��டராவ�. 

�ெல�ப� மைற ��வா� 'சிவய நம' வா��. ��ணிய சிைக எ�ப� அ� சிவய நம எ��� ம�திர�பயனா� 



தி�வ��ண�வா��. அ�ேவ சிவஞானமா�. அ� சிவஞான ஒ��க�தி� நிைலநி�ேபா� அ�தணராவ�. பா��பாராகிய 

ெம�க�டா� ஓ�கார�தி� க� (952) உகர� �ரமாக��, அகர� உயிராக�� ெகா�வ�. இன�ப�றி மகர� 

தைளயாக�� ெகா�ள�ப��. ெம�க�டா�: சி�தா�த� ைசவ மாணவ�. 

(அ. சி.)  பாெலா��� - ஒ��க��ள. பா��பா� - உண�வா�. பர� - சிவ�. 

(1) 

1638. க�காள�  2��� கவச� தி�நீ�ைற 3 

ம�காம� �ச மகி�வாேர யாமாகி� 

த�கா விைனக�� சா�� சிவகதி 

சி�கார மான தி�வ� ேச�வேர. 

(ப. இ.)  அய�, அரி எ��� இ�வ�த� �� எ���� ���ைன� �ம��� சிவெப�மா� க�காள� 

என�ப�வ�. அவ� ஆ�யி�க� உ�வத��� காவலா��ள� - தி�ெவ�ணீ� எ��ண��த� கவசமாக அ� 

தி�ெவ�ணீ�ைற அணி��ெகா�கி�றன�. அ� தி�நீ�ைற எ�ெபா��� ம�காம� ��த�� மகி�வாரிட� 

எ�தைகய விைன� ��ப�க�� த�கா; சிவநிைல�� சா�� - அழகிய தி�வ��ேப�� ைக���. 

(அ. சி.)  தி�வ�. சா��சிய ��தி. 

(2) 

1639. அர�ட னால�தி யா��அ� கார� 

விர� கனலி� விய�� மாறி 

நிரவய� நினமல� தா�ெப�ற நீத� 

உ�வ� பிரம� உய��ல மாேம. 4 

 
1. ேகா��. அ�ப�, 5. 39 - 8. 

" காதலாகி� ச�ப�த�, 3. 49 - 1. 

2. ந�கா. 8. தி��சாழ�, 11. 

3. ஆ�ல�. 12. ச�ப�த�, 43. 

" சிவசிவ. 10. தி�ம�திர�, 2667. 

4. �ல�ெபா�ேல�. அ�ப�, 6. 95 - 8. 

" சா�தி. " 5. 60 - 3. 



" சீல. 12. ச�ேட�ர�, 21. 

(ப. இ.)  அ� தி�ெவ�ணீறான� அர�, ஆ�, அ�தி ஆகிய ��றி� ��ளிக� சிவெப�மா� 

வீ�றி��த��� எ��� தி� ��வ�களி� ஒ�றாகிய சிவேவ�வி� தீயி�க� ஒளிவி�ெடரி�� உ�மாறி� 

காரியமாக� காண�ப�வ�. உ�வ�, அ�வ�, உ�வ�வ� எ��� ��� நிைல�� கட�த சிவெப�மா� 

தி�வ�யிைன� தைல� ெகா�ட ெம�ய�யா� தி���வ� தி�நீ��� தி���வமா��. அவ�கேள 

தி��ைற�ண��த தி�வ�� ெச�வ�தராவ�. அவ�கேள ெம��ெபா�ைளயைட�� உய��ல�தினராவ�. 'இ�டா� 

ெபரிேயா�' எ�ப� தி�நீ� இ�டா� ெபரிேயாெர�பேத 'இடாதா� இழி�ல�ேதா�' எ�ப� தி�நீ� இடாதா� 

இழி�ல�ேதா� எ�பேத. இைவய�றி ம�களி� சாதி எ��� உய�� தா�� எ��� ��வ� தமிழக மரப��. கார� 

காரிய�; தி�நீ�. 

(அ. சி.)  விர� கனலி� விய� உ� மாறி, அர�....அ�கார� வி�தியான� சிவா�கினி காரிய�தி� அர�, 

ஆ�, அ�தி �தலிய சமி���க� எரி�க�ப�� நீ� ஆ�க�ப�வதா�� உ�டா�� (இ� ஒ��ைற). நிரவய� - 

வ�வம�ற சிவ�. நீத� - நீதிைய உைடயவ�. பிரம� உய� �ல� - பிரமனா� பைட�க�ப�ட மனித�களி� உய��த 

ஒ��க�ைத உைடயவ� ஆவ�. "ேமதினியி� இ�டா� உய��ேதா� இடாதா� இழி�ல�ேதா�, ப�டா�கி� உ�ளப�" எ�ற 

ஒளைவயா� வா�ைக ேநா��க. இழி�ல� எ��� உய��ல� எ��� தி��ல� �றிய� சாதி அ�ல. ஒ��க�தி�, 

அறெநறிகைள� கைட�பி��� ஒ��வதி� உய��தவ�, தா��தவ� ஆவா�. "ப�டா�கி� உ�ளப�" எ�ற� 

ேவதாகம�களி� �றியப� என ஒளைவயா�� எ���� கா����ளா�. 

(3) 

 
11. ஞானேவட� 

1640. ஞானமி லா�ேவட� ���� நரக�த� 

ஞான�� ளா�ேவட� இ�ெறனி� ந���த� 

ஞான �ளதாக ேவ��ேவா� ந�க�பா� 

ஞான �ளேவட ந�ணிநி� பாேர. 

(ப. இ.)  தி�வ��ண�வாகிய சிவஞான� ைகவர�ெபறாதா� ேவட� ��� பழி���� ஆளாகி 

நரக�திலா�வ�. தி�வ��ண�� ைகவ�ேதா� ேகால��ளாெரனி�� இலெரனி�� ந�ல வீ�ேப�றிைன எ��வ�. 

மி�க மகி��சிைய உ�டா��ேவானாகிய ந�க� சிவெப�மானிட�� ெம��ண��ெகா�ள வி���ேவா� 

ஞானேவட�திைன� ெபா��திநி�ப�. ந�த� - மகி�த�. ஞானேவட� எ�ப�, 'ஞானெம�� ெநறிதா� யா���� 



ந��சிவாய� ெசாலா�' எ�� ஆ�ைடய பி�ைளயா� அ��மா�றா� ஓவா� தி�ைவ�ெத��திைன உ�ள��ட� 

ஓதி ஒ��த�. 

(அ. சி.)  நரக�த� - நரக �வன�கைள அைட�� ����வ�. இ�ெறனி� - இ�ெறனி�� - (உ� ெதா�கி 

வ���ள�) இ�லாமலி��தா��. ந�க�பா� - சிவனிட�தி�. 

(1) 

1641. ��ஞான� ேதா�ேவட� ���� பயனி�ைல 

ந�ஞான� ேதா�ேவட� ��ப� அ��ந�ண� 

��ஞான� ேதா�சம ய��ரி ��ேளா�க� 

பி�ஞான� ேதாெரா��� ேபசகி� லா�கேள. 

(ப. இ.)  சி��ண��ைடேயா� சிவ�ேகாலமாகிய ஞானேவட� ���� பயனி�ைல. தி�வ�� 

ைகவர�ெப�ேறா� சிவ�ேகால� இலெரனி�� சிவஞான�தவேரயாவ�. திரி�ண�வாகிய ��ஞான�ேதா� த�த� 

சமயேம ���த ெம��சமயெம��� ஏைனய சமய�க� சமய�கள�லெவ��� இ�தைல�� ஆ�வி�றி 

ஒ�தைலயாக� ��� சமய� க��ப�றின� எ��� சமய� ��ற��ேளாராவ�. அ� ��ற�ைடயா�பா� 

பி�ஞான�ேதாராகிய ெம���ண��பி� உண��ைடயா� ஒ��� உைரயாடா�. பி�ஞான� - பி�ன�ஞான�. பி�ன� - 

ஒ�றா� ேவறா� உடனா�� பிரிவி�றி நி��� �ண���; அ��வித�. 

(அ. சி.)  ��ஞான� - சிறி� ஞான�. ��ஞான�ேதா� - ெபா� ஞான� உைடயவ�. சமய� �ரி� - 

சமய�களி� உ�ள ��ற�. 

(2) 

1642. சிவஞானி க��� சிவேயாகி க��� 

அவமான சாதன� ஆகா� ேதரி� 

அவமா மவ��க� சாதன நா��� 

உவமான மி�ெபா�� உ��ற லாேம. 

(ப. இ.)  மதி�க�தகாத தீயெசய�கைள� �ைணயாகிய சாதன ெமன�ெகா�� நட�ேபா� அரிய 

ம�க�பிற�பி� பயைன வீணா��கி�றன�. ஆராயி� சிவஞானிக��� சிவேயாகிக��� அைவ ெபா��தாதன. 

அவ�க��� ெபா��திய �ைண நா�கா��. அைவ: சீல�, ேநா��, ெசறி�, அறிெவ�பன. தன��வைம 

இ�லாதானாகிய சிவ� ேம��றிய நாெனறியா� வழிப�ேவா� உ�ள�� வீ�றி��த��வ�. 



(அ. சி.)  அவமான - பாப� விைள�க���ய. உவமான� இ� ெபா�� - தன�� உவைமயி�லாதா�; சிவ�. 

உ��றலா� - உ�ள�திேல அைடயலா�. 

(3) 

1643. க�தி� திரிவ� க�வ� நா�ேபா�� 

ெகா�தி� திரிவ� �ர�களி ஞானிக� 

ஒ��� ெபாறி�� உட�� இ��கேவ 

ெச��� திரிவ� சிவஞானி ேயா�கேள. 

(ப. இ.)  ெம��ண�� இ�லாதா� க�மர�த�யி��ள நாயிைன� ேபா� வீணாக� க�தி� திரிவ�. 

�ர��ேபா�ற தா�� மன�ைடய சில� க��ேபா�� பிறைர� ெகா�தி� திரிவ�. சிவெம��ண�வின� ெபாறிகல� 

�தலியன ஒ��� ெபா��திய உட�ட� ��யி���� உலகிய� ெசய�களி� ஊ�றிய நா�டமி�றி உலக� ெசயல��� 

ெச�தாைர�ேபா�� திரிவ�. சாத� - த�ெசயல�த�. பிண� பிற� 

ெச�வனவ�றி�ெக�லா� இட�ெகா���� கிட���. அ�ேபா� சிவஞானிக� த�ெசயல��� தி�வ�� இய�க 

இய�கி� திரிவ�. 

(அ. சி.)  க�வ� - க�மர�தி� அ�யி� நி���. �ர�� அளி ஞானிக� - �ர��ேபா�� தாவி�திரி�� 

மன�ைத�ைடய ஞானிக�. 

(4) 

1644. அ�யா ரவேர ய�யா ரலாதா� 

அ�யா� மாகார� ேவட� மாகா� 

அ�யா� சிவஞான மான� ெப�ேறா� 

அ�யா ரலாதா� அ�யா�க� அ�ேற. 1 

(ப. இ.)  அ�ளிய�க� த��ைன�ப�� அத�வழி இய��� சிவ ெம��ண�வின� ெம�ய�யாராவ�. அ� 

த�தியி�லா� அ�யா�� ஆகா�. அவ� ெகா��� ேகால� சிவ�ேகால�� ஆகா�. தி�வ��ண�� ெப�ேறா� 

ெம�ய�யாராவ�. அ�யா� த�ைமயி�லாதவ� ஒ� கால�� ெம�ய�யா�களாகா�. 

(அ. சி.)  அ�யா� - ெபாறி�� உட�� ஒ��� ெச��� திரி�� சிவஞானிக�. 

(5) 

1645. ஞானி��� ��தர ேவட�� ந�லவா� 2 

தா��ற ேவட�� த�சிவ ேயாகேம 



ஆனவ� ேவட� அ��ஞான சாதன� 

ஆன� மாெமா��� ஆகா தவ��ேக. 

(ப. இ.)  சிவஞானி�� ந�பியா�ர�ேபா�� தி�மண�ேகால ெமா�த அழகிய ேகால�� ேதா�ற�தா�� 

பயனா�� ந�ைமேயயா�. ெகா�ட அ� தி�ேவட�� சிவேயாக ேவடேமயா�. ேம�� அ� தி��ேகால� 

அ��ஞான� �ைண�(சாதன) மா��. சிவஞான� ைகவர� ெபறாதா� ெகா��� ேகால� ஒ�வைகயா�� 

ெபா��தாெத�க. 

(அ. சி.)  ��தர ேவட� - அழ��ள தவ ேவட� ஒ��� - ஒ� ேவட��. அவ��ேக - தவ� அ�லாத அ� 

வழியி� உ�ளவ��ேக. 

(6) 

1646. ஞான�தி னா�பத ந��� சிவஞானி 

தான�தி� ைவ�த தனியால ய�தனா� 

ேமான�த னாதலி� ��தனா� சி�தனா� 

ஏைன� தவசி இவெனன லா�ேம. 

(ப. இ.)  தி�வ��ண�வாகிய ஞான�தினா� சிவனிைல எ��ேவா� சிவஞானியாவ�. இவ� 

உலக�தினிட�� நடமா�� ேகாயிலி�� சிற�த தனி�ெப�� ேகாயிேலானாவ�. வீ�ைரயாடா 

ேமான�ைடயனாதலி� வீ��ற ��தனாவ�. ேம�� தி�வ��ேப��ற 

 
1. தவ��. தி���ற�, 262. 

2. வாழிய. 12. த��தா�, 127. 

சி�த�மாவ�. உ�ைம�ேகால� இ�லாத ஏைன� தவ�த� இவேனாெடா��� ேப�� த�தியினர�ல�. 

(அ. சி.)  தான�தி� - உலக�தி�. தனியாலய�த� - உ�ள� ெப��ேகாயிலாக உைடயவ�. ஏைன� தவசி - 

ெபா� ேவட�ைத�ைடய தவசி. இவ� - உ�ைம ேவட��ள சி�த�. 

(7) 

1647. தான�ற த�ைம�� தானவ னாத�� 

ஏைனய வ�சிவ மான இய�ைக�� 

தா�� சாதக ��திைர சா�த� 

ேமன�� ந�தி பத��தி ெப�றேத. 1 



(ப. இ.)  யா�, எனெத��� ெச��க�ற த�ைம��, சிவன�ளா� தா� சிவனாத��, ம�ைறய உலகி� 

காண�ப�� இய�� திைண நிைல�திைண� ெபா��களைன��� சிவ�ெதாட�பா� ெச��� நல�ேபா� சிவமாக� 

காண�ப�த��, தா�ெகா��� ேகால����� த�கவா� �ைணயாகிய சாதக�ெகா��த��, உ�கல� ஏ�ற�� 

�தலியன ந�தியாகிய சிவ� தி�வ�நிைல ெப�றவ�க��ரிய அைடயாள�களா��. ெச��� �மாைலெயா���, 

உைரநைட ��சரெமா���. '��திர� ேபா�சர� ேபா���ைர ெந�சினி�லா, ��திரா மாைலெச��� ேபா��.' 

(அ. சி.)  தான�ற த�ைம - 'யா�', 'என�' எ��� ப�� நீ�கின த�ைம தா� அவனாத� - அவேன 

தாேனயாகிய ெநறி; தா� சிவமா� த�ைம எ�தி நி�ற�. ஏைனய - த�ைன� தவி��� ம�ற� தாவர ச�கம�க�. 

தா�� - தா�ெகா�ட. சாதக ��திைர - ேவட��, பழ�க��. ஏன�� - பி�ைச� பா�திர��. 

(8) 

 
12. சிவேவட� 

1648. அ�ளா� அர�� க�ைமய தாகி� 

ெபா�ளா� தன�ட� ெபா�பதி நா� 

இ�ளான தி�றி யி��ெசய� அ�ேறா� 

ெத�ளா� அ�ைம� சிவேவட� ேதாேர. 

(ப. இ.)  தி�வ��ைணயா� சிவெப�மா��� அ�ைமயாகி அ�சிவனா� உைடைமயாகிய த� உட� அவ� 

உைற�� ெபா�பதி எ�� நா�தலாகிய உ�ைம�ண�� ெகா��தலா� அறியாைமயாகிய மலவி�� அக��. அகலேவ 

த� �ைன�பா� ெச��� இ�வைக� ெசய�க�� அக��. அைவ அ�றவ�க� ெதளிவிைன�ைடய மீளா 

அ�ைமயராவ� அவ�ெகா��� சிவ�ேகாலேம ெம�யான தவ�ேகாலமா��. 

(அ. சி.)  ெபா�ளா� - ெம��ெபா�� ெவளி�ப�த��ரிய. ெபா�பதி - சிவ� த��� அழகிய இட�. அ�� - 

அ�ஞான�. 

(1) 

 
1. அவேனதாேன. சிவஞானேபாத�, 10. 

" ஊனி��. அ�ப�, 4. 29 - 1. 

1649. உடலி� �வ�கிய ேவட� உயி��காகா 

உட�கழ� றா�ேவட� உடேன கழ�� 



உட�யி� உ�ைமெய� ேறா���ெகா� ளாதா� 

கடலி� அக�ப�ட க�ைடெயா� தாேர. 

(ப. இ.)  உடலி� காண�ப�� ேவடமாகிய தி��ேகால� உயிரிைன� ெபா��தி உயிரி���� �ைணயாகா�. 

உட� உயிைர வி�� நீ�கினா� அ� ேவட�� உடேன நீ���. உடலி�க� த��� உயி� அழிவி�லாத உ�ைமயான 

ம��யிரா��. இ�தைகய உ�ைமயிைன உண���ெகா�ளாதா� கடலி�ப�ட மர�க�ைட இைடயறா� அ��� 

அ��� அைலவ�ேபா�� பிறவி� ெப��கடலிைன நீ�தமா�டா� பிற�� இற�� உழ�� அத�� அ���வ�.(அ. 

சி.) உட� உயி� - உடலி� உ�ள உயி�. கடலி� அக�ப�ட க�ைட - கடலி� அக�ப�ட க�ைடைய�ேபா� பவ�கடலி� 

அக�ப��� பல அ�ட�களி�� பிறவிெய��� எ��� அைலவ�. 

(2) 

1650. மயல� றி�ள�� மாமன ம��� 

கய��ற க�ணிய� ைகயிண� க��� 

தயல� றவேரா�� தாேமதா மாகி� 

ெசயல� றி��தா� சிவேவட� தாேர. 1 

(ப. இ.)  உலக� ெபா�ளி�க� ம�ளாகிய மயல�� அத�க��பைடயாகிய ஆணவவ�லி�ள��, அத� 

வய�தாகிய கரியமன ம��, அ� மன� ப��� கய�ேபா�� க�ைண�ைடய ெபா�மகளி� த�ைக இண�க� அ��, 

இைவ யைன��� அ�த�ேக�வாகிய ெபா��ைதயல� ��டம�ற ெம�ய�யாேரா� அவேர தாமாகி� த� 

�ைன�பாகிய ெசயல�� ஒ��வா� உ�ைம� சிவ�ேகால�தராவ�. 

(அ. சி.)  ைகயிண�� - ���ற�. தயல�றவ� - ைதய� அ�றவ�; ெப� ஆைச இ�லாதவ�. ெசய� - உலக 

விவகார�. 

(3) 

1651. ஓ�� �திைர� �ைச 2தி�ண� ப��மி� 

ேவட�ெகா� ெட�ெச�வீ� ேவ�டா மனிதேர 

நா�மி� ந�திைய ந�ெப� மா�த�ைன� 

ேத��இ� ப�ெபா�� ெச�ேற�த லாேம. 

(ப. இ.)  ஓ�� �திைரயாகிய உயி��பி� �ைசயாகிய அள��ப���� க�வாள�ைத� தி�ணமாக� ப�றி 

உயி��பிைன அட���க�. இ�றியைமயாத அ� ெசயலி�றி ெவ�� ெபா��ேகால ம��� ��� திரிவதா� 

பயெனா��� இ�ைல. மா�த�க�, அ� ெபா��ேகால� ெகா��த� ேவ�டா. ந�தியாகிய சிவைன உள�தி�க� 



நா��க�; தி�வ�ளா� ந� ெப�மாைன உண�வி�க� ேத��க� .ேத�னா� அழியா உ�ைம அறி� 

இ�ப�ெபா�ளாகிய 

 
1. ெபா��ெபா�ளா�. தி���ற�, 914. 

2. �ைச�. அ�ப�, 5. 71 - 1. 

சிவனா� தி�வ� இ�ப�திைன� ெச�ெற�தி இ���த� ���. இ�ேவ, 'ேத�� க��ெகா�ேட�' எ�பதா��. 

(அ. சி.)  �ைச - க�வாள� ஓ�.....ப��மி� - ஓ�கி�ற பிராண வா�ைவ அட�கி, வீ�ேபாகா� ெச�மி�. 

(4) 

 
13. அப��வ� 

(ெபா����) 

1652. ����ைன நீ��� ��விைன� ெகா�ளா� 

����ைன நீ�கா� ��விைன� ெகா�வா� 

��ந�� ���� ���டா�ட� ஆ�� 

���� ���� �ழிவி� மாேற. 

(ப. இ.)  உ�ைம உண��சியி�லா� அக�க� ��டாகிய அறியாைமயிைன நீ��� ெம����விைன� 

ைக�ெகா�ளா�. அறியாைமைய அக��� ெநறிேய ெதரியாத ெபா����விைன ெம� என� ெகா�வ�. அ�ஙன� 

ெகா��வதா� வழிகா�ட� ெதரியாத ���� ���� ��� ���� ஆ�ட� ெகா�� �ழியி� வி�வ�ேபா�� 

அக�க� இ�லாத ெபா�� ��விைன� ெகா�� க���ழியி� வீ�வ�. 

(அ. சி.)  ��� - அ�ஞான�. �ழி வி�மா� - ���� ���� ேச��தா� �ழியி� வி�வ�ேபால, 

அ�ஞான� நீ�காத ��ைவ� ெகா�டா� ெகா�டவ�� ���� பிறவி� �ழியி� விழேவ��ய� தா�. 

(1) 

1653. மன�தி� எ��தேதா� மாய�க� ணா� 

நிைன�பி� அதனி� நிழைல�� காணா� 

விைன�பய� ேபாக விள�கி�� ெகா�ளா� 

�ற�கைட இ�சி��� ேபாகி�ற வாேற. 



(ப. இ.)  மைற�பா�ற� மன�ைத விைன�கீடாக இய��வேதா� மாய�க�ணா�யா��. �க� பா���� 

க�ணா�யி� ���ற� ஒளி��ளதாக� காண�ப��. பி��ற� ����ளதா� மைற�� ம��கலாக� காண�ப��. 

ஆ�யி�கைள உலக��ட� நட���கா� பி��ற வாயிலாகேவ நட��கி�ற�. அ� �யி�கைள� சிவ��ட� 

நட���கா� ���ற வாயிலாகேவ நட��கி�ற�. ���ற� எ�ப� திற��� பி��ற� எ�ப� மைற��� ஆ��. 

நிைன�பினா��ட அ� மைற�பா�றலி� சாயைல�� காணமா�டா�. ஆ�யி�க� தா� ெச�� �க�� 

விைன�பய�கைள ���ைறயா� விள�கி�� மன�ெகா�ளா�. இ�தைகேயா� சிற�� எ�த வி��பா� பிற�� எ�த 

வி��பி� தா��� ேபாேவாராவ�. 

(அ. சி.)  மாய�க�ணா� - திேராதான ச�தி. இ� ச�தி ���ற� ஒளி��ளதா�� பி��ற� ம�கலா�� 

உ�ள �க� பா���� க�ணா� 

ேபா�ற�. ஒ�வ���� ப�தகால�தி� பி��ற�ைத�� ��தி கால�தி� ���ற�ைத�� இ� ச�தி கா�� நி���. 

விைன�.......ெகா�ளா�. த�க�ைடய விைனக� ஒழிய� திேராதான ச�தியா� விள�க�ைத� ெப�வத��� �ய�சி 

ெச�யா�. �ற�கைட இ�சி�� - ச�தியி� பி��ற�ைதேய இ�சி��� ப�த�திேலேய ��கி� கிட�ப�. 

(2) 

1654. ஏெயனி� எ�ெனன மா�டா� பிரைசக� 

வா��ைல ெப�ய �தரநி� �றி�� 

தா��ைல யாவ தறியா� தம�ேளா� 

ஊனிைல ெச��� உ�விலியா� தாேன. 1 

(ப. இ.)  ��ேபா� வா�� ம�க� அவ�கைள அ�பாக அைழ�� ெமாழியி�� மன�ெகா�ளமா�டா�. 

பா���ழவி வா� ைவ���கா� தா��ைல �ர�ப�ேபா�, அ� பாலா� இனிைம ��டாவ�ேபா� நட�பா�றலாகிய 

அ�ைமைய நா�� பிற�பற ேவ��னா�, அ��யிைர� சிவ��ட� ���த�� அ��ட�ைப�� அ� �ட�� 

வள�வத��� த�தி வா��த ெச�தமி�� தி�ைவ�ெத��ைத�� அவ� அ��வ�. அ��ட�� பாைலெயா���. 

தி�ைவ�ெத��� இனிைமைய ஒ��� ேவ��த� வா� ைவ�தைலெயா���. அ� வ�� பிறவாைமைய அ��� 

உ�வி�லாதவளாவ�. 

(அ. சி.)  ஏ� : விளி�த��றி. பிரைசக� - மானிட�. வா� �ைல ெப�ய ம�ர� - �ைலயி� வா� ைவ�க 

ம�ரமான பா�. தா� �ைல ஆவ� - திேராதான ச�தி தா�ேபா�� இ���� த�ைமைய. தம�ேளா� - ெதரி�� 

ச�திைய உறவாக� ெகா�டவ���. ஊனிைல ெச��� சரீர�ைத அழியாம� ெச���. அஃதாவ� பிறவி இ�லாம� 

ெச���. 



(3) 

1655. வாெயா�� ெசா�லி மனெமா�� சி�தி�� 

நீெயா�� ெச�ய� உ�தி ெந��தகா� 

தீெய�றி� ��ைன� ெதளிவ� ெதளி�தபி� 

ேபெய�றி� ெக�ைன� பிற�ெதளிகி லாேர. 2 

(ப. இ.)  ெசா��� நிைன��� ெசய�� ஒ���வைக ஒ�� ேபா� இைண�தி��பனேவ உ�தியா��. எ��� 

ெபா�றா வா�� ெப�� உரிைம�ைடய உயி� ெந��தைக எ�� அைழ�க�ெப��. அ�தைகய உ�தி ெந��தைகேய 

��ெபாறிக�� ஒ��படாம� ஒ��� ெச�ய�க. ஒ��ப��� சிவைன வழிப�டா� உயி� தீ��வாகிய சிவனா�� 

யா� அ� ��ைமைய� ெதளிவ�. ெதளி�த பி� ெப��பி��� பி� விலகாைம�� உ�ள ேபெய�� பிற� எ�ைன� 

ெதளியமா�டா�. 

 
1. பி�ைள. 12. தி���றி���ெதா�ட�, 22. 

2. க�டவ�. . . . . . . . 12. காைர�கால�ைமயா�, 54. 

" ைகெயா��. ப��ன��� பி�ைளயா�, 4. 

" ெப���. தி���தியா�, 35. 

(அ. சி.)  நீெயா�� ெச�ய - ஆ�மாவி� ைக ஒ�� ெச�ய. தீெய�� - தீ உ�வினனான சிவ� எ��. 

ேப� எ�� - ேப�ேபா�பவ�, சிவ�பி��� பி��தவ�. 

(4) 

1656. ப�ச� �ேராக��� பாதக� த�ைம�� 

1ய�ச� சமய�ேதா� ேவ�த� அ��த�ட� 

வி�ச�ெச� தி��வி ேவேற விடாவி�� 

ப�ச�� ளா���வி ����பா ழா�ேம. 2 

(ப. இ.)  ெபா�, ெகாைல, கள�, க�, காம� எ��� ஐ�ெப�� பாவ�க�� அ�சா� ெந�சார இய��ேவா�, 

ந�பக� ேக��� ெப�� பாதகராவ�. அவ�கைள�� ஏைனேயா�� அ�வா� ெச�� பாதக� ஆகாவ�ண� அ�சி 

ஒ���ப� த���த� ேவ�த� கடனா��. அ� த�டமாவ� அ� ெகா�ேயாைர நா�கட�தேலயா�. அ�வா� 

ெச�யாவி�டா� நா��னி� மைழ ெப�யா� விைள� ��றி� ப�ச��டா��. 



(அ. சி.)  ப�ச� �ேராக� - ெபா�, ெகாைல, க�, கள�, காம�. ப�ச� சமய�ேதா� - ப�சாய�ேதா�; 

நியாயாதிபதிக�. வி�ச - மி�தியாக. �வி ேவேற - நா� கட�தி. ப�ச��ளா�. ப�ச� ஏ�ப��. 

(5) 

1657. தவ�திைட நி�றவ� தா���� க�ம� 

சிவ�திைட நி�ற�  3ேதவ� அறியா� 

தவ�திைட நி�றறி யாதவ� எ�லா� 

பவ�திைட நி�றேதா� பாட� வாேம. 

(ப. இ.)  சிவைன மறவா� ெச�தமி�� தி�ைவ�ெத��ேதாதி ஒ��� ெப��தவ�திைட நி�றவ� உட���ள 

�ைண�� ஊ�விைன �க�� நீ�காதாகலா� அ� தவ�ேதா��� அ� �க�� உடேலா� நி��வி��. அவ� 

உ�ள�தி�க� நி��நிைலெப�� மாறி� �க�� சிவ �க�ேவயா�. இ���ைமயிைன� ெச��கறா� ேதவ�� 

அறியா�. ந�றவமாகிய சிவ வழிபா��� நி�� அறியமா�டாதவெர�லா�� பிற�பிைட நி�� ����வ�. 

(அ. சி.)  உ��� க�ம� - க�ம அ�பவ�. சிவ�திைட நி�ற� - சிவா�பவமாக இ��த�. பவ�திைட. 

பிற�பினி�. ஓ� பா� - ஒ�ப�ற ��ப�. 

(6) 

1658. க�ற�� க�த�� க�ம� ெச�த�� 

தி�ற�� �ைவ�த�� தீைம ெச�த�� 

பி�ற�� பிற�க�� ெப�ைம �ற�� 

எ�றிைவ இைறவ�பா� இய�ைக அ�லேவ. 

 
(பாட�) 1. ப�ச�. 

2. �ைறேகா�. தி���ற�, 559. 

3. இவ�லகி�. சிவஞானசி�தியா�, 10. 

(ப. இ.)  ந�றவ�தா� சிவ�ைத��றவ�பா� ெச����ெகா�� சின�த��, ந�� உற� க�த��, 

பய�க�தி� ெசய� ெச�த��, �ைன��� தி�ற��, �ைவ�த��, தீைம ெச�த��, �ைறயி�றி� தா��த��, 

உய��த��, த�ெப�ைம ��த�� ஆகிய நிக��சிக� மற��� உ�டாகா. காரண� எ�ன எ�றா�, 

இைவெயா��� வழி மற��� உ�டாகா. காரண� எ�ன எ�றா�, இைவெயா��� வழி பட�ப�� சிவ�தி�பா� 

இய�ைகயாகேவ எ��� இ�ைமயா� எ�க. 



(அ. சி.)  க�ற� - ேகாபி�த�. பி�ற� - தா��சி அைடத�. பிற�க� - ேம�ைமைய யைடத�. 

(7) 

1659. வி�வ தறியா� ெவளிகாண மா�டா� 

வி�யி� ெவளியி� விழி�க� மா�டா� 

க�யேதா ��ணிைம க��மி� கா�மி� 

வி�யாைம கா��� விள�க� வாேம. 

(ப. இ.)  அக நிக��சியாக� சி�த� சிவ�தினிட�தி� மறவா விழி�பாக நி�ப� வி�ய� எ�பைத �ணரா�. 

அறி��ெப�ெவளிைய�� காணமா�டா�. அ�சமி�லாத அ� ெப�ெவளியி� நிைன��� ெகா�ள�� மா�டா�. காவலாக 

உ�ேநா�க� ெகா��த�ெபா���� க�ணிைமைய அட��மி�. அகேநா�கி� கா�மி�. பிறவா�றா� நீ�காத 

ஆணவவ�லி�ைள� த��� நீ��� தி�வ��ண�வாகிய விள�� அைவயா��. 

(அ. சி.)  வி�வ� - சி�த�ைத� சிவனிட� ைவ�ப�. ெவளி - ஞன�. ெவ�யி� - அ�சமி�லத. ெவளியி� - 

பரம ஆகாய�தி� விழி�க�� பா�ைவைய� ெச��த��. க� - இ�ப����� காரணமா��ள. உ� - உ�ள�ைத, 

மன�ைத. நிைம - க� இைம�ெபா��. வி�யாைம - அ�ஞான இ��. கா��� - த����. விள�க�வா� - ஞான� 

உ�டா�. 

(8) 

1660. ைவ�த ப�பாச மா�� ெநறிைவகி� 

ெப�த மற��த னாகி� பிற����� 

த��வ ��னி� தைல�படா த�வா� 

பி�தான சீட�� கீய� ெபறாதாேன. 

(ப. இ.)  ெதா�ைமேய அைம�த பிணி�பியாகிய ப��த�ைம��ரிய ஆணவவ�லி�ைள மா�� 

ந�ெனறிெயா�கி� க�ட�� வீ�ெப��ைடேயானாகி� ப�லா�றா�� நிலலா�லகியலி� நிைலயா வா��ைகயி� 

மா�த���, ெம��ெபா�ைள இைடயறா� நிைன�� தி�வ�யி� தைல�ப�த� ந�மாணா�க���ரிய 

நல�களா��. இ� ெநறியி� வாரா� உலகிய� மய�க�ெகா�ட மாணவ��� அ�மைறயாகிய உபேதச� ெச�த� 

�டா�. ஈத�: ஈ�� உபேதச� ெச�த�. 

(அ. சி.)  ைவ�த - அநாதியா� உ�ள. ப�பாச� - ப���வ����� காரணமான ஆணவ�. ெப�தமற - ப�த� 

நீ�க. பிற�� உ�� - மா�தைல அைட��. த��வ� ��னி - ெம�ெபா�ைள� சி�தி��. தைல�படா� - ேம�பா� 

அைடயா�. பி�தான மய�கிய. ஈய�ெபறா உபேதசி�க�படா. 



1661. ம��� மல�ஐ��� மா��� வைகேயாரா� 

��னிய காமாதி ேதா�� ெதாழி�நீ�கா� 

பி�னிய ெபா�ய� பிற�பிற� ப�சாதா� 

அ�னிய னாவ� அச�சீட னாேம. 

(ப. இ.)  காரண�தி�க� மாறா நிைலேப�ைடய ஆணவ� க�ம� மாைய மைற�பா�ற� மாேயயமாகிய 

காரிய�த�ைம ஆகிய மல� ஐ��� மா��� வழிவைககைள ஆராயா�; ெபா��திய ஆ� ேகா� மாயா ச�திகளா� 

ெச���, சின�, சி�ைம, இவற�, மா�பிற�தமான�, மாணா�வைக எ��� ��ற�களி� மீ��� மீ��� வி�� 

ெச�ைகயி� நீ�கா�; ���� கல�த ெபா��ைமய�; பிற�� இற�� ஆகிய இவ�றி�� அ�சா�. இ�தைகேயா� 

ந�ெனறி�� ேவறான ��ெனறியனாவ�. அவேன உ�ைம�� மா�ப�ட ெபா��ைம மாணவ�� ஆவ�. அச�சீட�: 

அச� + சீட�, அச� - ெபா��ைம. 

(அ. சி.)  மல� ஐ�� - ஆணவ�, க�ம�, மாைய, மாேயய�, திேராதாயி அ�ல� ைவ�தவ�, ஓரா� - 

சி�தியா�. ேதா�� - ெபா����. பி�னிய - நிைற�த. அ�னிய� - உபேதச�தி��� �ற�பாவா�. அச�சீடன - 

பயன�ற சீட�. 

(10) 

 
14. ப��வ� 

(ெம����) 

1662. ெதாழிலறி வாள� ��திக� ணாக� 

ப�தறி யாத பரம ��ைவ 

வழியறி வா�ந� வழியறி வாள� 

அழிவறி வா�ம�ைற ய�லா தவேர. 

(ப. இ.)  ெச�தமி� ேவதாகம�க� க�ணாக� ��ற� ஒ� சிறி�� இ�லாத ேமலான சிவ��வி� 

தி�வ�ைய� சா��� அவைர வழிபா� ெச�தைலயறிவா� வீ�ேப� எ��� ந�ெனறியறிவாராவ�. இ� ��ைம 

அறியாதவ� பிற�� இற�� உழ�� அழி�ெநறியிைனேய அறிவ�. அவ�க� வீ�ேப���� உரிய� அ�லாதவராவ�. 

(அ. சி.)  ெதாழி� - க�ம�க�. ��தி - ேவத�, ஆகம�. ப�� - ��ற�. வழியறிவா� - வழிபட அறிவா�. 

அழிவறிவா� - அழிவிைன� ெச��� ��மா��க� அறிவா�. 

(1) 



1663. பைத�ெதாழி� ேத�பர மா�ைன நா� 

யைத�ெதாழி� ேத�இணி யாெரா�� �ேட� 

சிைத�த� ேய�விைன சி�தைன தீர 

உைத��ைட யா�க� தா�ட� ளாேய. 

(ப. இ.)  சிவெப�மாேன! பிற��� ��ப�க�� அ�சி� பதறிேன�. உ� தி�வ�ைய நா� இைடவிடா� 

அைல�ேத�. அறியாதா� உட�பிைன இனியாெர�� ��கி�றன�. அ� �ட��ட� �ேட�. அ�ேயனி� 

இ�விைனயிைன�� சிைத�� மன�கவைல தீர� பிற�பிைன உைத��, அ�ேயைன உவ�� ஆ�ட��வாயாக. 

(அ. சி.)  பைத�� - பதறி. பரமா - சிவேன. அைத�� - அைல��. உைத�� - நீ�கி. உைடயா� - எ�ைன 

அ�ைம ெகா�டவேன. 

(2) 

1664. பைத�கி�ற ேபாேத பரெம��� வி�ைத 

விைத�கி�ற வி�திைன ேம�நி�� ேநா�கி� 

சிைத�கி�ற சி�ைதைய� ெச�ேவ நி��தி 

இைச�கி�ற அ�ப�� கீய� மாேம. 

(ப. இ.)  பிற�� இற��களி� ப�� ��ப�ைத நிைன�கி�றேபாேத உ�ள� பைத�கி�ற�. ேமலாகிய 

சிவைன� ேச�� தி�வ��ண�ைவ� ��வ ந�வினி��� ேநா�கி, அ� ேநா�க�தி�கிைட�றாக உலகியலி� ெச��� 

மன�ைத� த��� ேநேர நி��தி சிவ� தி�வ�யி� இைடயறா� ேச��கி�ற ெம�ய�ப� அ�மைற 

ெப�த��ரியராவ�. அ�மைற - உபேதச�. ெச�தமி�� தி�ைவ�ெத���. 

(அ. சி.)  பைத�கி�றேபா� - பிற�� இற�ைப நிைன��� பத�கி�ற கால��. பர� எ��� - சிவஞான� 

எ���. ேமனி�� - ��வ ம�தியி� நி��. சிைத�கி�ற - ெக�தைல� ெச�கி�ற. ெச�ேவ - ேநேர. இைச�கி�ற - 

ஈச� தி�வ�யி� ெபா��தி ைவ�கி�ற. 

(3) 

1665. ெகா�ளி�� ந�ல ��விைன� ெகா��க 

உ�ள ெபா��ட� ஆவி �ட�ஈக 1 

எ�ள� தைன�� இைடவிடா ேதநி�� 

ெத�ளி யறிய� சிவபத� தாேன. 



(ப. இ.)  உ��ெநறி கா��� ெச�ய சிவ��விைன ஆரா��� ெகா�க. அ� சிவ��வி�பா� உைடைம, உட�, 

உயி� எ��� ��றைன�� ஒ��கீக. அவ� நிழ�ேபா� எ�ள�தைன கால�� அவைன வி�� நீ�கா� உட�ைறக. 

அவன�ளா� ெபா���ைம த��வ உ�ைம உண��தவ� சிவன�ேச�வ�. 

(அ. சி.)  உ�ளெபா�� - உரிைமயா��ள ெபா��. எ�ள� தைன�� - சிறி��. ெத�ளி அறிய - ஆரா��� 

உணர. 

(4) 

1666. ேசாதி விசாக� ெதாட��தி� ேத�ந�� 

ஓதிய நாேள உண�வ� தாென�� 

நீதி�� நீ�ைம நிைன�தவ�� க�ல� 

ஆதி�� ஏ�� அறியகி லாேன. 

(ப. இ.)  உலேகா� ெகா��� �ைறைம�� அ�மைறெகா�ள� ேசாதி. சிவாக� �தலிய நா�க��; ேத�, 

ந�� �தலிய ேகா�க��, 

 
1. அ�ேற. 8. �ைழ�தப��, 7. 

 
தி�க� �தலிய கிழைமக�� சிற�தனவாக நிைன�பவ��க�ல� அத� �த�� காரண�� 

அறியெவா�ணாெவ�க. 

(அ. சி.)  ேசாதி - �வாதி நா�. ேத� - வி��சிக�. ந�� - கடக�, ஓதிய நா� - ெசா�ல�ப�ட �ப வார�க�. 

ஆதி�� ஏ�� - �த�� காரண��. 

(5) 

1667. ெதாழிலார மாமணி� ��தான சி�ைத 

எழிலா� இைறவ� இட�ெகா�ட ேபாேத 

விழலா� விறலா� விைனய� ேபாக� 

கழலா� தி�வ� க�ட� ளாேம. 1 

(ப. இ.)  சீல�, ேநா��, ெசறி�, அறி� எ��� ந�ெனறி நா�ைம ந�றவ�தினி�� மன�தைன 

மாமணிலி�க ைவ�பாக� ெகா�� வழிபட� சிவெப�மா�� அ� ெந�ச�திடமாக உைற�த��வ�. அவ� 



உைற�த�� பயனி� �ய�சிகளி� ெச�� ஆணவ வலிைம ெகா�� திரி�� சிற�பிலா�ட� ேச�� தீ�ேச�ைக 

அக��. அஃதக�� ெபா���� கழலணி�த தி�வ�ைய� கா�பாயாக. காணேவ அ��நிைற ��டா��. 

(அ. சி.)  ெதாழிலார - சரிைய �த� நா�பாத�களி�� சி�தி ெப�ற. விழலா� - சரிைய �தலிய 

மா��க�கைள அ�சரியாத வீண�ைடய. விறலா�-வலிைம ெபா��திய. 

(6) 

1668. சா�திக னா��பர த��வ� தா��னி 

ஆ�திக ேபத ெநறிேதா�ற மாகிேய 

ஆ��த பிறவியி ன�சி யறெநறி 

சா�தவ� லானவ� ச�சீட னாேம. 

(ப. இ.)  அறி�� அைமதி�மாகிய தைலைம��ண� உைடயனா� உ�ைம�ெபா�ளாகிய சிவன�ைய 

மறவாம� நிைன��, கட�� உ�ெட�� ெகா�ைக ேவ�பா�ைடய ெநறிகளி� அ��பைட� ேதா�ற�ைத 

ேம�ெகா��, எ�ைலயி�றி� பிணி��வ�� பிறவியி��� அ�சி� ெச�ெநறியாகிய அறெநயி�க� உைற��நி�க 

வ�லா� ந� மாணவனாவ�. 

(அ. சி.)  சா�திகனா� - ச��வ�ண� உைடயவனா�. ஆ�திக ேபத ெநறி - கட�� உ�ெட��� பல 

சமய�க�. ஆ��த - ப�தி�த. சா�தவ�லா� - ைக�ெகா�ளவ�லா�. 

(7) 

1669. ச��� அச��ெம� வாெறன� தா��னி� 

சி�ைத ���கி� சிவன�� ைககா�ட� 

ப�தியி� ஞான� ெபற�பணி� தான�த� 

ச�தியி� இ�ைச� த�ேவா�ச� சீடேன. 2 

 
1. மற�பி���. சிவஞானேபாத�, 12. 2 - 1. 

2. உண��. " 6. 

" யாைவ��. " 7. 

(ப. இ.)  நிைல��� அறி�� உ�ளனவாகிய சிவ��, நிைலயி�லன�� அறிவி�லன�� ஆகிய காரியமல க�ம 

மாையக�� �� வ�ளா� நிைன�� மல�பிணி�ேபா� ��ய அறி�� ெபா�ளாகிய ஆ�மாைவ, அ� பிணி�பி��� 

ேவ�ப��தி� சிவெப�மா� தி�வ�� ைககா��தலா� ���காதலா� ப�தியினா� தி�வ��ண�� ெப�வ�. 



ெபறேவ, இைடயறா வண�க� �ரிவ�. தி�வ�� ேபரி�ப� தி�க� அ��மீ���. அ�தைகேயா� ந�மாணவ� 

ஆவ�. காரணமல க�மமாையக� ைநிைல���ளன. ஆனா� அறிவி�லன. ைககா�ட� - �ைண�ரித�. த�ேவா� - 

தைகேயா�. 

(அ. சி.)  சி�ைத உ��கி - பாச�ெதா� கல�த சி���வனான ஆ�மாைவ ேவ�பிரி��. ஆன�த ச�தி - 

��தி. 

(8) 

1670. அ�ைவ� த��தி யாசானி� ��னா 

அ�ைவ�த மா�� மாய� பிறவி 

அ�ைவ�த காய அ��ச�தி யாேல 

அ�ெப�ற ஞான�த னாச�� ேளாேன. 

(ப. இ.)  சிவ��ேவ இ�ெபா�ேத உ� திரவ�ைய அ�ேய� ��மீேத ைவ�த�� எ�� உ�ள��ட� 

நிைன�தா�, ெதா�ைமைய ��லிய ஆணவ�லி��� ��ப�திேல ���� மாய�பிறவி�� யாவ�ைற�� ஆதியா� 

நி�� ெதாட�கி இய�கிய��� அறி�� ெப� ெவளியி� திகழ� தி�வ�ள�ைம அ�ளா� அைவ ���� அக��. 

அகலேவ தி�வ�ஞான� ெப�ற தி�வாளனாவ�. அவேன ��றம�ற ந�றவனாவ�. 

(அ. சி.)  இ�� உ�னா - இ�ெபா�� நிைன��. அ�ைவ�த - ெதாட�கிய. காய - பரம ஆகாய. அ�ெப�ற 

ஞான� - நிைல�த ஞான�. ஆ� - ��ற�. 

(9) 

1671. சீரா� ஞான�தி� இ�ைச ெசல�ெச�ல 

வராத காத� ��பர� பாலாக� 

சாராத சாதக நா���த� பா��ேறா� 

ஆரா�� ஞான�த னாம� ைவ�கேவ. 

(ப. இ.)  தி�வ��ேப�றி�� உரி�தாய சிவஞான�தி� ஆரா� காத� மீ�ர ��பர� தி�வ�யி� 

ஏைனயா��� வாராத ெப��காத� உ�டா��. ��வ�ளா� அ�றி எ�த�ெபறாத தி�வ��ேப�றி��� �ைணயாகிய 

சீல�, ேநா��, ெசறி�, அறி� எ��� ந�ெநறி நா�ைம�� ைக�ட� ெப�ேறானாவ�. சிவ��வி� தி�வ� 

��ேசர� சிவஞான� ெச�வ� ேச��த சீரிேயானாவ�. ஏைனயா� - அப��வ�. சாதக� - �ைண. 

(அ. சி.)  வாராத காத� - அப��வ��� வாராத அ��. ��பர� பாலாக - ��வினிட�� உ�டாக. சாதக 

நா���- சரிையயாதி நா��� அ�ைவ�க - ��வானவ� திவ� தீ�ைக ெச�� உபேதசி�க 



(10) 

1672. உண��� மதிப� �வ��ேக �ண��தி 

இண�கி� பராபர� ெத�ைல�� இ��� 

�ண�ெகா� ெத��� தரப�சி ம�ெகா�� 

உண���மி னா�ைட யா�த�ைன ��னிேய. 1 

(ப. இ.)  ��ெச�தவ�தா� சிவஞான� எ��த��ரிய சிற�த ெச�விவா��த ந�மாணவா�ேக 

தி�ைவ�ெத��ைத �ண��தி, எ�ெபா���� சா�பா� ���த�சிவ� நி��� எவ�றி�� ேதா�த�� 

ப���ெச�த�மி�லாத அத� ேமலான தி�வ� எ�ைல�� ஆவியிைன� ��வி��, �ைறேய : கிழ��, ெத��, 

வட��, ேம�� எ��� நா��ல�கைள�� ேம�ெகா�� நாெனறியிைன�� அறி���திய��வ�. 

ஆவி��ரியானாகிய சிவெப�மா� த�ைன நிைன�� ேமேலாதியவ�ைற உண��திய��வ�. 

(அ. சி.)  இண�கி� - ஒ�ேறா�� ப��த� இ�லாத. பராபர�� எ�ைலயி� - சிவ வியாபக���. உ�தர� - 

வட��. ப�சிம� - ேம��. ஆ�ைடயா� த�ைன - ப�பதிைய. 

(11) 

1673. இைறய� தா��ைத வண�க�� எ�தி� 

�ைறய� �றி� �ண�ெகா�� ேபா�ற� 

சிைற�ட� நீயற� கா��� சிவ�ேதா 

டறி�� கறிவி�ேபா� ச�மா��கி யாேம. 2 

(ப. இ.)  ���த� சிவெப�மா� தி�வ��க� ேபர����� தா���, ெந��ேந� இ� ைக�� ��ப�, 

தைலேம� ஏற� ��ப�, தைல ஒ�� ைகயிர�� �ழ�காலிர�� ஆக ஐ�����; இவ��ட� ெந�ச�� �� 

ஆ����; தைல ஒ��, காதிர��, ைகயிர��, கா� இர�� ெந�� ஒ�� ஓக எ����� ஆகிய இ��ைறயா� 

வண��வ� ஐவைக வண�கமா�� நம�� ேவ��� இ�றியைமயா� ெபா��கைள ேவ�� வி�ண�பி�த�, 

இைறவ�ற� எ��ண�கைள�� �க��� ேபா�ற�, க���, யா� எனெத��� ெச���� அற ெவா�க� ஆகிய 

இ� ப��கைள� சிவ�� அறி����வ�. ேம��, சிவெப�மா� ப�பிைன�� அறி����வ�. இவ�ைற அ��ட� 

ஏ���ெகா�ேவா� ந�ெனறி ந�மாணவனாவ�. ந�ெனறி - ச�மா��க�. இ�வண�க� ந�பியா�ர� தி�வா�ரி� 

'அ�� ெப�க ��கி��ள மைலய அ�டா�க ப�சா�கமாக' வண�கினாெர�பதனா� விள���. 

(அ. சி.)  ஐவண�க� - (1) ைககளா� ��பி�த�. (2) ைககைள� தைல��ேம� ��கி ��பி�த� 

(������). (3) ைகக� இர��, தைல ஒ��, �ழ�கா�க� இர�� ஆக ஐ�� உ���க� நில�ேதாய வண�க�. 



(4) ேம��றிய ஐ�� உ���க�ட� ெந�ச� நில�ேதாய வண�க�. (5) ைகக� 2, கா�க� 2, தைல 1, கா�க� 2, 

ெந�� 1 ஆக எ�� உ����க�� நில�ேதாய வண�க�. இைவகைள வடெமாழியாள� ஏகா�க�, திரியா�க�, 

ப�சா�க�, சா�டா�க�, அ�டா�க� எ�ப�. சிைற�ட� - ப�தமான சரீர�. நீயற - நீ எ�ப� அ�ல எ��. 

அறி��� - ஆ�மாவி� அறி��� 

(12) 

 
1. எ�ைன. அ�ப�, 5. 91 - 8. 

க�லாலி� நீழ�. " 6. 18 - 3. 

1674. ேவ�ைக வி�ெநறி ேவதா�த மாதலா� 

வா��ைக� �ன�வழி மா�றி�சி� தா�த�� 

ேவ�ைக வி�மி�க ேவதா�தி பாதேம 

தா���� தைலயிேனா� ச�சீட னாேம. 

(ப. இ.)  மைற��வா� ேவதா�தெம�ப� இய�ைக உைடைமயாகிய நில �தலியன��, ெசய�ைக 

உைடைமயாகிய உைட, உைற��, ஊ�தி, ஒ�பைன �தலிய உைடைமக��, உயி�நிைலயாகிய உட��� எ��� �வைக� 

ப���க�� வி�டநிைலயா��. இ� ��றைன�� ம�, ெபா�, ெப� என� ��வ�. �ல�வழி� ெச��� ��ெனறி 

வா��ைகயிைன மா�றி, அ� �ல�கைள நல�வழி� ெச���� சி�தா�த��, உலகிய� ேவ�ைகவி�ட ேவதா�தி 

�ைறயாக வ�� ேச�வ� . ேச��� சி�தா�த� சிவ��வி� பாத� தைலயினா�வண��வ�. அவேன ந�ெனறிேச� 

ந�மாணா�க� ஆவ�. 

(அ. சி.)  ேவ�ைக - �வைக ஆைசக�. வா��ைக� �ல� - உலக வா���� ஆதாரமான இ�திரிய�க�. 

சி�தா�த�� ேவ�ைக வி�மி�க ேவதா�தி - ��த அ��வித சி�தா�த�திேல ஆைசெகா��� ேவதா�தி. 

தா���� - வண���. 

(13) 

1675. ச��ண� வா�ைம தயாவிேவ க�த�ைம 

ச��� பாதேம சாையேபா� நீ�காேம 

சி�பர ஞான� ெதளிய� ெதளிேவா�த� 

அ��த ேமேதா�ற லா��ச� சீடேன, 1 



(ப. இ.)  ந�ெனறி ந�மாணா�க���ரிய ப��� த�ைமக�� �ைறேய வ�மா�: ந�ப��, வா�ைம, 

இர�க�, ந�லறி�, ெபா�ைம, ��வின� நீ�காைம, உ�ைமயறிவி�ப� ெப�� ெபா��ண��, ெதளி�, ஓ��, 

அ�� நிக��சி எ�பன. இைவ ��ற��ைடய ெம��ண�வினேன ந�மாணவனாவ�. ச�சீட� - ந�மாணவ�. 

(அ. சி.)  தயா - தைய, க�ைண, இர�க�. சாையேபா� - நிழ� ேபா�. த�ைம - ெபா�ைம. 

(14) 

ஆறா� த�திர� ����. 

 
1. ப���ெகா. அ�ப�, 4. 18 - 10. 


