
எ�டா� த�திர�(��பிராகம�)1.உடலி� ப�சேபத� 

2083.காய�ைப ெயா�� சர��� 1பல�ளமாய�ைப ெயா���� ம��ேமா� ைப���காய�ைப� 

��நி�ற க�வ� �ற�ப�டா�மாய�ைப ம�ணா மய�கிய வாேற. 

(ப. இ.) உட�பாகிய ெம��ைபயி�� உயி� கல��நி�கி�ற�. அ� காய�ைப ஒ��. அத�க� 

ஊ��தலாகிய சர��க� பல��ளன. இதைன மாையயி� காரிய� எ�ற ெபா�ளி� மாய�ைப எ���, நிைலயாைம 

உைடய� எ��� ெபா�ளி� மாய�ைப எ��� ��ப. ம��ேமா� ைப எ�ப� இ��ட�பினக�� உ�ள� 

�தலியவ�ைற� க�வியாக�ெகா�� ஓ���ண�� ஆ�யி�� ஒ����. அ��யிைர உடலாக�ெகா�� 

அ��யி���� ேதா�றாதவா� க�வ�ேபா� மைற��நி�� இைய�திய��� ேப�யிராகிய சிவெப�மா�� ஒ�வ� 

உள�. அ� சிவெப�மா� தன�� உடலாகிய உயிெரா�� இ� �டலினி��� �ற�ப�டா� இ� மாய�ைப ம�ெணா� 

ம�ணா�� கல�� அழி�ெதாழி��. சர�� எ�பத��� சின� �தலிய சர��க� எ�ப�� ஒ��. ஓ� ைப எ�ப� 

ஓ��த� எ��� ெபா��ைடய ஓ�� எ��� ெசா� ஐகார�சாரிையெப�� ஓ�ைப எ�� நி�ற�. 

(அ. சி.) காய�ைப - ேதக�. சர�� - ஊ� �தலிய ெபா��க�. மாய�ைப - உட��. ஓ�ைப - ஓ�� உ�ள�. 

க�வ� உ�ள�தி��ேள ஒளி�த��� ஒ�வ�, உயி�ட� இைண�த பரமா�மா. 

(1) 

2084. அ�த� அைம�த உடலி� �றினி� 

��தம தாகிய ���ம� ெசா���கா� 

ச�த பரிச உ�வ ரசக�த� 

��திமா னா�கார� �ரிய�ட  2காயேம. 

(ப. இ.) அ�ைனேயா���ய அ�தனாகிய சிவெப�மா� அைம�த மாயாகாரிய உட�� இ�வைக�ப��. 

ஒ�� அைன��யி���� க�வி�றிேய தி���ள�தா� பிற�பி�தளி�த பிற��ட��. இ� �ட����� காரண� மல 

ஆ�ற� ம��ேமயா�. அ� மலவா�றைல அக��� ெபா���� க� ைக �தலிய க�விக�ட� ��ய�ற� 

 
1. மனெம��. அ�ப�, 4. 46 - 2. 

" வி�ள�தா�. " 4. 76 - 7. 

2. அ�ல�மிக. சிவ�பிரகாச�, ெபா� - 13. 

ெதாழி��� ஏ�றவா� அைம��� ெகா���� உட�� சிற��ட�� ஆ��. பிற��ட�ைம ���ட�� எ�� ��வ�. 

சிற��ட�ைப� ப��ட�� எ�� ��வ�. இ� ���ட�� வீ�ேபறைடத� அ�ல� ேப�ழி�கால� வைர�� 



அழியாதி����. ப��ட�� விைன�ேபாக�தி� பயனா� விைன�கீடாக� பிற�� இற�� மாறிமாறி வ��. இ�ேவ 

தா�த�ைதய� க�வாயிலாக வ�வ�. இ���ைமயிைன� தி�வ��வ நாயனா� : 

"பிற�ெபா��� எ�லா உயி���� சிற�ெபா�வா 

ெச�ெதாழி� ேவ��ைம யா�." 

(தி���ற� - 972) 

எ�ற�ளின�. பிற��ட�பாகிய ���ட�� யாைன �த� எ��பீறாகிய அைன��யி���� ேவ�பா��றி ஒ��ேபா� 

க�வி�றியைம�ததா��. இ� ந��ைடய ைககெள�லா� ஒ��ேபா��ளன. அவ�ைற�ெகா�� உ�த�, எ��த�, 

ெந�த�, ைத�த�, சைம�த�, ெபா�ேவைல ெச�த�, த��ேவைல ெச�த�, ெகா��ேவைல ெச�த�, க�பேலா��த� 

�தலிய ப�ேவ� ேவைலக���� க�விக� ெவ�ேவறாக� காண�ப�கி�றவ�ேறா? அ�ேபா� ப��ட��க� 

ெவ�ேவறாவன. 

���ட�� ஓைச, ஊ�, ஒளி, �ைவ, நா�ற� எ��� �த �தலாகிய த�மா�திைர ஐ���; இ���, 

எ��சி, மன� ���� ஆகிய எ��� ��யதா��. ��தி - இ���. மா� - மன�. அக�கார� - எ��சி. இவ�ைற� 

�ரிய�டகாய� எ�ப. 

(அ. சி.) இ��� - �ல�, ���ம�. மா� - மன�. �ரிய�ட காய� - ���ம சரீர�. 

(2) 

2085. எ��னி� ஐ�தா�� இ�திரி 1ய�க�� 

க��ய ��� கரண� மாயி�� 

ஒ��ய பாச� உண�வ� வாகேவ 

க�� யவி��தி�� க��த� 2கா�ேம. 

(ப. இ.) ேமேலாதிய எ���� த�மா�திைர ஐ��� �ல� அ�ல� இ�திரிய� எ�� ெசா�ல�ப��. மன� 

எ��சி இ��� ஆகிய ���� அக��ற�கல� அ�ல� அ�த�கரண� எ�� ெசா�ல�ப��. இைவ ஆ�யி�கைள� 

ெதா�ைமயிேலேய ஒ����ள ஆணவ ஆ�ற� அக�த�� ஆ�யி��� இய�ைகயாக��ள உண�ைவ எ���த� 

ேவ���. அத�ெபா��� ேமேலாதிய எ��ைன�� க�� மலமாக� ேச��த�ளின� க��த� கட��. அ� 

கட�ேள ெச�வி ேநா�கி எ�லா� க�ைட�� அவி��� அக�றிய��வ�; கா�பீராக. இ�திரிய�ைத� ��ெளன 

(1987) ஓ�கி�ற� இ�தி�ம�திர�. தி�வாத�ர�க� தா� பா�ய�ளிய ெச�தமி� மைற ��பா� 

'தி�வாசக�தி�க� 'இைரமா�ட இ�திரிய� பறைவ இரி�ேதாட' எ�பதைன ஈ�� நிைன� ��க. 

(3) 



 
1. உ���வி�. அ�ப�, 6. 27 - 4. 

2. அ�த��. " 4. 95 - 2. 

2086. இரத� உதிர� இைற�சிேதா� ேமைத 

ம�விய வ�தி வ��ெபா� ம�ைச 

பரவிய ��கில� பாழா� உபாதி 

உ�வம லா�ட� ஒ�ெறன லாேம. 

(ப. இ.) இ��ட�� பாழாகிய மாையயி� காரியமாக வ�வ�. பா� - அ�வ�. காரணமாைய - அ�வ�. 

காரியமாைய - உ�வ�. உபாதி - காரிய�. இ��ட�� எ�வைக� ெபா��களா� யா�க�ப�ட�. அைவ �ைறேய சார�, 

ெச�நீ�, ஊ�, ெகா���, எ���, ம�ைச - �ைள, ��கில� - ெவ�ணீ�. இ�தைகய ஏ� ெபா��களி� கல�� 

உட�� எ��� உ�ைம அறிய வ�தா� இ��ட�ைப ஒ� ெபா�ெள�� யா�� மதி����றி மகிழமா�டா�. இ� 

தி��பா���க� ேதா� ஒ� தனி�ெபா��ேபா� �ற�ப���ள�. வ���� ம�ைச�� ஒ�றாக� �றி�க�ப���ளன. 

(அ. சி.) இரத� - அ�ன ரச�. அ�தி - எ���. வ��� - நிண�. ம�ைச - எ������ளி���� ெபா��. 

உபாதி - காரிய�. 

(4) 

2087. ஆேர அறிவா� அ�யி� ெப�ைமைய 

யாேர அறிவா� அ�கவ� நி�ற� 

யாேர அறிவா� அ�ப�ெத� டா�ைகைய 

யாேர அறிவா� அ��காவ லானேத. 

(ப. இ.) தி�வ�� �ைணயி�லாம� தி�வ�யி� ெப�ைமைய அறி�� வ�ைம�ைடயா� யாவ�? 

ேப�யிராகிய சிவெப�மா� ஆ�யி�ட� கல�பா� பிரி�பி�றி ஒ�றாகேவநி�ப�. அ�வா� நி��� த�ைமைய 

அறிவா� யா�? மாையயி� காரிய�தி� காரிய�ைத அ�பதாக� கா�கி�றன�. அைவ வ�மா� : �த�க� ஐ�தி� 

�� 25, ெச�க�வி 5, கா�� 10, நா� 10, ஓைச 4, ப�� 3, �ண� 3. ஆக (2139) அ�ப�. இவ�றி� விரிைவ 

எ�மா� எ�த�ப�ட சிவஞானேபாத� சி��ைர விள�க�தி�க� கா�க. எ�� �ரிய�ட ���ட�. இ�தைகய 

அ�ைமயான உட� தைலயாய சிவெப�மா���� சிற�த உட�பா��. இ�ேவ நடமா�� ேகாவிலா��. அ��காவ� - 

தி��ேகாவி�. 



(அ. சி.) அ� - சிவ� தி�வ�. அவ� - சிவ�. அ� - நீ��� ப�ேதா� - ப�� வா��கேளா�. அ��காவ� - 

சிவ ஆலய� (காவ� - ஆலய� - 2-� தி�வாைன�காவ� - தி��ேகா��காவ�). 

(5) 

2088. எ�சா ணளவா� எ��த �ட����� 

க�கா� உடலி� கர�கி�ற ைககளி� 

��கா� அ�ப�ெத� டா�ைக �ண��கி�ற 

ந�பா� உட��த� னா�ட� பாேம. 

(ப. இ.) எ���� த�ைகயா� எ�சா� எ�� ��� �ைற�ப� அவரவ� உட�� அவரவ� ைகயள��� 

எ�சாேண ஆ��. அ�தைகய உட�பி� அறித�க�வி ெச�த�க�வியாகிய க� கா� �தலிய உ���க��, 

இ�����களி� ஊேட கல��நி�� ெதாழி�ப�கி�ற �ல�களாகிய இ�திரிய�க��, ேமேலாதிய �ற��ற�க�வி 

அ�ப�� அக��ற�க�வி எ��� ஆகிய அ�ப�� எ��� ��ய� யா�ைக. அக�க�வி ெய�ப� கால�, ஊ�, 

உைழ��, உண��, விைழ�, ம�� எ��� ஆ�மா��. இ��ட��க� நா�வைக�ப��. அைவ வ�மா� ப��ட�, 

���ட�, ேபா�ைவ�ட�, �த�ட� எ�பன. ஒ� �ைடெயா�பாக� ப��ட� �த� ஐ�� ெபாறிப�� ஆக� 

பதிைன�தா��. ���ட� �லனாகிய த� மா�திைர ஐ��, மன� எ��சி இ��� ��� ஆக எ�டா��. 

ேபா�ைவ�ட� �ண�, விைழ�, உண��, உைழ��, ஊ�, ஊழி (கால�) எ��� ஆறா��. �த�ட� �வாமாைய 

ஒ�றா��. 

(அ. சி.) அ�ப� + எ�� - �ற�க�விக� அ�ப��, �ரிய�டக��. நா�ட�� - �ல�, ���ம�, காரண�, 

மகா காரண�. 

(6) 

2089.உட��க�1 நா��� உயிராய சீவ�ஒ���� பரேனா ெடாழியா� பிரம�கட�ெதா� நி�ற கண�க� 

கா��அட�கிேய அ�ற� ஆரறி வாேர. 

(ப. இ.) நா�ேவ� வைகயாக� �ற�ப�� உட���� உயிராக விள��வ� ஆ�யிராகிய சீவ�. அ�வா�யி� 

எ��� ேப�யிராகிய சிவ��ட� ஒ��கிேய யி����. ஆ�யிைரவி��� பிரியாத சிவ� ஒ�வேன. அ� சிவ� 

ஒ�வனாக இ��ேத எ�லா�யி�ட�� பலவாக வி��பத�� ஒ��� கட� பலவ�றி�� காண�ப�� கதிரவனி� நிழ� 

ஒ�பா��. கட� உட��, அத�க� காண�ப�� நீ� உயி��, கதிரவனி� நிழ� கட��மா��. இ��ைறயாக 

��ெபா��� நி��� �ைறைமயிைன� தி�வ�� ைகவர� ெப�றார�றி ம�� யாரறிவ�. ஏகார� எதி�மைற; ஒ�வ�� 

அறியா� எ�பதா��. 'காண� கட�ட�� க��நீ� தா�யிரா�, ேப�கதி� நீழலிைற ேப�' எ�பதைன 



நிைன���க. ஒ�ெபா�� ெகா�ைகயராகிய ஏகா�மவாதிக�� இ��வைமைய� த�க��� சா�ெபன மய�கி� 

��வ�. உவைமைய� ெபா�ெளா� ப���ைர���கா� கட� : உட�, கதிரவ�: கட��, கதிரவனி� நிழ� எ�லா� 

கட�களி�� ெவ�ேவறாக� ேதா��� கட��. ஆனா� கட�தி�க���ள நீ� எதைன� �றி��� எ�� 

��த�ேவ���. நீரி�வழி நிழ�ேதா��மா? எ�� நிைனத�� ேவ���. இைவெய�லா� ெபா��த� 

�ற��யாைமயி� அவ��க� ெபா��தாைம அறிக. 

(7) 

2090.ஆற�த மாகி ந��ட� ��னா�ேதறிய �வா�� சி�ெக� றி��தி����� கைலக� பதிென��� 

��ேயஊ�� உட�ைப உயி�ட� ெப��ேம. 

 
1. (பாட�) உட�����. 

(ப. இ.) வழிக� ஆ� ��பிைன உைடயன. அைவ: எ���, ெசா�, மைற, த��வமாகிய ெம�க� (உட�) 

உலக�, கைலக� எ�� ெசா�ல�ப��. ���றிய ���� ெசா��ல� எ���, பி��றிய ���� ெபா�� உல� 

எ��� �ற�ப��. இ�வழிகளி� ந�வா�� திக�� ெம��ெபா�� சிவெப�மா�. அ� சிவ��ட� ��னா� 

பதிென��� ��னா� வழிெயா���. ��த� இைடயறா� தி�ைவ�ெத��திைன எ��த�. ெசா�ல�ப�� 

கைலக� ஐ��. அைவ வ�மா�: நீ�க�, நிைல�பி�த�, �க�வி�த�, அைமதியா�க�, அ�பாலா�க� எ�பன. 

பதிென�� எ�பன: வளிப���, ���ட�� எ��� ஆ��. இவ��ட� ந�றாக ஊறி�கல�� �ைட ெபய�� எ�க. 

அ��ட�பிைனேய உயி�ட�ெபன எ��மி�. 

(அ. சி.) ஆ� - அ��வா�க� ஆ�. ந� - சிவ�. �வா�� - கைலக� பதிென��� (ப�� வா� + �ரி 

அ�டக�). 

(8) 

2091. ெம�யினி� �ல மி��த �க�ைத�� 

ெபா�யினி� ��க� ெபா���� உடைல�� 

ைகயினி� ��லிய� கா��� உடைல�� 

ஐய� அ���� அட���  1உட�ேப. 

(ப. இ.) �ற�ேதா���ப� ெபா��தி��ள ப�ைம மி�க ப��டைல��, அக�ேத ஊ�றி உ���ப� யைம�த 

���டைல��, உைழ���� விள�க�த�� �த�டைல�� த�த��� காரணமா��ள மாமாையயி�க� சிவபிரா� 



ஒ���வ�. அ�மாமாைய�ட�� சிவெப�மா� தி�வ��கீ� ஒ����. �த�ட�� - காரண�ட��. உட�� - மாமாைய. 

�க�ைத�� - ெபா��த�ைத��. 

(அ. சி.) ெம� - �லசரீர�. ெபா� - ���மசரீர�. ��லிய� கா���ட� - அதி ���ம� அ�ல� 

காரண�. ஐய� அ���� அட���. உட�� - சிவ�தி� அட��� மகாகாரண உட��. 

(9) 

2092. கா�� க��பரி கா�ைவ�� வா�க�ேபா� 

ேசய விடம�ைம ெச�ல�� வ�ல� 

காய� �கி�ேபா�ைவ ெயா��வி� டா�ெகா�றி�� 

ஏ� மவெர�ன ஏ��தி��  2காயேம. 

(ப. இ.) பைகவைர� கா�� த�ைம வா��த பா�மாவாகிய �திைர அ�ைம இட�தி� ம��ம�லாம� 

மிக�� ெதாைலவான இட����� மி��த விைரவி� ெச�ல�� வ�ைம�ைடயதா��. அ�ேபா� ஆ�யி�� த�ைன 

��யி���� �கிலா� ஆகிய ேபா�ைவைய� ேபா���ள உட�ைப விைன�கீடாக ஒ��வி�� ஒ��ப�றி� பிற���. 

�கி�ேபா�ைவ ப���றா� அதைன நீ�கிவி�� ம�ேறா� ேபா�ைவயிைன எ����ெகா��த� ஈ�� ஒ�பா��. 

(அ. சி.) இ�, உயி� பல அ�ட�களி� பல பிறவிகைள ெவ� விைரவாக எ���� எ�ற�. 

(10) 

 
1. த��வ. சிவஞானசி�தியா�, 2. 3 - 22. 

2. க�ட. சிவஞானேபாத�, 2. 3 - 1. 

2093. நாக �ட�ரி ேபா�ந� ல�டச 

மாக நனாவி� கனாமற� த�ல� 

ேபாக� மா�� அரன� ளாேலெச� 

ேற� மிட�ெச� றி�பய�  1உ��ேம. 

(ப. இ.) ஆ�யி� ஓ� உட�ைபவி�� ம�ேறா� ப� உட�ைப விைன�கீடாக எ����. அத�கிைடயி� 

இ�விைன� பய�� தீவிைன� பயனி� ஒ� ப�திைய வி��லகி� �க��. எ�ைன, அ��யி�க� ஆ�� 

�க��கா� தா� ெச�த விைனவைக��, அத� பயைன அ�வ�வாேற இ�ெபா�� அைடகி�ேறா� எ��� 

நிைன��, அதைன எ���ைர�� அ���வி��� ஞமனாரி� ஏவலாள� ெச�ைக�� எ�ணி எ�ணி� 

����வராகலாென�க. இ�ேபா� ந�விைன� பய���� உ�ேடா எ�ப� உைரயளைவயா� �ணிய ��யவி�ைல. 



வழியளைவயா� ேநா���கா� இ�ப�பய� �க�� ேதவ�க� ெச����தலா�� அவ�க� த� ��னிைலைய 

அறி����வா� உளெரன� ேக�க� படாைமயா��, அவ�க�� த�கைள மற�� 'சாவ��னா� த�க� ேவ�வி� 

தக�தி��� ந�ச� அ�சி��' �ைறயி�தலா�� அவ�க��� உண���வா�� ஊ��வா�� ஆ�� இலெர�பேத 

�ணி�. இஃ� உலகி� தீவிைன இய�றி� சிைற�ேகா�ட� ��வா��ேக உண���வா�� ஊ��வா�� 

காண�ப�கி�றைமயா� உணரலா�. இ���ைம வ�� சிவஞானசி�தியா� தி��பா�டா�� உணரலா�: 

"அரச�� ெச�வ தீச ன��வழி ய��பா வ�க� 

தைர�ேளா� ெச�யி� றீய த�டலி� ைவ��� த�ட�� 

உைரெச�� தீ��ப� பி�� ெசா�வழி நட�ப� �ேயா� 

நிரய�� ேசரா� அ�த நிரய�� னீ�ைம யீதா�." 

சி�தியா�, 2. 2 - 29. 

மீ�� நில�லக��� பிற���ேபா� அ��யி�க� இவ�ைற மற��வி�கி�றன. ப��ட�ைபவி��� 

ேபாவத�� ஒ��, பா�� ேதாைல�கழ�றி� ���ேதாைல எ��பதா��. இடேவ�பா���� ��ைடயக��� ��� 

�த�க� ��ைடையவி�� ெவளிவ�� ���� சி�னா�க� த���; பி�� பற�� �ற���ேபா��; இஃெதா�பா��. 

அறி� ேவ�பா���� நனவி�க� நிைனேவா�ய�றிய ெசய�க� எ�லாவ�ைற�� கனவி� மற��வி�வ� ஒ�பா��. 

அரன�ளாேல ஆ�யி�க� இ��ைறயாக� பா�� ேதா�ரி�ப��, ��ைடயிலி��� ��� ெவயி�ப�வ��, நனைவ 

மற�� கனவி�ெச��வ�� ேபா�ெச�� ஆ���பய� உழ�� மீ�� பிற���. உழ�த� - அ�பவி�த�. 

(அ. சி.) அ�டச� - ��ைடயி� பிற�பன. இ� பய� - ��ணிய பாவ� பய�. 

(11) 

 
1.அர�த�. சிவஞானேபாத�, 2.3-2. 

" நா�நா� . . . . விைடெகா�� ெம�க�ட��, ேபா�றி� 

பஃெறாைட, வரி 40 - 4. 

2094. உ�� நரக �வ��க�தி� உ�ளன 

க�� வி����க� காரண மா�ெசல� 

ப�� ெதாடர� பரகாய ேயாகிேபா� 

பி�ட� எ���� பிற�பிற�  1ெப�திேய. 



(ப. இ.) ஆ�யி� இ�விைன�பயைன� ���பத� ெபா���� '�ற�க�படாத உடைல� �ற�� ெவ�� 

�வேரா� இற���'. இற�தா� இ�வி��� ஊ��. இ�வி��� - நரக�வ��க�. நரக� - ��ப�ல�. �வ��க� - 

இ�ப�ல�. எறி ஆ���ள இ�விைன�பயைன�� க�� உ���. க�� உ��த�: அறி�� �க�த�. 

அ�ெக�லா� ���ட� வாயிலாக� ெச���. ஆ���ள �க�����த�� ேவ��ட�பி���� அக�தவ�த�ேபா� 

ஏறிவ�� பிற���. பிற�தா� பிற�� இற�� உ���த�மா��. 

(அ. சி.) உ�� - அ�பவி��. க�� - அறி��. ��க� காரணமாக ���ம ேதவ வாயிலாக. ப�� - 

பைழய விைன. பி�ட� - சரீர�. 

(12) 

2095. தானவ னாகிய த�பர�  2தா�கிேனா� 

ஆனைவ மா�றி� பரம� தைட�தி�� 

ஏைன �யி�விைன� ெக�� மிட�ெச��� 

வா�� நில�� ����� வ���ேம. 

(ப. இ.) சிவேம நிைன�� சிவமா� ெப��தி��ெப�ற சிவ�� 'தானவனாகிய த�பர�தா�கிேனானாவ�' 

அவ� ெச��யி���� பிற�பி�� வாயி�களான ஆணவ க�மமாையகைள அறேவ அக�றி� சிவெப�மா� 

தி�வ��கீ� அைட�� இ���மா� �ைண�ரி�� ேவ��வன ெச�த��வ�. அ��யி� சிற�ெப�தி� ேபரி�ப� 

இ�ைமேய ெப�� வா�� அ��யிேர சிற��யிரா��. அ� ெச�வி வாயாத பிற��யி� ெச�விைன�பயைன� ���பத�� 

இடமாகிய வா�ெச�� �����, பி� நில�லக�ேத வ�� பிற��� வ����. ெச��யி� சிற��யி� ேசரா� பிற��யி�, 

இ��லகி� வ��ேபா� எ�. ெச��யி� - பரி ப��வ�எ�திய �யி�. சிற��யி� - இ�ைமேய அ�ைம எ�திய 

ெச�ைம�யி�. இ��யிைரேய சீவ� ��த� எ�ப. ேபெற��� ந�ெனறியி� �கா� பிற�� இற�� த�மா�� உயி� 

பிற��யி�. 

(அ. சி.) தா�கிேனா� - அதிகாரி, ��ட�, ஆனைவ - ஆணவ �தலியவ�ைற பரம�� - ��தியி�, 

விைன�� - ��ணிய பாவ����� த�கவா�. 

(13) 

2096. ஞானி��� காய� சிவேம த�வாம� 

ஞானி��� காய� உட�ேப ய�வா�� 

ேமனி��� ேயாகி�� வி���� நாத�� 

ேமானி��� காய�� பா�ெக�ட  3��திேய. 



 
1. இ�நிைரயி. சிவ�பிரகாச�, ெபா� - 34. 

2. அவேனதாேன. சிவஞானேபாத�, 10. 

3. ச�மா��க�. சிவஞானசி�தியா�, 8. 2 - 12. 

(ப. இ.) ஞான�தி� சரிைய எ�� ெசா�ல�ப�� அறிவி� சீல�தா��� ஆ�டானாகிய சிவேன உட�பாவ�. 

அறிவி� ேநா�பின��� அ�ேளா� உட�பாவ�. அறிவி�ெசறிவின��� அ�ைன�� அ�த�மாகிய வி���� 

நாத�� உட�பா��. அறிவி� அறிவினரா� ேமானி�� உட�ெபா�த உயி�நிைல ��பா� எ�� ெசா�ல�ப�� ஆணவ� 

க�ம� மாைய ����கட�த சிவெப�மா� தி�வ��ேபேற எ�க. இ�நா��� �ைறேய அகலிட�தா� ஆசார�ைத 

அக�த��, த�ைன மற�த��, த�னாம�ெக�த��, தைலவ�தா� தைல�ப�த�� ஆகிய தி�ெநறி நா�ைம� 

தி�வா��. இ��றி�� '��ன� அவ�ைடய நாம�ேக�டா�' எ��� தி��தா�டக� தி�மைற�� கா�க. 

'ேமான� எ�ப� ஞானவர��' எ�ப. அ�ேவ அறிவி� அறிவா��. அறிவி� அறி� ஞான�தி� ஞான�. ேமான�: 

��ஞான� எ�பத� ம�உ. ��ஞான� - �த�ைமயான ஞான�. 

(அ. சி.) த� - உட�. அ� - த�. வி���� நாத�� - வி��, நாத�, த�. ��பா� - ஆணவ�, க�ம�, 

மாைய. ��தி - மகா காரண உட�. 
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2097. வி�ஞான� ேதா��கா ணவேம மி�த� 

எ�ஞான� ேதா���� த�மாைய தாென�ப 

அ�ஞான� ேதா���� க�ம�  1த�வா�� 

ெம�ஞான� ேதா���� சிவத� ேம�ேம. 

(ப. இ.) ஆணவமாகிய ஒ�மல� ம��� உைடயா� வி�ஞான�தராவ�. இவ�கைள வி�ஞானாகல� எ�ப�. 

இ� ெசா� ேமலறிவா� க�ட�றவ� என� ெபா��த��. அகல� - க�ட�றவ�. இவ�க� க�ம� மாைய எ��� 

இர��� ெதாட�க�றவராவ�. இவ�க��� பிணி�பாகிய உட�� ஆணவ� ம��ேம. அதனா� ஆணவேம மி��த 

உட�ெப�ப�. உட�� - பிணி�� வி�ஞான�ைத அ��ததாகிய அ�ஞான�ேதா� இ�மல�க��ைடயா� அவ�க�� 

ஆணவ� க�ம� இர��� பிணி�பா��. எ�� ஞான�: எ�ஞான�. �ைற�த ஞான�ைத�ைடய 

��மல�க��ைடயா��� ஆணவ� க�ம� மாைய எ��� ��மல�� பிணி�பா��. தி�வ��ண�� ைகவர� 

ெப�ேறா���� சிவன�ேய உட�� ஆ��. ெம��ஞான� எ�ப� எ�ைகேநா�கி ெம�ஞானெம�றாயி��. 



(அ. சி.) வி�ஞான�ேதா� - ஒ� மலமாகிய ஆணவமல� உைடயவ�. எ�ஞான�ேதா� - எ�� ஞான�ேதா�, 

க�ம� தவி��� எ�சி��ள ஆணவ�, மாைய ஆகிய இ� மல�ைடயவ�. அ�ஞான�ேதா� - ஆணவ�, மாைய, 

க�ம� ஆகிய ��மல� உைடயவ�. 

(15) 

2098. மலெம� �ட�ைப மதியாத ஊம� 

தலெம�� ேவ� தரி�தைம க��� 

நலெம� றிதைனேய நா� யி��கி� 

பல��ள காய�தி� ப��மி� வ�ட�ேத. 

 
1. ெம��ஞான�. சிவஞானேபாத�, 8. 2 - 1. 

" உைரத�மி�. சிவஞானசி�தியா�, 8 - 1. 

(ப. இ.) மாயாகாரியமாகிய த� உட�ைப மதி����ரிய ெபா�ெள�� பல� மதி�ப�. உ�ைமயாக ேநா�கி� 

அ��ட�� பிணி����� மலமா��. மல� த�ள�த�க ெபா��. அதனா� உட�ைப�� மல� எ�� மதியாதவ� 

ஊமராவ�. ஊம� ேப�� வா��� இ�லாதவ�. ம�களா�� பிற��� மாெவா��� திரிகி�றன�. பிற�பி� 

எ�ெப����ற� உளெவ�ப. அைவ வ�மா� : 

"சிற�பி� சித�� உ��பி� பி�ட�� 

��� �ற� ��� ெசவி�� 

மா�� ம�� �ள�பட வா�ந�� 

ெக�ேப ெர�ச ெம�றிைவ ெய�லா� 

ேபைதைம ய�ல �தய மி�ெலன 

��� மறி�ேதா� �றின ரி���. 

(�ற�. 28.) 

இ�ெவ�ெப�� ��ற�� ஊ�� ஒ� ��ற� ஆ��. இ��ட�ைப� சிற�பாக�ெகா��� தலமாகிய உைற�ெள�� 

த�கினைமையேய நலெம��. சில� நா�யி��ப�. அ�ஙனமி��தா�, இ���ள பலேவ� அ�ட�களி� 

விைன�கீடாகிய பயைன �க�வத��� த�தியான உட�ைப� ெப�வ�. ேவ� - சிற��. இ�ைம உட�பிறவியி� பய� 

அ�ைமெய��தேலய�றி மீ��� இ�ைமயி� பிற�தல��. 

(அ. சி.) தல� ஒ�ற ேவ� - ெவ�ேவ� அ�ட�களி� பல ேவ� வைக�ப�ட உட�கைள. 



(16) 

2099. ந�ல வசன�� வா�� மனாதிக� 

ெம�ல விைளயா�� விமல�  1அக�திேல 

அ�ல ெசவிச�த மாதி மன�ைத�� 

ெம�ல� தரி�தா� �க�தா� பசி�ேத. 

(ப. இ.) �ய நிைன�� ெமாழி�� ெசய�� உைடயா� உ�ள� தி���ளமா��. அ���ள�தி�க� 

இய�பாகேவ பாச�களினி�� நீ�கிய �ேயானாகிய சிவெப�மா� ெம�லநி�� விைளயா�ய��வ�. உ�ள� 

��ைம எ��வ� 'சிவசிவ' எ��� தமி�மைறயா�� சிவன�யாைர� ேப�� தவ�ைறயா�� உ�டா�. 

அ�தைகேயா� எ��� 'ெச�வ� கழேல���' ெச�வராயி��ப�. தீய நிைன�� ெசா��� ெசய�� உைடயா� 

உ�ள�தி� ஆ�டவ� விள�க�றா�. அதனா� அவ�க� எ��� வ�ைம��� மி�க பசியினரா� ெம�� தி�ன 

ஏ�� இர�பி�� கிைடயாரா�� ெப����ப� தா�கியி��தாராவ�. தரி�தா� - தா�கியி��தா�. வா��மனாதிகைள� 

ெச���� க�விக� மாைய ஆ�கமா��. அ�க�விகைள� ெச���� எ����க� வா�கா��. அ� 

வா��கைள� ெச���� ெத�வ�க� இைறவ� தி�வாைணயா��. க�விக� எ�ண� மன� எ��சி இ��� ஆ� 

எ�பனவா��. இவ�ைற �ைறேய ெச���� எ����க� ஒளி (வி��,) மகர�, அகர�, உகர�, ஒலி (நாத�) 

எ�பனவா��. இவ�ைற� ெச���� ெத�வ�க� �ைறேய ஆ�டா�, அர�, அய�, அரி, 

 
1.எ�ணில. சிவஞானேபாத�, 4. 1 - 4. 

அ�ேளா� எ�ப. இ� �றி�ேப 'விமல�ெம�ல அக�தி� விைளயா�த�' எ�ற�� ஒ��. 

(அ. சி.) ந�ல.....க� - பரி��தமான மன� வா��� காய� உைடயவ�களிட�. அ�ல...ேத - ஐ�ெபாறி 

அட�க�� அ�த�கரண ��த�� இ�லாதவ� பசி�த�க�ைத �ைடயவ�, அஃதாவ� வ���வ�. 

(17) 

 
2. உட� விட� 

2100. ப�ணா�� காம� பயி�� வசன�� 

வி�ணா� பிராண� விள�கிய ச�த�� 

��ணா� உடலி� ெபா��� மன�ைத�� 

அ�ணா�� பா��க அழி�� உட�ேப. 



(ப. இ.) இனிைமயைம�த ெசா�ைல��, சிற�த உயி��� விள�கிய ெசயைல�� இவ��ட� ெபா���� 

மன�ைத�� ெகா���ள� ����� உைற�ளாகிய உட��. அ��ட�பக��� த��� உயி� அவ�றி�வழி உலகிைட� 

ெச�லா�. அவ�ைற�ெகா�� ேமேனா�கி� பா��த�ேவ���. அஃதாவ� சிவெப�மா� தி�வ�யிைணயிைனேய 

�ய��ள��ட� நிைன�த�� �க�த�� ேபா�ற�மா��. அ�ஙன� ெச�வா��� அ��ட�பி�க��ள ப�� 

அ�ெபா�ேத அழி��. அ�ணா��: இஃேதா� அரிய வழ��� ெசா�. 

(அ. சி.) ப� - இனிைம. அ�ணா�� பா��க - ஆரா��� பா��க. 

(1) 

2101. அழிகி�ற ேவா�ட� பா�� ெசவிக� 

கழிகி�ற கால� விரத�க� தான� 

ெமாழிகி�ற வா�� ��கி�ற நா� 

ஒழிகி�ற ஊ�� ���ைண யி�ைலேய. 

(ப. இ.) உட�ைபவி�� ஆ�யி� நீ��� கால��� ெசவி க� �தலிய உ���க� ெசயல�� அழி��. 

அ�கால��� �ரி�� ேநா�பினா�� தான�களினா�� எ�வைகயான �ைண�� அ��டலி��ேகா உயிரி��ேகா 

வ�வதி�ைல. எனேவ சிவெப�மாேன உ��ைணயாவ�. இ���ைம வ�� அ�ப� அ��ெமாழியா� உணரலா�. 

"உ�றா ரா�ளேரா-உயி� 

   ெகா�� ேபா�ெபா�� 

 ��றா ல��ைற ��தன� லா�நம�� 

   உ�றா ரா�ளேரா 

(அ�ப�, 4. 9 - 10.) 

ேம��, தி�வ��வனா�� 'நா�ெச�� வி���ேம� வாரா�� ந�விைன, ேம�ெச�� ெச�ய�ப��' 

எ�ற�� கா�க. 

(2) 

2102. இைலயா மிைடயி� எ�கி�ற காம� 

உைலவாய ெந�ச�� ���� உள��� 

தைலயாய மி��ட� தா�கி� திரி�� 

சிைலயாய சி�த� சிவ��  1னிைட�ேக. 



(ப. இ.) இ�ைலெய�ேற ெசா���ப�யான மிக�� ��கிய இைடயிைன�ைடய அழகைம�த ெப�க�பா� 

ெகா�ட அள�ப�� காம�தா� ெந�ச� உைல��� ��கி� ����� 'ம��� ெதாட��பாெடவ�ெகா� பிற�ப��க�, 

'உ�றா��� உட��� மிைக' (345) எ��� உ�ைம�ண��ெதா��வா� ெந�ச�தி�ைமயராவ�. அவ�க� உ�ள��� 

த��ட�� மி�ன�ேபா�� நிைலயா� அக�� எ�பேத ேதா��� த��டைல� �ைமெயன� தா�கி� திரிவ�. 

அவ�க�ைடய க�ெலா�த உ�தியான எ�ணமாகிய சி�த� சிவெப�மானிட�ேத எ�திற��� அ��திநி���. 

அதனா� அவ�க� சிற��யிரா�� பிற�ப��� ேபரி�ப� உ�வ�. சிைல - க�; தி�ைம. சிவ��னிைட - சிவ�தி� 

தி���. �ைம எ��� �றி�� உடைல இரவலாக� த�த இைறவ�பா� ஊறி�றி ஒ��வி��� ஒ� ெப�� கடைமைய 

உண���வதா��. 

(அ. சி.) இைலயாமிைட - இ�ைல எ�� ெசா���ப�யான சி��த இைட. சிைலயாய - க�ேபா�ற. 

(3) 

 
3. அவ�ைதேபத�(கீழாலவ�ைத) 

2103. ஐைய�� ம�திைம யான� சா�கிர� 

ைகக�ட ப�னா�கி� க�ட� கனாெவ�ப� 

ெபா�க� �லாத ��ட னிதய���ைன 

ெம�க� டவ��தி யா��  2�ரியேம. 

(ப. இ.) ம�திைமயாகிய ��வந�வி�க� அறித�க�வி ஐ��, ெச�த�க�வி ஐ��, வளி ப��, 

அக��ற�கல� நா��, ஆ� ஒ�� ஆகிய இ�ப�ைத�� க�விக�� ெதாழி�ப��. இ�நிைல நன� நிைலயா��. 

க�ட�தி�க� வளிப��, அக��ற�கல� நா�� ஆக� பதினா�� க�விக�� ெதாழி�ப��. இ�நிைல 

கன�நிைலயா��. ெந�ச�தி�க� எ�ண�� ஆ�� எ��� இர�� க�விக� ெதாழி�ப��. இ�நிைல 

உற�கநிைலயா��. ெகா��ழி�க� நிைல�தவனாகிய ஆ� ெதாழி�ப��. இ�நிைல ேப�ற�கநிைல. ேப�ற�க 

நிைலெயனி�� �ரிய நிைலெயனி�� ஒ�ேற. 'ெபா�க��லாத ��ட�' எ�ப� ஏைனய �ற�க�விக��, அக��ற� 

க�விக��ேபா� ெதாழி�ப��கா� ெதாட�ப��� ஏைன�கால�களி� விட�ப��� 

 
1. ��தணி. 8. தி��ெபா���ண�, 10. 

" ஐ��ேப 12. த��தா�ெகா�ட�ராண�, 106. 

2. ஒ�றைணயா. சிவஞானேபாத�, 4. 3 - 1. 



வ�வத�றி எ�� நீ�கா� இைண�ேத நி�பெத�பதா��. ெம�க�டவ� - நிைல�தவ�; ��ட� நனவி�க� 

அறித�க�வியா�� ெச�த�க�வியா�� ெகா�ள�ப�� �ல�க� (நில�) ப��� இ� தி��பா���க� 

�றி�க�படவி�ைல. க�விக� ெசா�ல�படேவ க�விகளி� ெதாழி�பா�� அவ�றி���ரிய நிலமாகிய ெபா��க�� 

தாேம ேபாத�ெம��� தி���ள�தா� ஓதாராயின�. எனேவ நனவி� க�வி ��ப�ைத�� எ�ப�ட� ஈ�� ஓதிய 

இ�ப�ைத�ெத�ப� மா�பாட�ைம உண�க உணரேவ, ஈ��� ெகா�ளேவ��வன (2160) 

��ப�ைத�ெத�பேதயா�. ேம�� கீ�ேநா��� பாடாகிய கீழாலவ�ைத எ�பதனா� ஆ�� இ� �ல�க� 

ெம�ெத�� நிக�வ��ைமயி� அ�ஙன� ஓதினாெர�ற�� ஒ��. 

(அ. சி.) ஐைய��-25 த��வ�க�; நில� �த�, ��ட� வைர. ம�திைம - ��வ ந�. ப�னா�� - அ�த� 

கரண� நா��� வா� ப���. ��ட�- ஆ�மா. உ�தி - ெகா���. 

(1) 

2104. ��பேதா டாறி� �த�நனா ஐ�தாக� 

ெச�பதி னா�கா�� திக��திர�  1ெடா�றாகி 

அ�பதி யா�� நியதி �தலாக� 

ெச��� சிவமீறா�� ேத���ெகா� ளீேர. 

(ப. இ.) அ��ைசவ�ெம� (2139) ஆறாறாகிய ��ப�தாற�� ஒ�றி� ெதாழி�ப�� ஆ�யி� நா�� 

ஐ�பா� எ��� அவ��� �த� நிைலயாகிய நன�நிைல ஐவைக�ப��. அைவ, நனவி� நன�, நனவி� கன�, 

நனவி� உற�க�, நனவி� ேப�ற�க�, நனவி� உயி��பட�க� எ�பன. அ� நனவி� நா�� வ�மா�: நனவி�கன�, 

நனவி� உற�க�, நனவி� ேப�ற�க�, நனவி� உயி��பட�க� எ�பன. அ� நனவி� ��� வ�மா�: நனவி� உற�க�, 

நனவி� ேப�ற�க�, நனவி� உயி��பட�க� எ�ப. அ� நனவி� இர�� வ�மா�: நனவி� ேப�ற�க�, நனவி� 

உயி��பட�க� எ�ப. அ� நனவி� ஒ��: உயி��பட�க�. 'இர�� ஒ��' எ�பதைன� ��� ��றாக��. 

தனி�தனிேய இர�டாக�� ஒ�றாக�� ெகா�ள�ப�டன. ம� �தலாக� சிவெம�யீறாக� �ற�ப�� ெம�க� 

��ப�தா�. �த�-ம�. இைவயைன��� பதியாகிய சிவெப�மானி� தி�வாைணயா��. தி�வாைண - நியதி; 

யா��ற�. தி�வாைண எ�ப� இ�ெம�க� ஒ��காக நைடெப�� நியதியா��. 

(அ. சி.) �த� நனா ஐ�தாக - சா�கிர� �த� ஐ�� வைகயாக. அதி� நா�� - சா�கிர�தி� சா�கிர� 

ஒழி�த ஏைனய நா��. ெசா�பன�, ���தி, �ரிய�, �ரியாதீத�. இர�� - �ரிய� �ரியா தீத�. ஒ�� - 

�ரியாதீத�. 

(2) 



2105. இ�திய மீைர� தீைர�� மா�திைர 

ம�திர மா�நி�ற மா�த� ஈைர��� 

அ�த� கரண� ஒ�நா��� ஆ�மா�� 

ப�தவ� ச�கர� பால� வா�ேம. 

 
1. அறித�. சிவஞானசி�தியா�, 4. 3 - 3. 

(ப. இ.) ப��ட� ���ட� ��கைள� ���கா� அறித� க�வியாகிய ஓைச, ஊ�, ஒளி, �ைவ, நா�ற� 

எ��� ஐ��ல�கைள�� ஏ���ெகா��� ெசவி, ெம�, க�, நா��, ��� எ��� ெபாறிக� ஐ���; 

ெச�த�க�வியாகிய ேபச�, நட�த�, ெகா��த�, கழி�த�, (களி�த�) இ��ற� எ��� �ல�கைள நிக���� 

நா��, கா�, ைக, எ�வா�, க�வா� ஐ��� ஆகிய இ�திரிய� ப���; அவ�றா� ெகா�ள�ப�� ஓைச, ஊ�, ஒளி, 

�ைவ, நா�ற� ஐ���; ேபச�, நட�த�, ெகா��த�, கழி�த�, இ��ற� ஐ��� மா�திைரயா��. அறி� வளியாகிய 

உயி��கா��, மல�கா��, ெதாழி�கா��, ஒலி�கா��, நிர�கா�� ஆகிய வளி ஐ���, ெதாழி� வளியாகிய 

��ம�கா��, விழி�கா��, ெகா�டாவி�கா��, இைம�கா��, வீ�க�கா�� ஆகிய வளி ஐ����� வளி ப�தா��. 

இ� வளி 'ம�திரமா� நி�றமா�த� ஈைர��' என ஓத�ெப�ற� அ�த�கரணெமனி�� அக� �ற�கல� எனி�� 

ஒ�ேற. அைவ, எ�ண�, மன�, எ��சி, இ��� என நா�கா�� இவ�ைற� சி�த�, மன�, அக�கார�, ��தி 

என�� ��ப. ஆ�மா எ�� ெசா�ல�ப�� ஆ� ஒ�� ஆக ��பைத�� எ�ப. ச�கர� - உட�. பிற�� ச�கர�ேபா� 

மாறிமாறி� �ழ�� வ�தலா� உட� ச�கர� என�ப�ட�. 

(அ. சி.) இ�திய� ஈைர�� - க�ேம�திரி�� ஐ��; ஞாேன�திரிய� ஐ��. ஈைர�� மா�திைர - வசனாதி 

ஐ��; ச�தாதி ஐ��. மா�த� ஈைர�� - வா��க� ப��. ச�கர� - சரீர�. 

(3) 

2106. பார� ெபா�ைம ப�ைம �ைடய� 

நீர� ெவ�ைம ெச�ைம ெந��ப� 

கார� மா�த� க��ைப �ைடய� 

வானக� �ம மைற��நி�  1றா�கேள. 

(ப. இ.) ஐ�ெப�� �த�களி� நிற�க� வ�மா�: நில�தி� வ�ண� ெபா�ைம; அ� மி�மி��பாகிய 

ப�ைம�ைடய�. நீரி� வ�ண� ெவ�ைம. ெந��பி� வ�ண� ெச�ைம. ெந��ைப�� மைழைய�� �ைணநி�� 

ெச���� கா�றி� வ�ண� க�ைம. வான�தி� வ�ண� �ைகைம. இ�ைவ�த�� நில�, நீ�, ெந��� ���� 



ெவளி�பட� ேதா��வன. கா�� ெதாழிலா� �லனாவ� வான� உ���ண�வா� �லனாவ�. அதனா� வான�ைத 

மைற�� நி�றா� என ஓதின�. ேம�� வான� ஏைனநா�� �த�க�ட�� விரவி அவ�றி�� இட�ெகா��� 

மைற��நி�ப� எ�ற�� ஒ��. 

(அ. சி.) கார� - ��றம�ற. ஐ�� �த�களி� நிற�:- பா� - ெபா�ைம. நீ� - ப�ைம. தீ - ெவ�ைம, 

ெச�ைம. வா� - க���. ஆகாய� - �ைக. 

(4) 

2107. �த�க� ஐ��� ெபாறியைவ ஐ���� 

ஏத� பட�ெச� தி��த �றநிைல 

ஓ� மல��ண மா�மா தாரேமா 

டாதி யவ�ைத� க�விெதா� ��றாேற. 

 
1. ம��ன�. சிவஞானசி�தியா�, 2. 3 - 17. 

(ப. இ.) �த� ஐ���, ெபாறி ஐ���, ��ற� எ��மா� இ��த �றநிைல�க�விக� எ�ப. இவ�றா� நிக�� 

�ண� ெசய�க� மல�காரணமா��. இவ�ைற அ��பைடயாக�ெகா�� விரி�த க�விக� அ�ப�, ஆக� 

க�விக� ெதா���றா� எ�ப. 

க�விக� அ�ப� வ�மா� : 

�� 

நில�   :    மயி�, ேதா�, எ���, நர��, தைச ஆக 

5 

நீ�   :    நீ�, ��தி, �ைள, ெகா���, ெவ�ணீ� ஆக 

5 

தீ :    ஊ�, உற�க�, உ��, உட�ைற�, ம� ஆக 

5 

வளி  :     ஓட �, இ��த�, நட�த�, கிட�த�, த�த� ஆக 

5 

ெவளி  :     ெ◌வ�ளி, இவற�ைம, மய�க�, ெச���,  ெபாறாைம ஆக 

5 



ெச�த�க�வி : ேபச�, நட�த�, உைழ�த�, கழி�த�,மக�ெப�த� ஆக 

5 

அறி�வளி : உயி��கா��, மல�கா��, ெதாழி�கா��,ஒலி�கா��, நிர�கா�� ஆக 

5 

ெதாழி�வளி  : ��ம�கா��, விழி�கா��,ெகா�டாவி� கா��,இைம�கா��, வீ�க�கா�� ஆக 

5 

நா�   : இட�பா�நர��, வல�பா�நர��, ந�நர��,இட�க�நர��, வல�ெசவிநர��, உ�நா�� நர��, 

இட�ெசவிநர��, வல�க�நர��,க�வா�நர��,எ�வா�நர�� ஆக 

10 

ஓைச   : ��ேணாைச, நிைனேவாைச, மிட�ேறாைச,ெசவிேயாைச ஆக 

4 

��ப��    : ெபா��ப��, �த�வ��ப��,ெபா��லக� ப�� ஆக 

3 

���ண�  : அைமதி, ஆ�சி, அ��த� ஆக 

3 

(அ�ப�)60 

உட�ைற� - ஆ�ெப� ேச��ைக. ெபா��ல� - ேதா�றி ெயா���� நிைலயி�லாத உல�. 

(அ. சி.) ஏத� - ��ற�. க�வி - த��வ�. 

(5) 

2108. இடவைக ெசா�லி� இ�ப�த� சாைன 

ப�பர ேசைன�� பா�பரி ஐ��� 

உைடயவ� ம�திைம ���� நா�வ� 

அைடய ெந��கைட ஐ�ெதா� நா�ேக. 

(ப. இ.) ஆ�யி�க� ஐ�பா� எ��� இடவைகக� ஐ�ெத�ப. அைவ: நன�, கன�, உற�க�, ேப�ற�க�, 

உயி��பட�க� எ�ப. இவ��� உயி��பட�க� ஒழி�� ஒழி�த நா�கி�� உ�ள க�விகைள 

உ�வகமாக ஓதிய��கி�றன�. இ�ப�ைத�� க�விக� யாைனைய ஒ���. ேபச�, நட�த�, ெகா��த�, 

கழி�த�, இ��றலி� க�விக� விைர�� ெச��� காலா�களா��. ஓைச, ஊ�, ஒளி, �ைவ, நா�ற� எ�பனவ�ைற 



ேம�ெகா��� க�விக� ஐ��� மிகவிைர�� ெச��� பா�பரிகளாகிய �திைரகளா��. மிட�ேறாைச��ளி�ட 

ஓைசக� நா��� அைம�சைர ஒ���. இ� நா��� மட��தேல அ�பா� நிைலயா��. ஓைச நா��: ��ைம, 

நிைன�, மிட�, ெசவி எ�ப. 

(அ. சி.) இ�ப�த�சாைன - இ�ப�ைத�� த��வ�க�. ப�பரேசைன - வசனாதி ஐ��. பா�பரி ஐ�� - 

ச�தாதி ஐ��. நா�வ� - நா� வா��. அைடய - மட�க. கைட - வாயி�. 

(6) 

2109. உட��� உட��� உட�ைப� த�வி 

உட�பிைட நி�ற உயிைர அறியா� 

உட�ெபா �யிரிைட  1ந�பறி யாதா� 

மட��� நா�ேபா� மய��கி� றாேர. 

(ப. இ.) பிற���கால� ெதா�� ஒ��ககால� வைர மாறாதி���� ���ட� ஓ�வி�றி வ���� 

உட�பாயி��. உட��� - வ����. அ� �ட�� இ�விைன�கீடாக அ��த���� பிற�தி���� ப��டைல� த�வி 

இ� வி��ட��களி���� இவ�றி�� ேவறாக ஓ� உயி� உ��. அ� �யி� இவ�ைற� க�வியாக�ெகா�� 

உலகிய� ப�ற��� சிவெப�மா� தி�வ�� ப����� ெப�வா�� எ��வத��� சிவெப�மா� ெகா��த�ளின�. 

இ� ��ைம உண�வேத உட�ெபா� உயி����ள ந�பிைன உண�தலா��. இதைன யறியாதா� தம�� ேவ��ய 

இைற�சி எ��� �தலியன எ��மி�லாத ைசவ� இ���வா� மட�தி� ���� மய��� நா�ேபா�� 

மய��கி�றா�. மட� - ைசவ�வா�வீ�. இ� ��ைம வ�� ேச�கிழார�களி� அ��ெமாழியா� உணரலா�. அ� 

வ�மா�: 

"மி�க ெச�வ மைனகெடா�� விைள� மி�ப� விள��வன 

ப�க ெந��� சாைலெதா�� பயி�ச� டற�க� ப��வன 

த�க வணிெகா� மட�க�ெதா�� ைசவேம�ைம சா��வன 

ெதா�க வள�ெகா� இட�க�ெதா�� அட�கநிதிய� ேதா��வன." 

- 12. ேசரமா�, 3. 

(அ. சி.) உட��� உட�� - வ����. 

(7) 

2110. இ��கி�ற வாெறா� றறிகில� ஏைழக� 

���� மசைபைய மா�றி �க�� 



க��ெகா�� காமாரி சார �க�ேத��� 

உ��ெகா�� ெதா�க உடெலாழி  2யாேத. 

 
1. �ட�ைப. தி���ற�, 338. 

" க��. சிவஞானேபாத�, 2. 1 - 1. 

2. ைப�மா. அ�ப�, 4. 84 - 10. 

(ப. இ.) உ�ைமயறிவி�லாத ேகாைழய� உட�பக��� த�கியி���� த� த�ைமைய உணரமா�டா�. இ� 

�ட�பிைனேய சிவநிைனவா�, தி�ெவ�ணீ� சிவமணி �ணலா�, சிவன�யாராகிய நடமா�� தி��ேகாவி�கைள� 

சிவெனனேவ ேதறி வழிபடலா� மா�றி� சிவ�டலாக அைம��� ெகா�ளலா�. அ�ஙன� அைம���ெகா�டா� 

பிற�� இற��கைள அ���� ெப�மைற 'சி'கரமா��. இதைன� ேபசாமைற எ�ப�. இ� ேபசாமைறேய 'அசைப என' 

ஓத�ெப�ற�. அதனா� இற�� பிற��கைள ஒழி�கலா�. அசைப - ெசபி�க�படாத�; தனிேய ஒலி�க�படாத�. 

காமைன ஒ��கியவ� காமாரி. அவ� தி�வ�ைய� சார� காரணமாகிய ந�ைமயைம�த ந�ெனறி நா�ைமயிைன� 

க�வாக�ெகா�� அவ�றி� வாயிலாக அவ� தி�வ�ைய� ேத��� ெதா�தா� சிவ���ெகா�ட �ட� அழியா�. 

தி�வ��கீ� இ��கலா�. சிவ�ட� - தி�வ�� உட�. 

(8) 

2111. ஒளி�தி� ����� ஒ�பதி னாைல 

அளி�தன� எ���ேள ஆரிய� வ�� 

அளி��� கைலகளி னால� ப��� 

ஒளி�தி�� ைவ�தா� ஒ��கிய  1சி�ேத. 

(ப. இ .) ஆ�யி�ேதா�� 'விறகி�தீயி� ந�பாலி�ப� ெந� ேபா�, மைறய நி��ளனாகிய மாமணி� 

ேசாதியா�' ஒளி� தி������ ஒ�பதி எ�� ஓத�ெப�றன�. அவ� அ�ளிய ெபா��� ெநறி�� ந�நா�� எ�ப. 

அைவ �ைறேய அற�, ெபா��, இ�ப�, வீ� என��, சீல�, ேநா��, ெசறி�, அறி� என�� �ற�ப��. இவ�ைற 

அளி�த�ளின�. எ���ள���ேள ஆரிய� எ��� ஆசானா� எ��த�ளின�. ஆரிய�: நிைற�தவ�. ஆ�த� - 

நிைறத�. இ�ேவ ஆ�றவ� சா�றவ� என�� வழ�க�ெப��. அ�தைகய சிவ��வானவ� உ�ளி��� உண���� 

கைலக� அ�ப��நா��. அ� கைலகளி� வாயிலாக எ�ண�தி� க�வியாகிய சி�த� சிவ� தி�வ�ையய�றி 

ேவெறா��� எ�ணா� ஒ���மா� ெச�த�ளின�. தி�வ���கலி� அட�கியி���மா�� அ���ரி�தன�. 

ஒளி�தி�த� - அட��த�. ஒ� பதி: ஒ�பி�லாத இைறவ�. 



(அ. சி.) பதினாைல - பதினா�� ��கைள. ஆரிய� இய�ெகனேவ உ�ள�தி�க� உ�ள சிவ�. 

கைலகளி� நா� அ�ப�� - 64 கைலக�. 

(9) 

2112. ம�ணினி� ஒ�� மல�நீ� ம�கா�� 

ெபா�னினி� அ�கி �க�வளி யாகாய� 

ம�� மேனா��தி யா�கார� ஓெரா�றா� 

உ�னி� ���தெதா� �த  2சயேம. 

 
1. �ழி�தக�ைக. ச�ப�த�, 1. 53 - 6. 

" தள�கிள��. அ�ப�, 6. 73 - 9. 

2. �ைவெயாளி. தி���ற�, 27. 

" அ�ல�. தி���ற�, 245. 

" மேனா��தி. சிவஞான, 4. 1 - எ����கா��. 

(ப. இ.) ம���, அதனி� ெபா��தி விரி�� இ���� நீ��, ெபா�ேபா� காண�ப�� தீ��, 

�க�மி�கதாகிய வளி��, �க�மி�கதாகிய வான��, நிைலெப���ள மன�, இ���, எ��சி ஆகிய எ��� அ� 

வவ�றி� த�ைம�ட� ஓெரா�றா� நிைன�� உ�ைம ஓ��தா� �தெவ�றி நிைற��றெத�க. �தெவ�றி எனி�� 

�த��தி எனி�� ஒ�ேற. �த�ைறயிைன வ�� �ற�பா�டா�� உண�க: 

"ம��ணி�த நில�� 

நிலேன�திய வி���� 

வி���ைதவ� வளி�� 

வளி�தைலஇய தீ�� 

தீ�ரணிய நீ� ெம�றா�� 

ஐ�ெப�� �த� திய�ைக ேபால�." 

(�ற�, 2.) 

இ� பா��� தைல�ச�க� பா�ெட�ப. 

ஆசிரிய� ஒ�கா� ெப���க�� ெதா�கா�பியனா� ��வ� வ�மா�: 

"நில�தீ நீ�வளி வி��ேபா ைட��� 



கல�த மய�க� உலக� ஆதலி� 

இ�திைண ஐ�பா� இயெனறி வழாஅைம� 

திரிவி� ெசா�ெலா� தழாஅ� ேவ���." 

(ெதா�. ெபா��. மர�, 89) 

(அ. சி.) உ�னி� - ஆராயி�. 

(10) 

2113. ��னி� ெகா�மக� ���தி� கி�வ� 

வ�னி�� �வ� வ�ைவ�� நா�வ� 

க�னி��� பி�ைளக� ஐவ�� னாளி�ைல 

க�னிைய� க�னியாக� காதலி�  1தாேன. 

(ப. இ.) ஐ��த�க�� �த�க� நி�ப� வான� இத�க� விள��� ப�� ஓைச ஒ�ேற. அ� ெவா��� 

ஒ�மக� என ஓத�ெப�ற�. அ�ேபா� வளியாகிய கா�றி�க� நி�பன ஓைச ஊ� எ��� இர��ேமயா�. 

தீயினிட�� ஓைச, ஊ�, ஒளி எ��� ���மா�. நீரினிட�� ஓைச, ஊ�, ஒளி, �ைவ எ��� நா��மா�. 

க�னியாகிய நிலமகளிட�� ஓைச, ஊ�, ஒளி, �ைவ, நா�ற� எ��� (1049) ஐ��ேமயா� சிவெப�மா�ைடய 

உ�னி��� ெபா���� உ��க�தி� ��னா�களி� இைவ இ�ஙன� கல�� விரி� எ��வதி�ைல. க�னியாகிய 

மாமாையைய� த� ைவ�பா�ற� க�னிேயயாக� சிவெப�மா� காதலி�த�ளின�. அதனா� இ��லக� நிக��� 

வ�கி�ற�. ைவ�பா�ற�: வி�� நீ��� ச�தி; பரி�கிரக ச�தி. 

(அ. சி.) ��னி�� - ஆகாய����. ஒ� மக� - ஓைச ஒ��. ���தி�� - வா����. இ�வ� - ஊ�, 

ஓைச. வ�னி�� �வ� - தீ�� ஊ�, ஓைச, ஒளி. வ�ைவ�� நா�வ� - நீ��� ஊ�, ஓைச, ஒளி, �ைவ. 

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

" மி���ைவ. அ�ப�, 6. 54 - 5. 

க�னி�� ஐவ� - ம����� �ைவ, ஒளி, ஊ�, ஓைச, நா�ற�. ��னா� - பைட�பி�� ��. க�னிைய - 

மாையைய. க�னியா - �த� காரணமாக� ெகா��. காதலி�தா� - உலைக� பைட�க நிைன�தா� ஈச�. 
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2114. க�டகன ைவ��� கல�தன தாைன�� 

ெச���ட நா��� ஒ��ேக உண��தபி� 



ப�ைடய தாகி� பர�த வியா�கிர�� 

அ�ட�� தானா� அம���நி�  1றாேன. 

(ப. இ.) கனவி� உ�டா�� நிைலக� ஐ��. கல���ள ெம� வா� க�, ���� ெசவி எ��� �ல�க� 

(இ�திரிய�க�) ஐ��. அக��ற� கல�களாகிய எ�ண� மன� எ��சி இ��� எ��� அ�த�கரண� நா��. 

இவ�றி� உ�ைம�த�ைமகைள� தி�வ�ளா� உண��தபி� ெதா�ைமயதா� அ�டெம�க�� பர���ள 

�லிேபா�ற பா��ச�� ப��� உ�ள இைடயறாத ேவக நைடவா��த மன� சிவெப�மா� தி�வ��கீ� அட�கி��. 

அ�ஙன� அட�க� ெப�ற மன� உைடேயா� அ� தி�வ�ையேய வி��பி நி�றன�. வியா�கிர� - �லி. 

(அ. சி.) கன� ஐ�� - ெசா�பன�தி� உ�டா� அவ�ைதக� ஐ��. கல�தன தா� ஐ�� - இ�திரிய� 

ஐ��. உ�ட நா�� - அ�த� கரணநா��. பர�த வியா�கிர�� - விரி�த மன�தா�. 
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2115. நி�றவ� நி�க� பதினாலி� ப��நீ�� 

ஒ�றிய அ�த� கரண�க� நா��ட� 

ம�� கல�த மைனவா��ைக வாதைன 

க�றிய க�ட�தி� க�டா� கனவேத. 

(ப. இ.) ேமேலாதியவா� நி�றா� நி�க. அ�ஙன� நி�லாதாரைனவ�� இ�வைக� ெபாறிப��� கல� 

நா��மாகிய பதினா�கி� ெபாறி ப�ைத�� வி��� ெபா��திய எ�ண�, மன�, எ��சி, இ��� எ��� 

அக��ற�கல� நா��ட� �ற�� மைன வா��ைகயி�க� பயி��வ���ள பைச�ெதாட�பா� க��தினிட�தி� 

கன�க�டன�. வாதைன - பைச. 

(அ. சி.) ம�� - உலக�. மைனவா��ைக - உலக வியாபார�. க�ட�தி� - ெசா�பனாவ�ைதயி�. 
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2116. தான மிழ�� தனி�� கிதய�� 

மான மழி�� மதிெக�� மாலாகி 

ஆன விரிவறி யாவ� விய�த�தி� 

ேமனி யழி�� ���திய  2தா�ேம. 

 
1. வி�டா�. அ�ப�, 4. 112 - 7. 

2. வ���ண. சிவஞானசி�தியா�, 2. 3 - 7. 



" ஆன�தலி�. ந�வழி, 25. 

 



(ப. இ.) கனவி� நிைல�களமாகிய க�ட�ைதவி��� கீழிற�கி ெந�ச�திட��� தனிேய 

���� உலகிய� ெப�ைம�� அறி�� அழி�� உயி�நி���. ஆ�� அ� �யி��� மய�க� ஒ��ேம உட� 

நி���. அ�� அைமதி ஆ�சி அ��த� எ��� ��� �ண�� ெவளி� படா� அட��நிைல 

அ�விய�த�. அதைனேய விரிவான� அறியாத அ�விய�த� எ�� ஓத�ெப�ற�. இ� நிைலேய உற�க 

நிைலயா��. உற�க� - ���தி. 

(அ. சி.) தான� - க�ட� தான�. மாலாகி - மய�கி. அ� விய�த� - �ல�ப�தி. 
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2117. ��ைனைய� ேச���ள ���ட� கா�சி 

ெக�மிய சி�த� பிராண�ற� கா�சி 

ஒ�க� கமல�தி� உ�ேளயி��� 

வி�ம� ெபா��ட� ேமவிநி�  1றாேன. 

(ப. இ.) உற�க நிைல�களமாகிய ெந�ச�தி�க� எ�ண��, உயி����, ஆ�� ஆகிய ��� 

க�விக�� ெதாழி�ப��. ேப�ற�க நிைல�களமாகிய ெகா��ழி�க� உயி���� ஆ�� ஆகிய இர�� 

க�விக� ெதாழி�ப��. உயி��பட��தலாகிய �ல�திட�� ஆ� ம��� ெதாழி�ப��. இ�� ஆ�யி� ஆ� 

எ��� க�வி�ட� �� �ல�ப�தி எ��� திரி�ண��சி� ப�ைப �க���ெகா������. இ� 

��ைம அ� �யி� விழி�ெத��தபி� இ��ற��யி�ேற� என ெமாழிவதா� உணரலா�. 

அ�விய�தமாகிய �ல�ப�தி மா�பா��ண�ைவ� ெச��ெம��� உ�ைம வ�� சி�தியா� தி��பா�டா 

�ண�க: 

"சி�தமா� அ�விய�த� சி�தைன ய��� ெச��� 

��திய� விய�தி� ேதா�றி� ��ணிய பாவ� சா��� 

வ��நி� சய�� ப�ணி வ���க ��க ேமாக� 

பி�தினி� மய�கி ஞான� கிரிைய�� ேபணி நி���." 

(சிவஞானசி�தியா�, 2. 3 - 8.) 

சி�தைன - ஈ�� ஏ��ழி� ேகாடலா� திரி�ண�வி� ேம��. வி�ம�ெபா��: �ல�ப�தியாகிய 

ெப�ைம� ெபா��. 

(அ. சி.) கா�சி - வியாபார�. கமல� - நாபி�கமல�. வி�ம� ேம�ைமயான. 
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2118. தான� ெத��� த���� �ரிய�தி� 

வான� ெத���ேபா� ைவய� பிறகி��� 

கான� ெத��த க��தி� தைலயிேல 

ஊன� தவி�ைதவி� �மனி� றாேன. 

(ப. இ.) ேப�ற�கமாகிய �ரிய�தி�க� ஆ�யி� எ��� த�����. உ�ளமான� எ��� உலக� 

பி�னி��ப�யாக ேவகமாக� ெச���. 

 

1. ஒ�றைணயா. சிவஞானேபாத�, 4. 3 - 1. 

ெச�� ஓைச�ட� �ல�திட�� ஊமனாகிய ஆ�யி� �ைற�ைட�தாகிய அறியாைம� ப�ைப� ெச��� �ல� 

ப�தியி� ெசயைல�� வி�� அ� �ல�ப�தி�ட� ம��� தனி�� நி���. ஆ�யி�: உயி���; பிராணவா�. 

(அ. சி.) வான�� - உ�ள�தினா�. க��தி� தைல - �லாதார�. ஊம� - ஆ�மா. 
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2119. ஊைம ெய��ெதா� ேப�� எ���றி� 

ஆைம யக�தினி� அ���  1அட�கி�� 

ஓமய ��ற� ��ெளாளி ெப�ற� 

நாமய ம�ற� நாமறி ேயாேம. 

(ப. இ.) ஊைம எ��ெத�ப� ேபசா எ���. அஃதாவ� '�'. ெம�ெய����க� உயிைர� சா��த�றி 

ஒலியா. அதனா� அைவ ஊைம எ��ெதன�ப��. இ� மகார� ஓெமாழியி�க���ள�. ேப�� எ��� அகர 

உகர�க�. இ�த அகர உகர�க� மகர�ெதா� ெபா��தி� 'ஓ�' எ�� ஆ��. இவ��� அ ஆ�றைல�� உ அறிைவ�� 

�றி���. ஆ�ற� - ச�தி. அறி� - சிவ�. ஆைமயான� தன�� இட� ேந��கா� காலிர�� ைகயிர�� 

�கெமா�� ஆகிய ஐ������கைள�� உ�ளட�கி� ெகா���. ஏைனய ேநர�� ெவளி�ப��தி ந�லன�ரி��. 

அ�ேபா� ஆ�யி��, இ� ஓெமாழி� சிற�பா� ஐ����ைப�� தீைம�க� அட�கி ந�றி�பா� உ��� நல��ரி��. 

அ� கால�� அ� �யி� ஓெமாழி வயமாக நி�பதா� த�னறிவாகிய சி�றறி� அக�� நி���. இ�ேவ நாமயம�ற 

ந�னிைலயா��. நா� மய�: நா� எ��� த�ைம. இ� ெபா�ேள பய��� �றி��� 'த�நாம� ெக�டா�' எ��� 



தி�மைற� தி��பா��� க��� காணலா�. 'ஊைம எ��ெத�பைத ஓ�கார வ�வமாகிய ப�சைம வா�ெகன��, 

ேப�ெம��� ைவகரிவா�� என��' ெகா�� அத�கிையய�ெபா�� ��வா�� உள�. 

(அ. சி.) ஊைம எ��� - � (மல�). ேப�� எ��� - அ, உ (ச�தி சிவ�). ஆைம - ஆைமயி� ஐ�� உ���க� 

அட��த�ேபால. ஓமய� - ஓ� மய�. நாமய� - த�ேபாத�. 
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2120. �ரிய மி��ப�� சா�கிர� ��ேள 

நரிக� பதினா� ந���� ெச�தன 

பரிய �ரவி�� பாறி� பற�த� 

�ரிய மிற�திட� ெசா�லெவா� ணாேத. 

(ப. இ.) ேப�ற�கமாகிய �ரியமி��ப� நனவாகிய சா�கிர� ��ேளயா�. நரிக� எ�� ெசா�ல�ப�� 

அறித�க�வி ஐ���, ெச�த�க�வி ஐ���, அக�கல�க� நா��� ��� பதினா�ெக�ப. இ� க�விக� 

பதினா��� ஆ�யி� �ற��� பரவாைமயா� �க��சியி�றி ந���ட� ஒ�� அட�கின. அ� ெபாறிக� 

�ல�ெகா��� �ல�க� ப��� �திைரைய ஒ��� ெதாட�வி�றி� பற�த�. 

 
1. ஒ�ைம��. தி���ற�, 126. 

உயி��பட�கலாகிய �ரியாதீத�� நிக�� நிைலயி� இ�ப நிைலயிைன இ�னத�ைம�ெத�� ெசா�ல 

ஒ�ணாெத�க. �ரியாதீத நிைல - அ�பா�நிைல. 

(அ. சி.) நரிக� பதினா� - க�ேம�திரிய� ஐ��, ஞாேன�திரிய� ஐ��, அ�த� கரண� நா�� பரிய �ரவி - 

ேவகமா�� ெச��� ஓைச �தலிய ஐ��. �ரிய� இற�த இட� - �ரியாதீத�. 
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2121. மாறா மலைம�தா� ம�� மவ�ைதயி� 

ேவறாய மாயா த�கர ணாதி�கி�� 

ஈறாக ேதஎ� �யி�� பிற�திற�� 

ஆறாத வ�விைன யால� ���ேம. 

(ப. இ.) ஆ�யி�க� தி�வ��ேப� எ���கா�� வி�� நீ�கா� ஒ��நி��� மல� ஐ��� மாறாமல� 

என�ப�டன. இைவ ஆ�யி�களி� ஐ�பா���� உட�நி���. இைவ நீ�காைமயா� மாயாகாரியமாகிய உட� கல� 

�தலியவ�ைற இ��� ேவறாக� ெப�த� ேவ���. ஆைகயா� உட�பி� ஈ� எ��வத�கி�ைல. அதனா� 



எ�தைகய �யி�� பிற�� இற�� ஆறாத வ�விைனயா� அ���� �����. ஆறாத - ����� கழியாத 

அ����� - �����. ஆராத எ�ப� ஆறாத என எ�ைக ேநா�கி� திரி�த�. 

(அ. சி.) மாறாமலைம�தா� - ஐ�� மல�க�� நீ�காதவ�. 
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2122. உ���த� �டாடா ���� மாைய�� 

அ�ண� அ��ெப�ற ��திய தாவ� 

ந�ண லிலா�யி� ஞான�தி னா�பிற� 

ெத��� ஞான�தி� ேந���தி  1எ��ேம. 

(ப. இ.) �க�வி�க�படேவ��ய மாயாகாரிய�க� தி�வ�� எ���கா�� ஊ�டா� கழியா. சிவெப�மா� 

தி�வ�� ெப�வ� வீ�ேபறா��. மாையைய ந��தலி�லாத உயி�க� பிற�� எ�தி�� அ� பிற�� 

தி�வ��ண�வாகிய சிவஞான� பிற�பா��. அ� பிற�பி�க� எ�ண�த�க தி�வ��ண�வா� ேந���தியாகிய 

மீளாஆளா� தி�வ��ேப� எ���. 

(அ. சி.) உ��� த��� - இ�விைனகளா� எ����� உயி�. 
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2123. அதி�ட நி�திைர யாணவ ந�த 

அதனா �ண�ேவா ன��க�ம ��னி� 

திதமான ேகவல மி�திற� ெச�� 

பரமாகா ைவயவ� ைத�ப� வாேன. 

(ப. இ.) ஆ�யி��� - ஆணவமி�தலா� அதி�டமாகிய உற�க ��டா��. அதனா� அ� �யி� 

இ�விைன�� ஈடான க�ம�கைளேய 

 
1. தானமியா. சிவஞானசி�தியா�, 8. 2 - 15. 

நிைன���. நிைன�� நிைலயான கீைழ�பா� எ�� ெசா�ல� கீழாலவ�ைதைய எ���. இ� �ைறயாக� ெச�� 

சிற��நிைல யி�லாத ஐ�பா��ைன�� எ���. 

(அ. சி.) ந�த - மிக. திதமான - நிைலயான. ேகவல� - கீழாலவ�ைத. பரமாகா - சிற�ப�ற. 

(21) 

2124. ஆசா��� ேன�யி� மாண வக�தைம� 



ேதசாய த�டா� எ���� ெசய�ேபா�� 

ேநசாய வீச� நீடாண வ�தைர 

ஏசாத மாயாட� னாேல  1எ���ேம. 

(ப. இ.) உலகியலி� கைல�ேகாயிலி�க� க�பி��� ெபா��ைட ந�லாசா� �� க�ற�ெபா���� ெச�� 

உ��ைற�� ந�மாணவ� பயி�சிவய�தா� உற��வ�� ெச�வ�. ேபர�� வா��த ஆசா� அ��ைடய அ� மாணவைர 

இ�ெமாழி �க�� எ���வ�. எ���த�ெபா���� '�ைட�பி� ���� ��தைல� சி�ேகா�' ஒ�� 

ைகயி�ெகா�ட��வ�. அ� �ைறெச��� ெச�ேகா� ேபா�� நிைறநல� பய��� உைரேச� �க��ேகாலா��. 

அதைனேய ேதசாய த�ெடன ஓதின�. அ� த��னா� எ���வ�. அ�ேபா�� சிவெப�மா�� ெப�கிய 

ஆணவ�பிணி�பிைன ம�வி� ெச�வதி�ன ெத�றறியா� உ�வைக நாடா� ைமய���� கிட��� ஆ�யி�கைள� 

��றம�ற �மாைய எ�� ெசா�ல�ப�� ைக�க�வியா� எ��பிய�� ெச�வ�. அ�வா� ெச�வ� அ� 

�யி�க�மா�� ைவ�த�ளிய ேபர�ேளயா��. அ� �றி�� ேநசாய ஈச� எ�பதனா� ெபற�ப��. 

ஆணவ�பிணி�பினைர நீடாணவ�த� எ�ற�ளின�. இத�க� 'மாணவக' எ��� அ��ெசா�வழ�� வ���ளைம 

கா�க. 

(அ. சி.) ேதசாய - �க�ெப�ற. த�� - பிர��. ேநசாய - க�ைண நிைற�த நீ� - அநாதிேய உ�ள. மாயா� - 

மாைய. 

(22) 

2125. ம�ெசா� ம�தா கினி�ட மாெமன 

வி�சறி வி�ேலா� விள�� மி�மதி 

எ�சலி ெலா�ெற� மாெறன இ��ட� 

அ��� ம�னவன� ேறேபா மளேவ. 

(ப. இ.) நீ�� நீ���ட�� ேபா�� என� சிற�த அறிவி�லாதவ� இற�� ெம�யாகிய ��திைய�� அதைன 

இைய�திைய��� ஆ�யிைர�� ��வ�. அ�ஙன� ��மவ� இர�டைன�� ஒ�ெற�மா� �றிவி�கி�றன�. 

அ� ெபா��தா�. இ� �டலான� ஐ��லைன�� �க�� ஆ�யி� நீ�கினா� தனி���கிட���. அ� �யி� நீ��� 

அள�ேம ேச��தி���� த�ணீ�� த�ணீ���ட�� நீ�கினா�� மீ��� இைண��ெகா���. உயி�நீ�கின 

�ட� அ�வாற��. ம�� - நீ�. ம�தாகினி - நீ���ட�. 

(அ. சி.) ம�� - ேமக�. ம�தாகினி - நீ�. மதி - ��தி. அ��� ம�ன� - ஆ�மா. 

(23) 



 
1. கிட�த. தி���தியா�, 15. 

2126. ப��ைட ம�னவ� பா�பரி ஏறி 

வ��ைட மாநக� தா�வ�� ேபா� 

அ��ைட ஐவ�� அ��ைற ேவா�� 

��யி�ல� ப�றி� �யி�றன� தாேம. 1 

(ப. இ.) உட�ைப� தனதாக�ெகா�� ஆ�� ஆ�யி� இைடயறா� ஓ��ெகா�ேட இ���� 

இய��வா��த மனமாகிய �திைர மீ� ஏறி அழ�மி�கதாகிய அகநகரி�க� வல� வ�கி�ற�. அ�ெபா�� 

அறித�க�வியாகிய ெசவி �தலிய ஐ��� ெச�த� க�வி �தலிய பிற க�விக�� �ைடெபயரா� உற�கி�கிட���. 

அைவகளி� ப��� ேகா���� இடனாக� �����ெகா������ இய��வா��த ெந�ச� ��யி�ல�. அ� 

ெந�ச�ைத�ப�றி உற��கி�றன�. 

(அ. சி.) ப��ைட ம�னவ� - ஆ�மா. பா�பரி - சலி��� மன�. ஐவ� - ஞாேன�திரிய�க� உைறேவா� - 

க�ேம�திரிய�க�. ��யி�ல� - இதய�தான�. 

(24) 

2127. ேநரா மல�ைத நீைட� தவ�ைதயி� 

ேநரான வா��னி நீ� நனவினி� 

ேநரா மலைம�� ேநேர தரிசி�� 

ேநரா� பர��ட� நி�ப� நி�தேம. 

(ப. இ.) ஐ�மல� �ழலி� பிணி���� ெச�ெபா�ைளயறியா� ����� ஆ�யி��கிழவ� தம�� ேநராகாத 

மாறா� பிறவியி� த��� அ� மல�கைள� தி�வ�ளா� ஐ�பா��� கா��வ�. கா�பெர�ப� ேநாயா� ஆ�ற� 

�ைற�தவ� அ� வா�றலி� �ைறபா�ைட� �ைடெபயர இயலாைமயாகிய த� �ைறபா��� ைவ�� உண�வ�ேபா�ற 

ெத�பதா�. அ�ேபா� ஆ�யி�க�� ஐ�பாடாகிய ஐ�தவ�ைதயி� த�ைம�� ெச�ெபா�ளா� சிவைன�� 

உண�வதாகிய இ�ப� இழ�� உணராததாகிய ��ப� உழ�� வ���� எ�பதா�. அ� மல�க� ேநரானவா� 

நிைன�பத�� இட� ெப�கிய நனவினி� ஆ��. ேநராவ� வி�� நீ��வ�. நனவினி� அ� ��ைமைய அ�ளா� 

க�டவ� ெச�ைமயாகேவ நி��� ெச�ெபா�ளா� சிவ��ட� உண�� நீ�கா� ஒ�� எ��� இ���வ�. இ�ேவ 

நிைலெப�ற உைலவி�லாத நி�தவா��ைக எ�ப�. நி�த�: எ�நா��; நி� எ��� அ�யாக� ேதா�றிய நிைல 

எ��� ெபா�ளி� நி�ற� எ�றாகி� பி� நி�த� எ�றாயி��. 
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ம�திய சா�கிராவ�ைத 

2128. சா�கிர சா�கிர� த�னி� திேராதாயி 

சா�கிர ெசா�பன� த�னிைட மாமாைய 

சா�கிர� த�னி� ���தித� காமிய� 

சா�கிர� த�னி� �ரிய��  2மாையேய. 

 
1. ப��ைடயா�. தி���ற�, 606. 

2. இலாட�ேத. சிவஞானேபாத�, 4. 3 - 1. 

(ப. இ.) நனவி� நன� எ�� ெசா�ல�ப�� நிைலயி� திேராதாயி ெதாழி�ப����. திேராதாயி நட�பா�ற�. 

இ�ேவ மைற�பா�ற�. நனவினிட�� நிக�� கனவி� �மாைய� ெதாட�பினராவ�. நனவி� உற�க��� க�ம� 

ெதாட�பினராவ�. நனவி� ேப�ற�க��� �வாமாைய� ெதாழிலினராவ�. 

(அ. சி.) சகல� - க�வி. கரண�க�ட� �� இ���� அவசர�. 

(1) 

2129. மாைய எ���� கலாதிைய ம�றதி� 

ேநய விராகாதி ஏ��த �ரிய��� 

ேதா�� ��ைன கனாநனா ����னி 

ஆயின ன�த� சகல�� ளாேன. 

(ப. இ.) �வாமாையயான� உயி��பட�கலாகிய �ரியாதீத நிைலயி� உைழ��� க�வியாகிய கலாதி�ட� 

அட�கிநி���. ேப�ற�க�தி�க� விைழ�� க�வியாகிய அராக� �ைன��� உற�கமாகிய ��ைனயி�க� 

உண���க�வியாகிய வி�ைத �ைன��� ���. கன�நிைலயி� உைழ�� �ைன����� உட� ெம�யாகிய �ல� 

ப�தி� க�விக� இ�ப�ைத��ட� ெதாழி�ப��. நன�நிைல�ட� எ�லா� க�விக�மாகிய ��ப�ைத�� 

க�விக�ட� ெதாழி�ப��. 

(2) 

2130. ேமவிய அ�தக� விழிக� ��டனா 

மாவயி� ��ன� கா� ம�க�� 

ேம�� த�ெகா��  1ெசா��� விழிெபற 



�வயி னா�மா �ய��  2க�மேம. 

(ப. இ.) ஆணவமல�ைத� ெபா��தி அறியாைம வய�ப�� அறி��க� ணிழ�தி��த அக�க� ��ட� 

பா���� �க�க� ணி�லாத ��டேனா� ஒ�ப�. அ�விட�� அ��ைடயா� ஒ�வனா� ஒ�ேகா� 

ெகா��க�ப��. அ�ேவ அ�விட��� ெச�ய� த�கதா�. அ�ேவ அ� ��டன� விைழவாகிய ப���ேகா�மா�. 

��ட���� ேகா� ேவ��ெம��� எ�ண� ேகாைல� ெப�வத� �� உ�வத�கி�ைல. ஆனா� 

நட�கேவ��ெம��� அட�க��யாத ஆைச��வ� இய��. அத�� ேவ��� �ைண�ெபா��கைள� ��� 

ந��வ� அவ�ைடய விள�கமி�லாத ெதளிவி� ேவ�ைகயிைன நிர��வேதயா��. விழிேயா� ஒ��� ெசா�ல�ப�� 

த�யிைன� ெகா�� ெபா����. அ�ேபா� ஒ�மல�ைடயா�, இ�மல�ைடயா�, ��மல�ைடயா� ஆகிய 

��திற�தா�மா��� ப�ேட ஒ����ள ஆணவ���� நீ��த��� �ைணயாக மாயாகாரிய உட�பாகிய 

ேகாலிைன� சிவெப�மா� பைட��� ெகா��� அ��கி�றன�. இ� �ட�� ெப�ற�� ��திற��யி�க�� 

ந��� க�ம�களி�� �ய��. க�ணிழ�� க�ைணேய ேவ��ய ந�பியா�ர���� 

 
(பாட�) 1. ெச���. 

2. பி�ெனா�நா. 12. ஏய�ேகா� கலி�காம�, 274. 

" மா�றிக��. ந�பியா�ர�, 7. 89 - 10. 

சிவெப�மா� ��ட��� ேவ��ய� ேகாேல என� தி�ெவ�பா�க�� ஊ��ேகால�ளிய உ�ைமயா� 

ஈ�ணரலா��. 

(அ. சி.) விழிக� - பா���� க�. �வயி� - �வைக�ப�ட (சகல�, பிரளயாகல�, வி�ஞக�). 

(3) 

2131. ம�திம ெமா�த சில�தி வலய��� 

ஒ�த� கி��� உயி��� மா�ேபா� 

அ�த�� ஐ�ெபாறி யாடக� ��நி�� 

ச�த �த�ஐ��� தா���  1மாேற. 

(ப. இ.) சில�தியான� த� வாயினா� த��ட�பினி��� �� இைழ�கி�ற�. அ� �லா� 

தன��ேவ��ய உண�கைள அக�ப���� வைலகைள அைம���ெகா���. ேம�� தா� த��வத��ரிய ��� 

அைம���ெகா���. அ� ���� ம�தியி� தா� த��வத��ரிய வா��பான இட�� அைம���ெகா���. அ� 

விட�ைதேய ம�திம� எ�ற�ளின�. அ�ேபா� சிவெப�மா�� ஆ�யி�க� இ�விைன�� ஈடாக ஆ�த��ரி�� 



இடமா� உட�பிைன அைம�த�ளின�. அ� �டலினி�� உயி� ஆ�ட��ரி��. அ�தனாகிய சிவெப�மா�� 

ஐ�ெபாறிேச� உட�பக�� அ� �யி� ஐ��ல�கைள�� �க�த�ெபா���� தா�� உட�கிைய�� கா��� கா�ப�. 

கா��த� - உ�பி�த�. கா�த� - உ�பி�க� �ைண ெச�த�. ஆகேவ சிவெப�மா� அ� �ட�பக�� 

உயி���யிராக� த�கி அ��கி�றன�. த�ைன� தா��� த�தி�� அத�� அவேன அளி�த�ளின�. அவ� 

'எ�மா� இ���� இ��ப��மாயி��ப�, ெச�மா� பிைற ஏ� ேச���' எ�பதனா� இ� ��ைம �லனா��. 

(அ. சி.) ம�திம� ஒ�த சில�தி வலய��� - சில�தி����� சில�தி தா� தா�க� க��� ம�தியி��ள 

வ��த இட�தி� இ��பைத அ�த� - ஆ�மா. ஆடக� - சரீர�. 

(4) 

2132. ைவ�சன வ�� வைகயி� ப�த�� 

��� �டனைண வாெனா� வ��ள� 

பி�ச� ெபரிய� பிற�பிலி எ�ெற�� 

ந�சி யவன�� நா���த  2வாற�ேற. 

(ப. இ.) சிவெப�மா� ஆ�யி�க� உ�த�ெபா��� ேவ��வா��� ேவ��� தி��ேகால�ெகா�ட 

தி���வ�க� இ�ப�ைத�தா��. அவ�ைறேய 'ைவ�சனவாகிய அ��வைக இ�ப�த��' எ�� ஓதின�. 

அவ�றி�க� சிற�பாக அைண�� அ�ளி�ெச��� ஒ�பி� தி����ைடயவ� ஒ�வ�ள�. அவேன சிவெப�மா�. 

 
1. கா��. சிவஞானேபாத�, 11. 

" காணாதா�. தி���ற�, 849. 

2. க�ைசேச. அ�ப�, 4. 66 - 1. 

" ைபய��. " 4. 4 - 10. 

" சிரி�பி�ப�. 8. நீ�த� வி�ண�ப�, 49. 

" ேவதம�. வி�லி���ரா� பாரத�, 8. த - 109. 

அவ� அைன��யி�களினிட��� அைன��� ெபா��களினிட��� ேபர�� ��ட பி�த�. ம�ணவ� வி�ணவ� 

அைனவ�க��� அவரவ� த�தி�ேக�றவா� ெப�ைமயளி��� ெபரிய�. எ��� பிற�பி�லாதவ�. இ� வைகயாக 

நா�� அக� �ைழ�� பா�� பரவி� பணிகி�றவ�க� ந��வாராவ�. சிவெப�மா� ந��வா��� இனியனாவ�. அ� 

�ைறயா� அ�ேய�� ந�சி உ��தவனா��. ைவ�தன எ�ப� ைவ�சன என� ெச��� �ரிெப�தி��. உ�ச� - சிற��. 

பி�ச� - ெப��காதல�. 



(அ. சி.) அ�� வைக - ���தி ேபத�, ����ட� - அ� ���த�க�ட�. 

(5) 

2133. நாலா �ட���ட ன�ற� �வ�ட� 

ேவறான ஐைய�� ெம���� ட�பர� 

�றா விேயாம� பரெமன� ெகா�டன� 

ேவறான நாேல� ேவதா�த த�வேம. 

(ப. இ.) உட�ெம� இ�ப��நா��� ஆ�ம த��வெமன�ப��. இவ��ட� ஆளி� சிற��நிைல�� 

���னா� இ�ப�ைத�தா��. சிற��நிைல �றி�பேத '��ட� ந�ற��வ�' எ�பதா��. ஆளி� ெபா��த�ைமயா� 

உ�ைமைய ெம����ட� என ஓதின�. அஃ� உண��ெம� ஏழா��. உண��� ெம�யிைன 'விேயாம�பர�' 

எ�ற�ளின�. அஃ� ஐ�� ெம�யா��. இ� ���� ��ய ெம� ��ப�தாறா��. அ�ேவ அ��ைசவ� த��வ�. 

ேவதா�திக� ெகா��� ெம� (2136) இ�ப�ெத�ெட�ப. ெம� - த��வ�. 

(அ. சி.) ��ட� பர� - வி�தியா த��வ� ஏ�. விேயாம�பர� - சிவ த��வ� ஐ��. 

(6) 

2134. ஏல�ெகா� டா�ேக இைடெயா� பி�கைல 

ேகால�ெகா� டா�ேக �ண�தி �ட���� 

�ல�ெகா� டா�ேக ���கி�� ேகாணி�� 

கால�ெகா� டான� காண� மா�ேம. 1 

(ப. இ.) நா�க� ப�தி���� சிற��ைடயன இட�பா� நா���, வல�பா� நா�யாகிய பி�கைல�மா�. அ� 

�யி���� ேகால��ட�, அதனா� ஏ�ப�� �ண�தி�ட� ஆ�யி� உல��. �ல�திட��� ���. அ�கி��� ஏைனய 

நா�க���� கிள��சிைய ஊ�� எ�லாவ�ைற�� எ��சிெபற� ெச���. இ�ேவ ����தெல�பதா��. அக�ேத 

காண�ப�� ��� ம�டல�களி�� விரவி� த� உ�ைம காண�ப��. அ�ஙன� காண�ெப�� ஆ�யி� 

காலகாலனாகிய சிவெப�மா� தி�வ�யிைணயிைன� சா��. சிவெப�மா�: கால�ெகா�டா�. அஃதாவ� 

மாயாகாரிய�கைள ஆ��வத��� தாேன த� தி�வ�ளிைன� ெகா�� காலெம�யாக� திக��தன�; அதனா� 

கால�ெகா�டா� என வழ�க�ப�டன�. அ�யிைணைய� சா�வேத கா�பதா��. 

 
1. வி�ைதேயா. சிவஞானசி�தியா�, 1 3 - 7. 



(அ. சி.) ஏல�ெகா�� - பயி�சி ெச��. �ண� - அ�பவ�. �ல� - �லாதார�. ���கி - நா�கைள 

நிமி��தி. ��ேகாணி - ��� ம�டல�. கால�ெகா�டா� - சிவ�. 

(7) 

2135. நா�க� ப��� நல�திக� வா��� 

ஓ�ய காலி� ஒ��கி யி��தி�� 

��ய காம� �ளி��� இரத�� 

நா�ய ந�ல மன�� உடலிேல. 

(ப. இ.) நா�க� ப���, வளிக� ப��� உயி���� பயி�சி �ைறயா� ந�நா�வழியாக� ெச�� 

ஒ���தைல� ெப��. அ� கால�� மி��த இ�ப��, �க�� �ைவ��, சிவெப�மாைனேய ந�ல மன�ட� நா�� 

நிைன��� ந���ணிய�� எ���. இ� ந�ைமகேள அ� ந��டலி� திக��. நா� ப�தாவன: இட�பா� நர��, 

வல�பா� நர��, ந� நர��, உ�நா�� நர��, வல�க� நர��, இட�க� நர��, வல�ெசவி நர��, இட�ெசவி நர��, 

க�வா� நர��, எ�வா� நர�� எ�பன. இவ�ைற �ைறேய இைடகைல, பி�கைல, ���ைன, சி�ைவ, ��ட�, 

கா�தாரி, அ�தி, அல��ைட, ச�கினி, �� என�� ��ப. வளி ப�தாவன: உயி�வளி, மல�கா��, ெதாழி� கா��, 

ஒலி� கா��, நிர� கா��, ��ம� கா��, விழி� கா��, ெகா�டாவி� கா��, இைம� கா��, வீ�க� கா�� எ�பன. 

வளி எ�றா�� கா�� எ�றா�� ஒ�ேற. இவ�ைற �ைறேய பிராண�, அபான�, வியான�, உதான�, சமான�, 

நாக�, ��ம�, கி�கர�, ேதவத�த�, தன�ெசய� என�� ��ப. 

(அ. சி.) கா� - பிராண வா�. 

(8) 

2136. ப�ெதா� ப��ேமா� ���� ப�தி�� 

உ��த �ரிய�� உ��ண� கால�� 

ெம��த விேயாம� ேமைல� �ரிய�� 

த��வ நாேல ெழன��ன� த�கேத. 1 

(ப. இ.) அறித�க�வியாகிய ெசவி, ெம�, க�, வா�, ��� ஆகிய ஐ���; ெச�த�க�வியாகிய வா�, 

கா�, ைக, எ�வா�, க�வா� ஆகிய ஐ��� இவ�றி��ரிய �ல� ப���. அைவ வ�மா�: ஓைச, ஊ�, ஒளி, �ைவ, 

நா�ற� ஆகிய ஐ���; நவி�த�, நட�த�, நல�ற� ெகா��த�, கழி�த�, களி�த� ஆகிய ஐ��� ேச��� ப�� 

எ�ப. எ�ண�, மன�, எ��சி, இ��� ஆகிய அக��ற� கல� நா���, �ரியமாகிய ஆ� ஒ��� கால� ஒ���, 

விேயாம� எ�� ெசா�ல�ப�� ஆ�டா� ஒ���, ேமைல��ரிய� அ�ல� தி�வ�� ேப�ைற� எ�� ெசா�ல�ப�� 



அ�த� அ�ல� சிவ� ஒ��� ஆகிய இ�ப�ெத�� ெம�க�� �� (2133) ஓத�ெப�ற ேவதா�த ெம��ெநறி� 

த��வ�களா��. கால� எ�பத�� ஆ�யி� எ�ற�� ஒ��. ஆ�யி� - ஆ�மா. 

 
1. ெபா��க�வி. தி���ற�, 675. 

(அ. சி.) ப�ெதா� ப�� - ம� �த� த��வ� இ�ப�. ஓ� ���� - ஒ��� + ���� - நா��; 

அ�த�கரண�க� 4. �ரிய� - ��ட�. கால� - ஆ�மா. விேயாம� - ஈச�. ேமைல��ரிய� சிவ�. 

(9) 

2137. விள�கி� ����� ��பேதா ெடா�பா� 

தள�ெகா ளிர��ய தா� நட�தா� 

வண�கி� ைம�மல� வா� ெவ��� 

விள�கி� ம�வழி த��வ நி�ேற. 1 

(ப. இ.) விள�கமி�க �����, ��பைத� ப�தினா� ெப��கி� கிைட�த ����� ேச��த அ��� 

ஆ��. இர��யதா� எ�ப� ஆ�� ஆ�� ெப��க ��ப�தா� ஆ��. இ� ��ப�தாைற�� அ���ட� ெப��க 

இ�ப�ேதாராயிர�� அ��� ஆ��. இைவேய ஒ�நாைள�� நா� வி�� உயி��பா��. உயி��� - �வாச�. இவ��� 

ந�மக��� த��வ� ஏழாயிர�� இ��� ஆ��. இ� கண�கி�ப� ஒ�நாைள��� ெசலவா� �யி��� 21600. 

அத�� வரவா�� உயி��� 7200. ஆயி� பா�கி 14400. ந��ைடய வா�நாளாகிய இ��� உயி��பிலி��� 

நா�ேதா�� ெசலவாகி�ற�. அதனா� வா�நா� மிகவிைரவி� ��ெவ��கி�ற�. அ�ஙன� ேநராதி����ப� 

உயி����பயி�சி நாெடா�� ெச�த�ேவ���. உயி����பயி�சி - ேயாகா�பியாச�. ெபா�ைன� ெபா�ைள� ேத�வ� 

ேபா� உயி��ைப�� - ��ைச�� திற�தெவளியி� ந�றாக நிமி��தி��� சிவனிைன�ட� உ�ளி���� ெதா��� 

ைவ���ெகா��த� ேவ���. இத� விரிைவ இ� �� பிராணாயாம� எ��� தைல�பி� கீ�� கா�க. 

அ�தைகய பயி�சியின��� ஐவைக� பாச�க�� வில��. அ�ெபா�� ஒ�பரிய ெம��ெபா�ளா� சிவெப�மா� 

விள�கி� ேதா��வ�. 

(அ. சி.) ���� - 300. ��பேதா� ஒ� பா� - 30 X 10 = 300 ஆக ெமா�த� = 600. இர��யதா� - 36. 

600 X 36 = 21600. நட�தா� - 21600 �வாச� நட�தா�. 

(10) 

2138. நாெலா� ேகா�ேய நா�ப�ெத� ணாயிர 

ேம�ேமா ைர��� ேவறா யட�கி�� 



பாலைவ ெதா��ேறா டா�� ப�மைவ 

ேகாலிய ஐைய�� ளா�� �றி�கிேல. 

(ப. இ.) நா�� ேகா�ேய நா�ப�ெத�ணாயிர�� ஐ��� ெம�க� சிற�பாக� காண�ப��. அைவ 

அைன��� ெதா���றாெற�� �ற�ப�� ெம�களி�� அட���. அவ�ைற�� அட�கி� �றினா� 

இ�ப�ைத�� ெம�க�� அட���. ெம�க� - த��வ�க�. 

(அ. சி.) த��வ�க� 40048500-� 96 த��வ�களி��, அைவ 25 த��வ�களி�� அட���. 

(11) 

 
1. அழிவ�உ�. தி���ற�, 461. 

2139. ஆகி�ற ெதா��ேறா டா�� ெபா�எ�ப� 

ஆகி�ற வாறா ற��ைசவ� த��வ� 

ஆகி�ற நாேல�ேவ தா�தி வயிணவ��� 

ஆகி�ற நாலாைற ைய��மாயா வாதி�ேக. 

(ப. இ.) சிவெப�மானி� தி���ள� �றி�பினா� �த�காரணமாகிய மாையயினி�� காரியமாக� 

ேதா��� ெம�க� ெதா���றா�. ஆகி�ற எ�பத��� காரியமாக ஆகி�ற எ���, ஆ�யி�க�� ந�ைம��� 

�ைணநி�பதாகி�ற எ��� இ�ெபா��� ெபா����. அ�, 'மாயா த�விள�கா�' எ��� ெம�க�டா� 

அ��ெமாழியா� விள���. இ�ெதா���றாறிைன�� பலேவ� ெகா�ைகயின�� ெபா�வாக ஒ��� 

ெகா�கி�றன�. சிற�பாக ஒ���ெகா��� ெம���ைறயி� ேவ�ப�கி�றன�. அவ�� அ��ைசவராகிய 

ெச�ெபா���ணிவின� ��ப�தா� ெம�க� சிற�பிைன உைடயெவன அளைவ�ைறயா� அ�தியி�� உ�தி 

��கி�றன�. ெச�ெபா���ணிவின� - சி�தா�தைசவ�. ேவதா�தி எ�� �ற�ப�� மைற��வின� - 

சி�தா�தைசவ�. ேவதா�தி எ�� �ற�ப�� மைற��வின� இ�ப�ெத�� (2136) ெம�க� ��கி�றன�. 

வயிணவ� இ�ப��நா�� ெம�க� ��கி�றன�. மாயாவாதி எ��� ஒ� ெபா�� ெகா�ைகயின� இ�ப�ைத�� 

ெம�க� ��கி�றன�. ஒ� ெபா�� ெகா�ைக - ஏகா�ம வாத�. ைவ���ைறயி� இ�ப��நா�� 

ெம�க����� இ�ப�ைத�� ெம�க� �ற�ெப�த�ேவ���. அ�ஙனமி��ப�� ஈ�றி� ஓத�ெப�ற� தைல 

த�மா�றமா��. 'தைலத�மா�ற� த�� �ண��த�' எ�பேதா� உ�தி. அதனா� மாயாவாதிகளி� மா�பி�ைம 

�லனா�. எ�ைன, அவ�க� உயி�கேள இ�ைல எ�� மய�கி���� எ�ைலயி� பாவ�தின�. எ�ைன, 'மி��ய 

மாயாவாத� எ���, ச�ட மா�த� �ழி�த��தா���' என (ேபா�றி� தி�வகவ� - 55 - 1) ஆ�ைடய அ�க��, 



'யா�க ேள கட� ெள�றி�� பாதக� தவ��' (ப��க�. சி��ேகாதய விலாச� 10) என� தா�மான� ெச�வ�� 

அ�ளிய தி�வ�� ெமாழிகளா� உணரலா� எ�க. மாயாவாதி �ல�ப�தி மாையேய உலகி�� �த� எ�� ��பவ�. 

இவைன� சா�கிய� என�� ��ப. இவ� கட�� ஒ�வ� உ�ெடன� ெகா�ளா� பா��ேகாள�. இ�ஙன� 

�ற�� ஒ��. அதனா� அ�மாயாவாதி ஈ�றி� ைவ�க�ப�டன� எ�க. ைவணவ��� உட�ெம�யாகிய 

�ல�ப�தி�ட� இ�ப��நா�ெக�ப. 

(அ. சி.)36 த��வ�க� ைசவ�க���28" ேவதா�தி��24" ைவணவ�க���25" மாயாவாதி��. 

(12) 

2140. த��வ மான� த�வழி நி�றி��  

வி�தக னாகி விள�கி யி��கலா� 

ெபா��தவ மாமைவ ேபாயி� ம�வழி 

த��வ மாவ தகரஎ�� தாேம. 1 

 
1. பசி����. சிவஞானேபாத�, 8. 1 - 2 

(ப. இ.) தி�வ�� �ைணயா� ��ப�தா� ெம�களி� உ�ைம �ண��� இைவயைன��� 

நாம�லெவ���, ந�மா� ஆ�க�ப�டன வ�லெவ���, சிவெப�மானா� ஆ�கி அளி�த�ள�ப�ட இரவ� 

ெபா�ெள���, அவ� தி���ள�தி�ப� அவ�ைற�ேபணி அவ� தி��ெதா����ேக ஒ��வி�ப� ந� 

கடைமெய��� நா�� ெகா�ெடா��� ெச�ெபா���ணிவின�வழி அைவநி�� ஒளியா�� திக��. 

அ�தைகேயா� தி�வ��ண�வாகிய சிவஞான� ைகவர� ெப�ற ந�ேலாராவ�. வி�தக� - ெசய�க�� ெச�ைக 

ெச��� ந�லா�. அவ� சிவெமன விள�கி வீ�றி��ப�. நிைலயிலாத பயைன� த�தழி�� தவ� ெபா��தவ�. அ� 

தவ�க� ேபாயக��. அக�றவிட�� உ�ைமயாக நிைலெப��நி��� ெப��ெபா�� கிளவியா� சிவ�. அவேன 

அகர எ��தி�� உரிய �த�வ�. 

(அ. சி.) வி�தக� - ஞானி. அகார� - சிவ�. 

(13) 

2141. அறிெவா� றிலாதன ஐேய� ெமா��� 

அறிகி�ற எ�ைன அறியா தி��ேத� 

அறிகி�றா� நீெய� ற��ெச�தா� ந�தி 

அறிகி�ற நாென� றறி��ெகா�  1ேடேன; 



(ப. இ.) ��ப�தா� ெம�க�� அறிவி�லாத ெபா��க�. இவ�ெறா� விரவிநி�ற ஆ�யி�க� இவ�றி� 

உ�ைமயிைன அறியாதி��தன. அதனா� அைவக� த�ைம� ப�றி�� அறி�தில. சிவெப�மானாகிய ந�தி 

தி�வ�ளா� இ� ��ைமகைள உண��திய�ளின�. அ��ைறயா� அைவ அறி�தன. அ�ேபா� யா�� அறி�� 

ெகா�ேட� எ�க. 

(அ. சி.) ஐ ஏ�� ஒ��� - 36. 

(14) 

2142. சா�கிர சா�கிர மாதி தனி�ஐ��� 

ஆ�� மலாவ�ைத ைய�� நனவாதி 

ேபா�கி யிவ�ெறா�� ெபா�யான வாறா� 

நீ�கி ெநறிநி�ெறா� றாகிேய நி��ேம. 

(ப. இ.) நனவி� நன� �தலாக� ெசா�ல�ப�� ஐ�பா�க��, �ல��ட��� எ��� ஐ�பா�க��, நன� 

�தலாக� ெசா�ல�ப�� ஐ��� தன�� ேவறானைவ எ��� உ�ைம க��ண���நீ�கி நிைலேபறி�லாத 

��ப�தா� ெம�க�� அ�ஙனேம ேவெறன� க�� நீ�கிேனா� ெச�ெநறியி� நி�ேபானாவ�. அவ� தி�வ�ளா� 

சிவ��ட� ஒ�றி ஒ�றாகிேய நி�ப�. 

(அ. சி.) மலாவ�ைத - ேகவலாவ�ைத. 

(15) 

 
1. க�வியா. சிவஞானசி�தியா�, 4. 1 - 1. 

" அறியாத. தா�மானவ�, 27. பாய��லி - 30. 

" உலகெமலா�. சிவ�பிரகாச�, 16. 

" யாைவ��. சிவஞானேபாத�, 7. 

2143. ஆணவ மாதி மலைம� தலேரா��� 

ஆணவ மாதிநா� காமா� கர��� 

ஆணவ மாதி�� றீச�� கிர�ெட�ப 

ஆணவ ெமா�ேற சதாசிவ� காவேத. 

(ப. இ.) ஆணவ�, க�ம�, மாைய, மாைய யா�க�, நட�பா�றலாகிய திேராதாயி எ��� ஐ�மல�க�� 

நீ�க�ெபறாத நிைலயி��ளவ� அய�. மாையயா�க ெமாழி�த ஏைனநா�� மல�க�� நீ�க�ெபறாதவ� அரி. 



ஆணவ�, க�ம�, திராதாயியாகிய மைற�பா�ற� ஆகிய ���� நீ�க�ெபறாதவ� அர�. ஆணவ� மைற�பா�ற� 

இர��� நீ�க�ெபறாதவ� ஆ�டா�. ஆணவ� ம��� நீ�க�ெபறாதவ� அ�ேளா� எ�ப. 

(அ. சி.) மல� ஐ�� - ஆணவ�, மாைய, க�ம�, மாேயய�, திேராத�. 

(16) 

அ��வா�க�(வழிக�) 

2144. த��வ� ஆறா� த�ம� ேவ�ேகா� 

ெம��த� வ�ன�ஐ� பாெனா�� ேமதினி 

ஒ�தி� ��றி� பா�நா�ெக� பாெனா�� 

ைவ�த பத�கைல ேயாைர���  1வ�தேவ. 

(ப. இ.) ெம�க� ம��த�சிவ� ஈறாக ��ப�தா�. ம�திர�களி� ���க� ஏ�. ேகா� - ���க�. அைவ 

வ�மா�: நம, �வாகா, �வதா, ப�, வ�ச�, வச� எ�பன. வ�ன� எ�� ெசா�ல�ப�� எ����க� ஐ�ப�ெதா��. 

உலக�க� �வன� இ���� இ�பா�நா�� (224). ெசா�க� - பத�க� எ�ப�ெதா��. கைலக� ஐ��. ��� 

ஏழிைன�� 'ெசா�லா� நம�வா கா�வதா ேதா��ப�, வி�லா�வ� ச�வச�ேட� ேவ�'. எ�பதனா� நிைன���க. 

(அ. சி.) ம� - ம�திர�. ஏ�ேகா� - ஏ�வைக ��ைவ�ெப�ற�. அஃதாவ�: நம, �வாகா, �வதா, ப� வ�ஷ, 

வஷ� �தலியன. 

(1) 

2145. நா�ய ம�டல ��� நல�ெதரி�� 

ஓ� மவேரா ��ளி� ப�ைத��� 

��வ� ��� �றிவழி ேயெச�� 

ேத�ய பி�ன�� திைக�தி�� தா�கேள. 

(ப. இ.) உடலக�ேத நாட�ப�� ம��ல�க� ���. சிவ ��வின�ளா� அவ�றி� ந�ைமகைள 

அறி��நி�பா�ட� கல�� நட�ப� இ�ப�ைத�� ெம�களா��. அவ��ட�� சிவ��வி� 

 
1. அழிவிலா�, ம�திர�க�, வி�ைதயி�ம�, சா�தியா. 

சிவஞான சி�தியா�, 8. 1 - 6 - 9. 

அ�மைறயா� உபேதச ெமாழி�ட�� ெச�� கா�பா���� க�விக� ஒ��� ேதா�றா. அதனா� 

திைக���றி��தாைர ெயா�ப�. 



(அ. சி.) நல� ெதரி�� - ந�றாக ஆரா���ெகா��. உ� இ�ப�ைத�� - ம� �த� த��வ�க� 25. 

�றிவழி - �� உபேதச�. திைக�� - மய�கி. 

(2) 

2146. சா�கிர சா�கிர மாதி� தைலயா�கி 

ஆ�கிய �ல மளவா�கி அதீத��� 

தா�கிய வ�பான தா�டவ� சா��த� 

ேத��� சிவமாத� ஐ���  1சிவாயேம. 

(ப. இ.) நனவி� நனவிைன �த�ெகா�� ப��ட�க� உ�ள உ�சி�ெதாைளயாகிய ெவளிவைரநி�� 

அ�பா� அ��ெவளியி�க� அ�ள�ெப�� தி����திைன� க�� வழிப�� அத�ேம� �வா ெம��க� 

காண�ெப�� சிவெம� ஐ��� உண���வ�. அ�தைகயா��� எ�லா� சிவவ�ணமா�� காண�ெப��. 

(அ. சி.) சா�கிர சா�கிர� - சா�கிர�தி� சா�கிர�. ஆதி�தைலயா�கி - �த�ெகா��. �ல� 

அளவா�கி - ேதக�தி� உ�சிவைர ெச��தி. அதீத�� - �ரியாதீத�தி�. அ�பான தா�டவ� - சிவ�தி� 

க�ைணநிைற�த ���. சிவ� ஆத� ஐ��� - சிவ த��வ�க� ஐ���. சிவாயேம - சிவமயேம. 

(3) 

��த நனவாதி ப�வ� 

2147. நனவாதி �லேம ��க� ப�தி 

அனதான ஐஐ��� வி��வி� ச�தி 

தனதா �ய�வி�� தானி�� ேபா�� 

கனவா நனவி� கல�ததி� வாேற. 

(ப. இ.) நன� �தலாக� ெசா�ல�ப�� ப�ைம� ப�திேய ��ைமயா� ப�தி��, அ�த�ைமயவாகிய 

இ�ப�ைத�� ெம�க�� �மாைய எ�� ெசா�ல�ெப�� மாமாையயினி��� ேபா�தனவா��. அவ��ட� கல�� 

ெதாழி�ப�� ஆ�யிரி�நிைல �நிைலயா��. அ�நிைல நனவி� கன�ேபா�� காண�ெப��. 

(அ. சி.) அனதான - அ�த�ைமயதாகிய. வி��வி� - மகா மாையயி�. கனவா நன� - நனவி� கன�. 

(1) 

2148. நனவி� அதீத� பிற�தா� கிட�தா� 

நனவி� �ரிய�  2நிக��தா� தவ��தா� 

நனவி� ���தி நட�தா� வள��தா� 



நனவி� கனேவாட ன�ெச�தி யாேம. 

 
1. சா�கிர�ேத. சிவஞானசி�தியா�, 8. 2 - 15. 

(பாட�) 2. நக��தா�. 

(ப. இ.) நனவி�க� உயி��பட��� நிைலயிைன எ�தினா� �ய நிைல�க� பிற�தவராவ�. அவ�த� 

இ��பாகிய கிட��� தி�வ��ண�வி� க�ேணயா��. இதைன ஞானநில� எ�ப�. �யநனவி� ேப�ற�கநிைல 

நிக��தவேராெடா���. நனவி� உற�கநிைல தவ��தாேராெடா���. நனவி� கன�நிைல 

வள���நட�தாேராெடா���. நனவி� நன�நிைல ஓ�த� ெச�வாேராெடா���. இைவயைன��� சிவ�பாேல 

ெச��தலி� ந�றவமாயின. ந�ெச�தி - ந�றவ�. வள��தா�: வள��தாரா�; ��ெற�ச�. 

(அ. சி.) அன� - அ�னவ�. 

(2) 

2149. ெசறி�� கிரிைய சிவத� �வமா� 

பிறிவி� �கேயாக� ேபர�� க�வி 

�றித� றி�ேமனி �ண�பல வா�� 

அறிவி� சராசர� அ�ட�  1தளேவ. 

(ப. இ.) �யநிைல�க���ளா� 'சா�கிர�ேத அதீத�ைத� �ரி�� தேபாதன�' ஆதலி� அவ� 

�ரி�த��� ெபா��திய ேநா��க� சிவெம�ேயயா��. அ�ேபா� பிறிவி�லாத ெசறி� தி�வ�� ெசறிவா��. 

அவ�த� தி�ேமனி தி�வ��ண�வி� அ��விள�கேமயா��. அவ�த� அறி�� சிவெப�மானி� 

எ��ண�கேளயா��. அவ�த� நிைல இய��திைண நிைல�திைண வா� உயி�க� அைன�தி��� உைற�ளா� 

ேபர�ட�தளவி�மி�க�. அஃ� அறித�கரிய�. ேநா��: கிரிைய. ெசறி�: ேயாக�. அறி�: ஞான�. 

(அ. சி.) ெசறி�� கிரிைய - ெபா��திய ெசய�க�. �றித�றி�ேமனி - �றி�க�ப�� சிவ உ�வ�. அறி� இ� 

- இ�வளெவ�� அறிய��யாத. 

(3) 

2150. ேத� திக�சிவ� ச�தி சதாசிவ� 

ஈச� ந�வி�ைத இராக� கைலகால� 

ஆசக� வி�ைத நியதி மகாமாைய 

ஆசி� ��டாதி ஆ�மாவீ  2றாேற. 3 



(ப. இ.) தி�வ�� ேநேர ெதாழி��ரி�� இட� சிவெம�. சிவெம�ேய சிவத��வ� என�ப��. அைவ 

அ�த�, அ�ைன, அ�ேளா�, ஆ�டா�, ஆசா� எ�பன. இைவ �மாைய�க� உ�ளன. �வாமாையயி� 

ேதா�ற�க� வ�மா�: ஊழி, ஊ�, ெதாழி�, அறி�, விைழ�, ஆ�, ம�� என ஏழா��. ஊழி - கால�. ஆ�யி���� 

ெபா���� ஆ��த� ஆ�மா ஈறாக ஆ� எ�ப�. ஆ�ெம� ஒ� தனிெம� அ�� எ��� �றி�பி��. 

(அ. சி.) சிவ த��வ�க� ஐ���, வி�தியா த��வ�க� ஏ�� �ற�ப�டன. 

(4) 

 
1. சீலமி�றி. 8. ஆன�தமாைல - 3. 

(பாட�) 2. ராேற. 

3. உ�னல��, அ��திமி��. சிவ�பிரகாச�, 21 - 26. 

2151. ஆணவ மாைய�� க�ம� மாமல� 

கா� �ைள��� தவி�மி யா�மா�� 

தா�ைவ ெயா�வாம� ற��ல மா�நி��� 

ேப�வா� ம��நி� பாச�  1பிரி��ேம. 

(ப. இ.) ஆணவ� உமிைய ஒ���. மாைய தவி�ைட ஒ���. க�ம� �ைளையெயா���. ஆ�யி� 

அரிசியிைனெயா���. ஆவி கல��� த�ைமயா� சிவ�ட� �ண��பா�� பிரிவி�றி நி�பி�� அரிசிைய 

ஒ��ேமய�றி� சிவைனெயா�வா�. தி�வ�ளா� உ��ைடய பாச�கைள வி��விலகி� சிற�ப��� சிவெப�மா� 

தி�வ�� ெப�ைமயிைன� ேப�வாயாக. தா� - சிவெப�மா�; �� எ��� ெசா�தா� என ம�வி��. 

த��ல� - அரிசி. 

(அ. சி.) கா�� - �ைள�கி�ற. தா� - சிவ�. த��ல� - அரிசி. 

(5) 

2152. ப��க� பலவ�ண� பாெலா� வ�ண� 

ப��கைள ேம��கி�ற ஆய�ஒ� வ�ண� 

ப��கைள ேம��கி�ற ஆய�ேகா� ேபா�� 

ப��க� தைலவைன� ப�றி  2விடாேவ. 

(ப. இ.) ஆ�யி�க� பல�� பலேவ� வைகயின; ஆயி�� அவ�றி� அறி�நிைல ஒ�ேறயா�. அஃதாவ� 

எ�லா�யி�க�� சிவெப�மா� விள�க விள��� சி�றறிவினேவ. ஆணவ மலவ� பிணி�பின. அத�� ஒ��� 



ப��க� பல நிற�தன. ஆனா� அவ�றி� பாெல�லா� �யெவ�ைமயான ஒ� நிற�தன. இ�வா�யி�கைள� 

ெகா�� நட��� ேப�யிராகிய சிவெப�மா� ஒ�வேன. அவ� ���ண�வினேன. அத�� ஒ��� ப��கைள 

ேம���� ஆய� ஒ� வ�ணமாவ�. அ� ப��கைள ேம��கி�ற ஆய� ேம��த�ெறாழி��ரிய ேகாைல� கீேழ 

ேபா��வி�டா� அ� ப��க� ேம��பவைன� ���� விலகா� நி��வி��. ேகா�ேபா�த� ���தைல� 

ெச�யாைம. இ���ைம வ�� ேச�கிழார�க� தி�மைறயா� உண�க: 

"பத� கால� களி�ேம���� பறி��� அளி��� பரிவக�றி 

இத�� �ைற� ந�ற�ணீ ��� ய�ச ெமதி�நீ�கி 

அத�ந� லன�� ெசலநீழ லம�வி� த�த ம�ர�பா� 

உத�� ெபா�� பிைழயாம �ைடேயா ரி�ல� ெதா����தா�." 

- 12. ச�ேட�ர�, 26. 

சிவெப�மானாகிய ���த�வ� உலகியைல நடா��� நட�பா�றலாகிய சலமகைள ெயா���வேத 

ேகா�ேபா�வதா��.சலமகைளெயா�� 

 
1. அ�ல�மிக. சிவ�பிரகாச�, ெபா� - 13. 

" ெந�லி����. சிவஞானசி�தியா�, 11 - 6. 

" வி��ெணா�. அ�ப�, 6. 8 - 1. 

2. ெசறிகழ��. அ�ப�, 6. 18 - 8. 

" ஒ�ெற�ற. சிவஞானேபாத�, 2. 1 - 2. 

" ஆேவ�. நால�யா�, 118. 

கினா� வன�பா�றலாகிய மைலமக� ெவளி�ப�வ� மைலமக� ெவளி�ப�டா� தி�வ�நிைலயா� ெப��ேப� எ���. 

சலமக�: வ�சி��� ெகா�� ஆ�யி�கைள� தி�வ��ேப�றி����� மைறமக�. இ� �றி��� 

சிவ�பிரகாச�தி�க� '��சினம�� திேராதாயி க�ைணயாகி' எ��� �ைறெமாழியா� உணரலா�. சிவெப�மா� 

தி���ேம� விள��� க�ைக எ�பத� உ��ைற�மி�ேவயா��. சல� - வ�சைன; மைற��. அ�வா�யி�க� 

சிவ� நட�பா�றைல ஒ��கிய�� அவ� தி�வ�யிைணயிைன�ப�றி விடா� மீளா ஆளா�� ேபரி�ப� எ���. 

(அ. சி.) ப��க� - ஆ�மா�க�. பா� - த�ைம. ஆய� - ப�பதி. சிவ�. ேகா�ேபா�� - அ��ெச�தா�. 

(6) 

2153. ப��சி ஐ��ேமா� ைபயி�� வா�� 



ப��சி ஐ��� பற��� வி�க� 

ப��சி ஐ��� பனி�தைல� ப�டா� 

ப��சி� ைப�� பற�கி�ற வாேற. 

(ப. இ.) ெசவி, ெம�, க�, வா�, ��� எ��� ெப�� ெபாறிக� ஐ��� ேதா�ைபயாகிய உட�பி�� 

வா�கி�றன. அ� ெபாறிக� ஐ��� பற��� (1987) கா�ைககளாக உ�வகி�க�ப�டன. வி�க� - ஈ��� கா�ைக. 

அதனா� பற��� வி�க� என ஓதின�. அ�ெபாறிக� ஐ��� இைள��� கைள�� வ���ேமயானா� அ� ெபாறிக� 

அைம���ள உட��� பற�� இற�தழி��. ஊசி: ெதாழி�வம ஆ�ெபயராக� ெபாறிகைள� �றி�தன. 

(அ. சி.) ஊசி - ெபாறி. வி�க� - கா�ைக. பனி�த� - சலன�பட�. ைப - சரீர�. 

(7) 

2154. உடலி� தியமன� ஒ���தி சி�த� 

அடெலா� றக�ைத அறியாைம ம�னி� 

ெக�ம� �யி�மய� ேம�� கிைள�தா� 

அைடவ� தாேன� நரக�� ளாேய. 

(ப. இ.) உடலி�க� காண�ப�� �ற�கல�களாகிய ெபாறிக� ஐ���, அக� �ற�கல�களாகிய எ�ண� 

மன� எ��சி இ��� எ��� அ�த�கரண� நா��� இ�ளி� வழியாகநி�� அறியாைமைய� ெபா��தி ஆ�யிைர� 

ெக����. அ�தைகய இய�ைக வா��த அ��யி�� கிழவ� ெபாறிவழி� ெச�� அறிவழி�� நி�பதறியா� ேம�� 

ேம�� மய�கிைள�க இட�த�மானா� த�வயமிழ�� ��ெனறி� ெச�� ஏ�நரக�� வீ��� மீளா� இட��வ�. 

ெக��: ெக���� - பிறவிைன த�விைனயாகநி�ற�. 

(அ. சி.) ெக�ம��யி� - ெக�கி�ற ஆ�மா. மய� ேம�� கிைள�த� - மய�க� அதிக�ப�மானா�. 

(8) 

2155. த�ெறரி யாத வதீத�த� காணவ� 

ெசா�ெறரி கி�ற �ரிய�ெசா� காமிய� 

ெப�ற ���தி�பி� ேப��� காதலா 

ம�ற� ���� கனநன வாதேல. 

(ப. இ.) ஆ�யி� ஆணவ��ட� ஒ��� த�ைனயறியா� நி��� நிைல அ�பா� நிைலயா��. அ�பா� நிைல: 

�ரியாதீதநிைல. ஆணவமல வா�றைல� ேத��த�ெபா���� சிவெப�மா� ெதா�ைம�க�மமா� ஊ�க�ைத� 

ேச��� ம��வி�ப�. அதனா� அ� ேப�ற�க நிைலயா��. பி� விைன��� ப���ேகா�� ெச�த�கிட�� 



விைளபய�மாக� திக�� மாையயிைன� ெபா���வி�ப�. அ�நிைல உற�க நிைலயா��. காதெல�ப� 

இடவா�ெபயராக1 மாையைய� �றி�த�. இ� ��� நிைலயி�� ஆ�யி�க�� விைன�க�� இ��. கன� 

நன�களாகிய இர���க��� �ைறேய ��ணிய �க��� பரிய �க��� உ�ளன. அதனா� அ�வி� நிைல�� 

�க�� நிைலயா��. 

(அ. சி.) த�� - தன��. காமிய� - க�ம�. காதலா� - மாையயா�. 

(9) 

2156. நனவி� கனவி�ைல ஐ�� நனவி� 

கனவிலா� ���ம� கா�� ���தி 

தன�� ப�திேய த���� மாைய 

நனவி� �ரிய மதீத� தைலவ�ேத. 

(ப. இ.) நனவி� கனவி�ைலயாதலி� அ�நனவி�க� ஐ�ெபாறி�� ெச�ைமயாக� ெதாழி�ப��. 

நனவி�க� கன� நிகழாத உற�க� ���தி என�ப��. அதி� மன�தலிய ��ெபாறிக� ெதாழி�ப��. த�ைன� 

சா����ள மாைய எ��� �ல�ப�தியி� �க�ேவ ேப�ற�கநிைலயா��. நனவி� அ�பா�நிைல த�ைன 

ேவெறன�ண�� நிைல ெபா��தியதா��. அதீத� - அ�பா�. 

(10) 

2157. ஆறாறி� ஐைய� தகல நனாநனா 

வாறா மைவவிட வா� நனா�கனா 

ேவறான ஐ��� விடேவ நனாவினி� 

ஈறா� ���தி யிதி�மாைய தாேன. 

(ப. இ.) அ��ைசவ� ெம�க� (2139) ��ப�தாற�� உட�ெம� இ�ப��நா��, உண��ெம� ஏழ�� 

ஆ� ஒ�� ஆக இ�ப�ைத�� க�விக�� நீ�க எ�சி��ள உண���ெம� ஐ��� உண�� ெம�க�� ஊழி, ஊ�, 

உைழ��, உண��, உவ��, ம�� எ��� ஆ�� ஆக�பதி� ஒ��� நனவி� நனவி� ெதாழி�ப��. உவ��: விைழ�; 

அராக�. நனவி� நன� சா�கிர� சா�கிர�. நனவி� கன� உண��� ெம� ஐ��� நீ�கினநிைல. ஊழி, ஊ�, 

உைழ��, உண��, உவ��, ம�� எ��� உண��ெம� 'ஆ�' நீ�கிய ஆ�� ெதாழி�ப��. இ�ேவ நனவி� கனவா��. 

இ�வா�� மிக ��ைமயாக நிக��நிைல நனவி� உற�கமா��. நனவி� ேப�ற�க� ம��ட� ம����� நி�ற�. 

ம�� - மாைய. ஈ�� வில�க�ப�ட ஆ� சிற��நிைல எ�க. 

(அ. சி.) ஒ�ெவா� அவ�ைதயி�� கழி�� த��வ�க� இ�ன என இதி� �ற�ப���ள�. 



(11) 

 
1. ேநாெய�லா. தி���ற�. 320. 

" ெவ�விைன. சீவக, 13. ��தி - 164. 

2158. மாையயி� வ�த ��ட� �ரிய�தி� 

ஆய �ைறவி� ட���தா ன�றாகி� 

ேசயேக வலவி� �ட�ெச�ல� ெச�ற�கா� 

ஆய த�வி� பயனி�ைல யா�ேம. 

(ப. இ.) ேப�ற�கநிைலயாகிய �ரிய�தி� ஆ�ட� ம��� ஆ�யி�நி���. அத�க�பா� அ�நிைலைய�� 

கட�� அ�பா� நிைலயாகிய �ல�பி�க� மாைய�ட� ெச���. அ�வா� நி��� நிைலயி� மாயாகாரிய உட�� 

இ���� விைனநிக��சி இ�ைமயா� ஏ�� பய� இ�ைல. ஈ��� �ற�ப�� 'ஆ�' ெபா�ைம நிைலெய�க. 

(அ. சி.) ��ட� - ஆ�மா. ேகவல வி�� - ேகவலாவ�ைதயி� மாையேயா�. 

(12) 

2159. அதீத� �ரிய� தறிவனா� ஆ�மா 

அதீத� �ரிய மதனா� �ரி�தா� 

அதீத� ெத��தறி வாகிய மான� 

�திய அனலி� �ரிய�� ��ேற. 

(ப. இ.) அ�பா�நிைல� ேப�ற�க�தி�க� ஆ�யி� க�விக�ட� �டாம� த�னளவா� அறிவா�நி���. 

அ� நிைலயிேலேய தி�வ�� �ைணயா� உ�தியாக நி�றா� அ�பா� நிைலயி� கிள��ெத��த அறிவாகிய ஆ�யி� 

�திய அன� எ�� ெசா�ல�ப�� சிவெப�மானாகிய ேபரறி�� �டரி� �ண��� நிைல���. அதீத� �ரிய� : 

அ�பா� நிைல�ேப�ற�க�. 

(அ. சி.) மான� - ஆ�மா. �தியவன� - பழைமயான சிவா�கினி. 

(13) 

2160. ஐைய�� ப��ட� ஆன� சா�கிர� 

ைகக�ட ஐைய�தி� க�ட� கனாஎ�ப� 

ெபா�க�ட �வ� ��ட� ��ைனயி� 

ெம�க� டவ��தி ேமவ�  1இ�வேர. 



(ப. இ.) ஆ�யி�க� ஒ�ெவா�நா�� எ���நிைல ஐ�பா� எ�ப. அவ��� நன�நிைல ��வந�வி�க� 

ஆ��. அ�நிைலயி� ெதாழி�ப�� க�விக� ��ப�ைத��. கன�நிைல க��தி� க�ணா��. இ��� 

ெதாழி�ப�� க�விக� இ�ப�ைத��. உற�கநிைல ெந�ச�தி� க�ணா��. இ��� ெதாழி�ப�� க�விக� 

���. ேப�ற�கநிைல ெகா��ழி�க� ஆ��. இ��� ெதாழி�ப�� க�விக� இர��. (உயி��பட��நிைல 

�ல�தி� க�ணா��. இ��� ெதாழி�ப�� க�வி ஒ��.) க�விக� : ெபாறிப��, �ல�ப��, வளிப��, கல� 

நா�� ஆ� ஒ�� ஆக ��ப�ைத��. �ல�ப��, வளிப��, கல� நா��, ஆ� ஒ�� ஆக இ�ப�ைத��. 

உயி���, எ�ண�, 

 
1. ஒ�றைணயா. சிவஞானேபாத�, 4. 3 - 1. 

" சா�கிர. சிவஞானசி�தியா�, 4. 3 - 1. 

" சா�கிரமா. ���திஇத. தா�மானவ�, ஆைச 25 - 26. 

ஆ� ஆக ���. உயி��� ஆ� ஆக இர��. ஆ� ஒ��, கல� - அ�த�கரண�. ஆ� - ��ட�. ஈ��� �றிய 

ெபாறியிைன� ��ெள��� �ல�திைன நிலெம��� ந� நாயனா� ஆயிர��� ெதா�ளாயிர�� எ�ப�ேதழா� 

தி�ம�திர�தி�க� ஓதிய��கி�றன�. ஆ�ைடய பி�ைளயா�� "�லைன��� ெபாறிகல�கி" எ�� 

அ��வைத இத�ட� ஒ��ேநா�கி� '�ல�' ெபாறியாக��, 'ெபாறி' ��ளாக�� அைம��. 

(அ. சி.) �வ� - ��ட�, பிராண�, சி�த�. இ�வ� - பிராண�, ��ட�. 

(14) 

2161. �ரிய� டகேம ெபா��த� நன� 

�ரிய� டக�த�னி� ��� கன� 

�ரிய� டக�தி� இர�� ���தி 

�ரிய� டக�ெதா�� ��க� �ரியேம. 1 

(ப. இ.) �த�த� ஐ��, மன� எ��சி இ��� எ��� ��� ஆக எ��� ���ட� எ�ப. இவ�ைற� 

�ரிய�டக� எ�ப. �ரி எ�ப� பல ேச��� பி�னலா� ஒ��ேபா� காண�ப��. அ� ைவ�ேகா��ரி, ���ரி �தலிய 

வழ�கா� உண�க. இ�ெவ��� நிைற�� ெதாழி�ப�� நிைல நனவா��. கனவி�க� மன� எ��சி இ��� ஆகிய 

���� ெதாழி�ப��. உற�க�தி�க� எ��சி�� இ���� ஆகிய இர��� ெதாழி�ப��. ேப�ற�க�தி�க� 

எ��சி ம��� ெதாழி�ப��. �த�த� - த� மா�திைர. எ��சி - ஆ�கார�. 



(அ. சி.) �ரிய�டக� - ���ம ேதக�. ��� - மன�, ��தி, ஆ�கார�. இர�� - ��தி, ஆ�கார�. ஒ�� 

- ஆ�கார�. 

(15) 

2162. நனவி� நன� �லனி� வழ�க� 

நனவி� கன� நிைன�த� மற�த� 

நனவி� ���தி�� ணாட� இலாைம 

நனவி� �ரிய மதீத��  2ந�திேய. 

(ப. இ.) நனவினி� நன� ெபாறிக� �ல�களி� ெச�லா� ஒ��கியி���� ஒ�ைமநிைல. இதைன உலக� 

ெதாழிலி� ஒ�டாநிைல எ�ப. நனவி� கன� மன�தி� இர�டா� ெதாழி�பாடாகிய நிைன�த�. நனவி� உற�க� 

மற�த�. நனவி� ேப�ற�க� எ�ணமாகிய சி�த�தி� ெதாழி�பா�. இ� மன�தி� �த�ெறாழி� பாடா��. 

நனவி� உயி��பட�கலி�க� எ�ண�தி� ெதாழி�பா�� இ�ைம. நிைன�த� - கன�. மற�த� - உற�க�. நாட� - 

ேப�ற�க�. நாடலிலாைம உயி��பட�க�. 

(அ. சி.) �லனி� வழ�க� - உலக வியாபார� இ�லாத நிைல, ஐ��ல� ஒ��க�. 

(16) 

 
1. ஓைசந�. சிவஞானசி�தியா�, 2. 3 - 14. 

2. இலாட�ேத - சிவஞானேபாத�, 4. 3 - 2. 

" அறித�. சிவஞானசி�தியா�, 4. 3 - 4. 

2163. கனவி� நன�ேபா� கா�ட� நனவா� 

கனவினி� க�� மற�த� கனவா� 

கனவி� ���தி�� காணாைம காண� 

அ�மாதி ெச�தலி லான �ரியேம. 

(ப. இ.) கனவி�க� நன�ேபா� கா�ப� கனவி� நன�. கனவி� கன�, க�� மற�தலா��. கனவி� 

உற�க� காணாைமயா��. கனவி� ேப�ற�க� அ�மாதியாக� கா�ட�. அ�மாதி: உ�ேதச�. உ�ேதச� எ�ப� 

ெபா���ைமம��� ேகாட�. அஃதாவ� எ�வா�� கா�சியிைன ஒ�த�. உயி��பட�கலி�க� அ� ��ேதச� 

ெசய�மி�றி நி�ற�. 

(அ. சி.) அ�மாதி - உ�ேதச�. 



(17) 

2164. ���தி நனெவா��� ேதா�றாைம ேதா�ற� 

���தி கனவத� உ�ைம ���தியி� 

���தி யறிவறி வாேல  1யழிைக 

���தி� �ரியமா� ெசா�ல��  2பாேழ. 

(ப. இ.) ���திெய�� ெசா�ல�ப�� உற�க�தி�க� நன� ஒ��� ேதா�றாைம. உற�க�தி� கன� 

ஆ�யிரி�க� த� உ�ைம ம��� ேதா��த�. உற�க�தி� உற�க� - ���ண��� சி��ண��� அழிெவ�த�. அ� 

நிைல ���ண�வா� ஏ�ப�வதா��. ���ண�� - சிவஞான�. உற�க�தி� ேப�ற�க� ெசா�கழிவாகிய பா� 

நிைலயா��. ெசா�கழி� - ெசா���� அட�காத�. 

(18) 

2165. �ரிய நனவா  3மித�ண�  4ேபாத� 

�ரிய� கனவா மக�ண� ேபாத� 

�ரிய� ���தி விேயாம� �ரிய� 

�ரிய� பரெமன� ேதா�றி�� தாேன. 

(ப. இ.) �ரிய� எ�� ெசா�ல�ப�� ேப�ற�க�தி�க� நனவாவ� அைன��யி���� ேநர���ய 

இ�பவாயிலா� உ�தியிைன அறி�� அறிவா��. இத� - உ�தி. ேப�ற�க� கன� த�ைன �ண�� உண�� ஆ��. 

ேப�ற�க உற�க� அ��ெவளியா��. ேப�ற�க�தி�க� ேப�ற�க� தா� சிவனா�� ேதா��த�. அஃதாவ� 

சிவனிைறவி� ஒ���த�. அஃ� ஆைட, அணி, ���, ேப�� �தலியவ�றா� மா�த� எ�திய ஒ�வைன அ� 

ேகால�தி���ரிய ெபயரா� அைழ�க�ெப�வதைன ெயா���. அ� ேகால�ெபய� சா��ப�றிய ெசய�ைகேய ய�றி 

இய�ைகயாகா ெத�க. 

(19) 

 
(பாட�) 1. யறிைக. 

2. பாதாள� 8. தி�ெவ�பாைவ, 1. 

(பாட�) 3. மித�ைர. 

4.இதமகி. சிவஞானசி�தியா�, 2. 2 - 10. 

2166. அறிவறி கி�ற அறி� நனவா� 



அறிவறி யாைம யைடய� கனவா� 

அறிவறி ய�வறி யாைம ���தி 

அறிவறி வா� மான �ரியேம. 

(ப. இ.) சி�றறி� தி�வ�ளா� ��றறிவி�க� ஒ��கிநி�� அ� வறிவிைன அறித� அறிவி�க� 

நனவா��. அறிவி� கன� அ�வறிவிைன அறிகி�ேறா� எ��� எ�ண�� ேதா�றா� அ�வறிவி�க� 

ஒ���த�. அறி�ற�க� த�னறி� அ� வறிவி�பி� ெச��தலா� அ� வறிேவயா�� த�ைன மற�தலா��. அறி�� 

ேப�ற�க� பரமாகிய சிவ� ேதா��தலா��. 

(20) 

2167. தாென�� மாயவ ைன�மல� தா�வி�� 

ஞான� தன�� வாகி நய�தபி� 

தாென�� மா�ெநறி நி�ற� தா�வி�� 

ேமன�த� ��க மைவவ�ன ேமலி�ேட. 

(ப. இ.) ஆ�யிரி� உ�ைம�த�ைம எ��� பர�பிநி��� ெப�நிைலயா��. அ�, சிவ��வி� அ�ளா� 

எ���. அ� நிைலைம ஐ�மல� ெதாட�பா� எ�தாதாயி��. 'தா� எ��மாயவ�' எ�பத�� எ��மா� 

த�ைம�ைடயவ� எ�ப� ெபா��. சிவ ��வி� அ�ளா� தா� எ��மா� எ��� உ�ைமெய�லா� 

ேதா�ற�ெப��. ெபறேவ தா� ஐ�மல� ெதாட�கினி��� நீ�கி உ�ைமயறிேவ த���வாகேவ நி���. அ� 

நிைலைமயிைன நய�த பி�பா� தாென��மா யி���� இய���ைமயிைன �ண��. உணரேவ தா� ஐ��லேவட� 

வழி�ெச�ற ெநறிவி�� அக��. ேம� ெபா��த���ய ��ணிய நிைலயிைன�� எ���. ��க� - ��ைம. அ� 

நிைலைமயி� த�ைமயா� ேமலி�� விள���. வ�ன� - த�ைம. 

(அ. சி.) ஐ�மல� - ஐ�� மல�க�. அைவ வ�ைம - அைவ எ�லாவ�றி� த�ைம. 

(21) 

2168. ஐைய�� மா�ேமா ைர�� நனாவினி� 

எ�� நன� கன� ���தியா 

ெம���பி� ��க�� ெம��ப�தி மாைய 

ஐய�� தானவ ன��ரி ய�தேன. 

(ப. இ.) அ��ைசவ� ெம�க� ��ப�தாறா��. அவ��� உட�ெம� இ�ப��நா�� ஆ� ஒ�� ஆகிய 

இ�ப�ைத�� ெம�க�� இைய�� ெதாழி�ப�� நிைல நன� நிைலயா��. உண��ெம� ஏழ�� ஆ� ஒழி�� 



ஒழி�த ஊழி, ஊ�, உைழ��, உண��, உவ��, ம�� எ��� ஆ� ெம�க�ம��� ெதாழி�ப�� நிைல 

கன�நிைலயா��. உண��� ெம�யாகிய அ�த� அ�ைன அ�ேளா� ஆ�டா� ஆசா� எ��� ஐ�� 

ெம�க�ட� ம��� ெதாழி�ப�� நிைல உற�கமா��. ேப�ற�க�தி�க� ���ட�� �ல�ப�தி�� ேச��த 

நிைலைமேயா� ஆ�யி� நி���. இ� நிைலயிைனேய �ரிய�த�நிைல எ�� ஓத�ெப�ற�. 

(அ. சி.) ப�தி மாைய - �ல�பிரகி�தி. �ரிய அ�த� - �ரிய அவ�ைதயி� இ��பவ�. 

(22) 

2169. ஈெத� றறி�தில� இ�தைன கால�� 

ஈெத� றறி�தபி� ஏ�� அறி�திேல� 

ஈெத� றறி�� அறிைவ அறி�தபி� 

ஈெத� றறி�� இய��ைட ேயாேன. 

(ப. இ.) ப��ழியாக உட��ட� பயி�� வ�� நா� உட�� நாம�ல; அ� நம�� ேவறான�. நா� அதைன 

இய��கி�ேறா� எ��� உ�ைமக� சில ஊழிக� கழி�தபி��தா� �லனாயின. அ�ேபா� ந�ைம இய��� 

ேப�யிரா� சிவெப�மா� ஒ�வ� உள� எ�� உண�வத��� பல ஊழிக� கழி�தன. அ� �றி�ேப இ�தைன கால�� 

எ�ைன அறிவி�� இய��� ேபரறி�� ெபா�� சிவெப�மா� எ�� உண��திேல� எ�பதா��. அ� ெப��ெபா�� 

சிவ� எ�� உண��தபி� ேவ� ெபா��க� ஒ�ைற�� அறி�திேல�; எ�லா� ெபா��க�� அவ�க� 

அட�கிநி�கி�றன ஆதலா�. இஃ� ஒ�வீ��� மா�யி�மீ� ஏ�ேவா� ஏ��ேபா� கீ�வீ�க� ப�க� 

�தலியவ�ைற விள�க� கா�கி�றா�. ஆயி� ேம�மா�யி� ��கத�பி� அைவெயா��� அவ���� 

�லனாகாைம இய�ப�லவா? அதைன ெயா���. ஒ�வ� த�ைன இய��� ெம��ெபா�� சிவ� என அ�ெபா�� 

தாேன கா�ட� க�டபி� அ�ெவ�ேற அறி�� சா�பறி�ைடய இய�பினனாவ�. அறி�� அறி�: அறிவி��� அறி�. 

இ� பிறவிைன� ெபா�ளி� வ�த த�விைன. ஒ��ைட ெயா�பாக�, "கா��கா� காேண� தவறாய காணா�கா�, 

காேண� தவற� லைவ" (1628) எ��� தி�வ��வ நாயனா� தி�ெமாழியா� உணரலா�. ஈ��� கா��கா� 

எ�ப� சிவைன� கா��கா� என��, தவறாய எ�ப� நிைலயாத பிைழபா�ைடய உலைக எ�ப�� ெபா�ளாக� 

ெகா�க. இ� தி�ம�திர�தி�க� ந� நாயனா� த� ��னிைல பி�னிைலகைள ெமாழி�த��வாராயின�. 

(23) 

2170. உயி���யி ராகிய ��வா ய�வா� 

அய��ண� வாகி யறிவா�� ெசறிவா� 

நய��� ச�தி�� நாத� உலகாதி 



இய�பி�றி ெய�லா� இ���ட  2மாேம. 

(ப. இ.) சிவெப�மா� அைன��யி�க�ட�� கல�பா� ஒ�றாயி��கி�றா�. அ� நிைலயி� உயி��� 

உயிராகிய உ�வாக�� அ�வாக 

 
1. கா��. சிவஞானேபாத�, 11. 

" த�ணி�. அ�ப�, 5. 97 - 29. 

2. சிவ�ச�தி. சிவஞானசி�தியா�, 2. 4 - 5. 

" அ���டா�. சிவஞானேபாத�, 5. 2 - 3. 

" நாக�. ச�ப�த�, 1. 85 - 9. 

�� விள�கிய��கி�றன�. அஃதாவ� சிவ� உயி��� உயிரா� நி���ேபா� அ�வ� என��, உடலா� நி���ேபா� 

உ�வ� என�� �ற�ப�வ�. அவ� ெபா��த�ைமயி� ேவறா� நி��� ேபா� அய��ண�வா� நி�ப�. அய��ண��: 

சா����ண��. அ�ெபா�� அவ� அறிவாக�� அறிவி� பி�னிய ெசறிவாக�� விள��வ�. ெசறி� - நிைற�. நாத� 

ஆகிய சிவெப�மா�, ேபரறி�� ேபரா�றலாகிய ச�தி�ட� கல�� ெவளி�ப�ட��வ�. அ�வா�ற�� அவைன�� 

அவ� தி���ள� �றி�பிைன�� நய���. அதனா� உலக�� உலக��ட� ஒ��ய உயி�க�� ஓவாதிய��கி�றன. 

அ�ஙன� இ�லாவி�டா� எ�லா� இ����� கிட���. 

(அ. சி.) இய�� - இய�ைக. 

(24) 

2171. ச�தி யிராக�தி� றான� �யிராகி 

ஒ��� பாச மலைம�ேதா டாறா� 

த��வ ேபத� சைம��� க�வி�� 

ைவ�தன� ஈச� மலம� மாேற. 

(ப. இ.) ஈசனாகிய சிவெப�மா� த�ைனவி�� நீ�காத ேபரறி�� ேபரா�றலா� ச�தியி�க� உலகிய� 

நிக��சியி� ெபா��� நீ�கா வி��ப� தா�கின�. இராக� - வி��ப�. உயி� உடைல இய��வ� ேபா�� சிவ�� 

சிைவயாகிய ச�திைய இய��கி�றன�. அ� நீ�ைமயினா� சிவைன உயிராக�� சிைவைய உடலாக�� உய��ேதா� 

உ�வகி�ப�. அறிேவானாகிய சிவ� ஆ�றலளாகிய சிைவைய� ெதாழி�ப���வ�. அ�ெபா�� உலக��டாகி 

உயி�க� உ���. அதனா� ஆ�யி�க�� ஒ��ய க�டாகிய மல�ைத யக��வத�� விைன, மாைய, மாையயா�க�, 

நட�பா�ற� ஆகிய நா�ைக�� சிவ� ���ய��வ�. அ�ெபா�� மல� ஐ�ெதன�ப��. ெம�க� ��ப�தா� எ�� 



ெசா�ல�ப��. இைவயைன�ைத�� பைட��� ���� கா�த��பவ� சிவ�. அதனா� மலமக��. க�விக�: 

மாைய ஆ�கமாகிய �றநிைல� க�விக� அ�ப� (2107) 

(அ. சி.) இராக�தி� - வி��பினா�. மய� - மல� (ஆணவ�). 

(25) 

2172. சா�கிரா தீத�தி லாணவ� த���ைம 

சா�கிரா தீத� �ரிய�தி� றா�ற� 

சா�கிரா தீத�தி� ஆணவ� தா�விடா� 

சா�கிரா தீத� பர��ைம த��ேம. 

(ப. இ.) அ�பா�நன� எ��� சா�கிராதீத�தி� ஆணவ��ட� ம��� ஆ�யி� ஒ��நி��� நிைல 

�ல��நிைலயாகிய த� உ�ைம நிைலயா��. அ�பா� நனவி� ேப�ற�க� சா�கிராதீத��ரிய�. அத�க� ஆ�யி� 

த�னிைல�ண��. இ� நிைலைம ஆணவ� அகலாத நிைலைமயா��. ஆணவ� நீ�கிய அ�பா�நனவி�க� 

தி�வ�ளா� தி�வ��ண�வா� பர��ைம ெவளி�ப��� த���. இ�ேவ 'பாரி�பா ெனா�வென�� ெச�ைவேய 

உயிரி�கா�� சிவ�பமா��'. (உ�ைம ெநறி விள�க� 3.) 

2173. மல�கல� பாேல மைற�த� ச�தி 

மல�கல� பாேல மைற�த� ஞான� 

மல�கல� பாேல மைற�தன�  1தா� 

மல�கல� ப�றா� மதிெயாளி யாேம. 

(ப. இ.) ஆ�யி�� ேப�யி�� ெதா�ைமேய �ண��பாக இ��பி�� உயிரி� ஆ�ற� மல�கல�பா� 

மைற�தி��த�. அ�ேபா� மல�கல�பாேலேய அறி�� மைற�தி��த�. அறி��� அறிவா� விள��� 

ெபா��ணாகிய தா�வா� சிவ�� அ� மல�கல�பாேலேய மைற�தி��தன�. தி�வ�ளா� மல�கல�பக�றா� 

ஆ�யிரினறி� நிைறமதி ேபா�� சிற�� விள���. சிவெப�மா� பிைற��ய�ளின� எ�ப� ஆ�யிரி� அறி� 

விள�க விள���த�ைம�தாகலி� அதைன அவ� த�பா� ைவ�� அத� மதிைய விள�கிய��கி�றன� 

எ�பத� உ�வகேமயா��. இ� ��ைம ப��ன���பி�ைளயா� அ��� தி�ெவா�றி�� ஒ�பா ஒ�ப� ஆறி�க� 

"�மதி சைடமிைச� ��த� �ெநறி, யாமதி யாெனன வைம�தவாேற" எ��� தி�ெமாழியா� உண�க. ஆ�யி� - 

ஆ�மா. ேப�யி� - பரமா�மா. 
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2174. திைக�கி�ற சி�ைத�� சி�க�க� ��� 



நைக�கி�ற ெந��� நரி���� நா�� 

வைக�கி�ற ெந�சி�� ஆைன�க�  2ைற�� 

பைக�கி�ற ெந����� பாலிர� டாேம. 

(ப. இ.) ெச�வதறியா� திைக�கி�ற எ�ண�தி�� காம� ெவ�ளி மய�க�க� எ��� அரிமா 

����ளன. அக��ற�கலனாகிய ெந�சி�� எ�ண� மன� எ��சி இ��� எ��� நரி� ���க� நா���ளன. 

அ�ேபா� ெந�சி�� ெசவி, ெம�, ேநா��, நா��, ��� எ��� யாைனக� அ���ளன. இ� பைக�ெபா�ளாகிய 

அரிமா நரிமா கரிமா எ��� ப�னிர��ட� ��னிநி���. அ� ெந�சி��� ஆ�த�� அட��த�� ஆகிய 

இ�வைக� ெதாழி�க� உ�ளன. ஆ�த� - பிரவி��தி. அட��த� - நிவி��தி. இவ�ைற �ைறேய ஓ�த�, 

ஒ���த� என�� �றலா�. இவ�றி� ஆ�த��� அட��த�� ஓ�த��� ஒ���த�� �ைறேய ஒ�ேவா� 

மா�திைர �தெல����க� �றிகிநி�பன ஓ�க. 

(அ. சி.) சி�க�க� ��� - காம�, ெவ�ளி, மய�க�. நரி���� அ�த�கரண�க�. ஆைன�க�� - 

ெபாறிக�. பா� இர�� - பிரவி��தி, நிவி��தி. 
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2175. கத� பதிென��� க�க�� ேபாக�  

சிதறி எ��தி�� சி�ைதைய நீ�� 

வித� படா��ன� ெம�வழி நி�றா� 

அதிர வ�வேதா� ஆைன� மாேம. 

 

1. ெகா��வா�. அ�ப�, 6. 24 - 4. 

2. ெதா�டர��. ச�ப�த�, 2. 114 - 1. 

(26) 

(ப. இ .) வளிப��� ���ட��� க�விக� எ��� ஆக� பதிென��� இ�விைன �ைள��� 

க�களா��. இைவ கதறி எ�வன ஆ��. அவ��� சித��� எ�� �� எ�ணமாகிய சி�ைதைய 

அக��த� ேவ���. அ��� ��நிைல ெகடா��ன� ந�ெனறி நா�ைமயா� ெச�ெநறிவழி 

நி�றா� ைக���. அ� விைனகெள�லா� ந����ப� வ�த��கி�ற சிவெப�மா� சிற�� 

ெவளி�ப�� அ��வ�. ஆைன: ஆ� + ஐ - ஆைன. ஆனாகிய ஆ�யி�க�� ஐயாகிய தைலவ� 

சிவ�. 'ஐ' தைலவ� எ�பதைன 'ஐய� யா�தன� கரண�' (ெதா�. ெபா�� -  145) எ�பதனா� உண�க. 



(அ. சி.) பதிென�� - �ரிய�டக�� தசவா���. வித� - ெக�தி. ஆைன - சிவ�. 
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2176. நனவக� ேதெயா� நாைல��� வீட�  

கனவக� ேத�� கரண�க ேளா� 

�னவக� ேதநி� �தறி�� ��� 

நிைனவக� தி�றி� ���திநி� றாேன. 

(ப. இ .) நனவி�க� காண�ப�� க�விக� இ�ப�. அைவ அறித�க�வி ஐ��, ெச�த�க�வி ஐ��, 

அவ�றா� ெகா�ள�ப�� �ல�க� ப�� ஆக இ�ப�. கனவக��� ெதாழி�ப�� உ�க�விக�ட� 

ஆ�யி� ெச���கா� நனவக��� க�விக� வில��. கனவக��� க�விக�� �னவாகிய 

��ற�ைடயன எ�ப�ேபா� உதறி�த�ளி நிைன�� ஒ��க உற�க�தி� நி���. �ன� - ��ற�. 

(அ. சி.) நாைல�� - ம� �த� இ�ப� த��வ�க��. 

(30) 

2177. நி�றவ� ஆசா� நிக��ரி ய�தனா� 

ஒ�றி �லகி� நியமாதிக ���� 

ெச�� �ரியாதீ த�ேத சிலகால� 

நி�� பரனாய நி�மல னா�ேம. 

(ப. இ .) இ�வா� நி��� உயி� ஆசா� தி�வ�ளா� நனவி� ேப�ற�க�தனா� உலக��ட� ெபா��தி� 

ெச�யேவ��� கடைமகைள� ெச�ைவயாக� ெச�� நி�றா� அ�பா� நனவி�ெச�வ� வா����. 

அத�க� சிலநா� உைற�� நி�ற� ேவ���. இய�பாகேவ பாச�களி� நீ�கிய சிவெப�மானி� 

தி�வ��ேப�றா� மல� நீ�கி� ��ைம எ���. இ�ேவ ஆ�யி� பரனா� நி�மலனா� நிைலைம 

எ��வ� எ�க. 
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2178. ஆனவ� வீச� அதீத�தி� வி�ைதயா� 

தா�ல ��� சதாசிவ மாச�தி 

ேமனிக� ஐ���ேபா� வி��� சிவமாகி 

ேமான  1மைட�ெதாளி �ல�த னா�ேம. 

 



1. ���ம. சிவஞானசி�தியா�, 1. 1 - 23. 

(ப. இ.) �ேயனாக விள�கிய அ� வா�யி��கிழவ� ஈச� எ�� அைழ�க�ெப�வ�. அ� �யி� 

அ�பா�நிைலயி� தி�வ��ண�வா�� திக��. சிவ�லக �க��கைள �க��. அ�ேளா� �தலாக அய� ஈறாக� 

ெசா�ல�ப�� �மாைய அ��விள�க வ�வ�கைள எ��� தி�வ�ளா� அ� வ�வ�கைள அக�� �ய சிவனாகி 

ஞானவர�பா� ேமான� எ�தி� ேபரறி�� ேபெராளி� ெப��த�வனாக விள��வ�. ேமான�: ��ைம, ேம�ைம 

எ�பன வ�றி� ம�உவா��. இ� நிைல ஒலிெம�யாகிய நாத�� கட�த நிைலயா��. ��ைமஞான� - ேமான�. 

(அ. சி.) வி�ைதயா� - ஞானமா�. ேமனிக� ஐ�� - ஐ�� ���திக�, அய� �த� சதாசிவ� ஈறாக. 
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2179. ம�டல ��றி�� மாயந� னாடைன� 

க��ெகா� ��ேள க�தி� கழிகி�ற 

வி�டல� தாமைர ேமெலா��� கீழாக� 

த�ட�� தானா யக�தி�� ளாேம. 

(ப. இ.) ஆ�யி�களி� உடலக��� காண�ப�� ��� ம�டல�கைள�� �த�வன�ளா� க���ளா� 

அ� மாயாகாரிய ந�னா�ைட உைடைமயாக�ெகா���ள உரிைமய� சிவெப�மானா� எ�ப�. அவைன 

மாயந�னாடென�ப�. அவைன அக��� க���ளவ� அவைன அக�ேத அவன�ளா� க�� க��வ�. க�� 

க�தி� கழி�� ேம�விள��� விரி�த ஆயிர� இதைழ�ைடய அ��ெவளி� தாமைரைய� ெபா��தி�� நி��� 

அக�தவ�ேதா���� �ற�ேத காண�ப�� அ�ட �தலிய ெபா��க� அைன��� ஆ�யி� கா�ப� ேபா�� 

அக�ேத காண�ப�� ெதாைலநிழ� கா�� (Television) வாயிலாக ஒலிைய�ேபா� உ�ைவ�� கா�� இ�ைற ஞா�� 

இதைன ந��வத�கி�ெல�� �ற எவ�� ���றா�. இ�ைற ஞா�� க�விகளி� வாயிலாக நா� கா�� விய�த� 

��ைமகைள ந� ��ேனா� அக�தவ �ய�சியா� அ�� க�வியாக� க���ளன� த�டெம�ப� ந�நா�யா��. 

மாய ந�னாடைன� கா�பெத�ப� உலகேம உ�வமாக�ெகா�� திக�� அவன� பர�பிைன� கா�டேலயா��. 

கா�ட�: உண�வி�க� உண�த�. 
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2180. ேபாதறி யா� �ல�பின ��ளின 

மாதறி யாவைக நி�� மய�கின 

ேவதறி யாவண� நி�றன� எ�மிைற 

�தறி வா��சி ��நி�  1றாேர. 



(ப. இ .) ��ளின�கெள�� ெசா�ல�ப�� ஆ�யி�க� ெச�வியாகியேபா� அறியா� �ல�பின. 

தி�வ�ளா�றலா� மாதிைன யறியா� நி�� மய��வவாயின. ேவ�பிரி��� காண��யாத நிைலைமயா� ேவறற� 

�ண��� நி�றன� சிவ�. அவ� தி�வ� 

 
1. அவேன. சிவஞானேபாத�, 10. 

" பா�ெகா��. அ�ப�, 4. 82 - 1. 

" �ட�ைப. தி���ற�, 338. 

�ண�வா� இ� ���சி உ�ைமயிைன உண�ேவா� அ� ெப�மானி� தி�வ�ைய� ��� ேபரி�ப� உ��� 

திக�வராயின�. 

(அ. சி.) ��ளின� - ஆ�மா�க�. மா� - ச�தி. ேவ� - ேவ�பா�. �� - ���சி. 
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2181. க��தறி� ெதா�ப� க�ட�� ஆ�ேக 

ெபா��தறி� ேதா��வ னாபதி நா�� 

தி��தறி� ேத�மி� ேதவ� பிராைன 

வ��தறி� ேத�மன ம�னிநி� றாேன. 

(ப. இ.) தி�வ�� க��ைத உண��� �ல�த� உ�சி யீறாக� ெசா�ல�ப�� நிைலக� ஆ��, ஞாயி�, 

தி�க�, தீ எ��� ம�டல� ���� ஆகிய ஒ�ப�� க�ட� என� �ற�ப�கி�றன. இவ�ைற அக�ேத 

ெபா��தியைம�த ெபா�வி� ெப��ெபா�� யாெதன ஆரா�ேவா� சிவெப�மா� எ�� அ�ளா� அறிவ�. 

அறி�த�� அைன��லகி���� ���தலா�� திக�� வி��ெபா�� சிவ�, �வனாபதியாவ� எ�ப�� 

உணரவ��. அவைன அ�ேய� தி���� வ�ண� அறிேவனாயிேன�. அவைன யறி�த�� அவேன அைன��� 

ேதவ�க��� ���த�வ� என�� உண��ேத�. அதனா� அவைன� ேதவ�பிராென�� அைழ�ேத�. அ� 

நிைலயி� �ய�சி வ��த�ைத நாடா� ந�றவ� �ய�ேற�. அ� சிவெப�மா�� சிற��ட� அ�ேய�பா� நி�� 

நிைல�� அ�ளின�. 

(அ. சி.) தி��� - ந�றாக. வ��தறி�ேத� - தவ�தா� உடைல வா��� பி� அறி�ேத�. 
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2182. ஆன விள�ெகாளி ��� மவென�ன� 

தான விள�ெகாளி யா�ல சாதன� 



தான விதி�ல� தான�தி� அ�விள�� 

ஏைன மதிம�ட ல�ெகா� ெடரி�ேம. 

(ப. இ.) விள��� த�ைம�தான தி�விள�கி� ஒளியிைன� ���ேவா� ஒ�வ� உளனாவ�ேபா�� 

ஆ�யிரி� அறிவிைன விள��� இய�ைக அறி��ெபா�ளாவா� ஒ�வ� ேவ���. அவ� சிவெப�மானாவ�. 

விள��� ���ேவாரி�றி�� எரி�ம�ேறா எனி�? எ�ெண� திரி இவ��� ஏ�� �ைறவிலாத இட��� 

���ேவாரி�றி�� எரி�� ஆயி�� எரி�� அ� விள��, திரியிைன� தாேன ����ெகா�ள மா�டா�. அதனா� 

தீ திரியிைன�ப�றி எரி��ெகா�� உ�ெச���. திரி எ�ெணயி� ேமலி��தா� எரி��ெகா������. 

உ����தா� அைண��வி��. எ�ெண�� திரி�� �ைற��றா�� விள�� அைண��வி��. ஆகேவ 

எ�நிைலயி�� தி�விள�கி���� ���ேவா� ஒ�வ� ேவ���. ஈ��� ���ேவா� விள�ைக வாடா� 

கா�ேபா�. அ�ேபா� விள�க விள��� அறிவிைன�ைடய ஆ�யி��� விள��� ேபரறி�� ெபா�ளா� சிவெப�மா� 

எ��� இ�றியைமயா� ேவ�ட�ப�வ� ஆவ�. அறிவிைன விள��� �த�க�வியாகிய �ைணகைள� ெகா�� 

�ல�திட�� அ� விள�கிைன ஏ��த�ேவ���. ஏ�றேவ அ� ��வந�வாகிய மதிம�டல�ைத ஒளியிடமாக� 

ெகா�� விள���. 

சாதன� - �ைண. ஏ��த�, உயி���� பயி�சியா� ஒளி விள�க�ெச�த�. எரித� - விள��த�. 
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2183. உ�ணா�� ஐவ��� ம�ைட ெயா��கிய 

வி�ணாட நி�ற ெவளிைய வின�றி� 

அ�ணா�� பா��ைதவ� ��ய ச�தியி� 

க�ணா� கா�� க��தெத� றாேன. 

(ப. இ.) �றநா�டமி�றி அகநா�டமா�� ெதாழி�ப�� ெசவி ெம� க� வா� ��� எ��� அறித��ல�க� 

ஐ��� உ�சி� ெதாைளவைர நா��. அ�ஙன� நா�த��ரிய இடமாகிய ெவளி அ�� ெவளி என�ப��. அ� 

ெவளியிைன வினவி அ�ணா�� ேநா�கி� ஐ�ெபாறி�� ஒ�கிய கட�தநிைல ேதா���. இ� நிைலேய நிைன�� 

மற�ப�ற திைள��நிைல. இதைனேய அ��க�ைண நா� அத� வாயிலாக� ெபா��ேப�றிைன எ��த� எ�ப. இ�ேவ 

ந�றவ� சா�வா� க��ெத�� நா��ன�. இ� ��ைம வ�� ேச�கிழார�க� அ��ெமாழியா� உணரலா�: 

"ஐ��ேப� அறி�� க�கேள ெகா�ள 

அள�ப�� கரண�க� நா��� 

சி�ைதேய யாக� �ணெமா� ���� 



தி���சா� �விகேம யாக 

இ��வா� சைடயா� ஆ�மா ன�த 

எ�ைலயி� தனி�ெப�� ��தி� 

வ�தேப ரி�ப ெவ�ள��� திைள�� 

மாறிலா மகி��சியி� மல��தா�." 

(12. த��தா� - 106.) 

ேக�ட�, நாட�, ெதளித�, திைள�த� ஆகிய நா�க�� இ� திைள�த� என�ப��. 

(அ. சி.) ஐவ� - ெபாறிக� ஐ��. ெவளி - சிவ�. ஐவ� ��ய ச�தி - ஐ�ெபாறி வழிக�� ��� இட�. க� 

நா� - உ�ேநா�கி. 
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2184. அறியாத வ�ைற அறிவா� அறிவா� 

அறிவா� அறியாதா� த�னறி வாகா� 

அறியா தவ�ைத அறிவாைன� ��� 

அறியா தறிவாைன யாரறி வாேர. 

(ப. இ.) த�னறிவா� ��� �ணர�படாததாய �யமாைய �தலியவ�ைற� தி�வ�� க�ணா� கா�பவேன 

ெதளி�த அறி�ைடயவனாவ�. அவ�ைற� த�னறிவா� அறிய��வா� அறியாதவனாவ�. அறிவா� ஆகா� என 

ஓதின�. அறி� விள�கா� �ல���றி��த ஆ�யிைர மாயாகாரிய�கைள� ��� ஐ�பா�களி� ெச��தி 

மைற��நி�� அறிவி��வ�� அ� வ��ைடயாைன அவ� தி�வ�� �ைணயி�றி எவ�தா� அறிவ�! இ�பா� 

கீ��பா� எ�ப. பா� - அவ�ைத. 

(அ. சி.) த�னறி� - ஆ�மஞான�. 
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2185. �ரிய தரிசன� ெசா�ேறா� விேயாம� 

அரியன �டண ம�நன வாதி 

ெபரியன கால பர�பி� �ரிய� 

அரிய அதீத� அதீத�த தாேம. 

(ப. இ.) �ரிய� என�ப�� �ரி��கா�சி ேபரறி�� ெப�ெவளிைய� கா�பெதன� �றினா�. விேயாம� - 

அறி�ெவளி ெசா�ல�ப�� நன�, கன�, உற�க�, ேப�ற�க�, உயி��பட�க� �தலியன தைடெயன� கழி�� 



ந�னைட��� ெகா��வர ேவ��யெதா��. �ரி� - ��த�. கால�கட�த எ��� பர�பிய ெபரியனவாகிய �ரி� 

அ�ைமேச� அ�பாலதா��. அதீத� - அ�பா�. ஆ�யி� அ�பா� நிைலயாகிய அ� நிைலயினி� நிைலெப��. 

(39) 

2186. மாையயி� ேசதன� ம��� ப�திேயா� 

மாையயி� ம�ற� நீ�த� மாையயா� 

ேகவல மா�� சகலமா ேயானி�� 

ேதா�� மனித� �ரிய��� சீவேன. 

(ப. இ.) ேசதனனாகிய அறி�ைடய ஆ�யி� மாையயி� ெபா��தி �ல�ப�திேயானாவ�. தி�வ�� 

மாையைய� ���வி�ப� மாையயி� நிைல�பி�பத�காகவ��. மாையைய���� மல�ைத வா�� அ� மல��ட� 

��� அ� மாையயிைன�� ஒ��� நீ��வி�பத�ேகயா�. உட�� உைற�� �தலியவ�றி�க���ள அ��ைக� 

ேபா�க� �ய த�ணீைரவி�� அ�வ���ட� அ� த�ணீைர�� ேச��� நீ��வ� இத�� ஒ�பா��. 

மாைய�ட� �டாத நிைலைய� �ல�ெப���, ��ய நிைலைய� �ண�� எ���, நீ�தலாகிய அக��� நிைலயிைன� 

�ரி� - எ��� ��ப. �ல�� - ேகவல�. �ண�� - சகல�. �ரி� - ��த�; �ரிய�. நா�வைக� ேதா�ற�� 

எ�ப��நா�� �றாயிர ேவ�பா��� பிற�பி�� பிற�ப� �ண��பா��. �ரியமாகிய �ரிவி�க� ஆ�யி� அ�� 

நிைல�கள��� த��த� �ரி��. 

(அ. சி.) ேசதன� - ஆ�மா. நீ�த� - ஒழி�த�. 
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ேகவல சகல ��த�(�ல�� �ண�� �ரி�) 

2187. த�ைன யறிய�த� ற�ேகவ ல�றா�� 

பி�ன �றநி�ற ேபத சகல�� 

ம�னிய ச�தச� ��சத  1ச��ட� 

���வ� த�த� ெதாழி�கள வாகேவ. 

 
1. ச�தச�. சிவஞானசி�தியார,◌் 7. 3 - 1. 

" யாைவ��. சிவஞானேபாத�, 7. 

" ெந�சிைன�. அ�ப�, 4. 23 - 9. 



(ப. இ.) தி�வ���ைணயா� ஆ�யி� த�ைனயறி�� அ�ெபா�� அவ� �ரிவி என� ெபய�ெப�வ�. �ரி� - 

��த�. இ�தைகய அறி� ெபறாதநிைலயி� அவ� �ல�பி என� ெபய� ெப�வ�. �ல�பி - ேகவல�. அவ� 

�ல�பியினி��� நீ�கி� �ரிவி ஆத� ெபா��� ஆதியாகிய நட�பா�ற� உட� கல� உல� உணா எ�� நா�கிைன 

மாையயா�கமாக� பைட�தளி�கி�ற�. இவ��ட� கல�த ஆ�யி� �ண�வி என� ெபய�ெப�வ�. �ண�வி - சகல�. 

பி�ன�ற நி�ற� எ�ப� �� நிைலயாகிய �ல�பி�� ேமலதா�, ��நிைலயாகிய �ரிவி�� கீழதா� ேவ�பட நி�ற�, 

ேபத� எ�ப� நிைல��� அறி�� இ�லாத மாயாகாரிய� ெபா��க�� அ�லாம� நிைல��� அறி���ள �ய சிவ�� 

அ�லாம� சா��தத� த�ைம�தா� நி�ற�. நிைலெப�ற அறி��ெபா�� ச��. நிைலயிலா அறிவி� ெபா�� அச��. 

இர�ட�பா�� ஆ�யி��� ஒ��யி��பதா� அ� சதச�தா��. இ� நிைல ஆ�யி�களி� ெதாழி�ேக�ப வா��த 

நிைலகளா��. இவ�ைற ஓ� ஒ�பி� ைவ��� கா��கா�, ப�யாமலி��ப� �ல��நிைல. ப��ப� �ண��நிைல. 

பா�டாக� தா� திக�வ� �ரி�நிைல. அ� பா��ைன நிைன�ப� ெம�. மற�ப� ெபா�. ெம� - நிைல�ப�; ச��. ெபா� 

- நிைலயாத�; அச��. நிைல�ப�: எ��� ஒ�ப��தா யி��ப�. நிைலயாத�: ேதா�றி மைறவ�. ஆ�யி� நிைன�� 

மற�� இர��� பா�� நி�பதா� நி�பி என� �றலா�. நி�பி எனி�� சா�பி எனி�� ஒ�ேற. அ�ேவ சதச��. 

இதைன ஒ� ெவ�பாவினா� நிைன��ர� த�கி�றா�: 

பா��� ப�யாைம ேயப��த� பா�டாத� 

���� �ல���ண�� ேப�ரி� - நா��� 

நிைன���ச� தா�� நிக�மற�ப ச�தா� 

தைன�சதச� தாெய�ண� சா��. 

(அ. சி.) பி�ன� - ேவ�. ���வ� - ��வ�. 
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2188. தாேன தன��� பைகவ�� ந�டா�� 

தாேன தன�� ம�ைம�� இ�ைம�� 

தாேன தா�ெச�த விைன�பய� ���பா�� 

தாேன தன��� தைலவ�  1மாேம. 

(ப. இ.) இ�ப�ைத� ெச�வ� உற� என��, ��ப�ைத� ெச�வ� பைக என�� ��வ� வழ��. ஆனா� 

அவ�ைற� ெச�வி��மா� விைன�தலாக நி�ப� ெச�வத��; ெசய�ப�வத� ��ைன� ெசயலா� இ�விைனேய 

இதைன ஓ� ஒ�பி� கா�பா�: ப��தவ� பரி�ெப�� இ���வ�. ப�யாதவ� �ரி�ெப��� ����வ�. இ� ��ப 

இ�ப�க� அவரவ�த� ப�யாைம ப��தலாகிய ெசய�களா� விைள�தன. அவ�ைற� ���ேவா� ஏைன 



 
1. ெப�ைம���. தி���ற�, 505. 

" த�ைன�தா�. " 305. 

" ேபறிழ�. சிவஞானசி�தியா�, 2. 2 - 6. 

" எ�ன��ணிய�. ச�ப�த�, 2 - 10. 6 - 1. 

மாணவ�. ���வி�ேபா� ஆசிரிய�. எனேவ ெச�தா�ெசய� விைன�தலாக�� ெச�தா� பயைன ஏ�ேபாராக��, 

ெசய�ப�டா� விைளநிலமாக��,1 ேச��பா� க�வியாக�� ேச��பி�பா� ���த�வராக�� விள��வ�. இ� வ�� 

ேச�கிழார�க� ெமாழியா�ண�க: 

"ெச�விைன�� ெச�வா�� அத�பய�� ேச��பா�� 

ெம�வைகயா� நா�கா�� விதி�தெபா�� என�ெகா�ேட 

இ�விய�� ைசவெநறி ய�லவ�றி� கி�ைலெயன 

உ�வைகயா� ெபா��சிவென� ற�ளாேல உண��தறி�தா�." 

(12. சா�கியநாயனா�, 5.) 

'ேநாெய�லா� ேநா�ெச�தா� ேமலவா�' எ��� ெச�தமி�� ெபா�மைறயி�ப� ேநா�கினா� தாேன 

தன��� பைகவ�� ந�ப�� ஆவ�. அஃதாவ� ஒ�வ� ��� ெச�த தீவிைனயா� 

��ப�ப�கி�றா�. ஆனா� அவ� தா� ��� ெச�த தீவிைன�பய� தன�� வ�தெத�� 

உண�வதி�ைல. அ� பய� வ�வத��� க�வியாக இ��தவ�கைளேய காரண�களாக�ெகா�� 

வ���கி�றா�; பைக�கி�றா�. உ�ைமயாக ேநா�கினா� தாேனதா� தன��� பைக எ�ப� 

�லனாகாதிரா�. இ�ேபாலேவதா� இ�ப�தி�� இ���ைம 'ெபரியாைர� ேபணாெதா�கி� ெபரியாரா� 

ேபரா இ��ைப த��' (812) எ��� ெச�தமி�� ெபா�மைறயா� ந��ணரலா�. இத�க� ேபணா 

ஒ��க� விைன�தலாக�� ெபரியா� க�வியாக�� நி�ப� கா�க. ெச�விைன�� ஏ�ப ம�ைம 

உலக�களி� இ�ப� ��ப�கைள எ��த� மறவாநிைன�ட� ஆதலி� அ� நிைன� த� ெபா��டா��. 

மீ��� பிற�� ஈ�� �க�த� �க�ேவா��� நிைனவி�ேற�� கா�ேபா��� நிைன���தலி� அவ� 

��� வாயிலாக �க�ேவா���� உ���ண�� வ�தலி� இ�வ� ெபா���மா��. அவ� ��வதாவ�: 

��� எ�ன ��ணிய� ெச�தனேனா இ���கி�றன� என��, எ�ன பாவ� ெச�தனேனா 

����கி�றன� என�� உல�ணர� ��வதா�. அதனா� தன�� ம�ைம�� இ�ைம�� தாேன என 

ஓதின�. தா� ெச�த விைன�பயைன� த��ட� �கரா�2 தாேன �க�த� ேவ���. பிற���� ேபாகா�. 



பிறவா�றா�� கழியா�. அதனா� ���பவ�� தாேன என�ப�ட�. அ� ���பிைன அைம��� 

ெகா�ேடா�� தாேனயாதலா� தன��� தைலவ� தாேனஎன ஓதின�. தைலைம, விைன�சிற�பாலா�. 

(2) 

2189. பாசம தா�� பழமல� ப�றற 

ேநசம தா�நி�ற வாறா� நி�கிட� 

காசமி லாத �ண�ேக வல��த� 

ஆசற நி�ற ல���த ைசவேம. 

(ப. இ.) ப�ேட ��லிய பழமல� பாச� என�ப��. அத�க���ள ப�� நீ��த�ெபா��� இைடேச� 

மலமாக� ெபா��திய ெம�க� ��ப�தா�. இ� ��ப�தா� ெம�களிட��� ஆ�யி�க� அ�� ��� நி�றன. இ� 

��ப�தாற� உ�ைமயிைன� தி� 

 
1.ெவ�விைன. சீவக�, ��தி - 164. 

2. மய�கம. சிவஞானேபாத�, 7. 3 - 2. 

வ�ளா� உண��� நீ��த� ேவ���. நீ��த� எ�ப� இைவ நம��� ��சி� ேபா�� �ைண�க�விேய அ�றி 

நிைல�ெபா�� அ�லெவ��ண�த�. அ�ப� நீ�கிய அளவி� ��றம�ற �ண�தனி நிைலயா��. தனிநிைல - 

ேகவல�. �ய நிைல அ�ல� �ரி� மலமாைய க�ம�களி� ��ற� ���� அ�த�. அறேவ மாச�� நி��� நிைல 

��தநிைல. இ�ஙன� ��வ� இய�ைக உ�ைம� ைசவ�. இய�ைக உ�ைம�ைசவ� எனி�� ��தைசவ� எனி�� 

ஒ�ேற. 

(3) 

2190. ஆ�யி� ேகவல மாமாைய இ�னட�� 

ஆ�யி� மாைய எறி�ப  1அறி���� 

காமிய மாேயய ��கல வாநி�ப� 

தா�� பாச� சகல�த தா�ேம. 

(ப. இ.) �ல��நிைலயி� கிட�த �யி� மாமாையயி�க� உைற��. அ� �யி� பி� ��ப�தா� ெம�க�ட�� 

���. இ� ெம�க�ட� ��ய�� 'மாயா தா�விள�கா�' எ�ற �ைற�ப� சிறி� அறி� விள���. அதனா� 

காமியமாகிய விைனக�� மாேயயமாகிய க�விக�� உயி�ட� ெபா��தி� ெதாழி�ப��. இ� நிைலயி� அ��யி� 

அ� க�விகளினிட��� ப��� ெகா���. இ� நிைல �ண�� நிைல எ�ப. �ண�� - சகல�. 



(அ. சி.) எறி�ப - விள�க. 

(4) 

2191. சகல அவ�ைதயி� சா��ேதா� சகல� 

�க� மல� வைக�� �ண��ேதா� 

நிகரி� மலேரா�மா� நீ�ப� ேதவ�க� 

நிக�நர� கீட ம�த�  2மா�ேம. 

(ப. இ.) க�விக�ட� ��ய �ண��நிைலயி� சா��ேதா� �ண�வினராவ�. �ண�வினெரனி�� சகல� 

எனி�� ஒ�ேற. இவ�க� ��மல�பிணி�பின�. ��மலமாவ� ஆணவ�, க�ம�, மாைய எ�பன. 

��மல�பிணி��ைடயா� யாவெரனி�? ஒ�பி�லாத அய�, மா� பல ேதவ�க�, இ��லகி� வா�� ம�க� �தலாக� 

�� ஈறாக� ெசா�ல�ப�� அைன��யி�க�� எ�க. �����ரிய �ண�க� நா��. அைவ அ��த� ெபா��த� 

அன�த� அ�ச� எ�பன. இவ�ைற உ�ட� உட�ைறத� உற�க� உ��த� என�� ��ப. உ��த� - இற�� ேந�ேம 

எ�� அ��த�. இ� நா�� �ண�க�� மா� உ�ளி�ட ேதவ�க���� உளவாயி� அ� ேதவ� எ�வைகயி� 

உய��ேதாராவ�? அவ� வா�� எ�ஙன� உய��ததா��? சிவெனறி க�லா� அவ� வய�ப�� அவெநறி ெச�வ�. 

அன�த� - உற�க�. 

(5) 

 
1. மாயாத�. சிவஞானேபாத�, 4. 2 - 1. 

2. ����. அ�ப�, 5. 91 - 4. 

" அ�ட�. " 5. 39 - 3. 

" ��. " " 100 - 3. 

" உைரத�மி�. சிவஞானசி�தியா�, 8. 1 - 1. 

2192. தாவிய மாையயி� த��� பிரளய 

ேமவிய ம�ற �ட�பா�மி� ��ளன 

ஓவ� இல�கண� ஒ�றிய  1சீக�ட� 

ஆவிய ��ெற� ���திர ரா�ேம. 

(ப. இ.) �வாமாைய கட�த �மாைய தாவியமாைய என�ப�ட�. அ� மாையயினா� உட�ெப�� அ� 

மாையயி�க� உைறேவா� இ�மல�தாராவ�. இவ�க� இய�பிேல இ�மல�தா�� ஊழி ��பாகிய பிரளய�தி� 



தி�வ�ளா� ஒ�மல� நீ�கிய இ�மல�தா�� என இ�வைகயினராவ�. ஒ�மலமாகிய மாைய அக�ற த�ைமய�. 

மாைய அக�ற த�ைம எ�ப� மய�கா� விள��� மாையயிைன உைடயவ� எ�பதா�. இ�, ெபால��� வீடக�� 

நல��� வீ��� உைறவ� ேபா�றதா��. இ���ளா� சீக�ட���திர�, ��ெற�� உ��திர� �தலிேயாராவ�. இ� 

சீக�ட���திரேர தமிழாகமமாகிய ெம�க�ட ��களி� �த�வராவ�. இவ�க� �மாையயி�க� ஆசா� 

ெம�யி� அ��ப�தியி�ைறேவாராவ�. இ�மல� : ஆணவ� க�ம�. 

(அ. சி.) தாவிய மாைய - ��த மாைய. 

(6) 

2193. ஆகி�ற ேகவல� தாணவ� தானவ� 

ஆகி�ற வி�ேதச ராமன� தாதிய� 

ஆகி�ற எ�ம� எ�ேகா� ம�திர� 

ஆகி�ற ஈச� அேநக�  2மா�ேம. 

(ப. இ.) �ல��நிைலயிைன� ெச��� ஆணவ�ம��� உைடயா� ஒ�மல�த�. இவைர வி�ஞானாகல� எ�ப. 

இ� நிைலயிைன�ைடயா� அ�டவி�ேதசெரன�� �ற�ப�வ�. இவ�க� அன�த� �த� எ�மராவ�. எ�ேகா� 

ம�திர�த�வ� �த� பலராவ�. வி�ைத எ�ப� தி�வ��ண�� எ�பதா��. வி�திேய�ர� எ�ப� வி�ேதச� என 

நி�ற�. இவ�க� ஆ�டா� ெம�யி�க� உைறேவாராவ�. 

��மல�க�� ��ப�ெதா� ெம�க�� ெதாழி�ப�மா� ஆவியி� அறிைவ� ��டறிவாக விள�கிநி��� 

'அ�பாலா�க� �த� நீ�க�' ஈறாக� �ற�ப�� ஐ�கைலக�ட� �� நி�பவ� ��மல�த� - சகல�. கல�, 

கைலகேளா� ��யவ�. ச எ��� வடெமாழி இைட�ெசா� கைலக� த� மிய�பி� �ைறயா� 

ெதாழி�ப�தைல �ண����. 

சிவ��வின�ளா� உ��க�ேத ேநா��� ஆவியிேனா� சிவ�க�� ெப�வ�. அ� �க�வா� ம��நீ��� 

ம�� நீ�கேவ மாைய அக��. மாைய அகலேவ அவ� விைன�� மல�� எ�� ெசா�ல�ப�� இ� 

மல�ேதா� ��நி�ப�. ஆவயி� ஐ�கைலக� ஆ�யி�� கிழவ�க���ள அறி� எதி��க��� ��டற 

விள���ப� அவேரா� �� விள�கி நி���. அ� நிைலயி� அவ� இ�மல�த� - பிரளயாகலெரன�ப�வ�. 

பிரளய� - ஒ��க�. பிர எ�ப� அ� ெதாழி� ���� ஒ���தைல �ண����. 

 
1. ேபாதமி��. சிவஞானசி�தியா�, ��ெபய�. 9. 

உ�னல��. சிவ�பிரகாச�, ெபா�, 2 - 3. 



நனவி� உற�க�பா� நிைலயிைன எ�தினவ� (நனவி� ���தி) அ� சிவ�க�வா� ஊைழ ெவ��வ�. 

அஃதாவ� ஊழா� வ�� �க��களா� ெமா��ணா�. அ� �� உட�ழாக� கழி�� அக��ற� கல�களாகிய அ�த� 

கரண�க�ட�� �டா�. �டாராகேவ க�மமல� நீ���. நீ�கேவ ஏைன ஒ� மலமா�திர�ைடயராவ�. ஆகேவ 

அைன�ைத�� ����� ��டாதாகி� சிவ��வா�� ெதளி�� நி���வ�ண� அவ�த� அறிைவ� ேபரறிவா� 

விள���ப� விள�கி நி��� ஐ�கைலகேளா�� ��நி�ப�. அ� நிைலயி� ேபரறிவின� - என�ப�வ�. ேபரறிவின� - 

வி�ஞானாகல�. வி�ஞானாகல� - ஒ�மல�த�. 

இவ�ைற வ�� ெவ�பாவா� நிைன���க : 

"��மல�தா� ஐ�கைலக� ���வி��� ��டறிவா� 

அ�ம அவ�சகல� ஆசானா� - அ�ைம� 

சிவ�க�வா� ஐ�கைலக� ேசெரா��க� க�மி� 

சிவவறிவா� ஆ�கமல� தீ��." 

(அ. சி) ேகவல�� ஆணவ�தானவ� - ஆணவமல� மா�திர� உ�ள வி�ஞானாகல�. 

(7) 

2194. ஆமவ ரி�சிவ னார�� ெப��ேளா� 

ேபாமல� த�னா� �க�வி�� நாத�வி�� 

ஓமய மாகி ெயா��கலி னி�மல� 

ேதாம� ��தா வவ�ைத�  1ெதாழிேல. 

(ப. இ.) ேமேலாதிய �மாைய�க� உைறேவா� சிவன�ளா� ெச�விவா��� அ� ெவா�மல� அக�� 

உய��ேதா�� சில� ஆவ�. அ�தைகேயா� வி��வாகிய ஒளியிைன��, நாதமாகிய ஒலியிைன�� வி�டக�வ�. இ� 

வி�ெம�க�� எ�லாரா�� �கழ�ப�வனவா��. இ� வி� ெம�யிைன�� வி�ேடா� ஓெமாழி��வினராவ�. அ� 

��வி�க� அட�கிநி�ப�. அட��வெத�ப� �ைன�ப��� தி�வ�� தி���றி�பி�வழி ஒ��வ�. இ�ஙன� 

ஒ��வதனா� அவ� �ேயாராவ�. இதைனேய ��ற� நீ�கிய �நிைல� ெதாழிெல�ப�. �நிைல - ��தாவ�ைத. 

(அ. சி.) ஓமயமாகி - பிரணவ வ�வாகி. 

(8) 

2195. ஓரி� �வைக நா�வைக ���ள 

ேதரி லிைவேக வலமாைய ேசரி�ைச 

சாரிய லாயைவ தாேம தண�பைவ 



வாரிைவ� தீச� மலம�� தாேன. 

(ப. இ.) �ல��நிைலயாகிய ேகவலநிைல �வைக எ�ப. அைவ �ல�பி� �ல��, �ண�வி� �ல��, �ரிவி� �ல�� 

எ�பன. இவ�ைற� ேகவல ேகவல�, சகல ேகவல�, ��த ேகவல� என�� ��ப. இைவேயய�றி அைவ நா�� 

வைகயாக� ���ப�வ����. அைவ 

 
1. �வைக. சிவஞானசி�தியா�, 1. 1 - 26. 

வ�மா� : இ���ல��, ம���ல��, ெத���ல��, அ���ல�� எ�பன. இவ�றி� விள�க�ைத� �கள� ேபாத 

�தலிய ��க�� கா�க. ஆரா�மிட�� இைவயைன��� �ல��நிைலேயயா��. மாையைய� ேச��தபி�னேர 

ஆ�யி��� உவ�பாகிய விைழ� விள�க ���. விள�க�றேவ சாரியலாகிய அ� மாைய தாேம அக��. அகலேவ 

சிவெப�மா� த� தி�வ�� ெப��கடைல ஆ�யி���� ெச�வி ேநா�கி நிைறவி�� மலம��த�ளின�. உவ�� - 

இ�ைச; அராக�. ெச�வி - ப�வ�. 

(அ. சி.) �வைக நா�வைக - ேகவல அவ�ைத ��ேற அ�றி நா�� வைகக�� உ��. 
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2196. ெபா�யான ேபாதா�த� ஆறா�� வி�டக�� 

எ�யாைம நீ�கேவ எ�தவ� தானாகி 

ெம�யா� சராசர மா�ெவளி த������ 

எ�தாம ெல����� தாவ�ைத  1ெய�பேத. 

(ப. இ.) நிைலேபறி�லாத ம��த� அறிவி� �த��ைணயாகிய ஒலிெம� ஈறாக� �ற�ப�ட ��ப�தா� 

ெம�க�� அ�ளா� உ�ைம�ண��� க��தினி� வி�டக�த� ேவ���. அகலேவ இவரியலாகிய ஆணவ 

விைளவா� அறியாைம நீ���. நீ�கேவ அ� �யி� சிவெப�மா� தி�வ�யிைன எ�த� த�தியா��. அ�ெபா�� 

இய��திைண�யி� நிைல�திைணஉயி� உலக� எ�லாவ��ட�� கல�பா� பிரி�பி�றி ஒ�றா� நி��� சிவ� த��� 

அ� �யி� ��மா� அ��ெவளியிைன அறிவி�த��வ�. அ� நிைலயிைன ஆ�யி�க� த��ைன�ப�றைமயா� 

எ�வா� எ�திேனா� எ�� அறிய வாராதவா� எளிதாக எ���. இ�ேவ �ரிவாகிய �யநிைல ெய�ப. �யநிைல - 

��தாவ�ைத. 

(அ. சி.) எ�யாைம - அறியாைம. எ�தவ� - �ய�சி�தவ�. ெவ� - சிவ ஆகாய�. 
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2197. அனாதி ப�வியா�தி யா� மிவைன 



அனாதியி� வ�த மல�ஐ�தா� ஆ�� 

அனாதியி� ேகவல ம�சக ல�தி�� 

அனாதி பிற�பற� ��த�� ளாேம. 

(ப. இ.) ெதா�ைம�க� ஆ�யி� இவ�நிைலயா� ஆணவ� பிணி�பா� அ� வாணவ� ெசறிவி�� அட�கி� 

கிட�தன. இவ�நிைல - ெசறி�நிைல. அட�கி�கிட�ப� - வியா�தி. அ�தைகய ஆ�யிைர� ெதா�� ெதா��� 

பிணி���ள ஐவைக மல�களா� சிவெப�மா� ஆ��ைவ�கி�றன�. அ� வா��தலி� ெபா��� அ� �யிைர� 

�ல�� நிைலயினி��� �ண�� நிைலயி� ���த��கி�றன�. அ� �யி� சிவெப�மானி� தி���றி�பி�வழி 

ஒ�கி� அ� ந�ைமயி� த�ைமயா�, ெதா�ைம� பிற�ப��. அறேவ அ� �யி� �ய நிைலயிைன எ���. ெதா�ைம 

- அனாதி. 

 
1. ம��த�. உ�ைம ெநறிவிள�க�, 1. 

(அ. சி.) வியா�தி ஆ�� - உ�ளட�கி இ���� ஆ�� - அல�கழி��. ேகவல� அ� சகல� - ேகவல 

நிைலயி�� சகல நிைலயி��. 
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2198. அ�தர� ��தாவ� ைதேக வல�தா� 

த�ேதா�த� ��தேக வல�த�ற த�பர� 

தி�பா� �ரிய� திைடேய யறி�ற� 

த�பா� தைனயறி த��வ�தா னாேம. 

(ப. இ.) இ� நிைலயி� எ��� �யநிைல�� வழியாக��ள� ேசய தீய நிைலயாகிய �ல��நிைலயா��. 

ேசய - ெதா�ைமயாகிய. இ� நிைலயிைன� ���வி�� உடனா� நி��� த�பர� சிவ�. அவன�ளா� மல� அ��. 

அறேவ சிவெப�மானிட��� ேப�ற�க நிைல� ெப�றியிைன ஆ�யி� எ���. அ� நிைல�க� ஆ�யி� 'த�ைம�ைடய 

த��ண�வா� த�ைனயறி��.' அறியேவ தா� ெம��ெபா��� அ�ைமயா� ெம��சா�பினனாக� திக��. த��வ� 

- ெம�; நிைலேப�; 

(அ. சி.) ஆ� - �ல�, வழி. த�பா� தைனயறி - தன���ேள த�ைன அறி��. 
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2199. ஐைய� ெதா���� ஆ�மாவி� ஆ�மா�� 

ெம�க�� ��த அவ�ைதயி� வீடா�� 



��யவ� வி�ைத �த����� ெதா�ச�தி 

ஐய சிவ�சி�தி யா�ேதா�ற  1ம�வாேற. 

(ப. இ.) உட�ெம� இ�ப�� நா��ட� ஆ���� ஆ�யிரி� ஒ����. அஃதாவ�, அ� ெம�க�� 

�த�வராக� காண�ப�� சீக�ட அரனா� ஒ��க�ப�� எ�பதா�. ஆ�மா எ�� ெசா�ல�ப�� உண�� ெம� 

ஆ�� அழிவிலானாகிய அன�தரா� ஒ��க�ப��. உண���ெம� ஐ�த�� ஆசா�, ஆ�டா�, அ�ேளா� ஆகிய 

���� ெதா� ச�தி எ��� ஒ��கநிைல� சிவனா� ஒ��க�ப��. அ�ைனெம� �த�ைம� சிவனா� 

ஒ��க�ப��. அ�த�ெம� அ� சிவனாகேவ நி���. ஐயசிவ� - ��த சிவ�; �த�ைம� சிவ�. ெதா�ச�தி : 

வன�பா�ற�; அ�ைன. மீ��� ேதா���கா� இ� �ைறேய ேதா���. இ�ப�ைத�� ெம�க�� தி�வ�ளா� 

உ�ைமக�ட �யநிைலயி� வி�� நீ���. 

(அ. சி.) வி�ைத �த� ��� - ��த வி�ைத. ஈ�ர�, சாதா�கிய� ஆகிய ��� த��வ�க�. சிவ� 

ச�தியா� - ச�தி, சிவ� ஆகிய இர�� த��வ�க�. 
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2200. ஐைய�� மா�மாவி� ஆேறா டட�கி�� 

ெம�க�ட ேம���� ேம�ெம� ேயாக�தி� 

ைகக�ட ச�தி சிவபாக� ேதகாண 

எ��� ப�யட� ��நாேல� எ�திேய. 

 
1. த��வெம���. சிவஞானசி�தியா�, 2. 3 - 22. 

(ப. இ.) உட�ெம� இ�ப�ைத��� ஆ�யி� உண�வி� உண��ெம� யா�ட� ஒ����. அ� �யி� பயி�� 

அக�தவ �ைறயினா� ஆசா� ஆ�டா� அ�ேளா� எ��� ��� ெம�க�� ஒ����. உடனா� நி�� 

ைகக�ட �ைண�ரி�� அ�ைன அ�த� பாக�ேதயா��. உட�ெம� இ�ப�ைத��, உண��ெம� ஒ��, ��� 

��ய ஒ��, இர�� ��ய ஒ�� ஆக நாேலழாகிய இ�ப�ெத�டா��. இ�வி�ப�ெத�� எ��� எ� 'ஆகி�ற 

ெதா���' (2139)ேறா� என ஓத�ப�� தி��பா��� 'ஆகி�ற (2136) நாேல� ேவதா�தி' என வ�� 

தி���றி�பிைன ஒ�தி��ப� ேநா��க. 

(அ. சி.) ேம� ��� - காயபர�, விேயாம�, பர�. 
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2201. ஆணவ� தாெரா� றறியாத ேகவல� 



ேபணிய மாைய� பிரளயா கலரா�� 

கா�� உ�வின� காணாைம கா�பேவ 

��� சகல��� பாச�� ��ேகாேர. 

(ப. இ.) ெம��ண�வா� க�ட�றவ� என�ப�� ஒ�மல� ம��� உைடய வி�ஞானாகல� மாையவிைன ஏ�� 

அறியாத தனி நிைலயின�. இ� நிைலயிைன அ�வநிைல எனலா�. �மாைய� ெதாட��ைடயா� இ�மல� 

க��ைடயாராவ�. இவ� பிரளயாகல� என�ப�வ�. இவ� ஊழியா� க�ட�றவ�. இ� நிைலயிைன அ���வ நிைல 

எ�னலா�. ��மல� க��ைடயா� (2193) சகல� என�ப�வ�. இவ�க� கா�� உ�வினராவ�. நிைலயாைம��ள 

உலகிைன� காணாைம எ�றன�. இ� �லகிைன� கா�பவ� ��பாச�� ��கவராவ�. 

(அ. சி.) கா�� உ�வின� - �ல சரீர�ைடயவ�. 
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2202. ஆணவ மா�� வி�ஞான கல���� 

ேபணிய மாைய பிரளயா கல��ேக 

ஆணவ மாைய�� க�ம ���ேம 

கா�� சகல���� கா��  1மல�கேள. 

(ப. இ.) வி�ஞானாகல���� பிணி�� ஆணவ� ஒ�ேறயா�. பிரளயாகல��� ஆணவ� க�ம� (�மாைய) 

எ��� இ�மல� பிணி�பினராவ�. ��மல�க��னராகிய சகல��� ஆணவ� க�ம� �வாமாைய எ��� ��மல� 

பிணி���ைடயவராவ�. 
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2203. ேகவல� த�னி� கிள��தவி� ஞாகல� 

ேகவல� த�னி� கிள�வி�� ச�தியா� 

ஆவயி� ேகவல� த�சக ல�ைத�� 

ேமவிய ம�தி மாமாைய  2ெம��ைமேய. 

(ப. இ.) ஒ�மல� க��ைடயா� தனிநிைலயி� விள�கிய வி�ஞானாகலராவ�. அ� நிைலயி� ���� 

ெதாழி�ப���வ� அ�ைன எ�� 

 
1. ெம��ஞான�. சிவஞானேபாத�, 8. 2 - 1. 

2. ��தமா�. சிவஞானசி�தியா�, 1. 2 - 29. 



ெசா�ல�ப�� வி�� ச�தியா��. அ�நிைலயி� அ� �யி� உட��தலியவ�ைற�� எ���. அ� �ட� மாமாையயி� 

ேதா��� ம�திர�டலா��. ெம��ைம - உடலி� த�ைம. வி�ஞாகல�: வி�ஞானாகல� எ�பத� இைட��ைற. 
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2204. மாையயி� ம��� பிரளயா கல�வ�� 

மாைய�� ேதா�றா வைகநி�க ஆணவ 

மாய சகல��� காமிய மாமாைய 

ஏயம� ��ெற� ���திர�  1எ�பேவ. 

(ப. இ.) இ�மல�க��னராகிய பிரளயாகல�மா�� ஆணவேம ேமலி�� நி�பதா� ஏைன� க�ம� மாையக� 

உ�ளட�கி நி���. அதனா� அைவ ேதா�றாவைக நி�க என ஓதின�. அவ� தம�� உட��� �மாையயினா� 

அைம�ததா��. எனேவ அவ� இய��� க�ம�க�� இ��ேச� இ�விைன�� கட�த இைறபணியா��. ஈ�� 

உைறேவா�� இ� ெம�யின�� ��ெற�� உ��திர� எ�ப. 

(அ. சி.) நி�க ஆணவ� - ஆணவ� ேமலி����க. காமிய மாமாைய - க�ம��, ��த மாைய��. 
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2205. ��மல� �� �ய�கி மய��ேவா� 

அ�ெம�� சகல�த� ேதவ� �ர�நர� 

ெம��ைமயி� ேவதா விரிமி� கீடா�த� 

த��ைற ேயானி�� கா����  2சகலேர. 

(ப. இ.) ஆணவ� க�ம� மாைய எ��� ��மல�� ��� கல�� அவ�ைறேய தாெமன�ெகா�� 

ம��ேவாேர சகலராவ�. சகல� - ��பிணி�பின�. இவ�க� யாவெரன ஆயி� வ�மா�: இ�திரனாகிய வானவ�ேகா� 

உ�ளி�ட ேதவ�க��, வானவ��, ம�க��, உ�ைம�ண�� இ�லாத அய� அரி �தலாக� �� ஈறாக� 

ெசா�ல�ப�ேவா�மாவ�. இவ�க� அைனவ�க�� �ல�ப�தி மாைய�� உ�ப�டவ�கேள. இவ�க� ெச�ெதாழி� 

ேவ��ைமயினா� சிற�ெபா�வாத பலவைகயான ப��ட�ைப� �வாமாையயினி��� ேதா�றா��ைணவ� 

பைட��� ெகா��த�ள� ெப�பவ�க�. இ�விைன�கீடாக இற��� பிற��� இைடயறா� இ�ன��� இய�பின�. 

ேயானி - பிற��. ஆ���� - க���ப��. 
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2206. ��த அவ�ைதயி� ேதா�தவ� ��மல� 

ச�தச� ேதாட� தனி�தனி பாச� 



ம�த இ��சிவ னான கதிராேல 

ெதா�தற வி��ட� ��தரா  3வா�கேள. 

 
1. ம���ட. ச�ப�த�, 2. 47 - 1. 

2. பிற�ெபா���. தி���ற�, 972. 

3. உண��. சிவஞானேபாத�, 6. 

" அ�லெல�. அ�ப�, 5. 1 - 4. 

(ப. இ.) �யநிைலயி� ெபா��தியவ� சிவெப�மானி� தி�வ�� விள�க�தா� நிைல�பாகிய ��மல 

காரண�ைத�� ேதா�றி ெயா���வதாகிய அவ�றி� காரிய�ைத�� உ�ைமக�� எ�ைமயாக நீ�கி� 

தி�ைமேயா�கிய உர�ைட� ப�பினராவ�. ஈ��� ச�ெதன�ப�வன ��மலமா��. அச�ெதன�ப�வன ��மல 

காரியமா��. இவ��ட� தனி�தனியாக� பிரி�ப��� பிணி������ ம�ளா�க விரிவாகிய மாேயய� அ�ப�� 

(2107) தனி�தனி� பாச� என���. அவ�றி� ெதா�தாகிய ெதாட��சி�� வி�டவராவ�. ெப�மய�க�ைத� ெச��� 

ம�த இ��� வி�டவராவ�. இைவயைன��� வி�டவேர �ேயாராவ�. �ேயா� - ��த�. ெதா��: ெதாட��. இ� 

ெதா�த� என�� வ��. அ� 'ெதா�ைல வ�விைன� ெதா�த�தா� எ�ெச���' எ��� அ�ப� ெச��� 

அ��ெமாழியா�ணரலா�. வி��ட - ���� அகல. 

(அ. சி.) ம�த - மய�க�ைத� ெச���. ெதா�� அற - ெதாட��சி நீ�க. 

(20) 

2207. த�ேக வல���தி தாேன தனிைமயா� 

பி�பா� சகல� கலாதி� பிறிவதா� 

ெசா�பா� �ரி��த ேகவல� சா�கிர� 

த�பா� �ரிவ� த���த மா�ேம. 

(ப. இ.) �யநிைலயி� தா� தனி��நி��� வீடாகிய ப�ற�தி ஆ�யி� தனி�� நி�பதா��. இ� 

நிைலயிைன� �ய �ல�� எ�னலா�. �ய �ல�� - ��த ேகவல�. �ய �ண��� உைழ�� �தலாக� ெசா�ல�ப�� 

�வாமாையயினி�� வில�வதா�. �ய �ரிவாவ� ெசா�ல�ப�� �ய�ல��� �ண���� த��ண����� 

ேதா�றாெதாழிவ�. இ�ேவ த� ��ைமயா��. உைழ�� - கைலெம�. 

(21) 

2208. அறிவி�றி  1��த�  2அராகாதி ேசரா� 



�றிெயா�றி 3 லாநி�த� �டா� கலாதி 

ெசறி�� ெசயலிலா� றின�க�ற வ�ேலா� 

கிறிய� மலவியாபி ேகவல� தாேன. 

(ப. இ.) ஆ�யி��கிழவ� �ல�பாகிய ேகவல நிைலயி� மல�ெசறி�ட� உ�ளவ�. ெசறி� - வியாபக�; பர��. 

அ� நிைலயி� ம�ளா�க� க�விக� �டாைமயா� அறி� �� விள�க�ெபறா�. ம�ளா�க� - மாயாகாரிய�; 

அதனா� உட�பி�லாதவ� ஆவ�. ஈ�� ��த� எ�ப� அ���த� எ�றி��த� ேவ���. அ���த� - உட�� 

��னி�லாதவ�. இ� சிவஞானசி�தியா� ஓ�� பாடமா��. அ� �ைறயி� பா��தா� 'அறிவி� ற���த�' 

எ�றி��த� ேவ���. உைழ��ெம� �தலிய �வாமாைய� க�விக�ட� �� ேச�தலி�லாதவ�. உவ�பாகிய 

விைழ� ��னி�லாதவ� �றி - விைழ�. 

 
1. அறிவில. சிவஞானசி�தியா�, 4. 3 - 7. 

(பாட�)2. ��ேதா�. 

3. " லாதி�த�. 

பிற�� இற�� வ��நிைலயா� த�ைம ��னி�லாத நிைல�பின�. இ��� �தலிய �ண�க�ட�� 

���டாதவ�. இ��� - ��தி. அதனா� எ� ெசய�� ��னி�லாதவ�. �க�� ��னி�லாதவ�. தின�க�ற - 

தின�க�ற எ�ப� தி�ன�க�ற எ�பத� ம�உவா��; ஆணவ��� மைற�தி��பவ�. கிறிய� - ப�ற�; வ�சக�; 

மைற�தி��ேபா�. இ� நிைலேய �ல��நிைலயா��. இ� தி��பா��� விள�க�ேபா�� வ�� சிவஞானசி�தியாரி� 

தி��பா�� வ�மா� : 

"அறிவில� அ���த� நி�த� அராகாதி �ண�க ேளா�� 

ெசறிவில� கலாதி ேயா�� ேச�வில� ெசய�க ளி�லா� 

�றியில� க��தா வ�ல� ேபாக�தி� ெகா�ைக யி�லா� 

பிறிவில� மல�தி ேனா�� வியாபிேக வல�தி� ஆ�மா." 

(சிவஞானசி�தியா�, 4. 3 - 7.) 

(அ. சி.) அராகாதி - அராக� �தலியன. கலாதி - கைல �தலியன. கிறிய� - வ�சக�. 

(22) 

2209. வி�த�� மாைய�� ேம�� கிரிைய�� 

ச�தத ஞான பைர�� த��ச�தி 



வி��வி� ெம��ஞான ேம�� பிரளய� 

வ�த சகல�� தா�மா�க� ைவய�ேத. 

(ப. இ.) வி��வாகிய �மாைய��, மாையயாகிய �வாமாைய�� எ��� ேபரறிவா�� திக�� 

வன�பா�றலாகிய பைர�� ஆ�யி�க�� அவரவ� ெச�வி�ேக�ப உயி�நிைலயாகிய உட�பா� அைம��. ஒ� 

மல�க��ைடயா���� இ�மல�க��ைடயா����, அைம�� உட�� �மாையயினி�� ேதா��வன. தி�வ��ண�� 

ைகவர�ெப�றவ���� தி�வ�ளினி��� ேதா��வன. ��மல�க��ைடயா��� உட�� �வாமாையயினி��� 

ேதா��வன. ெசய�க�� அ�வ� மாைய களிேலேய நிக��. ��மல�க��ைடயா� வா�வ� இ��லக�ேதயா�. 

ஈ��� பைர எ�ப� ஏ��ழி�ேகாடலா� நட�பா�றலி� ேம��. 

(23) 

2210. ேகவல மாதியி� ேபத� கிள��றி� 

ேகவல ���� கிள�� சகல��� 

ஆவயி� ��� மதி��த �டேவ 

ஓவலி� லாெவா�பா ���ண� ேவா�க�ேக. 

(ப. இ.) �ல�பாகிய ேகவல��, �ண�வாகிய சகல��, �ரிவாகிய ��த�� ேகவலாதிக� எ�� ஓத�ப�டன. 

இவ�றி� ேவ�பா�கைள� ��மிட�� ஒ�ெவா��� ��திற�ப��. அைவ வ�மா�: �ல�பி� �ல��, �ல�பி� 

�ண��, �ல�பி� �ரி� என ���. �ண�வி� �ண��, �ண�வி� �ல��, �ண�வி� �ரி� என ���. �ரிவி� �ண��, 

�ரிவி� �ல��, �ரிவி� �ரி� என ��� ஆக ஒ�ப� வைக�ப��. இவ�ைற �ைறேய ேகவல ேகவல�, ேகவல சகல�, 

ேகவல ��த� என��, சகல சகல�, சகல ேகவல�, சகல ��த� என��, ��த ��த�, ��த ேகவல�, ��த சகல� 

என�� 

��ப. இ� ெவா�பதிைன�� ெபா��தி ஆ�யி� ��ைம�ப�� நிைல தி�வ�ைள� ெபா��தி �ண�வா���� 

ெத�ெறன� �லனா�. 

(அ. சி.) ேகவல� ஆதி - ேகவல�, சகல�, ��த�. ேகவல . . . . . . சகல�� - சகலாவ�ைதயி��. ��� உள 

- சகல சகல�, சகல ேகவல�, சகல ��த�. இ�வாேற ������ ெகா�ள அவ�ைதக� ஒ�பதா��. 

(24) 

2211. ேகவல�தி� ேகவல� அதீதா தீத� 

ேகவல� தி�சக ல�க� வயி�தவ� 

ேகவல� தி���த� ேக��வி� ஞாகல��� 



ஆவயி னாத� அ�����தி தானாேம. 

(ப. இ.) ேகவல�தி� ேகவல� என�ப�� �ய �ல�� அ�பாைல�� அ�பாலா�. அ� �ல�பி� �ண�� �மாைய 

நிைல�கள�. அ� �ல�பி� �ரி� ��றம�ற ேப�ண�வாகிய வி�ஞான�. இ�நிைல ஒ�மல�தராகிய வி�ஞானாகல� 

நிைல எ�ப. அ�விட�� அ� �யி� நாதனாகிய சிவெப�மா� விள��� சீ��தவ உட�பா��. வயி�தவ� - 

��தமாைய. 

(அ. சி.) அதீதாதீத� - அதீத�தி��� அ�பா�ப�ட�. வயி�தவ� - ��த மாைய. 

(25) 

2212. சகல�தி� ேகவல� சா�கிரா தீத� 

சகல சகலேம சா�கிர சா�கிர� 

சகல�தி� ��தேம த�பரா வ�ைத 

சகல�தி� இ���� த�ைம� மாேம. 

(ப. இ.) �ண�வி� �ல�� நனவி� அ�பாலா��. �ண�வி� �ண�� நனவி� கனவா��. �ண�வி� �ரி� 

ஆ�யி� அ��ட� �� நி��� நிைல. �ய �ண�வி�க� இ� ��� நிைல�� கா�க. பராவ�ைத - அ��நிைல. 

(அ. சி.) உபசா�த� - ஓ��ெப�றி��த�. 

(26) 

2213. ��த�தி� ��தேம ெதா�சிவ மா�த� 

��த�தி� ேகவல� ெதா��ப சா�தமா� 

��த சகல� �ரிய விலாசமா� 

��த�தி� இ����� ெசா�ல�  1மாேம. 

(ப. இ.) �ய �ரிவி� �ரி� ஆ�யி� ெதா�ைம��, ��ைம��, ந�ைம��, உ�ைம��, அறி��, இ�ப�� 

ஒ��கைம�த ெத�னா�ைடய சிவ� தி���ெவ�த�. �ரிவி� �ல�� த�பணிய�தலாகிய தவ ஒ��க�. �ரிவி� 

�ண�� இ�பினி� ���� இனிய உைறவிடமா� �ரியவிலாச�. �ய �ரிய� - இ�ப நிைலய�. 

(27) 

 
1. ��திெநறி, 8. அ�ேசா�பதிக� - 1. 

" ச�க�, 8. தி��ேகாைவயா�, 85. 

2214. சா�கிர சா�கிர� த�னி� கனெவா�� 



சா�கிர� த�னி� ���தி �ரியேம 

சா�கிரா தீத� தனி��கா ன�தேம 

ஆ�� மைறயாதி ஐ�மல பாசேம. 

(ப. இ.) நனவி� நன�, நனவி� கன�, நனவி� உற�க�, நனவி� ேப�ற�க� நனவி� உயி��பட�க� ஆகிய 

ஐ��� ��பி� இ�பா� ம���. ஆணவ�, க�ம�, மாைய, மாைய ஆ�க�, நட�பா�ற� ஆகிய ஐ�மல� பிணி��� 

மைறயா� அக��. 

(28) 

2215. சா�கிரா தீத�தி� றான� மாணவ� 

சா�கிரா தீத� பராவ�ைத த�கா� 

ஆ�� பேராபாதி யாஉப சா�த�ைத 

ேநா�� மல��ண ேநா��த லா�ேம. 

(ப. இ.) நனவி� அ�பாலா� சா�கிராதீத�தி� ற��ைன�பா� ஆணவ� அ�த� உ�டா�. இ�நிைல 

அ�ளி� த��� நிைல��� அ�பாலா��. அ�ைள�ைடய ெப��ெபா�� பேராபாதி. அ� சிவ�. இ�நிைல அ� 

சிவ�ைத ஆ�யி�க�மா�� விள�க�ெச���; எ�லாவ�ைற�� தி�வ�யி�பினி� ���வி��� சிவன�யிைனேய 

ேநா��வி���. ேநா��� எ�ப� பிறவிைன� ெபா�ளி� வ�த த�விைன. இ�நிைல எ�தினாைன மல��ண� ஏ�� 

ேநா��த� அைமயா�. ஆ�ேம : ஏகார� எதி�மைற; ஆகா� எ�ப� ெபா��. யா : அஃறிைண� ப�ைம; எ�சா� 

எ�லா�� எ�ப� ெபா��. 

(அ. சி.) பராவ�ைத - பைரயினிட��� த��� அவதார�. பேராபாதி - பரசிவ ச�ப�த�. 

(29) 

2216. ெப�த�� ��தி�� ேப�� �ரிய�� 

��த வதீத�� ேதா�றாம� �ா��� 

அ�த� அ�ெள� ற�ளா� அறி�தபி� 

சி�த�� இ�ைல ெசயலி�ைல தாேன. 

(ப. இ.) க��� வீ�� ந�ேலாரா� ேபண�ப�� �ரியமாகிய ஒ��க��, ��ைமயாகிய அ�பா� நிைல�� 

தி�வ�ளா� ஒ�சிறி�� ேதா�றாவா��. தா� �க��� ெகா����ப� அ�த� சிவெப�மானி� தி�வ�யி�ப� 

எ�ற�ளா� அறிவ�. அறி�தபி� எ�ணமாகிய சி�த�தி� இய�க� இ�ைல. அஃ� இ�ைலயாகேவ ேவ� 

எ�ெசய�� இ�ைல. தாேன: தா�, ஏ - அைச. 



(30) 

2217. எ�திய ெப�த�� ��த�� எ�பன 

எ��� அரன� ேளவிைள யா�ேடா� 1 

எ�தி �யி���த� தி�ெநறி எ�னேவ 

எ��� உயிரிைற பாலறி வா�ேம. 

 
1. ஏ�ற இைவ. சிவ�பிரகாச�, 18. 

(ப. இ.) ெப�தமாகிய பிற���, ��தியாகிய சிற��� ஆ�யி�க�� எ�திய காரண� எ�னெவ�� 

ஆரா��தா� அ� �யி�கைள� ெச�ெநறியி� ெச���� ந�ைமயி�ெபா��� எ�றா��. இ� தி�வ�� ெசய�க� 

சிவெப�மானி� தி���ள� �றி�பா� நிக�வன. அ��� மிக�� எளிைமயாக� க�தியவாேற நிக�வன. அ� 

�றி��� ேதா�றேவ 'தி�விைளயா�'ெடன ஓதின�. அ��யிைர� ��ைம�க� நி���� �யவழி�� அ�ேவயா�. 

தி�வ�ளா� ஆ�யி� இ� ��ைமயிைன �ண��. உண��த�� த� அறி� ��வ�� அ� சிவ�பாேல ப�றி 

இ����. 

(அ. சி.) உயிரிைற - உயி��� இைறவ�. 

(31) 

2218. ஐ�மல� தா� மதி�த சகல�த� 

ஐ�மல� தா� ம�விைன� பாச�தா� 

ஐ�மல� தா��வ�� க�ெநறி யா�பவ� 

ஐ�மல� தாரர னா��கறி ேவாேர. 

(ப. இ.) ஆணவ�, க�ம�, மாைய, மாையயா�க�, நட�பா�ற� எ��� ஐ�மல�க��ைடயவ� மி��த 

பிணி�பினராகிய சகல�தவராவ�. இவ�க� இ��ேச� இ�விைன� பிணி�பின�. இவ�க� �ற�க�லக இ�ப�ைத 

�க�பவராவ�. இ�தைகேயா� சிவெப�மானாகிய அரனாைர அறி�� அறி�ைடயராகா�. அரனா��� எ�ப� 

இர�டா� ேவ��ைம�ெபா�ளி� வ�த நா�கா� ேவ��ைம உ�பி� மய�க�. அறிேவாேர எ�ப� அறியா� எ��� 

ெபா��பட வ�த எதி�மைற ஏகார�. எ�ைன, 

"யாத ��பி�, �றி� றாயி�� 

ெபா��ெச� ம��கி� ேவ��ைம சா��." 

(ெதா�. ெசா�, 106.) 



எ�பதனா� உ��மய�க� ெகா�ள�ப�ட�. 
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2219. க�வி லதீத� கல�பி�� மாைய 

அரிய �ரிய மதி���� ஆைச�� 

உரிய ��ைன �தெல��� ��க�� 

அரிய கனா��ல� அ�நன வாேம. 

(ப. இ.) க�வி�க� அ�பா�நிைல �வாமாைய�ட� கல�பி�பதா��. ேப�ற�க நிைலயாவ� மாயாகாரிய� 

ெபா��கைள �க�வத�� எ�� ேவ�ைக. ேப�ற�க உற�கநிைலக� எ��� பா�பாடா��. ���ட�� 

கனாநிைலயா��. ப��ட�� நன�நிைலயா��. ஆைச�� எ�பத�க� உ�ள உ�ைம இைசநிைறவா��. எ��� 

பா�பா� : ேப�ற�க�, ேப�ற�க �ற�க�, ேப�ற�க� கன�, ேப�ற�க நன� என நா���, அ�ேபா� உற�க��� 

ேப�ற�க�, உற�க�� உற�க�, உற�க��� கன�, உற�க�� நன� என நா��� �� எ�டா��. இவ�ைற� �ரிய�, 

�ரிய ���தி, �ரிய ெசா�பன�, �ரிய சா�கிர� என�� ���தியி� �ரிய�, ���தியி� ���தி, ���தியி� 

ெசா�பன�; ���தியி� நன� என�� ��ப. 

(அ. சி.) ��ைன �த� எ�� - (1) �ரிய�, (2) �ரிய ���தி, (3) �ரிய கன�, (4) �ரிய நன�, (5) 

���தியி� �ரிய�, (6) ���தியி� ���தி, (7) ���தியி� கன�, (8) ���தியி� நன�. 
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2220. ஆணவ மா�� அதீதேம� மாைய�� 

��� �ரிய� ���திெபா�� காமிய� 

ேப�� கன�� மாமாைய திேராதாயி 

கா� நனவி� மல�கல� பா�ேம. 1 

(ப. இ.) உயி��பட��த� அ�ல� அதீத� எ�� ெசா�ல�ப�� அ�பா� நிைல�க� ஆணவம��� 

ஆ�யி�கைள� பிணி��நி���. ேப�ற�க�தி�க� �வாமாைய �ண���நி���. உற�க�தி�க� காமிய� 

எ��� இ�விைனக� �� நி���. கனவி�க� �மாைய ��நி���. நனவி�க� நட�பா�றலாகிய 

திேராதாயியி�ட� ஐ�மல�� பிணி���றி����. 

(34) 

2221. அர��த லாக அறிேவா� அதீத�த� 

அர��த லாமாைய த�கி� ��ைன 



க�ம� உண��� மாமாைய ைக�ெகா�ேடா� 

அ�� மைறவா� சகல��� றாேர. 

(ப. இ.) அர� �தலாக அறிேவானாகிய ஆ�யி� அ�பா� நிைல�க� த���. அர� �தலாக� ெகா��� 

மாைய ேப�ற�கமா��. உற�க�தி� க�மமா��. கனவி� மாமாையயா��. நனவி� மைற�ப�ளாகிய நட�பா�ற� 

ேமேலா���. இ� நிைலேய �ண��� நிைலயா��. �ண��� - சகல�. 
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2222. உ����� ேபாகேம ேபா�கிய� ��� 

ம����� �தம னாதியா� ம�னி 

வ�ம� ெசய�ப�றி� ச�தாகி ைவகி� 

க��� றி��சீவ� கா�� சகல�ேத. 

(ப. இ.) ஆ�யி�க��� மாயாகாரிய உட�� எ�திய�� உ�வ நிைல எ���. அ�ெபா�� விைன�பய� 

�க�� உ�டா��. அ�ெபா�� ெபாறிகளா� �ல�கைள �க��. அ� �க��சி ��� எ�� ஓத�ெப�ற�. ேபாக� 

இ�ப ��ப �க��. ேபா�கிய� �க��� ெபா��க�. எ����கா�டாக� க� �க���ெபாறி, கா�சி �க��. 

காண�ப�� தி��ேகாயி� �க���ெபா��. �க���� ேவ��ய �த� மன� �தலியவ��ட� வ��. மன� ெபாறி 

�தலியவ�றா� �ைவ, ஒளி, ஊ�, ஓைச, நா�ற� எ��� அறித�ெபா���, நவி�த�, நட�த�, ந�ெபா�� 

ெகா��த�, கழி�த�, கல�� களி��ற� எ��� ெச�த�ெபா��� ஆகிய �ல�கைள� ெகா������. இவ�ைற� 

ச�தாதி எ�� ஓதின�. இ� நிைல� க�விக�ட� ஆ�யி� க����� �ண�வாகிய சகல�தி�க� காண�ப��. 

 
1. மாயா. சிவஞானேபாத�, 4. 2 - 1. 

(அ. சி.) ேபா�கிய� - ேபாக����� காரணமானைவ. ேபாக� - ��ப�� இ�ப��. ச�தாதி - ஓைச 

�தலியன. க���றி�� - க��ப�தி� த���. 
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2223. இ�விைன ெயா�திட இ�ன�� ச�தி 

ம�விட ஞான�தி� ஆதன ம�னி� 

��விைன� ெகா�ட�� ச�தி�� ���� 

ெப�மல நீ�கி� பிறவாைம ��தேம. 



(ப. இ.) ந�விைன தீவிைன�பயைன நா� எ��� �ைன�ப�� நி��ேநா�க�ேநா���ேபா� �க��சியாக 

�க��� கழி��� நிைல��, அ�� ���தலினா� அ�ைம �ைறயி� �ய�� ஆ��� இைற பணியி�க� வி��� 

ெவ��பி�றி இைறய�பா� ஒ��� நிைற ெயா��க�� இ�விைன ெயா�� என�ப��. இவ�றி�� எ����கா�� 

ச�ேட�ரநாயனாராவ�. த� த�ைத 'ெவ��� ெகா�தா� ெமாழி �றி� த��ெகா�� �ைட�க�� சிறியெப�� 

ேதா�றலா� ெப�மா�ேம� ம��காத� அ��சைனயி�ைவ�தா� ம�ெறா� றறி�தில�' இஃ� உட�, ஊ� 

�க�வி�ம,◌் உ�ள� ஊழி �த�வனாகிய சிவெப�மா� தி�வ� �க�வி�� அ��திநி�றைம கா�க. இ� 

ெப��தைகயா� த� த�ைத பாைல� சி���ேபா� தி�வ�ளி� உ��தலா� 'த�ைத எனேவ க��� �ைறைமயினா� 

மா�ேம���� ேகா� ம�வா� மாறிட�' த�ைதயி�தாைள அறெவறி�தா�. இ� த�பணிய�� இைறபணி��� 

விள��� எழி�நிைலயா��. இ� நிைலயி� ஏ�விைன இய�றினாைர� சாராம� இய�ற�ப�டாைர� சா��� அவ��� 

நிக�� ந�பய��� வய�ர�ேபா� �ைணயாயினவா� கா�க. 'அற' எறித� எ�பத�க���ள 'அற' எ�ப� 

இய�றினா��� ஏ�விைன அறெவன��, இய�ற�ப�டா���� ��ற ஒ��பா�� பாவ� அற என�� ெபா��த��. 

இ�விைன ெயா�� வா��த�� சிவெப�மானி� இ�ன�ளா�ற� விள�கி�����. தி�வ�� ம�விட� 

தி�வ��ண�ைவ மறவாத ெப��காதலைர இடனாக� ெகா�� சிவெப�மா� சிவ��வா� எ��த��வ�. 

எ��த�ளி� தி�ைவ�ெத��ைத� ெசவியறி���திய��வ�. ெப�மலமாகிய ஆணவமல� பைசய��. பைசயறேவ 

தி�வ�� சிற����� பிறவாைம ைக���. இ�ேவ �யநிைல எ�ப. இ� தி��பா�ைட� ெசா�லா�� ெபா�ளா�� 

க��தா�� அ�ப�ேய ெகா�� திக�� சிவஞானசி�தியா� தி��பா�� வ�மா� : 

"இ�விைன� ெசய�க� ஒ�பி� ஈச�ற� ச�தி ேதாய� 

��வ�� ெப��ஞான ேயாக�ைத� ��கி ��ைன� 

திரிமல� அ���� ப�ைட� சி�றறி ெவாழி�� ஞான� 

ெப�கிநா யக�ற� பாத� ெப�வ� ��த மாேம." 

(சிவஞானசி�தியா�, 4. 3 - 9.) 

'சி�த�. சிவெனா�� 'ஆடஆட' எ�ற தி�மைறயி�ப� ஒ�வ�ைடய உ�ள� இ�ெளா� ெபா��தி� 

இ�ளா� நி���. அ�ேபா� ம��, ெத��, அ��, ெபா�ெள�பனவ�ேறா� ெபா��தி� அ�வைவயா� 

நி���. ெபா�� - ெம��ெபா��; சிவெப�மா�. 

(அ. சி.) இ�விைன ஒ�திட - ��ப இ�ப�கைள� சமமாக� க��த�. ம�விட - ெபா��த ஆதனம�னி - 

நிைலெப��. 
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2224. ஆறா� மாறதி� ஐைய� தவ�ைதேயா� 

ஈறா மதீத� �ரிய� திவென�த� 

ேபறான ஐவ�� ேபா�பிர காச�� 

நீறா� பர�சிவ மாேதய  1மா�ேம. 

(ப. இ.) அ��ைசவ� ெம�க� (2139) ��ப�தாறா��. இ� ��ப�தா� ெம�க�ட� �� ஆ�யி� 

ஐ�பா��ைன எ���. ஐ�பாடாவன : நன�, கன�, உற�க�, ேப�ற�க�, உயி��பட�க� எ�பன. ஒ�ெவா��� 

ஐைவ�� நிைலயிைன எ���. அஃதாவ� நனவி� நன�, நனவி� கன�, நனவி� உற�க�, நனவி� ேப�ற�க�, 

நனவி� உயி��பட�க� என ஐ��நிைல உ�டா��. இ�ேபா� ம�றைவ��� ����ெகா�க. இ� �ைறயா� நிைலக� 

இ�ப�ைத�தா��. நிைல ெயனி�� அவ�ைத எனி�� ஒ��. (ஆறா�� ஆ�) ��ப�தா� ெம�க�� 

வழிகளா��. ஐைய� தவ�ைத எ�ப� ேம��றிய இ�ப�ைத�� நிைலக�. ���த ��பாகிய அ�பாைல�� அ�பா� 

அதீத� �ரிய� எ�ப. ெச�விவா��த ஒ�வ� அ�ளா� அ�தந�னிைலைய அைடவ�. அைட�தா� �மாைய�க� 

வா�� ஐவ� நிைல�� வி�� நீ���. ஐவ� நிைலகளாவன: அ�த�, அ�ைன, அ�ேளா�, ஆ�டா�, ஆசா� 

எ�பன. இய�ைக� ேபரறி�� ேபெராளியா�� திக�� தி�ெவ�ணீ��� தி��ேகால� சிவெப�மா� 

ஆ�ெகா�ட��கி�றன�. அ� நிைலயி�க�, அவ� ஆ�யி��� இவ�த���� எ�மானாக விள��கி�றன�. 

இவ�த���த� : இைய�திய�க�; ���� ெதாழி�ப��த�; அதி���த�: ஆேதய� எ�பன ஒ� 

ெபா��கிளவிக�. ஆதார� இ���, ஆேதய� இ��ப�. சிவ� உலகியலி� ஆ�யி�க��� இ��பாக� 

திக�கி�றன�. அ� �றி�ேப சிவ� பிைற��ய�ளி��ளா� எ�பத�க� விள�க���. அ�ேபா� 

வீ��யலி�க� ஆ�யி�க� சிவ��� இ��பாக� திக�கி�றன. அ�ேவ ஆேதய�. ஆேதயமாக இ��பெத�ப� 

அ� சிவ� ஆேன�றி�மீ� இவ��� வ�வதா��. ஆேதய� - தா�க�ப�வ�; இஃ� எ�மா� இ���� 

இ��ப��மாயி��ப�, ெச�மா�பிைற ஏ� ேச��� எ�பதனா� உண�க. சிவெப�மா� ஆ�யி�க�� இ��பா�கா� 

ேதா�ேமலாவ�; இ��ப� ஆ�கா� ெந�ச�தனாவ�. இ���ைம "����கா� ேதா�ேமலராகி விழி���கா�, 

ெந�ச�தராவ� விைர��" எ��� நாயனா� ெபா�மைறயா� உணரலா�. ��ச� - சிவைன மற�த�. விழி�த� - 

சிவைன நிைன�த� 'ேபறான ஐவ��ேபா� எ�பத�� மாறாக� ேபறானைவ வ��' என� பாட�ெகா�ளி� எ�ெப�� 

ேப�� வ�ெப�� வீ�� எ��� என�ெபா�� ெகா�க. 

(அ. சி.) ஐைய�� அவ�ைத - ஐ�� அவ�ைதக� ஒ�ெவா��� ஐ�தாக இ�ப�ைத��. அதீத� �ரிய� - 

�ரியாதீத�தி� �ரியா தீத� ேபறானைவ - ெப�த�� அரிய சி�திக�� ��தி��. வ�� - உ�டா��. நீறா� - 

தி�நீ� அணி�த. 
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1. ஆதன�. தி��களி���ப�யா�, 67. 

2225. த�ைன யறியா �டைல�� தாென�றா� 

த�ைன�� க�டா� �ரிய� தைன�க�டா� 

உ��� �ரிய�� ஈசேனா ெடா�றா�கா� 

பி�ைன�� வ�� பிற�தி��  1தான�ேற. 

(ப. இ.) ஒ�வ� உலக�� ேக�பத��� த��ைடய வீ� மைனவி ம�க� மா� �தலிய 

�ற�ெபா��கைளேய தன�� உயிராக� க�தி ஒ�கிவ�தன�. உலக�� ேக�டபி�ன�� த��ட�ேப தன�� உயி� 

என� ெகா�ெடா�கின�. அ�நிைலயி� அவ� த��ட���� ேவறாக� தா� ஒ�வ� உ�ெட�� உண�கில�. 

அ� �றி���தா� த�ைனயறியா� ��ெப�லா� உடைல� தாென�றா� எ�ப�. பி� வீ��ய� ��கைள� 

ப��ப�யாக� ேக�� அ�வழி ஒ�கிவ�தன�. வர� தி�வ�� �ைணயா� த�ைன� க�டன�. க�� ெச�ெநறி 

ெயா�கின�. அதனா� ந�ெனறி நா�ைமயிைன�� எ�தின�. அதனா� அ�பா� நிைலயாகிய �ரிய� க�டன�. 

அ�நிைல சிவ�ட� இர�டற� கல��� நிைல�� ����ள நிைலேயயா��. அவ��� அ� கல�� எ�தாவி�� 

பி�ைன�� வ�� பிற�தி�வ�. 

(அ. சி.) த�ைனயறியா� உடைல �� தா� எ�றா� எ�� பிரி�க. 

(36) 

2226. சா�கிர� த�னி� அதீத� தைல�ப�� 

ஆ�கிய வ�த வயி�தவ மான�த� 

ேநா��� பிற�ப� ேநா���தி சி�தியா� 

வா��� மன�� ம�வ�ெச�  2யாேவ. 

(ப. இ.) நன� நிைலயி� அ�பா�நிைல வ�� ெபா��தினா� தி�வ�� மாயாகாரியமாகிய 

வயி�தவ�தி�பா� ெகா�ட மாலாகிய மய�க�ெகட� தி�ேநா�க� ெச���. அதனா� பிற�ப��. பிற�பறேவ ெப�� 

ேபரி�ப�ேபறாகிய வீ� ைக���. மா�ற� மன� எ��� க�விக� ஆ��� ெபா���தைல� ெச�யா. மா�ற� - 

வா��. அ�பா� நிைலயாவ� உைடயாைன உ�னி உைடைமைய உ�னாதி��த�. நிைன�த ெபா�ேள ேதா��த� 

அைன�திட��� திைன�தைன�� மாறா ��ைம� ெதளிவா��. மா�றமாகிய ���ண��� மனமாகிய 

சி��ண��� அ�பா� நிைலயி�க� வ�� ெபா��தா. உைடயா� - சிவ�. உைடைம - உலக�. 



(அ. சி.) வயி�தவ மா� - மாயா மய��. ந�த - ெகட. 

(40) 

2227. அ��� அன�� அகல�� ேளவ�� 

அ��� அன�� அகல�� ேளவாரா 

அ��� அன�� அகல�� ேளெதனி� 

அ��� அன�� கல�தத� வாற�ேற. 

 
1. தானமியா. சிவஞானசி�தியா�, 8. 2 - 15. 

" த�மி�. தி��களி���ப�யா�, 44. 

2.�ரிய�. 66. 

(ப. இ.) அ�பாகிய வி���� அனலாகிய ெவ���� அகலமாகிய ெந�ச���க� ஆ�யி� நி���ேபா� 

நிக�வன. ெந�ச� - உற�க நிைல. ேமேலாதிய வி��� ெவ����க� அக�ற நிைலயாகிய அ�பா� நிைல�க� வ�� 

ெபா��தா. அ�பா�நிைல - உயி��பட�க�. இத��ரிய இட� �ல�. இ� நிைல க�விக�ட� �டாநிைல. வி��� 

ெவ��பாகிய அ��� அன�� ெந�ச���க� கல�த�ைற எ�வாெறனி�, உற�க நிைலயாகிய ெந�ச� அரனா� 

இ��பிட�. அர� - தீவ�ண�த�. அவ� 'ந�ளி�ளி�� ந�ட� பயி�றா�� நாத�.' ேப�ற�க நிைலயாகிய 

ேம�வயி� அரியி� இ��பிட�. அரி - நீ�வ�ண�த�. இ� வி�நிைலைமயினா� ெந�சிட�� 'ேவ��த� 

ேவ�டாைம'யாகிய வி��� ெவ����க� ேதா��வ� இய��. இ�ேவ 'அ��� அன�� கல�தத�வாெறன' 

ஓதியதா��. 

(அ. சி.) அ��� அன�� - வி����, ெவ����. வாரா - �ரியா தீத�தி� வரமா�டா. 
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2228. 1அ�நா� க��த� அதி��தா ��த� 

உ�ேம� மாைய உடைன�ேத ��த� 

ெப�மா றிைவ���� க�ட�தா� ேபதி�� 

உ�மாைய மாமாைய யா�மாவி ேனாேட. 

(ப. இ.) உட�ெம� இ��ப�� நா��� �வாமாைய உைடயனவா��. உண��ெம� ஏ�� �வாைம�� 

��ைம�� உைடயனவா��. உண���ெம� ஐ��� ��ைமயவா��. இைவ �ைறேய அ��த�, ��தா��த�, ��த� 

எ�� �ற�ப��. ஒ� மாையேய ப��� ேவ�பா�டா� இ�ஙன� ��திற�பிரிவா� ேவ�ப��. இைவ ஆ�யி�க��� 



க�வியா� அவ��ட� ெபா��தியி����. மாையைய உண��ெம�யாக��, மாமாையைய உண���ெம�யாக��, 

ஆ�மாைவ உட�ெம�யாக�� ெகா�க. ஆ�மாைவ இர��றெமாழி�� உட� ெம�யாக�� உயிராக�� ெகா�க. இ� 

தி��பா��� தி��ைறவழி நிக�� சிவதீ�ைக�க� ���ைற நீ� ப���ேபா� ஓ�த�ேவ���. ���ைற�� 

ஓதேவ��ய ெதாட�. 'ேபா�றிநா லா��ைம, ேபா�றிஏ� ெம�ய��, ேபா�றிஐ� தா�அறி� ேபா��.' எ�பதா�. 

இ�ெதாடைர வ�மா� ஓத�� ஒ�� 'ேபா�றிநா லா�ட� ேபா�றிஏ� ெம��ண��, ேபா�றிஐ� தா�ண��த� ேபா��.' 

ெம� - த��வ�. 

(அ. சி.) அ� நா�� - ஆ�ம த��வ�க� இ�ப�திநா�. உ�� ஏ� - வி�தியா த��வ� ஏ�. உட� ஐ�� - 

சிவ த��வ�க� ஐ��. க�ட�தா� - ப�திகளா�. 

(42) 

2229. மாையைக� தாயாக மாமாைய யீ�றிட 

ஆய பரசிவ� த�ைதயா� நி�கேவ 

ஏ�� உயி�ேக வலசகல� ெத�தி 

ஆ�த� ��த�� தா�வ�  2தைட�ேம. 

 
(பாட�) 1. அ�நா�� ��த�. 

2. ேகவல. சிவஞானசி�தியா�, 4. 3 - 6. 

(ப. இ.) �வாமாைய ெசவிலி�தாயாக��, �மாைய ந�றாயாக�� ெகா�� ஈ�றி�ட மக� உடலா��. 

த�ைதயாவா� சிவெப�மா�. அவ� தி���ள� தி���றி�பா� மாயாகாரிய�ட� ெவளி�ப�கி�ற�. அ� 

�ைறயா� அவைன� த�ைத எ�கி�றன�. இ�த நிைலயி� �ல�பி�கிட�த ���யி� உட�பிைன� ெப��� �ண�� 

நிைலயிைன எ��கி�ற�. �ண��நிைலயி�க� ெச��யிரா� ஒ�கி� தி�வ�ளா� �ரி�நிைலயிைன 

அைடகி�ற�. �ரி� நிைலயிைன அைட�� ந��யிரா��. �ல�� - ேகவல�. �ண�� - சகல�. �ரி� - ��த�. 

(அ. சி.) மாமாைய - ��த மாைய. மாைய - அ��த மாைய. 

(43) 

பராவ�ைத 

2230. அ��� கட�த அனாதி பர�ெத�வ 

ெந�சம தாய நிமல�  1பிற�பிலி 

வி��� உட�யி� ேவ� ப��திட 



வ�ச� தி��த வைகயறி� ேதேன. 

(ப. இ.) உ�வைக��� தைடயா� ஐவைக� பாச�களினி��� இய�பாகேவ நீ�கியவ� சிவெப�மா�. 

அவ� ��ைன� பழ� ெபா��� ��ைன� பழ�ெபா�ளாவ�. இ�ேவ அனாதி எ��� ெசா���ெபா��. 

வி��தைக� ெப��ெபா�� அவேன. அவ� ந��நிைன�பா� உ�ள�ேதா�� க�ளமி�றி நி�� நில�� �ேயா�, 

எ��� பிறவா இய�பின�. மாயாகாரியமாக விய�த��ைறயி� பைட�தளி�த இ� �டலினி��� ெச�விேநா�கி 

ஆ�யிைர� பிரி�த��வ�. அத� ெபா��� அவ� மாைய�ட�� கல��நி�கி�ற திற�ைத அவன�ளா� 

அறி�ேத�. 

(அ. சி.) அ��� - ஐ�� மல�க��. வ�ச�� - மாையயி�க�. உட� உயி� ேவ�ப��திட - ேதக 

வா�ைசைய ஒழி�திட. 

(1) 

2231. ச�தி பராபர� சா�தி தனிலான 

ச�தி பரான�த� த�னி� �ட�வி�� 

ச�திய மாைய த��ச�தி ஐ��ட� 

ச�தி ெப��யி� தான�க�  2தா�ேம. 

(ப. இ.) சா�தி எ�� ெசா�ல�ப�வ� ேவ��த� ேவ�டாைமயி�லாத வி�மியநிைல. இதைன 

உவ��ெப�ப� உய��ேதா�., இ� ேபரறி�� ெப��ெபா�ளி� தி�வ�ளா�ற� ஆ��. அ� வா�றேல ேபரி�பமா��. இ� 

வ�ளி� ெப�நிைலயா�, வி�� எ�� ெசா�ல�ப�� �மாையயி� க��� உட��� உட�பி� ��க�� உ��. 

வன�பா�ற�, நட�பா�ற�, அ�பா�ற�, அறிவா�ற�, ஆ�றலா�ற� என ஐவைக�ப��. இ� ைவவைக� பிரி�� 

அ��ெப�� தி�வி� 

 
1. பிற�ேபா. அ�ப�, 6 - 30 - 5. 

" ைவ�ச. அ�ப�, 4. 80 - 4. 

2. ச�தித�. சிவஞானசி�தியா�, 1. 3 - 7. 

 


