
இர�டா� த�திர� 

[காமிகாகம�] 

1. அக�திய� 

323. ந��நி� லாதி� �லக� சரி�� 

ெக�கி�ற ெத�ெப� மாென�ன ஈச� 

ந��ள அ�கி அக�திய 1 நீேபா� 

��கிய ைவய�� ��னிெர� றாேன. 

(ப. இ.)  ெப���த� ஐ�தி�� ந�வாக ��ள� தீ. அ� தீயி� ந��� அத�� ஒளி�� ��� ஈ�� 

விள�கி� ெகா����பவ� சிவெப�மா�. அவ� 'அ�ெவரியிைன உ�வ��க�களி�' ஒ�றாக� ெகா�பவ�. 

அதனா� வி�ணவ� ஒ��� திர�� சிவெப�மா�பா� ெச�� "தீயி� ந��� விள��� ஆ�டவேன! உலக� 

ெத�பா�ய��� வடபா� தா��� ந�விழ�� நி�கி�ற�, கா�த�ள ேவ���," எ�� ேவ��ன�. சிவெப�மா� 

அ� ேவ��ேகாைள� தி��ெசவி ஏ��� த�க அக�தியைன ேநா�கி! அக�தியேன "ப��பினா�� 

ப�பா��னா�� உ�ைம உய�ைவ� ெத�னா� எ�நா�� எ�தி நி�கி�ற�. அ� ெத�பா� நீ ெச�� அவ�ைற 

ஆ��� ைக�ெகா�� ���வாயாக" எ�� அ�ளின�. 

இத�� வழ��� பழ�கைத வ�மா�: ��ெனா� கால��� தி��ைகலாய மைலயி� இறவா� பிறவா 

நிைலேச� சிவெப�மா���� அ�தைகய மைலமகளா���� தி�மண� நிக��த�. அ� தி�மண�க�� ேப� 

ெப�த�ெபா��� வி�ணவ�� ம�ணவ�� ஒ��� ��ன�. அதனா� நில�லக� ெத�பா� உய��� வடபா� 

தா��� த�மாறலாயி��. அ�க�� வி�ணவ� ந��கின�. சிவெப�மா� அ�வி�ணவைர ேநா�கி� ெத�பா� 

எ�ைன ஒ�பா� ஒ�வ� ெச�றா� வடபா��ள தா�� தீ�� எ�ற�ளி அக�தியைன அைழ��� ேபாக� 

க�டைளயி�ட�ளின�. அக�திய�� அ� சிவெப�மாைன� பணி�� வண�கி எ�ெப�மாேன! 'ெத�பா�� நாேட 

சிவேலாக�' ஆதலி� ஆ�� வா�வா� உ�ைமயா� உ�ைன�ண���வ��, எ��� உன�� உவ�பா��ள��, 

இ�வழ�கி��நி�� நில�வ��, இனிைம�� ���க�� ெதளி�� சிற��� இய�ைக�� நய�� ஒ��கைம�த�� 

ஆகிய க�னி� ெச�தமி� ெமாழியி� ம�னிய�லைம எ�ப. அவ�க�ட� அளவளாவி உற� ��� உைறவத�� 

அற�தவறா�திற� அைம�த அ� த�டமி� ெமாழியி� அைமதியிைன அ�ேய�� அ��த� ேவ��ெமன 

வி�ண�பி�தன�. சிவெப�மா�� �த�ைம�� ��ைம�� ந�ைம�� இய�பாக அைம�த ந�றமி� அைமதியிைன 

அறி���த�ளி ந��வி�தன�. இ���ைம வ�� பர�ேசாதியா� தி�விைளயாட� �ராண� ெச��ளா� உண�க 

: 



 
1. அ�றாலி�. அ�ப�, 6 . 50 - 3. 

" ம�றவ�தா. 12. தி��ல�, 2. 

'விைடெகா� ேபாவா� ஒ�ைற ேவ��னா� ஏ�� ேதய� 

ெதாைடெப� தமி�நா ெட�� ெசா��ப அ�த நா��� 

இைடபயி� மனி�த ெர�லா� இ�றமி� ஆ��� ேக�வி 

உைடயவ ெர�ப ேக�டா�� ��தர� உைர�த� ேவ���.' 

'சி�தமா சகல வ�த� ெச�தமி� இய��� த�ைன 

அ�தேன அ�ளி� ெச�தி எ�றன� அைனயா� ேதற 

ைவ�தைன �த�� த�ைன ம�ற� ெதளி�த பி��� 

நி�தேன அ�ேய� எ�� நி�ன� கா�ப� எ�றா�.' 

- தி�விைளயாட�. கீர��� - 11, 12. 

இ� பழ�கைத ெபரியேதா� உ�ைமயிைன நிைலநா��� அரிய உ�வகமா�. அ� ��மல காரியமாகிய ���ர 

ெமரி�தகைத உ�வக� ேபா�றா��. தி�மண� கால�தி� ஒ�� ��ன� எ�றைமயா� வட�ல�தா� ஐ��ல�க�வி� 

ெபா��� ஒேராவழி� சிவெப�மாைன எ��வ� அவ�க� இய�� எ�ப� �லனா��. எ�ைன? தி�மண� 

ஒ�வ�� இைடவிடா� நிக�வ� அ�ைமயா� எ�க. மண� எ�ப� மன� ெபா���வ ெத�பதா��. ெத�பா� 

உய�த� எ�ப� எ����ள ெத�றமி�வாண� 'ஒ�ேற �ல�� ஒ�வேன ேதவ��, ந�ேற நிைனமி�' எ��� 

ெச�தமி�� தி��ைறெநறி வ�வா� ஒ��� ெசறிவின�. பிறவாயா�ைக� ெபரிேயானாகிய சிவெப�மாைனேய 

���த� கட�ளாக� ெகா�� கனவி�� நனவி�� வ�வா� வழிப�ேவா�. சிவமணி தி�ெவ�ணீ� 

தி�ைவ�ெத��� ��றிைன�� �ைறேய உைட உட� உயிராக� ��� ஒ��பவ�. சிவெப�மா���� த�ைம 

���� ஒ��வி�தவ�. அத��� �ைணயாகிய ெச�தமி�� தி�மைற தி��ைறயாகிய ேவதாகம�கைள ஓ�பவ� 

'எ�ெப�மா�� அ�றிலாதவைர� க�டா� அ�மநா� அ��மாேற' எ�� அ��பவ�. இ���ைன�� அ�றவ�. 

அ���ைன�� உ�றவ�. பிற�ப�றவ�. சிற���றவ�. ெப�ைமயா� த�ைம ஒ�பவ�. அைன��யிைர�� சிவ�ெதாட�பா� 

ேப�தலா� சிவைன� ெப�றவ�. ஒ�ைம எ�� ெசா�ல�ப�� சிவனிைனவா� உலைக ெவ�றவ�. வ�� பிற�ப�றவ�. 

அ�ைமயா� நிைலயி� நி�பவ�. அ�பினா� இ�பமா�பவ�. இ�ைம உ�ைமயாகிய இ�ைம�� கட�தவ�. இவ�க� 

உைற�� ெத�திைச 'மாதவ� ெச� ெத�திைச' எ�� சிற�பி��� ெசா�ல�ப��. எ�க�� சிவெப�மா� 

�த�ைம� தி��ேகாவிேல காண�ப��. அவைனேய ���தலாக உண���� ெச�தமி�� தி�மைற ஓ�தேல 



எ�க�� காதி� வி�வ�� தீைமைய� கா�வ�மா��. இ��� பல நல�க�� உைடய� ெத�னா�. அதனாேலேய 

'ெத�னா�ைடய சிவேன ேபா�றி' எ��� ெச�தமி� மைற ���� எ�வதாயி��. அதைனய��� 'எ�நா�டவ���� 

இைறவா ேபா�றி' என எ��த� அஃ� அ� சிவெப�மாேன எ�லா நா�டவ���� இைறவ� எ��� மாறா இய�ைக 

உ�ைமைய உண���கி�ற�. 'சிவ�' எ�ப� இய�ைக உ�ைம வ�ைம இ�ப� சிற�� நிைலயா��. இைற எ�ப� 

அற�ைற ெச��� சா��� ெபா� நிைலயா��. இதனா� ெத�தமி�� சிவெனறியாள� எ�லா�லகினைர�� 

�ற�கணி�கா� சிற��� ெச�� இைண�� ஒ��ைம ெகா��� ெவ�றியின� எ�ப�� 

 

  



�லனா��. இ�தைகய ப�பா��ன� வா�கி�றைமயா� ெத�திைச உய��த� என ஓத�ப�ட�. 

சிவெப�மாைன அக�திய� ஒ�பா� எ�ப�, சிவைன நிைன����� தி�ைவ�ெத��� தி�ெவ�ணீ� 

சிவமணி எ��� ��றிைன�� �ைறேய உயி� உட� உைட என� ெகா�� ஒ��வதா��, அவைனேய 

���தலாக� ெகா�� வழிப�வதா��, அைன��யி�க� மா��� அ����� ஒ��வதா�� 

ெபற�ப��. இஃ� இட��நிக� ெபா�ளி� ெதாழி� இட�தி� ேம� நி�ப ெதா��ைற. ஐ�ெத�� 

ேத�யி�ெவ� ணீ�டலா� ஆ��த�ைட, ��� சிவமணியா���. 

வட�ல� இவ�றி�� ���� ேந�மாறான�. அவ�க� ேம�ெகா��� அ�மைற பல கட�� உ�ைம 

��வ�; சாதிமத ேவ�பா� சாதி�ப�. ெகாைல�ைல ேவ�விைய நிைலநி���வ�. ெச��� பிற��� 

ெத�வ�தி�� �த�ைம ெகா��ப�. சிவைன மற�ப�. ஒேரா வழி மற�ப�. ேவ��ைம ேபா��வ�. இைவ 

ேபா�ற பல தீய ஒ��க�களா� ப�பாட�ற�. ப�பா��� தா��ததைனேய ம�க�ப�வா� தா��த� 

எ�� மைற�� ஓத� ெப�ற�. இ��� இட�� நிக� ெபா�ளி� ெதாழி� இட�தி� ேம� நி�ற�. தீ� 

ப�பினேர நில� ெபா��கலா�றா� ப�வினராவ�. இஃ� 'அறேனா�கி ஆ�ற�ெகா� ைவய� �றேனா�கி�, 

��ெசா �ைர�பா� ெபாைற' எ��� நாயனார�ளிய ெச�தமி�� ெபா�மைறயா� உண�க. 

அ�வட�ல�தாைர உய���த� ெபா���� ெச�தமி�� ப�பா��ைன� க�� ஒ�கி ஒ��வி��� ஆ�ற� 

வா��த அக�தியனாைர� ெத� திைச�� வரவி��தன�. அவ� ெத�பா�. வ�� ப�பா��ட� 

ெச�தமிைழ� க��� தி�ைவ�ெத��ைத ஓதி� சிவவழிபா�ைட ���ற� ெச�� எ���ள ெத�றமி� 

இய�பி இைச ெகா�� வா��தன�. ெத�தமி�� ப�பா��ைன. வடபா� பர�ப� த��ைட� 

ேக�ைமயரா� தி��ல� பர�ேசாதியா� �தலிய தமி�� சா�ேறாைர வி��தன�. அவ�க� வ�� வடபா� 

பர�பின�. அதனாேலேய தமிழாகம�க� வடெவ��தா� ெபாறி�க�ப�டன எ��� உ�ைம ந�நி�� 

உ���ண�வா��� ந�� விள���. ேம�� அ�ெதாட�பா� வடபா��ள ெத�தமி�� சா�ேறா� ெத�பா� 

ெபாதியமைல வ�� மீ�வ�� ெச�கி�றன�. ப� பாடைன��� ஏ���ப��பா� எ��வதி�ைல; வீ��� 

பழ�க�தாேலேய எ��வதா��. வீ��� பழ�க�தா� ேம�� ப�பாட�உ�, ஏ��� பழ�க�ெத�தா� என 

நிைன� ெகா���க� இ�கா�� �றியவ�ைற வ�� ெவ�பா�களா� நிைன� �ர� த�கி�றா�: 

ெச�தமிழி� ெம��ண�� ேசரா வட�ல�தா� 

த�தமண� ப�த��க� தா�தா��தா� - ெச�தமிைழ� 

க��� �ைலெயா�க� க��தேலா� ேபா��வி�தா� 



ெத�ற அக�தியைன� ெத��. 

ஒ�ேற �ல�� ஒ�வேன ேதவ�� 

ந�ேற நிைனமி� எனநவி�வா�-எ��� 

வடவ�பா லி�ைல மைறயி�ைல �ேலா� 

கட�மா�த� ேவ�தறிவ� இ� 

ெத�னா �ைடய சிவனா� அக�தியைர� 

ெத�னா��� ேபா�கி� ெதளிதமிைழ� - ப��வி�� 

ெம�க�டா� த�மா� விரி�தா� வட�ல�த� 

ெம�க�டா� மீ�வ�ெத� பா�. 

(1) 

324. அ�கி உதய� வள���� அக�திய� 

அ�கி உதய�ெச� ேம�பா லவெனா� 

ம�கி உதய�ெச� வடபா� தவ�னி 

எ��� வள�ெகா� இல�ெகாளி தாேன. 

(ப. இ.)  நா�ெதா�� சிவ�ைச�� உ��பாகிய அக� �ற�தீகைள� தவறா� தி�ைவ�ெத��தாகிய சிற�த 

ெச�தமி� ம�திர� ஓதி நா� வள�ெபற வள��பவ� அக�திய�. உ�ெளாளியா�� ேபெராளியா� அறிெவாளியா� 

இய�ைக ஒளியா� விள�கி� ெகா������ சிவெப�மா� வடபா��ள தி�ெவ�ளி மைலயி� அ�கியா� 

வீ�றி��த��கி�றன�. அ�� அவைன வழிப���ெகா�� இ��தவ� அக�திய�. அவ� சிவெப�மா� 

தி�வாைண�ப� ெத�ற� தவ�� ேம�பா� மைல எ�� ெசா�ல�ப�� ேம��� ெதாட��சி மைலயி� ெத�பா� 

விள��� ெபாதியிலி�க� வ�� உைற�தன�. அவெனா�� எ�லா இட�களி�� வள�ெகாழி�க அ���ரிவ� 

சிவேவ�வியி� ேதா��� இல�ெகாளி எ�க. ம�கி :மய�கி - கல��. 

(அ. சி.)  அ�கி உதய�ெச� - சிவ �ைசயி� உதய�தி� அ�கினி காரிய� ெச�கி�ற. 

(2) 

 
2. பதிவலியி� வீர�ட� எ�� 

325. க���ைற அ�தக� த�ேபா� அ�ர� 1 

வர�தி� உலக� �யி�கைள ெய�லா� 



வ��த�ெச� தாென�� வானவ� ேவ�ட� 

����ய� �ல�ைக� ெகா��ெகா� றாேன. 

(ப. இ.)  ���வைன ஒ��� ெகா�ைமேய நிைற�த க���ைடய அ�தக� ெபய� ேச� அ�ர� 

சிவெப�மா�பா� ெப�ற வர�ேப�றா� உலக��யி�கைள எ�லா� வ���வானாயின�. ந�ப�ெப�� ெசா�ல�ப�� 

வானவ� அ� ெகா�ைம ெபா��கலா�றா� இைறவ�பா� �ைறயி�� ேவ��ன�. சிவெப�மா�� ெவ�ைம�� 

��ைம�மி�க ��தைல ேவலா� �ல� ைக�ெகா�� க��தா� அட��தலாகிய ெகாைல� ெதாழிைல� 

ெச�த�ளின�. 

(அ. சி.)  அ�தக� - அ�தகா�ர�. ���� - ��ைம. 

(1) 

 
1. அயைன. 8. தி��சாழ�, 4. 

" அ�தகைன. அ�ப�, 6 . 96 - 5. 

326. ெகாைலயி� பிைழ�த பிரசா பதிைய� 

தைலைய� த��தி��� தான�கி யி�� 

நிைல�ல ��கிவ� ேவ��ெம� ெற�ணி� 

தைலைய யரி�தி��� ச�திெச� தாேன. 1 

(ப. இ.)  நா��க� மகனாகிய த�க� எ��� வானவ� சிவைன� �ற�கணி��� ெச��� பிற��� 

தி�மா��� �த�ைம ஈ�� ேவ�வி ெச�தன�. �த�ைமைய ம��தலாகிய ெகாைல���ற� ெச�த 

பிரசாபதியாகிய த�கைன� சிவன�யா�க� சின�தன�. அ� சின� வாயிலாக� சிவெப�மா� மற ஆ�றலா� அவ� 

தைலயிைன� த��த�ளின�. அ� தைலயிைன அவ� வள��த தீயினி� இ�ட�ளின�. பி�� ஏைனயா�� 

இ�ஙன� ம�ளாதி��த� ெபா����, ேவ�வியி� ெகா�ல�ப�� வில�கின�களாக ேவ�வி ெச�ேவா� பிற�� 

ெகா�ல�ப�வ� எ�பைத அறி����� ெபா���� அ� த�க� உடலி� ஆ��� தைலயிைன� ெபா��திய�ளின�. 

(அ. சி.)  பிரசாபதி - த�க�. ச�தி ெச�தா� - ெபா��கிறா�. 

(2) 

327. எ��� பர��� இ�நில� தா�கி�� 

த��� ப��தவ� தா�ண� ேதவ�க� 

ெபா��� சின��� அய�தைல ��னற 



அ�(�)அ� �தைன உதிர�ெகா� டாேன. 2 

(ப. இ.)  சிவெப�மா� தி�வ� எ��� நிைற�� ெபரிய உலக�கைள�� நிைலெபற� ெச�தலாகிய 

தா��தைல� ெச�� நீ�கமற நி��� த�ைம��. அதைன�ண�� சிவ�லக� ேதவ�க� நா��க� க�வி� 

ெச��கிைன� க�� சின� ெகா�டன�. அவ�த� சின���� உ�ளாகிய அய� தைலைய ைவரவ� கட�ளா� 

அ��பி�தன� சிவ� அ�ேபா� ெச�வ� ெச���� ெகா�ட அய� த�ைதயாகிய அ��த� என�ப�� அரியி� 

��தியிைன அ�தைலயி� ஏ�க� ெச�தன�. 

(3) 

328. எ��� கல��ெம� உ�ள� ெத�கி�ற 

அ�க �த�வ� அ�மைற ேயாதிபா� 

ெபா��� சல�தர� ேபா�ெச�ய நீ�ைமயி� 

அ�� விர��றி� தாழிெச� தாேன. 3 

(ப. இ.)  சிவெப�மா� எ�லா இட�களி�� எ�லா உயி�களி�� கல�பா� ஒ�றா�� கல��� 

இ��கி�றன�. எ� உ�ள�தி�� எ��த�ளி யி��கி�றன�. அவ� அ�சமய�களாகிய அ�க�க�� 

�த�வனாவ�. நா�� மைறகைள ஓதிய�ளிய நாதனாவ�. 

 
1. த�கைன�ம.◌் 8. தி��சாழ� 5. 

2. ஆமய�தீ��. அ�ப�, 6. 96 - 1. 

3. தடமல. "4. 14 - 10. 

" ெந�����. "6. 90. - 9. 

 

  



அவ� �த�ைமைய �ணரா� வ�சைனேய உ�வாகிய சல�தர�, அவ�ட� ேபா��� வ�தன�. 

சிவெப�மா� எ�லா� ெதாழி�கைள�� க�வியி�றி� க��தளவாேன ெச�வ�. ஆதலா� சல�தர� உட� 

த�த� ெபா��� நில�ேத தி�வ� விரலா� ஆழியைம�தன�. அ� வாழிேய சல�தர� உடைல� 

த��தெத�க. த�த� - ெகா��த�. ஆழி - ச�கர�பைட. (அ�வாழி�பைடயிைனேய தி�மா� க�ணிட�� 

வழிப��� ெப�றன� எ�ப.) 

(4) 

329. அ�பணி ெச�சைட ஆதி �ராதன� 

���ர� ெச�றன� 1 எ�ப�க� �ட�க� 

���ர மாவ� ��மல காரிய� 

அ��ர� எ�தைம யாரறி வாேர. 

(ப. இ.)  சல�தா�� ெச�சைடயிைன��, ஆதியாகிய அ�ைனைய�� உைடய ��ைன� 

பழ�ெபா��� ��ைன� பழ� ெபா�ளாகிய ெதா�ேலா� சிவெப�மா�. ஆ�யி� உ�த� ெபா��� அ�வ� 

�யி�கைள� சா��த ��மல காரிய�கைள அ� �யி�களா� ெச�வி�ற� ெச�� அ� சிவெப�மா� 

தி�வ�� ேநா�க�தா� ��ெடரி�த��வ�. இ� ��ைமயிைன எளியவ�க�� உண���� ெபா��� 

உ�வக� கைதயாக உய��ேதா� அைம�� உ�வகெமனேவ �றி�ண��தின�. பி���ேளா� அ� 

��ைமயிைன மற�� கைதைய ெம�யா�கிவி�டன�. அ�தைகேயா� அறியாைம�� இர�கி� தி��ல 

நாயனா� அவ�கைள �ட�க� என� ��கி�றன�. �றி '���ரமாவ� ��மல காரிய�' என�� 

ஓ�கி�றன�. அதைன ம��பாைர ேநா�கி� பி��� இர�கி, 'அ��ர� எரி�தைம யாரறிவாேர' என 

வின�கி�றன�. ஏகார� எதி�மைறயாதலி� ஒ�வ�� அறியாெர�ப� ெபா��. ���ர� - ��� ேகா�ைட 

அைவ, இ��� ெவ�ளி ெபா�னாலாயைவ. இவ�றி� ந���ளி��ப� உயி�. அஃ� அ�பறி� 

ஆ�ற�களாகிய ��ப��கேளா� ��ய�. அ���ப��கேள உ��த �வ� எ�� �றி�பிட�ப���ளன; 

ஏைன ம��தவ�க� அைனவ�க�� தீய ப��களா��. இ��� எ�ப� ஆணவ காரிய�ைத��, ெவ�ளி 

எ�ப� மாயா காரிய�ை◌ைத��, ெபா� எ�ப� விைனயி� காரிய�ைத�� �றி�பனவா�. இைவேய 

உ�ைம. இ� ேபா�� ஏைனயவ�ைற�� உ�வக� ப��களாக� ெகா��வேத ஏ��ைட��. அ�� அறி� 

ஆ�ற�களாகிய ��ப��க�� அ�� பி�னி�� �ட�ழா �ழ��த���, அறி� ��னி�� வல�ப�க� 

காவ���, ஆ�ற� இட�ப�க� காவ��� இைய�ைட�தா ெம�க. 



(5) 

330. ��தீ� ெகா�வி �ழ�ெகரி ேவ�வி�� 

அ�தி �ரியர னாவ தறிகில� 2 

ச�தி க�திய தா�பல ேதவ�� 

அ�தீயி� உ�ெள�� த�� ெகாைலேய. 

 

1. �ெவயி�. ஆ�ர�. 7 . 55 - 8. 

2. அ�பைனய. ச�ப�த�, 3 . 77 - 3. 

" ெசா�பிரிவி. ச�ப�த�, 3 . 78 - 2. 

(ப. இ.)  கா��� தீ வீ��� தீ ஏ��� தீ எ�� ெசா�ல�ப�� ஆகவனீய�, கா�கப�திய�, ெத�திைச 

அ�கியாகிய ��தீயிைன�� எ��பி வடபா� �னிவ�க� தீ ேவ�வி ஒ�� �ரி�தன�. அத�க� நி�� அவ�த� 

ெச����வா� யாைன ஒ�� வ�த�, யாைன எ�ப� யா� + ஐ என� பிரி�� யாேன தைலவ� எ�� ெபா�� த�� 

ஐ - தைலவ�. அ�தி - யாைன. அ�த யாைனைய� சிவெப�மா� உைமய�ைமயா� ந��க நக�தா� உரி��� 

ேபா��தன�. இ�வியாைனயி� அழி� �� ஓதிய த�க� ேவ�வியி� ேவ�வி உணவா� உட�ர� "உ�டாெமன வ�� 

���த ேதவ�க� பல�� அழி�தைமைய ஒ���. உைமய�ைமயா� அ��வ� ெச����� உயி�க� 

��ப�ப�கி�றதைன ேநா�கிேய அ�றி� த�ைன ேநா�க அ�ெற�க. ��தீயிைன�� �ைறேய க�வி க�� 

கட��காத� என�� �றலா�. 

(அ. சி.)  ��தீ. . .ேவ�வி - ேநமி வன�தா� ெச�த யாக�. ேநமி வன�தா� - ஆரிய�. 

(6) 

331. �ல� �வார�� ��� ஒ�வைன 

ேமைல� �வார�� ேம�ற ேநா�கி�� 

கா���� காலைன� கா�� 1 த�கி ேயாகமா� 

ஞால� கட�� நலமா� இ��தேத. 

(ப. இ.)  �லாதார�தி��ள ந�நா� வழியாக உயி��பிைன ஏ�றி ேமைல��வாரமாகிய உ�சி��ைளயி� 

ெச���த� அகவழிபா��� அ��பைட. அத� பி�னேர �றவழிபா� நிக�த� ேவ���. உ�சி� �ைளயி� ெச��தி 

ேநா�கி� தி�வ�� ெவளியி� ஒ�பி� ஒ�வனா� சிவெப�மா� கா�சி ெகா��த��வ� அ�ஙன� வழிப�ட 



மாணியி� ஆ�யிைர� ெகா�ள வ�த காலைன உைத��� கா��தன� சிவ�. அ�� 'அவேனதாேன ஆகிய 

அ�ெநறி, ஏகனாகி' நி��� �ைறயா� சிவெப�மானாக மாணி நி�றன�. அ� �றி�� ேயாகமா� எ�பதனா� 

ெபற�ப��. அ�வ�ளி�பா��ைன� ெச�� நலமா� எ��த�ளியி���� தி��� கட�� எ�ப. எவரா�� 

கட�கெவா�ணாத காலைன� கட�பத�� நிைல�களமான இடமாதலா� அ��� கட�� எ�� ெபய� ெப�ற�. 

���வைன உைத�த�, சிவன�யா�பா� அவ� அ�க நிைன�ப�� உ�தியி�லேதா� ெப����ற� எ�பதைன 

உண���த� ெபா��� எ�க. 

(7) 

332. இ��த மன�ைத இைசய இ��தி� 

ெபா��தி இலி�க வழிய� ேபா�கி� 

தி��திய காம� ெசயலழி� 2 த�க� 

அ��தவ ேயாக� ெகா��ைக அம��தேத. 

(ப. இ.)  மா�மகனாகிய காம� சிவெப�மா� அற� ேபாதி���கா� காம�திற� எ��ப உ�னின�. 

உ�னிவ�� ��கைண ெதா�� 

 
1. நீ�றிைன. அ�ப�, 4 . 49 - 2. 

2. விள�. ச�ப�த�, 2 . 110 - 2. 

" க��த�. சிவஞான சி�தியா�, 1 - 2 - 25. 

தன�. சிவெப�மா� ெந�றி� க�ணா� அவைன அட�கின�. எவ���� காம�திற� �ற� ��வா� விைளத� 

�டா�. �ற� ��வா� விைளத� எ�ப� விைன�� இைட�றாக� �ற�ெபா��கைள� க�ட காரண�தா� 

மைனேநா�க� எ�த� எ�பதா�. விைன���� மைன ேநா��வ� அைனவ���� விைழய�த�க�. அத�கிைடேய 

ேதா��� காம நிைனைவ அறி�� க��தா� அக��த� ேவ���. அ���ைமயிைன� சிவெப�மா� காமைன 

உ�விலானா�கி உண��திய�ளின�. நாெம�லா� எ�வா� காம�ைத அட��வெத�பைத ஓ�கி�றன�. எ���� 

ெகா�ட விைன ����கா�� அ�விைனேம� ைவ�த மன�ைத அத� க�ேண ெபா��த இ���த� ேவ���. 

அ�ஙன� ெபா��திய உ�ள�ைத� �றி�ேகாளாகிய இலி�க வழிேய ெச���த� ேவ���. அ�ஙன� 

ெச��தினா� காம� ெசயைல அட��த� ���. சிவெப�மா� காமைன அட�கி அ��தவ ேயாக�தம��த� 

ெகா��ைக� தி��� எ�ப. இைறவ� ெச�த�ளிய ஆ�ைம� ெசய�க� எ��ைன�� �றி��� பழ�பாட� ஒ�� 

வ�மா�: 



�ம� சிர�க�� அ�தக� ேகாவ� �ரமதிைக 

மாம� பறிய� சல�தர� வி��� மாவ��� 

காம� ெகா��ைக யம�கட �ரி�த� காசினியி� 

ேதம�� ெகா�ைற�� தி�க�� ��த� ேசவகேம. 

ேமேலாதிய ஆ�ைம� ெசய� எ��ைன�� ஒ��ைடயாக� க���கா� கீ�வ�மா� ெகா�ளலா�. அ�தக� : 

உட�றா� உயி� மல��ட� ம��� ஒ��யி���� ெதா��ல��. த�க�: ஆணவ� ெச���; இஃ� உட�ட� ��ய 

பி� ேதா��வ�. அய� அரி: யா� என� எ��� ெச���. சல�தர� : ெகா�விைன த�க� ஆணவ� 

ெச��கிைன��, அய� அரி, யா� எனெத��� ெச��கிைன��, சல�தர� ெகா�விைனைய�� �றி��� 

�றி�பாதலா�, இைவ �ைறேய ஆணவ� மாைய க�ம� காரணமா��. ���ர� : ��மல காரிய�. அ�தியாகிய 

யாைன : மய�க�. கால� : ெவ�ளி காம� : காம�. அ� ெவ��ைன�� நிைன���� ெவ�பா வ�மா� : 

ெதா��ல� ப�தக� ெசா�லா ணவ�த�க� 

ம�யா� எனதய�மா� வ�ைமவிைன - வ�ல 

சல�தரனா� ��ைம�ர� அ�திகால� காம� 

மல�ெவ�ளி காம�எ� வீ�. 

ேம�� ேபா� இ�வைக�ப��. அைவ �ற�ேபா� அக�ேபா� எ�பன. �ற�ேபா� எதிரி�ட� ப��ைற ெபா��ெவ�ல�. 

இ� தி�வாைண ெப�ற க�ண� �தலாயினா� மா��� கா�க. அக�ேபா� எதி���� ெபா�த�மி�றி அறியா� 

வ�த பைகைம அட�கி ஒ��கி அழிவ�. அ� ���த� சிவெப�மா� கா��ய�ளிய ேமேலாதிய 'பதிவலியி� 

வீர�ட� எ��' எ��� அ�ளி� ப�டா� உணரலா�. �ற�ேபாைர ஆ�ற� ேபாெர���, அக�ேபாைர அறி�� ேபாெர��� 

��ப ஆ�ற��ற� ேபாெரதி����டாமறி�� ேபாெரதி��பி�, ஆ��சிவ வீெற�டக�. எதி��பிலா�ேபாைர 'இ����க�' 

எ��� �றநா��� (309)� பா�டா�ண�க சிவனாரா�றிய� எதி��பி� ேபாெர�க. எதி���� ேபாைர� 

சில�பதிகார�� நீ��பைட� காைத�� வ�� �றி�பா�ணரலா� : 

5. "ெசறிகழ� ேவ�த� ெத�றமி ழா�ற� 

அறியா� மைல�த ஆரிய ம�னைர� 

ெசயி��ெதாழி� �திேயா� ெச�ெதாழி� ெப�க 

உயி��ெதாைக��ட ெவா�பதி� றிர��ெய�� 

யா��� மதி�� நா�� க�ைக�� 

10. "ஈ��நீ� ஞால� ��� ெய�ெகாள." 



(8) 

 
3. இலி�க�ராண� 

333. அ�ேச�வ� எ�னஎ� ஆதிைய ேநா�கி 

��ேச� மைலமக னா�மக ளாகி� 

திடமா� தவ�ெச�� ேதவ� அறிய� 

ப�யார அ��சி��� ப�திெச� தாேள. 1 

(ப. இ.)  நில�லகேம சிவனா� தி�வழிபா����� சிற�த இடமா��. ஒ� ெச�ைகயா� உல���� பய� 

ஏ�ப�மானா� அ� சிற�த ெச�ைகயா��. நில�ேத தி��ேகாவிலி� சிவ�ைச ெச�தா� ெச�வா���� அ� 

�ைசயிைன� க�� வழிப�� உ�வா���� பய� உ�டா��. வா�லக��� அவரவ� மைனயக��� �ைச ெச�தா� 

பிற���� பய�ப�வதி�ைல. அதனாேலேய சிவெப�மா� பயன��� இடமாக நில�லக��� தி��ேகாவி�கைள� 

ெகா�ட��கி�றன�. இதைன 'வானிட�தவ�� வ�� ம�ேம� அர�றைன அ��சி�ப�' எ�� தமிழாகம� 

சா��வதாயி��. தமிழாகம� சிவஞான சி�தியா�. அ� �ைறயி� தி�வ�ள�ைம சிவெப�மா� தி�வ�ைய� 

ெச�தமி�� தி��ைறயா� தி�ைவ�ெத��தா� அவ� அ���வ� தி�ேமனியி� ைவ�� வழிப��� சா�ேவ� 

எ�� உ�னின�. உ�னி உலக�திேலேய உய��த உ�சியிைன�ைடய வட எ�ைலயாகிய பனிமைலயி� மகளாரா�� 

ேதா�றின�. ேதா�றி அைன�தி��� ஆதிகாரணமாக வி����, எ� சிவைனேநா�கி� தவ�ேகால� ��� 

ம�தவள�ேச� கா�சிைய அைட�� தி��� அைம�� வி�ணவ�� ம�ணவ�� க���ய நிர�ப அ��சி�� 

வழிப��� காத� �தி��சியாகிய ப�தியிைன� ெச�தன� எ�க. 

(1) 

334. திரிகி�ற ���ர� ெச�ற பிராைன 

அரியென� ெற�ணி அய��ற ேவ�டா 

�ரி�ைட யாள���� ெபா�யல� ஈச� 

பரிெவா� நி�� பரிசறி வாேன. 2 

(ப. இ.)  உழ�� ெகா�� வ�� ���ர�கைள� ெச�ைம ெச��� ெபா���� சிரி�� எரி�தவ� 

சிவெப�மா�. அவைன அ�� 

 
1. எ�கலி�றி. ஆ�ர�, 7. 61 - 10. 



" �தியாகிய. 12. தி���றி��, 66. 

2. அ��க�ேந�. சிவஞானேபாத�, 11 . 2 - 1. 

வத�� அ�ைமயானவ� எ�� நிைன�� யா�� மன�தள�� ெகா��த� ேவ�டா. ேபர�பாகிய காத� 

உைடயா��� அவ� ேவ��யவா� தி����ெகா�� வ�� அ��தலி� ஒ�ஞா��� தவ�தைல� ெச�யா�. 

அவேன அழியா� ெச�வநிைற ஆ�டவ�. அவ� அ��ட� உயி��� உயிரா� நி�� ேவ��வன அறி�� ஆ�கா�� 

அ�வ�ெபா�ேத அ�� ெச�கி�றன� திரி�ர� - உட�. 

(2) 

335. ஆழி வல�ெகா� டய�மா� இ�வ�� 

ஊழி வல�ெச�ய ஒ��ட ராதி�� 

ஆழி ெகா��தன� அ��த� க�வழி 

வாழி பிரம��� வா�ெகா�� தாேன. 

(ப. இ.)  அறி��ேபெராளியா� ஒளி��� ஒளியா� நி�ற��� ஆதியாகிய சிவெப�மாைன எ�ைல காண 

ெவா�ணாத கட� ேபா�ற ெவ�றியிைன�ைடய அய� மா� ஆகிய. இ�வ�� ெந��கால� வல� வ�� வழிபா� 

ெச�தன�. அ� சிவெப�மா�� அ� வழிபா�ைட ஏ�ற�ளி அ��தனாகிய தி�மா��� ஆழி�பைட அ�ளின�. ஆழி - 

ச�கர�. அ� ேபா� பிரமனாகிய நா��க���� வா� ெகா��த�ளின� ஆழி ஆ�ற�க�வியாக�� வா� அறி�� 

க�வியாக�� ெகா�க. 

(3) 

336. தா�கி இ�ப� ேதா�� தடவைர 

ஓ�க எ��தவ� ஒ�பி� ெப�வலி 

ஆ�� ெநரி�தம ராெவ� றைழ�தபி� 

நீ�கா அ��ெச�தா� நி�மல� தாேன. 1 

(ப. இ.)  இய�ைக� தி�ெவ�ளி மைல�க� ெசய�ைக� ைகலாய மைலைய இ�ப� ேதா�ைடய 

இல�ைகய� ேவ�த� தா�கி எ��க��றன�. சிவெப�மா� விர� �தியா� சிறி� அ��தின� அதனா� 

இராவண� ைந�� ��தி ெகா��ளி�க� ெபரி�� வ��தின�. அவ� த� ைக�நர�ெப��� யாழைம��� 

தி�ைவ�ெத��ைத ேயாதி� கீத�பா� வழிப�டன�. அ� வழிபா���� மகி��� சிவெப�மா� அவ��� நா�� 

வா�� ெகா��த�ளின�. அமரா - ஈறிலா இைறேய. 

(4) 



337. உ�வ(�) அறித�� ஒ�மண� ��� 

அ�வைக ஆ�ஐ��� ஆ�ட�த� தாைத 

ெச�வைக ெச�� சிைத�ப �னி�� 

ம�ம� வா�ெவ�� மாைலெப� றாேன 2 

 
1. கர�தினா�, க��த ச�ப�த�, 3. 29, 8. " 119 - 8. 

" க�கிய. அ�ப�, 4. 14 - 11. 

" பர���. ச�ப�த�, 1 . 70 - 8. 

2. தைழ�தேதா. அ�ப�, 4 . 49 - 3. 

" அ�ட� 12. ச�ேட�ர�. 

" க�ேச��த ச�ப�த�, 3 . 55 - 8. 

(ப. இ.)  தி�வ�ளா� மி�க�� த�க�மாகிய சிவ�ைசயிைன� த�ேட�ர� �� ெதாட�பா� அறி�தன�. 

ம�ணியா�றிைட� �ைறைய ந�ணின�. 'தைழ�தேதா� ஆ�தியி�கீ� தாபர� மணலா� ��பின�.' பிற�ப��வைக 

அ�ேக ஆவிைன அைழ�� ஐ��� நிர�பிய பாலிைன� கற�� சிவெப�மா��� ஆ��, தி�ைவ�ெத��ேதாதி 

ந�றவமாகிய வழிபா��ைன� �ரி�தன�. அவ�த� உட�ற�ைதயாகிய எ�சத�த� தீ ேவ�வியிைன� ெபரிெத�� 

எ��� எ�ண�த�. அதனா� சின�ெகா�� பைக��� சிவ வழிபா��ைன� சிைத�தன�. சிவன�ளா� மா� 

ேம���� ேகா� ம�வாக மாறிய�. அதைன� ெகா�� த�ைதயி� தாைள� த�ைத ெச�த தி�வ��பாவ� அ��ப� 

ெவ��ன�. சிவெப�மா� அவ���� ெதா�ட� தைலைம�� மாைல�� ெகா��� ஆ�ெகா�ட�ளின�. ம�ம�: 

மா�ம�: ேகா� ம�வாக மாறிய�; மா� எ�ப� ம� என� ெச��ளா� ��கி நி�ற�. 

(அ. சி.)  உ�வ� - சிவ�ைசயா� வ�வ� அ�வைக - பிற�� அ��ப�.ெச�வைக - பைகைம. 

(5) 

338. ஓ�வ� ெத�லா� ஒ��கிய ேதவ�க� 

வா� �க�� வ��த��� தா�ெச�� 

நா� இைறவா நமஎ�� ��பிட 

ஈ�� �கேழா� எ�கெவ� றாேன. 1 

(ப. இ.) ெவ�ெவ� கால�களி� ந�� �தலிய ெவ�ேவ� ��ப�க� மா� �தலிய வி�ணவ�க��� 

ேந��தன. அவ�க� அ�ெபா��கலா�றா� ��ப�தா� உயி��� அ�சி வ��தின�. கா��� ���தலா� 



சிவெப�மானிட� ஒ��� �� வ�� ஓலெம�� ெமாழி�� �ைறயி�டன�. அ� ேதவ�கள� �கவா�ட� க�� 

சிவெப�மா� இர�கின�. ஒ�பி�லாத �கைழ�ைடய அவ� எ�க எ�� அ�ளின�. அ� ேதவ�க� மீ��� 

இைறவாநம எ�� ��பி�டன�. இ� தைல�பி� கீ� �ைறேய அ�ைம, அ�ப�, அய�மா�, இராவண�, த�ேட�ர�, 

அமர�க� ஆகிய அ�வ�� சிவெப�மாைன வழிப�� தவ�தா� ந�ேப� ெப�றன�. ஒ��ைடெயா�பாக ேமேலாதிய 

அ�வ� நிக��சியா�� இைறவ�த� ஆ� �ண�கைள�� நிைன� ��க. அ��ண�க� வ�மா�: ெம��ெபா��. 

ஆ�ைம, �க�, தி�, ஞான�, ப�ற�தி. ப�ற�தி - ைவரா�கிய� இ� �றி�ைப வ�� ெவ�பாவா� நிைன� ��க: 

இவ�ைற ஐ�வரிய�, விரிய�, �க�, தி�, ஞான�, ைவரா�கிய� என�� ��ப. 

ெம��ெபா�ளா� அ�ைம மிளிரா�ைம ெம�ய�ப� 

ெவ�ய�க� மாலய� ேம�தி� - ஐ�நா�� 

ேதாளா� சிவஞான� ச�ேடச� ப�ற�தி 

மாளாம� கா�கவிைழ வா�. 

 

வா� - வானவ�. 

(6) 

 
1. ஒ��களி. ச�ப�த�, 1 . 43 - 4. 

4. த�க� ேவ�வி 

339. த�ைதபி ரா�ெவ�� டா�த�க� ேவ�விைய 

ெவ�தழ� ஊேட �ற�பட வி�ணவ� 

��திய �ைச ��யா� �ைறெக��� 

சி�தின� அ�ண� சின�ெச�த ேபாேத. 1 

(ப. இ.)  த�கனி� த�ைதயாகிய நா��க���� �த�வ� சிவெப�மா�. த�க� பிைழபட� ெச�த 

�ைலேவ�வியிைன ��னிமன�தி� ெகா��� ெபா�லா��� �டாகிய ெவ�ளிைய� சிவ� ெகா�டன�. அ� 

ெவ�ளி �க��� ேதா�றினா� சின�. அ� ெசா�லாக ெவளி�ப�டா� சீ�ற�. ெசயலானா� ெச�ற�. மாறா 

தி��தா� வ�ம� அ�ணலாகிய சிவெப�மா� சின�ெகா�டேபாேத ேவ�வி� தீயிைன� �ழவி��த 

வி�ணவ�க� ந��கின�. ��திய �ைசயாகிய தக� தி��� ெதாழி� ���� ��யாதி����ேபாேத ஒ�வ� ேபான 

இட� ஒ�வ���� ெதரியாமேல ஓ�ெட��தன�. 



(1) 

340. ச�தி ெசய�க� ெட�கி� றரிதா�� 

எ�ைத யிவன�ல யாேம உலகினி� 

ப�த�ெச� பாச�� வீ��� தவ�ெச�ய 

அ�தமி லா�� அ���ரி� தாேன. 

(ப. இ.)  வயன�க� மாறா வ�வாகிய த�டைன ெப��� ����� வி�ணவ�� தைலைம� பாடைம�த 

அரியாகிய மா� ம�னி�� ேவ��தலாகிய ச�தி ெச�வானாயின�. எ�ைதயாகிய சிவெப�மாேன! இ� 

��ப�தி��� காரண� ��லறி� பைட�த த�க� ம��ம�ல�. யா�க�� மலமய�கா� உலகினி� பிணி����� 

பாச�தி� வீ��� (����ேவாமாயின�). எ�கைள� கா�த�ள ேவ��ெம�� தவ� ெச�தன�. எ��� 

��விலா� ஒ��ேபா� நி�� நில�� சிவெப�மா�� அ�தவ�தி�� இர�கி அ�� �ரி�தன�. வீ��� - அ��தி. 

(2) 

341. அ�பரி ேசயய னா�பதி ேவ�வி�� 

அ�பரி ேசய�கி அதிசய மாகி�� 

அ�பரி ேசய� நீ�ைமைய ��கல�� 

அ�பரி ேசசிவ� ஆலி�கி� றாேன. 

(ப. இ.)  ேமேலாதியவா� அய� மக�� தைலைம�பா�� உைடய த�க� ெச�த தீ ேவ�வி�� விய�க� 

த��ததாக விள��� அ�கியாகிய தீ�� ேவ���ெகா�ள� சிவெப�மா� அதைன�� ஏ��� களி�� அ�� 

ெச�தன�. 

(3) 

 
1. சாவ��. 8. தி��சதக�, 4. 

342. அ�பரி ேசஅய� மா��த� ேதவ�க� 

அ�பரி ேசயவ ராகிய காரண� 

அ�பரி ச�கி �ளநா�� உ�ளி�� 

அ�பரி சாகி அல��தி�� தாேன. 



(ப. இ.)  ேமேலாதியவாேற மா� �த� ேதவ�க� தனி�தனிேய அ� ெகாைலேவ�வி�க� வ�த த�க� 

அறியாைமைய� ெபா��க ேவ��ெம�� ம�றா�� ேக���ெகா�டன�. சிவெப�மா�� �கமல��ேத�� அ�� 

�ரி�தன�. 

(அ. சி.)  க�வ - த���க. 

(4) 

343. அல��தி�� தாென� றமர� �தி�ப� 

�ல�த�� கீழ�கி ேகா�ற ேநா�கி� 

சிவ�த பரமி� ெச�� க�வ 

உவ�த ெப�வழி ேயா�வ� தாேன. 

(ப. இ.)  எ�லா� ெபா���� விரவி நி�� இய��� சிவெப�மா� �கமல��சி�ட� இ��த�ளின� என� 

க�� வானவ� ெதா�தன�. ��ைம �தலிய அைன�� வைகயா�� ேம�ப�� ஏைனயவ�ைற�� 

��ைம�ப���� த�ைமயவாகிய உய��த �ல�ைடய� தீ. அ� ��ைம வா��த த�க� சா�பா�� கீ�ைமயாகிய 

��ற�ைத அைட�த�. அ� ��ற� நீ��� ெபா���� சிவெப�மா� சின�� த���தன�. அ�தைகய 

சிவெப�மாைன� தீ� கட�� ம�னி�� ேவ�� அவ� தி�வ�ப�றி� ெதா�தன�. சிவெப�மா� அத�� 

உவ�தன�. சிவெப�மா� மா�� அ�� ைவ�பேத ெப�வழி. அவ�� அ� ெப�வழி வாயிலாக விைர�ேதா� வ�� 

அ�� �ரி�தன�. 'கீழ�கி' எ�பத�� ேவத��� க�மகா�ட�தி� 'வி��பரம�, அ�கி அவம�, 

அ�வி�வ���� இைடேய எ�லா� ேதவ��' என� ெசா�ல�ப�வைத� ��த�� ஒ��. சிவ�த - சின�த. ெப�வழி 

- ெப�ைம��ள அ�பி� வழி. 

(5) 

344. அரிபிர ம�த�க� அ��க �டேன 

வ�மதி வாைல வ�னிந� இ�திர� 

சிர�க நாசி சிற�தைக ேதா�தா� 

அரன�� இ�றி அழி�தந� ேலாேர. 

(ப. இ.)  சிவைன� �ற�கணி�� அவ� தி�வ�ளிைன இழ�� த�க� �ைலேவ�வியி� உழ�தவ� மா�, 

அய�, த�க�, ஞாயி�, தி�க�, வாைல, தீ, வானவ�ேகா� �தலாயினா� ஆவ�. சிவெப�மானிட��� ேதா�றிய 

சின� த�க� ேவ�வியிைன அழி�த�� மி�க ெவ��� வா�� ேதா�றி��. அ���விைனேய வீரப�திர� கட�� 

எ�ப. அவ� ெச�� ேவ�வியி� ��ய வானவ�கைள� தனி�தனிேய தைல, �க�, ���, ைக, ேதா� �தலியவ�ைற 



அ��� ஒ��தன�. சிவனா� அ�ளி�றி அ�வானவ�க� அைனவ�க�� அழி�ெதாழி�தன�. ந�ேலா� எ�ப� 

�றி��ெமாழியாக அ�ேலா� எ�� ெபா��ப��. 

வாைல எ� ப� த�க� மைனவியி� ெபய�. இன� ப�றி ேவ�வி�� வ���ள ஏைன� ேதவ மாதைர�� 

�றி���. வாைல - இள� ெப�. இ�ெவா��த� �ைற விள�க�திைன ஆ�ைடய அ�கள�ளிய தி�வாசக� 

தி���தியாரி�க� கா�க. 

(6) 

345. ெசவிம� திர�ெசா��� ெச�தவ� ேதவ� 

அவிம� திர�தி� அ��கைள ேகாலி� 

ெசவிம� திர�ெச�� தா�ற ேநா��� 

�விம� திர�ெகா� ெகா�ய� வாேம. 

(ப. இ.)  ெசவி�தலாகிய உ�ேவ�ற�த�க ம�திர�ைத� ெசா��� தவ�ேப�றிைன�ைடய ேதவ�, ேவ�வியி� 

ெகா���� அவி�� இடமாகிய அ��கைள எ�� ெசா�ல�ப�� ��ட�திைன அைம�தன�. ேவ�வி�க� 

ெசவி��� ெவ�ேவ� ம�திர�க� ஐ��ல�கைள விரிய� ெச��� த�ைமய. அவ�ைறவிட� கணி�பாைர 

அக�க�ப��தி �ல�கைள ஒ���வி�� உய��� ம�திர� ெச�தமி�� தி�ைவ�ெத���. அ�ேபாலாகா 

�ல�கைள விரிவி�� நல�கைள இழ�பி��� ெபால�களி� உழ�பி��� ������� இய�� வா��த ேவ�வியி� 

ெசவி��� அ� ெகா�ய ம�திர�க�. �விம�திர� - மன� ஒ���த�� வாயிலாகிய ம�திர�. ெசவி�த� - 

ெசபி�த�. 

(அ. சி.)  தவி - த�வி; அக�ைப (சி���, ��வ�); அவிெசாரி�� பா�திர�. 

(7) 

346. ந�லா� நவ��ட� ஒ�ப�� இ��ற� 

ப�லா� அமர� பரி�த�� ெச�ெகன 

வி�லா� �ர�ைத விள�ெகரி ேகா�தவ� 1 

ெபா�லா அ�ர�க� ெபா��� ப��ேக. 

(ப. இ.)  ந�ைம யைம�த ��ைமமி�க ேவ�வி� ��ட� ஒ�ப�� இைட�றி�றி யா�க� இய�றி இ��ற 

ேவ���. அத�� விடா� இைட�றிைழ��� ���ர�தாைர அக�றி எ�கைள� கா�த�ள ேவ�� ெம�� 

மா��ளி�ட வானவ�களைனவ�� சிவெப�மாைன� ெதா�� ேவ��ன�. சிவெப�மா�� ெபா� வி�லினா� அ� 

திரி�ர�ைத� சிரி�� எரி�தன�. ஆ���ள ெபா�லா� ப�பினராகிய அ�ர�க� ெபா�றின�. ெபா�லாத 



ப�பைன��� ெபா�ற� �ரெமரி�தா�, ந�லா�� க�� ெச�ய நாெட�பேத அத� உ��ைறயா��. உ��ைற - 

தா�பரிய�. 'ெபரியாைர� ேபணா ெதா�கி� ெபரியாரா�, ேபரா இ��ைப த��, (892) எ��� நாயனா� தி�மைற�� 

ஈ�� நிைன� ��க. 

(8) 

347. ெதளி�தா� கல�கி�� நீகல� காேத 

அளி�தா� கைடவெத� ஆதி� பிராைன 

விளி�தான� த�க�அ� ேவ�விைய வீய� 

�ளி�தா� க��ெச�த ��ெமாழி யாேள. 

 
1. ெவ�ைமமி� ச�ப�த�, 1 . 131 - 4. 

(ப. இ.)  உட�� உள�� உண��� உயி�� தி�வ�ேளயாதலி�, அைன��� எ�ெபா��� ��ைமேயயா�. 

அ�தைகய உைமய�ைமயா� அ��ெமாழி எ��� ��ைம�� வா�ைம�� ந�ைம�� அைம�ததா��. அ��ைண� 

சிற�� வா��த தி�ெமாழியிைன�ைடய அ�ைமேய! நி�னா� ெதளி�ெப�� நி�ைனயைட�த ெதளிவின� பயி�சி 

வய�தா� கல��வ�. அத� ெபா��� நீ�� கல�க�க. ஆணவ� ெச��கா� த�க� ெச�த �ைலேவ�வியிைன� 

சின�� அழி�� அவைன�� ெகா�றன� சிவ�. அ�தைகய எ� ஆதி�பிராைன ஆ�யி� அைடவத�� வழி கனி�த 

அ�ேபயா��. 

(அ. சி.)  அளி�� - �ைழ��, �ளி�தா�� - ேகாபி��. �� ெமாழியா� : உைம. 

(9) 

 
5. பிரளய� 

348. க�வைர ��� கல�ெத�� ெவ�ள� 1� 

இ�வ�� ேகாெவ� றிகல இைறவ� 

ஒ�வ�� நீ�ற ஓ�ெகாளி யாகி 

அ�வைர யா�நி� ற���ரி� தாேன. 

(ப. இ.)  நீ�ழி� கால��� தி�வாைணயா� கட� ெபா�கி� ெபரிய மைலைய�� �� எ�க�� ஒேர 

ெவ�ளமா�� ெப�கி��. அதைன�க�� அய�� அரி�� ஆகிய ெப��ேதவ� இ�வ�� எைன� 

சி�ேதவேராெடா�ப� ேகாெவ�றலறின�. ஒ�பி�லாத சிவெப�மா� ஒ�வ�ேம அ� நீரி�ேம� ேபெராளி� பிழ�பா�� 



ேதா�றின�. அள�த�கரிய ெபரிய மைலேபா� நி�றன�. அ� வி�வைர�� ேநா�கி அ�ச�க எ�� அ�� 

ெச�தன�. நீ� தி�வ�� அ�ைமைய� �றி�பதா��. தீ ெப��ெபா�� சிவெப�மாைன� �றி�பதா��. 

அ��ைறயி� சிவெப�மா� தி�வ�ள�ைமயிைனேய தி� உடலாக� ெகா�ட��கி�றன�. அதனா� 

'சிவெப�மா� நீ�ற ஓ�ெகாளியாகி நி�றன�' எ�� ஓதின�. 

(அ. சி.)  இ�வ� - அய�, மா�. 

(1) 

349. அைலகட� ஊட�� த�ட�� வாேனா� 

தைலவ� எ��ெபய� தா�றைல ேம�ெகா�� 

உலகா� அழ�க� ��வீழா ேதா� 

அைலவாயி� வீழாம� அ�செல� றாேன. 

(ப. இ.)  ஊழியாகிய அைலகடலி� ந�வாக ஊட���� ெச�� அ�ட �த�வ� தாேன எ�பதைன 

ேம�ெகா��ண��தின�. உலெக�க�� நிைற�� விள��� தழ� பிழ�பிைன� க�� ஓ�� ஏைனயாைர அ� 

கடலி� ந��� நி�� வீ��� மாளாம� அ�ச� எ�� அ�� ெச�தன�. அவ� யா� எ�னி�? அவேன வி�மிய 

���த� சிவெப�மா� எ�க. 

(2) 

 
1. ெப��கட�. அ�ப�, 4 . 113 - 7. 

350. த�கட� வி�ட தமர�� ேதவ�� 

எ�கட� �ெழ� பிராென� றிைற��வ� 

வி�கட� ெச�தவ� ேமெல�� த��ற� 

க�கட� ெச��� க��தறி யாேர. 

(ப. இ.)  சிவெப�மானி� தி�வாைணயா� வி�ணள�� ந�ணி எ�லாைர�� அ����திய ெப� 

ெவ�ளமாகிய �ளி��த கட�� அட�கி��. வானவ�களாகிய அமர�� ேதவ�� அளவி�லாத கட� ேபா�� 

அ�ப�த� காத� எ�ண�களா� �ழ�ப�ட இ�பவ�வினனாகிய எ�ெப�மாேன எ�� இைற��வாராயின�. கடலி� 

ெப��கிைன வி�ணள�� வர� ெச�த சிவெப�மா� அத�ேம� ேபெராளியா� எ��த�ளின�. அவ� 

ஆ�யி�க��� தி�வ��ண�வாகிய சிவஞான�ைத அ���ரி�தன�. இ�தைகய அவ� தி���ள�ைத யா�� 

அறியா�. க�கட� - கட�ேபா�ற சிவஞான�. க��� - தி���ள�. 



(அ. சி.)  எ�கட� - கட�ேபா�ற எ�ண�க�. வி�கட� - வி�ைண எ���ப�யான ெவ�ள� ெப���. 

க�கட� - ெபரிதாகிய ஞான�க�. 

(3) 

351. சைம�கவ� லாைன� சய��ெவ� ேற�தி 

அைம�கவ� லாரி� �லக�� ளாேர 1 

திைக�தெத� ணீரி� கடெலாலி ஓைச 

மிைக�ெகாள அ�கி மிகாைமைவ� தாேன. 

(ப. இ.)  எ�லாவ�ைற�� தி���ள�தா� சைம�கவ�லவ� சிவெப�மாேன. அவைன� தாேன 

த�ன�ளா� ேதா�றிய��� தனி �தலாகிய சய�� எ�ப�. சய�� - தா�ேதா�றி. அ� சிவெப�மாைன ��ைன 

ந�றவ�தால�றி� தனி �தெல�ேற�தி� த� ெந�ச� தாமைரயி� அைம�கவ�லா� ேவ� யா�ள�. அைனவ�� 

கல�கெம�தி அ�சி ஓ��ப� ஊழி�கால�� மி�ெக�� ஓவா ெதாலி��� ஓைசேயா� ��ய கடைல ஏைன� 

கால�� மி�� எழாதி����ப� அ� கடலி� ந�வாக வடைவ� தீைய� சிவெப�மா� அைம�த�ளின�. 

வடைவ�தீ - ெப��தீ. வட� - ெபரி�. 'ஆழாழி கைரயி�ழி நி�க இைலேயா' எ�ப�� தி�வாைணயி� 

சிற�ேபயா��. 'நீேர அ�ளா�� நீ�� ஒ����தீ� சீேர சிவெப�மா� ேத��கா� பாேர��, ஆவிகைள� கா�க 

அட���தீ ஆைணயினா�, ேம�ேம� ேபா�க விைர��.' எ�பதைன நிைன� ��க. 

(அ. சி.)  சைம�க வ�லா� - ஆ�கி அளி��� �ைட�கவ�லா�. அைம�கவ�லா� - மன�தி� இ��தி� 

�தி�கவ�லா�. 

(4) 

 
1. எ�ன ��ணிய�. ச�ப�த�, 2. 106 - 1. 

352. ப�பழி ெச�வழி பா�ெச� ற��ற� 

க�பழி யாத கமல� தி��கி�ற 

ந�பழி யாளைன நா��ெச� ற�சிர� 

வி�பழி யாத வி��திெகா� டாேன. 

(ப. இ.)  வானவ�க� தா�வாழ வா���� ப�பின�. அதனா� அவ�க� ெச��� வழிபா� 

ஆைசவழிபாடா��; அ��வழிபாடாகா�. ஆதலா� ந�ப�ைப அக�றிய வழிபா� எ�� ஓத�ப�ட�. அ�தைகய 

வழிபா�ைட� ெச�� க���� ஒ�பாக� �க��� �ற�ப�� ெச�தாமைரயி� இ���� நா��க� உடெனா�த 



மா�ட� ந�� ெகா�ளா� ெச��கா� ந�ைப� ெக��தவ�மாகி�றன�. இ�வ�� தி�வாைணயி�வழி� 

பைட�த� கா�த�கைள �ைறேய ெச��� ப�பின�. அதனா� உடெனா�தவராவ�. அ�ஙன� ெச���� ெகா�ட 

நா��க� தைல ஒ�� அ��க�ப�ட�. தைலய��ப ெத�ப� தைலைம ய��பெத�பதா��. அ� தைலம�ைடயி� 

ஏைன வி�ேணா�� ெச����� மாளா� ப���� வா�� வ�ண� அவ�த� ��தி� பலியிைன ஏ�றன� சிவ�. 

(அ. சி.)  ப�பழிெச� வழிபா� - த�தி அ�ற வண�க�. ந�பழியாள� - அய�. வி��தி - ஐய�. 

(5) 

 
6. ச�கர� ேப� 

353. மா�ேபா தக 1ென��� வ�ைம�கி� கா�கார� 

கா�ேபாத� ைகயிேனா ட�தர� ச�கர 

ேம�ேபாக ெவ�ளி மைலஅம ராபதி 

பா�ேபாக ேம�� பைட��ைட யாேன 

(ப. இ.)  �மாையயி�க� வா�� ���ண� கட�த அரி�� அய�� ேவறாவ�. �ல�ப�தியி�ைற�� 

���ண� அட��த அரி�� அய�� ேவறாவ�. அரி அயைன �ைறேய மா� அய� என�� ��வ�. ���ண� கட�த 

மா� ���ண� அட��த மா��� �த�வனாவ�. ெபயெரா��ைமயா� உலேகா� மய��வத�றி அ�த மாேல மய�கி� 

ெச����கி�றன�. சிவ வழிபா��ன� அ�ேளா� அன�த� மணிக�ட� அ�ைம, ெபா��ேச� அரி அய�தா� 

ேபா�றி� சிவ��வாக� ெகா�� சிவ�ைச �ரிவ�. ���ண� அட��த அ� மா� ந�ைம� ேபாதக ஆசிரியனாக 

உலக� ெகா�கி�ற�. இ�தைகய வ�ைம ேவ� யாவ���ள�? என� பிைழபட நிைன�தன�. இ� நிைன�பா� அ� 

மா���� ேபா�கெவா�ணா� ெச��� ��வி�ட�. அ� ெச���� தைல�� ேமேலறி வி�ணிேல பர�த�. 

அதனா� அ�மாலி� ச�கர� தானி��த அ� மாலி� ைகேயா� வி�ணிேல பற�த�. 'ச�க� ெநறிநி�' லாதா� 

ைகயி� ச�கர� எ�வா� 

 
1. ஆரண. சிவஞான சி�தியா�, 1 . 2 - 18. 

இ����? ச�கர� மைற�த�� தி�மா���� ெச���� மைற�த�. மா� சிவெப�மாைன� ெதா�� ேவ��ன�. 

தி�ெவ�ளிமைலயி� வீ�றி���� ஆபதியாகிய ப�பதி ஏ�லக�தா���� ந�வா�� அ�ளின�. அ�விட�� 

மா���� அவனிழ�த ச�கர�ைத ய�ளின�. கா�ேபா� - ேமலி�ட கால��. கா�த� - வளிவ�த�. ஆபதி 



எ�பத�� ஆேன�ைற ஊ�கி�ற சிவ� என�� ஒ��. சிவ�ைசயி� ெகா��� மா�� அய�� 

�மாையயி��ளவ�. 

(அ. சி.)  ேபாதக� - �� ஏ� ���களி� ஒ�வ� மா�. ஏைனேயா� :- சதாசிவ� - அந�த� - நீலக�ட� - 

அ�பிைக க�த� - அய�. 

(1) 

354. ச�கர� ெப��ந� தாேமா தர�தா�� 

ஈ�கர� த�ைன� தரி�கெவா� ணாைமயா� 

மி�கர� த�ைன வி���ட� அ��சி�க� 

த�கந� ச�திைய� தா��� ெச�தேத. 

(ப. இ.)  சிவெப�மா� தி�வ�ளா� மாலி� ைகயி� ச�கர� வ�தம��த�. அ� ச�கர�ைத� தா��� 

வலிைம தி�மா��� இ�ைல அதனா� யாவ���� மி�கானாகிய த�க சிவெப�மாைன வலிைம ேவ�� மா� 

அ��ட� �சி�தன�. தா��� வலிைமைய�� உதவிய�ளின� சிவ�. அ� ச�தி சிவனி� ேவற�லா� தி�வ�ேள. 

த�க ந�ச�தி - தன��ரிய வலிைமைய. �� ெச�த� - ப��� ெகா��த�. தாேமாதர� - கைட��ண� நிர�பிய 

வயி�றின�. 

(2) 

355. �ற� வாக� �றி��ந� ச�கர� 

�ற� ெச�� ெகா��தன� மா���� 

�ற� ெச�� ெகா��தன� ச�தி��� 

�ற� ெச�� தரி�தன� ேகாலேம. 1 

(ப. இ.)  சிவெப�மா� தன� ஆ�றலி� �றாக� ச�கர�ைத� பைட�த�ளின�. �� - அமிச�. அ� 

ச�கர�ைத மா��� உரிைம ெச�� ெகா��த�ளின�. �� - ப��. த� தி�வ�� ஆ�ற���� த�ைனேய 

��ெச�தளி� த�ளின� சிவ�. அ� தி�வ�ைளேய தன��� பைட�கல�� தி����மாக� ெகா�ட�ளின�. 

சிவெப�மா� த� தி�ேமனியி� ஒ��� தி�வ����� ெகா��த�ளின� எ�ற�� ஒ��. ேகால�, பைட என� 

��த�� ஒ��. 

(3) 

356. த�க�ற� ேவ�வி தக��தந� வீர�பா� 

த�க�ற� ேவ�வியி� தாேமா தர�தா�� 



ச�கர� த�ைன� சசி�� ேம�விட 

அ�கி உமி��த� வா�� கர�திேல. 

(ப. இ.)  ெச������ �ைலேவ�வி ெச�த த�க� ேவ�விைய அழி�ெதாழி�த வா�ைகவீர� வீரப�திர� 

எ�ப. அ� வா�ைக 

 
1. உ�வ��. சிவஞான சி�தியா�, 1 . 2 . 19. 

வீர� சிவெப�மானி� பைடயா� ஆதலி�, சிவெப�மானி� அைடயாள� ���� அவ��� ஏ�றி� ��வ�. 

த�க�ேவ�வியி� தைலைமயாக� ெச���டனி��த மா� வா�ைகவீர� பிைற�� ேம� ச�கர�திைன வீசின�. 

வா�ைக வீர� ��யி� பிைற விள�கி�� அதைன� க��� தாேமாதரனாகிய மா�� அ�சினனி�ைல. அதைன� 

க���ற வா�ைகவீர� வாயிலி��� எ��த ெத�ெமாலியாகிய உ�கார அத��தைல� ெச�தன�. அ� ச�கர� 

அட�கி வலியிழ�� கீ�வீ��த�. உ�கார� - உ�ெகாலி; அ������ ெதறேலாைச. தாேமாதர� - கைட� 

�ணமாகிய தாமத �ண�ெபா��க� நிைற�த வயி�றிைன�ைடயவ�. 

(அ. சி.)  சசி�� - ச�திரைன� ��ய வீரப�திர�. 

(4) 

 
7. எ���� கபால�� 

357. எ���� கபால�� ஏ�தி எ��த 

வல�ப� மணி�� வானவ ராதி 

எ���� கபால�� ஏ�தில னாகி� 

எ���� கபால�� இ��ம� ணாேம. 

(ப. இ.)  விள�கமி�க ேபெராளி த���� மணி�� தா�கியவ� சிவெப�மா�. அவேன வானவ� �த�வ�. 

ஆதி - �த�வ�. அய� அரி எ��� இ�வ�த� எ��பிைன�� ம�ைடேயா��ைன�� ஏ�தினவ� சிவேன. அவ� 

அ�வா� ஏ��த� தா� ஒ�வ�ேம அழிவி� ���த� எ�பைத� கா��வதா��. ஏைன ம�ணவ� வி�ணவ� 

அைனவ�க�� பிற�திற��� பீ�லா உயிரின�கேள எ�பைத�� அ�ேவ கா���. அ� சிவெப�மா� அ� 

எ��பிைன�� ம�ைடேயா��ைன�� ஏ�தா ெதாழி�தா� அைவ இ�� ம�ெணா� ம�ணா�� ேபாயழி��. அழி�� 

மாயா காரிய� ெபா��க�� சிவெப�மா� ைகயேத� அழிவிைன எ�தாெவ�க. இத� �றி�� காரணமாைய எ��� 

அழிவிைன எ�தா� சிவெப�மா� தா��தலி� நி��� எ�பதா�. 



(அ. சி.)  வல� . . . ராதி - ஒளிெபா��திய அழகிய ��ைய உைடய சிவ�. 

(1) 

 
8. அ� �� ேதட� 

358. பிரம�� மா�� பிராேனநா� எ�ன� 

பிரம�மா� த�க�த� ேபைதைம யாேல 

பரம� அனலா�� பர���� நி�க 

அரன� ேத� அர��கி� றாேர. 1 

(ப. இ.)  சி��யிரினமாகிய பிரம�� மா�� தவ�ேப�றா� �ைறேய பைட�த� கா�த�களாகிய ெதாழிைல� 

�ரிகி�றன�. அ��� சிவெப�மானி� தி�வ�ளாைணேய யா��. ஆனா� அவ�க� இ�வ�� அ� ெதாழி� 

ேம�பா� த�க� வ�ைமயாலாயெத�� அைன�ைத�� ெக���� ��லறிவா� நிைன�தன�. அதனா� அற�கைட 

நி�ற ேபைதயராயின�. அ� ேபைதைம� ெச��கா� மா�� நா��க�� தனி�தனிேய தா�தா� �த�ெபா�ெள�� 

வழ�கி�டன�. அவ�த� ேபைதைம�கிர�கிய சிவெப�மா� அவ�க� ந�வி� ம����� கீ�� வி���� 

ேம�� இைடயீ��றி ஒ�றா� �ைள��� ேதா�றி� திக�� ேபெராளி� பிழ�பா� நி�றன�. நி�க மா�� அய�� 

�ைறேய அ��� ���� ேத�� த�க� �த�ைமைய நிைலநா�ட அர��வாராயின�. வழ�கி�த� - வாதா�த�. 

(1) 

359. அ��� கா�பா� அய�மா� இ�வ� 

ப�க� �ல�மீ��� பா�மிைச� �� 

அ�க� �ேல�எ� ற��த� ெசா�ல 

��க�ேட� எ�றய� ெபா�ெமாழி� தாேன. 

(ப. இ.)  அ��� கா�� ெபா��� மா�� அய�� �ய�றன�. �ய�� இழிவா�� க�வில��� 

பறைவ�மா�� ேதா�றின�. க�வில�� - ப�றி. பறைவ - அ�ன�. க�ைம - மய��� மாையயி� அறியாைம நிற�. 

ெவ�ைம - இய��� மாையயி� அறிவி� நிற�. ப�றி உ�ெவ��த அ��தனாகிய மா� அ�ேதட� ேபாயின�. 

அ�ன�� ெவ��த அய� ��ேதட� ேபாயின�. இ�வ�� ஆ�றலழி�� ������ ேதட��யா� வா� நில�ேத 

மீ�டன�. அ��த� அ�க��ேல� என உ�ைம உைர�தன�. ஆனா� அயேனா ��க���ேள� எ�� ப�ெபா� 

�ைர�� வ���றன�. ந�றியி� ெச�வரி�� க�றிய ��லறிவாள� ெபா�� ெமாழி�க�சா� ைகய� ஆவ�ேபா��. 

ப�க��ல� - க�திய வ�ண� பா��தில�. மய��� மாைய - �ல�ப�தி. இய��� மாைய - �வாமாைய. 



(2) 

360. ஆேம �ல�ற நி�றஎ� அ�ண�� 

தாேம �லகி� தழ�பிழ� பா�நி��� 

வாேன �ல��� மாமணி க�டைன 

நாேன அறி�ேத� அவ�ஆ�ைம யாேல. 2 

 
1. பிரம. 8. தி��ேதாேணா�க�, 12. 

2. ேமவிய. 11. ப��ன�. தி�விைட. �� - 13. 

(ப. இ.)  ஏ�லக�� ஒ�றா�� ெபா���மா� தழ�பிழ�பா� நி�ற�ளியவ� எ� அ�ணலாகிய 

சிவெப�மா�. அவ� இய�ைகயிேலேய உலகேம உ�வமாக நி�பவ�. வான��� �ற�ப�� ஏ�லக�களி�� ெபா��தி 

நி��� தி�நீலக�ட�ைத �ைடயவ�� சிவேன. அ� சிவெப�மா� அ�ேய� அவ� தி�வ��க� ைவ�த 

காதலா� எ�ைன ஆ�ெகா�ட�ளின�. அதனா� அவன�ளாேல அவ� தி�வ�யிைணயிைன யானறி�ேத�. 

ஆ�ைம - தி�வாைண; தி�வ��. ஏ�லக� எ�பத�� எ�வைக� தீ�க� எ�ற�� ஒ��. அைவ வ�மா�: 

நாவ�, இறலி, கிர��ச�, �ைச, இலவ�, ெத��, ��கர� எ�பன. '�தல� நாவல� தீேவ �ைடய, திறலியி� றீேவ 

கிர��ச� தீேவ, �ைசயி� றீேவ யிலவ� தீேவ, ெத�க� தீேவ ��கர� தீெவ�, ேற�திய ெப�� தீ ேவழி��� 

ெபயேர. (பி�கல�, 452.) 

(3) 

361. ஊனா� உயிரா� உண�வ�கி யா���ன� 

ேசணா�வா ேனா�கி� தி��� வா�அ�ட� 

தா��� 1 ஞாயி�� த�மதி ��கட�� 

ஆ��� த�ட� மாகிநி� றாேன. 

(ப. இ.)  கல�பா� மாயாகாரிய உட�பா�, அ��ட�பக�� விைன�கீடாக �ைற�� உயிரா�, அ��யிரி� 

உண�வா� நீ�கமற நி�� கா�த��பவ� சிவ�. தீயா� இ��பவ�� அவேன. ��ன� அறியாைமமி��� த��� 

ச�ைடயி�ட அய�� அரி�� ெதளி�� வ�ண� தீ�பிழ�பா� அ�ட�ற நிமி��� நி�றவ�� சிவேன. 

அ�ட�கைள� தா��� க���� அவேன. ஞாயி�ைற�� தி�கைள�� ெபா�� த�ைமயா� கட�� நி�பவ�� 

சிவேன. உத�த� த�ைமயா� அைன�� அ�ட�கைள�� ஆ�� அ�ணலா� நி�ற��பவ�� சிவேன. இ� 



தி��பா�� �த� 'ஊழிவல� ெச�' எ��� தி��பா�� ��ய� 'ச�ேவாபாதான�' என� சில ஏ�களி� 

காண�ப�வதாக� ��வா��ள�. தா� - ��. 

(4) 

362. நி�றா� நில�� த�ட��� நீளிய� 2 

அ�ேற யவ�வ� வ�சின ரா��த� 

ெச�றா� இ�வ� தி��� ேம�ெசல 

ந�றா� கழல� 3 நாடெவா� ணாேத. 

(ப. இ.)  சிவெப�மா� அவ� ெபா��ேச� �கைழ� ��ணிய ெம�ய�யா� �க��ேபா� நீ�� ெகா�ேட 

ெச�வ�ேபா� ேபெராளி� பிழ�பா�� ேதா�றிய ஞா�� நீ��ெகா�ேட ெச�றன�. இ�ேவ அ�ட�ற நீ�ட 

இய��. இ� பிழ�பிைன� க�� அறியாைமயா� கலா��த அய�� அரி�� அ�சின�. அ�வி�வ�� அதைன 

ஆரா��� ெச�றன�. ��ைய�� அ�ைய�� �ைறேய இ�வ�� அள�க� ெச�றன�. காணெவா�ணா� நாணி 

மீ�டன�. 

 
1. ெப��ைண�. அ�ப�; 6 . 68 - 9. 

2. ஈ�� 8. தி��ேகாைவயா�, 109. 

3. க�றதனா. தி���ற�, 2. 

ேம�ெசல; ஆரா��� ெச���ேதா�� ேம�� ேம�� வள��� ெச�ல. ந�றா� கழல� - பிறவி� பிணி�� ம��தாய 

ந�றா�. 
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363. ேசவ� ஏ��� ெசறி�ைட வானவ� 

�வ� தாெவ� றா�� �னிவ�� 

பாவ� யாேல பத�ெச� பிரம�� 

தாவ� யி��� தைல�ெப�� மாேற. 

(ப. இ.)  எ��� நிைற�� நீ�கமி�றி விள��� சிவெப�மா� தி�வ�ைய ஏ��கி�ற வானவ� 

��ட�தா��, மாவலிபா� வ�சைனயாக� ��கி� ெச�� �வ� ம�ணிர�த மா��, �னிவ��, ேவத� பா�� 

நா��க��, ேத�யைல��� ��� காணா� எ��தன�. பாவ� - கீதவ�வான ேவத�. தாவ�யி��� - அைல�� 

திரி���. தைல�� - ஒளி�பிழ�பி� கீ�� ேம�� ஆகிய ��விட�. 



(அ. சி.)  ெசறி�ைட - ��டமாகிய. �வ� தா எ�றா�: வாமன�. பாவ� . . ெச� - ேவதேமா��. தாவ� . . 

மாேற - அ�ைய�� ��ைய�� எ��மா�. 
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364. தான� கமல� தி��த ச��க� 

தான� க��கட �ழி� தைலவ�� 

ஊன�தி� உ�ேள உயி�ேபா� உண�கி�ற 

தான� ெப��ெபா�� த�ைமய தாேம. 

(ப. இ.)  ெச�தாமைரைய உைறவிடமாக� ெகா�� த��� நா��க����, அ�ேபா� க��கடைல 

உைறவிடமாக� ெகா�� த��� மா����, ஊழி� தைலவனாகிய உ��திர����, அவரவ�த� உட�பி�� உயி� 

உைறவ� ேபா� அவரவ�யி��� உயிரா� உைறதைல� ெச�வதான ெப�� ெபா�� சிவெப�மா� ஆவ�. அைனவ�� 

அவ� த�ைமயரா� அவ� ஆ��வி�தவ�ண� ஆ�� உயிரின�தராவ�. க��கட� ஊழி� தைலவ�. க��கட� 

தைலவ� - அரி. ஊழி� தைலவ� - அர�. 
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365. ஆலி� கன�ெச� ெத��த பர��ட� 

ேமலி�ங� ைவ�தேதா� ெம��ெநறி ��க�� 

ஆலி� கன�ெச� �லக� வல�வ�� 

ேகாலி� கைம�ச�� �ட� மாேம. 

(ப. இ.)  சிவெப�மா� உயி��ெபா�� உயிர� ெபா�� எ�லாவ��ட�� இய�ைக உ�ைம� �ண��பா� 

ேவறறநிைற�� நி�கி�றன�. இ� நிைலைய� ��தா��வித� எ�ப. இதைனேய ஆலி�கன� எ�ப. இ�ஙன� 

திக�� அ� சிவ� இய�ைக� ேபரறி�� ேபெராளி� ெப�� ெபா�ளாவ�. 'அவ� ஆ�யி� த� தி�வ�ைய� சா�த� 

ெபா���� ெச�ெநறியாகிய ெம��ெநறிைய அைம�த�ளின�. அ�ந�ெனறியிைன� தி�வ�ளா� �ைன��� 

க�� த�வி உய��ேதா� வல� வ�வ�. சிவெப�மா� தி�வ�ைய� தைல���த��� சிற�த 

ெச�தமிழைடயாளமாகிய 'சிவயநம' எ��� தி�ைவ�ெத��� 

உ�ைமயா� மீளா அ�ைமயா�� ��த�மா��. ேகாலி�க� - சிற�த அைடயாள�. 

(அ. சி.)  ஆலி�கன� ெச�� - கல��. ெம�ெநறி - ��த அ��வித�. ேகாலி�க� ஐ�� - ப�ச லி�க�க�. 
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366. வா�ெகா�� தாைன வழிப�ட ேதவ�க� 



ஆ�ெகா�� ெத�ேபா� அரைன அறிகில� 

ஆ�ெகா�� தி�ப� ெகா����ேகா ளாக� 

தா�ெகா�� தான� சாரகி லாேர. 

(ப. இ.)  தா� வா�வா� வானவ�க� ���த� சிவைன� ெதா�� ேபா� ெவ��� வாேள சீெரன� 

ெகா�� ேவ��ன�. சிவெப�மா�� 'ேவ��வா��� ேவ��வேத ஈ��' ெப�வ�ளலாதலி� அ�வாேற வா� 

ெகா��த�ளின�. அ� ேதவ�க� வா� ெகா��த வ�ளைல அ�த அளவி� நிைன�� வழிப�டன�. அவ�க� 

ந�ைம� ேபா� த�ைம� சிவெப�மா��� அ�ைமயாக� ெகா��� அவ� தி�வ�ளா� அவ� தி�வ�ைய 

உண�கில�. அ� ேநா�க��ட� அவைன வழிப�டா� அவ� ஆளாக ேவ��ெம��� ந�ெல�ண�ைத ந�பா� 

எ��பிய��வ�. அ�ைமயான�� தி�வ�யி�ப�ைத� ெகா��� வா�வி�த��வ�. ேம�� நீ�கா� �ைண 

வலியாக அ� தி�வ�ையேய த�த��வ�. இ�தைகய சிவெப�மா� தி�வ�ைய� சாரா� வா�நா�கெள�லா� 

வீ�நாளா��வ� வானவ�. வா�ெகா��� எ�பத�� அறி� ெகா��� என�� ஒ��. எ�ைன? நா�டேன வா�� 

நய�� சிவன�ள�, ஆ�ள��� தாெள��பலா� ஆதலி� எ�க. ஆ� ெகா��த�, அ�ைமயா� எ�ண�ைத 

எ��ப�. 

(அ. சி.)  வா� ெகா��தா� - அறிவாகிய ஒளிைய� ெகா��தா�. ஆ� ெகா��� - அ�ைம�ப��. 

ேகாளாக - வலிைம உ�டாக. 
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367. ஊழி வல�ெச�த� ேகா�� ஒ�வ�� 

வாழி ச��க� வ�� ெவளி�ப�� 

வீழி� தைலநீ� விதி�த� தாெவன 

ஊழி� கதிேரா� ஒளிையெவ� றாேன. 

(ப. இ.)  ப��ழி கால� சிவெப�மாைன ந�லறி�ட� வழிப�� வல� வ�� இைடயறா� நா�ன�. அ�ஙன� 

நா�ய ெம�ய�பினனாகிய ஒ�வ���� பைட��� ெதாழிைல ேம�ெகா�� அ�ேளா� ெம��க� சிவெப�மா� 

நா�� தி��க�க�ட� ேதா�றிய�ளின�. அவ� ஆல� வி�ெதா��� காண�ப�� தி��சைடயி�க� 

விள��� தி�வ�ளாகிய வா��னைல� த�த�ள ேவ��ெம�� வி�ண�பி�தன�. எ�லாெவாளிகைள�� 

ெவ�� ேபெராளியா�� ேப�ழி� கதிரவனா� விள��� சிவெப�மா� அ�வாேற அ���ரி�தன�. அ�ேளா�ெம� - 

சதாசிவத��வ�. தைலநீ� - தைலயி� விள��� அ�த�ைம வா��த தி�வ��. 

(அ. சி.)  ச��க� - க��தி�சாதா�கிய�தி��ள நா�� �க�கைள உைடய சிவ�. 
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9. பைட�� 

368. ஆதிேயா ட�த� இலாத பராபர� 

ேபாதம தாக� �ண�� பராபைர 1 

ேசாதி யதனி� பர�ேதா�ற� ேதா��மா� 

தீதி� பைரயத� பா�திக� நாதேம. 

(ப. இ.)  ெதாட�க�� ஈ��, பிற��� இற���, எ�வா�� இ�வா�� ஆகிய ஆதிேயா� அ�த�� இலாத 

வி�மிய ���த� ெப�� ெபா�� சிவெப�மா�. அ� சிவெப�மா���� தி��டலா�� �ண�� ேபரறி�� ெப�� 

ெபா�� பராபைர என�ப��. பராபைர எ�ப�� பராச�தி எ�ப�� ஒ�ேற. அ�ேவ வன�பா�றெலன�ப��. அ� 

வன�பா�ற� அளவி� ேபெராளியா�� திக��. அ� ேபெராளியினி��� அ�பாலா� சிவ� ேதா���. அ�பாலா� சிவ� 

�ரியாதீத சிவ� என�ப��. அதைனேய பர� எ�ப�. அ� சிவ� ேதா��த�� நிைல�களமாக �த�க� 

ஓைசயாகிய நாத� ேதா���. பைர தி�வ�ளாைண. 

(1) 

369. நாத�தி� வி���� நாதவி� ��களி� 

தீத� றக�வ�த சிவ�ச�தி எ�னேவ 

ேபதி�� ஞான� கிரிைய பிற�தலா� 

வாதி�த வி�ைசயி� 2 வ�ெத�� வி��ேவ. 

(ப. இ.)  ேமேலாதிய ஓைசயாகிய நாத�தினி��� ஒளியாகிய வி�� ேதா���. ஓைச ெசவி��� �லனாவ�. 

ஒளி க����� �லனாவ�. அ� வரிவ�வ�. நாதவி���களாகிய இ�ெம�களினி��� �ைறேய சிவ� சிைவ 

எ��� ெம�க� ேதா���. சிவ� பா� நி�� ேபரறி��, சிைவயாகிய ச�தியினி�� ேபரா�ற�� ெவளி�ப��. 

ேபர�� என�ப�� இ�ைச, எ��� ஒ��ேபா� நி�பெதன ஆ��� நிைலநி��த�ப�ட�. அ� வி�ைச வி��வி� 

நி��� ேதா���. 'இ�ைசயி� வ�ெத�� வி��ேவ' எ�பதி� வி��வி� இ�ைச வ�ெத�� என மா�க. தீத�றக� 

வ�த எ�பத�� மலமாசக�ற அ�ப� உ�ள�தி� ேதா�றிய எ�ற�� ஒ��. 

(2) 

370. இ�ல� ச�தி இட�தனி� உ�டாகி� 

க�ெலாளி ேபால� கல��� ளி��தி�� 

வ�ல� ஆக வழிெச�த அ�ெபா�� 



ெசா�ல� ெசா�லி�� �ராதி �ரேம. 

(ப. இ.)  உல� உட� உ�ெபா��களாகிய காரிய� ேதா��த�� இடெமன�ப�� இ�லா��ள� மாைய. 

உ�ளதாகிய அ� மாைய ச�தியா� காரிய�ப��. அதனா� அ� மாையையயிைன� ச�தியிட�தனி� உ�டாகி 

எ�றன�. ச�தி�� சிவ�� மணி�� ஒளி��ேபால� 

 
1. ச�தித�. சிவஞான சி�தியா�, 1. 3 - 3. 

2. ஞானேம. " " " 5. 

கல��� இ��தி��. க� - மணி. அ� மாையயிைன இ�தைகய உ�தி� ெபா��களாக� ச�தியி� இடமாக நி�� 

ஆ�கிய�ளிய அ�ெப�� ெபா�� �க��சி ெமாழிக��� எ�டாத ெதாைலவி��ளதா��. இ�ல� - மாைய; அ� 

�த�ெபா�ளீ�. 'இ�ேல எ�� மாையயிலி�ெட�ைன' எ�ப�� கா�க. வ�ல� - உ�தியான�. 

(அ. சி.)  இ�ல� - மாைய. வ�ல� வழி ஆக - மாைய �லமாக. ெசா�ல� - �க�. �ராதி �ர� - 

விரி�ைடய�. 

(3) 

371. �ர�தி� ேசாதி ெதாட��ெதா� ச�தியா� 

ஆ�வ�� நாத� அைண�ெதா� வி��வா�� 

பார� சதாசிவ� பா��த� ஐ����� 

சா�வ��� ச�திஓ� சா��மா னாேம. 1 

(ப. இ.)  மா�ற� மன�கழிய நி�ற மைறேயா� சிவ�. அவ� ெதாைலவி� ேதா��� �ட�� 

ேசாதியா��ளா�. அ�பினா� அவைன� ெதாட��ெதா� ச�தி ேதா�றி��. அ� ச�தியி� ஆ�வ�தா� 

நாத�ேதா���. அ� நாத�தி�பி� வி�� ேதா���. அத�பி� அறி�� ஆ�ற�� ஆகிய சிவ� ச�தி எ��� 

இர��� ஒ�ப நி��� நிைலயாகிய அ�ேளா�ெம� சதாசிவ� என�ப��. ெப�ைம மி�க அ� சதாசிவெம� 

அத�பி� ேதா���. நில�தலாகிய �த� ஐ�தி��� சா�பிடமா� நி�ப� ச�திெய��� ேபரறி�� ெப��ெபா��. 

அ� ச�திைய�ைடய ெப�� ெபா�� ஒ�பி�லாத சிவ� என�ப�� சா��மா� எ�க. இ�வைர�� �மாையயாகிய 

வி��வி� நிைலேவ�பா�� நிக��சி �ைறகளா��. இ��ைற ஒ�றினி�� ஒ�� ேதா��வத��. வீ��� பல 

அைறக� த��க�ப�வ�ேபா� அைம�பதா��. இதைன� ப��பைம�� எ�ப. இ�ேவ வி��திெயன�� ப��. பட� 

��லானா�ேபால எ�ப�� இ�. பார� - ெப�ைம. வ�� - ெபா��. 

(அ. சி.)  ச�தி ஓரா வ�� மா�� - ஆரா��தறிய�படாத பர�ெபா�ைள� ச�தி ஒ���. 



(4) 

372. மானி�க� வானாகி வா� வள��தி�� 

கானி�க� நீ�� கல�� க�னமா�� 

ேதனி�க� ஐ��� ெசறி�ைத�� �தமா�� 2 

�வி�க� நி�� ெபா���� �வனேம. 3 

(ப. இ.)  ேமாகினி எ�ப� �வாமாைய�� ஒ� ெபய�. அ��வா மாையயி� கைல ேதா���. அ� 

கைலயினி�� �ல�ப�தி ேதா���. இ� �ல�ப�தி�� மா� எ�� ெபய�. பி� �ல� ப�தியி� ேதா��� இ��� 

ெம�யாகிய ��தி த��வ�தி��� மா� 

 
1. சிவ�ச�தி. சிவஞான சி�தியா�, 2. 4 - 2. 

2. வ���ண - சா�றிய "2. 3 - 7 - 15. 

" �ைவெயாளி, தி���ற�, 27. 

3. சா�தியா. சிவஞானசி�தியா�, 8. 1 - 9. 

எ�� ெபய�. இ� மானி�க� நி�� எ��சியாகிய ஆ�கார� ேதா���. இ� ெவ��சி �வைக�ப��. அைவ 

உண�� உைழ�� உலக� எ�பன. இவ��� உலக எ��சியினி��� �த�தலாகிய ��ைம ஐ��� ேதா���. 

��ைம - த�மா�திைர. ��ைமயினி�� வா� வளி வள��� ேதா���. கானலாகிய தீ��, நீ��, எ�லா� 

கல�� க�னமாக இ���� நில�� ேதா���. �ைறேய இவ�றி� நிைல�களமாகிய ��ைமயிைன ஓைச, ஊ�, 

ஒளி, �ைவ, நா�ற� என� ��ப. கான� எ�ப� கா� என� கைட �ைற�� நி�ற�. ேதனாகிய தி�வ�� 

ஆ�றலி�க� இ�ைவ��� �� உலக�தி�� உடலி�� �தமாக� ெபா����. �த� - ப�ைமயாக� ேதா��வ�. 

இ�ைவ� �த� ��டரேவ �வனமா��. பல�லக� ெதா��� �வன� எ�ப. �வன�க� இ���� இ�ப�� 

நா�ெக�ப. 

(அ. சி.)  மா� - அ��த மாைய. 

(5) 

373. �வன� பைட�பா� ஒ�வ� ஒ��தி 

�வன� பைட�பா���� ��திர� ஐவ� 1 

�வன� பைட�பா�� �மிைச யானா�� 

�வன� பைட�பான� ��ணிய� தாேன. 2 



(ப. இ.)  ஒ�வ� ஒ��தியா� ஓ� உட�பி� க�ேண ேதா��வி��� திக�� சிவெப�மா� �வன� 

��வைத�� பைட�பவனாவ�. ேபரறி�� ேபரா�ற�� சீராக ஒ��கைம�த இவ��� ம�களா��ளவ� ஐவ�. அ� 

ஐவ�� �ைறேய அ�ேளா�, ஆ�டா� அர�, அரி, அய� எ�பவராவ�. இ�ைவவ�� �ைறேய சதாசிவ�, 

மாஈச�, உ��திர�, மா�, அய� என�� �ற�ப�வ�. �வன�ைத� பைட�கி�ற ெச�தாமைர ேம�ைற அய�� 

சிவெப�மா� தி�வாைண ெப�றவனாதலி� அவ�ட� கல�பா� சிவ� ஒ�றாயி��பதா� அவைன�� சிவெப�மா� 

எ�ப�. �மிைசயா� - நா��க�. நில�லக�தினி�� ��ணிய� பயனளி��� ��ணியனா��ள சிவெப�மா� 

அய�ட� நி��� �வன�ைத� பைட�த��வ�. ��ணிய� - அ�ைமேயா� அ�பனா�� திக��� ஆ�யி�க�� 

வ�வி� நலம��� ���த�சிவ�. 

(அ. சி.)  ஒ�வ� ஒ��தி - சிவ� ச�தி. ��திர� ஐவ� - சதாசிவ� - மேகச� - உ��திர� - மா� - அய�. 

(6) 

374. ��ணிய� ந�தி ெபா��தி உலெக��� 

த�ணிய மாைன வள��தி�� ச�தி�� 

க�ணிய� பாக� க�வி ���மா� 

ம�ணிய� பாக மல��ெத� �விேல. 3 

 
1. சிவ�ச�தி. சிவஞான சி�தியா�, 2 - 4 - 2. 

2. ைவ�தாைன. அ�ப�, 6. 43 - 8. 

3. சா�றிய. சிவஞான சி�தியா�, 2 - 3 - 15. 

(ப. இ.)  ��ணியனாகிய ந�தி எ�� ஓத�ெப�� சிவெப�மா� ெபா���தலினாேல தி�வ�ளா�றலா� 

ச�தி�� உலகெம�க�� த�ணளி�ட� ெபா��தி நி�ப�. ெபா��தி மானாகிய உட�ெம�யிைன வள��த��வ�. 

க��தலாகிய தி���ள� ெகா�ட இய�பினாேல ஐ��த� �தலிய த��வ�க� ஒ�ேறாெடா�� கல�� நில� 

நீ� ெந��� உயி� நீ�வி��� �தலாகிய உலக�களாக விரி�� ேதா���. இ��த�க� அக��� �ற��� 

காண�ப��. �ற��� காண�ப�வ� அ�ட� என��, அக��� காண�ப�வ� பி�ட� என�� ��ப. க��த� - 

க��த�. உட�ெம� - ஆ�மத��வ�. 

(7) 

375. நீரக� தி�ப� பிற��� ெந��பிைட 

காய�தி� ேசாதி பிற���அ� கா�றிைட 



ஓ��ைட ந��யி�� பாத� ஒலிச�தி 

நீரிைட ம�ணி� நிைல�பிற� பாேம. 1 

(ப. இ.)  ஐ��த�க�� ம�ணான� எ�லாவ�ைற�� தா�கி நிைல�பி�க� ெச��� த�ைம வா��த�. 

அதனா� ம�ணிைன நிைல�பிற�பா� எ�றன�. அத� ேம� விள��� நீரக��� �ைவ இ�ப� ேதா���. 

அத�ேம� ெந��பினிட�� ஒளி ேதா���. அத� ேம� கா�றினிட�� உயி���� பிற���. அத�ேம� 

வான�தினிட�� ஒலி ேதா���. காய�: ஆகாய�; �த��ைற, வான�. உயி��� - ���. ந��யி��� - 

அைன��யி���� ஒ�த ந�ைமத�� கா��. ஓ��ைட ஒலி - ஆரா�வத��� நிைற��த��� �ைணயா� ஓைச. 

ஆத� - ஒளி; ஆதப� எ�பத� இைட��ைற இ� தி��பா�� ஐ��த�களி� ேதா�ற�ைற ��கி�ற�. 

ஐ��த�க�� ஐ�� த� மா�திைரகளினி��� தனி�தனி ேதா��வன. ஒ� �த�தினி�� ம�ெறா� �த� 

ேதா��வத��. அ�ஙன� ேதா��வனவாக� ெசா��வ� ஏ��ைரேய. ஏ��ைர - உபசார�. வான�தினி��� 

கா��� ேதா��� எ�பத��ரிய காரண� கா�றினிட�� அத� இய�ைக� ப�பாகிய ஊ�ம�� ம�றி� 

ெசய�ைகயாகிய வான�தி� ப�பா� ஓைச�� விரவியி��பதா� அ�சிற�� ேநா�கி வான�தினி��� கா��� 

ேதா�றி�� எ�பதா�. இ� தைலவிைய� ெசவிலி ெப�றமகெளன ந�றா� நவி�வைத ஒ���. ந�றா� மகெள�ற� 

ந��� இய�பா��, உ�ற ெசவிலி�கா� சிற�� எ�பைத நிைனவி� ெகா�க. உ�ைமயா� ேநா��வா���� கா�� 

ஊ��� த�மா�திைரயினி��� ேதா��� எ�பேத வா���ைட�தா�. ஊ��� த�மா�திைரயி� ஓைச� ப��� 

விரவியி����. அ�ஙன� ஊ��� த�மா�திைரயி� விரவியி���� ஓைசேயா� சிற���� நி��� ஊ��� 

த�மா�திைரயிைன ஆகாய� என� ��வ�. அ�வாகாய�தினி��� கா��� ேதா��� எ�ப�. ேம�� ேவ��� 

ப�பிடமா� விள��வரா�, தாவி� சிற��ண���த��. ஆதலா� அைம�� எ�க. இ�ப�ேய ம�ைற� �த�க�� 

ேதா��� எ�ப. இ� தி��பா��� காண�ப�� உயி���, ஆத�, ஒலி, ச�தி, நிைல எ�பன �ைறேய கா��, தீ, 

வான�, நீ�, நில� எ��� �த�களி� ப��களா�. 

(8) 

 
1. இர�தர. சிவஞான சி�தியா�, 2. 3 - 6. 

376. உ��ல ேக�� உமி��தா� உடனாகி 

அ�ட� தமர� தைலவ�� ஆதி�� 

க�ட� ச��க� காரண� த�ெனா�� 

ப��� �லக� பைட��� ெபா�ேள. 1 



(ப. இ.)  ஏ�லகிைன�� ஒ�கால�� உ�� உமி��தவ� மாய�. அதனா� உலேகா� அவைன ம���ட 

மாய� எ�ப�. க����� க������ �ைறேய ேதா��� ப��ட� ���டலாகிய உட� ெம� இ�ப�� 

நா�கிைன�� கா�பவ� மாய�. அதனா� அவ� ம���ட மாய� என�ப�வ�. அ�தைகய அரி��, 

அவ�டனாகி அவ��� ேம�ப�� நி��� அ�ட�தமர� தைலவனாகிய அர��, தி�வாைணயா� ஆதியாகிய 

பைட�த� ெதாழிைல� ெச��� இய��த� காரணனாகிய அய�� பல ெபா��க�ட� ஐ�ெதாழி��� காரணனாகிய 

���த� கட�ளா� சிவெப�மானா� ��ேன பைட�க�ப�டவராவ�. இ� சிவ� நாலா� நிைல�க� உ�ள சிவ� 

எ�ப நாலா� நிைல - �ரியநிைல. ஆதி - காரண�. 

(9) 

377. ஓ�� ெப��கட� உ��� வாெனா�� 2 

பா�கா� கயிைல� பராபர� தா�� 

வீ��� கமல மல�மிைச ேமலய� 3 

ஆ��யி� ைவ��� அ��ண�� தாேன. 

(ப. இ.)  உய��த ெபரிய கட� ேம� த�கியி���� அரி�ட��, ெபரிய ெச�தாமைர மல� ேம�ைற�� 

அய�ட�� �ைறேய கா�த� பைட�த�களாகிய ெதாழிலிைன அவ�க� வாயிலாக இய�ற��னின� சிவ�. சிற�த 

தி��கயிைலயி�க� எ��த�ளி��ள 'யாவ���� ேமலா� அளவிலா� சீ�ைடயா'னாகிய அவ� அவ�க�பா� 

தி�வாைணயிைன ைவ�த�ள� தி���ள� ெகா�ட�ளின�. உயி� - தி�வாைண. உண��தா� 

தி���ள�ெகா�டா�. 

(10) 

378. காரண� அ�பி� கல�ெத��� நி�றவ� 

நாரண� நி�ற ந��ட லா�நி��� 4 

பாரண� அ�பி� பத�ெச��� நா��க� 

ஆரண மா�உல காயம�� தாேன. 5 

(ப. இ.)  அைன��யி���� அைன��ட��� அைன��லகி��� விைன�த� காரணனா��ளவ� 

சிவெப�மா�. அ�பாகிய தி�வ��ட� கல�� எ��� நீ�கமற நி�றவ� சிவ�. நாரணனாகிய தி�மாலி� 

ந��ட� எ�� ெசா�ல�ப�� ெந�சிட�ெகா�டவ�� 

 
1. தா�க��. ச�ப�த�,3. 119 - 4. 



2. ேபயாயின. "1. 15 - 3. 

3. எ�ணா�த� "1. 13 - 5. 

4. பார�ழி. ச�ப�த�,3. 54 - 9. 

5. அைவேய. சிவஞான ேபாத�, 2. 

சிவேன. அைன��யி�களா�� அ�பினா� ஓத�ப�� ஒ�ெபா��� அவேன. நா��க� நிைலயிைன� 

த�த��பவ�� அவேன. ஆ�யி�கைள அறவழியி� நட��� ஆரணமாகிய மைறயா� விள��பவ�� அவேன. 

உலகேம உ�வமாக� ெகா�� திக�பவ�� சிவெப�மாேன. ஆரண�: ஆ� + அரண� = ஆராண�; ஆரண� 

எனமரீஇ��; ஒ��க� காவலா��ள�. உட�ந� - ெந�ச�. பாரண� - வ��த�ப�ேவானாகிய சிவ�. பத�ெச�வ� 

- நிைலைய அளி�ப�. ஆரண� - ெசா��ல�. 
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379. பய�எளி தா�ப� மாமணி ெச�ய 

நய�எளி தாகிய ந�ப�ஒ� ��� 

அய�ஒளி யாயி�� த�ேக பைட��� 

பயெனளி தா�வய ண�ெதளி� ேதேன. 

(ப. இ.)  ெச�ைமயாகிய தி�வ�யி�ப�திைன எளிதாக அளி�த��� ந�ப� சிவெப�மா�. அவேன 

ெம�ய�ப�க�� எ�லா� பயைன�� யா��� எளிதாக� த�த��வ�. அதனா�, விைலவர�பி�லா� ெபரிய சிற�த 

ெச�மணியாக ��ளவ�� அவ� ஒ�வேன. அய�ைடய அறிவி�� அறிவா�� கல�� நி�� பைட��� ெதாழிைல 

நட�பி�த��பவ�� அவேன. இ�வாறாக எ�லா� பயைன�� எளிதி� ஈ�த��வத��� காரண� சிவெப�மானி� 

ேபர��ைடைமேய என� ெதளி�ேத�. சிவெப�மா� ஆ�யி�க�� சிலவ�ைற� த�தி�ைடயனவாக ஆ�கி, 

அவ�ைற�ெகா�� ஏைன உயி�க��� ேவ��� �ைண�ரிவி�கி�றன�. இ��ைறதா� அவ� உ��கமா� 

நி�� ெச�த��வதா��. ெச�மணி - மாணி�க�. நய� - இ�ப�. ஒளி - சிவஞான�. வயண� - காரண�. 

(அ .சி.)  வயண� - காரண�. 
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380. ேபா��� வர�� 1 �னித� அ���ரி� 

தா�க�� சி�ைதய தாகி�ற கால�� 

ேம�� மிகநி�ற எ��� திைசெயா�� 

தா��� கல��� தயாபர� தாேன. 



(ப. இ.)  அைன�ைத�� ஒ���� அரேன ���தலாகலி� ேபா�காகிய ேபெரா��க�ைத� ெச�பவ�� 

சிவெப�மா�. ஆ�டவ� அ�ளா� மீ��� உல�ள ஆதலி� வரவாகிய உலக� ���பைட�பிைன� ெச�த��பவ�� 

அவேன. அ��யி� உலக�க�� ஆ�கமாகிய கா�தைல� ெச�த��பவ�� சிவேன. இைவயைன��� சி�ைதயாகிய 

தி���ள� �றி�பா� நிக�வன. அ� கால��� சிற�� மி��ப�யாக நி�ற எ��� திைசெயா�� சிவெப�மா� 

ேவறற� கல�� நி��� ெதாட��றா�. அவ� அ�ஙன� கல�� நி�பத��� காரண� அவன� எ�ைலயி�லாத 

ேபர�ளாகிய தயா எ�க. ேபா�� - அ�த�; ேபெரா��க�. வர� - ஆதி; மீ��லக� பைட��. ஆ�க� - கா��. ேம�� 

- உய��; சிற��. 
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1. அைவேய சிவஞானேபாத�, 2. 

381. நி��யி ரா�� நிமல�எ� னா�யி� 

ஒ��யி ரா��� அளைவ உட�ற 

���ய ரா��� உட��� �ைணயதா 

ந��யி�� பாேன ந��நி� றாேன. 1 

(ப. இ.)  உயி��� உயிரா� நி�� எ�லாவ�ைற�� இைய�� இய��� சிவெப�மா� இய�பாகேவ 

பாச�களினி��� நீ�கியவ�. அவேன எ� ஆ�யிராக உ�ளா�. ஆ�யி�கைள அ�� ெச�த��� க�வியாகிய 

உட�ட� ஒ���ப� ெபா���பவ�� அவேன. அ�கால�� அ��யி�க� �� ெச�� ெகா�ட விைன�கீடாக� 

'ேப�, இழ�, இ�ப�, பிணி, ���� சா�கா�' எ��� ஆ�� அ��யி�க���� க�வி�� அைமய� 

பைட�த��வ�. இைவேய அ��யி�கைள� ������� உட���� �ைணயாவன. அ� சிவெப�மா� 

ஆ�யி�களி� 'உயி��பா�� �ற�ேபா�� ���' நி�ற��வ�. அவ� அைன�தி��� காவலா� ந�� நி�ற�ளின�. 

உயி��பா� - உயி� ��சா� விள��வா�. 

(அ. சி.)  ஒ�� . . . உட�ற - உயிைர உடேலா� ேச����ேபா�. �� �யரா��� உட�� - ஊழி�ப� 

பைட��� உட�ளி. 
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382. ஆகி�ற த�ைமயி� அ�கணி ெகா�ைறய� 

ேவகி�ற ெச�ெபானி� ேமலணி ேமனிய� 

ேபாகி�ற சீவ� ����ட லா�உள� 



ஆகி�ற த�ைமெச� ஆ�டைக யாேன. 2 

(ப. இ.)  ெசா��ல�� ெபா��ல�� ஆகிய அைன��� சிவெப�மா� தி�வ�ளா� மீ��� ேதா���. 

அ� கால�� அவ� சிவமணி�� ெகா�ைற மாைல�� அணி�தவனா�� திக�வ�. அவ� தி�ேமனி �டமி�� 

எ��த ெச�வி� ெபா�ேபா�� மி�க அழ� வா��த�. ேபெரா��க� கால�� உலகிைன�� உட�பிைன�� ஒ��� 

நீ�கி� ெச��� ஆவிக��� நிைல�களமாகிய உடலாக��ளவ�� சிவெப�மாேன. எ� கால��� யா��� 

ஆ�யி�க�� ஏ�மி�க சீ�சிற��� ெச�வி�த��� ஆ�� த�ைம வா��த அ�ண�� சிவெப�மாேன. ஆகி�ற 

த�ைமயி� - உலக� உ�டாத� ெபா���. அ�� சிவமணி; உ��திரா�க�; எ��ெபன�மா�. ேமலணி - ேமலான 

அழகிய. 
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383. ஒ�வ� ஒ��தி விைளயாட� உ�றா� 

இ�வ� விைளயா��� எ�லா� விைள��� 3 

ப�வ�க� ேதா�� பய�பல வான 

தி�ெவா�றி� ெச�ைக ெசக��� மாேம. 

 
1. எ�னி. அ�ப�, 5. 21 - 1. 

2. அழி�பிைள�, சிவஞானசி�தியா�, 1. 2 - 17. 

3. ஏ�றவிைவ. சிவ�பிரகாச�, 1. 6. 

" ச�தி��. சிவஞான சி�தியா�, 1. 3 - 10. 

(ப. இ.)  ஒ�வ� ஒ��தியாகிய சிவெப�மா�� சிைவ�� ஆ�யி�க� உ��� ெபா���� 'கா��� 

பைட��� கர��� விைளயா�'தலாகிய தி�வ�ைள� �ரிவ�. விைளயா�த�; த�பய� க�தா� பிற� பய� நா� 

எளிதாக�� இனிதாக��, விைழ�ட��, ெதாட��ணா��, பைகயா�� �ரி�� ெவ�றி� ெசய�. இ� 

விைளயா��ைன அ�ளி�பா� எ�� ��தேல அைம�ைட��. இ�வி�வ� அ�ளி� பா��னா� ப�வ�க� ேதா�� 

பய� பலவாக விைள�� அைன��� நிக�வனவா��. தி�வாகிய நட�பா�ற� மாைய�ட� தி���ள� ஒ��தலாகிய 

உ� �க�ைத� ெச�த�ளி� உலகெமலா� ேதா�றி நி�� நிக�� எ�க. 

(அ. சி.)  தி� ஒ�றி� - ச�தி சிவ�ேதா�� ���. 
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384. ���தறி வா��வ னாபதி அ�ண� 



���தறி வா��ரி ச�கர� த�ண� 

���தறி வா�மல� ேம�ைற ��ேத� 

���தறி ����� காகிநி� றாேர. 

(ப. இ.)  �வனாபதி அ�ணலாகிய அரனிடமாக� சிவெப�மா� உயி��� உயிரா�� ���� நி�� அவ� 

ெதாழிைல உண��தி�� உண���� அ��வ�. அ�ேபா� ச�கர� த�ணலாகிய அரியினிடமாக நி��� அ��வ�. 

அ�ேபா� ெச�தாமைர ேம� உைறவானாகிய அயனிட��� அ�வாேற நி�ற��வ�. இ� ��திற�ேதா�� 

���தறி�� ���பி��� சிவெப�மானி� ���தலாகிய நிைற ேவ��த��� க�வியாகி நி�றன�. �வனாபதி - உலக 

�த�வியி� �த�வ� எ�ற�மா�. 

(அ. சி.)  �வனாபதி அ�ண� - உ��திர�. உழ�� - அள� க�வி. 
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385. ஆணவ� ச�தி�� ஆ�அதி� ஐவ��  

காரிய காரண ஈச� கைட�ைற 

ேபணிய ஐ�ெதாழி லா�வி�� வி�பிற�� 

ஆணவ� நீ�கா தவெரன லா�ேம. 

(ப. இ.)  ஆணவ ஆ�ற� அக�றா�� பயி�சி வய�தா� ஏ�ப�� வாசைனயாகிய பைசயா�றைலேய ஆணவ� 

ச�தி எ�றன�. அ�பைசயா�றலகல� �மாையயி� ேதா��� நிைல�கள� ஐ�தா��. அவ�றி�க� வா�� உய��த 

உயிரின�தவ�� ஐவராவ�. இவ�கைள இைய�திய��� காரண� கட�ள�� ஐவராவ�. இ�வி�வைகயினைர�� 

�ைறேய உயி��பா� உைடயா�பா� என� ��வ�. உயி��பா� - அ�ப�க�. உைடயா�பா� - ச��ப�க�. இ�ைவவ�� 

அ�ேளானாகிய சதாசிவ நிைலயி��ள உயி��பாலா�, �க��� பைச�ைடய�. �க��� பைச - ேபாக வாசைன. 

அத�பி� ஆ�டா� ெம�யாகிய ஈ�ரத��வ�� ஆ��த� பைசயாகிய அதிகார மலவாசைன�ைடய உயி��பாலா� 

உைறவ�. ஆசா� ெம�யாகிய ��த வி�தியா 

 
1. சிவ�ச�தி. சிவஞானசி�தியா�, 2. 4 - 2. 

த��வ�� மலவாசைன�ைடயாரா�� கீ��ள �ணத��வ�தி��� தி�வாைணவழி பைட�த�, கா�த�, 

�ைட�த�கைள� �ரி�� அய� அரி அர� வானவ�ேகா� �தலாயினாைர� ���� ெதாழி�ப���� அர� அரி 

அய� ேவ�த� �தலிேயாராகிய உயி��பாலா� உைறவ�. இ� நிைலகளைன��� ���த� சிவெப�மா� �ரி�த��� 

ஐ�ெதாழிலா� �மாையயாகிய வி��வினி��� அைம���ைற� ப��பா� வி��தியா�� ேதா���. 



இவ�களைனவ�� மல�பைச�ைடயவேர. அ�க��தா� ஆணவ� நீ�காதவெர�றன�. அைம���ைற� ப��� - 

வி��தி; ப��பைம��. 

(அ. சி.)  ஆணவ...ஐவ� - ஆணவமல� ஒ��ைடய அ�ப�ச சதாசிவராதி ஐவ�. காரிய காரண ஈச� - 

அ�ப�ச ச��ப�ச�தா�. வி�� - ��த மாைய. 
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386. உ�ற�� பாெலா�� மாயா� உதயமா 

ம�ைறய ��� மாேயா தய�வி�� 

ெப�றவ� நாத� பைரயி� பிற�தலா� 

��ற பரசிவ� ெதா�விைள யா��ேத. 

(ப. இ.)  அ��ைசவ� த��வ� ��ப�தாற�� நில�த� மாையயீறாகிய த��வ� ��ப�ெதா��. இ� 

��ப�ெதா��� �வாமாைய எ�� ெசா�ல�ப��. இ� க��தி���� பாட� '��பாெனா��' எ�றி��த� 

ேவ���. அ�ஙன� ெகா�டா�, ம�ைற ��றாகிய ஆசா�ெம� ஆ�டா�ெம� அ�ேளா�ெம� எ��� ���� 

�மாையயி� விள�க�களா��. அத�ேம� வி��. இ� வி�� நாத�தி� ேதா���. நாத� பைரநிைறவி� ேதா���. 

இைவ அைன��� சிவெப�மா� பைரயி� ெபா���வதா� ேதா��வன. இனி ��பா� பைட�த� கா�த� �ைட�த� 

ஆகிய ெதாழி���ரிய �� ப��கெள�ற�� ஒ��. இ� ��ப��க� �ல�ப�தியி� ேதா��வன. இைவ அைமதி 

ஆ�சி அ��த� என� ��ப. இவ�ைற �ைறேய ச��வ� இராசத� தாமத� எ�ப. இ� மாையயி� �ண� காரிய� 

கட�ள��� உ�ளன. உண���ெம�, உண��ெம�, உட�ெம� ஆகிய ���� காரண மாையயி� ேதா��வன. இ� 

���� �ைறேய வி�� ேமாகினி மா� எ�� ெசா�ல�ப��. வி�� - �மாைய. ேமாகினி - �வாமாைய. மா� - 

�ல�ப�தி. வி�� நாத�தி� ேதா���. நாத� தி�வ�� நிைறவி� ேதா���. இைவயைன��� நீ�கமற� கல�� 

ேவறற நி��� பரசிவ�தி� ெதா�ைம� தி�விைளயா�ெட�ப. காரிய� கட�ள� உயி�� ப�தியின�. பைரயி� - 

தி�வ�ளாைண இைய�திய�கலா�. 

(அ. சி.)  ��பா� - ���ண�. உைமயா�தய� - சி�ச�தியிட��� ேதா���. 
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387. ஆகாய மாதி சதாசிவ ராதிெய� 1 

ேபாகாத ச�தி�� ேபா��ட� ேபா�தன� 

மாகாய ஈச� அர�மா� பிரமனா� 

ஆகாய� �மி காண அளி�தேல. 



 
1. �றிக�வச. சிவஞானசி�தியா�, 2. 3 - 18. 

(ப. இ.)  வா� வளி தீ நீ� நில� எ��� ஐ��த�க��, அவ�ைற �ைறேய இைய�திய��� க�காணி� 

ெத�வ�க� அ�ேளா�, ஆ�டா�, அர�, அரி, அய� எ��� ஐவ�� ேதா�ற� ேக��லாத தி�வ�ளினா�ற�ட� 

ேபா�தன�. இ� ேதா�ற�ைத அ�� ெவளியாகிய மாகாய�தி� ேதா�றியெத�ப. அ�ேளா� ஆ�டா� அர� அரி 

அய� எ��� இவ�களா� நா� கா�� ப�ைமயான வா� �த� ஐ��� ேதா�றின. அ�ேளா� - சதாசிவ�. 

ஆ�டா� - ஈ�ர�. 

(அ. சி.)  காண அளி�த� - �ல���� ேதா��மா� உ�டா�க�. 

(20) 

388. அளியா� ��ேகாண� வயி�தவ� த�னி� 

அளியா� திரி�ைர யா�அவ� தாேன 

அளியா� சதாசிவ மாகி அைமவா� 

அளியா� க�ம�க� ஐ��ெச� வாேள. 1 

(ப. இ.)  �மாையயி�க� தி�வ�� நிைல�களமா� ��ேகாண� ேதா���. அத�க� வீ�றி��பவ� 

திரி�ைர எ�� ெசா�ல�ப�வ�. அ�ேளானாகிய சதாசிவ�தி�� உடலா� அைமவா�. அவ� பைட�த� கா�த� 

�ைட�த� மைற�த� அ�ள� எ��� ஐ�ெதாழிைல�� �ரிவ�. அ�ைவ�ெதாழி�� அ�ளா� �ரிய�ப�வனேவ. 

(அ. சி.)  அளி - க�ைண. ��ேகாண� வயி�தவ� - ��ேகாண� ச�கர�தி� உ�ள பீஜ எ���. 

(21) 

389. வாரணி ெகா�ைக மேனா�மணி ம�கலி 

காரணி காரிய மாக� கல�தவ� 

வாரணி ஆரணி வானவ� ேமாகினி 

�ரணி ேபாதாதி ேபாத� மாேம. 2 

(ப. இ.)  த� க�ைண மைற��� த�ைம வா��த க������ விள��� தி�வ�� அ�ேளா� நிைலயி� 

மேனா�மணி என�ப�வ�. சிவ� நிைலயி� ம�கலி என�ப�வ�. ம�கல�: மா�கல� எ��� ெசா�லி� ம�உ. 

மா�கல� ���வா�� கா�பா�� நல��ரியாராவ�. மா�கல� ��பா� ந�லாராவ�. ந�லா� சிவஞான�ைடயா�. 

தி�வ�ள�ைமேய அைன�தி��� விைன�த� காரணியாவ�. காரிய� ெபா��களி� கல�� இய�கலா� 

கல�தவ�� ஆவ�. இ� பைட�த�. வாரணி - கா�தைல� �ரிபவ�. ஆரணி - �ைட�தைல� �ரி�� காளி. வானவ� 



ேமாகினி - மைற�தைல� �ரி�� ஆதி. �ரணி - அ��தைல� �ரி�� தி�வ��. ேபாத� - ஆ�யிரி� சி�றறிவிைன� 

�ண��திய��� அறி�� தி�வ��. அதிேபாத� - இய�ைக� ேபரறி�� ெப�� ெபா��. இ�ஙன� எ�லாமா� நி�பவ� 

தி�வ�ள�ைம. ேபாதாதி ேபாத�: ேபாத� + அதிேபாத�. ேபாத� - சி�றறி�. அதிேபாத� - ேபரறி�. 

(22) 

 
1. பைட�பாதி�. சிவஞான சி�தியா�, 1. 2 - 34. 

2. ச�தியா� - சிவஞான சி�தியா�, 2. 4 - 3. 

390. நி�ற� தானா� நிைற�த மேக�ர� 

ெச�ற� கிய��� அர�தி� மாலவ� 

ம�ற� ெச��� மல�மிைச ேமலய� 

எ�றிவ ராக இைச�தி�� தாேன. 1 

(ப. இ.)  தி�வ��ட� தானா� நி��நிைற�த ஆ�டா��, தி�வாைணவழி இய�க இய��� அர� அரி 

அய� எ��� �வ�� கல�பா� சிவெப�மாேன யாவ�. தி�விைன� ெப�வா�ெவன� ெகா�� விள��பவ� 

தி�மா�. மண� கம�� ெச�தாமைர ேம�ைறபவ� திைச�கனாகிய அய�. இைச�தி��த� - தி�வ�ளா� 

ெபா��தியி��த�. 

(23) 

391. ஒ�வ� ேமஉல ேக�� பைட�தா� 

ஒ�வ� ேமஉல ேக�� அளி�தா� 

ஒ�வ� ேமஉல ேக�� �ைட�தா� 

ஒ�வ� ேமஉல ேகா�யி� தாேன. 

(ப. இ.)  ஒ�பி�லாத வி�மிய ���த� சிவெப�மானாகிய ஒ�வேன உலக�க� ஏழிைன�� 

பைட�த�ளின�. அவேன கா�த� �ைட�த� �தலியவ�ைற�� �ரி�த�ளின�. அவேன கல�பினா� உலகமா� 

உயிரா�� திக�கி�றன�. உயிரின�களாகிய அர� அரி அய� எ��� �வ�� சிவெப�மா� தி�வாைண ெப��� 

த�த� ெதாழி�கைள இய��ேவாராதலி� ஏ�த� க��தாவாகிய சிவெப�மானாேலேய அைவக�� ெச�ய�ப�வன. 

பைட�த� கா�த� �ைட�த�களாகிய ��ெதாழிைல�� ���த� சிவ� தி���ளமாகிய நிைன�பளவாேன 

ெச�த��வ�. அ�ம�ேடா உயிரி� ேவ��ேகாைள ஏ�� அ��யி�கைள� ெகா��� �ரிவி�த��வ�. இஃத�ேறா 

வி�மிய கட��ட�ைம எ�ப! 
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392. ெச�தா மைரவ�ண� தீவ�ண� எ�இைற 

ைம�தா� �கி�வ�ண� மாய�ெச� பாச��� 

ெகா�தா� �ழலிய� ��ய ��ட��� 

அ�தா� பிறவி அ���நி� றாேன. 

(ப. இ.)  எ� இைறயாகிய சிவெப�மா� தி�வ�� ேதா�ற�தா� ெச�தாமைர வ�ண��, தி�வ��ண�வா� 

தீவ�ண�� ெபா��தி��ளவ�. வலிைம மி�க �கி�வ�ணனாகிய மாய� விைன�கீடாக� ெச��� மய�க 

ஆைசயா� மண�கம�� ��ெகா�� நிைற�த மாைல ��ய ��தைல�ைடய ெப�க�� ஆடவ�� ��ய ��ட�� 

இ�� நீ�கா ஆ�யி�க��� பிறவி வ�� எ���. அ� பிறவியிைன ந�றவ�தா� அ��� அ���ரிவ� சிவெப�மா�. 

பிற�ப��த�� சிற����த�� சிவெப�மா� ஒ�வ��ேக உரிய ஒ�பி� தி�வ�� ெசயலா��. அ�தா�: அ�த� + 

ஆ�, எ�ப� அ�தா� என நி�ற�. அ�த� - இ��. ஆ� - நிைற�த. 

(25) 

 
1. எ�ணி�. சிவஞான ேபாத�. 4. 1 - 4. 

393. ேத�� திைசஎ��� சீவ� உட�உயி� 

��� பிறவி� �ண�ெச�த மாந�தி 

ஊ� மவ�தம ��ள�தி� உ�நி�� 1 

நா�� வழ�க�� நா�அறி� ேதேன. 

(ப. இ.)  எ��� திைசகளி�� வா�வி� ெபா��� ஆ�யி�க� உடைல நா�கி�றன. அ� நா�ட�ைத 

விைன�கீடாக உடேலா� ��� நிைறேவ�றிய��பவ� மாந�தியாகிய சிவெப�மா�. �ண�ெச�த� எ�ப� 

அ��யி�க� ேவ��யைதேய அளி�� நல��ரித�. பிறவி எ��த�யி�க� சிவைன அைடய ேவ��ய ஒ��க 

ெநறியி� நி�லா� ஊ�தலாகிய மா�பா�ைட� �ரிகி�றன. அ� மா�பா�ைட��ரி�� அ��யி�களி� உ�ள��� 

மைற�� நி�� அதைன ஆரா�� �ைறைமயிைன�� ேம�ெகா���ளா� சிவ�. அவன�ளா� அதைன�� 

அறி���ேள� ��� �ண� - ��� த�ைம எ�ற�� ஒ��. நா�� - நாட� ெச��� எ�ற�� ஒ��. இத��� 

பிறவிைன த� விைனயா� நி�றெத�க. 

(26) 

394. ஓராய ேமஉல ேக�� பைட�ப�� 



ஓராய ேமஉல ேக�� அளி�ப�� 

ஓராய ேமஉல ேக�� �ைட�ப�� 

ஓராய ேமஉல ேகா�யி� தாேன. 2 

(ப. இ.)  சிவ�� சிைவ�� ��� ��ட�தாேலேய உலக�க� காரிய�ப�கி�றன. உடேலா� உயி� �� 

வா�கி�றன. சிவ�� சிைவ�� ஒ�ேற இ�நிைல�ப��� �� நி�றலி� ஓராய� எ�றன�. ஓராய� - ஒ�பி�லாத 

��ட�. இதைன அ� தானா� எ��� தாதா�மிய� எ�ப. அ�வாேற சிவ�� சிைவ�� ��ய ஓராய�தா� உலக� 

ஏழிைன�� கா�த��கி�றன�. அ�ேபா� �ைட��� அ��கி�றன�. அ�ேபா� உல�ட�� உயி�ட�� கல�� 

ேவறற நி�றிய��வ�� ஓராயேமயா�. உலேகா�யி� தாேன: உல�யி�கைள இைய�திய��� சிவேன. 

(அ. சி.)  ஓராய� - சிவ�� ச�தி�� ��ய ��ட�. 

(27) 

395. நாத� ஒ�வ�� ந�ல இ�வ�� 

ேகா� �ல�ெதா�� ���� �ைழ�தன� 

ஏ� பணிெய� றிைச�� இ�வ�� 

காதி இவேன அ��கி� றாேன. 

(ப. இ.)  எ�லாரா�� ந�த�ப�� �த�ைம�ைடயவ� நாத�. அவ� ஒ�வனாகிய சிவெப�மாேன ஆவ�. 

ந�ைம��ரிய அரி�� அய�� ஆகிய இ�வ�� ��ற� ெபா��திய �வாமாைய ஆ�க�பா� 

 
1. வி�ள�தா. அ�ப�, 4. 76 - 7. 

" வ�ச. தி���ற�, 271. 

2. ச�தி�� சிவஞானசி�தியா�, 1. 3 - 19. 

களாகிய ��ப�ெதா� த��வ�க�ட�� ���� �ைழ�க�ப�ட உட�பிைன�ைடய�. நில�த� அ��தமாைய 

ஈறாகிய த��வ�க� ��ப�ெதா�ெற�ப. அ�வி�வ�� அ�ேய�க��� க�டைளயி�� பணி ஏெத�� 

சிவெப�மானிட�� இர�� பி�னி�ப�. ஆதியாகிய நட�பா�றேலா� ��ய சிவெப�மா� அ�வி�வ� 

ேவ��ேகாைள�� ஏ�ற�ளி அவ� ெச�ய ேவ��ய கா�த� பைட�த�கைள �ைறேய அவ�க�� அ���ரிவ�. 
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396. அ�பரி ெச�ப�� நா��� றாயிர� 1 

ெம��பரி ெச�தி விரி��யி ரா�நி��� 



ெபா��பரி ெச�தி� �க�� மனித�க� 

கி�பரி ேசஇ�� ��நி� றாேன. 2 

(ப. இ.)  சிவெப�மா� அ�ளிய தி�வாைணயினா� அய� நா�வைக� ேதா�ற�� ஏ�வைக� பிற�பி�� 

எ�ப�� நா�� �றாயிர ேவ�பா�ேடா� ��ய உட��கைள ஆ�யி�க��� பைட�தளி�தன�. சிவெப�மா� 

அ�ைமய�பராக விள��� ெதா�ைம ெம��பரிசினா� ஆ�யி�க� இ�ஙன� விரி�� நி�றன. இ���ைமயிைன 

�ணரா� பா��ேகாளராகிய நா�திக�க� இ� பைட�பிைன� ெபா��த�ைம எ�� �க�வ�. சிவெப�மா� அவ� த� 

ஆணவ ஆ�ற� ெதாழி�ப�� அக�� ெபா��� அவ�கைள அ� வாணவ வ�லி�� ��தலிேலேய ைவ�� 

நி�றன�. 
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397. ஆதி�த� ச�திர� அ�கிஎ� பால�க� 

ேபாதி�த வாெனாலி ெபா�கிய நீ��வி 

வாதி�த ச�தாதி வா�� 3 மனாதிக� 

ஓ��ற மாையயி� வி��வி� உ�றேத. 

(ப. இ.)  �வாமாையயி� காரியமாகிய �ல�ப�தியி� காரிய�களாக ஞாயி�, தி�க�, தீ ஆகிய 

���ட�க�� எ��ல� காவல�க�� ேதா�றின�. எ��ல� காவலராவ�: ஞாயி�, நம�, வ�ண�, ேசாம�, தீ, 

நி�தி, வா�, சா�த� எ�ேபாராவ�. ேபாத�தி�� வாயிலாகிய எ��ேதாைச�� இடனாக இ��ப� வா�. அ� 

வா��, ஒலியாகிய கா���, ெப��� த�ைம வா��த நீ��, நில�� ஆகிய �த�க�� �வாமாையயி� 

காரிய�கேள. அளைவயா� ஆரா��� ���தலாகிய வாதி�த ச�தாதி என�ப��. ஓைச ஊ� ஒளி �ைவ நா�ற� 

என�ப�� த�மா�திைர ஐ��� அத� காரிய�கேள. வா�காதியாகிய ெச�த� க�விக� என�ப�� வா�, கா�, ைக, 

எ�வா�, க�வா� எ��� ஐ��� அத� காரிய�கேள. மனாதிக� என�ப�� உ�கலனாகிய எ�ண�, மன�, எ��சி, 

இ��பாகிய நா��� அத� காரிய�கேள. இவ�ைற �ைறேய சி�த� மன� அக�கார� ��தி என�� ��ப. 

இன�ப�றி� ெசவி, க�, ெம�, நா��, ��� எ��� அறித� க�விக� ஐ��� அத� காரிய�கேள யா�. சி�தா�த 

ைசவ 

 
1. உைரேச� ச�ப�த�. 1. 132 - 4. 

2. ெபா�ைன. அ�ப�, 4. 106 - 2. 

3. ஒ�றைணயா. சிவஞானேபாத�, 4. 3 - 1. 



��க� ேபச�ப�கி�ற �மாையயி� கீழா� அட�கிய �ல� ப�தியி�க� நி�� �ைறயாக� ேதா�றியனேவ 

ேம��றியைவக�. உ�றேத - தி�வ�ளாைணயா� ேதா�றிய�. ஏ: ஈ�றைச. 

(30) 

 
10. கா�� 

398. ����நி� றா�ெவளி யா�இ� ளாகி� 

����நி� றா��க� வா�இக� வாகி� 

����நி� றா�உட லா�உயி ராகி� 

����நி� றா���தி ம�னிநி� றாேன. 

(ப. இ.)  ெவளியாகிய சி�றறிவிைன விள��த� ெபா��� நட�பா�ற� வாயிலாக அ� சி�றறி�ட� கல�� 

நி�றன� சிவெப�மா�. அ�ேபா� இ�ளாகிய அறியாைமைய� ெதாழி�ப���� ெபா��� அத�ட�� ேதா���� 

ேதாயா� நி�கி�றன�. ெவளி - ஒளி; சி�றறி�. சி�றறி��ளவ� சிவைன� ெதா�� �க�வ�. அறியாைம வய�ப�டவ� 

ப��ைர�� இக�வ�. இ� 'ந�லா� அற�ெசா�ல� ெபா�லா� �ற��ற' எ��� ஆ�ைடய பி�ைளயா� அ�ளிய 

ெச�தமி�� தி�மைறயா� உணரலா�. அ�வவ� �க� இக� ெமாழியி���� ���� நி�றன� சிவ�. ஆ�யி�க�� 

உடலாக�� உயி��� உயிராக�� ���� நி�றன�. அ�ஙன� நி�ற�ளிய சிவ� ஆ�யி�களி� அறி��� அறிவா� 

அ�வறிவிைன விள�கி நிைல ெப�� நி�றன�. ம��த� - நிைலெப�த�. ��தி - அறி�. 

(1) 

399. தாேன திைசெயா� ேதவ� மா�நி��� 

தாேன உட�யி� த��வ மா�நி��� 

தாேன கட�மைல யாதி� மா�நி��� 

தாேன உலகி� தைலவ� மாேம 1 

(ப. இ.)  சிவெப�மா� கல�பினா� ப��� திைச�� ப��ைட� ேதவ�மா�� தானாகேவ நி�ப�. அ�ேபா� 

உடலா� உயிரா� ஏைனய த��வ�க�மா� நி�ப�. அ�ேபா� கட�� மைல�� �தலாகிய எ�லா� ெபா��க�மா� 

நி�ப�. ெபா��த�ைமயா� அ� சிவெப�மா� இைவ அைன�தி��� �த�வ�மா� நி�ப�. 

(2) 

400. உடலா� உயிரா� உலகம தாகி� 

கடலா�� கா��கி� நீ�ெபாழி வானா� 



இைடயா� உல�பிலி எ���தா னாகி 

அைடயா� ெப�வழி அ�ண�நி� றாேன. 

(ப. இ.)  ���த� வி��ெபா�ளா� சிவெப�மா� கல�பா� உட� உயி� உலகமாக�� நி�றன�. கடலா�, அ� 

கடனீைர� 

 
1. உலெகலா. சிவஞானசி�தியா�, 2. 

 

  



ப�கி� க��ெகா�ட க��கிலா� நி�றன�. அ� �கிலா� ெபா�யா� ெப�ய�ப�� நீ� நிைற 

வானாக�� நி�றன�. இைவ அைன�தி�� இைடெய�� ெசா�ல�ப�� உ��ைறபவனா� நி�பவ�� 

அவேன. எ��� ஒ�ப��தா� அழிவி�றி நி�பவ�� சிவேன. எ��� தானாகி நி�பவ�� அவேன. த� 

தி�வ�ைய� �கலிடமா� ெகா�� வ�� சா�� ெம�ய�யா�க� எ��� இ���� வா�� வ�ண� 

அவன�ளா� ெப�வழி வ��த�ளின�. ெப�வழி - சி�தா�த� ைசவ� தி�ெநறி. அவேன யாவ���� 

யாைவ��� அ�ணலாகிய ���த�வனா� நி�ற�ளின�. 

(3) 

401. தாெனா� கால� தனி��ட ரா�நி��� 

தாெனா� கா�ச�ட மா�த மா�நி��� 

தாெனா� கால� த�மைழ யா�நி��� 

தாெனா� கால�த� மாய� மாேம. 

(ப. இ.)  சிவெப�மா� ஒ� கால�� ஒ�பி�லாத ேபரறி�� ெப���டரா� நி�ப�. ஒ�கால��� 

ெப��கா�றாக�� நி�ப�. ஒ�கால��� �ளி��த ெப�மைழயா� நி�ப�. ஒ� கால��� ெதாழிலி� 

ெபா���� தைல��ண�ைத ேம�ெகா�ட �ளி��த மாயவ�மா� நி�ப�. தைல��ண� - 

அைமதி��ண�; சா��விக�ண�. இ� தி��பா�டா� சிவெப�மா� எ�லாமா� இைய�� நி�� 

அவ�ைற இய��� எழி� ஓத�ப�கி�ற�. 

(4) 

402. அ��� அறி�� அட�க� மா�நி��� 

இ�ப�� இ�ப� கலவி� மா�நி��� 1 

���� கால�� ஊழி� மா�நி��� 

அ��ற ஐ�தில அம���நி� றாேன. 2 

(ப. இ.)  அைன��யி�க� மா���ெகா��� அ�பா� ஒ�வ��� உ�ைமயறி� உ�டா��. 

அ���ைம அறிவினா� ஒ��க� தனி� சிற�பா� அட�க�ைடைம உ�டா��. எனேவ அ� 

ப��களினிடமாக நி�ற��பவ� சிவெப�மா�. அதனா� அ� ப��கேள சிவெப�மா� என ஓத�ப�டன. 

அ�ேபா� ந�லற� காதல� த��� சிவநிைன�ட� எ��� இ�ப��, அ� வி�ப�தி� ெபா���� ��� 

��ட��ைண��, சிவெப�மாேன யாவ�. ேப�ழி�பி� உலக�களைன�ைத�� தி�வ�ளா� ஒ��� 



ேதா��வி��� ெப�� ெபா�� சிவெப�மாேன. அ�ஙன� ேதா��வி�� ெப�� ெபா�� சிவெப�மாேன. 

அ�ஙன� ேதா��வி�� நிைலநி��தி� பி� ேபெரா��க� ெச��� ஊழி� ெப�மா�� சிவேன. இ� 

'ெதா��ழி த�மாறி� ெதாக� ேவ��� கால�தா�, ப�வயி� உயிெர�லா� பைட�தா�க� ெபய��பா�' 

(கலி�ெதாைக, 129) எ�பதனா� விள���. யாவ�� எ�ைமயாக வழிப�� ஈேட�� ெபா��� அ�� 

ெச�த� ேவ���. அத�ேக�றவா� ஐ�ெப�� �த��வா� அம��� நி�பவ�� சிவேன. ஆ�நி��� - 

காதல�த� ��ட� நிக� 

 

1. ெத�பா�. 8. தி��சாழ�. 9. 

2. பைட�ப. உ�ைம விள�க�, 9. 

" ேபாகியா. சிவஞானசி�தியா�, 1. 2 - 30. 

வத��� காரணமா� அ��� சிவ�� அ��யி�க�ட� உடனா� நி�ப�. ஐ�தி� அம��� நி�றா� எ�பத��� 

தி�ைவ�ெத��திலம��� நி�றா� என�ெமா��. 

(5) 

403. உ�� வைனவா� அவேன உலகிைன� 

ெப�� வைனவா� அவேன பிறவிைய� 

��றிய சா�� �ட�� சி��ைத 

ம��� அவேன வைனயவ� லாேன. 1 

(ப. இ.)  மாயாகாரியமாகிய உலகைன�ைத�� �த�காரணமா� மாையயினி��� பைட�த��வ� சிவ�. 

ஆயி� சிவெப�மா� விைன �த� காரண� எ�ப� �றி�ெப�ச�. ஆ�யி�க��� விைன�கீடாக� பிறவிைய� 

பலவா� பைட�த��பவ�� அவேன. 'பிற�ெபா��� எ�லா�யி����' எ�ப� ஓரறி� �த� ஆறறி� ஈறாக��ள 

உயி�க� எ��� பா�பா� ப��டைல� ப�றியனேவ ஆ��; இ�நிைல எ��வத�� �� ஆ�டவ� பைட�த��� 

எ������கேளா� ��ய ���ட�பிைனேயயா�. ���ட�� மல�ைத� ப�றி� பைட�தளி�த யாவ���� 

ஒ��ேபா� அைம�த இய�ைக� பிற��ட�பா��. அதனா�� அஃ� எ�லா�யி���� ஒ�� ேபாலைம�த 

இய�ைக�ட�பா��. சிற��ட�� நா�வைக� ேதா�ற�� விைன�கீடாக அைம�� உட��கேளயா�. அ� �றி��� 

'சிற�ெபா�வா ெச�ெதாழி� ேவ��ைமயா�' எ�பதனா� ெபற�ப��. ஈ��� சிற��: விைன�கீடாக� 

ெச�யேவ��ய ெதாழி��� வா���ைடய உட��. இ� ெசய�ைக�ட�பா��. இ��ட��க� இ�விைன�கீடாக� 



பலேவ� வைகயாக� ெகா��க�ப�கி�றன. அத�� ஒ�� �யவ� சிறிய ���ப� ெபரிய ���ப� �தலியவ���� 

ேவ���, சா� �ட� சி� �ைத �தலியவ�ைற� பைட��� ெகா��பதா��. �ைத - சி� ���. சா� �ட� 

�தலியவ�ைற உ�வகமாக உட��க���� ெகா�க. இவ�ைற� பைட�த��� வ�லா� சிவெப�மா� ஒ�வேன. 

(6) 

404. உ��யி�� பா�ட லாகிநி� றா�ந�தி 

ெவ��யி ரா�� ெவளியா� நில�ெகாளி 

உ��யி�� ��உண� ேவ�ட ��பர� 

த��யி ராவ�ண� தா�கிநி� றாேன. 

(ப. இ.)  உயி���சாக��, அ� ��சி� நிைல�களமாகிய உட�பாக�� கல�� �ைறயி� நி�� நிைற�� 

ெப�ைம மி�கவ� ந�தியாகிய சிவெப�மா�. மல� நீ�கிய உயி� ெவ��யி� எ��ப��. அ��யி��� இட� 

ெகா��த��� ெவளியா� நி�பவ�� சிவேன. ெவளி - தி�வ��ெவளி. உயி�� உண�வா� நி�பவ�� சிவேன. 

உயிைர உடலாக� ெகா�� வீ�றி��த��� வி��ெபா��� சிவேன. பர� - வி��ெபா��. த���ட உயிராக 

வ�ண� தா�கி நி�றவ�� சிவேன எ�பத��� த�ள�ப�� உயி� ேமலா�� வ�ண� அ��யிரிைன� தா�கி 

நி�பவ�� சிவேன எ�ற�� ஒ��. 

(அ. சி.)  த��யி� - பல அ�ட�களி�� ெச��த�ப�� உயி�. 

(7) 

 
1. காரிய, சிவஞானசி�தியா�, 1. 1 - 18. 

405. தா�க�� த�ைம�� தானைவ ப��யி� 

வா�கிய கால�� ம�ேறா� பிறிதி�ைல. 

ஓ�கி எ�ைம��� ேயாகா�த ம�வழி 

தா�கிநி� றா��அ� தாரணி தாேன. 

(ப. இ.)  சிவெப�மா� ப��யி�கைள�� ேவறற� கல�� தா��வதாகிய கா�தைல� �ரி�� அரிய இய�� 

வா��தவ�. அ��யி�கைள ஒ���� ேபெரா��க� கால��� கா�ப�� அவேன; ம�ேறா� எவ�� இல�. மிக� 

சிற�� ேதா��� தைலைம� பா��ைன எ��வத��ரிய ெசறி� ெநறிைய� கா�பவ�� அவேன. ெசறி� வழியா� 

ெபற�ப�� அறி�ெநறிைய� கா�பவ�� சிவேன. அ��லக இ�பநிைற�� தாேன ஆவ�. தா�க� - கா�த�. அ�வழி 



- அ� சிற�த அறி� ெநறி. அ�தாரணி - வீ��ல�. ெசறி� ெநறி - ேயாகெநறி. அ�வழி - அ�த ேயாகெநறியாக வ��. 

அறி�ெநறி - ஞானெநறி. 

(அ. சி.)  தா�க�� த�ைம - கா��� த�ைம. 

(8) 

406. அ�கி�� ேசயவ� அ�கியி� �� 

ந�கி�� ஞான� ெகா��ெதா�� ந��� 

பணிகி�� பா�மிைச� ப��யி ராகி� 

தணிகி�� ம��ட� 1 அ�ண�ெச� வாேன. 

(ப. இ.)  சிவெப�மா� ஆ�யி�க�ட� கல�பா� ஒ�றா�� ��யி��பி�� அ��யி�களி� ��டறிவி��� 

சி�றறிவி��� எ�டாத ேச�ைமய�. இ�, க�பாெரா� கல�� க�பி�பா� கா��றி��, க�பா� காணாவறிவ�கா�, 

எ�பதனா� விள��� அ��யி�க� உயி���� பயி�சியா� �ல�தீ�ட� ஒ�றி� தி�வ�ளா� ேம�ேநா�கி� 

ெச��த� ேவ���. ெச�றா� தி�வ��ண�வாகிய ஞான�ெகா��திைன� சிவெப�மா� ந�கிய��வ�. 

ப��யி�கைள�� அ�வ��யி�க��ேக�ற பணியி� ெச��தி உடனா� நி�பி��, அ��யி�களா� கா�த�� 

அரிய�. அ��யி�க�ட� கல�� த�கி�� ெபா�� த�ைமயா� ேவறா��ளவ�. அவேன மல�க�வி 

நல�ெக��வத�� வாயிலாகிய உடலிைன� பைட�தளி�த�ளின�. அவ� அ��வழி நி�பா��� மல� க�வ�ப��. 

மல�க�வ�படேவ அ��யி� தைலைம�பாடைம�த சிவெப�மா� தி�வ�யிைணயிைன� தைல����. �டேவ 

அ��� தைலைம�பாெட���. இ�ேவ அ�ண� ெச�தாேன எ��� க��தா��. இத�� ஒ��, தி�மண வீ��� 

��னா� அைனவ�� தி�மண வீ��� ெபய�� ெபா���� மகி��சி�� ெகா�� திக�வதா��. ம��ட�: 

மல�க��வத��ரிய க�வியாகிய �ட�. ம�: �தனிைல� ெதாழி�ெபய�. ம��த� - க��த�. 

(அ. சி.)  அ�கி�� - சீவ�ட� இ��தா��. 

(9) 

 
1. எ��ட�. சிவஞானசி�தியா�, 2. 3 - 2. 

11. அழி�� 

407. அ�கிெச� தீச� அகலிட� ��ட� 

அ�கிெச� தீச� அைலகட� ��ட� 

அ�கிெச� தீச� அ�ரைர� ��ட� 



அ�கிய� வீச��� ைகஅ�� தாேன. 1 

(ப. இ.)  சிவெப�மா� அ�கியாகி ெம��ண��� தீயிைன அளி�த�ள அ� தீயிைன� ெகா�ேட 

அகலிட�ைத� ��ட�ளின�. ��ட�ளின� எ�ப� ேபெரா��க�ைத� ெச�த�ளின� எ�பதா�. அ�ேபா� 

அைலகடைல�� ஒ��கிய�ளின�. அ�ேபா� ���ர� த�ரைர�� ஒ��கிய�ளின�. அதனா� அ� ெம��ண��� 

தீ சிவெப�மா���� ைக�கைணயா��. ைக�கைண எ�ப� எ�ெபா��� அவ� நிைல�கள�ேத 

த��ெம�பதா��. எ�ைன? பிறிேதா� நிைல�கள� இ�ைமயா� எ�க. ைக அ�� - ெசய�க�வி. 

(1) 

408. இலய�க� ��றி�� ஒ��க� பா�த 

நிைலய� றழி�தைம நி��ண�� ேதனா� 

உைலத�த ெம�லரி ேபா�� உலக� 

மைலத�த மானில� 2 தா�ெவ� த�ேவ. 

(ப. இ.)  இலய�க� எ�� ெசா�ல�ப�� ஒ��க�க� �வைக�ப��. அைவ நாெளா��க�, 

ஊழிெயா��க�, ேப�ழி ெயா��க� எ�பன. அவ��� ஊழி ��வி� நிைலைம ஒ�கால�� அழி�தைமைய 

அவன�ளா� நி��ண��ேத�. உைல�பாைனயிலி�ட ெம�லிய அரிசி ெச�வி�ற ஆ�க�ெப�� அரி - அரிசி. 

அ�ேபா� உலக� உயி�க� ெச�வி�ற அைம�க� ெப�வத�� நிைல�களமா��. சி��ழி ��வி� மா� எ�� 

ெசா�ல�ப�� �ல�ப�தியா� தர�ப�� சில ம��லக�க� அழி��. அ� �ல�ப�தி மைலவாகிய ம�ைள� த�� 

�வாமாையயினி��� ேதா�றிய�. �ல� ப�தி �வா மாையயி� ேதா�றிய கைலயினி��� ேதா��வதா��. 

கைலயிைன உைழ�� ெம� எ�ப. �ல�ப�திேய ���ண உைற�� காம� ெவ�ளி மய�க விைள�க�, ஆகம� 

�ல�ப�தியா�, கைல மலவா�றலி� சிறி� நீ��த�� உயிரா�றைல விள��த�� ஒ��� ெச���. மைல - �வா 

மாைய. அைலத�த மானில� எ�� ெகா�ளி� �ைவ� த�ைம�� ேச��த நா�ற ��ைமயினி�� ேதா�றிய 

நிலெம�க. ��ைம - த�மா�திைர. 

(அ. சி.)  இலய�க� ��� : - தின�பிரளய� - க�பா�த� பிரளய� - கைட� பிரளய�. உைல த�த ெம�லரி - 

உைலயிலி�ட அரிசி. அைல த�த மானில� - அ��விலி��� உ�டான உலக�. 

(2) 

 
1. இ��ைப�. சிவஞானசி�தியா� 1, 2. 2 - 6. 

" நிைலயிலா. அ�ப�, 4. 64 - 4. 



2. வ���ண சிவஞானசி�தியா�, 2. 3 - 7. 

409. பத�ெச��� பா�� பனிவைர எ��� 

உத�ெச��� ஏ�கட� ஓத� �தலா� 

�த�ெச��� அ�கி ெகா�வியா காச� 

வித�ெச��� ெந�சி� விய�பி�ைல 1 தாேன. 

(ப. இ.)  ஆ�யி�க� பிற�ப��� சிற���� எ��� ஒ�ப�� தா� வா�த��� �ைண ெச��� இ� நில�லக� 

பத� ெச� பா� என�ப�ட�. பத� - இனிய ெச�வி. அ�தைகய இ��ல�� �ளி��த ேமக�க� த��� ெப�மைலக� 

எ���, ஓைசேச� ஏ�கட��, இைவ �தலா� பிற�� தி�வ�� இய�க�தா� ேதா��வனவா��. இவ�ைற� 

கா��ேதா��, ேக���ேதா��, ேக�பி���ேதா��, ேக�ைம���ேதா��, �க��ேதா�� அளவிலா மகி��சி 

அைன��யி���� இைன�ெதன� �றெவா�ணாதவா� எ��� மி�கி�ற�. இவ�ைற� ேபெரா��க� கால��� 

ெப�� ெபா�� கிளவியானாகிய சிவெப�மா� சிவஞான அன� ெகா�வி ஒ��கி�றன�. அ�ெவா��க� ஆகாச 

வித�ெச�வதா��. அஃதாவ�, உ���ண�வா��� உ�ளதா�� க��லனாகாததா� இ��பதா��. அ�ேபா�, 

மாயகாரியமாகிய உலக� த� காரணமாகிய மாையயி� உ�ளதா� ஒ��கி� ேதா�ற மி�லதா� இ���� தி�வ�ளா� 

இ���ைம உணரலா��. அ�ஙன� உண��தா� ெந�சி� உலக விய�� எ�ஞா��� உ�வதி�ைல. உத� ெச��� - 

உதய� ெச���; உதய� எ�பத� கைட��ைற. பா� - உலக�. பனி - �ளி��த ேமக�. அ�கி - தீ. 

(அ. சி.)  பத� ெச��� பா� - ஆ�மா�க��� இ�ப�ைத� ெகா���� உலக�. �த� - மகி��சி. �த� - 

மி�தி. ஆகாசவித� - ேதா�றாதப�. 

(3) 

410. ெகா�ட� வைரநி� றிழி�த �ல�ெகா� 

அ�ட��� ஊறி யி��ெத� �ைரயாகி 

ஒ�றி� பத�ெச�த ஓ�எ�ற அ��ற� 

��ட�தி� ேம�அ�கி 2 ேகாலி�ெகா� டாேன. 

(ப. இ.)  தி�வ�ளா� இய�க�ப�� ெகா�டலாகிய மைழ தி�வ�ெள�ேற �ற�ப��. அ�மைழ �ல�ெகா� 

ெய��� உ�வகி�க�ப��. ஒ�றா உய��த ெப�மைலயினி�� ஆ�யி� உ�ய அ�வியாக வழி�ேதா�ய ெப�மைழ 

அ�ட��� நிர�பி��. மீ��� அ�ட��� நி�� ஊ�ெற��த�. ெபரிய ெதளி�த திைரைய�ைடய கடலா�, 

யாறா�, பிற நீ�நிைலகளா�� ெபா��தி��. ெபா��தி எ�லா� ெபா��கைள�� யாவ���� பய�ப�மா� இனிய 

ெச�வி 



 
1. இ�நிலன�. ச�ப�த�, 1. 22 - 7. 

" க��. அ�ப�, 5. 38 - 5. 

" வா�ெக�� 8. தி��ெத�ேளண�, 18. 

" �ைவெயாளி. தி���ற�, 27. 

2. ம�க�ன. உ�ைம விள�க�, 10. 

வா��க� ெச�த�. அத� ேம��ற�� ேவ�வி� ��ட�� ஓெமன ெமாழி�� வள��க�ப�� அழ� ேதா�றி��. அ� 

அழலிைன� சிவெப�மா� வாரி� ைகஏ��� ெகா�டன�. இ�� ெத��ைரயாகி - ெபரிய ெத�ளிய திைரகைள 

உைடயவாகி. ஒ�றி�பத�ெச�� - ெபா��தி இனிய ெச�விைய உ�டா�கி. ஒ�� + இ�பத� = ஒ�றி�பத�. 

ஒ��: ஒ��த� �த� நிைல� ெதாழி�ெபய�. பத�ெச�த� - ெச�வி��டா��த�. தைலயி� வி���ன�� 

ைகயி� ம��தீ�� சிவெப�மா� மா��� கா�கி�ேறா�. இஃேதா� உ�ைமைய� �ல�ப���� உ�வகமா��. 

வி���னலாகிய க�ைக பைட�த�கா� ஆதி� ெப��தி� ம��பைடயாகிய தீ அ�த� ெப��தி� ஆதி�ெப��தி� 

பைட�தைல� �ரி�� தி�வ��. அ�த� ெப��தி� �ைட�தைல� ெச��� தி�வ��. நிைல�பிைன� ெச�வைத� 

ெப�பாலாக�� நீ�க�ைத� ெச�வைத ஆ�பாலாக�� உ�வகி�ப� மர� அ� �ைறப�றிேய தி�வ��வ 

நாயனா�� 'ஆதிபகவ�' என இ�பா� ஈ�றா�� ஓதிய�ளின�. நில�� நீ�� ெப�பாலாக�� தீ ஆ�பாலாக�� 

ெகா�ள�ப��. தைல எ�ப� இட�ைத� �றி�ப� ேபா� ைக எ�ப�� இட�ைத� �றி���. அ� 'ைக�ெபா�� 

த�னி� ெம��ெபா�� க�வி' எ�பதனா� விள���. ஆதி ய�� தைலயி� அ��னலா�� ேதா�� ம�த�, தீதி� 

தி��ைகயக�தா� தீ என� ெகா�க. �ல�ெகா� - �ன�மக�. 

(அ. சி.)  ஒ�றி� - மாையயி� ஓ� எ�ற அ��ற� ��ட� பிரணவ�. ேகாலி� ெகா�டா� - திர��� 

ெகா�டா�. 

(4) 

411. நி�தச� கார� உற�க�� நீ��ட� 

ைவ�தச� கார�� சா�கிரா தீதமா� 

��தச� கார� ெதாழில�ற ேகவல� 

உ��தச� கார� பர�அ�� உ�ைமேய. 

(ப. இ.)  நி�த ச�காரமாகிய நாெளா��க� ஒ�ெவா� நா�� நிக�வ�. அஃ� உற�க�� அறி� 

அட�கியி��ப�. இதைன நீ��ட� எ�ப. இ��ற�க� ேப�ற�க� எனலா�. இ�ேபா� ஒ�ெவா� நா�� நிக�� 



கன�, உற�க�, ேப�ற�க�, உயி��பட�க� எ�பன�� அ�வ� தைல��� ��� நாெளா��க� எ�ப. ஆ�யி�க� 

இைள�பா�த� ெபா���� ெதா�ைமயிேலேய அைம�க�ப�ட ஒ��க� சா�கிரா தீதமாகிய அ�பா� நிைல. இஃ� 

ஐவைக நிைலக���� அ�பா�ப�ட நிைல. ஆ�யி� க�விக�ட� ��� ெதாழி�றா� அறியாைம�ட� ம��� 

ஒ��யி���� ெதாழில�ற ஒ��கநிைல. இ�ேவ ��த ச�கார� எ�ப. உ��த ச�கார� எ�ப� தி�வ�� ேநா�க�� 

ஒ��கியி���� ஓ�நிைல. அ� �வாமாையயி� விரிவைன��� எ����� ேபரா� ���க�ப��. �வாமாைய 

��ப�ெதா� ெம�கைள�ைடய�. அைவ நில�த� மாைய ஈறாக� �ற�ப��. இவ�றி� எ��றாவன '�தெமா��, 

�த�தெலா��, அறித�க�வி ஒ��, ெச�த� க�வி ஒ��, அக�கல� ஒ��, �ண� ஒ��, �ல�ப�தி ஒ��, 

ேபா�ைவ ஒ�� எ�பன. ேபா�ைவயிைன� கலாதி எ�ப. இ� பா�பா��ைன� காரண�ட� ெபன��, பரேதக ெமன�� 

��ப. இ��ட�ேபா� ��� தி�வ�ளி� ஒ��கியி��பதா��. இைவ யைன�ைத�� தி���ள�தா� 

இய�றி� அ�பா� நி���நிைல பர� உ�ைமயா��. உ��த ச�கார�: ஆ�யி�கைள அ�ளி� ெச���� ஒ��க�. 

(5) 

412. நி�தச� கார� இர��ட� நீ�த� 

ைவ�தச� கார�� மாயாச� காரமா� 

��தச� கார� மனாதீத� ேதா��ற� 

உ��தச� கார� சிவ�அ�ள உ�ைமேய. 

(ப. இ.)  நாெளா��க��� ���ட� ப��ட�களாகிய இர��ட��� ஆ�யி�க� ப�றி�றி யி���மா� 

ெச�த�� ஒ��. நீ�த� - கட�த�. நிைல�பி�த ஒ��க� மாைய� ப�றக�றி ஒ���த� மாயாச�கார� எ�ப�� 

இ�. ஆ�யி� த�னளவி� நி��� நிைல ��த ஒ��க� எ�ப. இ� மன�ைத� கட�� நி��� நிைல. மன�ைத� 

கட�� நி�ற� எ�ப� மன�ெதாழி� அக�� நி�ற�. ேதா��ற� மனமக�� நி�ற�. அ�ளிெலா��க� உ��த 

ச�கார�. அ�பா� நிைல சிவ� உ�ைம 411, 412 ஆகிய இர�� தி��பா��� கீ��பா� எ�� �ற�ப�� 

கீழாலவ�ைதைய ஒ�கி�றன. இ� கீழாலவ�ைதேய நாெளா��க� எ�ப. 

(அ. சி.)  இர�� உட� - �ல�. ���ம�. 

(6) 

413. நி�தச� கார� க�விட� 1 நீ�கினா� 

ஒ�தச� கார� உட�யி� நீ�த� 

��தச� கார� அதீத��� ேடா��ற� 

உ��தச� கார� பரன�� உ�ைமேய. 



(ப. இ.)  நாெளா��க��� பிறவி� ெப�� ��பமாகிய க�விட� நீ��த� ேமலான�. அ� நீ�கினா� உயி� 

உடேலா� �� வாழி�� அ��டலி� ப�றி�றி வா��. இ� ேதா��றாநிைல, அக�ற நிைல, கழ�ற நிைல என�� 

�ற�ப��. நீ�த� கழ�த�. ேதா��றாநிைல தா�க�� நி��� நிைல. நிைல�பி��� ஒ��க� ஆ�யி� ஒ��ட�� 

கலவா� தனி�� நி��� அ�பா� நிைல. அ��� ெச��தி ெயா���த� உ��த ச�கார�. அத� ேம� பர� 

உ�ைமயா��. 

(அ. சி.)  உட� உயி� நீ�த� - க�வி கரண�க� கழ�� நி�ற�. 

(7) 

414. நி�தச� கார�� நீ�ைள� பா�றலி� 

ைவ�தச� கார�� ம��� அனாதியி� 

��தச� கார�� ேதாயா� பர�அ�� 

உ��தச� கார�� நாலா� உதி�கிேல. 

(ப. இ.)  நாெளா��க� எ�� ெசா�ல�ப�வத�� எ��� நிைல�த ஒ��கமாவ� நீ�ட 

இைள�பா��தலா��. இ� பைட�ேபானாகிய அயனா� நா���வி�க� நிக�வதா��. ஆ�யி�கைள 

 
1. க�வாகி�. அ�ப�, 6. 25 - 6. 

இைள�பா��த� ெபா���� ெதா�ைமயிலைம�த இைடநிைல ஒ��க� நீ�ட ெவா��கமா��. இைடநிைல - 

அவா�தர�. ��தச�கார� என�ப�� ேபெரா��க� மாறா ஒ��கமா��. நாெளா��க� இைட நிைல ஒ��க�, 

ேபெரா��க� எ�பனவ�றி� ேம� தி�வ�யி� ��த� நாலா� நிைல எ�ப. 

(8) 

415. பாேழ 1 �தலா எ��பயி� அ�பயி� 

பாழா� அட�கி�� ப�ைட�பா� பாழாகா 

வாழா�ச� கார�தி� மாலய� 2 ெச�தியா� 

பாழா� பயிரா� அட���அ� பாழிேல. 

(ப. இ.)  பாழாகிய �ண��றிய�ற விைனயினீ�கி விள�கிய அறிவிைன�ைடய, உ�ைம அறி� இ�ப 

வ�வின� சிவெப�மா�. அவைன விைன�தலாக� ெகா�� மாயா காரியமாக� ேதா�றிய� இ��லக�. 

விைன�த� காரண� - நிமி�த காரண�. பயி� - உலக�. இ��லக��� ேதா�றிய உயி�க� உல� உட�கைள� கட�� 

பாழி� ஒ����. அ�ஙன� ஒ��கி�� அ� பா� ப�ைட� பாழாகா. ப�ைட� பாெழ�ப� மல� நீ�காத நிைலயி� 



ஊழிக� ேதா�� ஒ���மிட�. அ� ேபா�� அ�� எ�ப� மல நீ�கியபி� நிைல�த ேபெரா��க� எ�பைத� 

�றி�ப�. நிைல�த சிவ வா�விைன� ெகா��காத ெவா��க ெம�ப� அய� அரி எ��� இ�வ� ஆ�சி��� 

நிக�� ஒ��கமா�� இ� வி�வ� ஊழிகளி�� உயி�. தி�வ�� ேப� எ�தா� ஒ��கி� கிட��� நிைல பா� நிைல 

எ�க. மாலய� ெச�தி - தி�வ�ளாைணயிைன� தவமி��� ெப�ற கா�ேபா� பைட�ேபா� ெச�திகளா�. 

(அ. சி.)  பா� - சிவ�. பயி� - உலக�. வாழா� ச�கார� - வா�விைன� ெகாடாத அழி��. 

(9) 

416. தீயைவ தா�மி�க� ேச�� விைனதைன 

மாயைவ� தா� 3 ைவ�த வ�பதி ஒ���� 

காய�ைவ� தா�கல� ெத��� நிைன�பேதா� 

ஆய�ைவ� தா�ண� வாரைவ� தாேன. 4 

(ப. இ.)  எ��விைன� ெதா��பாக� கிட��� விைனகைள� சிவ��வி� தி��கைட�க� 

தி�ேநா�க�தா� எரிேச� வி���ேபா� பயனழி�மா� தீய ைவ��க�. ஊ�விைனயிைன இைடயறா� தி�வ� 

நிைன�பா� �ளி�தா��� ேபா�ைவ ��டா� அ� �ளிரிைன� ப�றி� சிறி�� எ�ணாைம ேபா�� �கரைவ�தா�. 

�கர ைவ�த� உடேலாடைம�� உ�ள�ைத ஒ�டா� த��� உட�ழா�� கழிய ைவ�த�. உ�ள� சிவ� நிைனவி� 

��கியி��தலா� ஊ�விைன அவ� 

 
1. பாெழன�. பரிபாட�. 3. வரி - 77. 

2. வா�ெக��. 8. தி��ெத�ேளண�, 18. 

3. சா��தாைர�. சிவஞானேபாத�, 10. 2 - 2. 

4. த��ணர. சிவஞானேபாத�, 12. 3 - 12. 

கைள� ெத�தலி�ைல. நிைற�த நீ� நிழைலயைட�� இ���வா� எ�வைக� ��டா�� ெதற�படாைம இத�� ஒ��. 

இ�வ�ளி� பா��ைனேய மாயைவ�தா� என ஓதின�. ேச�� விைன எ�ப� ஆ�ெபயரா� எ�� விைனைய� 

�றி�த�. அ�ஙன� ைவ�த�ளிய சிவெப�மானி� தி��ேகாவி� ஒ����, ஆ�யி�க�� உட�பிைன�� 

அளி�த�ளின� அ�ம�ேடா? அ��யி�கைள� தன�� உட�பாக�� ெகா�ட�ளின�. காய� - உட��. 

எ�லாவ��ட�� நீ�கமற� கல�� நி�� அவ�ைற இய�கி அ��கி�றன�. ேம�� சிவைன நிைன�� பிற�ப��� 

தி�வ�� சிற���� வா�த�� வழியாக� சிவன�யா� ��ட�ைத�� ைவ�த�ளின�. தி�வ��ண�� �க�மா�� 



தி�வ�� ைவ�த�ளின�. ேச�� விைனயிைன ஏ�விைன எ�ற�� ஒ��. அ� தீய ைவ�தலி�ைமயா� 

ெபா��தா ெத�க. 

(அ. சி.)  ேச�� விைன - ஆகாமிய�. ஆ�மி� - ஊ�விைனைய� �சி��க�. மாய� . . .உ�� - ��வம�தி. 

ஆய� - சிவ� ச�தி ��ட�. ஆ� உண�� - அறி�� அறி�. 

(10) 

 
12. மைற�� 

417. உ�ள� ெதா�வைன உ��� ேசாதிைய 

உ�ள�வி� ேடார� நீ�கா ஒ�வைன 

உ�ள�� தா�� உடேன இ��கி�� 

உ�ள� அவைன உ�வறி யாேத. 1 

(ப. இ.)  உயி��� உயிரா� உ�ள�ேத நீ�கா� நி�கி�ற ஒ�பி� ���தலா� சிவெப�மாைன உ�ள�� 

ஒ�வ� எ�ப�. அவேன உ��� ேசாதியாவ�. அவ� ஒ�ெவா� உ�ள�ேதா�� ஓர�� சி�றளேவ�� விலகா� 

நி�ற��கி�றன�. உ�ள�� சிவ�� ேவறற� கல�� உடனாக இ��பி�� உ�ளமாகிய உயி� த� சி�றறிவினா�� 

��டறிவினா�� அ� சிவைன� காணமா�டா�. ��றறிவினா� கா�மாயி�� அ� ���ண�விைன அவ� 

ெவளி�ப��திய��த� ேவ���. அவ� ெவளி�ப��தாமலி��பேத மைற�ப�� எ�� �ற�ப��. அ�நிைலயி� - 

அவ� த�ைன� கா�டாத நிைலயி� - ஆ�யி�க� அவன� உ�ைம நிைலயிைன அறியமா�டா எ�க. உ� - 

சிவெப�மானி� உ�ைம நிைல. 

(1) 

418. இ�ப� பிறவி 2 பைட�த இைறவ�� 

��ப�ெச� பாச� �ய�� அைட�தன� 3 

எ�பி� ெகா�வி இைச��� ேதா�றைச 

��பி� ெகா�வி ���வ தாேம. 

 
1. வி�ள�தா. அ�ப�, 4. 76 - 7. 

2. மா�ட�. சிவஞானசி�தியா�, 2. 4 - 20. 

3. இைறவனி�. " 2. 2 - 11. 



(ப. இ.)  தி�வ�யி�ப� ெப�வத�� வாயிலாக� ெகா��க�ப�ட� ம�க�பிறவி. அதனா� அ�பிறவி இ�ப� 

பிறவிஎன ஓத� ெப�ற�. அஃதாவ� ேபரி�ப� எ��த�� ஏ�வாகிய பிறவி. அ�தைகய பிறவிைய� த�ண�ளா� 

பைட��� த�த சிவெப�மா�� ��ப�ைத மி�வி��� பாச� ெதாட��சிைன�� அைட�த�ளின�. இ�ேவ 'மா� 

ெகா��� ஆவி ைவ�தா�' எ�பத� வா�ைமயா��. இ��ட�� எ��கைள� ெபா��தி, தைசகைள இைச��, 

வலிைம�ைடய நர��களா� பிணி��� ேதாலா� �� ���தைம�த ெதா�றா��. 

(2) 

419. இைறயவ� மாதவ� இ�ப� பைட�த 

மைறயவ� �வ�� வ��ட� �� 

இைறயவ� ெச�த இ��ெபாறி யா�ைக 1 

மைறயவ� 2 ைவ�த பரிசறி யாேத. 

(ப. இ.)  �ைட�தைல� ெச��� இைறயவனாகிய அர��, கா�தைல� ெச��� மாதவனாகிய அரி��, 

பைட�தைல� ெச��� மைற ஓ�பவனாகிய அய�� ���த� சிவெப�மா� பைட�தளி�த�ளிய 

சிற�தெபாறிகளைம�த உட�பி�க� வ�� ��ன�. அ�ஙன� ��மா� அவ�க� ெச�தவ��� கீடாக 

அைம�த�ளியவ� சிவெப�மா�. அவ� அ�வா� உட�க� ெபா��திய�ளிய தி���ள� �றி�பிைன இ� 

��ேதவ�� அறியா�. அ� சிவ� கைடசிவரியி� காண�ெப�� மைறயவ� எ�ப� விைன�பயைன �க�வி�த� 

ெபா���� த�ைன மைற�� ைவ��� தி�வ�ளிைன�ைடேயா� எ�ப� ெபா��. ��ேதவ�� மைற�பி��ப�வ� 

ஆதலி� அவ�க�� சிவைன அறியா� இ��ெபாறியா�ைக - மாயாவிய�திரத�. சிவெப�மாைன ேநா�கி� 

ெப��தவ�ைத� ெச�� கா�த�ெறாழிைல� ெப�றன� மாய�. அதனா� அவ� மாதவ� எ�� அைழ�க�ப�டன�. 

(அ. சி.)  இைறயவ� - உ��திர�. மாதவ� - மா�. இ�ப� பைட�த மைறயவ� - அய�. 

(3) 

420. கா�கி�ற க�ெணாளி காத�ெச� தீசைன 

ஆ�ெட� அலி�� வா�நி�ற ஆதிைய 3 

ஊ�ப� நா�ைட ெந�ச� உண��தி��� 

ேச�ப� ெபா�ைக� ெசயலைண யாேர. 

(ப. இ.)  சிவெப�மா� ஆ�யி�க� த�ைன� க�� காத� ெச��� ெபா���� க�ெணாளிைய 

அளி�த�ளின�. தா�� ஆ� ெப� அலி எ��� தி���வ� ெகா�ட�ளின�. அலி எ�ப� ஈ�� அ���வ� 

தி�ேமனி. அவ� ஆதியாகிய அ�ைமைய�ைடய 



 
1. உளதில. சிவஞானேபாத�, 3. 

2. ேமாகமிக. சிவ�பிரகாச�, 14. 

" அய�றைன. சிவஞானசி�தியா�, 1. 3 - 1. 

" க�தமல. சிவ�பிரகாச�, 5. 

3. ஆணாகி�. அ�ப�, 6. 18 - 12. 

வி�மிய ���த� ெப�� ெபா�ளா� சிவெப�மானாவ�. தவ வா��ைக��� த�தியைம�த �ய�ணவிைன� சிவ 

நிைன�ட� �ைவ� ���� நாேவ ஊ�ப� ந�னாவா��. அ�தைகய உணவிைன உ�ெகா�ட ெந�சேம 

ந�ென�சமா��. அ�தைகயா� தி�வ�ளா� சிவைன உண�வ�. உணரேவ பிணி���கெள�லா� மி��த ெதாைலவி� 

அக�� வி��. நிைலயி�லாத உலக நிக��சிக� அவ�கைள அைணயா. ெபா� + ைக + ெசய�; நிைலயி�லாத 

ெச�ைக �ைறக�. அ�தைகயா�� அ� ெச�ைக�க� ெந��கா�. 

(4) 

421. ெத��� உலகி��� ேதவ���� இ�ப� 

அ��� வைகெச��� ஆதி� பிரா�� 

���� �ட�� �ெவ� �ட�� 

இ��� அறநி� றி��டைற யாேம. 1 

(ப. இ.)  தி�வ�ளா� ெதளிவிைனயைட�த உலக�ேதா����, சிவ�லக� ேதவ���� இ�ப�திைன 

அ���வைக ெச�தளி�பவ� அ�ைமய�பராகிய சிவெப�மா�. வள�த�� தள�த�மாகிய த�ைம ��� என�ப��. 

அ�தைகய த�ைமயிைன�ைடய தி�க��, மி�க �டராகிய ஞாயி��, �யெவ�பமி�க தீ��, இவ�றா� 

ேபா�க�ப�� �ற இ��� ���� அட�க� தி�வ�� ேதா���. ஆயி�� ெச�வியி�லா���� த�ைன� 

கா�டாைமயா� அ�வ�� இ��டைற ேபா�� மைற�பிைன� ெச�� நி���. இ��டைற எ�ப�, அக இ�ளாகிய 

ஆணவ�ைத அ���� ெபா�� எ�பதா��. அகவி��� - ஆணவ வ�லி��. 

(5) 

422. அைர�கி� ற��த�� அ�க�க� ஓைச 2 

உைர�கி�ற ஆைச�� ஒ�ேறாெடா� ெறா�வா� 

பர��� உ�வ�� பாரக� தானா�� 

கர�கி� றைவெச�த கா�டைக யாேன. 



(ப. இ.)  நட�பா�றலாகிய ஆதி விைன�கீடாக� ������� அ�� எ�ப. அ�வ�� மாயா காரியமாக� 

பைட��� ெபா�� பல. அவ��� ஓைச ஊ� ஒளி �ைவ நா�ற� எ��� ஐ��� �ல�க� எ�� ெசா�ல�ப��. 

இவ�ைற ��ைம என��, �த�தெலன��, த�மா�திைர என�� ��ப. அைவேபா� �ற�ெபா�� வாயிலாக வ�� 

ஓைச ஊ� ஒளி �ைவ நா�ற� எ��� ஐ��� �ல� எ�ேற ெசா�ல�ப��. இ�விர��� �ல�ெகாளி �ல� எ�� 

�ைறேய வழ�க� ெப��. �ல� ெகாளியான� �லனாகிய ெபா��ட� கல�� ப�றி� ெபா��ைர��� க�டைள அ� 

ெபா�ைன ஏ��� தா� ெபா� வ�ணமாயி��ப�ேபா� �ல�ெகாளி�� ெகா�ட �ல�தி� வ�ணமாக இ����. 

அ�வா� இ��பத�� அவாவிைன எ���வ� மன�. எனேவ ஐ��ல�ெகாளி�� மன�� ஒ�ேறாெடா�� ஒ�வாத 

ஐ��த உட�பக�� உ�வமாக� பர�தி����. அ�ேபால நில�லக� 

 
1. அ��கேன�. சிவஞானேபாத�, 11. 2 - 1. 

2. உ���வி�. அ�ப�, 6. 27 - 4. 

தி�� பர�தி����. இைவயைன�ைத�� ெதாழி�ப���� ஆதிய�� இவ��ட� கல�� மைற��நி�� 

அ���ரி��. இவ�ைற� தி���ள�தா� சிவெப�மா� க�ட��வ�. 

(அ. சி.)  அைர�கி�ற அ�� - மைற��. அ�க�க� - த��வ�க�. 

(6) 

423. ஒளி��ைவ� ேத�� �ற�ண�� தீசைன 

ெவளி�ப�� நி�ற�� ெச�தி� மீ�ேட 

களி�ெபா�� காத�ைம எ��� ெப�ைம 

ெவளி�ப� �ைற�சி�� ேவ�சி� மாேம. 

(ப. இ.)  ���த�. சிவெப�மா� தி�வ�யிைணயிைன� தி�வ�ளா� உண��ேத�. அக�ேத ைவ��, 

தி��ைறவழியாக� ெதா�ேத�. அகவழிபா� அறிவி�� அறிவா� விள��� அவைன உண��� வழிப�வெத�க. 

அ� சிவெப�மாைன� �ற��வழிபட ேந��தா� அ�ேளா�, ��த� ெப�மா�, அ�ைம, ஆலம�ெச�வ�, அ�ைமய�ப 

பி�ைள, ��தபி�ைளயா�, இைளயபி�ைளயா� எ��� தி���வ� ஏ��, ெம�ய�யா� தி��� வைகக� ஒ��� 

ஆகிய எ�ெப�நிைலக�� வழிபட��ரிய வ�வ�களா�. அ�வ�வ�க�� அ�ளா� மன�ப�றிய ெதா�ைற 

�ைற�ைறயாக வழிப�த� ேவ���. அ� வழிபா�ைட ஏ�� அ� சிவெப�மா�� ெவளி�ப�� அ��வ�. 

அளவிற�த களி�பினா�� ெப��ேபர�பாகிய காத�ைமயா�� மீ���மீ��� வழிபட வழிபட� ெப�ைம விள�கி� 

ேதா���. ேதா�ற�� ெதா��ேதா�� ப�தி� ேவ�ைக�� மி�� எ�க. ேவ�சி - ேவ�ைக. 



(அ. சி.)  ேவ�சி - வி��ப�. 

(7) 

424. ஒ��கிய பாச��� உ�தம சி�த� 

இ��கைர ேமலி�� தி��ற நா� 

வ��கைர ஓரா வைகயினி�  1க�ைக 

அ��கைர ேபணி� அ��கற லாேம. 

(ப. இ.)  ெசறி�ைட�தா� ஆ�யி�� பாச�� ேவ� எ�� ெசா�ல��யாதப� நி��� பாச��� ஆ�யிரி� 

ெபா���� கல��� ேதா�வி�றி நி�பவ� சிவ�. அவ� சா��தா� அைனவைர�� கா�த��� த�ைமயா� 

தைலயானவ� ஆவ�. அ�தைலயாய ேபரறி�� ெபா�ளா� சிவெப�மானி� நிைலேபறாகிய அழிவி� �கலிட� 

இ��கைர என�ப��. அ��கலிட�� உைற�� ேபரி�ப� ���பத�� நா��க�. அ�ஙன� நா�வதா� 

எ�ைலயி�றிவ�� பிறவி� கடலிைன எ�ணி� பா��பத�ேக இட� இ�லாம� ேபா��. அ�ஙன� ேபாக� 

தி�வ�ளாகிய �ன�மக� ஏ�ற�ளின�. அவளி� தி�வ�ளா� மலஅ��� �தலிய எ�லா அ���� அக��. நா� 

நா�க எ�� ெபா��ப�� இகரவீ�� விய�ேகா�. இஃ� 'அ���ய�� �ர�ைபயி� ஆ�மா நா�' எ��� 

ெம�க�டா� தி�ெமாழியா� உண�க. க�ைக அ��கைர - தி�வ�ளி� எ�ைலயிலா��ைண. உ�தமசி�த� - 

தைலயாய சிவெப�மா�. 

(8) 

 
1. காம�. தி���ற�, 360. 

425. ம�ெணா�� தா�பல ந�கல மாயி�� 

உ�ணி�ற ேயானிக� ெக�லா� ஒ�வேன 1 

க�ெணா�� தா�பல கா�� தைன�காணா 2 

அ�ண�� இ�வ�ண மாகிநி� றாேன. 

(ப. இ.)  ம� ஒ��தாேன ெபா�� �த�காரணமா� நி�� பாைன, ச��, கலய�, �ட� �தலிய ப�ேவ� 

வ�வமாக� திரி��. அ�திரி�� அதைன� ெப��� பய�ெப�வா� த�தி�� ஏ�றவா� அைம�ததா��. அ�வைம�� 

விைன�த� காரணனாகிய ஒ� �யவனா� ஆ��. ஈ�� இர��ற ெமாழிதலா� ம� இடவா� ெபயராக� 

�யவைன� �றி���. அவா� நிைலயான த�ட ச�கர �தலிய �ைண� காரண�க�� ெபற�ப��. இ�ேபா� 

ஆ�யி�க�� உயி��� உயிரா� எ��� பிரி�பி�றி நி�ற��� ���த� சிவெப�மா� ஒ�வேன. அவேன 



விைன�த� காரண� ஆவ�. அவ� நா�வைக� ேதா�ற�� எ�வைக� பிற�பி�� எ�ப�� நா�� �றாயிர வ�வ 

ேவ� பா�ேடா� ��ய உட��கைள� ெபா���த� காரணமாகிய �வாமாையயினி��� பைட�த��கி�றன�. 

அவ���� �ைண� காரண� அவனி� ேவற�லாத தி�வ��� அத� வழி�தாய ஆ�யி�களி� 

இ�விைனக�மா� எ�க. ெபா���த� காரண� - �த�காரண�. விைன�த� காரண� - நிமி�தகாரண�. 

க�ணிர��� ஒ�றைனேய கா� எ�ப� ேபால� க�ெணா�ேற பல ெபா��கைள�� உயி� கல�� கா�ட� 

கா��, ஆனா� கா��ய உயிைர�� காணா� கா�� த�ைன�� காணா�. இ�ேபா� ஆ�யி�க��� க�� ஒ�� 

எ��� ஈரிட��� அ�ணலாகிய சிவெப�மா� உடனா� நி�� �ைறேய ����ெபா��கைள�� ���ற�� நி�ற 

���� ெபா�ளாகிய த�ைன�� கா��வ�. அ��யி� க�� நிைலயி� கா��கி�ற சிவைன�� கா�கி�ற 

த�ைன�� காணமா�டா�. ஒ��நிைலயி� த�ைன�� தைலவைன�� அ�னவ� �ைணயா� க������. 

ேயானிக� - உட�க�. இ�வ�ண� - க�ேபா� உயி�க�� தம��� கா��� �ைணயா� சிவெப�மாைன� த� 

�ைன�பா� காணா எ�பதா�. 

(அ. சி.)  ேயானிக� - நா�வைக� பிற��க�; அ�டச� �தலியன. 

(9) 

 
1. காரிய. சிவனஞாசி�தியா�, 1. 1 - 18: 

2. கா��ய. சிவஞானேபாத�. 9. 1 - 2. 

13. அ�ள� 

426. எ��� திைச�� எறிகி�ற கா�ெறா� 

வ�ட� திைரயன� மாநில� ஆகாய� 

ஒ�� உயி�நிைல எ���இ� காய�ைப 

க�� அவி��ப� க��த� கா�ேம. 

(ப. இ.)  எ��லமாகிய எ��� திைசகளி�� ஆ�யி�க�� இ�ப� எ��த�ெபா��� வழ��வ� வளி. 

அ�வளிேய கா�ெறன�ப��. அ� வீ�� கா�ெறன ஓத�ெப�ற�. உலைக வ�டமாக ஆைடேபா� ���தி���� கட� 

ஈ�� வ�ட�திைர என�ப�ட�. திைர சிைனயா� ெபயராக� கடைல� �றி���. அஃ� ஈ�� நீ� எ��� 

ெபா�ைமைய� �றி�பதா��. அன� - தீ. மாநில� - ெபரிய நில�. ஆகாய� - வி���. எனேவ, கா��, நீ�, தீ, நில�, 

வான� எ��� ஐ�ெப�� �த� ��டரவா� ஆய� உயி� நிைல. இதைன� காய�ைப எ�ப. ஆ�யி�க�� 

விைன�கீடாக இ��ட�கைள� பைட�தளி�� அ�ளா� க��� பிைண�� அைம�பவ� சிவெப�மா�. 



இ�விைனெயா�� உ�ற கால�� அ� ெப�� க��ைன அவி��த��பவ�� அவேன. அவ� அ�� வ�வா� ெந�றி� 

க�ைண�ைடய சிவெப�மா� எ�க. ஒ�� - தி�வ��ேப�. 

(அ. சி.)  வ�ட�திைர - கட�. 

(1) 

427. உ�சியி� ஓ�கி ஒளிதிக� நாத�ைத 

ந�சிேய இ�ப�ெகா� வா��� நம�இ�ைல 

வி��� விரி�ட� ���� உல���� 

த��� அவேன சைம�கவ� லாேன. 1 

(ப. இ.)  அ��ைசவ� ெம� ��ப�தாற�� ���த ��பாக விள��� ��ப�தாறா� ெம� ஒலி எ�ப. அஃ� 

ஒளிவ�ணமாக வி���� அ� ெம�களி� உ�சியி� சிற�தி����. உ�சி - அ�த�. ெம� - த��வ�. ஒலி - நாத�. 

அ� ெவாளிவ�ணமா� ஒலியிைன ேநேர இய��� சிவெப�மாைன ��வி��ப��ட� வழிப�� 

இ�ப�ெகா�வா��� வ�� பிற�பி�ைல அதனா� அவ�த� இற��� கால��� ���வ��� அவ�பா� 

ேவைலயி�ைல. இ���ைம வ�� தி�நா��கரச� தி�மைற� தி��பா�டா�ண�க: 

இ�ன� ேக�மி� இள�பிைற ��ய 

ம�ன� பாத மன��ட� ஏ��வா� 

ம��� அ�ெச�� தாகிய ம�திர� 

த�னி� ஒ��வ� லாைர�� சாரேல. - 5. 92 - 9. 

அ�ெச��தாகிய ம�திர� த�னிெலா��, எ�பத�� நமசிவய, சிவயநம, சிவயசிவ, சிவசிவ எ��� வைக 

நா�கி� ஏதாவ� ஒ�� 

 
1. ெச�����. அ�ப�, 6. 14 - 9. 

" நலமலி. அ�ப�, 4. 14 - 8. 

என��, ேகா��கண�கான எ�ணி�ைக வைகக�� ஏதாவ� ஒ�� என��, கால�� எ��� மிக� 

சிறியவாக��ள ஒ�� என�� ெபா��ப��. உல��� எ��� ெபா�றா� �கலிடமா� உ�ளவ� சிவெப�மா�. 

உலகி���� ப�லக விள�காக வி��� ஞாயி� தி�க� தீ எ��� ��றைன�� பைட�தைம�தவ�� அவேன. 

அவேன எ�லா� வ�ல ��விலா�றைல�ைடயவ�. ஒளி திக� நாத�ைத: அ�பா�ப�ட ஒளிெம�ைய� ெதாழி�ப���� 



ஒளி வ�ணமா�� திக�� சிவெப�மாைன. இ� நிைலயிைன� பரநாத� எ�ப. ந�சி - வி��பி. த��மவ� - 

�கலிடமா��ளவ� (த���: த�ச�). வி���: வி���. இைவ எ�ைக ேநா�கி வலி�த� திரி� எ�தின. 

(அ. சி.)  வி��� - ேமலான. �ட� ��� - �ரிய� - ச�திர� அ�கினி. 

(2) 

428. �சவ� திரிைகயி� ஏ�றிய ம�ைண� 

�சவ� மன���ற ெத�லா� வைனவ� 

�சவைன� ேபா�எ�க� ேகா�ந�தி ேவ��� 

அைசவி� உலக� அ�இ� வாேம. 1 

(ப. இ.)  கள� பல பைட��� ேவ�ேகாவாகிய �யவ� த�தியா� ம�ைண� ெச�வன ெச�� திரிைகயி� 

ஏ��வ�. ஏ�றிய ம�ைண அ� �யவ� ந���ள�தி� எ�ணியவாேற ப�ேவ� வைக� கல�களா��வ�. 

அ�ஙன� ஆ��வ�� த�ெபா��� அ��. ஆ�யி�களி� ந�ைமயி� ெபா��ேடயா�. அ�வியி�களி� வள��சி 

�ைற�� ஏ�றவா� ப�ேவ� கல�க� ேவ�ட�ப�வவாயின. அ��யவைன�ேபா� எ�க� ேபரறி�� ெப�� 

தைலவரா� ந�திய�க� உ� �கமா�� தி���ள� ெகா�ளி� காரண�தி� அைசவி�லாத த� ைவ�பா�றலா� 

மாையயினி�� அ�இ� எ�� ெசா�ல�ப�� பல உட� உலக� உ�ெபா��க� ேதா��வவாயின. ந�தி 

ெய�கட�ளாகிய சிவெப�மா�� இ�பைட��� ெதாழிலிைன ஆ�யி�களி� ந�ைமயி� ெபா��ேட 

ெச�த��கி�றன�. அ��யி�களி� ெபா��ேட அைவ�� ப�ேவ�வைகயாக அைம���ளன. 

(அ. சி.)  அ�வி �வாேம - பலவைக. 

(3) 

429. விைட�ைட யா�விகி� த�மி� �த� 

பைட�ைட யா�பரி ேசஉல கா��� 

ெகாைட�ைட யா��ண� எ��ண 2 மா�� 

சைட�ைட யா�சி�ைத சா���நி� றாேன. 

(ப. இ.)  ஆேன�ைற ஊ�தியாக�� உய����ெகா�யாக�� உைடயவ� சிவ�. ஒ�வரா� பைட�க�படா� 

தாேன தி�வ�ளா� 

 
1. உ�ளேத. சிவஞானேபாத� 2. 2 - 1. 

" பைட�தெதா� சிவ�பிரகாச�, 6. 



2. ேகாளி�. தி���ற�, 1. 

" எ�� அ�ப�, 5. 89 - 8. 

ேதா��� ப�ேவ� ேதா�ற�த�. �த�பைடகைள�ைடயவ�. ஆ�யி�க� உ��� பரிசாக உல� உட�கைள� 

பைட�த��� ெப�� ெகாைட�ைடயா�. எ�� வா� அ�� �ண�ைத�ைடயவ�. இ�ெவ�� வா��ண�� 

பி�ன� சைடயாக�ைடயவ�. பி�ன� - �ண���; அ��வித�. ஆ�யி�களி� எ�ணமாகிய சி�ைதயிைன� 

ேபர�ளா� சா��� நி�றன�. �த� - உயி�க�. சைட - தா�க�. 

(4) 

430. உக��நி� ேறபைட� தா�உல ேக�� 

உக��நி� ேறபைட� தா�பல ஊழி 

உக��நி� ேறபைட� தா�ஐ�� �த� 

உக��நி� ேறஉயி� ஊ�பைட� தாேன. 

(ப. இ.)  'யாவா���� ேமலா� அளவிலா� சீ�ைடயா�' சிவெப�மானாதலி�, அவ� உய��தவ� 

ஆகி�றா�. உக�� - உய��. சிவெப�மா� உய���நி�ேற ஏ�லக�கைள�� பைட�த�ளின�. அ�ேபா� பல 

ஊழிகைள�� பைட�தன�. அ�ேபா� ஐ�ெப�� �த�கைள�� பைட�த�ளின�. அ�ேபா� ஆ�யி�க�� ேவ��� 

உட�கைள� பைட�த�ளின�. ஏ�ல�: எ�வைக� பிற��யி�க�� உ�ய� பைட�தளி��� உட�க� எ�ற�� ஒ��. 

எ�வைக� தீ�க� எ�ற�� ஒ��. ஊழி - காலவைரயைற. உயி�ஊ� - ஆ�யி� உைறத�கா� உட�. ஊ�; 

ஆ�ெபய�. உக��: உய��. 'உக�ேப �ய�த� உவ�ேப �வைக.' - ெதா�. ெசா�-305. 

(5) 

431. பைட��ைட யா�ப� �லக�க� ஏ�� 1 

பைட��ைட யா�பல ேதவைர ��ேன 

பைட��ைட யா�பல சீவைர ��ேன 

பைட��ைட யா�பர மாகிநி� றாேன. 

(ப. இ.)  ெதா�ைம� கால�ேத ���த� சிவெப�மா� ஆ�யி�க� உ�வத�ெபா��� உட� கல� உலக� 

உணா �தலியவ�ைற உ�ளதாகிய மாையயினி��� பைட�� உயி�க�ட� ெபா��திய�ளின�. இ�ேவ பைட��. 

உயி�க� எ��� உ�ளன. பைட�க�ப�டன அ�ல. அ�ேபா� ��னேம மல ஆ�ற� �ைற�த அளவி� ப�றி��ள 

உயி�கைள� ேதவராக� பைட�த�ளின�. இ�ேதவ�க� பிற��� ேதவ� ஆவ�. இவ�க� நிைலயிைன ம�களா�� 

பிற�தா�� எ��வ�. அவ�க� சிற��� ேதவ� எ�� அைழ�க� ெப�வ�. பிற��� ேதவ� மலவா�ற� மி��த அளவி� 



ப�றி��ள ஆ�யி�க��� �ைணெச�யேவ ஆ�டவனா� பைட�க�ப�டன�. அ�ேபா� பல சீவ�களாகிய 

உயி�க���� உட� �தலியவ�ைற� பைட�த�ளின�. எ�லாவ�ைற�� பைட�� உைடயா� எ��� தி��ெபய� 

தா�கி��ளவ� சிவ�. எ�லாவ��ட�� கல�� நி�பவ�� அவேன. எ�லாவ�ைற�� கட�� நி�பவ�� அவேன. 

அவ� கல�� நிைலயி� இைறவ� எ�� அைழ�க�ப�வ�. கட�த நிைலயி� பரம� எ�� அைழ�க�ப�வ�. பர� - 

ேம�; வி��ெபா��. 

(6) 

 
1. ஏ�ைடயா�. 8. தி��ேகாைவயா�. 7. 

432. ஆதி பைட�தன� ஐ�ெப�� �த� 

ஆதி பைட�தன� ஆசி�ப� ஊழி 

ஆதி பைட�தன� எ�ணிலி ேதவைர 

ஆதி பைட�தைவ தா�கிநி� றாேன. 

(ப. இ.)  எவ�றி��� விைன�த�காரணமா��ள சிவெப�மா� ஆதிெய�� அைழ�க�ப�வ�. அ�தைகய 

ஆதி ஐ�ெப�� �த�கைள�� பைட�த�ளின�. அவேன ஆ�யி�களி� மலக�ம மாைய� ��ற�க� நீ��த�� 

வாயிலாகிய பல ஊழிகைள�� பைட�த�ளின�. அவேன 'நா�ேவ றிய�ைக� பதிெனா� �வெரா�' ��ய 

அளவி�லாத ேதவ�கைள�� பைட�த�ளின�. இ�ஙன� பைட�தைவ அைன�ைத�� தா�கி� கா�த��பவ�� 

அவேன. பைட�தெல�ப� உயி�க��� உட�கல� உல�கைள� பைட�� அ��யி�கைள அவ��ட� ெபா��தி 

விைன�கீடாக நட��வேத யா��. ஆதி - அ�ைம; அ�ைம�ட� ��ய சிவெப�மா�. 

(7) 

433. அக�றா� அகலிட� ஏ�ெமா� றாகி 

இவ�றா ெனனநி� ெறளிய�� அ�ல� 

சிவ�றா� பலபல சீவ�� ஆகி 

நவி�றா� உல�� ந�ப� 1 மாேம. 

(ப. இ.)  சிவெப�மா� கல�பினா� விரி�த உலக�க� ஏ�ட�� ஒ�றாகி., நீ�கமற நிைற�� நி�றன�. 

அக�த� - ெசறித�; நிைறத�. இைறவ� அ�ஙன� கல�� நி�பி�� இவ�தா� இைறவ� எ�� 

����ண��த�பட� ��ய அ��ைண எளிய�� அ�ல�. அ�ேபாலேவ அவ� கல�பினா� ஆ�யி�க�ட� ஒ�றாகி 

நீ�கமறநி�கி�றன�. அதனா� பலபல சீவ�� ஆகி எ�றன�. சிவெப�மாேன சிவ��வா� வ�த�ளி 



வழிவைககைள நவி�ற�ளின�. சீவ�மாகி, எ�ப� உயி���� �ைணயா� உடனாகி நி�ற�ளி எ�பதா��. ந�ப� 

- சிவெப�மா�. ந��வா�க�ைடய ந�பி�ைக�� �� உரிைம வா��தவ� ந�ப�. 

(8) 

434. உ�ணி�ற ேசாதி உறநி�ற ஒ�ட� 

வி�ணி� றமர� வி���� வி��ெபா�� 

ம�ணி�ற வாேனா� �க�தி� ேமனிய� 

க�ணி�ற மாமணி 2 மாேபாத மாேம. 

(ப. இ.)  அைன��யி���� உயிரா� உ�நி�� ஊ��� சிவெப�மா� அ��யி�கைள� தா��கி�றன�. 

அதனா� அவ� ஒ�பி�லா உட� ேபா�றவனாகி�றன�. அவ� ேபெராளியா�� திக�கி�றன�. யாவ�� யாைவ�� 

த�பா� நிலவ நி�ற�ளினவ�� சிவெப�மாேன. வி�ணி�க� வா�� அமர�க�� வி���� வி���ைண� 

ெப��ெபா�� சிவெப�மா�. நில�க��வா�� 

 
1. ந��. ச�ப�த�, 3 - 49 - 2. 

2. தி�ேவெய�. அ�ப�, 6. 47 - 1. 

சி�தா�த ைசவ� ெப�ைம மி�க சா�ேறா� அ��ட� �க�� ெபா�� ேச��க�� தி�ேமனிைய உைடயவ� சிவ�. 

க��� நிைல�� நி��� க�மணி ேபா�றவ� சிவ�. மா - க�ைம. சிவ��வினா� ேபாதி�க�ெப�� 

வி��ெபா�� சிவெப�மா�. க�ணி�ற எ�றத��� க���� நி�ற எ�ற�� ஒ��. இ�ெபா��� மாமணி 

எ�பத��� தி�ைவ�ெத��� என�ெகா�க. 

(அ. சி. ) ம�ணி�ற வாேனா� - உலக�தி�� வ�த வானவ�. 

(9) 

435. ஆ�� அறியாத அ�ட� 1 தி���� 

பா��த லாக� பயி�� கட�திேல 

நீரினி� பா�ேபால நி�கி�ற ேந�ைமைய� 

ேசாராம� கா�� �க�அறி� ேதேன. 

(ப. இ.)  ம�க� ேதவ� �வ� �தலிய யாவரா�� அறிய ெவா�ணாத அ�ட� தி���ைவ உைடயவ� 

சிவ�. உலக�க�� உயி��� உயிரா� நி�கி�ற ஒ�பி� தி���வ� சிவ�. நில�தலாக� ெசா�ல�ப�� ெப�� 

�த�க�� பயி�� விள��பவ�� சிவேன. த�ககல�தி� �யநீரி� கல���ள பா�ேபா� சிவெப�மா� கல�� 



நி��� சிற�த த�ைமைய உைடயவ�. பா� த� வ�ண�ைத�� �ைவயிைன�� நீ��� ந�கி நீெர��� 

ெபயரிைன மா�றி� பா� எ��� ேதா�ற�� ெபய�� ெபற� ெச�கி�ற�. அ�ேபாலேவ சிவெப�மா� ஆ�யி�கைள� 

��ைமயா�கி� த� எ��ண�கைள�� பதிவி��� சிவமா� ெப�வா�ைவ அ��கி�றன�. அதனா� 

அ��யி�க� தி�வ�� ேபரி�ப�ைத� ���கி�றன. சிவெனனேவ அைழ�க� ெப�கி�றன. இ�ேவ �ற��� 

அக��� �லனா�� சிவ இ�பமா��. இ���ைமயிைன� தி�வ�ளா� அறி�� தீரா இ���ேற� எ�க. 

ேந�ைமைய - உ�ைம� த�ைமைய. ேசாராம� - மற�� விடாம�. கா�� - �க��. �க� - ேபரி�ப�. 

(10) 

 
14. க� உ�ப�தி 

436. ஆ��கி� றா��� பிரி�த இ�ப�த� 

சா��கி� றானவ னாதிஎ� ஆ�யி� 

ஆ��கி� றா�க��ப� ேகாளைக ��ளி��� 

ஆ��கி� றா�அவ� ஆவ தறி�ேத. 2 

(ப. இ.)  உயி�க� இற�தபி� விைன�கீடாக அ��மாறி� பிற���. அ��மா�த� - ப��ட�� மா�த�. 

ப��ட�� மா�தலாவ� ஆ� ெப�ணாக மாறலா�: ெப� ஆணாக மாறலா�; அ�ம�ேடா? உய� திைண 

அஃறிைணயாக�� மாறலா�; இ�வைக மா�த� எ�க. திைணபா�க� ேச�� விைன�கீடாமாறி, அைணபிற�பா� 

ம�க�கறி. இற�த�யி� ���ட�பாகிய �ரிய�ட வ�வ��ட� மீ��� க�வி� பிற���. �ரிய�டவ�வ�; 

த�மா�திைர 

 
1. அ�டமா. அ�ப�, 4. 7 - 4. 

2. க�ட சிவஞானேபாத�. 2. 3 - 1. 

எ�� ெசா�ல�ப�� ஓைச, ஊ�, ஒளி, �ைவ நா�ற� எ�ற ஐ��, மன�, எ��சி, இ��� எ�ற ��� ஆகிய 

எ�����ய வ�வ�. இ�வ�வ� பைட��� கால�ெதா��� ேபெரா��க கால� வைர எ�வைக மா�த�� எ�தா�. 

எ�லா�யி���� ேவ�பா��றி ஒ��ேபா� உ�ள�. இதைனேய தி�வ��வ நாயனா� 'பிற�ெபா��� எ�லா 

உயி����' எ�� அ�ளின�. பி�ன� வழ�க�ப�வ�� மாற�ப�வ�மாகிய ப��ட�ேப ெச��� விைன�கீடாக 

ேவ�ப��. அதைனேய தி�வ��வ நாயனா�. 'சிற�ெபா�வா, ெச�ெதாழி� ேவ��ைம யா�' எ�� அ�ளின�. 

இ�ேவ��ைம�ட�� ெப���த� ஐ��, அறித� க�வி ஐ��, ெச�த� க�வி ஐ��, வளிப�� ஆகிய இ�ப�ைத�� 



ெபா��களாலாய�. அைவ தி�வ�ளா� அைம�க�ெப�வன. அவ�ைற� தா� �� பிரி�த இ��ைத�ெத�� 

ஓதின�. இ�வி�ப�ைத���தா� ப��ட�� ஆ��. இற��� பிற��� ப��ட�பி�ேகயா�. இ�ப��ட�பி� க� �� 

�� உட��டேன பிரி�� ெச�ற ஆ�யிைர விைன�கீடாக� �க� ெச�கி�றன�. இவ�ைற� தி�வ�� 

க��ைபயி�� உயி���யிரா� நி�� அைம�கி�ற�. அ�ேவ சிவெப�மா� ஆவதறி�� அைம�கி�றா� 

எ�பதா��. 

(அ. சி.)  இ�ப�ைத�� - �த� 5, �ல� 5, ஞாேன�திரிய� 5, க�ேம�திரியா� 5, காரண� 4, ��ட� 1 ஆக 

25. 

(1) 

437. அறிகி�ற �ல�தி� ேம�அ�கி அ��� 

ெசறிகி�ற ஞான��� ெச�தா� ெகா�வி� 

ெபாைறநி�ற இ��யி� ேபா��ற நா�� 

பறிகி�ற ப�ெத�� பார�ெச� தாேன. 1 

(ப. இ.)  ���ண�வா� அறிய�ப�கி�ற �லாதார���� ேம� அக��� தீ�� நீ�� நிைற���ள 

க��ைபயி� அறிேவா� ��ய உயி� த�கிய க��ட� ெவ�விய இள�காைல �ட�கி� தைல�ட� ேசர�� ஓ� 

வ�வமா� அைம�கி�றன�. க��ைபயி�� �ைமயாக நி�ற அ��யி� ெவளி�ேபாமா� தி��ள�ெகா�� ��தி� 

தவ�கிட�� தா�கிய அ�ைன வயி�� ���� நாளாகிய ப��� தி�க�� நீ��� �ைமயாக ைவ�த�ளின�. 

பறிகி�ற - நீ��கி�ற. பார� - �ைம. 

(அ. சி.)  அ�கி அ�� - உதரா�கினி��, நீ��. ெச�தா� ெகா�வி - சிவ�த பாத�கைள� க��. ஓ��ைற - 

பிரணவ� கைர. பறிகி�ற - வி�� நீ��கி�ற. ப�� - ப�� மாத�. 

(2) 

438. இ��� கால� தி�வ��� �றிய 

���� பாச� �ய�மைன வா�ள� 

ப��� கால�� பா�மிைச வா��ைக�� 

அ��� கால� தைம�ெதாழி� தாேன. 2 

 
1. ��தி�. ப��ன�த�க�, தாயா���, 2. 

2. மைனயற�தி�, 12. ச�ப�த�- 19. 



" ேபறிழ. சிவஞானசி�தியா�, 2. 2 - 6. 

(ப. இ.)  எ�கா���� நீ�கா� மி���� எழி� இ�ப� ம�க�ேப� ஒ�றா�ம��� உ�டா�. அதைன, 

எ��த�� மைனயற� ேப�� இய��ைடயி�வராகிய கணவ�� மைனவி�� வி��பி� கட�ைள� ைகெதா�� 

அ�வழி �ய�த� ேவ���. அ�ஙன� �ய��கா� இ�வ�மா��� ஒ�வா� ேபர�� உ�டா��. அ�வ�பி� 

ெப��கா� இ�வ�� அக��ற� ஒ�����வ�. அ� ��ட���பயனா� க����. அ�கால�� அ��ெவளியாகிய 

வான�� வீ�றி��த��� சிவெப�மா� ஆ�யி� க�வி� ��மா� தி���ள� ெகா�வ�. ெதா�ைமயிேலேய ஊறி� 

ெபா��தி� ெபாதி���ள ��பவாயிலா� ஆணவ�ைத அறேவ அக��த�� ஆ�கி�ெகா��த��� உட� அ��ட�. 

அ��ட� எ�றா�� ��உட� எ�றா�� ஒ��. மாறி� பிற��� உயி�க�� அ��யி�களி� விைன�கீடாக� 

ெபா���� ப���, வா�நா��, நில�லக வா��ைகயி� ஏ�ப�� ெச�வ வ�ைமக��, க�வி�� பதி�த�ளின�. 

(அ. சி.)  ��� ஊறிய - அநாதிேய ஆ�மாைவ� ப�றி��ள. 

(3) 

439. க�ைவ ஒழி�தவ� க�டநா� �ேவ� 

��ட� உடலி� ெபா���ம� ேறாரா� 

தி�வி� க���ழி ேத�� ���த� 

உ�வ� இர�டாக ஓ� வி��தேத. 

(ப. இ.)  பிறவா� ெப�ெநறிப�றிய தி�வ��ண�� ைகவ�த சிவன�யா� க�ைவ ஒழி�தவராவ�. அவ�க� 

ப��ட��ெகன� க�டறி�த (436) இ�ப�ைத�� ெபா��க�� அ���ைமயிைன� காணாதாைர� ெபா����. 

அவ�கேள ம�ேறாரா� என ஓத�ப�டவராவ�. தி�மகளைனய வா��ைக� �ைணவியி� க�வி� �ைணவன� 

ெவ�ணீ� ஓ�வி��த�, ஆ���ள ெச�நீ�ட�, அ�கல���ற�. அதனா� ஆ�ெப� எ��� இர�டாகிய 

வ�வ�க�� ஒ�றாக� திரி��� வள��த�. ெவ�ணீ� - ��கில�. ெச�நீ� - �ேராணித�. 

(அ. சி.)  க�ைவ ஓழி�தவ� - ச�திநி பாத�. நா� �ேவ� - 25 த��வ�க�. 

(4) 

440. வி��த� லி�க� விரி�த� ேயானி 

ஒழி�த �த�ஐ��� 1 ஈைர�ெதா ேடறி� 

ெபாழி�த �ன��த� ேபா��� கரண� 2 

ஒழி�த �த�உ�சி உ�ேள ஒளி�தேத. 



(ப. இ.)  வா��ைக� �ைணவரா� காதல� அ���� இ���� வாயிலா� மக�ெப�த� ெபா���� ��ய 

��ட�� இலி�கமாகிய உ��ட���� வாயிலா� வி��� ���த�. அதைன ஏ���ெகா��� ெபா���� 

க�வழியாகிய ேயானி விரி�த�. ���டலி� த�கியி��த ஓைச, ஊ�, ஒளி, �ைவ, நா�ற� எ��� ��ைம 

ஐ��� 

 
1. ���ம�. சிவஞானசி�தியா�, 2 - 2 - 45. 

2. கரண�க. 8. தி��ேகா���பி, 9. 

அறித� க�வி ஐ��, ெச�த� க�வி ஐ�� ஆக� ப�தி�ட� ��ய மைழயாக� ெபாழி�� நீ��தலாக� ெசா�ல�ப�� 

�த�க� ஐ��� ேதா�றின. அவ�றா� ேபா�ற�ப�� கரண�க�� ��ன. ��வ ந�வி�� உ�சியி�� நி�� உண�� 

ெதாழி�� இைடயறா� நிக�வதாயி��. அறித� க�வி; ெசவி, ெம�, க�, நா��, ���. ெச�த� க�வி; வா�, 

கா�, ைக, எ�வா�, க�வா�, கரண�; எ�ண�, மன�, எ��சி, இ���. அறி� நிக�த�� நிைல�கள� ��வந��� 

உ�சி�� எ�ப. 

(5) 

441. �வி� மண�ைத� ெபா��திய வா��� 

தாவி உலகி� தரி�பி�த வா�ேபா� 

ேமவிய சீவனி� ெம�லநீ� வா��� 

�வி அவி�� �றி�ெகா�ட ேபாேத. 

(ப. இ.)  �வினக��� த�கியி���� ந�மண�ைத ஓவா� �ழ�� கா�� ெவளி�ப��தி உலக�தி� 

ெகா��வ�� பர�பி நிைல�பி���. அ�ேபா� அ��ட��ட� க�வி� ��ய ஆ�யிைர அ��� ெபா��திய 

கா���க� ப�தி�� சிறி� சிறிதாக வள��� ெப��� ெம�ைமயைம�த உயி��கா�� பிற��� �றி�� ஏ�ப�ட�� 

உடெனா��� ெபா��தி ெவளி�ெகாண��. 

இத�� உயி� பிரி��கால��� ெதாழி�கா�� எ�� ��வா��ள�. க���ப�தி நிைல�கள�� அ�ஙன� ��த� 

ெபா��தாெத�க. 

(அ. சி.)  நீ� வா� - தன�சய�. �வி அவி�� - இைர�� ெகா�� ெச���. 

(6) 

442. ஏற எதி��கி� இைறயவ� றானா�� 

மாற எதி��கி� அரியவ� றானா�� 



ேநெரா�க ைவ�கி� நிக�ேபாத� தானா�� 

ேபெரா�த ைம�த�� ேபரர சா�ேம. 

(ப. இ.)  சிவைன மறவா�தி��ைட� காதலி�வ� கல�� ���கா� ேதா��� வி�தாகிய வி�� ந�நா� 

வழியாக ஒலியா�ற� எ��� நாதச�தி�� ேம�ப�� எதி���� ெச��த� சிற��ைட��. அ�ஙன� ெச�லி� அ� 

வாயிலாக� பிற��� பி�ைள சிவ வ�வாக� ேதா���. அ�ேபால�றி அைமதியாக எதி��தா� ெசய�க�� ெச�ைக 

ெச��� சீரிேயானாக� ேதா���. சமமாக� ெச�றா� தன���தாேன ஒ�பாகிய ேபரறி�� பி�ைளயாக� ேதா���. 

ேம� �றிய �ைறயி� ஒ�த ெப�ைமவா��த ைம�த�� சிவ�லக� ேபரர� தி�வ�ளா� ஆ�� ெப�றியனாவ�. 

நிக�ேபாத� - சிற�த அறி� ; தி�வ��ண��. 

(அ. சி.)  ஏற எதி��கி� - வி��ைவ� ���ைனயி� ஏ�றி நாத�ைத எதி���� ெச�றா�, ஆற எதி��கி� - 

நிதானமாக எதி��கி�. 

(7) 

443. ஏய� கல�த இ�வ�த� சாய��� 

பா�� க��� உ�வா ெமன�பல 

காய� கல�த� காண� பதி�தபி� 

மாய� கல�த மேனாலய மானேத. 

(ப. இ.)  அ�ட�க� பலவ�ைற�� ெபா��தி விைன�கீடாக உழ�� வ��திய உயி� இ�வரா�� கல�� 

இ�வா��ைகயரா� ந�லற� ேப�கி�றன�. அ�வி�வ�ைடய அ��ெப�� ப��களா� ேதா��� க��� 

உ�வா��. அ�ஙன� உ�வாவத��� தாயி�ைடய உண�� சார�� ேவ���. அ��ண�� சார� ம��தைனய பல 

மசாைல என�ப�� காய� கல�ததனா� ஆ��. அ��ண� உடலா�த�ைம ��டாக� பதி�தபி� ெசா�ெலாணா� 

ெப�ேவ�ைக�ட� �� இ�வ� உ�ள�� ஒ��ப�ட ெப�ேபேற அறிவறி�த ம�களா��. சாய�� - நிற�தா�; ஈ��� 

ப�பா�. காண - சாரமா�� ேதா�ற. பதி�தபி� - த�கியபி�, மாய�கல�த - ெப�ேவ�ைக ேச��த. மேனாலய� - 

உ�ள� ெதா�ைம. 

(அ. சி.)  ஏ� அ�� அல�த - பல அ�ட�களி� பிற�திற�� அைல�� வ��தின. மாய� கல�த - ேமாக 

வைல�ப�ட. 

(8) 

444. க��ப��� ேகவல மாயா� கிைள��ட 

நி��� �ரிய�� ேபதி�� நிைனெவழ 



வ��� காமிய� எ�டாத� மாேயய� 

ெசா��� ��மைற வா�கினா� ெசா�ேல. 1 

(ப. இ.)  ஆ�யி� க��ைபயி�� அ��ட�ேபா� ம��� இ����. ப�ேவ� க�விகளாக விரி�� 

மாயாகாரிய� க�வி� ��ட�கைள� ெதாழி�ப���வ� நட�பா�ற�. உயி� க�வி�� அ��ட�ேபா� ம��� 

இ���� நிைலயிைன� �ல�� நிைல எ�ப�. �ல�� - ேகவல�. நட�பா�ற� மாயா க�விகைள� ��ட� �ல��� 

ேப�ற�க� ஆ��. அ��ற�க�தினி��� ேவ�ப��தி அ�நட�பா�ற� நிைனெவழ� ெச���. அத�ேம� காமிய 

இ�ப �க����ரிய அ�� எ��. அதனா� மாேயயமா�� �ற��� ேதா��� ஓைச �தலிய ெபா��க� அக�ைத 

எ���. அ�ஙன� எ�ட� ெச�வத��� ���� க�வியாக நி�ப� அக��ற� கலனாகிய எ�ண�, மன�, எ��சி, 

இ��� எ��� நா��மா�. அவ�ைற� ���� ெதாழி�ப���� க�வி நா�வைக ஓைசயா��. இ�ேவாைச 

�மாையயினி��� ெவளி�ப�வன. எ�டாத� - கி���ப�யாக. எ��: �தனிைல� ெதாழி�ெபய�. அதைன எ��� 

ெபயராக� ெகா�ளி� எ�வைக �க��� ெபா��க� என� ெகா�க. 

(அ. சி.)  கிைள��ட - த��வ�கைள� ��ட. 

(9) 

 
1. அகார. சிவஞானேபாத�, 4. 1 - 3. 

" நிக��தி�� சிவஞானசி�தியா�, 1. 1 - 24. 

445. எ�பா� மிைட�� நர�� வரி�க��� 

ெச�பா� இைற�சி தி��த மைனெச�� 

இ�பா� உயி�நிைல ெச�த இைறேயா��� 

ந�பா� ஒ�வைன நா�கி� ேறேன. 

(ப. இ.)  எ���களா� ெந��க�ெப��, நர�பிைன�ெகா�� வரி��க��� தைசயிைன� ��தி நீரா� 

இைண�தைம��� தி��திய மைன ெச�த�ளின� சிவ�. அ� மைன உட�ெபன�ப��. அ��ட�பக�� உயி� 

த�கியி����. அதனா� அஃ� உயி�நிைல எ�� அைழ�க�ப��. உயி� உடலக��� த��வ� இ�ப� 

எ��வத�ேகயா�. அதனா� இ�பா� உயி�நிைல எ�� ஓத�ெப�ற�. இ�வா� ெச�த�ளியவ� சிவ�. அவேன 

இைறவனாவ�. அவேன சிற�த ந�ைம� ப�தி ��வ�� ஒ��கைம�த ���த�வனானவ�. அவேன ஒ�பி�லாத 

ஒ�வனாவ�. அவ� தி�வ�யிைன� ேச��� உ��மா� ெச�தமி�� தி�ைவ�ெத��தா� சீ�ெபற வ���கி�ேற�. 

ந�பா� - ந�ைம�ப�தி. ��திநீ� - ெச�நீ�. 



(அ. சி.)  ெச�பா� - உதிர�. 

(10) 

446. பத�ெச��� பா�வ�ண� ேமனி� பகேலா� 

இத�ெச�� ெமா��ட� எ��� ���� 

�த�ெச��� அ�கியி� ேகாப� தணி�பா� 

வித�ெச�� மாேற விதி�ெதாழி� தாேன. 

(ப. இ.)  உட��� உ�தியா� அழகிைன� த�� பா�ேபா�� ெவ�ைம நிற� ெபா��திய ெந�றியமி�� 

பா�வ�ண� ேமனி� பகேலா� என�ப��. அ�வமி�� இனிைமயா��த� ெபா��� உடெல��� ஒ��� ���� 

நிைற�� நி�ற�. �தமாகிய �ல� திடமாக நி�� ேதா��� தீயி� ெவ�ப�திைன� தணிவி��� ெபா��� 

இ�வமி�திைன அைம�த�ளின� சிவ�. 

(அ. சி.)  �த� ெச��� அ�கி - �ல���. 

(11) 

447. ஒழிபல ெச��� விைன��ற நாேள 

வழிபல நீரா� ைவ�ெத� வா�கி� 

பழிபல ெச�கி�ற பாச� க�ைவ� 

�ழிபல வா�கி� �டாம�ைவ� தாேன. 

(ப. இ.)  ஆ�யி�க�� விைன� ���� ���த நாளி� பல�ைற நீ�கிய இர�பாகிய ஒ��க�திைன� 

ெச�த��வ�. பலவழியினா�� தி�வ���ரி�� எ�வைக� பிற�பி�� விைன�கீடாக ஒ�றி� பிற��மா� 

அ���ரிவ�. அ�ஙன� அ���ரி�� ேதா��வி�தலா� பாவ�� பழி�� பலவாக� ெச��� பிணி�பாகிய க�வி� 

ஆவி ���தெத�க. க��ைபயி� கா�� பலவைகயான ��ப�கைள நீ�க� ெச�தன�. �ல� தீ 

���விடாவ�ண� அைம�� ைவ�த�ளின�, 

ஒழிபல - நீ��த� பல. நீரா� - தி�வ��ைவ�� இ����தின�. வா�கி எ�ப� வா�க எ��� எ�ச�தி� திரி�. 

வா�கி - நீ�க� ெச��. 

(12) 

448. ��கில நா�யி� ேதா�றிய ெவ�ளி�� 

அ�கிர ம�ேத ேதா��ம� விேயானி�� 

��கி�� எ�விர� �ற�ப�� நா�விர� 



அ�கர� எ��� 1எ� சாண� வா�ேம. 

(ப. இ.)  ந�நா� வழியாக வ�வ�� ெவ�ளியாகிய வி��. வி�� எ�பேத வி�� என ம�விய�. அ��ைறேய 

ேதா��� ெச�நீராகிய �ேராணித�. இ� �ேராணித� இ�� ேயானி என� �றி�க� ெப�ற�. எ��விர� �ற�ப��� 

ெச�பாதியாகிய நா�� விர� உ����. எ��ெத��� எ�சா� உட�ெபன� �ற�ப��. எ��ெத�டாவன; 

ஓ�கார��� அைம�த அகர�கர மகர�க� ����, நில� நீ�, ெந��� உயி� (கா��) வி��� ஆகிய ெப���த�க� 

ஐ�தி���� �ைறேய லகார, வகார, ரகார, யகார, அகார எ����க� ஐ��� ��ய எ��மா��. 

இ�ெவ��ைன�ேம வி�ெத����க� எ�ெட�ப. வி�� எனி�� பீச� எனி�� ஒ�ேற. ��கில நா� - ெவ�ணீ� 

வ��நா�. 
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449. ேபாக��� ஆ�ேக ���த �னித�� 

ேகாச��� 2 ஆக� ெகாண��த ெகாைட�ெதாழி� 

ஏக��� ஆ�ேக இர�ெட�� ��ைற�� 3 

ேமாக��� ஆ�ெகா� ��ைட 4ெச� தாேன. 

(ப. இ.)  சிவெப�மா� ஆ�யி�க� ேபாக� ���த�ெபா���� ேபாகியாக இ��த��கி�றன�. அ�ஙன� 

அ��வதா� அவ�த� ��ைமயாகிய �னித� த�ைமயி� ஏ�� �ைறபா���. உயி�கைள� க�வாகிய ��ைடயி� 

�க� ெச�த�ெபா��� இய��ைடய இ�வராகிய காதல� மா��� ெப�ேவ�ைகயிைன எ��பிய��கி�றா�. ஆ��� 

���த �யி� ஐ ேவ� வைகயா� ஒ�ற�பி� ஒ�றாக� ெபா��திய பி�ன� உட�பிைன� சா��. ஐேவ� 

உட��களாவன: உ��ட��, வளி�ட��, மன�ட��, அறி�ட��, இ�ப�ட�� எ�பன. இவ�ைற �ைறேய அ�ைமய 

ேகாச�, பிராணமயேகாச�, மேனாமய ேகாச�, வி�ஞானமய ேகாச�, ஆன�தமய ேகாச� எ�ப. இவ�ைற ஓ��ைட 

ெயா�பாக� �த� எ��சி மன�இ��� �ல�வழி, ஆத�ட� ைப�தா� அறி, என� �றலா�. ேகாச� - உட��. 

இ�தைகய ெகாைட� ெதாழிைல� ெச�� அ���ரிபவ� சிவெப�மா�. இ�தைகய உட�� ஒ�றாக� 

காண�ப�கி�ற�. இ��ட�� �வாமாையயினி��� ஆ�க�ப�வ�. இ��ட�� ��ப�ெதா� ெம�கைள�ைடய�. 

அைவ உட� ெம� இ�ப��நா��, உண�� ெம� ஏ� 

 
1. ம��ன�. சிவஞானசி�தியா�, 2. 3 - 17. 

2. ம�வா. " 4. 2 - 18. 

3. த��வ " 2. 3 - 22. 



4. �ட�ைப. தி���ற�, 338. 

எ�ப. இவ�ைற �ைறேய ஆ�மத��வ� வி�தியாத��வ� என�� ��ப. அ�� இர�ெட��� பதினா�, 

��ைற�� பதிைன�� ஆக ��ப�ெதா�� �றிய �றி�பினா� உணரலா�. 

(அ. சி.)  ேகாச� - ப�சேகாச�. இர�ெட�� ��ைற�� - ��ப�ெதா� த��வ�க�. 
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450. பி�ட�தி� உ��� ேபைத� �ல�ஐ��� 

பி�ட�தி� ஊேட பிற�� மரி�த� 

அ�ட�தி� உ��� சீவ�� அ�வைக 

அ�ட�� நாத� தம��தி�� தாேன. 

(ப. இ.)  பி�டமாகிய உட�பினக�� ஐ�ெபாறிகளி�ேட �ல�ப�� ெபா�ைள ஏ��� ெகா��� �ல�க� 

ஐ��. அைவ ஓைச, ஊ�, ஒளி, �ைவ, நா�ற� எ�பன. இவ�ைற� �ல� என�� த�மா�திைர என�� ��ப. 

இ��ல�க� �ைறேய ெசவி, ெம�, ேநா��, நா��, ��� எ��� ெபாறிகைள இடமாக�ெகா�� திக�� ெம�லிய 

நர��க� எ�ப. இ��லைன��� அறி�ைடயனேபால காண�ப��� உ�ைமயாேனா�� வா��� அைவ அறிவி�லன 

எ�ப� �லனா��. அதனா� ஈ��� ேபைத��ல�, எ�� ஓத�ெப�ற�. இ� �ல�க� உட�பி�� ேதா�றி உண�� 

த�ைமைய உைடயவாயின. மரி�த�: எ��த� ; உண�த�. இ� ம��த� எ��� அ�யாக� ேதா�றியதா��. 

இ�ெசா� வடெமாழியி� ஃ�மரி�த� எ�றாயி��. க��ைப ��ைடயாகிய அ�ட�தி�� அ�ளா� ெபா��திய 

ஆ�யி��, ஆ�� உயி��பாகிய நாத�திேனா� வி��பி� ெபா��தியி����. 

(அ. சி.)  ேபைத��ல� - அறிவ�ற �ல�. 
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451. இைல�ெபாறி ேய�றி ெயன�ட� ஈச� 

�ைல�ெபாறி யி�க� ஐ��ட� ஆ�� 

நிைல�ெபாறி ��ப� 1 நீ�ைம ெகா�வி 

உைல�ெபாறி ஒ�பதி� ஒ��ெச� தாேன. 

(ப. இ.)  சிவெப�மா� என�களி�த உட�� அத�க� காண�ப�� ெபாறிக�� நிைல�ைடயனவ�ல. 

இைலஎ�ப� இ�ைல எ�பத� ந���ைற. அ�ெசா� அவா� நிைலயா� நிைல�த� எ��� ெசா�ைல�ெப�� 

நிைல�த� இ�ைல எ�� ஆயி��. ���� ெதாழி�ப���� �ைண�ெபாறியா� உண���ெம� ஐ�ெத�ப. 

அவ��ட� ஆ�யி�கைள இைண�� விைன�கீடாக ஆ��பவ� சிவ�. நிைல� ெபாறியாக��ள ெம�க� ��ப�. 



தனி�தனி� த�ைமவா��த அ� ��ப� ெம�கைள�� உட�க� இைண�த�ளின�. உைலதைல�ைடய உடலக��� 

கா�� ெபாறிக�� உைலதைல�ைடயன உடலக�� இ�லிகளாகிய ஓ�ைடக� ஒ�ப��ளன. இ�லி எ�ப� 

கைட��ைற�� இ�ெலன நி�ற�. இ�வள� த�ைமேயா�� ��ய உட�ெபா�ைற� பைட�த�ளின�. உண��� 

 
1. ��தத� சிவஞானசி�தியா�, 2. 3 - 19. 

ெம� ஐ�� : அ�த�, அ�ைன, அ�ேளா�,ஆ�டா�, ஆசா� எ�பன. உண��ெம� ஆ� : கால�, ஊ�, உைழ��, 

உண��, விைழ�, ம�� எ�பன. உட� ெம� இ�ப��நா�� : �ல�ப�தி, இ���, எ��சி, மன� அறித�க�வி ஐ��, 

ெச�த� க�வி ஐ��, �த �தலா� ��ைம ஐ��, �த� ஐ�� எ�பன. �த�த� எ�ப� �த�தி��� காரண� 

எ�பதா��. �த� - காரண�; த� மா�திைர. 

(அ. சி.)  ஐ��ட� - சிவ த��வ�க� ஐ��ட�. உைல� ெபாறி - சரீர�. 
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452. இ��� றி�வ� இைசவி�� ைவ�தம� 

��ப� கலச� அைணவா� ஒ�வேன 

ஒ�ப� நீ��சா� கலச� பதிென�� 1 

ெவ�த� �ைள விைள�த� தாேன. 

(ப. இ.)  மைனயற�தி� இ�ப��� மக�ெப�வா� ேவ��� சிவெப�மாைன ேநா�கி� தவ�ய�ற 

இய��ைடய இ�வ�� ஆ�டவ� தி���ள�தா� இைச�� உட� இைசவி�பத� ெபா���� க�வாக ைவ�த ம� 

ஒ��. உட�� இ��ைப�� இல�க�. அதனா� இ��ைப�ேக ெகா�கலமாகிய ��ப�கலச� எ�றன�. அ� �ட� 

ஓ�யி� அைணத�ெபா��� அைம�த�. அ� �ட�கலச���� ஒ�ப� ெதாைளக� உ�ளன. அ�ெவா�ப�� 

நீ��சா� என�ப��. ேம�� அத�க� ப���ெபாறிக� உ�ளன. அ� ப��� அறித�க�வி�� ெச�த�க�வி�� 

எ�ப. இைவ ப��� �ற�க�வியா��. ேம�� அக�க�வி எ�ெட�ப. அைவ, ��ைம ஐ��, மன� எ��சி இ��� 

��� எ�பன. இவ�ைற அ��ட�ெபன�� �ரிய�ட�ப� என�� ��ப. இ��ட�கலச� �ல�தீயாகிய �ைளயி� 

ெவ�ததா��. தி�வ�ளாைணயா� நிக�வதா� எளிதி� விைள�தெதன ஓ�வா� தாேன விைள�த� எ�றன�. 

(அ. சி.)  ��ப�கலச� - சரீர�. ஒ�ப� நீ��சா� - ஒ�ப� கழிவா�. கலச� பதிென�� - 18 ப�க எ���. 
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453. அறியீ �ட�பினி லாகிய வா�� 

பிறியீ ரதனி� ெப��� �ண�க� 



ெசறியீ ரவ�றி�� சி�திக� இ�ட 

தறியவீ ைர�தி� ளான� பி�டேம. 

(ப. இ.)  ��விைன�கீடாக� க�வி�� அைம�க�ப�ட ேப�, இழ�. இ�ப�, பிணி, ���, சா�கா� 

எ��� ஆறி���� ஏ�றவா� ஆ�யி�க��� �ண�க� உ�டா��. அ���ைமயிைன� தி�வ�� நா�ட�தா� 

அறியாதி��கி�றீ�. அ�ஙன� ெப��� �ண�களி� அ�லைதவி��� பிறியீ�. ந�லைத� பிறி�� அறி��க� 

எ�ப�� ஒ��. அ� வழியாக� ைகவ�� சி�திகளி� ந�லத� க� ெசறி�� நிைற�� பய�ெகா�ளீ�. க�வி�� 

வி�� இ�ட� 

 
1. ஒ�றைணயா. சிவஞானேபாத�, 4. 3 - 1. 

" சா�கிர. சிவஞானசி�தியா�, 4. 3 - 2. 

�த� அ� பி�ட� ப��� தி�க� கா�� வள��சி���. சி�திக� - நிைறேவ�� �ைறக�. பி�ட� - உட�. ேப� - 

ெச�வ�. இழ� - வ�ைம. ��� - உய��. சா�கா� - இழி�. பிணி - ��ப�. 

(அ. சி.)  உட�பினிலாகிய ஆ� - ேப�, இழ�, நைர, திைர, ���, சா�கா�. பிறியீ� - பிரி�� அறிவீ�. 
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454. உட�ைவ�த வா�� உயி�ைவ�த வா�� 

மைடைவ�த ஒ�ப� வா�த�� ைவ��� 

திட�ைவ�த தாமைர� ெச�னி�� அ�கி� 

கைடைவ�த 1 ஈசைன� ைககல� 2 ேதேன. 

(ப. இ.)  சிவெப�மா� �� ஓதியவா� உட� ைவ�த�ளின�. அத�ட� ஆ�யி�கைள விைன�கீடாக 

இைண�� ைவ�த�ளின�. மைடேபா� அைம�க�ப�ட ஒ�ப� வாயி�க� இைண�த�ளின�. உ�சியி�� ஆயிர 

இத��தாமைர நிைல�கள�� அைம�த�ளின�. ேபெரா��க�ைத� ெச��� ெப��ெபா�ளாகிய சிவெப�மா� 

அ�த� எ�� அைழ�க�ப�கி�றன�. அ�ேவ இ��� கைடைவ�த ஈச� எ�� ஓதிய�ளின�. தி�வ�ளா� அ� 

சிவெப�மாைன இைடயறா� நிைன�� ந�றவ ஒ��க�ைத ேம�ெகா�டன�. இ�ேவ இ��� ைககல�ேத� எ�� 

ஓத�ெப�ற�. 
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455. ேக��நி� ேற�எ��� ேக�� ெப���ட� 

���கி� றா��த� ேயானி மயனவ� 



���கி� றா��ழ� பி�க� ைவ�� 

நீ��நி� றாக�� ேந�ப�ட வாேற. 

(ப. இ.)  ��ண�வா�� ���ண�வா�� ஓ���ைறைய�ேக�� நி�ேற�. அவ�க� ��� வ�மா� : 

எ�ஞா��� யா��� ேக��லா� நி�� விள��பவ� ெப���டராகிய சிவெப�மா�. அவ� ஆ�யி�கைள 

விைன�கீடாக உல� உட�களி� ெபா���� விைன�த� காரண� ஆவ�. �ழ��ேபா�ற க�ைவ� ��� 

ைவ�கி�றன�. அதைன உ�வா��கி�றன�. உடைல வள��கி�றன�. அ��ட�ட� கல�பா� ஒ�றாக இைய�� 

நி�ற�ளின�. ேச��தி���� த�ைமயிைன ேந�பட� எ�ப. �த� ேயானி: விைன�த� காரண�. 
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456. ��ட� ெமா��� ெபா��த அல��தபி� 

கா�ைட� தீப� கல�� பிற�தி�� 

நீரிைட நி�ற �மிழி நிழலதா�� 

பா�ட� எ��� பர�ெத��� ப��ேம. 

(ப. இ.)  �வாகிய க��ைபயி�� ெமா�டாகிய வி����றி ெபா��த அ� �விரி��. விரி�தபி� �ைமயா��ள 

���ப விள��� 

 
1. அவனவ. சிவஞானேபாத�, 1. 

2. க�வா��. அ�ப�, 4. 65 - 6. 

ேபா�� க��ேதா�றி� பிற�தி��. அ�க� நீரிைட நி��� நீ���மிழியி� நிழ�ேபா�� நி���. இ�ேவ �த� 

ஐ��� ெபாறி ப��� ஆகிய பதிைன�� (449) க�விகளாலாகிய ப��ட�. இத� க� யா��� நிைல���ள 

��ைம ஐ��, மன�, எ��சி, இ��� எ��� ��� ஆக எ��� ���ட� எ�ப. அ��ட�ட� ஆ�யி� 

ப��ட�க�வி� ���. கா�ைட - �ைமயா��ள. நிழ� - சாய�. பா�ட� - �ைவ�தாலாகிய உ��ட�. எ�� - 

அ��டலாகிய ���ட� க�விக� எ��. 

(அ. சி.)  � - ேயானி. ெமா�� - இலி�க�. கா�ைட� தீப� - க�. 
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457. எ���� ஐ�தா�� இ�திரி ய�க�� 

க��ய ��� கரண� மா�வி�� 1 

ஒ��ய பாச உண�ெவ��� காய�ைப 



க�� அவி��தி�� க��த� கா�ேம. 

(ப. இ.)  அ��டலாகிய ���ட� ஓைச, ஊ�, ஒளி, �ைவ, நா�ற� எ��� �ல�க� ஐ��� 

அக��ற�கல�களாகிய மன� எ��சி இ��� எ��� கரண�க� ���� ஆகிய எ��னாலாய�. இ� பைட��� 

கால�ெதா��� ேபெரா��க� கால� வைரயி� அழியாதி����. (இைடேய தி�வ��ேபெற��� ெச�வி வா��பி� 

அ�கால�� இ����ட� ஒ��க�ப��). இ� ���ட�ட� ��� ப��டலி� ���த�� ஆ�யி���� 

���ண�� ஏ�ப��. ���ண�ைவ� பாச�ண�ெவன� ��ப. உ��டைல� காய�ைப எ�ப. அ� காய�ைபயி�� 

���ட�ட� ��ய உயிைர� �க� ெச�பவ� க��த� ெப��கட�ளாகிய சிவெப�மானாவ�. அ�நிைலயி� 

அவ� க��வி�ேதானாவ�. பி�� ெச�வி வ���றேபா� அ� க��ைன அவி���� த� தி�வ�யி� 

ஒ��வி�ேபா�� அவேன. அ��டலி� காண�ப�� ஓைச, ஊ�, ஒளி, �ைவ, நா�ற� ஐ��� �ல� எ�ப இ�ைவ��� 

உண�ெவ��சியினி���, ேதா��வன. இைவ நிக�த�� இட� ெசவி, ெம�, க�, நா��, ��� எ�ப. இஃ�, 

உ�ள �ல� ஐ��� உண�ெவ��சியி� ேறா���, ெகா�� ெசவி ெம�க� நா ��� எ�பதனா� அறியலா�. 

இவ�ைற இ�திரிய� என�� ��ப. பாச�ண�� - க� �தலிய க�விக� வழியாக வ�� உண��. இதைன� 

���ண�� என�� பாச� வாயிலாக உண�� உண�� என�� ��ப. சிவெப�மா� ஆ�யி�கைள அவ�றி� விைன� 

கீடாக� தி�வ�ளா� உட�ட� ��� விைன� கழிவி�க� உடைல ஒழி�தி�வ�. 
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458. க��த� நாம� கல��ட� பாயிட� 2 

ப��த� ெச�� ப�பாச� நீ�கிட 

எ�ணிய ேவத� இைச�த பர�பிைன 

ம��த லாக வ���ைவ� தாேன. 

 
1. ஓைசேச�. சிவஞானசி�தியா�, 2. 3 - 14. 

" பிற�ெபா��� தி���ற�, 972. 

2. அகார. சிவஞானேபாத�, 4. 1 - 3. 

(ப. இ.)  ெந�றி� க�ைண�ைடய ந�றமி�� சிவெப�மா� தி��ெபய� 'நமசிவய' எ�ப. இ� 

தி�ெவ��ைத��� ஒ��ைட ஒ�பாக அ�த�கரண�க� நா��� ஆ� ஒ��� ஆகிய ஐ�திைன�� 

இைய�திய��வதாக� �றலா�. அ�ஙன� ��மிட�� நகர� இ��� ெம�யிைன��, மகர� மன�ைத��, சிகர� 

ஆைள��, வகர� எ�ண�திைன��, யகர� எ��சியிைன�� இய��வவா��. இஃ�, இ��ேப மன� ஆேளா 



ெட�ண� எ��சி, உ��பா� நமசிவய ஓ� என� ெகா�க. இ�ேவ க��தேலா� நாம� கல�� உட�பா�� 

ப��த� எ�பதா��. தி�ைவ�ெத��தி� ெதாைகயாக� �ற�ப�� அகர உகர மகர� நாத� வி�� எ��� 

ஐ��� �ைறேய, எ��சி இ��� மன� ஆ� எ�ண� எ�பனவ�ைற இைய�திய��� எ�ப�� ஒ��. இவ�றா� 

தி�வ� �ண�� ைகவ�� ப� பாச� நீ�க�ெப�� ப�: சி��ண��. பாச�: ���ண��: அ�ஙன� 

நீ��த�ெபா���� தி�ைவ�ெத��தி� விரியாகிய ெச�தமி�� தி�மைற தி��ைற ஆகிய ேவதாகம�கைள 

ஆ��வி�த�ளின�. அவ�ைற அ�பிய�� அ�ளிய�� என இர�டாக� ப��த�ளின�. அ�பிய� உலகியலாகிய 

அற� ெபா�� இ�ப� ஆ��. அ�ளிய� வீடா��. இன�ப�றி அ�யிய� தி�வ�� ேபறா��. இ� ம��தலாக 

வ��� ைவ�தா� எ�பதனா� ெபற�ப��. ம��த� எ�ப� அ�பிய��� நில�லக வா��ைக �த� என� 

ெபா��ப��. அ�ளிய� எ�ப� ம��த� சிவம தீறாக� ெசா�ல�ப�� ��ப�தா� ெம�க�� ெகா�க. உட�பாயிட 

: உ������கைள� ெச��த. உட�� உ����பி�� �தலா� ெபய�. ப� - பிணி�பி, ப��த�ைம - பிணி��ைம; 

பிணி��� த�ைம, ேவத� - மைற. இைச�த - இய��வி�த. பர�பிைன - எ��� நீ�கமி�றி� ெசறி�த 

பர�பிைன�ைடயா�. 

(அ. சி.)  க��த� நாம� - நம�சிவாய. 
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459. அ�ள�ல தி�ைல அரனவ� அ�றி 

அ�ளி�ைல யாதலி ன�ேவா� உயிைர� 

த�கி�ற ேபாதி� ைக�தாய� த�பா� 

வ�கி�ற ந�� வ��தி�� தாேன. 1 

(ப. இ.)  அ��� அர�� மர��கா���� ேபால� பிரிவிலா இ�நிைல ஒ� ெபா��. ஒ� நிைல அறி�நிைல. 

ம�ெறா� நிைல ஆ�ற�நிைல அறி� நிைலைய� கட�த நிைலெய��� ஆ�ற� நிைலைய� கட��நிைல எ��� 

��ப. அ�ளி�றி அவ�� இ�ைல. அவன�றி அ��� இ�ைல ஆதலி� சிவெப�மா� ஆ�யி�கைள உட�ட� 

இைண�பதாகிய பைட�தைல� ெச���கா� வன�பா�ற� நட�பா�றலாகிய இ�வைக ஒ��க� தாய�பா� ஒ��வி�� 

அ�வி�வைர�� வி��திைண��ைண� ெபா�ளா�கின�. அ�வி�வரா�� �ர�கி�ற தி�வ�ளாகிய அ�பிைன� 

த� பா� ந�பாக� தாேன �ர�த�ள அைம�தன�. ைக�தாய� : ஒ��க�தாய�, ெசவிலி�தாய�; வள����தாய�. 

ைக - ஒ��க�. சீ�சிவ�� ேபர��� ெச�பி� கட�த நிைல, பா�கட��� நிைலயா� ப��. 

(24) 

 



1 அ���டா�. சிவஞானேபாத�, 5. 2 - 3. 

" ெசறிகழ�. அ�ப�, 614 - 8. 

" பர�தபரா. சிவ�பிரகாச�, கா��-2. 

460. வ��த பிறவிைய மா�ந� லா�� 

ெதா��தி�� நீ�கிய ேசாதி யவ�� 

ப���ண� வாகிய ப��யி� எ�லா� 

வ������ நி�றேதா� மா�ப� வாேம. 

(ப. இ.)  நட�பா�றலாகிய ஆதி மா�ந�லா� என�ப�வ�. அவ� ஆ�யி�க�� விைன�கீடாக� பிறவிைய 

வ��த�ளின�. வன�பா�றலாகிய தி�வ�� ேசாதி ந�லாளா��. அவ� வழியாக அ��ெப�� ேசாதியாகிய 

சிவெப�மா� ஆ�யி�களி� இ�ளாகிய அறியாைமைய நீ�கிய��வ�. அ� சிவெப�மா� பலவாகிய 

உயிரின�கைள மா�ந�லாளாகிய ஆதியா�ற�வழி� ப���ணர� ெச�த��வ�. அ�ஙன� அைம�த�ளின 

சிவெப�மா� உயி���யிரா� உ�ணி��ண��தி� சிற�ப�ளின� எ�க. 
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461. மா�ப� வாக வள�கி�ற வ�னி�� 

கா�ப� ஆ�ெப� அலிெய�� க�பைன 

��ப� மாதா பிதாவழி ேபாலேவ 

ஆ�பதி ெச�தான� ேசாதித� ஆ�ைமேய. 1 

(ப. இ.)  �ல� தீயி� சா�பாக வள�கி�ற க�விைன ெவளி�ப��� ஆ� ெப� அலிெயன� கா�ப� 

க�பைனயா��. ேபெராளி� பிழ�பா� அ��ெப�� ேசாதி த� அறிவா�ைமயா� க���ற உயிரி� தா�த�ைத வழி 

நிழ�ேபா� அைம�த�ளின�. தாைய� ேபா�� பி�ைள எ�பதனா� உடலைம��� ெப��பா�� தா�ட�ைப� 

ேபா�றதா��. 'த�ைதயறிேவ மகனறி�' 'த�ைதய ெரா�ப� ம�க' ெள�பதனா� உண�வி� வள��சியைம��� 

ெப��பா�� த�ைதயி� உண�விைன� ேபா�றதா��. தீ�பிழ�பா� இைறவைன ஆ� ெப� அலி எ�ற� 

க�பைனயா�� எ�ற�� ஒ��. இ�ஙன� �றி�ப� சா���த�ைமயா��. சா�� - தட�த�; ெபா�. ஆ� பதி - 

அைம�த�ட��. ஆ�ைம - கா���த�ைம. 

(அ. சி.)  வழிேபால - சாய� ேபால. 
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462. ஆ�மிகி� ஆணா�� ெப�மிகி� ெப�ணா�� 



�ணிர� ெடா��� ெபா��தி� அலியா�� 

தா�மி� மாகி� தரணி ��தா�� 

பாணவ மி�கி�� பா��த�� இ�ைலேய. 

(ப. இ.)  காதலரி�வ�� ம�வி� ெபா����கா� ஆ� ஆகிய வல�பா� ��� மி��� ெச�றா� க����� 

பிற���யி� ஆணாக� பிற���. ெப�ணாகிய இட�பா� ��� மி��� ெச�றா� பிற���யி� ெப�ணாக� 

பிற���. இர�� ��கி� வழியாக�� வ�� ��� ஒ�தி��தா� பிற���யி� அலியாக இ����. ஆ�விைன 

�ய�சியி� க��� மி�தியாகவி��தா� பிற���யி� சிற�பாக� பிற���. அ� சிற��ட� பிற�த உயி� 'உைழயா� 

�வன� ஒ����' ெமா���ட� ஆ��. அக� பயி�சியா� வி�� க���ப��� தி�ைம 

 
1. ம�ண�ைல. அ�ப�, 6 - 45 - 9. 

" ந�லா�ைம. தி���ற�, 1026. 

ஏ�ப�� ம�வி இ��றி�� வி�� ெவளி� ெச��வதி�ைல. ஆதலா� பா��த�� இ�ைல எ�றன�. பாணவ�; 

ப�ணவ� எ�பத� ெச��� திரி�. ப�ணவ� - தி�ைம. 
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463. பா��தபி� ன�ேசா�� ஆ��� �றா�� 

பா��தபி� னாேலா�� பாரினி� எ�பதா� 

பா��தி�� வா�� ப��தறி� தி�வைக 

பா��தி�� ேயாகி��� பா��ச� மாேம. 

(ப. இ.)  காதல� இ�வ�� ம�வி� ��யபி� வாரசர� (��றா� த�திர�, 16. வாரசர�) �ைற�ப� உயி��� 

ஐ��த�களி�� பர�� ஓ�னா� பிற�த உயி��� அகைவ �� ஆ��. நா�� ஓ�னா� அகைவ எ�பதா��. 

இ��ைறயாக� ெச��� ��சிைன� ப��தறி�� கா�க. ேயாக�ைறயி� ��பவ� உயி��பிைன�ண��� 

ேவ��யவா� ெச���த�� ���. ேம�� த�ைதயி� உயி��� ஐ���ைற ஓ�னா� மக��� அகைவ �ெறன��, 

நா���ைற ஓ�னா� எ�ப� என�� ��த�� ஒ��. 
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464. பா�கி�ற வா� �ைறயி� �றளா�� 

பா�கி�ற வா� இைள�கி� �டமா�� 

பா�கி�ற வா� ந��ப�� �னா�� 



பா�கி�ற வா�மா த��கி�ைல பா��கிேல. 

(ப. இ.)  சர ஓ�ட� ெச�கி�ற உயி��கா�� அளவி� �ைற�தா� பிற��� மக�� ��கிய வ�வமாக� 

பிற���. அ� ��� ெந��ெதாைல� ஓ� இைள�தவ� ���� ேபா� இைள���ேபானா� பிற��� மக� �டமா��. 

அ� ��� இைடநிைல�ப����தா� �னா��. இ�வாரா��சி அைன��� ஆ�பாலா��ேக அ�றி� ெப�பாலா��� 

இ�ைல. 
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465. மாதா உதர� மலமிகி� ம�தனா� 

மாதா உதர� சலமிகி� ��ைகயா� 

மாதா உதர� இர�ெடா�கி� க�ணி�ைல 

மாதா உதர�தி� வ�த �ழவி�ேக. 

(ப. இ.)  இ�வ�� ம���கா� தாயா� வயி�றி� மல� ���ரவாக� கழியாம� த�கி மி�கி��தா� பிற��� ைம�த� 

ம�தனாவ�. அ�ேபா� நீர� நீராகிய சி�நீ� மி��தி��தா� பிற�ப� ஊைமயா��. இர��� ஒ�ப இ���மானா� 

��டா��. இ�ஙன� ேநாவ� தா� வயி��� ேதா��� ேச��� எ�க. (மக�ேப� ஆ�டவ� தி�வ��ேபறா� 

தவநிைல. அதனா� இ�வ�� �யரா�� சிவனிைன�ட� உட�ைறவி�ப� ���த� ேவ���.) 

(அ. சி.)  இர�� - மல�� சல��. (30) 

466. �ழவி�� ஆணா� வல�த� வாகி� 

�ழவி�� ெப�ணா� இட�த� வாகி� 

�ழவி�� இர�டா� அபான� எதி��கி� 

�ழவி அலியா�� ெகா�டகா� ஒ�கிேல. 

(ப. இ.)  உயி��� இ�வ�� ம��� கால�� வல��கி�வழி வ��ெகா����தா� பிற��� மக� 

ஆணா��. அஃ� இட� ��கி� வழி வ��ெகா����தா� ெப�ணா��. மல�கா�றாகிய அபான� எதி��� 

வ�மானா� இர�ைட� பி�ைளக� பிற���. இ���கி� வழியாக�� ஒ��வ�மானா� பிற�ப� அலியா��. 

(31) 

467. ெகா�டந� வா� இ�வ���� ஒ�ெதழி� 

ெகா�ட �ழவி�� ேகாமள மாயி�� 

ெகா�டந� வா� இ�வ���� �ழறி�� 

ெகா�ட�� இ�ைலயா� ேகா�வைள யா�ேக. 



(ப. இ.)  ம�வி� �ண�� காதல� இ�வ���� வ�கி�ற உயி��� ஓ� அளவாக வ�த� ேவ���. அ�ஙன� 

ஒ�� எ��தா� தி�வ�ளா� க����� ேதா��� �ழவி�� நனிமி� வன��ைடயதாகவி����. வன�� - அழ�. 

அ� �யி��பாகிய ��� த�மா�ேமயானா� அழகிய வைளயைலயணி�த காதலி வயி�றி� க��த�கிய� ஏ�� 

இ�ைலயா��. அ�ேதா ���� பயி�சியி�ைமயா��, ��சி� அ�ைமயிைன உணராைமயா��, கால��, இட��, 

காத��, க���� தீதற உணரா� காம� ேமலி�டெபா�ெத�லா� �ைறயி�றி ம�வி உர�� இழ�� வர�ைட ம�க� 

ேப�ைற�� அழி��வி�கி�றன�. சி��யி�க��� உ�ள இய�ைக அட�க�தா�� ஆறறி�யிராகிய ந�மேனா��� 

அைமயாவி�� ஆ�ேறா� எ�ன ��வ�? எ�ஙன� மதி�ப�? சி��யி�க�மா�� யா�ேட�� ேவ��� க�வீணா� 

மா�டெதன� க�ட�� ேக�ட�� உ�ேடா? இனிேய�� உ�ைம�ண��� ஓ��ேவாமாக. 

(அ. சி.)  �ழறினா� - த�மாறினா�. 

(32) 

468. ேகா�வைள உ�தியி� ெகா�ட �ழவி�� 

தா�வைள ��ேள தய�கிய ேசாதியா� 

பா�வள�� ��ேள பகலவ� ெபா���� 

ேபா�வள�� ��ேள ெபா���� வாேம. 

(ப. இ.)  அழகிய வைளயலணி�த ெப�களி� உ�தியளவா� அ� வயி�றி� க����� த�கிய அ��ெபற� 

�ழ�ைத�� அ�ணா��� ெதாைளவயி� கா�� ேபெராளி� பிழ�ெபா���. தா� - நா��; அ�ணா��. வயி�றி� 

�ைற�ைறயாக வளர ேவ��ய �����க� அைன��� ெச�ைவ�ற வள��� பகலவனி� ெபா���வா� 

த�ைமயிைன எ���. இ� நிைலைமயிைனேய பி�ைள சிவ�ரிய�ேபா� இ��கி�றெத�� ெச��வ�. எனேவ, 

வயி�றக��� ேச� சிவ�த உ�வாக விள���. ெபா��� - காைலேய ேபா�றில��� ெபா�னிற�. 

உ�தி - ெகா���; ஈ��, அ� வயி�. தா�வைள - அ�ண�தி� க�ணதா� ெதாைள. பகலவ� - கதிரவ�. 

(33) 

469. உ�வ� வள��தி�� ஒ���க� ப�தி� 

ப�வம தாகேவ பாரினி� வ�தி�� 

ம�வி வள��தி� மாையயி னாேல 

அ�வம தாவதி� காரறி வாேர. 

(ப. இ.)  தா� வயி�றி� த�க தவ� ேப�றா� ேதா�றிய ம�க� க� ப��� தி�க� நிைற�த�� தி�வ�ளா� 

நில�லக��� ேதா���. ேதா�றி 'ஈ�� �ற�த�த�' தாயி� தைலயாய கடனாதலி� அ� மக�� தாயா� 



வள��க�ெப��. வள�� கால�� இ�� சா�பா� ம�ளி� மய�க�தினாேல த� உ�ைமயறியா� வள��. அ�வா� 

வள�� த�ைமயிைன அறிவா� யா�? மாைய - இ��சா�பா� ம��. அ�வ� - க��லனாகாைம; அறியாைம. 

(34) 

470. இ�டா� அறி�தில� ஏ�றவ� க��ல� 

த�டா� அறி��� ஒ�வ�� �ைர�தில� 

ப�டா�� ெசா��� பரம�� அ��ள� 

ெக�ேட�இ� மாையயி� கீ�ைமெய� வாேற. 1 

(ப. இ.)  காதலா� ம�வி� த�வய� இழ�� இ���றா� இ�வ�� வி�தாகிய வி��விைன இ�ட தைலவ�� 

பி�ைள பிற��� அ�ல� பிற��� வா��பி�லா� ேபா�� எ��� உணரா�. ஒ� ேவைள பிற�தா�� அஃ� ஆணா 

ெப�ணா எ�� அறி�� அறி�� உ�டாகா�. அ�ேபா� அ�வி�திைன ஏ�ற தைலவி�� ஏ�� அறி�தில�. த�டா� 

ஆகிய சிவெப�மா� அறி�தி���� ஒ�வ���� உண��தா� த�டா�: காரண�தி��� காரிய�பா��ைன 

ஆ�கிய��ேவா�; மன� வா���� எ�டாதவ�; மா�ற� மன�கழிய நி�ற மைறேயா�. ப�டா�காகிய உ�ைம 

உண���� ���த� சிவ�� உயி��� உயிரா� ஆ�� உ�ளா�. அ�நிைலயி� அ� மாையயான� ஆவியி� 

அறிவிைன� கீ��ப��தி� பிற�� இற���களி� உழல� ெச�கி�ற�. இ�தைகய தா�நிைலைய அ� மாைய எ�வா� 

ெச�கி�ற� எ�� நிைன�க நிைன�க மி�க விய�பிைன� த�வதாகி�ற�. 

(அ. சி.)  இ�டா� - த�ைத. ஏ�றவ� - தாயா�. த�டா� - சிவ�. 

(35) 

471. இ��ற நா� இ�வ�� ச�தி��� 

���� பாச�தி� ேதா�றி வள��தபி� 

���ற நா� நில�தி��� ேதா�றிய 

ெதா��ற நா�நி� ேறாத� மாேம. 

(ப. இ.)  காதலரி�வ�� இ�ப� எ���ப� வி��பி ம�வி� ��வ�. அ�ஙன� ��ய ��ட�தி� 

க���டா��. அ� க�வி 

 
1. ைகக. 12. தி�மைல� சிற�� 24. 

 

  



��� ஆ�யி�, ��பமாகிய பாச�பிணி�பி� க���� வ��. வ�� பிற���; பிற�� �ைறேய வள��. 

அ�ஙன� வள��தபி� ேமேலா�கி வாழ �ய��. அ�ஙன� �ய��ேபா�, பைழைமயாகிய விைன�கீடாக 

வ�� பிறவியிைன நா�த� ேவ���. அ�ப� நா�� தி�ைவ�ெத��ைத அக��ைழ�� அ��ட� 

இைடயறா� ஓ�த� ேவ���. பாச� - மாைய. ���ற - ேமலா இ��க. ெதா�� : ��வீ� ெப�ற ப��� 

ெபய�; பைழைம. 

(அ. சி.)  ெதா�� - பழைமயாகிய பிறவி. 

(36) 

472. �யி���� ��ைடைய� கா�ைக��� ��டா� 1 

அயி��பி�றி� கா�ைக வள��கி� ற�ேபா� 

இய�கி�ைல ேபா�கி�ைல ஏென�ப தி�ைல 

மய�க�தா� கா�ைக வள��கி�ற வாேற. 

(ப. இ.)  கா�ைக� ���� �யி� ��ைடயிட அதைன அ�கா�ைக சிறி�� ஐய� ெகா�ளா� 

அைடகா�� ெவளி�ப���வ� ேபால, இைறவ� ஆவிகளி� விைன�கீடாக அ� ஆவிகைள 

அ��டேலா� (உளம�வா�) உ��ட� ெபற� த�ைத க�வி� இர�� தி�க�� தா� க�வி� ப��� 

தி�க�� ���திய��கி�றன�. அதனா� அைன��யி�� ஆ�டவ� ம�கேள. அ���ைம�ணரா� 

ெப�ேறா� த� ம�கேள என� திரிய� ெகா�வ� மய�க�தா� ஆவ�. உ�ைம�ண��தா� ஆசா� 

மாணா�கைர ஓ��வ�ேபா� த� ம�கைள�� பிற� ம�கைள�� ஏைன� சி��யி�கைள�� சிவனிைன�ட� 

ஒ�ப� ேப�வ�. அ�ஙன� ேபணி� அ�ேவ இைறபணியா��. சிற�த� பயி�ற�மா��. அயி��� - ஐய�. 

சிற�த� - தி�வ��ேப�. 

(37) 

473. �த�கிழ� கா��ைள யா�அ� �ைள�பி� 

அத��த லா��பல மா�நி� றளி��� 

அத�க� வா�இ�ப மாவ� ேபால 

அத�க� வா�நி��� ஆதி� பிராேன. 

(ப. இ.)  �த� கிழ�கா� - காரணமாகிய வி�தா�. �ைள�பி� - �ைள�த பி��. அத��தலா�� 

பலமா� - அத� வள��சியி� ெச�யா� அ��� மல� கா�கனி �தலிய பயனா�. நி�றளி��� - நிைல�� 



நி�� ைக�மா� க�தா� பய�த��. அத�க� ேபால - ஓரறி�யி�க� பிற�யி�க��� தா� பய�ப�வேத 

இ�பமாக� ெகா�வ� ேபா��. அ� ஓரறி�யி���� சிவெப�மா� இ�ப��வ�. ஆதி�பிரா� - ஆதிைய 

�ைடய ���த� சிவெப�மா�. 

(அ. சி.)  அத� �தலா� - அத� ெச�யா�. 

(38) 

474. பர�தி� கைர�� பதி�தந� காய� 

உ��தரி� தி��ட� ஓ�கிட ேவ��� 

திைர�கட� உ��� திர�ட� 2 ேபால� 

திரி��� பிற��� தி�வ� ளாேல. 

 

1. க���. நால�யா�. 400. 

2. சிவெனனேவ. தி��களி���ப�யா�, 11. 

(ப. இ.)  தி�வ�ளா� பதிைன�� ெம�களா� விள��� ப�உட� உணவி� காரியமா��. அ� ேவ��மள� 

கைர�� க�வி� ேச��� பதி��. பி�ன� அஃ� உ�வா�� திர�� ஓ���. அ�ஙன� திர�� உ�வாவத��� கட� 

நீரி��ள உ���திர�� ேவறா�வேத ஒ�பா��. அ�ஙன� திரி���பிற�பி��� ெசய� அைன��� தி�வ�ளி� 

தி���ள�தா� நிக�வன. தி���ள� - ச�க�ப�. 

(அ. சி.)  திரி�� - மீ��. 

(39) 

 
15. �வைக� சீவவ��க� 

475. ச�தி சிவ�விைள யா�டா� உயிரா�கி 

ஒ�த இ�மாயா 1 ��ட� திைட���� 

��தம தா�� �ரிய� பிரிவி��� 

சி�த� ���� சிவமய மா��ேம. 

(ப. இ.)  தி�வ�� ெப��தி�வா� ச�தி�ட�, அ� தி�விைன வி�� நீ�கா மர�� கா���� ேபா� 

உர�ெப�� எ��� வரம��� சிவெப�மா�� ஆ�யி�க� உ�த�ெபா��� ஐ�ெதாழி� �ரிய� தி���ள� 

ெகா�ட�ளின�. இ� தி���றி�ேப விைளயா�ெடன ஓத� ெப�ற�. ஆ�யி�க�� மல மக�ற உடைல� 



பைட�த�ளின�. அ��ட�ட� உயிைர இைண�த��வைதேய உயிரா�கி என ஓதின�. அ��கக�ற� �ைண�ரி�� 

த�ைமயி�� அக�றேவ��� த�ைமயி�� ஒ�த பா�ைம�ைடயன மாையக�. அ� மாைய �மாைய என�� 

�வாமாைய என�� இ�வைக�ப��. மல க�ம�க�ட� விரவிய� �வாமாைய. மல க�ம�க�ட� விரவாத� 

�மாைய. இ� வி�மாையக�� ேச��தேத அ��ைசவ� த��வமாகிய ��ப�தா� ெம�க��. அவ��� 

��ப�ெதா� ெம�க�� �வாமாைய என�ப��. இைவ உ��ட� அ��ட� ம��ட� க��ட� என நா� வைக�ப��. 

இவ�ைற� �ல�ட� ���ம�ட� க��க�ட� காரண�ட� என� ��ப. உ�ேவ அ�ம� ெவா�க�ெம� நா��� 

ப�ைம�� ேபா�ைவ �த� பா�� என நிைன� ��க. இ�வி�மாைய�� ப��பா� இர��ப�டேத�� ெபா�ளா� 

ஒ�ேறயா�. இவ��ட� இைண�� நட�பா�றலா� ஊ�� நட��வி�ப�. ��ைம என� �ற�ப�� ேப�ற�கமாகிய 

�ரிய நிைலயி� மலமக�றி� சி�தமாகிய எ�ண�தி�க� சிவெப�மா� ���த��வ�. ���� அ��யிைர� த� 

வ�ண� ஆ�கிய��வ�. விைளயா�� - எ�ண�தாலிய��� எளிைம. ஊ�� - விைன�பயைன �க�வி��. 

சிவமய� - சிவநிைற�. 

(அ. சி.)  இ�மாயா - ��தமாைய - அ��த மாைய. 

(1) 

 
1. மலமாைய. சிவஞானசி�தியா�, 2. 4 - 16. 

" ெசறிகழ�. அ�ப�, 6. 18 - 8. 

476. வி�ஞான� நா�வ� ெம��பிரள யாகல� 

த�ஞான� �வ�� தா�� சகல�தி� 

அ�ஞான� �வ� மா�� பதி�மரா� 

வி�ஞான ராதிய� ேவ��ைம தாேன. 1 

(ப. இ.)  இ� தி��பா�� ஒ�மல�ைடயா� நா�வைகயின�, இ�மல�ைடயா� �வைகயின�, 

��மல�ைடயா� �வைகயின� ஆக� பதி�மெரன ஓ�கி�ற�. ஒ� மல�ைடயா� - வி�ஞானாகல�. இ�மல 

�ைடயா� - பிரளயாகல�. ��மல�ைடயா� - சகல�. 

(2) 

477. வி�ஞான� ேகவல� தார� வி�டவ� 

த�ஞான� அ�டவி� ேதசரா� சா���ேளா� 

எ�ஞான� ஏ�ேகா� ம�திர நாயக� 



ெம��ஞான� ஆணவ� வி��நி� றாேர. 

(ப. இ.)  ேகவல�� ஆரா�வி�டவ�: ��மல�� அ��தாத ஆ��� �த�ைம மலம���ைடயவ�. 

(�த�ைம - அதிகார�.) த�ஞான� - ��� ெச�வி வாயாதவ�. அவ� ஆவிய�ேளா� என� ெபய� ெப�வ�. 

(ஆவிய�ேளா� : அ�சதாசிவ�.) இவ�க� அ�ேளா� ெம��க� உைறவ�. (அ�ேளா� ெம� : சதாசிவ த��வ�.) 

அ�டவி�ேதச� - அறி��கட�ள� எ�ம�. இ�ெவ�ம�� ஆ�டா� ெம�யி�க� உைறபவ�. (ஆ�டா� ெம�: 

மேக�ர த��வ�.) எ�ஞான... நாயக� - எ�ைம ஞான�தராய ெச�விய� ஏ�ேகா� ம�திர� தைலவராவ�. இவ�க� 

ஆசா� ெம�யி�க� உைறபவ�. இ� �வ�� ��� ெச�வி வாயாதவ�. (ஆசா�ெம� - ��த வி�தியா த��வ�) 

ெம��ஞான� - ��� ெச�வி வா��தவ�; ஆ�� �த�ைம மல�மி�லாதவ�. ஆணவ� வி�� - மல�பைசய��. 

நி�றா� - சிவெப�மா� தி�வ�யி� கல�� பிரிவற நி�� ேப�ெப�றா�. இ�நா�வ�� அறிவி�சீல�, அறிவி� ேநா��, 

அறிவி� ெசறி�, அறிவி� அறி� எ��� நாெனறி� ேப�றினராவ�. (இ� நா��� ஞான�தி� சரிைய �தலனவாக� 

�ற�ப��.) இவ�கைள ஒ�மல�ைடயா� என� ��வ� மல�பைசயறாைம ப�றி எ�க. (மல�பைச - மலவாசைன.) 

(3) 

478. இர�டா வதி���தி எ��வ� அ�தைன 

இர�டாவ ��ேள இ�மல ெப�த� 

இர�டா� ��ெற�� ��திர� எ�ப� 

�ர�ேச� சகல�த� ��மல� தாேர. 2 

(ப. இ.)  �� தி��பா��� ஓத�ப�ட ��� ெச�வி வாயாத ஒ� மல�ைடய �வைகயின��, ம�ேறா� 

பைட�����பி� அ�தனாகிய சிவெப�மா� தி�வ��கீ� வீ�ேப� எ��வ�. இர�டா... ெப�த� - இர�டாவ� 

வைகயினராகிய இ�மல�ைடயா� இ�வைகயினராவ�. அவ� நிைறெச�வி�� �ைறெச�வி�� உைடயா� என இ� 

வைக�ப�வ�. இவ�� நிைறெச�வி�ைடயா�� வி�� 

 
1. உைரத�மி�. சிவஞானசி�தியா�, 8. 1 - 1. 

2. தானமியா. சிவஞானசி�தியா�, 8. 2 - 15. 

ேப�றின� வழி�ேப�றின� என இ�வைகயினராவ�. இ��ைறயி� �ைற ெச�வி�ைடயா�, வி��ேப�றின�, 

வழி�ேப�றின� என �வைக�ப�வ�. நிைற ெச�வி - ப��வ� �ைறெச�வி - அப��வ�. வி��ேப� - பர��தி. 

வழி�ேப� - அபர��தி. ஆ�டா�ெம��க� உைற�� அறி�� கட�ளைர வழிப�� அவ�நிைல எ�திய �னிவ� ஒ� 



��ெற�ம�� இ�வி�மல�ைடயா� நிைலயினராவ�. �னிவ� உ��திர�. (சீக�ட உ��திர�� 

இ�நிைலயினேரயாவ�.) �ர�ேச� ...தாேர - வலிைமமி�க எ�லா� க��� உைடயா� ��மல�தாராவ�. 

(4) 

479. ெப�த�த சி�ெதா� ேப���த� சி�த� 

ஒ�தி� �ர��ைட ���றா� சி��மா� 

ம�த� ��மல� வா��ைக மா�டாதா� 

ச�த� தமி��� சகல�� ளாேர. 

(ப. இ.)  �த�ைம மல�பைச அறிெவா� த�கிய ஒ� மல�ைடயா� வி�மிய ���த� சிவேனயாவ�. சி�த� 

: அ� �த� ெபா�� ஈ�; ப�தி� ெபா�� வி�தி. �த�ெபா�� - ப�தி�ெபா��. ஈ� - வி�தி. ஒ�தி�...சி��மா� - 

இ�மல� பிணி�பின� ெம��ண�வினரா�. �ைற ெச�வி�ைடயரா�; ம�த��...மா�டாதா� - ம��ைடயரா� 

��மல�ைத அட��� வலியி�லாரா�; ச�த�...ளாேர - அ��டேலா�ைற�� ��மல� க��ைடயாராவ�. ம�த�� - 

உ�ம�த��; ம�� (தைல��ைற). ச�த� - ஓைச. இஃ� அ��டைல� �றி���. 

(5) 

480. சிவமாகி ஐவைக� தி�மல� 1 ெச�ேறா� 

அவமாகா� சி�த��� தா�த�� வா�வா� 

பவமான தீ�ேவா� ப�பாச� அ�ேறா� 

நவமான த��வ� 2 நா��க� ேடாேர. 

(ப. இ.)  சி�த� - இைறவிள��� நிைற��ள� உைடயா�. ��தா�த� - வி��ேப�; சா��சிய�. பவ� - பிற��. 

நவமானத��வ� - ஒ�பதாகிய ெம�. அைவ : அறி�; (அ�த�). ஆ�ற� (அ�ைன), ��ேணாைச (நாத�), 

நிைனேவாைச (வி��), அ�ேளா�, ஆ�டா�, அர�, அரி, அய� எ��� ஒ�ப� ெம�க�. நா��க�டா� - 

தி�வ��க�ணா� ஆ���ண��தா�. 

(அ. சி.)  ஐவைக�தி�மல� - ஆணவ� - க�ம� - மாைய - மாேயய� - திேராதாயி. 

(6) 

481. வி�ஞான� ஆணவ ேகவல ேம�ேவா� 

வி�ஞான� மாையயி� த��� இ�மல� 

அ�ஞான� அ�சக ல�த� சகலரா� 

வி�ஞான ராதிக� ஒ�பா�ேவ �யி�கேள. 



 
1. ���தி��. 12. க�ண�ப�, 154. 

2. சிவ�ச�தி. சிவஞானசி�தியா�, 2: 4 - 2. 

(ப. இ.)  மல�பைச ஒ�� ம��� ெபா���ேவா� ெம��ண�வினராவ�; அவ� �வைகயின�. (ஆவிய�ேளா�, 

அறி�� கட�ள� எ�ம�, எ�ேகா� ம�திர� தைலவ�.) வி�ஞான...இ�மல� - �மாையயி� த��� இ�மல�தா�� 

�வைகயின�. (�ைறெச�வி�ைடயா�, வி��ேப�றின�, வழி�ேப�றின�.) அ�ஞான ...சகலரா� - �வாமாையயி� 

உ�ள ��மல�ைடயா�� �வைகயின�. (ம�டமானவ�, விைரவானவ�, மி�விைரவானவ�; ம�த�, தீவிர�, தீவிரதர�.) 

வி�ஞான ...உயி�கேள - ேமேல �றிய �வைக ஒ�ப� பிரிவா� உயி�க�. வி�ஞான� - �மாையயின�. அ�ஞான� - 

�வாமாையயின�. 

(7) 

482. வி�ஞான க�ம�தா� ெம�யக� ��ய 

அ�ஞான க�ம�தி னா��வ� ேயானி�� 

ெக�ஞான ெம�தீ�� ேயயிைட யி���ேபா� 

ெம��ஞான ராகி� சிவேமவ� உ�ைமேய. 

(ப. இ.)  வி�ஞான க�ம�த� - ேமலான ஞானக�ம�ைத� �ரிபவ�. அ�ஞானக�ம�தினா� - அ�த 

ஞானக�ம� �ரிவதாேல. �வ�ேயானி - ேதவ�பிற��. எ�ஞான� - ேமெல�� ஞான�. (எ�ஞான� எ�ப� எ��ஞான� 

எ�பத� �ைறவா��.) எ��த� - ேமெல�த�. ெம��ண�� ைகவ�த தவ�ேதா� அறி�நிைலயினரா�� சிவ� 

தி�வ�ைய� ��த� ெம��ைமேய. 

(8) 

483. ஆணவ� ��ற வவி�தா நனவ�ேறா� 

காணிய வி��வா நாத சகலாதி 

ஆணவ மாதி யைட�ேதா ரவர�ேற 

ேச�ய� ச�தி சிவத� �வமாேம. 

(ப. இ.)  ஆணவ�தா� ெபா��திய மைற�� நனவி�லாதா� கா�� ெபா��� வி��நாத� ஆணவமாதி 

அைட�ேதாராவ�. எ�லாவ���� ேமலாக அ�ைன ெம��� அ�த� ெம��� உ�ளன. அ�ைன - ச�தி. அ�த� - 

சிவ�. ஆணவ���ற - ஒ�டா�� ெபா��திய பழமல�. அவி�தா� நன� - மைறப�ட நன�. (அவி�� - மைற�) 



அ�ேறா� - ம�� நன� நீ�கிேனா�. சகலாதி - �ண�வாகிய உட� கல� உலக� ஊ� �தலியன. ஆணவமாதி 

அைட�ேதா� - ஆணவ �தலியன நீ�கிேனா�. ேச�ய� - மிக� ெதாைலவாகிய. 

(அ. சி.)  அவி�� ஆ� நன� - ம�ப�ட அறி�. வி�� ஆ� நாத� - வி��ைவ� பைட�கி�ற நாத�. 

(9) 

 
 



16. பா�திர� 

484. திலம� தைனேய சிவஞானி� கீ�தா� 

பல��தி சி�தி பரேபாக ��த�� 

நிலம� தைனெபா�ைன நி��ட�� கீ�தா� 

பல�ம� ேறபர ேபாக�� ���ேம. 1 

(ப. இ.)  திலம�...���ேம - எ�ளள� ெபா�� அகனம��த அ�பினரா� மிக� கனி�த 

ெமாழியினரா�, �கமல��த நைகயினரா�, தைல�னி�த நிைலயினரா�, �றி��ண��த அறிவினரா�� 

சிவஞானிக���� பணி�ட� ெகா��தா� அளவி�லாத அழிவி�லாத ெச�வ வா���, அற��, அ���, 

தி�வ�� ெப�வா��� எளிதி� வ�ெத����. ��ெபா���ைம ெகா�ளா ைம�ப��த மன�த� ெச��� 

���டராவ�. அறி�ேதா அறியாமேலா அ� �ட��� ஈ�மா� ேந���வி�டா� அ�ேதா பயனிழ�� ேமலா� 

தி�வ�யி�ப�� கி�டா� ��றி�ேபா� அ�ம�ேடா! அ��ட��� ஈ�த தான� பயனா� இழிபிற�� 

அைட��, அழிவி� அ�ல�ழ�ப�. தில� - எ�. பல�-கி��� ேப�. ��தி - வீ�. சி�தி - சிவ�லக வா��. 

பரேபாக� - தி�வ��ேப�. நி��ட� - சிவனிைன� அ�ேறா�. பரேபாக�� ���� - தி�வ�� ேப�றி��� 

உரிய வழி�� கி�டா�. 

(1) 

485. க���� தா�யி� உ���� காலைன� 

ெகா���� தா�யி� ெகா��� �ண�தைன 

ந��ண�� தா��க�� ெச�தி� நாதைன� 

ெச��ண�� தா�சில� ேதவ� மாேம. 2 

(ப. இ.)  உயிைர� �����தி� ெகா�� ெச��� ���வ� ெசயைல உலேகா� ேநேர 

க����தன�. ெகா����... �ண�தைன - த�ைனவழிப�டா� ெபா���� ���வ� உயிைர� 

ெகா�ைள ெகா�ட எ��ண� கட�ைள. ந��ண��தா�-நாெனறியி� ந�ைமயிைன உண��தவ�. 

ேதவ�மாவ�-சிவ�லக�� வா�� ேதவ�� ஆவ�. மா�ற�� ���வைன மா��� ஆ�ற� சிவெப�மா� 

ஒ�வ��ேக �ளெத�ப��, அ�ெப�ைம த�கைள� சாரேவ��� எ��� அவா�� '��க�ைமயினா�' 

விள��வெத�க. 

(2) 



486. ைகவி�� ேல�க� வாகிய கால�� 3 

ெம�வி�� ேல�விகி� த�ன� ேத�வ� 

ெபா�வி�� நாேன �ரிசைட யான� 

ெந�வி� �லாத இ��சி� மாேம. 

 

1. சிவஞான�. சிவஞானசி�தியா�, 8 : 2 - 16. 

" ெந�சி�: தி���ற�, 276. 

" அட�கல��. சீவகசி�தாமணி, ��தி - 27. 

2. ��ற�. தி���ற�, 269. 

" ��க�ைமயினா�. தி�வா�ெமாழி. 3113. 

3. க�வா��. அ�ப�, 4 : 95 - 6. 

(ப. இ.)  க�வா�� கிட�கி�ற கால��� சிவெப�மா� கழேல நிைன�� க���ைடய தி�ெநறி 

ஒ��க�ைத ெநகிழவி�ேட�. அ�ல�. ெம�வி��ேல� - உட�பினிட���ள என� எ��� ப�ைற வி�டவ� அ�ல�. 

விகி�த� - ப�ேவ� தி�ேமனிெகா��� சிவெப�மா�. ெபா�வி�� - உ�ெளா�� ைவ��� �ற�ெபா�� ெச��� 

அ�பிலா� ெபா��ெசா� ெச��. நாேன...ன� - பி�ன� சைடயிைன�ைடய சிவெப�மா� தி�வ�யிைன யாேன 

(ேத�வ�). ெந�வி�.. மாேம - ெந�விடா� எரி�க வி��பிய விள���ேபா� பயனி�லதா��. இ��சி� - அக�; இட 

ஆ�ெபயரா� விள�ைக� �றி�த�. எ�ெண� இ�லா விள��� பய� ெபறாைம ேபால� சிவ நிைன� இ�லாதவ�� 

பய�ெபறா�. 

(அ. சி.)  இ��சி� - அக�. வற� - மல��� ப�. 

(3) 

487. ஆவன ஆவ அழிவ அழிவன 

ேபாவன ேபாவ ��வ ��வன 

காவல� ேப�ந�தி கா����� க�டவ� 1 

ஏவன ெச��� இள�கிைள ேயாேன. 



(ப. இ.)  க�வி�� ஆைணயா� அைம�த 'ேப� இழ�' �தலியன�� பிற�� ஆ�. காவல�...ேயாேன. 

சிவெப�மா� கா��� கா�பவ�; அவ� தி���ள ஆைண வழி�ப�� அவ� ஏவின ெச�ேவாேர ��த�யாராவ�. 

இள�கிைள - ��த�ைம. 

(4) 

 
17. அபா�திர� 

488. ேகால வற�ைட� �னி�� �ளகி��� 

பாைல� கற�� ப��வ ேதெயா��� 2 

சீல�� ேநா��� 3 இலாதவ�� கீ�த� 

கால� கழி�த பயிர� ஆ�ேம. 4 

(ப. இ.)  த�திய�லாதா��� ஈவ� வற��� ப�ைவ� ேபணி� பா� கற�� ���பைத ஒ���. �னி�� - 

வண�கி. வற�ைட - க�றீனா� கறைவ. கால� கழி�த - ப�வ� நீ�கிய. சீல� - சரிைய. ேநா�� - கிரிைய. 

(அ. சி.)  �ள� - தைழ. 

(1) 

 
1. கா��. சிவஞானேபாத�, 11. 

" ப�னியெச�. அ�ப�, 6. 91 - 1. 

" ஞான�. 5." 26 - 3 

" இளைம, " 5. 97 - 28. 

2. ப�ேபாதி�. அ�ப�, 4. 5 - 6. 

3. சீலமி�றி. 8. ஆன�தமாைல, 3. 

4. ��ெபலா, அ�ப�, 4. 28 - 1. 

 



489. ஈவ� ேயாக இயம நியம�க� 

சா�வ தறி�த�� த�� மவ��க�றி 

ஆவ தறி�த�� த�கா தவ�க�� 

கீவ ெப��பிைழ ெய��ெகா ளீேர. 

(ப. இ.)  ேயாக���பாகிய இயம நியம�கேள ெச�ெநறியிைன� சா�வத��ரியன எ�� அறி�� 

அ��ட� அவ�ைற� ைக�ெகா�டா��ேக ஈவ� த�க� ஆ��. ேயாக� - மணெவா����; அைண�. 

இயம� - தீைமயக�ற�. நியம� - ந�ைம ஆ�ற�. அ�றி ...னீேர - இ���ைம அறி�� அ��ெகா�� 

அவ�ைற ேம�ெகா�ளாதவ� க��� ெகா��ப� ெப����றமா��. 

(2) 

490. ஆமா றறியா� அதிப�ச பாதக� 

ேதாமா�� ஈச��� �ய �ரவ��� 

காமாதி வி�ேடா���� தர�த�� க�பி�ேபா� 

ேபாமா நரகி� �கா�ேபாத� க�கேவ. 

(ப. இ.)  ப�சபாதக� - ெபா�, ெகாைல, கள�, காம�, ெபா�� நைச ஆகிய ஐ�� பாவ�� 

அ�சா� ெந�சார� ெச�தவ�. ேதாமா�� - ஆணவமல� ��ற�ைத மா���. �ரவ� - ஆசா�. காமாதி 

- காம� ெவ�ளி மய�க�. வி�ேடா� - தவ�ேதா�. தர� - தர ேவ��ய ந�ெபா��க�. த�� - அ��ட� 

அளி��. க�பி�ேபா� - த�ைன�� பிறைர�� அ�வழி நி���ேவா�. ேபாத� - தி�வ��ண��. க�க - 

ஏ���ெகா�ள. (ந�சா�பி� வ�� ேதா��வ�.) 

(3) 

 

 

 

491. ம�மைல ய�தைன மாதன� ஈயி�� 

அ�ண� இவென�ேற ய�சலி ய�தனா� 

எ�ணி யிைற�சாதா�� கீ�� இ�வ�� 

ந��வ� ஏழா நரக� �ழியிேல. 



(ப. இ.)  உ�ைம உண��ட� இரவல� இைறவ� தி�வ�ைய� ெதாழாராயி� அவ���: 

ஈ�தவ�-ெகா��தவ�. (அ�ேபா� �ரவல�� ெதாழா அராயி�) ம�மைல ...மீயி�� - ம��� மைல�� 

ேபா� பர��� ெசறி�� உய��மாகிய ெப�� ெபா�� த�தா��. (ஏ�ேபா�) இ�வ��...�ழியிேல - ஈ�தவ� 

ஏ�றவ� ஆகிய இ�வ�� க� நரக� �ழிவீ�வ�. (ஏ�ேபா� என ஒ� ெசா� வ�வி�க) எனேவ, இரவல�� 

�ரவல�� இைறவண�க�ைடயரா�� த�கைள ஆ�டவ��� அ�ைம எ��� த�க�பா��ள அறி� 

ெச�வ�கைள அவ� உைடைம எ��� அ�ளா� உள�ெகா�� ஒ�வ��ெகா�வ� ஈ��� ஏ��� 

உதவியா� வா�வேத தி�ெநறி எ�ப� ெபற�ப��. 

(4) 

18. தீ��த� 

492. உ�ள�தி� உ�ேள உளபல தீ��த�க� 

ெம�ள� �ைட��நி� றாடா� விைனெகட� 

ப�ள�� ேம�� பர�� திரிவேர 

க�ள மன�ைட� க�வியி ேலாேர. 1 

(ப. இ.)  தீ��த�க� - ஆ�டவைன மறவாைமயாகிய அ���, அவ� ெப���ைணயாகிய அ���, அ� 

அ�ளா� கணி��� 'சிவயசிவ' எ��� தி�ைவ�ெத����, அ� மைற வ�ணமாகிய நாய�மா� தி��� 

�தலியவ�றி� நிைற��நி��� சிவன��� உ�ள�� ஓவா ��ன� தீ��த�களா��. ெம�ள� ...விைன ெகட� - 

பிற�பி�� ஏ�வாகிய விைன��, அத�ேக�வாகிய மல��அகல ேம��றிய உ�ள���ள தீ��த�கைள 

ந�மன��ட� ைக�ெகா�டா�, அ�வா� ����; அ�ஙன� ெச�யா�. ப�ள�� ...ேளாேர - கா�� மைல�� ��றி� 

திரிேவா� தி��ைற� க�வியி�லாதவராவ�. 

(1) 

493. தளியறி வாள���� த�ணிதா�� ேதா��� 

�ளியறி வாள���� �ட�� ஒ�ணா� 

வளியறி வாள��� வா��கி�� வா���� 

ெதளியறி வாள�த� சி�ைத� ளாேன. 



(ப. இ.)  த�ணி� - �ளி��த�; இ�ப�. ஒ�ணா� - ெபா��தா�. வளி - கா��; உயி����. (ஈ�� மன 

ஒ��கமாகிய ேயாக� பயி�சி) வா��கி�� வா����: நாெனறி� ெளா�றாகிய சிவேயாக�தா� வா��க�ெச���. 

ெதளியறி ...ளாேன - தி�வ� �ண��ைடயா� த� �ய��ள��ைற�� சிவெப�மா�. 

(அ. சி.)  தளி - இர�க�. �ளி - உலக அறி�. 

(2) 

494. உ�ள�தி� உ�ேள உண�� ஒ�வைன� 

க�ள�தி னா�� கல�தறி வா�இ�ைல 

ெவ�ள�ைத நா� வி�மவ� தீவிைன� 

ப�ள�தி லி�டேதா� ப�த�� ளாேன. 2 

(ப. இ.)  ெம�ய�யா�த� அ��டலாகிய ப�ள�தி� அைம�த இைறபணியாகிய ப�த� நிழலி� உ�ள 

சிவெப�மா�. உ�ள�தி�... ஒ�வைன - மல�நீ�கிய அ�ப� உ�ள�தி� உண���� உண�வா� உணர�ப�� ஒ�பி� 

ஒ�வனா� சிவெப�மாைன. க�ள�தி ...வா� இ�ைல - தீெநறி�க� ெச�வா� யா�� கல��நி��� சிவைன 

அறியமா�டா�. ெவ�ள�ைத ...தீவிைன - அவ� தீவிைன எ��விைனயாகிய ெவ�ள�ைத நா��ெச�� ��வி��. 

ெவ�ள� - அளவிற�த ெதாைக. தி��தநீராகிய ெவ�ள�ைத எனி�� அைம��. இ�ெபா��� ெவ�ள�ைத 

நாடவி�மவ� தீவிைன எ�க. நா� : எ�ச� திரி�. 

(3) 

 
1. ேகா� தீ��த� அ�ப�. 5. 99 - 9. 

2. உ�ள ��கல� " " 52 - 3. 

495. அறிவா� அமர�க� ஆதி� பிராைன� 

ெசறிவா �ைறபத� ெச�� வல�ெகா� 

மறியா� வைள�ைக வ��ன� க�ைக� 

ெபாறியா� �ன���க� ��ணிய ராேம. 

(ப. இ.)  ஆதி�பிரானாகிய சிவெப�மாைன மறவாெந�சினரா� உறவான ேபர�ப� விைழத�க அமர� 

என�ப�வ�. அ�தைகய அமர� அவைன அவன�ளா� உ�ளவா� உண�வா�க�. அம�த� - வி���த�. எ��� 

நீ�கமற நிைற���ள சிவெப�மா� அ�யா�ெபா��� ஆ�டா�� ெவளி�ப�ட�ளிய இட�க� உைறபத�களா��. 

அ� பத�கேள தி���க� என��, தி��ேகாவி�கெளன�� சிற�பி��� ெசா�ல�ப��. அ��கினா�� 



ெநகி�வினா�� மறி��வீ�� அழ� ேச� வைள�ைகயிைன�ைடய உலக அ�ைனையெயா�த க�ைக எ��� 

தீ��த�தி� 'எ�ன ��ணிய� ெச�தைன ெந�சேம ��ைன நீ�ரி ந�விைன� பயனிைட' எ�ப�ேபா�� 

��ைன� ��ணிய� ேப�ைடயா� ெபாறியா� ஆவ�. அவ� இ�ெபா�� ���வதா� ேம�� மி�க ��ணிய� 

ேப�றினராவ�. மறியா� வைள�ைகைய� க�ைக�� அைடயா�க�� ஒ�� வல�ெகா� - ெவ�றிெகா��த�. 

அறிவா� - தி�வ�ளா� உண�வா�. ெபாறியா��ன� - ��ணியநீ�. 

(4) 

496. கடலி� ெக���� �ள�தினி� கா�ட� 

உட���� ேத�வா� த�ைமெயா� பாரில� 

திட��ற ந�தி தி�வ� ளா�ெச� 

�டலி� ���தைம ஒ�றறி யாேர. 1 

(ப. இ.)  தி�வ��ட� மா���� சிவெப�மாைன� ேதட� ��வா� கடலி� ேபாக�ட ெபா�ைன� �ள�தி� 

ேத� எ��க� �ணி�� �ள�தி� இற�கி �ய�வாேரா� ஒ�ப�. தி�வ��வழி நி�பா���� சிவெப�மானாகிய ந�தி 

அ� தி�வ�� வழியாக உடலி� ���� நி�ற��வ�. இ� ��ைம ஒ��� அறியாராக�� சில�ள�. உட��� - 

மா�பா���. திட��ற - ஆ�யி���நிைல�த சா�பான. ந�தி - சிவெப�மா�. 

(5) 

497. கல�த� நீர �ட�பி� க���� 

கல�த� நீர �ட�பி� சிவ��� 

கல�த� நீர �ட�பி� ெவ���� 

கல�த� நீ�நில� கா�ற� வாேம. 2 

(ப. இ.)  உட�� ஐ��த� ��ட�. அவ��� நில� ெபா�ைம: நீ� ெவ�ைம; தீ ெச�ைம; கா�� க�ைம; 

வான� �ைகைம. இ�தி��பா��� �றி�க�ப�� க���, சிவ��, ெவ��� ஆகிய ���� ���ண�கைள� 

�றி�பன. இவ�ைற� தி�வ�� �ைணயா� சிவ நிைனவா� ��ைம�ப���வேத தீ��தமா�வதா��. 

(6) 

 
1. ேதா�ற�. அ�ப�, 4. 98 - 6. 

" நீ�றழக� 12, ஏய� ேகா�, 131. 

2. ெபா�பா�, உ�ைம விள�க�, 6. 



19. தி��ேகாயி� 

498 .தாவர லி�க� பறி�ெதா�றி� தாபி�தா� 

ஆவத� ��ேன அர� நிைலெக�� 

சாவத� ��ேன ெப�ேநா� அ��தி�� 

காவல� ேப�ந�தி க��ைர� தாேன. 1 

(ப. இ.)  'தைழ�தேதா ரா�தியி�கீ�� தாபர� மணலா� ��பி' எ�பதனா� ெச�தமி�� ெச�ெநறியாளரி� 

சீரிய வழிபா� நாரிபாக� த� சிற�த தி���வமாகிய ெச�தழ� அைடயாளமா� சிவ�ெகா��தி� வழிபாடா��. 

இ�ேவ அ���வ� தி��� இத�க� எ� தி��� நிைனவிைன�� ஏ�றி� ெதா�த�கிட��டா�. மாவாயி��பி� 

அவரவ� மனமிைச�த உ��ைட� ப�டமா�கி ��ப��, ெபா�க�� யாயி��பி� ேவ��யவா� உ�� ேவ�ப�ட 

அணியைம�தணி�� அகமகி�த�� இத�ெகா�பா��. எ�லா நிைன���� நிைல�களமாக நிைல��றெத��� 

ெபா�ளி� தாவர� எ�றன�. ேவ�� ெநறியாள� ஆ�றா� பைகைமயா� அ� தாவர�ைத� பறி�ெத��� ஆ�� 

ேவெறா�ைற�ெகா�� நிைலநா��வ�. அ�ஙன� ெச�வதைன ேவ�த� ��னறி�� ஆ��ைண�� 

த��த�ேவ���. தடா� ஒழியி� �திதாக நா�ட����த��� நா�� ��வத� ��ன�, ேவ�த�� ேவ�� 

இைட�ரி�� ெக��. மா�� ம�வத���ேன தீ�ட��� கா�ட��� ஒ�வா� ெதா�ேநாயரா�� 

ெப����ப�த���வ�. அைன��லக ந�ைம��� நிைன�பரிய காவலனா� நீ�விள��� ந�தி�ேப�ேச� 

நமசிவய�த� க��ைரயா� நவி�ற�ளின�. பறி�� - பி��கி. ஒ�றி� - ேவெறா�ைற. தாபி�தா� - அ�ேக 

நிைலநா��னா�. ஆவத� ��ேன - அ�ப� நா��ய உ�வ� நிைல�ப�வத� ��ேன. ெப�ேநா� - 

அ�வ��க�த��த ெதா�ேநா�. ேப� ந�தி - ���த� ெப��கட��. 

(1) 

499. க��வி� தா�மதி�-க�ெலா�� வா�கி�� 

ெவ��வி� ��அபி ேடக� தரசைர 

���வி� ���னி ேவதிய ராயி�� 

ெவ��வி� ேதவி�� வி�ணவ� ஆைணேய 

(ப. இ.)  க��வி�� ஆ� மதி� - ெச�ெநறி�ெச�வ�களா� க��வி�க�ெப�� உய�� அகல� தி�ைம 

அ�ைம எ��� நா�கினா�� சிற�� கா�சி�� இனிைமயாக எ��� நி�� நில�� தி��ேகாயி� தி�மதி�. 

வா�கி�� - ஒ� சி� ����க� நீ�க�ப�டா�. ெவ��வி��� - நீ�கியவ�கைள அழிவி���. அபிேடக�தரச� - 

தி��� ��ய ேவ�த�. ���வி��� - இட�ற�ெச���: வி�ணவ� - பரெவளியாகிய சிவெப�மா�. 



(2) 

500. ஆ�ற� ேநா�மி� கவனி மைழயி�றி� 

ேபா�ற� ம�ன�� ேபா�வலி ���வ� 

���ைத� தா�தி�� ேகாயி�க ெள�லா� 

சா�றிய �ைசக� த�பி�� தாேன. 

 
1. வாயி��. அ�ப�. 5. 58 - 9. 

" ஆைன. 12. தி�நா��கரச�, 299. 

(ப. இ.)  ���ைத�த சிவெப�மா� தி��ேகாவி�களி� எ�லா� ெநறி ��� �ைற��மாகிய ெச�தமி� 

ேவத ஆகம�களி� விள�பியப� நா�வழிபா� சிற��வழிபா�க� ��டா� ெச�த� ேவ���. ெச�ய� தவ�மானா� 

உலக���� அளவி�லாத ெகா�ய ேநா�க� ெப���. ேவ���கால�� மைழெப�யா�. சிற��ைட ம�ன�� 

ேபா�வலி ��றி மற�� மான�� இழ�� சீரழிவ�. 

(3) 

501. ��னவ னா�ேகாயி� �ைசக� ����� 

ம�ன���� தீ��ள வாரி வள����� 

க�ன� கள� மி��தி�� காசினி 

எ�ன� ந�தி எ���ைர� தாேன. 

(ப. இ.)  ���ைத�த கட�� எ��வா� �ண��� சிவெப�மா� ஒ�வேன. அவ� எ��த�ளியி���� 

தி��ேகாவி�க� இர��. ஒ�� ஆ�யி�க�, ம�ெறா�� தி��ேகாவி�. இ� விர��ட�க�� வி�மிய ���த� 

சிவெப�மாைன �ைறேய ெச�� நிைன���வ��, நி�� நிைன���வ�� ஆகிய தி�வைடயாள�களா�. 

இவ�றி� வழியாக இவ�ைற வழிப�� ெம�ய�பின�த� �ய தி���ள��� சிவ� எ��த��வ�. இ� 

விர��ட�களி�� ெச��� �ைச '��னவனா� ேகாயி� �ைசயா��.' அத�� ��� ஏ�ப�டா� ஆ�� ேவ�த��� 

நா�� தீ���டா��. ேவ���கால�� மைழ ெப�யா�. உலக�தி� க�ன�கள� அளவி�லாம� ெப���. 

இ�ஙன� ந�திய�� ெச�தன�. வாரி - வ�வா�; மைழ. க�ன� - களெவ��பத�காக� �வரி� ேதா���க�வி 

மி��தி��. அளவி�றி� ெப���. காசினி�� (எ��� பாட�தி��) - உலக�தி� வா�� ம�க��� (ஆ�ெபய�). 

����� - சிற�ெபா� �சைன ெச�ய� தைட�ப�� நடவாம� ேபானா�. 

(4) 



502. ேப�ெகா�ட பா��பா� பிரா�த�ைன அ��சி�தா� 

ேபா�ெகா�ட ேவ�த���� ெபா�லா வியாதியா� 

பா�ெகா�ட நா����� ப�ச� மா�எ�ேற 

சீ�ெகா�ட ந�தி ெதரி��ைர� தாேன. 

(ப. இ.)  இய�ைக� ெச�தமி� அ�தணாள� பா��பா� என�ப�வ�. தி�வ�ேய �றி�ேகாளாக மீளா 

அ�ைமயா� வா�வேத ெப��ேப�றி�பாக அக�� �ற�� ஒ��� பா��பா� ஒ��கமி�க வி��திைண� பா��பாராவ�. 

அவ�கேள �ைச�� உரியவ�. தமி� நா��� ெவளியிலி��� வ�வா�� உய�நிைல� ெபயைர மயலா� 

ைவ���ெகா�வ�. அவ�க� ேப�ெகா�ட பா��பா� என�ப�வ�. அவ�க� தி��ேகாவி� �ைசெச��� த�கவராகா�. 

அவ�கைள� ெகா�� �ைசெச�வி�தா� தீைமகைள� ேபா� ெச�தக��� ேவ�த��� நீ�கா� ெகா�ேநா�க� 

வீ���. �ைறேச� தி�நா��� வ�கடமாகிய ப�ச�� உ�டா��. 

(அ. சி.)  ேப�ெகா�ட பா��பா� - ஆரிய� பா��பா�. 

(5) 

20. அேதா�கெதரிசன� 

503. எ�ெப� மா�இைற வா�ைற ேயாஎ�� 

வ�பவி� வாேனா� அ�ர� வலிெசா�ல 

அ�பவள ேமனி அ��க� ேபாயவ� 

த�பைக ெகா�ெல�ற த�பர� தாேன. 1 

(ப. இ.)  ந�மண� கம�� வாடா� க�பகமாைல யணி�த பீடா�மா� உ�ளி�ட நா�ேவறிய�ைக ��ப�� 

��ேகா� ேதவ�க�� சிவெப�மானிட� �ைறயி�டன�. 'எ�ெப�மாேன �ரப�ம� �தலிய அ�ர� ெச��� 

ெகா�ைம ெபா��க��யலி�ைல; எ�கைள மா�ெடாழியாவ�ண� ஆ�ட�ளேவ���' எ�� �ைறயி�டன�. 

சிவெப�மா� அ��க� கட�ைள� ெச�� �ரைன அட�கி வி�ணவைர� கா�த�ள� பணி�த�ளின�. 

தி�ைவ�ெத��தா� நா�� நிக�� தி����� ஐ�ெதாழி� அ�����. அ� ைவ�ெதாழி��ரிய �க�க� ஐ��. 

சிற�பாக நட��� ேபா� �தலியைவ த� ஆ�றலாகிய ச�தியினா� நிகழ�த�ப�வன. அத�ெபா���� ெகா��� 

தி��க� ஒ���ேசர� தி��க�க� ஆறா��. ஐ��க அ�ேளா�� அ��க� ெபா�ேளா�� ஒ�ேற எ�ப� திக� 

உ�வி� எ�ணி�ைகயா�� உணரலா�. அ�வி�வ� �க� விழி மல��ைக ���� தனி�தனி ��ப�, 

ெச�தமி���ரிய இய�ைக� சீரிய எ���� ��பேத. இ� ��ைமைய விள��� தி��பா�� வ�மா�: 

"�க�விழி மல��ைக ��� ��ப� ��� நா�ெச� 



மகவிைன� க�ள வ�த வ�ள�� கீ��� சாட� 

��மிைற� கைவக� ���� ��பேத ெபாலி�� அ�ேற 

திக�� வா�� ேசைய� சிவெனன� ெதளிய லாேம." 

-தணிைக��ராண�, சீபரி�ரண நாம�படல�, 183. 

இதனால�ேறா 'தி���க�' அ��க�சிவ� எ�� அைழ�க�ப�கி�றன�. அவ���ரிய ஆெற��� 

அ�மைற�� 'ஓ� சிவயநம' எ�� வழ�க�ெப�கி�ற�. வ�பவி� - மணநிைற�த மாைலயணி�த அ�ர� - 

�ரப�ம�. அவ�த� பைக - ேதவ�பைக. த�பர� - தாேன ���த�; சிவெப�மா�. ெபா�ேளா� - மக�. 

'த�ெபா� ெள�பத� ம�க� அவ�ெபா�� 

த�த� விைனயா� வ��' 

தி��. - 63 

எ��� ெச�தமி�� ெபா�மைறயி�க� ம�கைள� ெபா�ெளன வழ�கியி��ப�உ� கா�க. 

ேம� � இ���ைம வ�� ந�பி ஆ�ர� தி��பா�டா�� உண�க: 

'ெபா ��பலம �ைடய�ர� றாரகைன� ெபா�� 

ெபா��வி�த ெபா�ளிைன�� பைட��க�த �னித� 

க���விலி� மல�வாளி� காம�ட� ேவவ� 

கன�விழி�த க��தேலா� க���� வினவி� 

 
1. சமர. அ�ப�, 5. 64 - 10. 

இ�� �ன�ெவ� �ைரெப�கி ேயலமில வ�க� 

இ�கைர�� ெபா�தைல�� மரிசிலி�ெற� கைரேம� 

க���ைனெவ� ��த��பி� ெபா�மல��� பவள� 

கவி�கா��� க�ெபாழி��� கலயந��� காேண" 

- 7. 16 - 9. 

(அ. சி.)  அ�ர� - �ரப�ம�. 

(1) 

504. அ�டேமா ெட��ைச தா��� அேதா�க� 

க�ட� க��த க��தறி வாரி�ைல 



உ�ட� ந�ெச� �ைர�ப� உண�விேலா� 

ெவ�டைல மாைல விரிசைட ேயா�ேக. 1 

(ப. இ.)  அ�ட�கைள��, எ���திைசகைள�� ����றி� கா�த��� சிவெப�மானி� நிலவைறயாகிய 

கீ�ேநா�கிய தி��க� அேதா�க�. அ� �க�தி� க�ட�க��த� ��ற� ெபா��தேதயா�. ம��� �ற�ப�� 

�ராண�கைதக� உ�வகேமயா�. க�ட� க��த க���: தி��பா�கட� - ஆ�யி� ந�றா�வாழ� சிவெப�மா� 

தி�வ�ளா� ந�கிய உல� உட� உைடைமகளா�. கைடத� - சிவைன மற�� யா� எ��� ெச��ெகா� வானவ� 

தானவ� என�ப�� இ�விைன�க� �ய�த�. ந�� - சிவெப�மாைன மற�ததாகிய ��ற�. அ�ேவ கைறயா��. 

அ� ��ற�ைத ஏ��� ெபா��தேத க�ட� க��ததா��. இ�ேவ உ�ைம�க���. ந�� - ெவ���. க�ட� - 

வர��; தி�வ�ளாைண. 

(அ. சி.)  அேதா�க� - பிரகி�திமாைய. 

(2) 

505. ெச�தா� அறி�� ெச��கட� வ�ட��� 

ெபா�ேய �ைர��� �க�� மனித�க� 

ெம�ேய �ைர�கி� வி�ேணா� ெதாழ�ெச�வ� 

ைமதா�� தில�� மிட�ைட ேயாேன. 

(ப. இ.)  ெபா��ேச� �க���ரிய இைறைம��ண� இலராயினாைர மய�க�தா� இைறெய�� ெகா�� 

�ைறயி�றி� �க�� ெபா��ைர மனித�கைள ெம��ெபா�ளா� சிவெப�மா� அறிவ�. அ� சிவெப�மாைன 

ெம���க� �க��� வழிப�வாைர� ெதாழ�ப�� ேதவ�த�மா� ெதா�வி�ப�. இ� ��ைம வ�மா�: 

"���தழ� ேமனி� தவள� ெபா�ய� கனக���ற�� 

எழி�பர� ேசாதிைய எ�க�பி ராைன இக�தி�க��� 

ெதாழ�ப�� ேதவ� ெதாழ�ப� வாைன� ெதா�தபி�ைன� 

ெதாழ�ப�� ேதவ�த� மா�ெறா� வி���த� ெதா�டைரேய." 

- அ�ப�, 4: 113 - 5. 

ெச�தா� ...வ�ட�� - உலக நிகழ�சிகைள அ��லைக ஆ�கி நீ�கமற நி�கி�ற சிவெப�மாேன அறிவ�. 

ெம�ேயஉைர�கி� - ெம�� ெபா�ளாகிய சிவெப�மாைன� �க��� வ��தினா� ைம - ேமக� ேபா�� க�ைம. 

(3) 

 



1. ப�வைர. அ�ப�, 4. 14 - 1. 

506. ந�தி எ��� ந��ற ஓ�கிய 

ெச�தீ� கல��� சிவெனன நி��� 

��தி� கல�த� �லக� வல�வ�� 

அ�தி இைறவ� அேதா�க மாேம. 

(ப. இ.)  ந�தியாகிய சிவெப�மா� ெச�தீ� பிழ�பாக எ��த��வ�. அவ�ட� ெதா�ைமயிேலேய 

ேவற�றி நி��� தி�வ�ளா�ற� நட�பா�றலாக நி�� உல�யி�கைள விைன�கீடாக ஆ���. அ�ேவ வன�பா�றலா� 

நி�� நட�பா�ற� நிைலயி� ெச�விெபற� ெச�த ஆ�யி�கைள� சிவ��ட� ����. இ�ேவ வலமாகிய 

ெவ�றியா��. இ� தி��கேம கீ�ேநா�கிய தி��கமா��. வல�வ�� - ெவ�றி ெகா���. அ�தி இைறவ� - 

அ�திேபா�� தி��சைடயிைன�ைடய சிவெப�மா�. அேதா�க� - தி�வ�ளா�ற�. 

(4) 

507. அேதா�க� கீழ�ட மான �ராண� 

அேதா�க� த�ெனா�� எ�� �ய�� 

சேதா�க� ெதா�மல�� க�ணி� பிரா�� 

அேதா�க� ஊழி� தைலவ� மாேம. 

(ப. இ.)  கீ�ேநா�கிய தி��க� ��த சிற�பிைன� ேக�மி�. ெதா�ேலானாகிய சிவெப�மா� அ� 

தி��க��ட� கல�� எ�லா� �ய�வ�. ெம�யா��ள ஓ� எ��� ைவ�பா�றலி� ேம��க� ஒளிேச� 

�மாையயாகிய வி��. கீ��க� �வாமாையயாகிய ேமாகினி. இ� நிைல ���� ெதாழி�ப���� கல���, 

சிவ��வாக எ��த��� நிைல�கள�� �றி�பதா��. இ� தி��க����ரிய �� �தேல ஊழி�தைலவனாவ�. 

ஓெமாழி ெசா�ல�படேவ �மாையயாகிய வி����, �வாமாையயாகிய ேமாகினி��, கீ�மாையயாகிய �ல�ப�தி�� 

ெபற�ப��. �ராண� - கா��� பைழேயா�. அேதா �க�த� - அ��க�. அேதா�க� - மாையைய� 

காரிய�ப���பவ�. ஊழி�தைலவ� - அைன�ைத�� ஒ���� தைலவ�. 

(அ. சி.)  சேதா�க� - ச� ஓ� �க�; ச�தாகிய பிரணவ ெசா�பமான �க�. 

(5) 
508. அேதா�க மாமல ராய� ேக�� 

அேதா�க� தாெலா� �றா� விரி�� 

அேதா�க மாகிய அ�தமி� ச�தி 



அேதா�க மாகி அம��தி�� தாேன. 

(ப. இ.)  கீ�ேநா�கிய தி��க��ட� �� மாயாகாரிய�கைள� தி���ள�தா� ெதாழி�ப��தி 

அம��தி��தன� சிவ�. அ�தமி� ச�தி - அளவி�லாத மாையயி� ஆ�ற�க�. (ஆ�ேகா� மாயா ச�திக�: 

ெச���, சின�, சி�ைம, இவற�, மா�பிற�த மான�, மாணா�வைக எ�பன.) அம��தி��தா� - 

தி���ள��றி�பா� இய�கி நி�றன�. அேதா�க� - ஆதியா�ற�. 

(6) 

21. சிவநி�ைத 

509. ெதளி�� ஞான��� சி�ைதயி� உ�ேள 

அளி�� வாரம ராபதி நா� 

எளியென� றீசைன நீச� இகழி� 

கிளிெயா�� �ைஞயி� கீழ� வா�ேம. 1 

(ப. இ.)  தி�வ� �ண��ைடயா� ந� உ�ள�தி��ேள சிற�� விள��� சிவெப�மாைன வி�ணவ� 

�தலிேயா� ெதா�� அவ� தி�வ�ைள� ெப�வ�. எளியென� ...வா�ேம - தி�வ��ண�விலா� கீேழா� 

சிவெப�மாைன �வெரா�� ஒ�வனாக எளிைமயாக எ�ணி� �ற�கணி�கி�றன�. அதனா� அவ�க� 

பிறவி���ப�தி� உழ�கி�றன�. அவ�க� நிைல �ைனயா� கிழி�க�ப�ட கிளிேபாலாகி�ற�. 

(அ. சி.)  கீழ� - கிழிப�ட�. 

(1) 

510. �ளி�தவ� வானவ� தானவ� எ�லா� 

விளி�தவ� ெம��நி�ற ஞான� உணரா� 

அளி�த� �றிய ஆதி� பிராைன� 

தளி�தவ�� க�ல� தா�கஒ� ணாேத. 

(ப. இ.)  க�மன�ைடய வானவ� தானவெர�லா� வி�மிய ��மத� சிவெப�மாைன� ெக�மி� ெதாழா� 

'ெப�ேநா�க� மிக நலிய� ெபய���� ெச��� பிற�பத�ேக ெதாழிலாகி இற�கி�றன�.' சிற�த தி�வ�யமி�ைத 

ய��� சிவெப�மாைன� தளி� ெகா�� வழிப�டாேர அ� ேபரி�ப�ைத� தா��� ெப�றியராவ�. தளி�தவ� - 

தளி�ெகா�� வழிப�டவ�. விளி�தவ� - மீ��� பிற�க இற�தவ�. அளி�� - கனி��, தா��த� - அைணத�. 

(அ. சி.)  �ளி�தவ� - வா�ய சரீர�ைத உைடயவ�. தளி�தவ� - அட�கியவ�. 

(2) 



511. அ�பைக யாேல அ�ர�� ேதவ�� 

ந�பைக ெச�� ந�ேவ ���தன� 

எ�பைக யாகி�� எ�தா� இைறவைன� 

ெபா��பைக ெச�யி�� ஒ��ப� தாேம. 2 

(ப. இ.)  அறியாைமயா� விைள�� ெச��காகிய பைகயினாேல அ�ர�� ேதவ�� பிற��� பைகவரா�� 

ெப��ேபா� ெச�� மா�டழி�தன�. இைறவைன� ெச�தமி� மைறயா� வழிப�பவ� எ�பைக�� ெகா�ளா�, வி�ளா�, 

சிவேன அவ�த� பைகயிைன நீ�கிய��வ�. காவல� ேமவலைர நீ�கி� தாவி� ��கைள� த�பாம� கா��� 

வா�ைம 

 
1. என அ�ப�, 5. 97 - 9 

2. உைட�த�. தி���ற�, 873 

" பைக எ��� " 871 

இத�ெகா�பா��. விைளயா��ட���, ெபா��ைமயாக���ட� பைகெய��� ெசா�ைல� ேக�ட�� ந�ற��. 

அ�பைக - பிற��� பைக. இைறவைன - ���த� சிவைன. 

(அ. சி.)  ெபா��பைக - விைளயா��� பைக. 

(3) 

512. ேபாக�� மாத� �லவி ய�நிைன� 

தாக�� உ�கல� த��ள னாதலி� 

ேவதிய ரா�� விகி�தனா� எ�கி�ற 

நீதி�� ஈச� நிைன�ெபாழி வாேர. 1 

(ப. இ.)  மாத�ட� ���� ஊ��� அவ�கைளேய விடாம� நிைன����� மய�க��ளவராதலா�. ேவதிய 

...வாேர - ெம��ண�� ைகவ�த தவ�ேதா� உண�� �ைற�� நிைலெப�� நி��� இைறவைன நிைன�� 

தவ�ேபறி�லா� கழிவ�. ெம��ண��தா� மாதெரா� �� மகிழி�� ேபாெதா�நீ��ம�ேத�தி� ��வா� அவ�பி� 

��'ேவாராதலா� சிவன�ைய� த�பா� ேச��� இ���வ�. 

(4) 

 
22. ��நி�ைத 



513. ெப�றி�� தாைர�� ேபணா� கயவ�க� 

உ�றி�� தாைர உைளவன ெசா��வ� 2 

க�றி�� தா�வழி உ�றி�� தாரவ� 

ெப�றி�� தார�றி யா�ெப�� ேபேற. 

(ப. இ.)  கீழானவ� த�ைம� ெப�ற தா� த�ைதயைர��, ேபண மா�டா� ெந��கிய உறவினைர�� மிக�� 

வ����ப� க�ெமாழி �றி நீ��வ�. க�றி��...ேபேற - உ�ைம�� க�வி�ைடய ஆசாைன அ��� அவ�வழி 

ஒ��� ேமலானவ� ெப�ற தா� த�ைதய��� ம��� அ�லாம� எ�லா���� ந�ல �ைறயாக நட�� அவரவ�க�� 

த�க� த�க� பா�கிய� எ�� ெசா��� நிைலயினராவ�. ேப� - பா�கிய�. 

(1) 

514. ஓெர�� ெதா�ெபா�� உணர� �றிய 

சீெர�� தாளைர� சிைதய� ெச�பிேனா� 

ஊரிைட� �ண�கனா�� பிற�த� ேகா�க� 

வாரிைட� கி�மியா� மா�வ� ம�ணிேல. 

(ப. இ.)  தி�ைவ�ெத��� ஓதிவ�� வ�ைம மி�க சிவன�யாைர மன� வ����ப� நிைனவா�� 

ெசா�லா�� ெசயலா�� �ரிபவ�, ஊழி�கால� நாயா�� பிற�� உழ�� ����வ�. பல�ழி� 

 
1. நா�களி�. சிவஞானசி�தியா�, 10. 2 - 5. 

2. பக�ெசா�லி�. தி���ற�. 187. 

கால� ��வா�� பிற�� ப����� ����வ�.ஓெர��� - ஓ��� உணர�ப�� ஐ�ெத��தாலாகியஆதி ம�திர�. ஒ� 

ெபா�� - அ� ம�திர�தா� ெபற�ப��ஒ�பி�லாத வி�மிய ���தலா� சிவெப�மா�.உணர� �றிய - அ� 

மைறயிைன உணர� ெசவியறி���த.சீெர��தாள� - ெம��ண�வளி�த ஆசா�. சிைதய -ெசா�லா�� ெசயலா�� 

ேக�டா�� க�டா�� மன�வ����ப� ெச�பிேனா� - �ைறயி�றி� ேபசிேனா�.�ண�க� - நா�. ஓ�க� - ஓ�ழி. 

வா� - நீ�.கி�மி - ��. ெசவியறி��உ - உபேதச�. (2) 

515. ப�தினி ப�த�க�த��வ ஞானிக� 

சி�த� கல�க� சிைத�க� ெச�தவ� 

அ�த�� ஆவி�� ஆ�ெடா�றி� மா���� 

ச�திய� ஈ� சதாந�தி ஆைணேய. 



(ப. இ.)  ஒ��கெநறி யி��கா� க��ைட�ெப��ராவா� ந� ம�ைகய��கரசியா� ேபா��சிவைன மறவா� 

சீரிய க�பினராவ�. ஈ���ற�த�� தாயா� சா�ேறானா��வ�. ஏ�� ெகா�டமைனவிமா� ஆ�ற ெத�வமா��வ�. 

ெத�வமா��த�சிவ� நிைனைவ உ�டா�கி� சிவன�யிைன� கணவ�ேச��தி��ற� �ைணநி�ற�. இ�ேவ 

வா��ைக��ைணவியி�சிற�த �றி�ேகா�. ெத�வ����ரிய எ�ேப��வ�களி�ஆ�யி� வ�ேவ சீ��சிற��� 

ஒ��கைம�த�.ஏைனயவ�வ�க� கட�ேத�� வ����ைற ேபா�றன.பிற ெத�வ� ெதாழாெள�ப� �� 

பயி�சியாக� ெதா��ேம�ேபா�தபி� மீ��� அ� பயி�சியிைன ேம�ெகா�ளாெள�பா�. நா� ெத�வ நிைன�ட� 

ஒ� ெபா�ைள எ�வா�பா��கி�ேறாேமா அ�வாேற அ�ெபா�� அ�ளா�ஆகிவி��. அ���ைம வ�� �மர��பர 

அ�க� வா�ெமாழியா� உண�க: 

 "ெச�தவ ேவட ெம�யி� றா�கி� 

ைகதவ ெவா��க�� ைவ��� ெபாதி��� 

வடதிைச� ��ற� வா�பிள� த�ன 

கட�� ம�றி� றி�நட� ��பி�� 

5. உ�வ� கிைட�தன� யாேன ��த� 

ெகா�ெப�� தவ�� உஞ�றில� உஞ�றா� 

எளிதினி� ெப�ற ெத�ெனன� கிள�பி� 

�டா ெவா��க� ���� ேவட� 

ெகா�டத� ேக�பநி� ெதா�டெரா� பயிறலி� 

10. ��டவ� ேவட� கா�ெடா�� கா�ெடா�� 

நி�னிைல எ�னிட� ��னி ��னி� 

ப�னா� ேநா�கின ராகலி� அ�னவ� 

பாவைன ��றிய� பாவக� பயனி�யா� 

ேமவர� ெப�றன� ேபா� மாகலி� 

15. எ�விட� தவ�ைன ெய�ணின�நீ�ம� 

ற�விட� �ைளெயன� ைகய�ேவ றி�ேற." 

- 7. சித�பர ��மணி�ேகாைவ, 11. 



ந� ம�ைகய��கரசியா� த�கணவராகிய நி�றசீ� ெந�மாறனாைர ஆ�ைடயபி�ைளயாைர� ெகா�� 

ஈ�� மீ��� சிவெனறி��ஆ��வி�த� ேபா�� ஆ��� சிவனா� தி�வ��க��� அவேரா�� �ட 

அம��தி��க அ�� ெப��அவைர� தி�வ�� க� ஆ�கிவி�தா�. அ���ைமேச�கிழார�க� அ��ெமாழியா� 

உணரலா�. 

அ� வ�மா� : 

"��ர�� ளாமணியா� �கலி ேவ�த� 

ேபானகஞா ன�ெபாழி�த �னிதவா�கா� 

ேத�ைடய பாட�ெப�� தவ�தி னாைர� 

ெச��வதியா ெம�னறி�� ெத�ன�ேகாமா� 

மாசி��க� ெந�மாற� தன��� ைசவ 

வழி��ைணயா� ெந��கால� ம�னி�பி�ைன 

ஆசி�ெநறி அவேரா�� �ட ஈச� 

அ�நிழ�கீ� அம��தி��க அ��� ெப�றா�." 

- 12. ம�ைகய��கரசியா�, 2. 

இ�தைகய ப�தினி� ெப�கைள��, (தி�வ� ஞான�தி�ேம�விைள�� அ�� ப�திெயன�ப��; அ�தைகய) 

ப�திேச�ப�த�கைள��, ெம��ண�� ைகவர� ெப�றாைர��சி�த� கல�க� தீைமக� ெச�த ெகா�ேயா�ெபா��� 

உயி�� ஓரா������ நீ�க நரக�தி�க�ேண ஆ�வ�. இஃ��ைம. ந�தியி� ஆைண. 

ஆ�ைடயபி�ைளயாரி� தி���ள� கல�க� ெச�தஅமண�� வ��வழி த��த ��த�� 

அ�ெபா�ேதவா�விழ�தைம இத�ெகா�பா��. ப�தினி� ெப�களி�சிற��, க�ணகி வரலா�றா�� காணலா�. 

அ�, 

 "ேகாவல னாவி� �றிய ம�திர� 

பா�கைல� பாைவ ம�திர மாதலி� 

வனசா ரிணியா� மய�க� ெச�ேத� 

�னமயி� சாய��� ��ணிய �த�வி��� 



200. எ�திற� உைரயா ேதெக� ேறக�." 

- சில�� 11. கா�கா� காைத. 

(தவ�தி�� க��� சிற�ததாகலி�,���றினா�. இவ� சாய�� அற�� உைடயேர��தவ�க��ழி� 

கண�தி� ெவ��� சவி�ப ெர�ற�சிஅவ��� உைரயாெதாழிெய�றிர�தா ெள�க. - அ�யா���ந�லா�.) த��வ 

ஞானிக� - சி�தா�த ெம��ண��ைகவ�த நாய�மா�. அ�த�� - ெபா���ெபா���. (3) 

516. ம�திர� ஓெர���ைர�த மாதவ� 

சி�ைதயி� ெநா�திட� தீைமக� ெச�தவ� 

��திய �ண�கனா�� பிற�� ��� 

வ�தி�� �ைலயரா� மா�வ� ம�ணிேல. 

(ப. இ.)  ஒ�பி�லாத தி�ைவ�ெத��� ம�திர�ைத� ெசவியறி���திய மி�க தவ�ைத�ைடய 

சிவ��ைவ� சி�ைத ேநா��ப� தீைம ெச�தவ�க� வ��தியைல�� நாயாக� பிற�ப�. அளவி�லாத பிற��� 

�ைலயரா�� பிற�பா�க�. �� - அளலி�லாைம. ��திய பசி ���தலா� வ��தியைலகி�ற: (இழிெவ�� 

ஒ��க�ப�ட). 

(4) 

517. ஈச ன�யா� இதய� கல�கிட� 

ேதச�� நா�� சிற��� அழி�தி�� 

வாசவ� பீட�� மாம�ன� பீட�� 

நாசம தா�ேம ந�ந�தி யாைணேய. 

(ப. இ.)  சிவெப�மா� ஒ�வேன ஈச� என� த�கா�. �� வழ�க�லாம� உலக வழ�கி�� ஈச� ேகாவி� 

எ�ப� சிவெப�மா� தி��ேகாலிைலேய �றி�கி�ற�. சிவெப�மானி� அ�யா� உ�ள� கல���ப� ெச��� 

தீேயா� ஒ�வ� உளராயி�� அ� ேதச� பாழா��. அ� நா�� பாழா��. பல நா�க� ெகா�ட� நகர�. பல 

க�ட�க� ெகா�ட� உலக�. பல உலக�க� ெகா�ட� அ�ட�. பல அ�ட�க� ெகா�ட� �வன�. இ�திர� 

நிைல�� ெக��. ஏைன� ெப�ம�ன� நிைல�� ெக��. இ� ந� ந�தி ஆைண. 

(5) 

518. ச�மா��க ச��� ச�நிதி ெபா�வரி� 



ந�மா��க ����றி ஞான�� த�கா� 

ெதா�மா��க மாய �ைற�� மற�தி��� 

ப�மா��க ��ெக��� ப�ச� மாேம. 

(ப. இ.)  ெச�ெநறி� சிவ��வினிடமி��� ெபா� வ�மானா� ந�ெனறி�� ெக��; ெம��ண��� த�கா�. 

பைழைம ெதா�� வ�கி�ற ெச�தமி�� �ைறயாகிய ஆகம�� மைற�ெதாழி��. ெச�தமி� ெநறியாகிய ேவத�� 

ெக��. ப�ச�� உ�டா�. ச�நிதி - தி���. 

(6) 

519. ைக�ப�ட மாமணி தானிைட ைகவி�� 

ெம��ப�ட க�ைல� �ம�ேபா� விதிேபா��� 

ைக�ப�ட ெந�பா� தயி�நி�க� தானற� 

ைக�பி��� பா�ேபா��� க�மிஞா னி�ெகா�ேப. 

(ப. இ.)  த� ைகயக�� அ�ைமயாக� கிைட�க�ப�ட விைல வர�பி�லா� ெப�மணி ெயா�ைற 

அறியாைமயா� கீேழ �ற�கணி��� ேபாக��வி�� எ�லா�� உ�ைமயாகேவ விைலமதி�பி�லா� பயனி�லா� 

க�ெல�� இகழ�� நாணமி�றி அ�க�ைல� �ம�பவ� விதி ேபா���, ேம�� ைகயக��� கிைட�த ெந� பா� 

தயி� இவ�ைற ��ணா� க�வைனய கச�பிைன ���மவ� க�ம� ேபா��� ஆவ�, 'பசி���� பி��� 

பசி�பாைன ெயா��� இைச�� வ�விைனைய' இய��� க�மிக�. 'இைச�த, இ�விைன ெயா�பி� இற�பி� 

தவ�தா�, ம��� ஞானி'க� மாமணியிைன� �ம�பாராவ�. 

(7) 

23. மாேக�ர� நி�ைத 

520. ஆ�டா� அ�யவ ரா���� விேராதிக� 

ஆ�டா� அ�யவ� ஐயேம� ��பவ� 

ஆ�டா� அ�யாைர ேவ�டா� ேபசிேனா� 

தா�தா� வி�வ� தா�நர கா�ேம. 

(ப. இ.)  சிவன�யா�க� மல�பிணி��ைடய ம�ைறயவ�க��� ெப�� பைகவராவ�. அவ�க� 

பி�ைசெய����ப� ெத�வி�� ஊரி�ம��. த� வீ��ேலேய தா� உைழ�த உைழ�பிைனேய உைடயவ� உைடைம 

எ��� உ�ைம �ண��தவராதலா� அ��ைடயவ� தி��� ைவ�� �த�க� அவ���� �ைழ��� பி�� தா� 

அதைன அவ�பா� பி�ைசயாக ஏ�� உ�ப�. இ�ேவ அவ� ெகா��� பி�ைசயா��. நா� அைம�த 



பைட�ப�தாயி�� அ� கட����� ெபயரா� வழ�க�ப�வ�உ� கா�க. இஃ�, 'இர��� உயி�வா�த� ேவ��� 

பர��, ெக�க உலகிய�றி யா�' (1062) எ��� தி���ற��� மாறானத��. உைடயா� - சிவெப�மா�. 

அ�தைகய சிவன�யாைர ஏைன ஆ�ேறா�� ெபா��க ��யாத தீ�ெசா�கைள� ெசா�லி� �����த �ய�ேறா� 

அவ�த� தீவிைனயா� நரக�த���வ�. ஆ���� - க���; மல�. விேராதிக� - எதி���� ெச��� தவ�தின�. 

(ஆ���� காரிய ஆ�ெபயராக மல�திைன� �றி���.) ஐயேம�� உ�பவ� - உ��� உணவிைன இைறவ� 

உைடைம என� க�தி� தி�வ�ைய மறவா நிைன�ட� உ�பவ�. ஐ - இைறவ�. தா�தா� - தாேம ெச�� ெகா�ட 

தீவிைனயா�. தா�நர� - நீ�கா� ெப����ப இ�ளிட�. �ைழ�த� - ைநேவதி�த�. 

(1) 

521. ஞானிைய நி�தி� பவ�� நலென�ேற 

ஞானிைய வ�தி� பவ�ெம� ந�விைன 

யான ெகா�விைன தீ�வா ரவ�வய� 

ேபான ெபா�ேத ���சிவ ேபாகேம. 

(ப. இ.)  தி�வ��ண�� ெப�ற சிவஞானியாகிய சிவன�யா�கைள அறி�ேதா அறியாமேலா நி�தி�பதாகிய 

வைச��ேவா� ந�விைன�ப�தியினி��� நீ�கி� ����வ�. வ�தி�தலாகிய இைச ��ேவா� தீவிைன� 

ப�தியினி��� நீ�கி இ���வ�. ந�ைம� சிவன�யா�க��� ��றாக ஒ��வி�� நி�ற அ�ெபா�ேத 

தி�வ�யி�ப�ைத நா� எ��வ�. ெம��ெபா�� நாயனா�� ஏனாதிநாத நாயனா�� ெபா�� ேகால�ைதேய 

ெம�ெயன� ெகா�� த�ைம அவ�க�பா� ஒ��வி�� அ�ெபா�ேத தி�வ��ேப� ெப�றைம இத�ெகா�பா��. 

தீ�வ� - ஞானிைய நி�தி�பவ� ந�விைனயினி��� த��வ�. வ�தி�பவ� தீவிைனயினி��� நீ��வ�. 

(2) 

 
1. ஆயெசய�. 12. கண���ல�, 5. 

24. ெபாைற�ைடைம 

522. ப�றிநி� றா�ெந�சி� ப�லிதா� ஒ���� 

��றி� கிட�த� ��ைக�� நாைவ�� 

ெத�றி� கிட�� சிைத�கி�ற சி�ைத�� 

வ�றா ெதாழிவ� மாகைம யாேம. 1 



(ப. இ.)  அ�வைக� ��ற��� ஒ�றாகிய இவற�ைம எ��� ப���ள�தா�பா� ெபாறாைம எ��� ப�லி 

ப�றி� கிட�த�. ெப��பா�� உ�ப�� உ��ப�� கா�பதனாேலேய ெபாறாைம விைளகி�ற�. அதனா� அ� 

ெபாறாைம வி�� ��ைக�� நா�ைக�� பி�னி� கிட�தெத�றன�. உ��ப� ������ உ�ப� நா����� 

தனி�தனி எ���� கா�டா��. இைவ ந�ைம� ப�றாமலி��க ேவ��மானா� ெபரிய ெபா�ைமைய உயிரி�� 

சிற�பாக� ைக� ெகா��த� ேவ���. ப�லி - உ���. (உவைம ஆ�ெபயரா�� ெபாறாைமைய� �றி�கி�ற�.) 

��ைக�� - ம�ணா� வ�� ெப�ைமைய��, நா�ைக�� - ம��� நீ�� ேச��ததா� வ�� வள�ைத��, 

ெத�றி� கிட�த� - இர�ைட�� இைண��� கிட�த� (ெபாறாைம). வ�றா ெதாழிவ� - உைறயா� நீ��வ�. 

மாகைம - ெபரிய ெபா�ைம. 

(அ. சி.)  ப�லி - ெபாறாைம. கைம - ெபா�ைம. 

(1) 

523. ஞான� விைள�தவ� ந�மிட ம�னவ� 

ேசைன வைள�� திைசெதா�� ைகெதாழ 

ஊைன விைள�தி�� உ�ப�த� ஆதிைய 

ஏைன வைள�த�� எ�ட� மாேம. 

(ப. இ.)  ம�னவ� ேசைன�ட� ���� ைகெதா��ப�யாக� தி�வ��ண�� ��றியவ� ந�மிடமாத� 

ெபா��� அவைர வழி ப�ேவாமாக. ஊைன ...மாேம - உல�ட�கைள� பைட�த��� சிவ ெப�மாைன� தவ�தா� 

ைகவர� ெப�ற அ�ெம��ண�வின� �ைணயா� வண�கி� தி�வ�ைள எ��த� எளி� ஆ��. 

(2) 

524. வ�வைக யா�� மைனயி�� ம�றி�� 

ப�வைக யா�� பயி�றி� பத�ெச��� 

ெகா�ைலயி னி�� �திெகா��� ��த�� 

ெக�ைலயி லாத இலய�� 2 டாேம. 

(ப. இ.)  சிற�த �ைறயா� வீ���� நா���� ெபா�ைமைய� ைக�ெகா�டா�, அ� பயி�சி ந�ல 

ெச�விைய உ�டா���. ெகா�ைலயி...டாேம ேம�� ேபெரா��க� ெப�ெவளியி� ��திய��� சிவெப�மா� 

தி�வ�யி� �� இ���த� உ�டா��. ம�� - நா�. ெகா�ைல - ேபெரா��க� ெப�ெவளி. இலய� - ஒ��க�; 

��ட�. 

(அ. சி.)  ெகா�ைல - இ�கா�. 



(3) 

 
1. ெபா��தலா�. சீவக, 1815. 

2. நிைற�ைடைம. தி���ற�, 154. 

25. ெபரியாைர� �ைண�ேகாட� 

525. ஓடவ� லா�தம ேரா� நடா�வ� 

பாடவ� லாெராலி பா�மிைச வா��வ� 

ேதடவ� லா�� க�� ேதவ�பி ராெனா�� 

�டவ� லார� ��வ� யாேன. 1 

(ப. இ.)  தி�வ�� நிைனவா� எ�வைக� ெதா������ உவ��ட� ��னி��� ஒ�வ� ஓடவ�லாராவ�. 

அவேர சீல ெநறியி� நி��� சீரிேயாராவ�. பாடவ�லா� ேநா�� ெநறியினி��� ப�பினராவ�. தி��ைற� 

தி��பா���கைள ஓதிேய வழிபாடாகிய �ைசயிைன நடா��த� ேவ���. அ��சைன எ��� மல� �வி� 

ேபா��த�� தி��ைற� தி��பா�டாேலேய நட��த� ேவ���. அ��சைன�� ேவ��� ேபா�றி� ெதாட�க� 

ஆ�. அைவ �ைறேய தனி�தனி ஐ�ெதாழி���, ஐ�ெதாழி�� ேச��த ஒ� ெப�நிைல��� ஆ��. தி�நா��கர� 

நாயனா� பா�ய�ளிய ேபா�றி� தி��தா�டக� ஐ��. மணிெமாழி� ெப�மானா� பா�ய�ளிய ேபா�றி� தி� அகவ� 

ஒ��. ஆக ஆ�� அ�ளா� அைம�த ேப� எ�க. ஐ�ெதாழி��� �ைறேய தி���வ�க� ��த பி�ைளயா�, 

இைளய பி�ைளயா�, ஆலம� ெச�வ�, அ�ைம, அ�ேளா�, எ�ப. இைவ அைன��� ஒ��கைம�த தி���வ� 

அ�பலவாண�. இவ�றி�� ேவ��� ேபா�றி� ெதாட��தி�� பதிக�தி� �தனிைன�� : 1. ெபாைற�ைடய. 2. 

எ�லா�. 3. பா�டான. 4. ேவ�றாகி. 5. க�றவ�க. 6. நா��க� எ�ப. அ�ேளா� - சதாசிவ�. ேதடவ�லா� 

அக�தவமாகிய ெசறி� ெநறியி� நி��� ெச�ைமயினராவ�. �ட வ�லா� மீளா ஆளா�� ெகா��மல�� 

ேசவ�யிைணேய ��� நிைலயினவாகிய அறி� ெநறியி� நி��� அ�பினராவ�. ந� தி��ேகாவி�களி� இ�தைகய 

பயி�சி �ைறக� ப�� நட�� வ�தன. இைடேய மய�ண���� அயலவ� ��வா� கிட�ெதாழி�தன ேபா��. 

இனிேமேல�� �� ேபா�� அைவ ���யி� ெப��� திக�த� ேவ���. இ���ைம வ�� ேச�கிழார�க� 

வா�ெமாழியா� உணரலா�. 

"ந�ல ந�தன வன�பணி ெச�பவ� 

ந���ண� மல�ெகா�ேவா� 

ப�ப ணி�ெதாைட �ைனபவ� ெகாண�தி� 



ம�சன� பணி���ேளா� 

அ�� ந�பக ��தி� வலகி��� 

தி�ெம�� கைம�ேபா�க� 

எ�ைல யி�விள� ெகரி�பவ� தி��ைற 

எ��ேவா� வாசி�ேபா�." 

- 12. கணநாத�, 3. 

(இத�க� எ� ெப��ெதா�� இய�ப�ப�கி�றன. இவ�றா� சிவெப�மானி� எ� ெப���ண�� 

எளிதி� எ���.) ெசய�கரிய 

 
1. ெப�ைமயா�. 12. த��தா�ெகா�ட, 196. 

" ப�தரா��. ஆ�ர�, 7. 39 - 10. 

" மற�பி���. சிவஞானேபாத�, 12. 2 - 1. 

ெச��� ெச�ெநறியாளேர ெபரியா�. ெசய�கரியன சீல� ேநா�� ெசறி� அறி� எ��� நாெனறி� ெதா��. 

இவ�ைற �ைறேய சரிைய கிரிைய ேயாக� ஞான� என�� ��வ�. இ� தி��பா��� க� �றி�த நாெனறிவ�லா� 

பணிக� �ைறேய நவில�ப�கி�றன. அவ�ட� நட�த�, வா�த�, ேதட�, �ட� ெச�வாேர ெபரியாைர� 

�ைணேகாட�� உரியராவ�. 

(அ. சி.)  ஓடவ�லா� - ���தி - தல� - தீ��த� �ைறயா� வண��ேவா�. பாடவ�லா� - சிவ��க� 

பா�வா�. ேதடவ�லா� - ேயாகிக�. �டவ�லா� - ஞானிக�. 

(1) 

526. தாமிட�� ப��� தளி�ேபா� தய�கி�� 

மாமன� த�க�� ைவ�த திைலயா�� 

நீயிட�� ப���� ெத�ெச�வா� ெந�சேம 

ேபாமிட� ெத�ெனா�� ேபா�க� டாேய. 1 

(ப. இ.)  ெபரிேயா� மிக� ����� வா��� அ� ��ப�தி� க� த�க� மன�திைன� ெச��தா�. 

நீயிட�� ...டாேய - ெந�சேம வ��தி எ�ன பய�? அ� வ��த� நீ�க அ� ெபரியாரிட�� யா� ேபா�ேபா� 

எ��ட� வ�வாயாக. 

(2) 



527. அறிவா� அமர� தைலவைன நா�� 

ெசறிவா� ெப�வ�  2சில�த� �வ�ைத 

ெநறிதா� மிகமிக நி�ற�� ெச��� 

ெபரியா �ட��ட� ேபரி�ப மாேம. 3 

(ப. இ.)  சில� ேதவ���� �வ���� யாவ���� ேமலா� சிவெப�மாைன� தி�வ�ளா� உ�ள�ேத நா� 

அறிவ�. அவ� தி�வ�ெயா��க�தா� ெம��ண�� ைகவர� ெப�வ�. த��வ� - ெம�; ெம��ண��. ெநறிதா� 

...மாேம - நாெனறி�க� ப��ப�யாக உய���� அ� ெபரியா�ட� �� வா�வேத ேபரி�பமா�. 

(3) 

528. தா�சைட யா�ற� தமரா� உலகினி� 

ேபா��க ழாென�ைத ெபா�ன� ேச�வ� 

வாயைட யா��ள� ேத�வா�� க��ெச��� 

ேகாவைட� த�ெநறி �ட� மாேம. 4 

(ப. இ.)  சிவெப�மா��� உரியவரா� மத�ேபாைர வி��பாம� வா�வாளா� உ�ள�ேத நிைனேவா� ெபரிய�. 

அவ��� அ�� 

 
1. உ�றேநா�. தி���ற�, 442. 

" இ��க�ப� அ�ப�, 4. 11 - 4. 

2. (பாட�) சிவத� �வ�ைத 

3. அரியவ��. தி���ற�, 443. 

4. ஞமென�. அ�ப�, 5. 97 - 18. 

" த�மி�. தி���ற�, 443. 

 

  



ெச���த�வ� சிவ�. ெபரிேயாைர� சா��தா� அவ� தி�ெநறி �டலா�. தா� - மாைல. அைடயா: 

ெச�யா எ��� வா�பா�� விைனெய�ச�; அைட��. 

(அ. சி.)  ேபா��கழா� - மத�ச�ைடயிடாம�. வாயைடயா - ம�னமாக. 

(4) 

529. உைடயா� அ�யா� அ�யா �ட�ேபா�� 

பைடயா ரழ�ேமனி� பதிெச�� ��ேக� 

கைடயார நி�றவ� க�டறி வி�ப 

உைடயா� வ�ெகன ஓலெம� றாேர. 1 

(ப. இ.)  எ�லா� உைடயானாகிய ந�ல சிவெப�மானி� அ�யா�க� ப�ைட� பழவ�யா�ட� 

�����வ�. அ�ேய��, அவ�க�ட� ��தைல ேவ�பைட நிைற�தவ��, தழ� ேபா�� ெச�ேமனி 

உைடயவ�� ஆகிய சிவெப�மானி� தி�ெவ�ளிமைல��� ேபாேன�. அ��� கைடகாவ� ெபரிய ேதவ� 

உைடயா��� அறிவி�ப, அவ� அ��தர உ���� அவ�க� ஓலெம�றன�. ஆரழ� ேமனி பதி - தீ�ேபா�� 

தி�ேமனியனாகிய சிவெப�மான� தி�ெவ�ளிமைல. கைட - கைடவாயி�. ஓல� - அைட�கல ெமாழி. 

(5) 

530. அ�ைமவ� லா�கைல ஞான��� ேதா��� 

ெப�ைமவ� ேலா�பிற வி��ழி நீ��� 

உரிைமவ� ேலா�உண�� �ழி யி���� 

தி�ைமவ� லாெரா� ேச��தன� யாேன. 

(ப. இ.)  மா�ற� மன� கழிய நி�ற மைறேயானாகிய அ�ைம வ�ேலா� கைலஞான��� 

ேதா�றிய��வ�. அவைன� திைன�தைன� ெபா��� மற���ேயென��� தி�ணிய ெந�சினரா� 

உ�ளா� பிறவி� ெப���ழி நீ��வ�. சிவன�யாரா� உரிைம வ�லா� த�ைம�� தைம�ைடய த�ைன�� 

உண�வா�. அ�ளா� ஊழி�� வா�வா�. இ�தைகய வ�லா� (தி�ைம - சிவைம - தி��த�ைம) 

சிவ�த�ைம�ைடயவராவ�. அவ�ட� ேச�� அ��ேப� ெப�றன�. அ�ைமவ�லா� எ�பதைன 

அ�யாராகேவ ெகா�� அவ� சி�தா�த� கைலஞானியாக இ��பெர�ற�� ஒ��. கைலஞான� - 

தி��ைற�ண��. தி�ைம - தி�வ�� த�ைம. த�ைம�� - தைலவைன��. 



கைலஞான��� ேதா��ேவா� அ�ைமவ�லா�. சிவஞான��� ேதா��ேவா� 

ெப�ைமவ�ேலா� இவ� பிறவி��ழிைய நீ��ேவா� என ஓதிய�ளின�. இ���ைம வ�� 

ேச�கிழார�க� தி�ெமாழியா� உணரலா� : 

 

1. நி�ற. 12. ெவ�ளாைன� ச��க�, 45. 

" ம�றி " ேசரமா�, 135. 

" வி�மி�. 8. எ�ண�பதிக�, 5. 

"சிவன�ேய சி�தி��� தி��ெப�� சிவஞான� 

பவமதைன யறமா��� பா�கினிேலா� கியஞான� 

உவைமயிலா� கைலஞான� உண�வரிய ெம��ஞான� 

தவ�த�வ� ச�ப�த� தா�ண��தா� அ�நிைலயி�." 

- 12. ச�ப�த�, 70. 

இத�க� ஓத�ெப�� உவைமயிலா� கைலஞான�' �க� �லாகிய தி��ைறக�� ெபா�� �லாகிய 

ெம�க�ட �லிக�மா��. 'உண�வரிய ெம��ஞான�' ந��ண�வாகிய தி�வ��ண�வா��. இ�ேவ 'உண�வி� 

ேந�ெபற வ�� சிவேபாக�' இதைன 'ஒழிவி�றி��வி�க�, அைண�� ஐ�ெபாறி யளவி�ெமளிவர வ�ளிைன என� 

ேபா��த�' ��ண�வாகிய 'உவைமயிலா� கைலஞா�' மா��. ���ண�ெவனி�� த��க�ெவனி�� ஒ�ேற 

���ண�� 'மா�ற� மன�கழிய நி�றமைற' அ� ெசா�ெலாணா நிைலைம��. எனி��, ஒ�வைகயாக� 

'தி��சி�ற�பல�' எ��� ெப��ெபா�� மைறயா� ஓதிய�ளின�. இ�மைற�க� எ��� ஆறா��. இ� 

மைறயிைன �த�� ���� ஓ�� மரபினா� பனனிர�ெட��தா��. இ�தி���றி��� தி��ைற 

ப�னிரி�ெட�பதைன� தி�வ�ளா� உண���� சிவ��றி�பா��. 

(அ. சி.)  தி�ைம - ெப�ைம. 

(6) 

இர�டா� த�திர� ����. 


