
பிரிேவயா��. அ� வ��ெப�� தி�ைவ� ேபரறி�� ெப��தி� எ�ப. இ�ேவ ஞானச�தி. இதைன� பராச�தி என�� 

��ப. ஆ�யி�க� உட�பா� ஆ�ற� எ��கி�றன. ஆ�றலா� ந�ெலா��கி� ஒ���. ஆ� - ந�ெலா��க�. 

(அ. சி.)  சா�தி - வி���, ெவ��� இ�றி இ��த�. 

(2) 

2232. ஆறா�� க�பா� அறிவா� அறிபவ� 

ஆறா�� க�பா� அ�ளா� ெப�பவ� 

ஆறா�� க�பா� அறிவா� அவ�க�ேக 

ஆறா�� க�பா� அரனினி தாேம. 

(ப. இ.)  அ��ைசவ� ெம� (2139) ஆறா� எ�� ெசா�ல�ப�� ��ப�தா� த��வ�க���� 

அ�பா��ள� யா� என அறிபவ� ெம��ெபா�� உ�ைமயறிபவராவ�. அவேர அ�பா��ள நிைற�த தி�வ�ைள�� 

ெப�பவராவ�. அ�ளா� எ�ப� ஆ� அ�� என நிைலமாறி� ெகா�ள�ப�ட�. ��ப�தா� ெம�க���� அ�பா� 

திக�� ெம��ெபா�ளா� சிவெப�மாைன� தி�வ�� �ைணயா� அறி�� அறிேவ ெம�யறிவா��. அ� வறி� 

ைகவ�த ந�றவ�ேதாேர சிற��யிரினராவ�. அவ�க�ேக அர� உ��� �ற��� ெத�ள இனி��� தீ�கனியாவ�. 

அ� தீ�கனியிைன 'நம�சிவாய�பழ�' என நவி�வ� (2922) ந� நாயனா�. 

இதைனேய ப��ன���பி�ைளயா� "ேச�ய� ம�தமாணி�க� தீ�கனி" எ�ற�ளின�. அ� வ�மா� : 

"உழ�பி� வாரா . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

17.க�ணீ ர��பி� க�மல� மல��� ��ணிய 

அ�ெச�� த��கா� ேதா�றி ந��ெபாதி 

காள க�ட�� க�ெணா� ���� 

20.ேதாெளா� நா��� �ட��க� ஐ��� 

பவழ நிற�ெப��� தவளநீ� �சி 

அ��ைவ யதனி�� உ��ைவ �ைட�தா�� 

காணி�� ேக�பி�� க�தி�� களித�� 

ேச�ய� ம�த மாணி�க� தீ�கனி." 

(11, தி�விைடம��� ��மணி�ேகாைவ, 10.) 
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2233. அ�ெசா� நா��� கட�தக ேம���� 



ப�சணி கால��� ப�ளி �யி�கி�ற 

வி�ைசய� ேவ�த�� ெம�லிய லாெளா� 

ந��ற நா� நய�ெச�� மாற�ேற. 

(ப. இ.)  நா�� வைகயாக� ெசா�ல�ப�� ஐ�� �ைவயான: �த� ஐ��, �த�த� ஐ��, ெபாறி ஐ��, �ல� 

ஐ�� எ�பன. �த�த� - த�மா�திைர. அக�கல� எ�� ெசா�ல�ப�� எ�ண� 

மன� எ��சி இ��� எ��� நா��. இ� வி�ப�� நா�கிைன�� கட�� உ����� உ�றகால��� ப�� �தலிய 

ஐவைகயா� அழ� ெச�ய�ப�ட ெம�லிய ப�ளி�க��லி� ஆ�யி� ����. அ� �யி�� கிழவ� வி�ைசய� ேவ�த� 

எ�� ெசா�ல�ப�வ�. வி�ைச - விய�த�க�வி. ேவ�த� அ� க�விக���� தைலவ�. ெம�லியலா� - 

ந�நா�யி� ற�கி நி��� ெம�லிய உயி���. அவ��ட� ���ெகா��� அறி �யி� ஒ��கிய உற�க� எ�ப. 

ஒ��கிய உற�க� எனி�� ேயாக நி�திைர எனி�� ஒ�ேற. இ�நிைலயி� ஆணவமலமாகிய ந�� வா��� ேநா�கி� 

ப�ற�பா��� உ��நி�கி�ற�. அதைன வி�மிய ���த� சிவெப�மா� எ�ணி ேநா��கி�றா�. அ� வாணவ 

ந�� க�ட���ப�கி�ற�. க�ட� - இட�. அத�ேம� அ� �யி���� தி�வ��ண�ைவ� ெகா��த�ள� 

தி���ள� ெகா�கி�றன�. இ�ேவ நய� ெச�வெத�பதா��. ப���த� அ�சாவன: 

"சி��ைள ெச�ப�� ெவ�ப�� ேசண� 

உ��வி ேச�ைகேயா ைர��." 

எ�பன. ப�ளியைற� சிற�பிைன� ப��ன���பி�ைளயா� பா�ய�ளிய தி�விைடம��� ��மணி�ேகாைவ 

"��ணிய �ராதன......" எ�� ெதாட��� ப�ெதா�பதாவ� பா������, "க��த� ெறாட�கி......" என வ�� 

தி��க�மல ��மணி�ேகாைவ நா�காவ� பா������ வ�வனெகா�� ெதளிக. 

(அ. சி.)  அ�ெசா� நா�� - அ�� எ�� ெசா�ல�ப�கி�ற எ�ணி�ைகெகா�ட நா�� வைகயான 

த��வ�க�, �த�-5; ெபாறி-5; �ல�-5; த� மா�திைர 5. அக� - அ�த�கரண�க�. வி�ைஞய� ேவ�த� - சிவ�. 

ந�� - ஆணவமல�. 
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2234. உரிய நனா��ரி ய�தி லிவனா� 

அரிய �ரிய நனாவாதி ��றி� 

பரிய பர�ரி ய�தி� பரனா� 

திரிய வ���ரி ய�தி� சிவேம. 



(ப. இ.)  �ரிய� எ�� ெசா�ல�ப�� அ�பா�நனவி� ஆ�யி� தனி��நி���. அதனா� இவனா� 

எ�ற�ளின�. அ�பா� நன�: �ரியசா�கிர�. அ�தைகய அ�ைமவா��த அ�பா� நன�, அ�பா� கன�, 

அ�பா�ற�க� எ�ற ��றி�� ெப�ைமமி�க அ�பாைல� க�பாலா� பர�ரிய�தி� பர� எ�� ெசா�ல�ப�� 

தி�வ��ட� ���ைறபவனா�. இவ�றி�ெக�லா� ேம�ப�ட மா�பா��லாத அ�பா� நிைல�க� �ய 

சிவேனயாவ�. 

(அ. சி.)  இவனா� - இ� வா�மாவா�. பரிய - ெப�ைம��ள. பரனா� - அ��ச�திெயா�� ��யவனா�. 

திரியவ�� �ரிய� - பர�ரியாதீத�. 
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2235. பரமா� அதீதேம ப�றற� ப�ற 

பரமா� அதீத� பயில� பயில 

பரமா� அதீத� பயிலா� தேபாதன� 

பரமாகா� பாச�� ப�ெறா� றறாேத. 

(ப. இ.)  யாவ���� யாைவ��� ேமலா� இய�ைக��ைம அறிவி�ப ெம��ெபா�� பரமா��. அ� 

ெபா�ைள யைடத��� '�றிக�� அைடயாள�� ேகாவி��, ெநறிக�� அவ� நி�றேதா� ேந�ைம��' பயில� 

த�த�ளிய பா�கின� என�ண��� தி�வ�ளா� பயி�� தி�வ�யைடவ�. இத�� ஒ��. க��� ேத��தா��ள� 

க�ற ெச��� வ�ணமா�� திக�வ�. க��� ைகவ�தவ��� �� க�பத��� �ைணயாயி��த ஏ� �தலிய 

எ�வைக� க�விைய�� அவ� க��வத�� இ�றியைமயாைம�� இட�� ஏ�படாத�லவா? அ�ேபா� தி�வ�ளா� 

அக�தவ��ரிவா��� �� ப���ேகாடாக ேவ��யி��த அ� �றிக� �தலியன இ�ெபா�� தாேம ேவ�டாவா� 

நீ�கின. நீ�க அ� சிவெப�மாைன அறி���� விள��� அறிவா� வழிப�� ெநறி ெவளி�ப��� �லனா�. 

�லனாகேவ அ� ெம��ெபா�ைள� ப�றற� ப�ற� பயி�த� ேவ���. அ�ஙன� பயில� பயில ெம��ெபா�� நிைலேய 

வா����. அ�தைகய ெம��ெநறியி� பயி�� ேபறி�லாதா� அ� ெம��ெபா�� நிைலயிைன எ�தா�. அ� நிைல 

எ�தாைமயினா� அவ���� பாச�� ப��� ஒ� சிறி�� அறாெவ�க. ப�றற� ப��த� நிராதார வழிபா�. ப�றற� ப�ற 

எ�பத��� ப�ேடப�றிய ப�� அற� ப�ற எ�ற�� ஒ��. தேபாதன�: �றி��ெமாழியா�� தவ�ேதார�லாதாைர� 

�றி�த�. 

(அ. சி.)  பயிலா - அைடயாத; பயி�சி ெச�யாத. 
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2236. ஆ��ெபா�� மாைய 1 யக��ற மா�நி��� 



வா� மன�� கட�த மய�கறி� 

�ய அறி� சிவான�த மாகி�ேபா� 

ேவ�� ெபா�ளா� விைள�த� தான�ேற. 

(ப. இ.)  உ�ைம யாரா��� நிைல�ப�ேபா�� காண�ப�� இ� �லக�� உலகவா��� அக��றமாக� 

காண�ப�� ெபா�மாைய எ�க. ெபா� : நிைலயாத�. இதைனேய தி�வ��வநாயனா� "நி�லாதவ�ைற நிைலயின 

எ��ண��, ��லறி வா�ைம கைட" (331) எ�ற�ளின�. அவ�றா� ெகா�ட ம�ளி� எ�ைலயிைன� ெசா�ல�� 

நிைன�க�� ஒ�லா�. ம�� - மாைய. அ�தைகய மாையயி� மய�க� தி�வ�ளா� அ�த� ேவ���. அ�றா� 

�ய சிவ��ைமயறி� ேதா���. அ� வறி� ேதா�றேவ சிவ�ேபரி�ப� நிைல���. நிைல�கேவ சிவெப�மா� 

எ��மா� நி��� பர�த நிைல�ட� நி�� சிவவிைளவா�� திக�வ�. 

(அ. சி.)  ெபா� - மைற���ள மாைய ேவ�� - எ��� பர���ள. 
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2237. �ரிய� பரியி� இ��தஅ� சீவைன� 

ெபரிய வியா�கிர� ��ேள �கவி�� 

நரிகைள ேயாட� �ர�திய நாத��� 

உரிய விைனக�நி� ேறாலமி�  2ட�ேற. 

 
1. நி�லாவா��, அ�ப�, 5. 69 - 7. 

2. பைட�கல. அ�ப�, 4. 81 - 8. 

(ப. இ.)  �ரிய� பரியாகிய அ�பா� ��வி�க� இ��த ஆ�யிைர எவ�றி�� ேமலா� தி�ைவ�ெத��ைத 

எ��மா� ெச���பவ� சிவ�. தி�ைவ�ெத��ைத இைடயறா� எ�ணினா� நரிகைளெயா�� ந�ைம 

வ�சி���ெகா�� த�வழி இ���� ெச��� ெபாறி �ல� கல�கைள அட�கிய��வ� சிவ�. இ�ேவ 

அவ�ைற� �ர��வெத�பதா��. பி� இைறபணியாகிய சிவ�ெதா��னி�� சிவ��� அைட�கல� எ��� 

அைட�கலெமாழி ேதா���. அைட�கலெமாழி - ஓல�. 

(அ. சி.)  �ரிய�பரி - �ரிய அதீத� வியா�கிர� - அ�ெச��� எ��த�. நரிக� - க�ேம�திரிய�க� 5; 

ஞாேன�திரிய�க� 5; அ�த� கரண�க� 4; ஆக நரிக� 14ஆ�. 
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2238. நி�றஇ� சா�கிர நீ��ரி ய�தினி� 



ம�ற� ம�ேக மண�ெச�ய நி�றி�� 

ம�ற� மண�ெச�ய மாைய மைற�தி�� 

அ�ேற யிவ�� அவ�வ� வா�ேம. 

(ப. இ.)  நனவி�க� ஏ�ப�� அ�பா�நிைல சா�கிர�ரிய� என�ப��. அ� நிைலயி� தி�ைவ�ெத��� 

ஐ�தைன�� அகநிைல. ஐ�ெப�ம�றமாக� ெகா�� சிவெப�மா� அ�ைமகாண அ�� ெப����� 

ஆ�கி�றன�. இ�ேவ அக� ��தா��. இ� வக� ���� ெசா��லைக�ப�றி நிக�கி�ற�. இ�ேபா� 

ெபா��லைக� ப�றி நிக�� �ற����� ஐ�திடமா��. அைவ �ைறேய தி�ஆல�கா�, தி��தி�ைல, தி���ட�, 

தி�ெந�ேவலி, தி����றால� எ�பன. இவ�றி�க� அைம���ள ம�ற�க� �ைறேய மணி, ெபா�, ெவ�ளி, 

ெச��, ம� எ�ப. இவ�றி�� �ைறேய ஒ��ைடெயா�பாக� 'சிவய நம' எ��� தி�ைவ�ெத��தா��. இ�வாறாக 

அக� �ற அ�பல�கைள� ெகா�� ந���� அ�பலவாணைர ம�ற� என ஓதிய�ளின�. இவ�ைற நிைன��ர ஒ� 

ெவ�பாவி� த�கி�றா�: 

"ேமலா� 'சிவயநம' ேம�மணி ெபா�ெவ�ளி 

பாலா�ெச� ேபா�ம� ப�ற�ேபா�-ேமலா� 

அவனாட� ெச�வனக� ஆ�தி�ைல �ட� 

தவெந�ைல ��றால� தா�." 

அ�தைகய ம�ற�� அ�பா�நிைல�க�ேண ஆ�யி�ட� ேவறற மீளா�கல�தலாகிய மண�ெச�ய 

நி�ற��கி�றன�. அ� சிவெப�மானாகிய ம�ற� மண�ெச�தலாகிய கல�தைல� �ரித�� மாைய �தலிய 

மல�க� மைற�தி��. மைறயேவ அ�ெபா�ேத ஆ�யி� ேப�யிரா� சிவ� வ�வமா��. மண� - கல��. 

(அ. சி.)  ம�ற� - ��த�பிரா�. மண�ெச�ய - கல�க. ம�ற�.....மைற�தி�� - சிவ ச�தி ேசர மாைய 

மைற��வி��. 
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2239. விரி�தி�� சா�கிர ேம�� விள�கா� 

இ��த விட�திைட யீடான மாைய 

ெபா���� �ரிய� �ரியி�றா னா�� 

ெதரி�த �ரிய� தீதக லாத�ேற. 

(ப. இ.)  ெபாறி �ல� கல� �தலிய உ���க� விரி�த இட�� நனவிைன� ெபா����. மாைய விள��� 

ேபா�� இ��த இட�தி� வலிைமேயா� நி���. நனவி� அ�பா�நிைல�� ��நிைல வா���மிட�� அ�ளா� 



ஆ�யி� தாமைரயிைல நீ�ேபா� ஒ�டா� நி���. இ� க�விகெள�லா� நனவி�க� ஏ�ப�� ேப�ற�கநிைலயி� 

வி�டகலா� ஒ��� ெசயல�றி����. 

(அ. சி.)  ஈடான - வலிைம��ள. ெதரி�த�ரிய� - நனவி��ரிய�. 

(10) 

2240. உ�ைன யறியா �டைல�� நாென�றா� 

உ�ைன யறி�� �ரிய� �றநி�றா� 

த�ைன யறி��� பிறவி தணவாதா� 

அ�ன வியா�த� அமலென�  1றறிதிேய. 

(ப. இ.)  ��நாெள�லா� உ��ைடய இய�ைக உ�ைம� த�ைமைய அறியா� 'ஐ��லேவட� �ழலி�ப��' 

உடைலேய நாென�� �றினா�. அ�ளா� உ�ைனயறி�� ேப�ற�கமாகிய �ரிய�ைத� ெபா��தி நி�றா�. 

த��ைடய நிைலைமயிைன அறி�த அளவாேன பிறவி நீ�கா�. பிறவி நீ��வ� அ�பா� நிைலயி� விள��� 

ம�ற� எ�� ஓதிய�ள�ெப�ற எ��� நீ�கமற நிைற���ள இய�பாகேவ பாச�களி� நீ�கிய சிவெப�மானா� 

ஆ� எ�� அறிவாயாக. இஃ�, உட�ெப���� ேநாைய ேநாெய��ணரா� அழெக��ண��� சிலநா� மகி��� பி� 

����நிைலயி� ேநாெய�� உண�கி�றன�. அ�நீ�க ேவ��ெம��� நா�கி�றன�. ஆனா� அஃ� அவனா� 

நீ��வத��. அதைன நீ��� அ�பறி� ஆ�ற� களைம�த அ��ெப�� ம���வனா� ம��ேம ����; 

அ�ேபா�றதா��. வியா�த� - நிைற�; பர��. 

(அ. சி.)  தணவா� - நீ�கா�. வியா�த� - எ��� கல�தி��பவ�. 

(11) 

2241. க�வர� பாகிய காய� �ரிய� 

இ�வ�� க��� பிற�பிற� ��றா� 

��வர� ெப�றவ� ��ய பி�ைன 

இ�வ� மி�றிெயா� றாகிநி�  2றாேர. 

(ப. இ.)  க���ற நா� �தலாக வள��� ஓ� எ�ைலைய எ��� நிைல பிற�பா��. அ� பிற�பினா� ஏ�ப�வ� 

இ��ட�. பைட�தைல�� கா�தைல�� தி�வாைணயா� �ரி��வ�� அய�� அரி�� பிற�� இற�� உ�றவ�கேள. 

சிவ�� எ��த�ளிவ�� தி�ைவ�ெத��தாகிய வர� அ��வ�. அ�வர�திைன�ெப�� அவ� தி�வ� 

 
1. ஐ��ல. சிவஞானேபாத�, 8. 



2. அவேன. " 10. 

" நாேனேயா. 8. தி�ேவசற�, 10. 

" இரவனா. அ�ப�, 6. 15 - 4. 

யி�ஆ�யி��கிழவ� ேச�வ�. ேச��தபி�பா� ��திற��ண��பா� ெமாழிெயாணா� கல��நிைலைய எ��வ�. 

எ�தியவிட�� ஆ�யி� சிவன��கீ� அட���. அட�கேவ இ�வ�� ஒ�வரா� நி�ப�. இ�வ� கல��� ேத�� பா�� 

கல�த கல�பிைன மா��: மா�� - ஒ���. 

(அ. சி.)  க� - பிற��. இ�வ�� - சீவ�� சிவ��. ��வர� - ��வி� வர�. ��ய - சமாதி ��ய. 

(12) 

2242. அ�வி� �ரிய�தி லான நன�� 

அ�வைச வி�க� ணான கன�� 

அ�வைச வி�பரா தீத� ���தி 

பணியி� பர�ரி ய�பர மாேம. 

(ப. இ.)  ஆ�யிராகிய அ�வி� ேப�ற�கநிைலயா� �ரிய�தி� உ�டா�� நன��, ஆ�யிரி� 

�ைடெபய��சியி� உ�டா�� கன��, அ� �ைடெபய��சியி�க� த�ைன இழ�பதாகிய உற�க�� ெபா��திய 

இட�� அ�பா�நிைல எ���. எ�தேவ சிவ�ட� ஒ�றா� சிற�� எ���. இ�ேவ பர� என ஓத�ெப�ற�. 

(அ. சி.)  அ� - ஆ�மா. பணியி� - ெபா��தினா�. 

(13) 

2243. பர�ரி ய�� நன�� பர�� 

விரிசக ��ட கன�ெம�� சா�தி 

உ��� கி�ற ���தி�� ஓவ� 

ெதரி�� சிவ�ரி ய�த� மாேம. 

(ப. இ.)  ேம�ேப�ற�கமாகிய பர�ரிய நன� எ��� பர�� விரி�த உலக �க��கைள உ�டன. அ�ேபா� 

கன�� பய�� ���க���ைமயாதலி� பர�ரிய� கன� ெம��ைம அைமதியா��. க�வி கரண �தலிய உ�� 

ம��� அைசவி�றியி���� உற�கநிைல�� நீ�க, ஆ�� அ�ளா��லனா�� ஒ��. அ�ேவ சிவ�ரிய 

நிைலயா��. அ�நிைல எ�தியவ� சிவ�ரிய�தனாவ�. 

(14) 

2244. பரமா நனவி�பி� பா�சக ��ட 



திரமா� கன�� சிற�த ���தி 

உரமா� உபசா�த ��ற� �றேவ 

தரனா� சிவ�ரி ய�த� மாேம. 

(ப. இ.)  ேம�நன� எ�� ெசா�ல�ப�� பரமா நனவி� அ��தநிைல ெம��ைம�� உ�தி��ைடய 

ேம�கனவி� உலக �க��கைள உ���. சிற�த உற�கநிைல ந���தியா��. ேப�ற�கேமனிைல அைமதி நிைறத�. 

அத� ேம�நிைல �றவா��. இ�நிைல சிவ�ரிய நிைலயா��. இ�நிைல எ�தினா� சிவ�ரிய�தனாவ�. 

(அ. சி.)  பரமா நன� - பர நனவி�. தரனா� - ைக�ட� ெப�றவனா�. 

(15) 

2245. சீவ� �ரிய �தலாக� சீரான 

ஆவ சிவ��ரி யா�த� அவ�ைதப�� 

ஓ�� பராந�தி ��ைம��� ைவகிேய 

ேமவிய நாேல� வி���நி� றான�ேற. 

(ப. இ.)  ஆ�யிரி� ேப�ற�க நிைலயாகிய சீவ�ரிய �த� சிவ�ரிய� ஈறாக நிைலக� ப�ெத�ப இ�ப�� 

நிைலயிைன�� அ�ளா� க�� நீ�க ஆ�� நிைலெப���ள பராந�தியாகிய சிவெப�மா� தி�வ��கீ��த�கி 

நிைலப��� அ�பா� நிைலெயா��மாகிய பதிெனா�றிைன�� வி��� ஆ�யி�� கிழவ� இ���றி��தன� எ�க. 

நா�+ஏ�-பதிெனா�� நாேல�: உ�ைம�ெதாைக நிைலப�தாவன: சீவ �ரிய�, சிவ�ரியாதீத� ஆக இர��. 

ேம�நன�, ேம�கன�, ேம�ற�க�, ேம�ேப�ற�க� ஆக நா��. சிவநன�, சிவ�கன�, சிவ�ற�க�, 

சிவ�ேப�ற�க� ஆக நா��. இ� ��திற���ப�� நிைல எ�க. 

(அ. சி.)  சீவ�.....ப�� - (1) சீவ�ரிய�, (2) சிவ�ரியாதீத�, (3) பரநன�, (4) பரகன�, (5) பர���தி, 

(6) பர�ரிய�, (7) சிவநன�, (8) சிவ�கன�, (9) சிவ���தி, (10) சிவ�ரிய�. 

(16) 

2246. பர�சிவ� ேமலா� பரம� பர�தி� 

பர�பர� ேமலா� பரநன வாக 

விரி�த கனாவிட� வீ��� ��ைன 

உர�த� மாந�தி யா��ைம தாேன. 



(ப. இ.)  பர� சிவ� இர�ட��ேம� பரம�. அ� பர�தி�� ேம� பர�பர�. பரநன� விரி�த பர�கன� 

இ�விர��� ஆ�யி�களி� பிற��� ��ப�ைத அக���. அத�ேம� ேபரறி�� ெப�மானாகிய பர ந�தியி� 

உ�ைமநிைலயிைன எ��வ�. 

(17) 

2247. சா�வா� பரசிவ� ச�தி பரநாத� 

ேமலாய வி�� சதாசிவ மி�ேகா�கி� 

பாலா�� பிரம� அரியம ராபதி 

ேதவா� உ��திர� ஈசனா� காணிேல. 1 

(ப. இ.)  எ�ெபா���� சா�ெபன நி�� எ�ஞா��� இ�பவ�வமா� இல��� ெம��ெபா�� பரசிவ�, 

ச�தி, பரநாத�, பரவி��, சதாசிவ�, ஈச�, அர�, அரி, அய� எ��� ஒ�ப� நிைல�� நி���. இ� 

பரநிைலயா��. இ�நிைலயிைன எ�திய ஆ�யி��கிழவ�� இ� ெபாய�கைளேய ெப�� வா�வ�. சதாசிவ ெம�யாகிய 

அ�ேளா� அ�உ�வநிைல. மி�ேகா�கிய இ� நிைலயினி�ேற உ�வநிைல நா��� ேதா���. அரிய அமராபதி�ேத� 

எ��� உ��திர�� கட�கேம வானவ�� வானவ�ேகானாகிய இ�திர�� எ�க. 

(அ. சி.)  இ� ம�திர� பர அவ�ைத உைடயவ� பரசிவ �த� அய� ஈறாக ஒ�ப� வ�வமா� விள��வ� 

எ�ற�. 

(18) 

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

2248. கல�பறி யா�கட� �ழல ேக�� 

உல�பறி யா�ட ேலா�யி� த�ைன 

அல�பறி� தி�கர சாளகி லாதா� 

�றி�ப� ேகால மடல� வாேம. 

(ப. இ.)  ஏ�வைகயான உலக�க�� பிற���க�� மாயாகாரிய� ெபா��களி� கல�ெப���, அவ��ட� 

ஆ�யி� கல�தி��ப��. நிைல�பா�ைடய த�ெற��� ஆ�ேறா� ெகா��� உ�ைமயிைன அறியா� 

கல�பறியாராவ� உயி�ட���ய உட� அழி�� எ�பைத�� அ�தைகய அழி�பா����ரிய�ட� உயிரிைன� 

த�வழியீ��� அைல�பதைன�� அறியா�. அ�ளா� அறிவேர� அ��டலிைன ஆ�� த�தியிைன உைடயவராவ�. 

அ� த�தியிைன அறி�� அவ�ைற ஆ�� வலியி�லாதா�� உ�ைம உணர�� வலிெபற�� சிவெப�மாைன 



ஒ��கிய ��ள��� �றி�த�ேவ���. அத��� �ைண�ரி�� கட�� தி��ேகால�கைள 

ேம�ெகா��த�ேவ���. அ�ஙன� ெகா�டா� அவ�றி�� ேவ��� வலிைம ���� அ�ளா� தாேம வ����. 

�றி�த� - தியானி�த�. 

(அ. சி.)  உல�� - அழித�. அல�� - அைல�த�. �றி�ப� ேகால� - ஈச� உ�வ�ைத நிைன�ப�. அட� - 

வலிைம. 

(19) 

2249. பி�ைன யறி�� ெப��தவ� ��ைமெச� 

த�ைன யறியி� தயாபர� எ�மிைற 

��ைன யறி� ��கி�ற கால�� 

எ�ைன யறிய�� றி���ற வாேற. 

(ப. இ.)  பி�ைனயறிவாகிய ெசய�ைக� க�வியறிவினா� ந�ெனறி நா�ைம ந�றவ���ைம ெச�� 

ேம�ெகா�ளி� அ�ைனயாகிய தி�வ�ள�ைம ந�ைம அறிவ� அ�ைனயறி�தா� ெப��க�ேணா�ட� 

ெப��ெபா�ளாகிய எ�மிைறவ� உண�வ�. உணரேவ ெதா�ைம இய�ைக யறி� சிவெப�மா� தி�வ��க� 

ெபா���� ந�னிைலைம வ�� எ���. அ�நிைலயி� தி�வ��ண�வா� எ�ைனயறிய��ேவ�; உறேவ 

ஆ�டவ�ற� தி�வ� இைணயிலா இ�ப�திைன�� எ��ேவ�. ஒ�வ� த�ைன யறிவெத�ப� உ�ள� உைர உட� 

��றா�� உஞ��� எ�ண� ெசா� ெசய� எ�பைவகளா�றானறி�� இ�வறி� நிைலயி� சா�பறிவா��. ���பினா� 

த�ைனயறிவ� நிைல�ைட� சா�பறிவா��. அஃ� ேகால�ெகா�ேடா� த�ைன அ� ேகால வ�ண�தனாேய 

�றி�பதைனெயா���. �றி�ப� - க��வ�. 

(20) 

2250. ெபா�ைன மைற�த� ெபா�னணி �டண� 

ெபா�னி� மைற�த� ெபா�னணி �டண� 

த�ைன மைற�த� த�கர ண�களா� 

த�னி� மைற�த� த�கர  1ண�கேள. 

 
1. சிைறெச�ய. சிவஞானேபாத�, 8. 4 - 1. 

" ப�னிற�க. சிவஞானசி�தியா�, 8. 4 - 1. 



(ப. இ.)  இ� தி��பா�� ஆ�யிரி� நிைலைமயிைன ஓ�கி�ற�. ெபா�னா� ெச�ய�ப�� அணிக� 

அணிவாரா� ேபா�ற�ப��� ெப�ைம எ��கி�றன. அணிவா�� அவ�றா� சிற��� ெப�ைம�� உற�ெப�கி�றன�. 

அ� வணிகல�கைள அணியி� ேவ�பா��ட� கா��கா� ெபா�ைன� ப�றிய �றி��� கா�சி�� ஒ�சிறி�� 

�லனாகா. 'நாவெலா� ெபயரிய ெபால�' எ��� �ைற�ப�� ெபா�ைன� ப�றிய ேவ�பா� ஆ��கா� அணிைய� 

ப�றிய �றி��� கா�சி�� ஒ�சிறி�� ேதா�றாெவ�க. அ�ேபா� உட� கல� �தலியவ�ைற ஆ��கா� ஆ�யிரி� 

�றி��� கா�சி�� ஒ�சிறி�� ேதா�றா. உட� கல� �தலிய ெபா��க�� ேமலாக அறி��ளதா� அவ�றி� ேவறா� 

அவ�ைற இய��வதா� அவ�றா� பய� எ���ப� ஆ�டவனா� ேச��க�ப�டதா�, அழிவி�லதா�, அ�வா�டா� 

அ��கீ� வா�� ெப��ேப�றி�� எ�த��ரிய சிற�பினதா� உ�ள ஆ�யி� ஒ���� என வழியளைவ யா� 

ஆரா��வழி அ��ட�கல�கைள� ப�றிய எ�ண�� ேதா�ற�� ஒ�சிறி�� �லனாகா. அதனா� த�ைன 

மைற�த� த� கரண�க�, த�னி� மைற�த� த� கரண�க� எ�� ஓதிய�ளின�. 

(அ. சி.)  த�க நைகைய நைக எ��� எ�ண�ேதா� பா���மிட��� த�க� எ�ப� ேதா�றா�. த�க� 

எ�ற ேநா�க��ட� பா��தா� நைக எ�ற எ�ண� இரா�. அ�ேபா�, ஆ�மா தா� க�வி காரண�கேள எ�� 

எ�ணினா� ஆ�ம தரிசன� இ�ைல. ஆ�மா தா� ேவ� எ�� ேநா���ேபா� க�வி கரண�க� மைற�� எ�ப� 

இத� க���. 
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2251. மர�ைத மைற�த� மாமத யாைன 

மர�தி� மைற�த� மாமத யாைன 

பர�ைத மைற�த� பா��த� �த� 

பர�தி� மைற�த� பா��த� �ேவ. 1 

(ப. இ.)  இ� தி��பா�� "உலகேம உ�வமாக ேயானிக� உ��பதாக� ெகா�� அலகிலா நல�க�" எ��� 

இைடயீ��றி ஒ�றா� ேவறா� உடனா� நி�� �ரி�த��� சிவெப�மானி� அ�� ெப�� த�ைமயிைன 

அ��கி�ற�. ேத�� �தலிய சிற�த மர�களா� ைகவ� த�ச� ஓ� அழகிய யாைனயி� �ைனஉ� 

அைம�கி�றன�. அ���விைன� ப�றிய எ�ண�� ஆ���ெகா���கா� மர�ைத� ப�றிய எ�ண�� 

ேவ�பா�� ஒ�சிறி�� ேதா�றா. மர�ைத� ப�றிய எ�ண� ேதா���கா� யாைனைய�ப�றிய எ�ண� 

ேதா��வதி��. அ�ேபா� ����ணர�ப�� உலக�ைத��. ஏைன� ெபா��கைள�� ஆரா��கா� ���த� 

சிவெப�மானி� எ�ண�� ப��� உ�ள�தி�க� ந��வதி�ைல. ஆயி��களி� ெபா��� விய�த� 

உல�ட�கைள� பைட�� அவ��ட� விரவி நி�� இய�காதிய�கிவ�� சிவெப�மானி� தி���வா� தி�வ�� 



இய�பிைன�� அவ�ற� அள�த�கரிய எ�ெப�� �ண�கைள�� வழியளைவயா� உ���கா� 

உல�ட�ெபா��கைள� ப�றிய எ�ண� ஒ� சிறி�� ேதா�றா�. அதனா� 'பா��த� �த� பர�ைத 

 
(பாட�) 1. �தேம. 

மைற�த�' என��, 'அ� பர�தி� மைற�த�' என�� ஓதிய�ளின�. இய�காதிய�க� - க��தாலிய�க�. 

இ���ைம வ�� தி�வ��வநாயனா� ெச�தமி�� ெபா�� தி�மைறயா� உண�க: 

"எ�ெபா�� எ�த�ைம� தாயி�� அ�ெபா�� 

ெம��ெபா�� கா�ப தறி�." 

(தி���ற�, 355.) 

ேம�� தி�வ��வநாயனார�ளிய "கா��கா� காேண� தவறாய காணா�கா�, காேண� தவற� லைவ' 

(1286) எ��� மைற�� ஒ��ைடெயா�பாக� ெகா�க. அ� ெபா�� வ�மா�: சிவெப�மாைன� 

தி�வ��க�ணா�, உண�வி�க� நிைனவதாகிய கா��கா� நிைலயாைமயாகிய உலகிய� 

ெபா��கைள� காேண�. சிவெப�மாைன நிைனயாைமயாகிய காணாதவிட�� (எதி�மைற �க�தா�) 

தவ�ைடயனவாகிய உலகிைனேய கா�ேப� எ�பதா�. தவ�: ேதா�றி ெயா���� ��ற�ைடய உல� 

உட� உணா. தவற�லைவ - அ���ற� ஒ� சிறி�� இ�லாதவ� - சிவெப�மா�. 

இத�க� காண�ப�� ெம��ெபா�ளாவ� சிவ�. அவேன அ� ெபா��கைள� பைட��� கா�� 

உடனா�நி�� இய�கிய��கி�றன�. இ� ��ைம அ� ெபா�ைள� க�ட�ட� எ�த�. இத�� ஒ��� 

தி���றைள� க�ட�ட� தி�வ��வநாயனா� தி�வ� நிைன��� வ�த�. தி�வ� - தி�வ��. ஒ� 

ெபா����� சா�பினா� பல ெபய�க� அைம��. அ� ெபய�களைன��� அ� ெபா��ம�� அ� 

ெபா�ளி� ேவ�ம��. சா�பினா� வ��ெபய�க� நிைலயா. இய�ெபய� நிைல���. ஆ�யி��� உயி�� 

கிழவ� எ�ப� இய�ெபய�. ஏைன� ப�உட�சா�பா� வ�வன அைன��� ெசய�ெபய�. ெசய� எனி�� 

சா�ெபனி�� ஒ��. அஃ� 'அ�ைம' எ��� ப�யிலா ��விலா ஒ�பிலா� தி��ெபயரா�. ெசய�ெபய��� 

எ���� கா�� வ�மா�: 'ேகா� ேசரமா� யாைன�க� ேச� மா�தர� ேசர� இ��ெபாைற.' இத�க� 

சாதி, ��, வ��, இய�ெபய�, சிற��� ெபய� எ��� ஐ�ெபய�க� காண�ப�கி�றன. இைவயைன��� 

ெசய�ெபய�க�. இவ�ைற வ�� ெவ�பாவா� நிைன���க: 

"சாதி ��வ�� சா��� இய�சிற�பி� 

கீத��� சா�பா� இையவனவா� - ஓ��கா� 



ேகா�ேசர� யாைன�க� ேச� மா�த ர�ெபாைற 

பா�சா�பா லா�க� பைன." 
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2252. ஆறா றக�� நமவி� டறிவாகி 

ேவறான தாேன யகாரமா� மி�ேகா�கி 

ஈறா� பைரயி� இ�ள�ற த�பர� 

ேபறா� 1 சிவாய அட���பி� ��திேய. 

 
1. ��பாய. ச�ப�த�, 2. 26 -10. 

" அ�தா��. அ�ப�, 6. 95 - 8. 

(ப. இ.)  அ��ைசவ�ெம� எ�� ெசா�ல�ப�� (2139) ��ப�தா� த��வ�களி� உ�ைம�� 

ஒ�வ���� தி�வ�ளா� உண��த�ப��. உண��த�ப�டா� அ� ெபா���ைம �றி��� மகர எ���� ப��� 

����ற ஏ�ேபா� வாளா இ����. அ� மகர� வாளா இ��கேவ அதைன� ெதாழி�ப��திவ� நகர�� க�பி�த 

ஆசா� ெபா���ேபா� வாளா இ����. இ�விர��� உ�ள கால�� ஆ�யிரி� அறி� ��டறிவாக�� 

சி�றறிவாக�� இ����. இைவ தி��த�ற� க��திலக�றைமயா� ஆ�யி� அறிவாகநி���. நி�� அ� 

�யிர�ளா� உைழ�� உய��தா�� ஒ�கி உய��தா�� ேபா�� மி�� ஓ���. மி�� ஓ�கி ஐ�மல�கைள�� 

அக��வதாகிய ஈ�றிைன� ெச�� அ� மகர எ��� நி�ற இட��� தா� வ�� நி���. அ� வன�பா�றலாகிய 

தி�வ�ளி� தனி� �ைணயா� இய�பாகேவ பாச�களினி��� நீ�கிய வி�மிய ���த� சிவ� த� 

தி�வ��ேப�ைற ந�கி அ� தி�வ��கீ� அ� �யி�கைள ைவ�த��வ�. அ� �றி�� ��� நகர��ள இட�� 

இ�ெபா�� சிகர நி�பதா��. இ� நிைலயி� ���� பி��� சிவ எ��� ஈெர��� நி�க ந��� யகர� நி���. 

இ�ேவ, 'சிவயசிவ' எ��� ெசறி�மைறயா��. இ�ேவ 'அ�ேய� ந��� இ�வீ�� இ��பதானா�' எ��� 

�றி�பா��. 'சிவய' என நி�� பி� 'சிவயசிவ' என நி�பேத தி�வ��ேபெற�க. சிவய எ�ப� தி�வ�யி� ேசர� 

தி��தநீ� ஆ�நி�ற�. சிவயசிவ எ�ப� அ� தி�வ�யி� அ��தியினா� ெபா��த�ற ஆரா இ�ப� 

�க��தி��த�; இ�ேவ தி�வ�� ேபெற�க.1 

(அ. சி.)  நமவி��-நகர�தா� �றி�க�ப�� திேராதான மல��, மகர�தா� �றி�க�ப�� மாயா மல�� 

இர�ைட�� நீ�கி. தாேன அகாரமா� - ஆ�மா சிவவ�வா�. "யா�� அறியா� அகார� அவென��" (தி��ல�) 

அகார� - சிவ�. ஈறா�பைர - தி�வ�� ச�தி. 
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2253. �ரிய�தி� ஓைர��� ெசா�லக ராதி 

விரிய� பைரயி� மி�நாத ம�த� 

�ரிய� பைரயி� பராவ�தா ேபாத� 

திரிய� பரம� �ரிய� ெதரிேய. 

(ப. இ.)  �ரியமாகிய ேம�நிைலயி� காண�ப�� ேம�நன�, ேம�கன�, ேம�ற�க�, ேம�ேப�ற�க�, 

ேமெலா��க� எ��� ஐ�� நிைல�� தி�வ�ளா� ெதரித�ேவ���. ெசா��ல�� ெபா��ல�� 

விரித�கிடமாகிய அகர �தலிய எ����கைள ��ளட�கிநி��� ஒலியாகிய நாத� தி�வ�ளா� 

�மாையயினி��� ேதா���. அ�ேபா� இ�ேவ�லக�க�� அ�தமாகிய ஒ��க�ைத� ெபற� தி�வ�ளா� 

பராவ�ைதயாகிய ேமனிைல ேதா���. அ�தி�வ��ண�வாகிய ேபாத�� ஒ��க� �ய சிவனா� ேதா��வ�. 

இைவேய �ரியமாகிய ேமனிைல எ�க. திரிய - ஒ��க. 

(அ. சி.)  �ரிய�தி� ஐ�� - �ரிய�, �ரியநன�, �ரியகன�, �ரிய���தி, �ரிய அதீத� ஆக ஐ��. 

பராவ�தா ேபாத� திரிய - பர அவ�ைதயி��டா�� கா�சி�� ஒழிய. 
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1. ஊன நடன� தி�வ��பய�, 83. 

2254. ஐ��� சகல� த�ளா�  1�ரிவ��� 

ப�தி�� ��த அவ�ைத� பைத�பினி� 

ந�தி பராவ�ைத நாட� �ட��ன� 

அ�தி யி��ேபா�� ஐ�மல மா�ேம. 

(ப. இ.)  ஆ�யி�க� தி�வ�ளா� ஐ�மல� த�ைமகைள உண��� அவ�றினி��� நீ��வதாகிய 

ப�ற�திைய உ��நி�பேத �றவா��. அ�ேவ ��ைம. அ�ேவ ெதளிய� கா�ட�. அ�ேவ ��தி. அ�ேவ �ரி�. அ� 

�ரிவிைன� ெபா��தி வ�தி�� பைத�� நிைலயினி� ந�தியாகிய ேமனிைல நா�ட� உ�டா��. அ� நா�ட�� 

��னிைலயி� �ட� ��னிைலயி� அ�தியி�� ��தியட��வ�ேபா� ஐ�மல�� அட���. அட��� - அ��; 

அ�த�, இ���� பயனிலவாத�. 
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2255. ஐைய�� ம��� ப�தி�� மாைய�� 



ெபா�க�ட மாமாைய தா�� ��ட�க�� 

எ��� ப�யா� எவ��மா� அ�றாகி 

உ��� பராவ�ைத ���ற� ��தேம. 

(ப. இ.)  ஆ�யி�க��� ப��டலாயைம�த உட�ெம� இ�ப�� நா���, இவ��ட� ��� சிற�� வைகயா� 

நி�கி�ற ஆ� ஒ��� ஆகிய இ�ப�ைத�� ெம�க�� உடெல�ப. ஆ� - ��ட�. ஆளி� ெபா�நிைலைம ஊழி 

ஊ� உைழ�� உண�� உவ�� எ��� �வா மாையயினினா� ஐ�ேபா�ைவ ெப�� நி�ற�. இ� விர��� �ைறேய 

உைழ�பா� க�வி ைக�ேகாட�� க�சைரயா�த�� ஒ���. உைழ�த� �ைடய��த� உ��ெபா� ஆளா�, விைழ 

க�வி ேகாட� சிற��; என நிைன���க. ம��� ப�தியாகிய �ல� ப�தி��, ஏ� ெம�க�ட� ��ய �வாமாைய 

எ��� உண��ெம��� ஆகிய இைவயைன��� நிைலயாைம�ைடயன, தி�வ�ேச�வத��� க�வியாவன என 

உண���� �மாைய ஐ��� தி�வ�ளா� ஆ�யி� அறிவி�க� காண�ப�த� ேவ���. காணேவ, தா� இவ�றி� 

ேவெறன�� இவ�றா� எ���ப���ள� தன�� ஏ�� இ�ெறன��, உ�ள��� ெகா�ள� ஏ�ப��. இவ�றி�� 

ேம�நிைலேய உ���ப�யைம�த ஒ�பி� ஒ�நிைல எ�ப� விள���. அ� நிைலயிைன அ�ளா� உ��தேல ஆவி� 

��ைமயா� �ரி� நிைலயா��. �ரி� - ��த�. க��: அைர�ப��ைக. 

(அ. சி.)  ஐைய�� - ஆ�ம த��வ� 24-� ��ட த��வ�� ஆக 25. ம���ப�தி - �ல� பிரகி�தி. 

(26) 

2256. நி�றா� அ��� பர��� ேனய�� 

ஒ�றா� ம��� உ��� உபாதி�� 

ெச�றா ெனைனவி�� தா�கி�ெச� லாைம�� 

ந�றான ஞான�தி� நாத� பிரான�ேற. 

 
(பாட�) 1. �ரி����. 

 



(ப. இ.)  ந�ெனறி நா�ைமயா� ந�றான தி�வ� உண�� ெவளி�ப��. நாத�கட�� அ� 

நாத�ைத�� இய��� ���த�வனாகிய சிவெப�மா� நாத�பிரா� என�ப�வ�. அவ� அ��� பர�� 

ஆ�யி� ெச��� அ��மா� நி�ற��கி�றன�. ஆ�யி�ட� பிரிவி�றி விரவி ஒ�றா� ம�வியி���� 

ப��ட� ���ட� �த�ட� ஆகியைவக� ஆ�யி�கைளவி�� அக��ப� ெச�விேநா�கி� 

சிவ��வா�� ெச�ற�ளின�. அ�ேயைனவி��� தா� யா��� ெச�லாைம�� ��ட�ளின�. உபாதி: 

�த�ட��; காரண�ட��. 

(அ. சி.)  ேநய� - அ��. உ�� - �ல, ���ம ேதக�க�. உபாதி - காரண ேதக�. 

(27) 

���ண நி���ண� 

2257. சா�திக ெம�� நனெவன� சா���கா� 

வா��த இராசத ம��� கனெவ�ப 

ஓ��தி�� தாமத� உ�ற ���தியா� 

மா��தி� நி���ண மாசி� �ரியேம. 1 

(ப. இ.)  �ல� ப�தியி� ெவளி�ப�� ���ண இய�பிைன� ெசா��மிட�� அைமதி� 

�ணமாகிய சா��விக� நனவா��. ஆ�சி� �ணமாகிய இராசதநிைல கனவா��. 

ஈ��த�ெதாழிலினி��� ஓ��� ஊ��த�ெறாழிலி� ேதா���நி��� அ��த� �ணமாகிய தாமத� 

உற�கமா��. இ� ��� �ண�கைள�� மா�மா� ெச�� அ���ண� ேமேலா�கி நி���நிைல 

நி���ணமா��. இ� நிைலேப�ற�கமாகிய �ரிய நிைலயா��. ேப�ற�கமாவ� உலகிைன மற�� 

உடலிைன� �ற�� அடேல�� ெவ�ெகா�� சிவைன நிைன�� தி�வ�ளி� அ����நிைல. 

(1) 

அ�டாதி ேபத� 

2258. ெப�பகி ர�ட� ேபதி�த அ�ட� 

எறிகட� ஏழி� மண�அள வாக� 

ெபாறிெயாளி ெபா�னணி ெய�ன விள�கி� 

ெசறி��அ� டாசன� ேதவ� பிராேன. 



(ப. இ.)  �ற�ேத காண�ப�� அ�ட�க��, நிலவ�ட�, நீர�ட�, ெந��ப�ட�, கா�ற�ட�, 

வா� அ�ட� எ�� ெசா�ல�ப�� ஒ�ேறாெடா�� மா�ப�ட பல அ�ட�க�� அளவி�லன. ேபதி�த� - 

மா�ப�த�. அளவி�லன எ�பைத ஓ� ஒ�பி� ைவ��� �றி� அைல வீ�கி�ற கட�க� ஏெழ�ப. அ� 

ேவழி�கைரயி� காண�ப�� மணைல எ��வ� ��யாதவா�ேபால அளவி�லன எ�பதா��. ேதவ� 

�வ� யாவ���� ���த�வனா� விள��� சிவெப�மா� இ� அ�ட�களைன�ைத�� 

இ��ைகயாக� ெகா�� பிரிவி�றி விள��கி�றன�. க��� ஒளி�� ெபா��� அணி�� 

ஒ�ைறவி�� ஒ�� தனி�� விள�காைமேபா�� சிவ�� அ�ட��ட� தனி��� பிரி�தறியவாரா�. 

 

1. நி���ணனா�. சிவஞானேபாத�, 9. 2 - 1. 

(ப. இ.)  ந�ெனறி நா�ைமயா� ந�றான தி�வ� உண�� ெவளி�ப��. நாத�கட�� அ� 

நாத�ைத�� இய��� ���த�வனாகிய சிவெப�மா� நாத�பிரா� என�ப�வ�. அவ� அ��� பர�� 

ஆ�யி� ெச��� அ��மா� நி�ற��கி�றன�. ஆ�யி�ட� பிரிவி�றி விரவி ஒ�றா� ம�வியி���� 

ப��ட� ���ட� �த�ட� ஆகியைவக� ஆ�யி�கைளவி�� அக��ப� ெச�விேநா�கி� 

சிவ��வா�� ெச�ற�ளின�. அ�ேயைனவி��� தா� யா��� ெச�லாைம�� ��ட�ளின�. உபாதி: 

�த�ட��; காரண�ட��. 

(அ. சி.)  ேநய� - அ��. உ�� - �ல, ���ம ேதக�க�. உபாதி - காரண ேதக�. 

(27) 

���ண நி���ண� 

2257. சா�திக ெம�� நனெவன� சா���கா� 

வா��த இராசத ம��� கனெவ�ப 

ஓ��தி�� தாமத� உ�ற ���தியா� 

மா��தி� நி���ண மாசி� �ரியேம. 1 

(ப. இ.)  �ல� ப�தியி� ெவளி�ப�� ���ண இய�பிைன� ெசா��மிட�� அைமதி� 

�ணமாகிய சா��விக� நனவா��. ஆ�சி� �ணமாகிய இராசதநிைல கனவா��. 

ஈ��த�ெதாழிலினி��� ஓ��� ஊ��த�ெறாழிலி� ேதா���நி��� அ��த� �ணமாகிய தாமத� 

உற�கமா��. இ� ��� �ண�கைள�� மா�மா� ெச�� அ���ண� ேமேலா�கி நி���நிைல 



நி���ணமா��. இ� நிைலேப�ற�கமாகிய �ரிய நிைலயா��. ேப�ற�கமாவ� உலகிைன மற�� 

உடலிைன� �ற�� அடேல�� ெவ�ெகா�� சிவைன நிைன�� தி�வ�ளி� அ����நிைல. 

(1) 

அ�டாதி ேபத� 

2258. ெப�பகி ர�ட� ேபதி�த அ�ட� 

எறிகட� ஏழி� மண�அள வாக� 

ெபாறிெயாளி ெபா�னணி ெய�ன விள�கி� 

ெசறி��அ� டாசன� ேதவ� பிராேன. 

(ப. இ.)  �ற�ேத காண�ப�� அ�ட�க��, நிலவ�ட�, நீர�ட�, ெந��ப�ட�, கா�ற�ட�, 

வா� அ�ட� எ�� ெசா�ல�ப�� ஒ�ேறாெடா�� மா�ப�ட பல அ�ட�க�� அளவி�லன. ேபதி�த� - 

மா�ப�த�. அளவி�லன எ�பைத ஓ� ஒ�பி� ைவ��� �றி� அைல வீ�கி�ற கட�க� ஏெழ�ப. அ� 

ேவழி�கைரயி� காண�ப�� மணைல எ��வ� ��யாதவா�ேபால அளவி�லன எ�பதா��. ேதவ� 

�வ� யாவ���� ���த�வனா� விள��� சிவெப�மா� இ� அ�ட�களைன�ைத�� 

இ��ைகயாக� ெகா�� பிரிவி�றி விள��கி�றன�. க��� ஒளி�� ெபா��� அணி�� 

ஒ�ைறவி�� ஒ�� தனி�� விள�காைமேபா�� சிவ�� அ�ட��ட� தனி��� பிரி�தறியவாரா�. 

 

1. நி���ணனா�. சிவஞானேபாத�, 9. 2 - 1. 

(அ. சி.)  பகி� - �ற. ேபதி�த - மா�ப�ட �மி. ெபாறி ஒளி - க�ெணாளி. 

(1) 

2259. ஆன�த த��வ� அ�டா சன�தி�ேம�  

ேமனிஐ� தாக வியா�த�� ப�தாறா�� 

தான�த மி�லாத த��வ மானைவ 

ஈனமி லாஅ�ட� ெத�மட� கா�ேம. 

(ப. இ.)  இய�ைக உ�ைம அறிவி�ப வ�வினனாகிய சிவெப�மா� அ�ட� தி��ைகேம� 

அம����ளன�. அவ�, அ�த�, அ�ைன, அ�ேளா�, ஆ�டா�, ஆசா� எ��� ஐேவ� 

ெபா�வ�வ�ெகா�� ஆ�யி�க�� ேவ��வ �ரி�த��கி�றன�. ��ப�தா� ெம�க���� அ�பா�ப�� 



அழிவி�லா� நி�பவ�� அவேன. இ� த��வ�க� அளவி�லாத அ�ட�களி� எ�ணி�ைகயி�� எ��மட�கி�� 

��தலா��. தி�ேமனி ஐ��ெகா�� ேதா�ற� அளி�பி�� அவ� எ�க�� நீ�கமற நிைற��நி��� நிைலயி�� 

பிரிவி�றி நி�ப�. வியா�த� - பர��, ெசறி�, வியாபக�. 

(அ. சி)  அ�டாசன� - அ�ட� ��ட�களாகிற ஆசன�. 

(2) 

பதிெனாரா�தான�� அவ�ைதெயன�காண� 

2260. அ�சி� அ��ேமா ேரழி�க� ஆன�த 

��சிேலா� காரேமா ெரா�பா� பதிெனா�றி� 

வ�சக ேமநி�� ைவ�தி�� காயமா� 

கி��க� ெச�வா�� கிளிெமாழி ேகேள. 

(ப. இ.)  உயி��� ஒ�நா�� அழிவி�றி நிைல�தி����ப� ெச��� இய�� வா��த� எ�? அஃ� அமி��. 

வி�ணவ� உ�ட அம�த� ம�ணவைரவிட� சிலநா�க� நீ��தி����ப� ெச��� நீ�ைம�� ஆனா� 

�மாையயி�க� ெபற�ப�� சிவெம�, எ��� அழியா இ�ப நிைல�பிைன� த�வ�. அதனா� அ� சிவேன 

சாவாம��தாவ�. சாவாம��� - அமி��. சிவெம� - சிவத��வ�. இஃ� �மாையயி� ஐ�� நிைலகளி� 

ஒ��க�ைற ஈ�றி� காண�ப�வ�. இ�ேவ ேதா�ற�ைறயி� �தலாவதா��. இ� ெம� ஐ��� உண���ெம� எ�� 

�ற�ப��. உண��ெம� ஏழி� இ�தியாக� காண�ப�� �வாமாைய - ம�� இ�ப நிைலயா��. ���தலாகிய 

அழிவி�லாத ஓ�கார� ��� எ����கைள�ெகா�டதா��. ��றாவன, அ + உ + � எ�பன. இவ��ட� 

உட�ெம� எ�றத�க� காண�ப�� இ�ப� ெம�க�ட� ஓ�கார� ���� ேச��� இ�ப�� ���. இஃ� 

ஆ�காரெம�யா��. பிற��� ெப�றிவா��த ஆ�யி�க�� உட�ெம� அ�வா�காரி (1049) ெப�ற 

ெப�பி�ைளயா��. �����கி� �வித� ேபா�ற ெச�விய இதைழ உைடய ெப� பி�ைளேய ேக�பாயாக. 

சி��க� - ������. 

(அ. சி.)  அ�சி� அ�� - சிவ த��வ�களி� ஈறாய சிவ�. ஏழி�க� ஆன�த� - வி�தியா 

த��வ�களி� ஈறாய மாைய. ��சி� - அழிவி�லாத. ஓ�கார�, ஓெரா�பா�, பதிெனா�றி� - ஓ�கார� ��� 

ஆக 23-வ� த��வமாகிய அக�கார�. 

(1) 

2261. ��ட �டேன ெபா��திய சி�த� 

அ�வெமா டா�� அதீத� �ரிய� 



விரி�� ���தியி� மி���ள எ��� 

அரிய பதிெனா�� மாம� வவ�ைதேய. 

(ப. இ.)  ஆளாகிய ��ட�ட� சி�த �தலியவ�ைற� ெதாழி�ப���� �மாைய ெம�க� ஐ����� 

ஆறா��. இ�வா�� அ�பா� நிைலெய�� ெசா�ல�ப�� �ரியாதீத�தி�க� ெதாழி�ப��. இைவ மிக 

��ைமயவாதலி� அ�வெமன�ப�டன. �வாமாைய ஏ�� �மாைய� க� உ�ள ஆசா�ெம� ஒ��� ஆக எ��� 

ேம� உற�க�தி�க� ெதாழி�ப��. �மாைய ெம�க� ஐ��� �வாமாைய ெம�க� ஆ�� ஆகிய பதிெனா��� 

ேம�நிைல�பா���� உ�ளன. ேம�நிைல�பா� - பராவ�ைத. 

(2) 

2262. கா��� பதிெனா��� ைககல� தா�ட� 

நா�� ய��தி�� ந�திய� லாலி�ைல 

ஆ�ட�ெச� யாத வ�விதி ேயநிைன 

ஈ�� ம�திட� எ�ண� மா�ேம. 

(ப. இ.)  ேமேலாதிய பதிெனா��� ஆ�யி��� வ����னா� ��உட� ப��ட�க� உ�டா�. தி�வ�ளா� 

ந�றாக நா� அறியி� ந�தியாகிய சிவெப�மாைன அ�ல� நிைல�த சா�� பிறி� இ�ைல. அ�நிைல எ�தினா���� 

க�விக� ஆ�ட� ெச�தலாகிய ெதாழி�பா�க� �ரியா. அ� �ைறைமயா��. உ�தியாக ந�திெய�கட�� உ�ைன� 

தி�வ��க� அைண��� ெகா�வ�. இதைன நிைன�ப� ஆ�யி���� ேபரி�ப� ஆ��. 

(அ. சி.)  அ��தி�� - நிைலெப�� நி�றா�. ஆ�ட� ெச�யாத - ஆடாத. 

(3) 

கல� ெசல� 

2263. ேகவல� த�னி� கலவ� சகல�தி� 

ேம�� ெசல� விடவ� நீ�க��� 

பா�� தைன�கா�ட� ���� பட�வ�ற 

தீத� சா�கிரா தீத�தி�  1��தேம. 

(ப. இ.)  ஆ�யி� க�விக�ட� �டாத நிைலயி� �ல�பாகிய ேகவலமா��. காவலனாகிய சிவெப�மா� 

மாயாகாரிய� க�விகைள� பைட�தளி�த�ளியேபா� ஆ�யி� அத�க� ெச���. அ� ெசலவினா� அ��யி� 

�ண�வாகிய சகல நிைலயிைன எ���. தி�வ�ளா� இ� �ண�� நிைலயிைன� க��தா� �ற��வி�ட இட��� 

�ரிவாகிய ��தநிைல��டா�. இ� நிைலேய நனவிென��� அ�பா� நிைலயா��. இவ��ட� விரவிநி��� த�ைன 



ஆ�யி� அ�ளா� இவ�றி�� ேவ� என� கா�ப� உயி�� கா�சியா��. ஏழி�பைர சிவெப�மா��� வ�வமா� என� 

கா�ட� அ��கா�சியா��. 

 
1. சா�கிர�ேத. சிவஞானசி�தியா�, 8. 2 - 25. 

யா� என� எ��� ெச��க�� எ��� நிைற�த ெபா��ேபர��ப�கனாகிய சிவெப�மா� ெப�நிைறவி� அ��த� 

சிவ� கா�சியா��. கா�சி - தரிசன�. பட�வ�ற - ெசயல�ற; ஒ�ட�ற - நிைனவ�ற. 

(அ. சி.)  ேகவல� - த��வ�கேளா� ேசராதநிைல. கலவ - ெபா��த. சகல� - த��வ�கேளா� ��ய 

நிைல. தைன�கா�ட� - ஆ�ம தரிசன�. ���� - ஆ�ம தரிசன�, பைர தரிசன�, சிவ தரிசன�. 

(1) 

2264. ெவ��� அளவி� வி�மி� ெவ�ளிைய� 

ெச��� அள�� ெச���மி� சி�ைதைய 

அ��� பக�� அ��ட� ��கினா� 

க��� பிள�� க�ெவளி யாேம. 1 

(ப. இ.)  எ�லா� ஒ���� ம�ைக உைடய உர�ைடயாளராக இ���ெகா�� ெச�லிட��� 

சின�ெகா�ளா� வி��க�. உ�க�ைடய ��நா�ட�ைத�� வி�மிய ���த� ெப��ெபா�ளா� 

சிவெப�மானிட�� இைடயறா� ெச����க� 'எ�ெகழிெல� ஞாயி� எம��' எ�ப�ேபா� அ��� பக�� 

தி�வ��டேன த�கி� சிவெப�மாைன இ�ேநா�கா�� ேநா���க�. அ�ஙன� தி��ெதா�� �ரி�தா� 

ெச��ெக��� அக�கார�க� அ�ளா� பிள���. தி�வ�ளி� அறி��ெப�ெவளி திற��� இ� நிைலயிைன 

இ�ைமேய எ�திய ெச�ைம அ�ைமயாள� தி��க�ண�பநாயனாராவ�. இ� ��ைம வ�� ேச�கிழார�க� 

தி�வ�ளா�ண�க: 

"இ�பரி� தி�வ�த ெச�வி��� த��ைடய 

ஒ�பரிய �சைனெச� த�ெநறியி� ஒ��வா� 

எ�ெபா��� ேம�ேம�வ� ெத�ம�பா� காள�தி 

அ�பெரதி� அ��ற�கா� பக�ேவ�ைட யா�வா�." 

 
(12. க�ண�ப�. 151.) 
அ�ைமயாள�: தி�வ��ேப����ரிய�. 

(அ. சி.)  க��� - அக�கார� எ��� க���. க�ெவளி - பரம ஆகாய�. 



(2) 

நி�மலாவ�ைத 

2264. ஊைம� கிண�றக� ��ேள �ைறவேதா� 

ஆைமயி� உ�ேள ய�ைவக� ஐ��ள 

வா�ைமயி ��ேள வ�வா ெதா���ேம� 

ஆைமயி� ேம�ேமா ராயிர� தா�ேட 

(ப. இ.)  எ�ண� ெசா� ெசய�க� ஏ�� ந�ணா� �யநிைல நி�மலாவ�ைத எ�ப�. அ� நிைலயிைன 

ஊைம�கிண� எ�� உ�வகி�� ஓதிய�ளின�. ஆ�யி� க�விக�ட� ��� க��ைத� சிவ�பா� இ��தி ஏைன 

அக��ற� ெசயல�� இ���� ந�ேலா� 

 
1. காரா��. தா�மானவ�, 8. ஆன�தமான பர� - 6. 

ஊைம என�ெப�வ�. ஈ� அத�� ஒ�பா��. ��கவ� மீளா� ெப�நிைல - தி�வ�நிைல ஊைம�கிண� என�ப�ட�. 

�ற�ெச��� வாயி�லா� த��� ஊைம� த���. த��� - ெப��கல�. எனேவ ெம�ய�யா� மீளா ஆளா�� ���� 

ெகா��மல�� ேசவ�யிைணக� ஈ�� ஊைம�கிண� என உ�வகி�க�ெப�றன. அ� நிைல ஐ������ அட��� 

ஆைம ஐ�ெத��� எ�ைண� �றி�பா�ண���� ெநறி�பா�ைடயதாயி��. எனேவ �யநிைல�க��� ஐவைக 

நிைலக� உள. அைவ: �ய நனா, �ய கனா, �ய �ற�க�, �ய ேப�ற�க�, �ய உயி��பட�க� எ�பன. இ� 

ைவ�� நிைலகளி�� நிக�� உண��க�� ஐ�ெத�ப. இ� �ண�ைவ 'அ�ைவக� ஐ��ள' என ஓதின�. இ� 

ெநறியி�க� நி��� ஆ�யி� ெம��ெபா�ளாகிய சிவெப�மா� தி�வ�யி� ஒ����. அ�ஙன� ஒ��கினா� 

ெந�நா� உயி�வா�� ஆைமயி�� ேமலாக அ��யி� பல ஆயிர�கண�கான ஆ��க� அ�ளா� வா��. இத�� 

எ���� கா�� ந� தி��லநாயனாராவ�. அ� ��ைம வ�மா�: 

"��னியஅ� ெபா��மாைல� தமி��வா யிர�சா�தி 

ம�னிய� வாயிர�தா� ���விேம� மகி��தி��� 

ெச�னிமதி அணி�தா�த� தி�வ�ளா� தி��கயிைல 

த�னிலைண� ெதா�கா�� பிரியாைம� தாளைட�தா�." 

(12. தி��ல�, 27.) 



(அ. சி.)  ஊைம� கிண� - நி�மல அவ�ைத. ஆைம - நி�மல அவ�ைதயி� ேபதமான நன� �தலிய 

ஐ��. அ�ைவ - அ�வவ�ைதகளி� நிக�� அ�பவ�க�. ஆைமயி� ேம��-ஆைம வய��� ேம�ப�ட (ஆைம 

ெந�நா� உயி�ட� இ����.) 

(1) 

2266. கால�கி நீ��� கல�த ஆ காய� 

மால�கி யீச� பிரம� சதாசிவ� 

ேமல��� ஓ� விரவவ� லா�க��� 

கால�� இ�ைல க��தி�ைல தாேன. 

(ப. இ.)  ெப���த�க� ஐ�ெத�ப. அைவ �ைறேய நில�, நீ�, ெந���, உயி� (கா��). நீ�வி��� எ�ப. 

இவ�ைற இைய�திய��� கட�ள�� ஐவராவ�. அவ� �ைறேய அய�, அரி, அர�, ஆ�டா�, அ�ேளா� எ�ப. 

அ�கி - அர�; தீ. இ� ைவ��த�க�� வி��பாகிய ஆகாய� ஏைனய நா�� �த�க�� இய��மா� இடமளி�� 

அவ�றி�ேம� விரி��� நி�கி�ற�. இ� கட�ள� உயிரின�தவேரயாவ�. இவ�கைள இய��� காரண�கட�ள�� 

ஐவைகயராவ�. அவ�கைளேய ேமல��� என ஓதின�. அ� காரண� கட�ள�மா��� ெச�� கல�கவ�லா�க��� 

உயிைர� ��ப��தி� ெகா�� ெச��� கால�� வரமா�டா�. அவ�க���� சிவ�பா� ெச��� க��த�றி� 

பிறி� எ� க���� இ�ெற�ப. ����� ஐவ�� �ல��தலாக� ெசா�ல�ப�� இட�களி� ைவ�� வழிபட� ெப�� 

சா���கட�ளராவ�. சா�� - ஆதார� ேமல��கட�ள� சா�பிலராகிய கட�ளராவ�. சா�பி�ைம - நிராதார�. 

1. �றிக�. சிவஞானசி�தியா�. 2. 3 - 18. 

(அ. சி.)  அ�கி - உ��திர�. ேமல�� - நிராதார�தி� உ�ள ஐ�� ���திக� - அஃதாவ� ஆதார ஐ�� 

���திகைள இய��� ���திக�. 

(2) 

2267. ஆ�மாேவ தா�ைம�த னாயின� எ�ப� 

தா�மா மைறயைற த�ைம யறிகில� 

ஆ�மாேவ ைம�த� அர�� கிவென�ற� 

ஆ�மா�� இ�ைலயா� ஐைய���  1இ�ைலேய. 

(ப. இ.)  சிவெப�மானி� தி�வ�� ேபரி�ப� ெப�வா�� அைன�ைத�� தனதாக�ெகா�� �க�� உரிைம 

ஆ�யி�க��ேக உ�ள�. அ� �ைறயா� ஆ�யி� ைம�த� என ஓத�ெப�ற�. இ���ைமயிைன� ெச�தமி�� 

தி�மைற, தி��ைறக� கிள�ெத��� ஓ�கி�றன. மைற - ேவத�. �ைற - ஆகம�. இதைன� பல� அறிகில�. 



ஆ�யிேர ேப�யிராகிய அர��க ைம�தனாவ�. உட�ெம� இ�ப�� நா��� ஆ� ஒ��� ஆக இ�ப�ைத��� 

சா��த இட�� ஆ�யி� எ��� ெபய���. கட�ைள� சா��த இட�� ஆ�யி�. ேப�யி� எ��� ெபய�களி�றி 

'அ�ைம' எ��� ெபய��டா��. இ� �ைறயி� உட� நீ�கினவிட�� ஆ�மா எ��� ெபயரி�ைல எ��� 

ெபா�ளி� ஆ�மா�� இ�ைல எ�� ஓதின�. இ� ெதாழி� நீ�கினா� ெதாழி�ெபய� நீ��வத�றி� ெதாழி� 

�ரி�தவ�� நீ��வதி�ைல. இ� ��ைம 'த�நாம� ெக�டா�' எ��� தி�மைறயா� உணரலா�. நாம� 

ெக�தல�றி நாமிெக�வதி�ைல. ஆ�மா எ�ப� ஆ�ெபயராக� ெபயைர� �றி�த�. நாமி: நாம�ைத�ைடய ஆவி. 

(அ. சி.)  ைம�த� - சில ஆன�த�ைத அைடய உரிைம�ைடயவ�. 

(3) 

2268. உதய ம��க� ஒ��கலி� ��றி� 

கதிசா� கிர�கன வாதி ���தி 

பதித� ேசதன� ப�றா� �ரிய�� 

அதி�ப னாவன� தான�தி  2யாேம. 

(ப. இ.)  ஆ�யி� உட�ட� ��� ெதாழி�ப�வ� ேதா�றமாகிய உதயமா��. இ� நன�. ம��கலாகிய 

�ைற� ெதாழி� �ைறபாடா��. இ� கன�. ஒ���த� க�விக� ஒ��கி� ெதாழிலி�ைமயா��. இஃ� உற�க�. 

சிவெப�மா� தி�வ� நிைன� அகலாதி��தேல சிவன�யி� ேச�த� எ�ப. அ�ேவ ஈ��� பதித�த� என 

ஓத�ப�ட�. ேசதன�: அறி�ைடயவ�; ஆ�யி�. சிவ� நிைன�ைடய ஆ�யி� �ரியமாகிய ேம�நிைலைய� ப���. 

அ�நிைலயி� தி�வ�ளா� ேம�நிைல�� உரிய �த�வ� ஆவ�. ஆ���ள மாறிலா மாறா� தி�வ�யி�ப��� 

��கி இ�பவ�வாகேவ ஆ�யி� எ��� இ����. ந�தா� - ெகடா�. 

(அ. சி.)  ேசதன� - ஆ�மா. 

(4) 

 
1. ம�னவ�ற�, சிவஞானசி�தியா�, 8. 

2. ெபா�வா�. சிவஞானேபாத�, 11. 2 - 4. 

2269. எ�லா�த� ���க யா��� தானாகி 

ந�லா� �ரிய� �ரி�த�கா�  1ந��யி� 

ெபா�லாத வாறா�� ேபாகா� ேபாதமா�� 

ெச�லா� சிவகதி ெச�ெற�� ம�ேற. 



(ப. இ.)  தி�வ�ளா� ேம�நிைலயி� நி��� ஆ�யி� சிவ� தி�வ��க� உைற��நி���. அதனா� 

சிவனிைற� எ�க�� தா� நிைற��நி���. பாலி� கல�த ேமா� பா� ��வ�� தயிராத�� அ�பா� ��வதி�� 

கல�ப� இத�ெகா�பா��. அ�ேபா� ஆ�யி� சிவ�ட� ேவறற� கல��நி���. அ� நிைலயி� எ�லா� ெபா��க�� 

ஆ�யிரி� அக��� ஒ����. சிவ�ட� ஒ�றி�� �க�� ஆ�யி� சிவ�க� உைறதலா� சிவ� 

எ��த�ளியி��பதாகிய ெம�ய���� சிவ� இ��பதா� அ� ெதாட�பினா� எ�லா� ெபா��க���� ஆ�யி�� 

விரவிநி���. அ�ெபா�� ��ப�தா� ெம�க�� தி�வ��கா�சியா� அக��. அகலேவ எ�லா� 

ெபா��களி���� ஆ�யி�க� நி���. 

(5) 

2270. கா��த இ��� கனைல யக�றா�� 

வா��த கனெலன வாதைன நி�றா�ேபா� 

ஏ��த கரண� இற�த �ரிய��� 

ேதா��த க�ம� �ரிசக  2லாத�ேற. 

(ப. இ.)  க��ெபா�ெச� ெகா�ல� உைலயி� ப��க�கா��சிய இ��� தீவ�ணமாக விள���. 'அ� 

வி��� உைலையவி�� மாறி�� தீவ�ண�ேதா�ற நிைலையவி�� மாறி�� ப�ைடய இ���ேபா� காண�ப��. 

அ�ஙன� காண�ப�டா�� ைகைவ�தா� ���. காரண� ெவ�ப� ஆறாைம எ�க. அதைன�தா� வாதைன எ�ப�. 

இ��பி�க� கன�ேதா�ற� இ�ைல. கனெலன வாதைன நி�கி�ற�. வாதைன - பைச. அ�ேபா� ஆ�யி��� 

அக�கல�, அக��ற� கல�, �ற�கல�களாகிய ��திற�கல�க�� சிவ��வி� தி�வ�ளா� ���� அ�ற 

ேப�ற�கமாகிய �ரியநிைலயி� ேதா��த க�ம��ரி� எ��� பைசயறாெத�க. அக�கல� ஊழி�த� ஐ��, 

அக��ற�கல� எ�ண�த� நா��, �ற�கல� அறித�க�வி ஐ��, ெச�த� க�வி ஐ�� எ�பன. �ரி� - வாதைன. 

(அ. சி.)  க�ம��ரி� - க�ம வாசைன. 

(6) 

2271. ஆன மைறயாதி யா�� ந�திவ�� 

ேதைன ய��ெச� ெதரிநனா வ�ைதயி� 

ஆன வைகைய வி�மைட� தா�விட 

ஆன மலாதீத� அ�பர� தாேன. 

(ப. இ.)  எ�லாமான மைற ெச�தமி�� தி�ைவ�ெத��ேதயா� அைவ இ�வைக�ப��. ஒ�� 'நமசிவய,' 

ம�ெறா�� 'சிவயநம' 



 
1. �ரியகா�. சிவஞானசி�திய�, 8. 2 - 18. 

2. இ��ளி. சிவஞானேபாத�, 10. 2 - 3. 

எ�பன இ� ெவ����களா� ேதா��� சிவெப�மானி� தி��ேதா�ற� �த� தி���வ� ேதா�றமா��. அ�ேவ 

ஆதியா� தி��� அ�ேவ ஐ�ெதாழி� தி���. அ� ��கா� மணிவயி� ேதா��க� �� ஐ��� �ைறேய 

'நமசிவய' எ�ப. ��வல�ைக, வீசிட�ைக, மகி�வல�ைக, ம�விட�ைக, �ைதவல�கா� ஐ��� �ைறேய 'சிவயநம' 

எ�ப. இ� தி��ேகால��ட� சிவெப�மா� எ��த�ளிவ�� த� தி�வ��ேதைன அ��ெச�வ�. இ� நிைல 

அ�பா�நன� என� �ற�ப��. இ� நிைலயி� ஆ�யி�க� உட� கல� �தலிய க�விகைள �ைறயாகவி�டக��. 

அகலேவ ஆ�� அ�ளா� ேதா��வ� 'ஆன அமலாதீத�' எ��� பிணி�பிலா அ�பா� மணிநிைலயான� ைக���. 

அ�ேவ அ� ���த� சிவெப�மானா� த�ைமைய அளி�த��வதா��. சிவெப�மா� ேதனாக�� சிவ�ெப�மா�� 

பாலமி�தாக�� ந�பா� உைறவ�. ேத� அறிவாக��, பா� ஆ�றலாக��, உைற� அ�பாக�� ெகா�க. 'நாேனேயா 

தவ�ெச�ேத� சிவாயநம என� ெப�ேற�, ேதனாயி�ன�த�மா�� தி�தி��� சிவெப�மா�' எ��� ெச�தமி� 

மைற ��பி�க� 'ேத� அமி�� தி�தி�த�' ���� ஓத�ெப���ளன. இ� ���� �ைறேய அறி� ஆ�ற� அ�� 

எ��� ���மா��. தி�தி�த� - தி�தி�ைப ஊ��த�. இ�ேவ 'ேம� உைறவ�' என� �ற�ப�ட�. 

தி�ைவ�ெத��ேத சிவெப�மா���ரிய சிற�த �த� தி��� எ�பைத வ�� தமிழாகம உ�ைம விள�க� 

தி�ெவ�பாவா� உண�க: 

"ஆ�� ப�ேக�ந� அ�பல�தா� ஐயேன 

நா�� தி�வ�யி ேலநகர�-��� 

மகர� உதர� வள�ேதா� சிகர� 

பக���க� வா��ய� பா�." 

- 32 

"ேச���� ��சிகர� சி�ெகனவா வீ�கர� 

ஆ���� யகர� அபயகர�-பா��கிலிைற�� 

அ�கி நகர� அ��கீ� �யலகனா� 

த�� மகரம� தா�." 

- 33 



இ� தி�ைவ�ெத��ைத� தா�கி�ெகா����ப� ெச�தமி� ஓ�கார�. இஃ� இைல �விைன� 

தா��வ�ேபா�றா��. �� ��பத�� �த�காரணமாக இ��ப�� அ� விைலேய. ��தபி� தா��� 

�ைண�காரணமாக நி�ப�� அ� விைலேயயா�. அ� �ைறயி� வ�வன ஓ�கார�மா�. இ� ஓ�கார� 

தி�ைவ�ெத��ைத� தா�கி�ெகா�� ேவறற நி�பதா� தி�ைவ�ெத���� கணி�பா��� ஓ�கார� 

ேவ��வதி�ெற�ப. அ� ��ைம வ�மா�: 

"ஓ�கார ேமந� றி�வாசி உ�றதனி� 

நீ�கா எ��ேத நிைற�டரா�-ஆ�கார� 

அ�றா� அறிவரணி அ�பல�தா� ஆடலி� 

ெப�றா� பிற�ப�றா� பி�." 

- 34 

(அ. சி.)  உ�ந�தி - வ��ைட சிவ�. நனாவ�ைத - நன�. அைட�தா� - �ைறயா� அமலா அதீத� - ச�த 

�ரிய அதீத�. 

(7) 

2272. ��த அதீத� சகல�தி� ேதா��றி� 

அ�த� அ��நீ�கா வா�கணி� றானாக� 

சி�த �க�ைத� தீ�டா� சமாதிெச�� 

அ�தேனா ெடா�ற� க���த லா�ேம. 

(ப. இ.)  �ய அ�பா�நிைல நனவி� ஆ�யி� ேதா���றா� அ�தனாகிய சிவெப�மானி� தி�வ�� 

ெவளி�ப��நி�� எ��� நீ�கா எ�க. அ�விட�� எ�ணமாகிய சி�த�தினா� உணர�ப�� மாயா காரிய� 

ெபா��களிடமாக வ�� இ�ப�ைத எ�ணா� உண���� உண�வா��திக�� சிவெப�மா� தி�வ��ண�வி� 

ஒ��கி உண�வதாகிய சமாதி ெச�த� ேவ���. அ� சமாதியினா� அ�தனாகிய சிவெப�மா� தி�வ�யி� ேவறற 

நி�றி���த� உ�டா��. சிவெப�மா�ட� ேச���ைவ�பத��� தி�வ�ேள �த� காரணமா� எ�க. 

(அ. சி.)  ஆ�கணி� - அ�விட�தி�. சி�த �க� - சி�தைனயா� அைட�� �க�. அ���தலாேம - அ�ேள 

காரணமா��. 

(8) 

2273. ேவ�ெச� தானி� பாதியி� ெம��  1ெதாைக 

ேவ�ெச� தாென�ைன எ�க�� வி����தா� 



ேவ�ெச� யாவ�� ேகவல� ேதவி�� 

ேவ�ெச� யாவ�த� ேமவிநி� றான�ேற. 

(ப. இ.)  சிவெப�மா� ஆ�யி�க� ஒ�வேராெடா�வ� தைணயாக ம�வி வா��� த� தி�வ�ைய 

அைடயேவ��ெமன� தி���ள� ெகா�ட�ளின�. அத�ெபா���� காவ� ��தைல ேம�ெகா��� 

ஆடவைர��, காத� ேப�தைல ேம�ெகா��� மகளிைர�� கா�த� க�தின�. க�தி� தா� ஆ� ெப�ணா� 

இ�ேவ��வி� ஒ�ெப� வ�வ�ெகா�டன�. அ� வ�வேம அ�ைன அ�த� என� ெசா�ல�ப�� ச�தி சிவமா��. 

அதனா� ஆ�யி�க�� ஆ� ெப� என இ�ேவ�������தன. எ�ைன�� அ�ஙனேம ெச��தி வி��தன�. 

த�னினி��� எ�ைன ேவ�ப��கா� ஒ�� பட� ெச�� ஒ��கி�ெகா�டன�. அ�ேவ அ��ேகவல� 

என�ப��. ேகவல� - �ல��; தனிைம; ஒ��க�. 

(அ. சி.)  இ�பாதி - ஆ� ெப� இ� ப�தியான உ�வ�, ம�ைக ப�க உ�வ�. எ�க�� வி����தா� - 

வியாபக� உற� ெச�தா�. அ�� ேகவல� - நி�மல ேகவல�. ேவ� ெச�யா - ேவ��ைம ெச�யாம�. 

(9) 

 
1. ச�தி��. சிவஞானசி�தியா�, 1. 3 - 41. 

" ேதா��. 8. தி�வாசக�, தி��ேகா���பி - 18. 

" ஒராக. 8. தி��ேகாைவயா�. 194. 

" மி�ெறா�. 8 - 246. 

" அ�வ����. �மர��பர�, சித�பர� - 54. 

2274. கற�ேகாைல ெகா�ளிவ� ட�கட லி�திைர 

நிற�ேச� ததிம�தி� மல�தினி� நி�ற�� 

அற�கா� �வ��க நரக� �விேச��� 

இற�கா �யிர� ளாலிைவ நீ��ேம. 

(ப. இ.)  ஆ�யிரான� மல�பிணி�பினா� ந�ைம தீைமகைள� �ரிகி�ற�. அ� விர��� அற�பாவ� ஆக 

வள��� �தி��� விைளகி�ற�. விைள�� இ�ப ��ப�பய�கைள �ைறேய தனி�தனி �க�� ஒளி�ல� 

இ��லக�களி�� ஒ��� �க�� நில�லக�களி�� ��மா� ெச�� பய� அ���கி�றன. இ�ஙன� இ� 

விைன�பய� �க�வா� அ� �யி�க� மாறிமாறி� பிற��� இற��� வ�� இைடயறாநிைல��� கற�ேகாைலயாகிய 

கா�றா�, ெகா�ளி ���வதாேல�ப�� வ�ட�, கடலி� எ�� அைல, ம�தா� கைடய�ப�� தயி� �தலியன ஒ�பா��. 



இ�ஙன� மாறிமாறி வ���� உயி�களி� வ��த�க�� அவ�ைற� சிவெப�மா� தி�வ�ளா� நீ�க� ெபா���� 

ெச�விவ�வி�� நீ�கி அ��கி�றன�. 

(அ. சி.)  கற�� ஓைல - கா�றா� ெகா�ளிவ�ட� ���� - (கா��திைக மதியி� பி�ைளக�) எரிெகா�வ� 

����. நிற� ேச� - அழகிய. இர�கா உயி� - வ���� உயி�. 

(10) 

2275. தாேன சிவமான த�ைம தைல�பட 

ஆன மல�ம� பாச ேபத�க�� 

ஆன �ண�� பரா�மா �பாதி�� 

பா�வி� ��மதி ேபா�பட  1ராேவ. 

(ப. இ.)  தி�வ��ேப�றா� ஆ�யி� தாேன சிவமா�த�ைம எ���. எ�த� ெதா�ைமயான மல�� அ� 

மல�ைத�ேபா�க அ�ளா� ேச��க�ப�ட பாச ேவ�பா�க�மாகிய ஐ�மல�க�� நீ���. அதனா� ஏ�ப�� 

�ண�களாகிய தீைமக�� அக��. உயி��த�ைம� தைடயாகிய பரா�மா�பாதி�� நீ���. இைவ ���� உட� 

ஒ��� அக�வத�� ஒ�� ஞாயி�றி��� தி�க� நீ��வதா��. நீ��த� எ�ப� அட��த�. அஃதாவ� 

ெசயல�த�. 

(அ. சி.)  பாசேபத� - ஐவைக மல�. பரா�மா - ப��த�ைம நீ�கிய ஆ�மா. 

(11) 

2276. ெந����� நீ��� வா��� உ�ட�� 

அ��க�� ேசாம�� அ�ேக அம�� 

தி��த�க மா�� திைச�க� தா�� 

உ��திர ேசாதி�� உ�ள��  2ளாேர. 

(ப. இ.)  உலக�� உட�� ஒ�ெபன� ��� உ�ைமயா� உடலக��� நில���; நீ���; ெந�����; 

கா����; ெவளி 

 
1. ெவ�ேயா�. சிவஞானேபாத�, 5. 2 - 2. 

2. பாராதி. உ�ைம விள�க�, 7. 



���; ஞாயி���; அவ�ைற இய��� ெத�வ�களாகிய அய�, அரி, அர�, ஆ�டா�, அ�ேளா� எ�பவ�� 

உள�. ஐ��த நிைலைய �ைறேய �ல�, ேம�வயி�, ெந�ச�, க���, உ�சி��ைள எ�ப. ஞாயி�� ம��ல�ைத 

அ���தியி��, தி�க�ம��ல�ைத� ��வந�வி�� ��ப. 

(அ. சி.)  இ� தி�ம�திர� அ�ட�தி� உ�ளைவ பி�ட�தி� உ�� எ�� ��கிற�. 

(12) 

2277. ஆைனக� ஐ��� அட�கி அறிெவ��� 

ஞான� திரிைய� ெகா�வி அத����� 

ஊைன யி�ளற ேநா��� ஒ�வ�� 

வானக ேமற வழிெயளி  1தா�ேம. 

(ப. இ.)  ெம�, வா�, க�, ���� ெசவிெய��� ஐ��ல�களாகிய யாைனகைள� தி�வ�� நிைனவா� 

அட�கி உயிெர�� திரிைய� தி�வ��ண�ெவ�� தீயா� ெகா��தி உ�ன��ரிய ஊனாகிய சிவெப�மாைன 

அவன�ளா� இ�ளற இைடயறா� ேநா��� ெப��ேபெற�தினா� ஒ�வ���� சிவ�லக� ஏறி இ���� வழி 

எளிதா��. உ��த� எ��� ெதாழி�ெபய�. உ�ன�ப�� ெபா�ளாகிய சிவெப�மாைன� �றி�த� - ஆ�ெபய�. 

உ��த� எ��� ெதாழி�ெபய� �தனிைல� ெதாழி�ெபயரா��கா� உ� எ�� ஆ��. அ� �த� 

நீ��ெகா��த� ேகா� எ�றாவ�ேபா� ஊ� எ�� ஆயி��. 

(அ. சி.)  ஆைனக� ஐ�� - ெபாறிக� ஐ��. ஊைன - சிவைன. வானக� - ஆ�ைஞ�தான�. 

(13) 

2278. ஆ�ய காலி� அைச�கி�ற வா�வ� 

தா�� ெத��த தம�க ஓைச�� 

பா� ெய�கி�ற ேவதா கம�க�� 

நா�யி ��ளாக நா�க�ட வாேற. 

(ப. இ.)  ஆ�யி�களி� ெந�சக�� நி�� அ�பலவாண� ெச�ைமெபற� தி����� இைடயறா� 

�ரி�த��கி�றன�. அவ� தி�வ� ஆ�யகா� எ�� ெசா�ல�ப��. அதனா� அைச�க� ெப�கி�ற� உயி���. அ� 

�யி��பிைன ந�நா�வழியாக� ெச��தி நி�பா���� தி�மைற� தி��ைறக� ேதா��த�� வாயிலா� வல�ைக 

உ��ைகஒலி நல�ற� ேக���. அ� ெவாலி ப��� எ��. 'தா��ெத��த தம�க ஆைச' என ஓதின�. த��த�: 

தா��ெத�� �தனீ�ட�. �க� ��� ெபா�� ��க�மாக� ேதா��� ேவதாகம�க�� உ�டா�. ந�நா�யி� 

��விடமா� உ�சி��ைள வழியாக இைவயைன��� எ�னக�ேத க���ேள�. 



(அ. சி.)  அைச�கி�ற வா� - சில�ெபாலி. தா��� - மி��� (த���). நா� - ���ைன. 

(14) 

 
1. உட�ெப��. அ�ப�, 4. 75 - 4. 

2279. 1��ைன� பிறவியி� ெச�த ��தவ� 

2பி�ைன� பிறவியி� ெப�றா� அறியலா� 

த�ைன யறிவ தறிவாமஃ த�றி� 

பி�ைன யறிவ� ேபயறி  3வா�ேம. 

(ப. இ.)  ஒ�வ� ��பிறவியி� ெச�த ந�றவ�ேப� பி�ைன� பிறவியி� ெப�ெணா� �றைன� ேப�� 

ெப��ெதா�டா� உணரலா�. தி�வ�ளா� த�ைன� தைலவைன உண�� �ைறயி� உண�த� ேவ���. 

தைலவைன உண�� �ைறயி� உண�த� எ�ப� அ�ைம எ�� உண�த�. அஃ� 'ஆ�வாரிலி மா�ஆேவேனா' 

எ�ற�ளிய தி�மைற ��வா�ண�க. சா�பா� சார�ப�� ெபா�ைள�ண�தேல ம�க�பிற�பி� ெப��ேப�. அ� 

��ைம �ைற�ெபயரா��, �த�ைம�ெபயரா�� உண�க. இ� ��ைம ஏைன�யிரின�க��� இ��. அ�ேபா� 

ஆ�யி��� எ�ஞா��� சா�ெபன நி�� இ�ப� ெகா��த��� சிவெப�மா� சா�பிைன எ�திய அ�ைம 

எ��ணர�ப�தேல சிற�பா� எ�க. அ�ைம என உண�தேல ெம��ண�வா��. அ�ேவ ேவ�ட�த�க அறிவா� எ�க. 

இ� வி�மிய அறிவ�லாத ஏைனய அறி�கெள�லா� ப�தறிவா�� அ�ேவ ேபயறிவா��. '��ைனயறிவினி�' எ�ற 

பாட�தி�� ��ைன அறிவி� ெதாட��சியா� என�� 'பி�ைனயறிவிைன' எ�ற பாட�தி��� பி�ைன� ேதா��� 

சிவைனயறி�� அறிெவன�� ெபா�� ெகா�க. 

(15) 

2280. ெசயல� றி��க� சிவான�த மா�� 

ெசயல� றி��பா� சிவேயாக� ேதடா� 

ெசயல� றி��பா� ெசக�ெதா�� �டா� 

ெசயல� றி��பா��ேக ெச�தி��  4டாேம. 

(ப. இ.)  தி�வ�ளா� ெசயல�றி��பைத� சமாதி அ�ல� நி�ைட எ�ப�. '��கி�க�டா�' (173) எ�ப�� 

இ�ெபா��� ெசயல�றி��க� சிவஇ�ப� ஆ��. ெசயல�றி��பா� சிவேயாக� ேதடா�. அவ�க� உலகநிைலயிலா 

வா��ட�� �டா�. ெசயல�றி���� தி�வின�கேக சிவெப�மானி� ேபரி�ப� ெச�தி��டா��. ெசயலற� 

அக��ற� ெசயலறலா�� ஆனா� ஆ�டா� அ�யி�ப �க��� ெசய���. அ� ஒ�வா� நி��� நி�ைட. 



(16) 

 
(பாட�) 1. ��ைன யறிவினி�. 

2. பி�ைன யறிவிைன� 

3. எ�ைன. அ�ப�, 5. 91 - 8. 

" த�னி�. " 5. 97 - 29. 

" எ�ன ��ணிய�. ச�ப�த�, 2. 106 - 1. 

" அறி�ைடயா�. தி���ற�, 427. 

" ந�ெசய. தி���தியா�, 6. 

" த�ைன. தா�மானவ�, 34. த�ைன - 1. 

4. நாம�ல. சிவஞானேபா��. 10. 2 - 1. 

" ெச�த�. தி��களி���ப�யா�, 61. 

2281. தானவ னா�� சமாதிைக  1��னா� 

ஆன மலம�� அ�ப�� த�ைமேபா� 

ஈனமி� காய� இ���� இ�நில�� 

ஊன�க� எ�� ெமாழி�ெதா�� ேவா�க�ேக. 

(ப. இ.)  தி�வ�ளா� ஆ�யி���� தா� அவனா� சமாதி ைக ��னா� ஐவைகயான மலம��. சி��ண�வி 

எ��� ப��த�ைம அக��. �லா� �க�த�, ெகாைல, கள�, க�, காம�, ெபா��ற�, சிவைன மற�த�, 

சிவன�யாைர மற�த� எ��� எ�ெப�� ��ற�� ஒழி�� சிவெப�மா� தி�வ�ைய ஒ��ேவா���� ��றம�ற 

அவ�த� ந��ட� சிவ�லக�திலி����. இ�நில� - ெப�ைமமி�க �லக�; சிவ�லக�. இ�நில� - நில�லக� 

எ�ற�� ஒ��. 

(அ. சி.)  ஊன�க� எ�� - (1) ெபா�, (2) ெகாைல, (3) கள�, (4) க�, (5) காம�, (6) கட� ேகாட�, (7) 

இர�த�, (8) ெவ�ள�. 

(17) 

2282. ெதாைலயா அரன�  2ேதா��ம� ச�தி 

ெதாைலயா இ�ெளாளி ேதா�ற அ��� 

ெதாைலயா� ெதாழி�ஞான� ெதா�ைமயி� ந�ணி� 



ெதாைலயாத ெப�த�� தி�கிைட ேதா�ேம. 

(ப. இ.)  ஆ�யி�க��� ெச�விவா��த�� தி�வ�� வீ��சியாகிய ச�திநிபாத� எ���. எ�தேவ, எ��� 

ெபா�றா� சிவெப�மானி� தி�வ� ேதா��� ஒ���வத�லா� ெக�தெல�தாத மலமாகிய இ���, 

சி��ண�வாகிய உயி��த�ைம�� ேதா��� அ�வாகிய ஆ�யி���� ேக��லாத ெதா�ைமயிேலேய உ�ள 

ந�ெனறி நா�ைமயி� ெதாழி�� அறி�� உ��. அதனா� க�� வீெட�� ெசா�ல�ப�� இ�நிைல�� ேதா���. 

அத�கிைடயி� ஆ�யி� அ�ளி� ேதா��. 

(அ. சி.)  அ� ச�தி - அ��ச�தி. இ�� ஒளி - ஆணவ�தி� த�ைம. அ��� - ஆ�மாவி� த�ைம 

ெப�த� - ப�த பாச�களி� நி��� நிைல. 

(18) 

2283. ேதா�றிய ெப�த�� ��தி�� ��ச�தி 

மா��� ெத��� �யி�ெப� ம�றைவ 

தா�த� ஞான�த� ச�தி��� சாதனா� 

ஊ�றலி� லா�� ெளாளி�ெகாளி யா�ேம. 

(ப. இ.)  தி�வ��ச�தியா� ஆ�யி���� ேதா��வி�க�ப�ட க��� வீ�� ேதா���. அவ�ைற அ� �யி� 

ம���� ெத���� உண��. பி� சிவெப�மா� அ��கி�ற தி�வ��ண�வா� அ��யி� ச�தி��� சாதன� 

ஆ��. அஃதாவ� அ� �யி� அ��வழி 

 
1. நானவென�, சிவஞானேபாத�, 10. 1 - 1. 

(பாட�) 2. ேதா��ைம� ச�தி. 

ஒ��வ�. ஊ�றி நி�� நிைல�பத�லாத உ�ெளாளி��� ஒளியா� சிவஒளி ேதா���. 

(அ. சி.)  மா��� - மய�கி��. 

(19) 

2284. அறிகி�றி லாதன ஐேய�� ஒ��� 

அறிகி�ற எ�ைன யறியா தி��ேத� 

அறிகி�றா� நீெய� ற��ெச�தா� ந�தி 

அறிகி�ற நாென� றறி��ெகா�  1ேடேன. 



(ப. இ.)  தாேம அறி�� த�ைமயி�லாத ��ப�தா� ெம�க�� ஆ�யிரா� அறிகி�றன. அ� 

��ைமயிைன�� அறிகி�ற எ�ைன�� அறியாதி��ேத�. சிவெப�மா� அறி�� த�ைம உன���ளெத�� 

அ�ளா� அறிவி�தா�. அதனா� நா� அறிகி�ேற� எ�� அறி�� ெகா�ேட�. இத�க� ந��ல� த� 

��னிைலயிைன ஓதி ய��கி�றன�. 

(அ. சி.)  ஐ ஏ�� ஒ��� - 36 த��வ�க��. 

(20) 

2285. தானவ னாகிய ஞான� தைலவைன 

வானவ ராதிைய மாமணி� ேசாதிைய 

ஈனமி� ஞான�தி னி�ன�� ச�திைய 

ஊனமி லா�த�ைன �னிைட� க�டேத. 

(ப. இ.)  ேமேலாதியவா� விள�க விள��� அறி��ள� உயிெரன உண��ேதா� இ��ைப� ெபா�னா��� 

இைய�ேபா� த�ைன அவனா��� ஞான�தைலவ� சிவ� எ�ப�. சிவ�லக வா�வின��� �த�வ�� அவேன. 

அளவிட�படாத மாமணியாகிய ெச�மணி� ேசாதிைய, மாசிலா ெம��ண�ைவ ந��� இனிய வன��மி�� 

ந�ல�ளா�ற�� அவேன. ஒ�ஞா��� ���த�ற�ைமயி� ஏ�� �ைறபா��லாத சிவெ�மாைன இ� �ட�பக�ேத 

அவ� கா�ட� க��ெகா�ேட� எ�க. 

(21) 

2286. ஒளி�� இ��� பைர�� பைர�� 

அளிய ெதனலா�� ஆ�மாைவ ய�றி 

அளி�� அ��� ெத��� கட�� 

ெதளிய அ�ேள சிவான�த மாேம. 

(ப. இ.)  சி�றறிவாகிய ஒளி��, ஆணவமாகிய இ���, இவ�ைற விள��� நட�பா�றலாகிய பைர��, அ� 

தி�வ�ளா� தைலயளி�க�த�க ஆ�யி�� அ�ளா� உணரலா��. அத�ேம�� தைலயளி�ைப��, அதைன� �ரி�� 

அ�ைள��, அ� வ�ளா� எ��� ெத�ைள�� கட�� தி�வ�ைய� ெதளிய� �ைண�ரி�� வன�பா�றலாகிய 

தி�வ�ேள சிவ�ேபரி�ப� ஆ��. 

(22) 

 
1. வ�ெத�ட�. தா�மானா�, ஆகார �வன�. 18. 



" அறியாைம. " உட� ெபா��ற�. 22. 

2287. ஆன�த மா�� அரன�� ச�தியி� 

தான�த மா�யி� தாேன சமாதிெச�� 

ஊன�த மா�ண� வா�� �ண��றி� 

ேகான�த� வா��க மகாவா�  1கியமாேம. 

(ப. இ.)  ேபரி�ப� ெப�வா�வா� ஆன�தமாவ� அரன�� ஆ�ற� எ�ப. அ� வி�ப� எ�திய ஆ�யி� தாேன 

ெசயல�றி���� சமாதி எ���. ஊ� என�ப�� உடலி� ��� ேதா�றி ெயா���� ஆ�க� ெபா�� அறிவி�ல�, 

அத� �த� அழிவி�ல� என �ண���� அ��வழி உயி� உண��. உண��� உண���கி�ற அறிைவ�� உண��. 

உண��தா� ேகானாகிய சிவெப�மானி� தி�வ��ேபரி�ப� வா����. இ� ��ைமயைன��� ெப�� 

ெபா��கிளவியாகிய தி�ைவ�ெத��தா� உ�டா�. ெப��ெபா��கிளவி - மகாவா�கிய�. 

(அ. சி.)  ேகான�த� - சிவ�தி� த�ைம. மகாவா�கிய� - ெப�� ெபய�. 

(23) 

2288. அறிவி�க ேவ�டா� அறிவ� றய�ேவா���� 

அறிவி�க ேவ�டா� அறிவி� ெசறிேவா���� 

அறி�� றறியாைம ெய�திநி� ேபா��ேக 

அறிவி�க� த�மறி வாரறி  2ேவாேர. 

(ப. இ.)  அறி� ஒ�சறி�� இ�றி� க�டேத கா�சி ெகா�டேத ேகாலமா� வ�த வரைவ��, த�த 

உறைவ��, ��த�ேபா� ெநறிைய�� ��றாக மற�� மாெவன� திரி�� கயவ����, சிற�த தி��ைற ��களா� 

உ�ைம உண��த� ேவ��வதி��. ேபரறி�� ெப�� ெபா�ளா� சிவெப�மா�ட� ஓரறிவா�� திக�� 

நிைறவிைன�ைடய ஒ�ைம ேயா���� ெம��ண�� ��க� ேவ��வதி�ைல. அறிவிைன� ெபா��தி அறியாைம 

வய�ப����கி�ேறாேம எ�� ெப��கவைல ெகா�� ஒ��கிய மன�தரா� உய�வழி நா�வா��ேக ெம��ண�� 

��க� ேவ��� எ�க. உய�வழியாவ� யா��� எ�தைகய உ��ட�� ��� பிற�� எ�ஞா��� ��ப� 

எ�ப��, ந��� சிவெப�மா� தி��ட� ��� சிற�� எ�ஞா��� ெபா�றா இ�ப� எ�ப�� அ�ளா� அறித�. 

அறி�� அதைன எ��த�� ந�ெனறி நா�ைம ந�றவ��ரித�. இ�தைகய ேவ�ைக�ைடேயா��� ெம�க�ட 

��கைள அறிவி�த�ேவ���. அவ�க� த�மறிவா� அறி�� அறி�ைடேயாராவ�. இ� ��ைம சிவஞானசி�தியா� 

பரப�க�தி�க� காண�ப�� "ேபாதமி�� ேதா�" எ��� தி��பா�டா�� உணரலா�. ேம��, "எம�ெக� எவ�� 

ெகைவ ெதரி�� அ�வ� தம�கவைன ேவ�ட� தவி�" (46) எ��� தி�வ�� பயனா�� இ���ைம உணரலா�. 



(24) 

 
1. க��பி�. அ�ப�, 4. 74 - 3. 

2. சிவ� எ���. சிவஞானேபாத�, 12. 4 - 4. 

" ேபாதமி��. சிவஞானசி�தியா�, ��. 

" ப�ைடந�. " �தலிய. 

2289. ச��� அச��� சதச��� தா���� 

சி��� அசி��� சிவசி�த தா�நி��� 

��த� அ��த� ெதாட�கா� �ரிய��� 

��தரா ���ட� ெசா�ல�  1றவ�கேள. 

(ப. இ.)  ஆ�யி��� நிைல�� நிைலயாைம எ��� இ�ெபய� உ��. இதைன� சதச�� எ�ப. இதைன� 

சா�பி என�� ஒ��. ச�தாகிய திரிபி� ெம�ெபா�ளா� சிவ��ட� ��த�� உரிைம�ைடயதாதலா� ச�ெத��� 

ெபய� உயி��� உ��. அ�ேபா� திரிபிைன எ��� ெம��ெபா�ளா� மாைய�ட� ��தலா� அச�ெத��� ெபய�� 

உயி��� உ��. அச��: ச�தி� - உ�ைமயி� எதி�மைறய��. ச���ேபா�� எ��� திரிபி�றி 

ஒ��ேபாலி���� த�ைம அ�லாத� எ�ப� ெபா��. ���� ெபயரியாகிய தா� ச��ட� ��� ச�தாகநி��� 

அச��ட� �� அச�தாக நி���. அ�ேபா� அ� ஆ�யி� ���ண�வாகிய சிவ��ட�� நி���. ச��� 

உண�வி�லாத மாைய ஆ�க��ட�� மாைய�ட�� விைனமல�க�ட�� நல�ெபற �யல� ��நி���. அதனா� 

சிவசி�ெத��� ெபய�� உ�டாயி��. அறி� அறியாைமயாகிய இர��� ெதாட�காத ேப�ற�க���, ஆ�யி� 

�யதா� இ����. அ�ேபா� உற�க� கன� நன� எ�ன ��றி�� �யதாகேவ இ����. 

(25) 

2290. தாேன யறியா� அறிவிேலா� தான�ல� 

தாேன யறிவா� அறி� சதச�ெத�� 

ஆனா� இர��� அரன� ளா�நி�க� 

தாேன யறி�� சிவ��ட� த��ேம. 

(ப. இ.)  ஆ�யி�க� தாமாக அறியமா�டா. அறிவி�லாத த�ைம�ைடயனவ�ல. அறிவி�தா� அறி�� 

த�ைம�ைடயன. அதனா� தாேன யறியா� அறிவி�ேலா�� தான�ல� எ�ற�ளின�. அ� �யிரி� அறி� 

சதச�ெத��� உ�ைமைய அ�ளா� அறி�தா� அ� �யிரி தாேன அறிவா�. இ� வி�நிைல�� சிவெப�மா� 



தி�வ�ளா� எ���. அதனா� அ� வ�ளி� கல�� அ�ளா� நி�ப�. நி�கேவ தாேன யறி�� சிவ��ட� �ண��த 

அவ� தி�வ�யி� ஒ�வா�ைற�� ெப�வா����� ேபரி�ப� ���ப�. உயிரி - உயி��கிழவ�; ஆ�மா. 

(26) 

2291. த��வ ஞான� தைல�ப� டவ�க�ேக 

த��வ ஞான� தைல�பட லா�நி��� 

த��வ ஞான��� தானவ னாகேவ 

த��வ ஞானான� த�தா�  2ெதாட��ேம. 

 
1. ச�தச�. சிவஞானசி�தியா�, 7. 3 - 1. 

" அறியாைம. தா�மானா�, உட� ெபா��ற - 22. 

2. க�டவிைவ. சிவஞானசி�தியா�, 9. 3 - 1. 

" த��வ�தைல. அ�ப�, 5. 46 - 7. 

(ப. இ.)  ��ப�தா� ெம�களி� உ�ைம உண�� உண��தைல� ப�டவ�க�ேக தி�வ��ண�வாகிய அழியா� 

த��வஞான� ைக���. அ� தி�வ��ண�� ைகவ�தா� சிவன�ளா� உயிரி சிவனாவ�. சிவனாகேவ 

தி�வ��கீ� அம��� தி�வ�யி�ப� ���ப�. 

(27) 

2292. த�ைன யறி�� சிவ�ட� தானாக 

ம�ன மல��ண� மா�� பிற�ப�� 

பி�ன� ச���தி ச�மா��க� ேபெராளி 

ந�ன� ஞான�� ��திைர ந��ேம. 

(ப. இ.)  தி�வ�ளா� ஒ�வ� த� உ�ைம நிைலயிைன அறி�� அ� சிவெப�மா� தி�வ��கீ�� த�கி 

நிைல�ப�. த�கேவ மல� �தலியவ�றி� பிணி�� மைற�� ���� �தலிய ப��க� அ��. அறேவ பிற��� அ��. 

அ�றபி� ைக��வ� உ�ைம� தி�வ�� ேபறா��. அ� ேப�றா� ந�ெனறி�ேபெராளி ந���. ந�ணேவ எ��� 

ந�ைம பய�பதாகிய தி�வ��ண���ெபாறி ெப�ற தி�வினராவ�. அ� தி�விைனேய 'வாராத ெச�வ' ெமன��, 

'ெச�வ� கழேல��� ெச�வ� ெச�வேம' என�� ெச�தமி�� தி�மைற அ��வதா��. ெபாறி - ��திைர. 

(28) 

2293. ஞான�த� ேமனி கிரிைய ந�வ�க� 



தா��� இ�ைச உயிராக� த�பர� 

ேமனிெகா� ைட�க� ம��வி� தாதலா� 

ேமானிக� ஞான�� ��திைரெப�  1றா�கேள. 

(ப. இ.)  சிவெப�மா� ஆ�யி�கைள ஆ�ெகா�ளேவ��� தி�வ�ளாகிய ேபரறிேவ தி�ேமனியாக� 

ெகா�ட��வ�. இ� ��ைம 'ச�தித� வ�ேவ ெத�னி� தைடயிலா ஞானமா��' எ�பதனா� ெபற�ப��. 

தி�ேமனியி� கா�� தி������க� தி�வ�ளா�றலா��. உயி���� தி�வ�� விைழவா��. இவ�றா� தாேன 

���தலா� சிவெப�மா� தி����ெகா�ட�ளின�. அதனா� பைட�த� கா�த� �ைட�த� மைற�த� அ�ள� 

எ��� தி��ெதாழி� ஐ��� �ரிவானாயின�. அவேன ஐ�ெதாழி���� ���த�வனாவ� ேமானமாகிய 

�த�ைம நிைலயி��ள ந�லா� தி�வ��ெபாறியா� சிற��� ெப����தா�. 

(அ. சி.)  ஐ�க�ம� - �த ��தி �தலிய ஐ�� ��தி, இ� விேசட தீ�ைக ெப��� சிவ�ைச 

ைக�ெகா�டவ� ெச��� ��திக�. ஞான�� ��திைர - சி� ��திைர. 

(29) 

2294. உயி��கறி ��ைம �யிரி�ைச மான� 

உயி���� கிரிைய �யி�மாைய ��க� 

உயி��கிைவ ���ேவா� ஊ�� மவேன 

உயி��ெசய ல�றிய� ��ள��  2ளாேன. 

 
1. க�தமல�. சிவ�பிரகாச�, 17. 

" உ�வ��. சிவஞானசி�தியா�, 1, 2 - 19. 

ஈ�றா�. அ�ப�, 4, 95 - 1. 

(ப. இ.)  ஆ�யி��� அ�� அறி� ஆ�ற� ���� எ����ள உ�ைமயா��. சிவெப�மா� ஆ�யி��� 

இவ�ைற விள��வி�த� ெபா��� மாையயினி�� ���ட� ப��ட�கைள� பைட�தளி� த�ளின�. இவ�றா� 

வ�� பயைன அ� �யி�க��� சிவெப�மா� ஊ��ய��கி�றன�. அ�ஙன� ஊ��ய���கா� அ� சிவெப�மா� 

ேதா�றா� �ைணயாக நி�ற��கி�றன�. இ��ட� கல�களி� ப��வர� ெச�கி�றன�. ப�� - அபமான�. 

இைவ யைன��� உயிைர ந�ெனறி�ப��த உயி���யிராகிய சிவெப�மா� ெச�வி��� ெசயெல�க. எனேவ 

ஆ�யிரி� ��ைம�ெசயலாகா. எனேவ அ�ைம�ெசயலா�� எ�ப� �றி�ெப�ச�. ���ட�: க���� பிற��ட�. 

ப��ட�: க���� சிற��ட�. 



(30) 

2295. ெதாழிலி�ைச ஞான�க� ெதா�சிவ சீவ� 

கழிவ�ற மாமாைய மாையயி னா�� 

பழிய�ற காரண காரிய� பா�வி�� 

அழிவ�ற சா�தாதீ த�சிவ  1னாேம. 

(ப. இ.)  ெதாழி� விைழ� அறிவாகிய ���� ெதா�ைமயாக��ள ேப�யிராகிய சிவெப�மா���� 

ஆ�யிராகிய சீவ�க���� உ�ளன. சிவெப�மா��� அைவ ���� தாேம விள��வன. ஆ�யி���� 

சிவெப�மா� விள�க விள���தைகயன. சிவெப�மா���� தாேம விள���கா� த�னி� ேவற�லா� தி�வ�� 

�ைணயா� விள��� ஆ�யி��� அைவ ���� பிற�பாகிய க���க� தி�வ�� இைய�திய�க மாயாகாரிய� 

க�வி�� ஒளி�� உ��ைணயாக ெகா�� விள��கி�றன. சிற�பாகிய ஒ���க� தி�வ�ைள� க�வி� 

�ைணயா� ெகா�� விள��கி�றன. அழித� இ�லாத மாமாைய மாையக� க�வியாக அ�பறி� ஆ�ற�க� 

நிக�வன. ��றம�ற காரணகாரிய� ஆகிய அ�வநிைல� பாழிைன�� வி�� ேமலாகிய அழிதலி�லாத அ�பா� 

அைமதியானவ� சிவெப�மா�. 

(அ. சி.)  மாமாைய - ��த மாைய. மாைய - அ��த மாைய. சா�தாதீத� - ஆன�த அதீத�. 
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2296. இ�ல�� உ�ள�� யாைவ�� தானாகி 

இ�ல�� உ�ள� மாய�றா� அ�ணைல� 

ெசா�ல� ெசா�லி�� �ராதி �ரெம�� 

ஒ�ைல �ண��தா� உயி���யி  2ரா�ேம. 

(ப. இ.)  நிைலேபறி�லாத காரிய�தி��, நிைலேப��ள காரண�தி�� கல�பா� சிவ� ஒ�றா� 

நி�ற��கி�றன�. இ� நிைல அவ���� நம��� ெதா��ெதா�ேட உ�ள�. அ� �ைறயா� சிவ� யாைவ�� 

தானாகி நி�கி�றன�. ெபா�� த�ைமயி� அவ� ேவறாக நி�ற��கி�றன�. அ� �ைறயா� அவ� யாைவ�� 

அ�ல 

 
1. சீவ��. சிவஞானசி�தியா�, 1. 3 - 5. 

2. ஒ�ெபா�. " 1. 1 - 7. 



னாகி�றன�. அ�தைகய வி�மிய ���த� அ�ணைல� ெசா�லா� ெசா�ல� ெதாட�கினா� 'ெசா�கழி� 

பாதமல' ராதலி� மிக�� எ�டா� ெதாைலவினனாவ� தி�வ�ளா� அவைன உ�ளவா�ண��தா� அவ� உயி��� 

உயிரா� உடனாக நி�ற��கி�றன�. இ�ல� - அச��. உ�ளத� ம�தைலய�� அச��; ேதா�றி ெயா���� 

திரி�ைடய� அச��. ஒ�ைல - ஒ��� வைக; உ�ளவா�. 

(அ. சி.)  இ�ல�� உ�ள�� - அச���, ச���, ெசா�ல� - ெசா�லினா�. 

(32) 

2297. உயிரி�ைச ��� �ழித�� ச�தி 

உயிரி�ைச வா�� ெயாழி�தி� ஞான� 

உயிரி�ைச ��� �ட�ற லாேல 

உயிரி�ைச வா�� �ய�பத�  1ேச�ேம. 

(ப. இ.)  ஆ�யி��� அளவிற�த ப�றிைன உலகிைட��� அைலத�மா� ெச���அ�� நட�பா�ற�. அ� 

�யி���� ெச�வி வா��த�� அ� ப�றிைன வா�� ஒழி�தி�மா� ெச���அ�� வன�பா�ற�. நட�பா�ற� - 

ஆதிச�தி; கிரியாச�தி. வன�பா�ற� - பராச�தி; ஞானச�தி. அ� �யி��� வன�பா�ற� ெம��ண��� ெபா�ளா� 

சிவெப�மா�பா� அ�பிைன����. அ� சிவெப�மா�� ஆ�� உடனா�ைறகி�றன�. ஆதலா� அ� �யி�க� 

உலக�ப�றிைன வா�� உய�வற உய��த ஒ� ெப�� நிைலயா� சிவெப�மா� தி�வ� நிைலயிைன அ�ெபா�ேத எ���. 

(அ. சி.)  உயிரி�ைச - உயி��� இ�ைச. உழித�� - அைலய� ெச���. உட�றலா� - சிவ� உயி�ட� 

இ��தலா�. 

(33) 

2298. ேச�� சிவமானா� ஐ�மல� தீ��தவ� 

ஓெரா�றி லாைர� மலவி�� உ�றவ� 

பாரி�க� வி�ண ரக���� பா�ைமய� 

ஆ��க� ேடாரா� அைவய�� எ�ற�ேற. 

(ப. இ.)  அ�ளா� ஐ�மல� தீ��� ெத���றவ� தி�வ� ேச��� சிவமானா�. ெம��ண�� ஒ�சிறி�� 

இ�லாதவ� ஐ�மல இ���� ம�ம� ெகா�டன�. அ�தைகேயா� இ��ேச� இ�விைன� பய�� ஒ��� �க�த�� 

இடனா� நில�லகிைட� பிற�பா�. இ��ேச� இ�விைன�� ந�விைன�பயைன� ���த�� வி�ணிைட� ேச�வ�. 

தீவிைன�பயைன� ���த�� நரகிைட� ேச�வ�. இைவேய அவ�த� பா�ைம ஆ��. இவ�ைற� க��� ேக��� 

இைவயைன��� தி�வ�ளிய�க இய��கி�றன எ��� ெம��ைமைய ஒ�சிறி�� உணரா� உ�ைமயறிவி�லா�. 



(அ. சி.)  ஓ� ஒ�றிலா� - த��வ ஞான� இ�லாதவ�. 

(34) 

 
1. ம���வ. சிவஞானசி�தியா�, 2. 2 - 31. 

" ஏகமா�. சிவஞானேபாத�, 11. 1 - 2. 

2299. எ�தின� ெச��� இ�மாயா ச�தியி� 

எ�தின� ெச��� இ�ஞான ச�தியி� 

எ�தின� ெச��� இ�ஞால ச�தியி� 

எ�தின� ெச��� இைறய�� தாேன. 

(ப. இ.)  ஆ�யி�க� �மாைய �வாமாைய எ��� இ�மாையகளி�� அ�ளா� ெபா��தி� ெச�வன 

ெச��� அ�ேபா� ெபரிய ஞானச�தியிைன� ெபா��தி அறிவிள�க� ெப��. ெபரிய நில�லக�தலா� 

�ல�ப�தியிைன� ெபா��தி� ���பன �����. இைவயைன��� தி�வ�ளா� நிக�வனவா��. எ�தின�: 

��ெற�ச�. 

(அ. சி.)  இ� மாயா ச�தி - ��த மாைய. அ��த மாைய. ஞால ச�தி - பிரகி�தி மாைய. 

(35) 

2300. தி��தன� வி�டா� தி�வி னரக� 

தி��தன� வி�டா� தி�வா� �வ��க� 

தி��தன� வி�டா� ெசறிமல� ��ட� 

தி��தன� வி�டா� சிவமா  1யவேம. 

(ப. இ.)  தி�வ��ண�வா� தி��த��றவ� இ�பமி�லாத ��ப நிைற�த இ��லக� �கா�. தி�வ��ண�� 

- ெம��ண��; சிவஞான�. அ�தைகய உண��ைடயா� நிைலயிலா இ�ப� எ��� �ற�க �லக�ைத�� 

கா�றேசாெறன ஒ��கி� த�ளின�. அவ�க� ஐ�மல� ��ட�ைத�� அறேவவி�டன�. ேம�� சிவமா�� 

திக��தன�. அதனா� அவமாய பிற�பிைன வி�டன�. இவ�கேள த�க�ம� ெச��� தவ� ேதாராவ�. ஏைனயா� 

சிற�பி�லாத பிற��விைன ெச��� அவ�தராவ�. 

(அ. சி.)  தி��தன� - த��வ ஞான� ைக வ�தவ�. 

(36) 

2301. அவ�� சிவம� அறியா� அறியா� 



அவ�� சிவ�� அறிவா� அறிவா� 

அவ�� சிவ�� அ�ளா� அறி�தா� 

அவ�� சிவ�� அவன�  2ளாேம. 

(ப. இ.)  அவமாகிய பிற�பி��� ஏ�வா� யா� என� எ��� ெச���ட� ெச��� பிணி�ெசயைல��, 

சிவமாகிய சிற�பி��� ஏ�வா� உ��க�ட� ெச��� பணி�ெசயைல�� அ�ளா� அறியாேர அறியாதவராவ�. அவ� 

- பிற��. சிவ� - சிற��. இ� ��ைம வ�� தி�வ��வ நாயனா� தி�மாமைறயா �ணரலா�: 

"அறி�ைடயா� ஆவ தறிவா� அறிவிலா� 

அஃதறி க�லா தவ�. " 

(தி���ற�, 427.) 

1. அ�ட�. அ�ப�, 5. 39 - 3. 

" ெகா�ேள�. 8. தி��சதக�, 2. 

2. தவ�ெச�வா�. தி���ற�, 266. 

பிற��� சிற�பாகிய அவ� சிவ� எ��� இர��ைன�� அ�ளா� அறிவாேர அறி�ைடயராவா�. அ� 

விர��ைன�� அ�ளா� அறி�தா� அ� விர��ைன�� சிவெப�மா� நம��� ���வி�ப�� நா� �ரி�� 

பிணி�ெசய� பணி�ெசய�களி� பயனா� ஆ�� அைவ�� அவ� தி�வ�ேளயா�. அ�ளாலறிவெத�ப� 

அ�ைள அறிவி�கேவ�� வி�ண�பி��� அ�ைம அ�பா� அறிவெத�பதா�. ���வி�ப�� அ�ேள 

எ�ப� உட���ட� இ�விைன� பய�கைள� ��� வியாெதாழி�தா� அைவ மிக�� �தி��� பி�ன�� 

பதமா��� ��� ெசயைல�� ெகா��வ�� த��. இத�� ஒ�� உல��த விறைக நில�தி� 

ெதா���ைவ��� பி� எ��� அ��பி� ைவ�� எரி�ப� எளி�. அதைன நீரி� ெதா���ைவ�ேதா 

மைழயி� நைனயவி�ேடா எ��� அ��பி� ைவ�தா� எரி�ேமா? எரியாத�லவா? பி� எ�ன 

ெச�த�ேவ���. அவ�ைற ெவயிலி� �ம�� உலரைவ�பதாகிய ��� ெசயைல�� ெச�த�ேவ���. 

அ�ஙன� ெச�ய இட�தராம� ஆ�யி� மன�ேபா� விடாம� ஆ�டவ� விைன�பயைன �னி�ட� 

அ�வ�ேபா� த��வி�கி�றன�. அ�ஙன� ெச�வ� எ��ைண� ேபர�� எ�� எ��மி�. இதைன� 

தி�வ��வநாயனா� 'இைளதாக ��மர� ெகா�க கைள�ந�, ைகெகா��� கா��த இட��' (879) 

எ��� ெச�தமி�� ெபா�மைறயா� �றி�த��த� கா�க. பிணி�ெசய� - ெதாழி�. பணி�ெசய� - 

ெதா��. ெதாழி���� பய� பிற��. ெதா����� பய� சிற��. �லியா� ெச�வ� ெதாழி�. �ண�தா� 

ெச�வ� ெதா��. 



(அ. சி.)  அவ� - பிற���� ஏ�வாய ெசய�. 

(37) 

2302. அ�ளான ச�தி யன�ெவ�ைம ேபால� 

ெபா�ளவ னாக�தா� ேபாத� �ண�� 

இ�ெளாளி யா�மீ�� ��மல மா�� 

தி�வ� ளான�தி ெச�ெபா�  1ளாேம. 

(ப. இ.)  அன�� அத� ெவ�ைம�� ெபா�ளா� ஒ�றா�� ப�பா� இர�டா� விள���. அ� ப�பிர��� 

ஒளி�� ��� எ�ப. அ�ேபா� தி�வ��� சிவெப�மா�� ஒ�வேனயா�. அ� தி�வ�ேள ஆ�றலாகிய 

ச�தியா��. அ� வ�� ெம��ெபா�ேளா ெடா�றா��. அ�வ�ளி� வ�� தைடயிலா ஞானமா��, ஆணவ� 

'இ�ெளாளிர இ��ட' இ�ளா��. அ� வானவ�ேதா� மீ��� மாைய, க�ம�, மாையயி� விரிவாகிய மாேயய� 

எ��� ��மல�� ���. அ�ஙன� ��யவ�ைற அக��வத� ெபா���� தி�வ�� வ�ேபர�ளி�ப 

நட�பா�றலாக� ���. �� ஐ�மலமா��. அ� நட�பா�ற� உடனாக இ��� இ� மல�கைள அக��வி���. '��மல� 

ஆ��' எ�பதைன மா�த� ஆ�� என ஒ�ெசா� வ�வி��� ெபா�� ெகா�க. அ� தி�வ�� ந�தா� 

ெச�ெபா�ளா� சிவெப�மாைன� கா��ய���. கா�டேவ ஆ�யி�க� சிவெப�மானி� தி�வ��ண�விைன� 

ெப��. ெபறேவ ேபரி�ப� ெப�வா�� எ���. 

(அ. சி.)  அ�ளான ச�தி - அ�� ச�தி. ேபாத� �ண�� - ஞான� ஆ��. 

(38) 

1. அ�ள�. சிவஞானசி�தியா�, 5. 2 - 8. 

2303. ஆதி�த� ேதா�ற வ��ப� மாதிக� 

ேபதி�த த�விைன யா�ெசய� ேசதி�ப 

ஆதி�த� ற�கதி ராலைவ ேச���ப� 

ேபதி��� ேபதியா வாற��  1ேபதேம. 

(ப. இ.)  ஞாயி� கீ�பா� ேதா�ற� தாமைர �தலிய நீ�� ��க� ஒ�� மல��; ம�ெறா�� மல�த��� 

த�தியா� �ைகயா��; ேவெறா�� உல�� இ� ெசய�க� ��களி�க� காண�ப��� அ� ��க� த�மா�ம��� 

நிக�வனவ�ல. ஞாயி�றி� கதி��◌் கல��� இைய���ளதா�றா� நிக�கி�றன. அ�ேபா� தி�வ�� கல�பா� 

அவ� அவ� அ� எ��� �வைக �லக�� ேதா�றிநி�� அழிகி�றன. இ�ேபா� நிைலேபறாக� ேதா��� 



உலக�க�� அழி��. இவ�ைற ேவ�பட� ெச�வத�� ேவ��ய காரண�க� இவ�றி�க� உ�ெடனி�� 

இவ�ைறயிய��� தி�வ�� ேவ�பா�டானா� எ�பேத �ணி�. அழி�� - ஒ����. 

(அ. சி.)  ப�மாதி - தாமைர நீேலா�பல� �தலியன. ேபதி�த� - மல�த�. �வித�. ேச���ப - இய�க. அ�� 

ேபத� - தி�வ�ளி� ேவ��ைம� திற�. 

(39) 

2304. ேபத� அேபத� பிற�ேபதா ேபத�� 

ேபாத� �ண�ேபாத� ேபாத�� நாத�� 

நாத �டனாத நாதாதி நாத�� 

ஆத� அ�ளி� அ�ளி�ைச யாேம. 

(ப. இ.)  ஆ�யி�க�� உட� உல�க�ட� ஏ�ப�� ஒ��ைம, ேவ��ைம, பிற�� என�ப�� ேபத�, அேபத�, 

ேபதாேபத� ஆகிய ேவ�பா�க�� தி�வ�ளி� தி���ள�தா� ஆவன. அ�ேபா� அ��யி�க���ரிய 

இய�ைகயறி��, அ� வறிவி� விள�க� �ைணயா� க�வி �தலிய ெசய�ைகயறி��, இவ�றா� ஏ�ப�� அறிவி� 

வள��சி��, அ� வறிவி��� �ைணயா� ஓைசயாகிய நாத��, இ� நாத�ைத� ெதாழி�ப���� அ�ெளாலியா� 

பரநாத�� தி�வ�ளி� தி���ள�தா� ஆவனேவ. தி���ள� - தி�வ�� இ�ைச. இைவெய�லா� ஆத� எ�� 

ெசா�ல�ப�� ஆ�யிரி� ெபா��ேடயா�. பிற�� - ேபதாேபத�. 

(அ. சி.)  ஆத� - ஆ�மா. 

(40) 

2305. ேமவிய ெபா��கரி யா��� விைனெயன� 

பாவிய �த�ெகா� டா��� பைட�பாதி 

�விய� ��ட�தா� ேபாத� �ரி�த�� 

ஆவிைய நா��� அரன�  2ளாேம. 

 
1. ெந�லி�. சிவஞானேபாத�, 2. 2 - 3. 

" ேதா��வி�. சிவஞானசி�தியா�. 1. 2 - 5. 

" க�தமல�. சிவ�பிரகாச�, ெபா�, 5. 

ெத��மா. அ�ப�, 4. 26 - 4. 



(ப. இ.) ெசய�ைக�ெபா��களா� யாைன �தலியவ�ைற� ெச�� அைவ இய��மா� ெபாறிகைள 

அைம�� இய�க�ப�வ� ெபா��கரியா�� அ� கரி இய��� ெதாழிைல ஒ�ப யா��� பர���ள நில� 

�தலிய ஐ��த�களா� ஆ�க�ப�� இ� �ட�� ஆ�கி�ற�. உட� உல�க���ரிய பைட�� �தலிய 

ெதாழி�க�� அய� அரி அர� �தலியவ�களா� நிக�வன�� இ�தைகயேவ. ஆ�யி��� உட� கல� 

உல�கைள உ�ள�தா� பைட��. அவ��ட� ஆ�யி�கைள இைய�� இய��வ� தி�வ��. இவ�றி� 

ேச��ைகயா� ஆ�யி�க�� அறிைவ விள��வி�ப�� தி�வ��. அவ�றினி��� ெச�வி வ�வி��� 

பிரிவி�ப�� தி�வ��. பிரி��� சிவெப�மா� தி�வ�யி� ேச��பி�ப�� தி�வ��. எ�லா� ஆ��வி�� 

இைணயி� இ�ப� ���பி�ப�உ� தி�வ�ேளயா�. கரி - யாைன; கர�ைத�ைடய�. கர� க�ம� எ��� 

அ�யாக� ேதா�றிய தமி��ெசா�. வில�கின�க�� யாைன ஒ�றி��� ம��ேம ���� ைகேபா�� 

நீ�� அைம�த�ம��ம�றி� ைகேபா�� ேவைல��� பய�ப�கிற�. அதனா� யாைன 'கிரி' எ��� 

சிற��� ெபயரா� வழ�க�படலாயி��. 

(அ. சி.)  ெபா��கரி - மரயாைன. பாவிய �த� - ம� �தலிய �த�க�. �வியி� - உலக இய�. 

(41) 

2306. ஆறா றக�� தைனயறி� தானவ� 

ஈறாகி யாவி� மியா�� தனிெல�த 

ேவறா� ெவளி��� வீ��றா ன�ம�� 

ேதறா� ெதளி���� தீ�ட�  1சிவமாேம. 

(ப. இ.) ம� �த� ஒலி ஈறாக� ெசா�ல�ப�� ��ப�தா� ெம�களி� உ�ைமகைள அ�ளா� அ�� 

��களி� வாயிலாக உண��� அவ�றினிட���ெகா��� ப�ைற வி�த�ேவ���. வி�த� எ�ப� அ� 

ெம�க� நாம�ல எ���, நம�� ஆ�டவனா� தர�ப�ட இரவ�க�விேய எ���, நம�� அைவ எ��� 

இரவேல எ���, அவ�றா� ஆ�டவ� தி��பணிைய� �ரித� ேவ��� எ���, அைவ நிைல இ�லன 

எ��� ெகா�� ப�றி�றி ந�லன �ரி�ெதா��த�. அ�ஙன� ஒ�கிவ�� உரேவா�, த�ைன அ�ைம 

எ�� அறி�தவனாகி�றா�. அ�ைம எ�றறி�த ெம�யறிவினா� அவ� சிவ�ெதா��கி� சிவனாகி�றா�. 

ஒ��கி� சிவமாவெத�ப� நிழ��வி� ஒ��கி�� ெபயரி� ஒ��கி�� ெபா�� ேதா��வ� 

ேபா�றதா�� இவைனேய சிற�பின� என� ��வ�. எ�லாவ��ட�� தா� விரவிநி�பதா� தா� ஈறாவ��, 

த�னி� எ�லா� ெபா��க�� அட�கி நி�பதா� அைவ த�னிெல�தி நி��� த�ைம�� ேதா���. 

ேதா�றேவ அவ� அவ�றி�� ேவறாவ�. ேவறாகேவ அ��ெவளியி� ��வ�. ���தா� ���� வி�தைல 



உ�றவனாவ�. வன�பா�றலாகிய சிற�த தி�வ�ைள� ெதளிவ�. ெதளி�தா� சிவ�� எ��த��வ�. 

சிவதீ�ைக ெச�த��வ�. சிவதீ�ைக ெப�ற �யி� சிவமா� ெப�வா�� எ���. 

(அ. சி.)  ஆனவ� - சிவமய� ஆனவ�. யா�� தனி� எ�த - எ�லா� ெபா��� த�னிட�தி� ேதா�ற 

ேவறா� - அ�ெபா�� 

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

க�� ேவறா�. ெவளி��� - ஆகாய�திைட ேபா�. வீ� உ�றா� - சீவ� ��தி அைட�தா�. அ� அ�� - சிற�த 

தி�வ��. ேதறா - ேதறி. 

(42) 

2307. தீ�ட� கரிய தி�வ� ேநய�ைத 

மீ��� ற�ளா� விதிவழி ேயெச�� 

���� சிவஞான மாவிைன� தாேனறி� 

தா��� சிவ�ட� சார�  1மாேம. 

(ப. இ.)  தி�வ�ளான�றி� பிறவா�றா� எ�த�கரிய இறவாத இ�ப அ�பாகிய தி�வ�ேநய�ைத அ�ளா� 

மீ��� ஆ�யி� எ���. எ�தேவ சிவ�� அ�ளிய ெசவியறி��உவி�வழி அ� �யி� ஒ���. இ� வா�றா� 

ஒ�வ���� சீல� ேநா�� எ��� இ�ெப��த�ைம�� ைக���. �டேவ சிவஞான� எ��த��ரிய ெசறி�ெநறி 

ைக���. அ�வைக� �றி�ேப மா எ�� ஓத�ெப�ற�. மா - �திைர. �திைர என� �றி�ப� ேயாக வழிைய யா��. 

யாைன என� �றி�ப� ஞானவழிையயா��. இ� �றி�ேப '���� சிவஞான மாவிைன� தாேனறி' எ�� 

ஓதியவ�றா� உணரலா�. இ� ெசறி� ெநறியிைன�� கட�� அறி� ெநறியி� ���� அ� ெநறியி� எ�ைலயா� 

சிவெப�மானி� தி�வ�ைய� சா�வ�. சா��� எ��� இ���வ�. 

(அ. சி.)  விதிவழி - �� உபேதச�ப�. மா - பரி. 

(43) 

2308. சா��தவ� சாரண� சி�த� சமாதிய� 

சா��தவ� ெம��ஞான த��வ சா�திய� 

சா��தவ� ேநய� தைல�ப�ட ஆன�த� 

சா��தவ� ச�த அ��ட�ைம  2யாேர. 



(ப. இ.)  ந�ெனறி நா�ைமயின� சீல�த�, ேநா�பின�. ெசறிவின�, அறிவின� எ�� அைழ�க�ப�வ�. 

அவ�கேள இ��ச சாரண�, சி�த�, சமாதிய�, சா�திய� என அைழ�க�ெப�றன�. இவ�க� நா�வ�� சிவெப�மா� 

தி�வ�யிைணயிைன �ைற �ைறயாக� சா��தவராவ�. சா�தியராகிய அறிவின� ெம��ஞான த��வ 

சா�தியெர�ேறாத� ெப�றன�. இ� நா�� ெநறியி�� ஒ�க� ெப�றவ� எ�ண�� அ��ேச� ப�பம� 

க�ண�ப�ேபா�� காத� அ�� ெநறியிைன� தைல�ப�வ�. இவ� ேநய�த� என ஓத�ெப�றன�. இவேர இறவா 

இ�ப� தைல�ப�டவராவ�. இவ� ஆன�த�. இவ�க� நிைலெப�ற தி�வ��ட�ைமயராவ�. இவ�க�, சாரண� சி�த� 

சமாதிய� சா�திய�, �ரண வான�தர�ளா� என� ேபா���ெப�வ�. 

(அ. சி.)  சா��தவ� - சிவைன� சா��தவ�. ச�த அ�� - நாத ச�தி. 

(44) 

 
1. வி�டெவ�பளி�. 12. ெவ�ளாைன - 36. 

" ம�னவ�. 12. த��தா�. 19. 

2. ெதா�ட�கா�. 8. தி��பைட எ��சி, 2. 

" சீலமி�றி. 8. ஆன�தமாைல, 3. 

2309. தாென� றவென� றிர�ெட�ப� த��வ� 

தாென� றவென� றிர�ட�ற த�ைமைய� 

தாென� றிர���னா� ேகவல� தானவ� 

தானி�றி� தானாக� த��வ ��தேம. 

(ப. இ.)  ஆ�யிராகிய தாென��� ேப�யிராகிய சிவென��� ெபா�� த�ைமயி� அழியாெம��ைம 

அறி��ெபா�� இ�ேவ� வைகய சிவ� ஒ�வ�. ஆ�யி�க� அளவில. சிவ� - அவ�. கல��� த�ைமயில 

தாென��� அவென��� ேவ�ப��தி� �றா� நீ�ற�யா� எ��� நீ�ைமேபா� சிவ�த� என ஒ��ைமயாக 

ஓ�வ�. எனேவ இ�நிைலயி��ளா� இ�ேவ�வைகயாக உ�னா�. இ� க�றா� க�வி�� தா�� ேவெறன 

உ�னாைமைய ஒ��� இவ�க� அ�� தனிைமயராவ�. ேகவல� - தனிைம. த�ைனயிழ�� தைலவ� தானாக 

நி���நிைல ெபா�� உ�ைம ஏ��தநிைலயா�. ெபா���ைம - த��வ ��த�. 

(அ. சி.)  அவ� - சிவ�. தானாக - சிவமாக. 

(45) 

2310. த�னினி� த�ைன யறி�� தைலமக� 



த�னினி� த�ைன யறிய� தைல�ப�� 

த�னினி� த�ைன�� சா�கில னாயி�� 

த�னினி� த�ைன�� சா�த�  1கரியேவ. 

(ப. இ.)  தி�வ�ளா� த�ைன �ண�� �ைறைமயிேலேய த�ஐ ஆ� சிவெப�மாைன�� உண�த�ேவ���. 

அவேன சிற�த தைலமக� ஆவ�. தைலமக� - சிற�ேதா�. அ�ஙன� த�ைன�� த� தைலவைன�� அறி�த 

நிைலைமயா� சிவெப�மா� மி�ெக��� ேதா�றிய��வ�. இ�ேவ தைல�ப�� எ�பத� ெம��ைம�ெபா�ளா��. 

உயி��கிழவ� தி�வ�ளா� தைலவைன� சா�த�ேவ���. அ�ஙன� சாரா ெதாழி�தா� அ� தைலவ�� 

சா�த�கரிய நிைலைமைய உைடயவனாவ�. இ� தி��ைற தமிழாகம� எ�� ஓத�ெப��. நா�வ� தமி� 

தி�மைறயா��. �ைறயிைன மைறயி�� அ�ப�ேய கா�ப� அ�ைமயி�� அ�ைமயா� ம�லவா? அ�ஙன� 

காண�ப�டாலஃத�ளிய�ப�லவா? அ�ஙன� காண�ப�ட உ�ைம வ�� அ�ப� ெப�மானி� அ��ெமாழியா� 

உணரலா�. உயி��கிழவ� - ஆ�மா. 

"த�னி� த�ைன அறி�� தைலமக� 

த�னி� த�ைன அறியி� தைல�ப�� 

த�னி� த�ைன அறிவில� ஆயி�� 

த�னி� த�ைன�� சா�த� கரியேன." 

(அ�ப�, 5. 97 - 29.) 

இ� தி��பா�� ��ப� தி��பா���க�� இ�ப�ெதா�பதாவதா��. இ� தி��பதிக� உயிெர���� 

ப�னிர��, ஆ�தெவ��� ஒ��, ெம�ெய����க�� வகர றகர�களாகிய இர��� ஒழி�� 

 
1. நானவென�. சிவஞானேபாத�, 

" ��ைனயா�. அ�ப�, 5. 16 - 7. 

ஒழி�த பதினா��, கா�� ஒ��மாக� தி��பா�� ��பதா��. இவ�ைற �ைறேய நா� ஒ���� ஒ�ெவா�றாக 

ஒ�தி�க����, நாழிைக ஒ���� ஒ�ெவா�றாக� தனி�தனி� பக� இர�க��� ஓதி��ய� தி���ள� 

ெகா�டைம உ���ண�வா��� ந�� �லனா��. இதைன வ�மா� நிைன���க. நாழிைகேய நா�வழிபா�க� 

நா� ெச���ய, வாழி��பத�பர�� வா���. இ� தி��பா���க� �த�சீ� நா�கி�ம��� ஒ�ேவா� 

எ����க� �ைற���ளன. அத��� காரண� தி�����ெதாைக பதிெனா� எ����களானைம�த வரிேயயா� 

எ�க. தி�ம�திர� ப�னிர�ெட����க� அைம�த�. ேம�� ெவ�டைள பிைழயாதன. 



(அ. சி.)  த�னினி� - த� உடலி�. த�ைன - ஆ�மாைவ. 

(46) 

2311. அறியகி ேலென� றர�றாேத நீ�� 

ெநறிவழி ேயெச�� ேந�ப�ட பி�ைன 

இ��ட ராகி இய�றவ� லா�� 

ஒ��ட ராவ�ெத� உ�ள��� ளாேம. 

(ப. இ.)  ேமேலாதியவா� தி�வ�ளா� யா� அறியகி�ேல� எ�� நீ�� கவ�� அர��த� ெச�யேவ�டா. 

ந�ெனறிநா�ைம வழிேய ெச�றா� தி�வ�ளா� சிவ� உன��� ேந�ப�வ�. அவ� பி�� அ�ேய���� ஆ�யி� 

ேப�யி� எ�ற இ��டரா� இைய�� இய��� உ�ைமயிைன�� �ல�ப���வ�. அ�தைகய வ�லானாகிய சிவ� 

அ�ேயைன அவ� தி�வ��கீ� அட�கி அ�ேய� உ�ள���ளாவ�. ஆ�யி� - ஆ�மா. ேப�யி� - பரமா�மா; 

சிவ�. 

(அ. சி.)  இ��ட� - சிவ�, சீவ�. ஒ��ட� - சிவ�. 

(4) 

2312. ஓ��கி� றா�ல ேகைழ�� உ�நி�� 

���கி� றா��ண� தி�ெனா�� ��வ� 

ேத��கி� றா�சிவ� சி�ைதெச� யாதவ� 

��பகி� லா�வ�� ெகா�ள� மாேம. 

(ப. இ.)  சிவெப�மா� உயி��� உயிரா�, உல���� உயிரா� உ�நி�� உல� ஏழிைன�� 

ஒ�பிய��கி�றன�. அ� சிவெப�மா� தி�வ��க� ஒ��கிய மன�தா� ���கி�றாராவ�. அ�தைகயாைர 

ெம�ய�யா� எ��வா��ண�� எ�மா� என� ��வ�. சிவெப�மானி� தி�வ�யிைணயிைன நிைனயாதவ� 

ேத��கி�றாராவ�. உ�ள�தள��சியி�லாதவ� இைடயறா� நினன�� சிவ� தி�வ�ைய� ெகா�ள� தளரா�. 

(அ. சி.)  ���கி�றா� - மன��வி�தவ�. ��பகி�லா� - தள��சி அைடயாதவ�. 

(48) 

2313. �றியறி யா�க� �றிகாண மா�டா� 

�றியறி யா�கட� �ட� ெபரி� 

�றியறி யாவைக ��மி� �� 

அறிவறி யாவி�� த�ன� மாேம. 



(ப. இ.)  ஈ��� �றி�க�ப�� உட�பக�� வா�� உயிராகிய த�ைம அறியமா�டாதவ�க� �றி�ெகா�� 

ஆ�ெகா��� சிவெப�மானாகிய �றியிைன அவன�ளாேல காணமா�டா�க�. த�ைம�� தைலவைன�� அறி�� 

தவ�ேப� இ�லாதவ�, கடமாகிய உட�பி� மி�தி�� ��� பிற�ப�. தி�வ�� கல�பினா� த�ைமயறியா வைகயாக 

இ�பி� திைள�� தி�வ�யி� ���க�. ��னா� அ�னமாகிய சிவெப�மாைன அறி�� ேவெறா��� அறித� 

ெச�லா�. நா�� சிவமா� நிைலஎ�தி இ���நிைலயி� இ�நா�கா�� அறிவிற�� நி�ற சிவ��ட� �� 

யி���வ�. 

(அ. சி.)  கட� - உட��. �றி - உயி�. �றிகாண - சிவ�ைத� காண. அ�ன� - சிவ�. 

(49) 

2314. ஊேனா �யிேரா �றகி�ற ேததி�ப� 

வாேனா� தைலவி மய�க� �றநி�க� 

தாேனா ெபரிதறி ேவாெம�� மா�ட� 

தாேன பிற�ேபா �ற�பறி யார�ேற. 

(ப. இ.)  உட��ட� �� வா�� உயி�க� ஏேதா இ�ப� அைடகி�றதாக� ��கி�றன�. உ�ைமயி� 

அ�வா� அைட�� இ�பெமா�� உ�டா? உ�டாயி� அ� வி�ப�திைனயைடவ� உயிரா? உட�பா? 

வானவ�களா�� ஓ��� உணர ஒ�ணா� ெப�நிைலயி�க� உ�ளவ� வன�பா�றலாகிய ேபரறி�� ெப��தி�. 

அ�தைகய வன�பா�றலா� வ�ைம� தி�வி� கல�பினா� உ�ைம உண�� ேதா���. அ� ேதா�ற�தி� வழிேய 

அ��த நி�பவாகிய பணிகைள� பிணியி�லாம� �ரிவாயாக. தாமாகேவ மி�தி�� அறிேவாெம�� பிைழபட� 

ெசா��� மானிட� தாேன எ��� பிற�� இற�பிைன மா��� இய�பறியாதவராவ�. வாேனா� தைலவி - பராச�தி. 

மய�க�� - வச��. உறநி�க - பிறழா� நி�க. 

(50) 

 
4. அறி�தய� 

2315. த�ைன யறிய� தன�ெகா� ேக��ைல 

த�ைன யறியாம� தாேன ெக�கி�றா� 

த�ைன யறி�� அறிைவ அறி�தபி� 

த�ைனேய ய��சி�க� தானி��  1தாேன. 



(ப. இ.)  தி�வ�ளா� தன��� தைலவனாகிய சிவெப�மாைன அறிய� த�ைன அறி�� ஆவியாகிய 

தன�� எ�ஞா��� பிற�� இற���களாகிய ெக�த� உ�டாகமா�டா�. அ�ஙன� தன��ரிய தைலவைனயறியா� 

தானாகேவ பிற�� இற�� ����� தீவிைனகைள� ெச�� ெக�கி�றா�. த� தைலவைனயறி�� தனியறிைவ 

அறி�தபி� 

 
1.எ�ைன. அ�ப�, 5. 91 - 8. 

அ� தைலவனாகிய சிவெப�மாைன அ��சி�பா�க�. அ�ஙன� அ��சி�பதா� அ� சிவெப�மா� அவ�க� 

ந���ள�தி� வ�ேல ��� உைறகி�றன�. தனி அறி� - சிவெப�மாைன அறி�� ஒ�பிலா அறி�; சிவெப�மானா� 

தவ�பயனாக� ெகா��க�ப�� அறி�. 

(1) 

2316. அ�ேக யட�ெப�� ேதவெர� லா�ெதாழ� 

சி�கா சன�ேத சிவனி�� தாென�� 

ச�கா� வைள�� சில��� சேரெலன� 

ெபா�கா� �ழலி�� ேபா�றிஎ� றாள�ேற. 

(ப. இ.)  ஆ�யி� உ�ள�க�ேதா�� எ��த��� வ�ள�பிரானாகிய சிவெப�மா� �ற��� 

தி�ெவ�ளிமைலயி� வீ�றி��த��கி�றன�. அ�� வலிைமமி�க ேதவ�கெள�லா� ெச�� தி�வ� பணி�� 

ெதா�தன�. அரியைணமீ� அரியய��� அறித�� அரியா� வீ�றி��தன� எ�� ெதா�தன�. வி�� நீ�கா� 

தி�வ�ள�ைம ச�க வைள��, அரிமணி� சில���, விள�கமி�க தி����த�� உைடயவ�. அவ� 

சிவெப�மா�பா� வண��� ேதவ�க��� பிற���� அ��வாயாக எ�� சிவ�பா� வி�ண�பி�த�ளின�. ேபா�றி 

- கா�த��வாயாக: இகரஈ�� விய�ேகா�. 

(2) 

2317. அறி� வ�ெவ� றறியாத எ�ைன 

அறி� வ�ெவ� ற��ெச�தா� ந�தி 

அறி� வ�ெவ� ற�ளா� அறி�ேத 

அறி� வ�ெவ� றறி�தி��  1ேதேன. 

(ப. இ.)  ெதா�ைம மல�தா��, ப�ைம ம�ளா�� ஆ�யி� த�ைன� ெசறி�� அறி� வ�ெவ�� 

அறியாதி��த�. சிவெப�மா� அ��யி�க�மா��� ேபர����� அ� �யி�கைள விளி�� நீவி� ெதா�ைமமல� 



சா�பா� அறி� விள�காதி��தீ�. பி� மாைய� சா�பா� ம��ெகா�� ெத�ளாதி��தீ�. உ�ைமயா� ேநா�கி� 

நீவி� அறிேவ வ�வமாக�ைடயீ� எ�� அறி���த��வ�. அ�த �ைறயி� அ�ேயைன�� யா� அறி�வ�ெவ�� 

உண��திய�ளின�. அத���� யா�� எ�ைன அறி� வ�ெவ�� அறியாதி��ேத�. அவன�ளா� யா� 

அறி�வ�ெவ�ற உண��ேத�. உண��த��, அ�ஙன� உண��திய சிவெப�மா� தி�வ��ண�வி� அவன�ளா� 

கல�� அதைனேய அறி�� எ��� இறவா இ���றி��ேத�. 

(3) 

2318. அறி�� கழிவி�ைல யா�க�� இ�ைல 

அறி�� கறிவ�ல தாதார� இ�ைல 

அறிேவ யறிைவ யறிகி�ற ெத�றி�� 

அைறகி� றனமைற யீ�க�  2தாேம. 

 
1. ஐ��ல. சிவஞானேபாத�, 8. 

2. அ���வ�. " 7. 3 - 1. 

" எ�ணரிதா�. சிவ�பிரகாச�, ெபா� - 7. 

" நானா�. 8. தி��ேகா���பி, 2. 

(ப. இ.)  ஆ�யி�களி� அறி���� ேகடாகிற அழி��, ேதா�றமாகிய ஆ�க�� இ�ைல. சி�றறி��ள 

உயி�க��� ��றறி��ள சிவெப�மாேன நிைல�த சா�பா��. ேவ�சா�பி�ைல. சா�� - ஆதார�. ஆ�யிரறிேவ 

ேப�யிரி� அறி���ைணயா� த�ைன�� தைலவைன�� �ைறேய சா�வ�� சார�ப�வ�� என அறிகி�றெத�� 

தி�மைற�� தி��ைற�மாகிய ெச�தமி� இைற��க� சிற�� ேபாதி�கி�றன. மைற - நா�வ� ந�ல��. �ைற - 

ந�பிரா� தி��ல� ந�ல��. இவ�ைறேய தமி� ேவதாகம�க� எ�ப. 

(அ. சி)  மைற ஈ�க� - ஆகம�க�. 

(4) 

2319. ம�னிநி� றாரிைட வ�த�� மாய�� 

��னிநி� றாைன ெமாழி�ேத� �த�வ�� 

ெபா�னி�வ� தாேனா� �க�தி� ேமனிைய� 

பி�னிநி� ேறனீ ெபரிையெய� றான�ேற. 



(ப. இ.)  த� தி�வ�யி� ெப��காத�ட� சா��� நி�றவரிட�� வலியவ�ளலாகிய சிவெப�மா� 

வ�த��வ�. அ�ஙன� வ�வ� மாயாகாரிய உட�பிைன�ெப�ற இைடயறா� சிவநிைன�ட� வா�� ந�லாைர 

நிைல�களமாக� ெகா�ெட�ப. ஆதலா� அ� மாயாகாரிய உட�பிைன�ெப�� வா�� ஆ�யி� நிைலயிைன �� 

ஓதிேன�. ���த�வனாகிய சிவெப�மா�� தி�வ�ளா� ெகா�கி�றன� தி�ேமனி ஆதலா� அ� தி�ேமனி 

ெபா�ேபா� மிளி�வதா��. அ� தி�ேமனிைய அைன��லக�தா�� �கழாநி�ப�. தி�வ�ளா� அ� �க�� 

தி�ேமனிைய� பி��தலாகிய �ண��� �ைறயி� ெபா��தி நி�ேற�. அ�கால�� அ� சிவெப�மா� த� 

அ�ைமயாகிய எ�ைன ேநா�கி 'நீ ெபரிைய' எ�ற�ளின�. �ண��� - அ��வித�. இத�க� ந� �ல� த�பி� 

நிைல ய��கி�றன�. 

(அ. சி.)  மாய�� - மாயாமய ேதக�தி�. ெபா�னி� - ெபா�ைன� ேபால. பி�னி - கல��. 
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2320. அறிவறி வாக அறி�த�� ெச�மி� 

அறிவறி வாக அறி�மி� வ�ண� 

அறிவறி வாக அணிமாதி சி�தி 

அறிவறி வாக அறி�தன� ந�திேய. 

(ப. இ.)  சி�றறி� ��றறிவா� நிைல எ��தைல அறி� அறிவாக என ஓதிய�ளின�. அஃதாவ� ஆ�யி� 

சிவெப�மானி� ெப� நிைறவி� ஒ��கி� சிவமாக விள��வ�. இ� '��நீ� �சியவ� �னிவ'ரா�� 

திக�வைதெயா���. அறிவாக அறி�தபி� பி�ைன மற�த� ெப�� பிைழயாகலி� மறவா� ெப��காத� ெச�மி�. 

ெப��காத� ெச�வதாவ� ெசயல�� நி�றலாகிய நி�ைடயிைன� �ரித�. சிவமா� ெப�வா��ெப�ற அறி� தா�ெப�ற 

ேப�றிைன இ� �ைறயாக நிைன���. அ� நிைலயி� அணிமாதி சி�திக� தாேம வ�� ெபா����. இ� வ�ண� 

சிவெப�மா� அறி��ப� அ���ரி�தன�. 

 
(அ. சி.)  அறி� அறிவாக - சீவ� சிவனாக. 
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2321. அறிவறி ெவ�ற� கர��� உலக� 

அறிவறி யாைம யா�� அறியா� 

அறிவறி யாைம கட�தறி வானா� 

அறிவறி யாைம யழகிய  1வாேற. 



(ப. இ.)  உலேகா� தி�வ�� நா�டமி�றி அறி� அறிெவ�� அர��வ�. எ� அறி� எ� அறியாைம என 

ெம��ைமயிைன� ப��� உணரா�. தி�வ�ளா� உண�� உயி�, அறி�, அறியாைம எ��� இர��ைன�� அ�ளா� 

கட�� ��றறி�ெப��� சிவமா� ெப�வா�� எ���. அ�ஙன� எ�தினா� அ� வறிவறியாைம கட�� சிவமா� 

ெப�வா�� எ�திய அைடத�கரிய தி�வா� ேபரழ� �லனா� எ�க. 
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2322. அறிவறி யாைமைய நீவி யவேன 

ெபாறிவா  2ெயாழி�ெத��� தானான ேபா� 

அறிவா யவ�றி�� தானா யறிவி� 

ெசறிவாகி நி�றவ� சீவ� மாேம. 

(ப. இ.)  மாயாகாரிய� க�விகைள�ெகா�� அறி�� அறி� ��டறி�. அறி�தைத� �றி�த�� அறி�ேத� 

எ�ற�� சி�றறி�. இ� விர��� ��லறி�. இ��சா�பா� ஏ�� அறியாநிைலைம அறியாைம இ� ேபைதைம. எனேவ 

ேபைதைம�� ��லறிவா�ைம�� ஆகிய அறியாைம அறிெவ��� இர��ைன�� கட�� நீ�கினவ� 

ேமேலானாவ�. அவேன ெபாறிவழி�ெச�லா ெநறிநி�பவ�. ெபாறிவழி நீ�கினவ� சிவன�ளா� எ��� தானாக 

விள��வ�. தானானேபா� ந�லறிவாகிய சிவ�ண�வா� அவ�றி�� தா� ஒ��கிநி�பவ� ஆதலி� அறிவி� 

ெசறிவாகி நி�றவ� ஆவ�. அவேன உயி��கிழவனாகிய சீவ�மாவ�. ேபைதைமைய அ�லறிெவன�� ��ப. 

அ�த�ைறயி� அறியாைம, சி�றறி�, ��றறி� ��றைன�� அ�ேலா� ��ந� அறியாைம சி�றறி�, 

ெசா���றறிெவனவா� ��� என��றலா�. 

(அ. சி.)  நீவி - ஒழி��. ெபாறிவா� ஒழி�� - �ல�கைள� கட��. 
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2323. அறி�ைட யா�ெந� சகலிட மாவ� 

அறி�ைட யா�ெந� ச��தவ மாவ� 

அறி�ைட யா�ெந�ெசா  3டாதி பகவ�� 

அறி�ைட யா�ெந�ச� த��நி� றாேன. 

(ப. இ.)  தி�வ�ளா� ந�லறி�ைடயா� ெந�ச� அ��ெவளியா��. அ� ெந�சேம சிவ��ணிய அ��தவ 

நிைல�களமா��. அ� 

 
1. அறியாைம. சிவஞானசி�தியா�, 8. 2 - 20. 



" வ�ெத�ட�. தா�மானவ�, ஆகார�வன� - 18. 

2. ெபாறிவாயி�. தி���ற�, 6. 

3. அகர�தல. " 1. 

வறி�ைடயா� ெந�ச�� ��ைம�லக����� அ�ைமயாகிய தி�வ�� என�ப�� ஆதி எ��த��வ�. பகவனாகிய 

சிவெப�மா�� அ� ந�லா� ெந�ச�தி�க� த�கிய��கி�றன�. ��ைம �லக� 'அவ�, அவ�, அ� எ��� 

அைவ'. 
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2324. மாய� மாகி மலேரா� இைற�மா�� 

காயந� னா��� க��த லானவ� 

ேசய� அணிய� தி�தி��� தீ�க��� 

ஆய� தாகிநி� ற�ணி�கி�  1றாேன. 

(ப. இ.)  கா�த��ரிய மாய��, பைட�த��ரிய மலேரா��, �ைட�த��ரிய இைற�� ஆக விள��பவ� 

சிவெப�மா� ஒ�வேன. இைற - அர�. ஆ�யி�க�� உட��கைள� பைட�தளி��� விைன�த� காரண�� அவேன. 

அவ� அ�பர�லாதா���� ேசயனாக நி�கி�றா�. அ�ப�ந�லா��� அ�ணியனாகவி��கி�றா�. ேசய� - 

ெதாைலவி��ளவ�. அ�ணிய� - அ�கி��ளவ�. மிகஇனி��� க��பாவா�� அவேன. அ�தாக� 

திக�பவ�� அவேன. உயி� ெதா�� ஓவா� அ�ணி��� ��ணியா�� அவேன. 

(அ. சி.)  காயந�னா� - உட�. க� - பி�ைள�க�. அ�ணி�கி�றான - ேச��� இ��கி�றா�. 
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2325. எ�ைன யறி�திேல� இ�தைன கால�� 

எ�ைன யறி�தபி� ஏ�� அறி�திேல� 

எ�ைன யறி�தி� ���த�� ைகவிடா� 

எ�ைனவி� ெட�ைன உசா�கி� றான�ேற. 

(ப. இ.)  ஒ�வ� விள�கி�லாத இ��� வீ��� ெபா�ேளய�றி� த�ைன�� காணமா�டா� த�ைமேபா�, 

சிவெப�மானி� ந��ண�வா� ���ண�� விள�� ஏ�ற�படாைமயா� ஆ�யி��கிழவ� த�ைன அறி�� 

த�ைமயிலாதவனாகி�றன�. அதனா� வ��தி இ�தைன கால�� எ�ைன அறி�திேல� என ஓத� ெப�ற�. 

க�விக�ட� �� உயி� தா��ெடன அறிவ� அ� �யிரி� ெபா� நிைல�� நிைலயி� நிைல�மா��. 

க��தாவாகிய சிவெப�மா� உட� �� உடனா� நி�� உண�வ� சிற�� நிைல�� மாறா நிைல�மா��. தி�வ�ளா� 



எ�ைன யறி�தபி� உலகியலி� யா� நி�பி�� உலகிய� ெபா��க� ஒ��� அறி�திேல�. ஆ�யிரி� த�ைம 

ஒ�றி� அ��தி அ�வ�வா� நி���கா� ேவெறா��� அறியாைமயா��. அ�, சா��ெதா�றி� தான��த 

ேவறறியா� த�ைம�யி�, ஆ��த சிவ�தாரறியா� ேவ� எ�பதனா� உண�க. எ�ைன யறி�தி��� சிவனிைறவி� 

அட�கி��ேள�. சிவ�� எ�ைன� ைகவிடா� ஆ�� ெகா�டன�. சிவ� எ�ைன� தி�வ�ளிலி�� 

எ�ைனேய உசா�கி�றன�. உசா�த� - �ல�வினாத�. மாறாநிைல - நிைன���நிைல. இத�க� ந� �ல� 

த���நிைலய��கி�றன�. 

(11) 

 
1. ஆைல� அ�ப�, 6. 52 - 2. 

" கனியி��. " 5. 10 - 14. 

2326. மாய விள�க� நி�� மைற�தி�� 

�ய விள�க� நி�� �ட�வி�� 

காய விள�க� நி�� கன�றி�� 

ேசய விள�கிைன� ேத�கி�  1ேறேன. 

(ப. இ.)  மாயாத� விள�காதலி� மாய விள�க� எ�றா�. அஃதாவ� மாயாகாரியமாகிய உட� கல� உல� 

ஊ� �தலிய ெபா��க� விள���ேபா� ந� வா��ைக��� �ைணயாக��, அத�க� காண�ப�� எ�ெண� 

அக� திரி தீ �தலியன ேபால �க�வாக�� இ��கி�றன. ஆனா� அ� காலவைரயைற�� உ�ப�� மா��. அதனா� 

அதைன நி�� மைற�தி�� எ�றன�. எ��� ஒ��ேபா� நி�� ஒளி��. �ய விள�காகிய சிவ� தி�வ� விள�� 

ஆ�யி�க��� ���ண�விைன உ��விள�கி ���வி���. உட�பாகிய விள�� அட�ப�ணி 'உ�ேனா� வா�த� 

அரிெத��' அலறி அ��ப� வ����. இவ�றி�ெக�லா� அ�பா�ப�ட தி�வ�� ேபரி�ப� ெப�வா�ெவ��� 

ெச�ைமயான விள�� அ�ைமயிைன அ��வதா��. அ�ைம - தி�வ��ேப�. அ� தி�விள�கிைன அ�ளா� 

நா�கி�ேற�. ேசய - ெச�ைமயான. 

(அ. சி.)  மாயவிள�� - மாையயாகிய விள��. �ய விள�� - ஞான விள��. காய விள�� - உடலாகிய 

விள��. ேசய விள�� - ெச�ைமயாகிய விள�ைக� ேபா�ற சிவ�. 

(12) 

2327. ேத�கி� ேற�திைச ெய�ேடா �ர�ைட�� 

நா�கி� ெறனல ேம�ைட யான� 



பா�கி� ேற�பர ேம�ைண யாெமன� 

��கி� ேற��ைற யாமன� தாேல. 

(ப. இ.)  ப��� திைசயி�க��� பர� ெபா�ைள� பரி�� ேத�கி�ேற�. ெபால� ஒ� சிறி�� இ�லா 

நலேம நிைற�த சிவெப�மாைன� �றி�� அவ� தி�வ�ைய நா�கி�ேற�. சிவெப�மாேன நம�� வழி��ைண�� 

வி���ைண�� எ�� ப�தி� ெச�தமிழா� பா�� பர�கி�ேற�. அ� சிவெப�மாேன பர�ெபா��; அவேன 

ஆ�யி���ைண எ��� உ�ைம க�� அவ� தி�வ�யி� ��கி�ேற�. அ�ேவ நிைறமன வழிபாடா��. அ� 

தி���றி��� '�ைறயாமன�' எ�பதனா� ெபற�ப��. திைச - �ல�. ெபால� - தீைம. 

(13) 

2328. ��ைன �த�விைள யா�ட�� ��வ�ேதா� 

பி�ைன� ெப�மல� வ�தவ� ேப��தி��� 

த�ைன� ெதரி��த� ப�ைட� தைலவ�தா� 

ம�னி� சிவமாக 2 வாரா பிற�ப�ேற. 

 
1. மாயாத�. சிவஞானேபாத�, 4. 2 - 1. 

" இ�லக. அ�ப�, 4. 11 - 8. 

2.எவேர��. " 6. 61 - 3. 

(ப. இ.)  ��ைன எ�� ஓத�ப�� அனாதியி�க� �த� விைளயா�டாகிய பிற�ெபா��� எ�லா�யி���� 

எ��� ���ட��� பிற�பி� பிற�ேதா�, பி�� ஐ� மல�� அக�� நிைலயி� ெச�வி வா��ேதா� ஆவ�. அவ� 

தி�வ�ளா� த�ைம� ெதரிவ�. ெதரி�த தம��ரிய ப�ைட� தைலவனா� சிவெப�மானி� தாளிைணைய� சா��த 

ஆளினராவ�. இவ�க� எ��� ெபா�றா� நி�� சிவமாக ம�னி வா�வ�. அதனா� மீ��� பிற�பி��� வாரா�. 

(அ. சி.)  ��ைன �த� - அநாதி �த�. விைளயா�ட�� - பிற�பி��. மல� வ�தவ� - மல பரிபாக� 

வ�தவ�. ேப��தி�� - சமாதியா� மல�ைத� ெக���. 

(14) 

 
5. ஆற�த�(அ����) 

2329. ேவத�தி� அ�த�� மி�கசி� தா�த�� 

நாத�தி� அ�த�� ந�ேபாத அ�த�� 



ஓத� த�ெம� �ேயாகா�த அ�த�� 

ஆதி�க லா�த�� ஆற�த மா�ேம. 

(ப. இ.)  அ�வைக ஈ�� ஒ�வைக ��பா� ெப���ெப�ப, அவ�ைற� ���கா� �ைறேய. 1. மைற���, 

2. �ைற���. 3. ஒலி ���. 4. அறிவி� ���, 5. ெசறிவி����, 6. உண���வத� ��� என� ��ப. இவ�ைற 

�ைறேய 'ேவத�தின�த' �தலாக ஓதிய�ளின�. ஈ��� �றி�க�ப�� மைற��� ெச�தமி� மைறப�ேப. 

மி�கசி�தா�தெம�ப� தமிழாகம� பிழிவா� ெம�க�ட அமி�ேத. நாதா�த� ��ப�தாறா� ெம�யா� ஓைச��ேப. 

ேபாதா�த� நாத��ைணயாக அறி�� அறிவி� ��ேப. ேயாகா�த ெம�ப� நிைல�கள� தி���வ� ேச��ைக 

��ேப. கலா�தெம�ப� இவ�ைற� ெதாழி�ப���� தி�வ�� ஆ�றலி� ெசய� ��ேப எ�க. கலா: கைல; 

ஐ�கைல. அைவ நீ�க� (2336) �தைலவைக ஆ�ற�. 

(அ. சி.)  ேவத�தி� அ�த� - ஆகம�. சி�தா�த� - ஆகமசாரமா�� சீவ� ��த�களா� இய�ற�ப�ட 

���த ��வான சி�தா�த ��க�. ஆற�த� - (1) ேவதா�த�, (2) சி�தா�த�, (3) நாதா�த�, (4) ேபாதா�த�, (5) 

ேயாகா�த�, (6) கலா�த�. 

(1) 

2330. அ�தேமா ரா�� அறிவா� அதி��த� 

அ�தேமா ரா�� அறிவா� அமல�த� 

அ�தேமா ரா�� அறியா� அவ�தம�� 

அ�தேமா டாதி அறியெவா� ணாத�ேற. 

(ப. இ.)  ேமேலாதிய ஆற�த�க�� தி�வ�ளா� அறிபவ� எ�ைலயி�லாத �யராவ�. அ�ேபா� ஆற�த�� 

அறிவா� மலம�றவராவ�. இவ�றி� உ�ைமகைள� சிவ�� வாயிலாக அறியாதவ� இற��� 

பிற�பிைன��, உலக ஒ��க� ேதா�ற�கைள�� ஒ� சிறி�� உணராதவராவ�. 

(அ. சி.)  அ�தேமா� ஆதி - உலக�தி� ஒ��க�� ேதா�ற��. 

(2) 

2331. தானான ேவதா�த� தாென��� சி�தா�த� 

ஆனா� �ரிய� த�வ� றைன�க�� 

ேதனா� பராபர� ேச�சிவ ேயாகமா� 

ஆனா மலம� ற��சி�தி  1யாதேல. 



(ப. இ.)  தானான ேவதா�த� எ�ப� நிைன�பாகிய பாவைன� பயி�சியா� யா� அ�வாேன� எ��� 

�ைறைமயா��. தா� எ��� சி�தா�த� எ�ப� தி�வ�ளா� பாவைன� பயி�சி�� கட�� த�னாம� ெக�� 

நிைலைம ேந��� தாேன என� சா��� தனி மைறயா��. இ���ைம 'விைன�க� விைன�ைடயா� ேக�ைம' 

எ��� தி�வ��வ நாயனார�ளிய ெச�தமி�� ெபா�மைறயா� உண�க. ேக�ைம - ேவறாக நி�லாைம அத�� 

ஒ�� ��நீ�ேறா� ேதா�றிய வி�மிய தி�ேமனியா��. தி�ேமனி தி�நீ�றி�� அட�க� தி�நீேற ேதா��� 

சிற�பினதா�� ெம�க�ட நாயனா�� 'தாேன எ�மவைர' என அ�ளின�. நீ��தலி�லாத சிவ நிைன�ட� ��ய 

ேப�ற�க நிைலயாகிய ஆனா��ரிய�� அ�வனாகிய ஆ�யி��கிழவ� தி�வ� �ண�வா� சிவைன� 

கா��ைறயினா� த�ைன�� கா�ப�. க�ணா�யி� த�ைன� கா�பவ� க�ணா�ைய� கா��ைறயா� 

த�ைன� கா�ப� இத�ெகா�பா��. ெபாறிக� அ�தைன�� �ல�கைள� கல�� ேவற�ைமயா� கா��கால�� 

அத� வாயிலாகேவ த� இ��பிைன�� ���பிைன�� தா� உண�கி�றன; அ�ேவ ஈ�� ஒ�பா��. ேத�ேபா�� 

மி�க இனிைமைய�ைடய 'ேமேலா���� ேமேலா���� ேமலா�' நி��� சிவெப�மா�ட� பிரிவி�றி� ேச�� 

சிவேயாக�ைத எ��வ�. எவ�றா�� நீ�க��யாத மலம�� ெப�த�கரிய ேப� ைக���. 

(அ. சி.)  தானான ேவதா�த� - ஆ�மாேவ பிரம� எ�� ��� ேவதா�த�. தா� எ��� சி�தா�த� - 

சிவேம ஆ�மா எ��� சி�தா�த�. ஆனா - ெகடாத. அ� - ஆ�மா. 

(3) 

2332. நி�த� பரேனா �யி��� நீ�மன� 

ச�த �த�ஐ��� த��வ� தா�நீ�கி� 

��த ம��த� ெதாடரா வைகநிைன�� 

அ�த� பர�பா� அைடத�சி� தா�தேம. 

(ப. இ.)  எ��� ெபா�றா இய�ைக வா��தவ� சிவ�. அவேன பர� என�ப�வ� : அவ�ட� ஆ�யி� 

அ�ளா� ஒ�� ேச��. ேச��தெபா�� மன�, ஓைச �தலிய ஐ�� ெபாறிக�� ெம�களா��. ெம�க� - த��வ�. 

ெம�க�ட ��பயி�சியா� 

 
1. நானவ. சிவஞானேபாத�, 10. 1 - 1. 

" க�டவிைவ. சிவஞானசி�தியா�, 9. 3 - 1. 

" பாவி�கி�. சிவ�பிரகாச�, 86. 



த��வ உ�ைமகைள உண�வ�. உணரேவ அவ�றி�க� ப�� நீ���. �மாைய, �வாமாைய ஆகிய ��த� 

அ��த�க� ெதாடரா �ைறைமயிைன ந�� நிைனவ�. நிைனயேவ யாவ���� அ�தனா� விள��� சிவெப�மா� 

தி�வ�ைய அைட�� ேபரி�ப� எ��வ�. இ� ��ைமயிைன விள��வ� சி�தா�தமா��. 

(அ. சி.)  நி�த� - எ�ேபா��. த��வ�தா� - உ�ைம ேத�தலா�. 

(4) 

2333. ேம�� பிரமேன வி�� உ��திர� 

ேம�ெச� யீச� சதாசிவ� மி�க�பா� 

ேம�� பரவி�� நாத� விடாவாறா� 

ஓ�� ெபா�த� ெவா��ள தா�ேம. 

(ப. இ.)  ெபா��திய அய�, அரி, அர�, ஆ�டா�, அ�ேளா� அத�க�பா� ெபா��திய பரவி��. 

பரநாத�� வி�� ��ப�தா� ெம�க�� க��தி�க� நீ�கியெபா�� நிைல�த ஆ�யிரி� உ�ைம ந�� 

�லனா��. 

(அ. சி.)  விடா - வி��. ஓ�� - நீ���. 

(5) 

2334. உ�ள �யிராறாற தா�� உபாதிைய� 

ெத�ளி யக��நா தா�த�ைத� ெச��ேம� 

உ�ள இ��நீ�க ேவா�ண� வா�ேம� 

எ�ளலி� நாதா�த� ெத�தி�� ேபாதேம. 

(ப. இ.)  ெம�களி� ஆ���ைறைமயா� உ�ைம க���ள ஆ�யி� ��ப�தா� ெம�களி� 

பிணி�பினி��� வி�ப��. பிணி�� - உபாதி. வி�ப�ட ெதளிவினா� நாதா�த�ைத� கட���. அகவி�� அகல 

அ�ளண�� ேதா���. ேதா�றேவ �ைறபா��லாத நாத ��வி� எ��� ந�லறி� ைகவ�� ெபா����. ெம�க� - 

த��வ�க�. 

(அ. சி.)  ெச�� - கட��. 

(6) 

2335. ேத�� இயம நியமாதி ெச�றக�� 

ஊ�� சமாதியி� உ��� பட�சிவ� 

பா�ற� சிவ� பரமாக� ப�றற� 



��� உபசா�த� ேயாகா�த� ெகா�ைகேய. 

(ப. இ.)  ஆ�யி��� நீ�கா உ�தித�� ெசய� வைககைள ஆரா��� அ�லவ�ைற அட��வதாகிய 

இயம�� ந�லவ�றி� நட��வதாகிய நியம�� ைக�ெகா�டா� பி�� அவ�ைற�� கட�� ெசயல�தலாகிய 

சமாதிைய அைடவ�. அ� �ைறயா� சிவெப�மானி� அ�� ெபா���வ�. ஆ�யி� சிவெப�மா� நிைலைய எ�த� 

ப�ற�ற நிைலயி� சா��. அ�ேவ ேவ��த� ேவ�டாைம இ�ைம தைல�ப�தலா��. தைல�ப�த� - உபசா�த�. இ� 

தைல�பாேட ேயாகா�த� ெகா�ைகயா��. அட�க�� நட�க�மாகிய இயம நியம� வ�மா�: 

"ெபா�ெகாைல களேவ காம� ெபா�ணைச 

இ�வைக ஐ��� அட�கிய தியம�." 

"ெப�றத� �வ�த� பிழ��நனி ெவ��த� 

க�பன க�ற� கழிக�� ��ைம 

�சைன� ெப��பய மாசா� களி�தெலா� 

நய�ைட மரபி� நியம� ஐ�ேத." 

(ெதா�. ெபா��. �ற�. 20. ேம�ேகா�.) 

(அ. சி.)  பா�ற - அ�கி� ேசர. 

(7) 

2336. ெகா�ைகயி லான கலா�த� �றி�ெகா�ளி� 

வி�ைகயி லான நிவி��தாதி ேமதாதி�� 

உ�ளன வா�வி�� ��ேள ெயா��க�� 

ெத�ளி யதைன� ெதளித� மாேம. 

(ப. இ.)  �றி�ெகா�ள�த�கதான கலா�த�ைத� ெசா��மிட�� நீ�க� �தலிய ஐ�� கைலக��, 

ெகா��� �தலிய எ�வைக� ெபா��க�� மாையயி�க� ஒ����. அ�ஙன� ஒ��� �ைறைமயிைன ஆ�த��, 

ஆ��� ெதளித�� கலா�தமா��. கைலக� ஐ��: நீ�க�, நிைல�பி�த�, �க�வி�த�, அைமதியா�க�, 

அ�பாலா�க� எ�ப. ெபா��க� ஏ�: சார�, ெச�நீ�, ஊ�, ெகா���, எ���, �ைள, ெவ�ணீ� எ�ப. ஏ� 

ெபா��க� - ச�ததா��க�. 

(அ. சி.)  நிவி��தாதி - நிவி��திகைல �தலிய ஐ�� கைலக�. ேமைத - �ைள�ச��, இ� எ�வைக� 

தா�வி� ஒ��. 

(8) 



2337. ெதளி� மிைவய�றி� ேதைர� கைலேவ� 

ஒளி�� அைம���ள ேதாரவ� லா�க�� 

அளியவ னாகிய ம�திர� த�திர� 

ெதளி�ப ேதச ஞான�ெதா ைட�தாேம. 

(ப. இ.)  ேமேலாதியவா� கலா�த� ெதளிவத�லாம� ேவ�ெமா� வைகயா� �றி�ப����. அ�த� நீ�க� 

�தலிய கைலகைள�திைன�� சிற�பாகிய தி�வ�� ஒளி�� அைம�த� ேவ���. அ�ஙன� அைம�� 

ஓரவ�லா�க��� சிவெப�மா� அளவி� ேபர���ரிகி�றன�. அைவ: ம�திர�, த�திர�, ெதளி�, உபேதச�, ஞான� 

என ஐ�தா��. இ� ைவ�திைன�� அ�ேள மைற�ைற ஆசா�ெசா� ெம��ைம, த��ண�வி� ைவ�கைலய�த� 

எ�ப. 

(அ. சி.)  ஐ�� - கைல, ம�திர�, த�திர�, உபேதச�, ஞான�. 
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2338. ஆ�� அனாதி கைலயா கமேவத� 

ஆ�ம� த�திர ம��� வழிநி�ற� 

ஆ� மனாதி �டல�லா ம�திர� 

ஆ�� சிவேபா தக�உப ேதசேம. 

(ப. இ.)  கைல எ��� தி�வ�ளா�ற� ெதா�ைமயதா��. இ� கைலேய �ைற�� மைற�� என�ப�� ஆகம 

ேவத�களா��. அ� �ைற மைறவழியி� நிைறயி� நீ�காெதா��த� த�திரமா��. மன� �தலிய க�விக� நீ�கி 

உண�வி�கணி��� ஒ�ைமயவா� 'சிவசிவ' ம�திரமா��. சிவெப�மாைன� ெதளிவி��� சிவ ��வி� 

தி�வா��ைத உபேதசமா��. உபேதச� - ��ெமாழி. 

(அ. சி.)  மனாதி உடல�லா ம�திர� - மன� �தலிய க�விக�� சரீர�� அ�லா� தனி�� நி��� ம�திர�, 

அஃதாவ� காரண ப�சா�கர�. 
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2339. ேதசா� சிவமா�� த�ஞான� தி�கைல 

ஆசார ேநய மைற�� கலா�த��� 

ேபசா �ைர�ண� வ�ற ெப��தைக 

வாசா மேகாசர மாந�தி  1தான�ேற. 



(ப. இ.)  ஞான�கைல எ�ப� அளவி� ேபெராளி� பகவனாகிய சிவெப�மானா��. ஆ�ேறாைர� பி�பட��� 

ஒ��வ� ஆசார� எ�ப. அ�ெவா��க��� தைலநி��� ேபர�� ேநய� எ�ப. இ�விர��� ெசா�ல�ப�� 

கலா�தமா��. இ� வழி ஒ�கி வா� வாளாைமயாகிய உைர�ண�வ�ற ெப�நிைல��ேறா� ெப��தைகயாவ�. மா�ற� 

மன� கழிய நி�ற மைறேயா� சிவெப�மானாவ�. 
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2340. தானவ னா�� சமாதி தைல�ப�� 

ஆன கலா�தநா தா�தேயா கா�த�� 

ஏைனய ேபாதா�த� சி�தா�த மான� 

ஞான ெமனேஞய ஞா��  2வா�ேம. 

(ப. இ.)  ஆ�யி� ேப�யி��க� ஒ���தேலதானவனா�� சமாதி நிைல எ�ப. இ�நிைலயிைன� 

தைல�ப�தேல கலா�த�, நாதா�த�, ேயாகா�த�, ேபாதா�த�, சி�தா�த� எ�ப. சிற�த சி�தா�த� என�ப�வ� 

கா�சி, காண�ப�� ெபா��, கா�ேபா� எ��� ��திற ���� எ�திற�� நீ�கா� ெகா��� நிைலைம�தா��. 

ஞான� - கா�சி. ேஞய� - காண�ப�� ெபா��. ஞா�� - கா�ேபா�. 

(அ. சி.)  ேஞய� - காண�ப� ெபா��. ஞா�� - கா�பவ�. 
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2341. ஆற�த ��ெச� றட��ம� ேநய�ேத 

ஆற�த ேஞய� அட�கி� ஞா�� 

�றிய ஞான� �றி�ட� வீடேவ 

ேதறிய ேமான� சிவான�த ��ைமேய. 

(ப. இ.)  ேமேலாதிய அ�வைக அ�த�� ேநயமாகிய ேபர��� ெபா�ளா�. சிவெப�மா�க� ஒ���� 

ஞா�� எ�� ெசா�ல� 

 
1. ஒ��க�. சிவஞான சி�தியா�, 2. 2 - 20. 

2. கா�பா��. உமாபதிசிவனா�, வினாெவ�பா, 11. 

ப�� கா�ேபா��, கா�ட��ரிய ஞானமாகிய அறி�� சிவ� தி�வ��கீ� ஒ��� ஒ����. ஒ��கேவ ெதளி�த 

��ைம �ண�வா� ேமான� ைக���. இ�ேவ சிவான�த ��ைமயா��. ஆன�த�. ஆத��� ெபா���� 

ேபரி�ப�. நீ�� ���ேவா��� ேவறாக இ����கா� அ� நீைர� ப�றிய நிைன��� உண��� �ைன�ப� ேபா�� 



நீ�� ����கா� ேதா�றாைமேபா� ெம�ய�யா�க���� சிவ��ட� நி���கா� கா�சி கா�ேபா� �தலியன 

ேதா�றா தட���. 
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2342. உ�ைம� கைலயாேறா ைர�தா� அட�கி�� 

உ�ைம� கலா�த� இர�ைட�ேதா ேடழ�த� 

உ�ைம� கைலெயா�றி� ஈறாய நாதா�த�� 

உ�ைம� கைலெசா�ல ேவார�த மா�ேம. 

(ப. இ.)  ெம��ைம� கைல பதிெனா�� ஆ��. கலா�த� பதிேனழா��. உ�ைமயான கைலயி�க� 

���ற நி�ப� நாதா�தமா��. இ� தி�வ�� கைலகைள� சிவ�� அ�ளி� ெச�ய ஒ�பி� ஒ� ��பா��. 
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2343. ஆ�ைட யாைள யர�வ�� ெகா�டபி� 

ேத�ைட யா�எ�க� சீ�ந�தி தாட�� 

வீவற ேவதா�த சி�தா�த ேம�ைமைய� 

�வி ய�ளிய ேகாைன� க��ேம. 

(ப. இ.)  ஆவாகிய ஆ�யி�கைள உைடைம� ெபா�ளா� ெகா���கா� அ� �யி� அ��யிரா��. இதனா� 

தி�வ�ள�ைம ஆ�ைடயா� என�ப�வ�. சிவெப�மானாகிய அர� எ��த�ளி வ�� ஆ�ைடயாைள� த�னக�� 

அட�கி�ெகா��வ�. அ�ஙன� ெகா�ட பி�, ேதவ�கைள�� உைடைம� ெபா��களாக� ெகா�ட��பவ� 

சிவ�. அவ� எ�க� சீ�ந�தி ஆவ�. அத�பி� சிவ��வாக எ��த�ளிவ�� தி�வ� ���ய�ளின�. எ��� 

ெபா�றா நிைலேப�ைடய ேவதா�த சி�தா�த ேம�ைமயிைன வலிய வ�� ஆ�ட வ�ள� �வியைழ��� 

�றிய�ளின�. அ�தைகய ���த�வைன இைடயறா� எழி��ள�� எ��ேவாமாக. சிவெப�மா� வ�� 

ஆ�ெகா�டபி� ஆ�ைடயாைள� �வி ேவதா�த சி�தா�த உ�ைமகைள அ�ளி� ெச��� ெபா��� அ�ளின� 

எ�ற�� ஒ��. அ�ளிய - அ�ளி� ெச��� ெபா���; ெச�யிய எ��� வா��பா�� விைனஎ�ச�. 
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2344. க�� மவ�த� க��தி�� ெகா�ப 

அர�ைர ெச�த�� ஆகம� த�னி� 

வ�சம ய��ற மாையமா மாைய 

உ�விய ேவதா�த சி�தா�த  1��ைமேய. 



 
1. ெமா�த�. சிவஞானசி�தியா�, 2. 4 - 1. 

(ப. இ.)  க��வா� க����� ஒ��மா� ப�ளி வ����ேபா� ப��ப�யாக ��ெபா�� உ�ைம 

வ���ைர�த�ளின� அ� �ைரக� அர�ைர ஆகம� எ�� ெபய�ெப�� அ�வாகம��� �ற�ப�� சமய 

��ைமக� அக� சமய�, அக��ற� சமய�, �ற�சமய�, �ற��ற� சமய� என நா�காக��, ஒ�ெவா��� 

அ�வாறாக இ�ப��நா�காக�� ெபற�ப��. இைவகெள�லா� சமய��ற� எ�றதனா� ெபற�ப�டன. 

இைவயைன��� மாைய மாமாைய எ��� மாயாகாரிய� ப��பி�� அட��வன ஆ��. இ� ��ப�தா� 

ெம�க���� அ�பா�ப�ட� ேவதா�தசி�தா�த ெம��ைம எ�ப. உ�விய - நீ�கிய. 
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2345. ேவதா�த� ேக�க வி��ெபா� ��பத� 

ேபாதா�த மான பிரணவ� ����� 

நாதா�த ேவதா�த ேபாதா�த நாதைன 

1ஈதா� எனா�க� ����  2ேவா�கேள. 

(ப. இ.)  தி�வ�ளா� ஆராயி� ேவதா�த� எ�ப� வி���ட� ேக�க�த�க ��� பத�கைள�ைடயன. 

அ��யிரி�� சிற�த பத�க� அகர� உகர� மகரமா��. இ� ���� �ைறேய அ��� உ��� ம��� அ��. 

அ�வா� சிவெப�மா��, உ�வா� சிவெப�மா��� உ�வா� வன�பா�றலாகிய அ�ைம��, ஆ�யி�க��� உ�ைவ� 

பைட�தளி�� நட��� ஆதி��, ம��� எ�றதனா� ப�ேட ��லிய மலேநா��, அ� மலேநாயா� பிணி���ட 

ஆ�யி�க��, அ�பிணி�பிைன� க��ர�கி வி�வி�க� ���ய விைனமாையக�� ெபற�ப��. அகர உகர 

மகர�க� ஓ�கார� என�ப��. இ� ���� அறி� விள��த��ரிய ஓைச� �ைண�க�வியா��. இ�த அறிவி� 

��பாகிய பிரணவ� எ�� ெசா�ல�ப�� ஓ�கார�தி������ நாதா�த� ேவதா�த�ேபாதா�த�க�� 

�த�வனாகிய சிவெப�மாைன இஃெத�� ���யறிய�படா� ஒ��யறி�� ஓவா இ�ப� உ�வா�க�. ேபாதா�த� - 

���த ��பாகிய தி�வ��ண��. 

(அ. சி.)  ��பத� - அகார�, உகார�, மகார�. 
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2346. ேவதா�த� சி�தா�த� ேவறிலா ��திைர 

ேபாதா�த ஞான� ேயாகா�த� ெபா�ேஞய� 

நாதா�த� ஆன�த� சீேரா தயமா��. 



�தா�த ��திைர ேமான�� ��கேவ. 

(.ப. இ.)  ேவதா�த சி�தா�த ��ெபா�� ���க� ேவ��ைமயி�லாத ஒ��ைம��ள அைடயாள� 

�றி�பா��. அறிவி� ��ேவ அ�� ஞான�. ெசறிவி� ��வாகிய ேயாகா�த� ெபா�வாக அறிய�ப�� ெபா�ளாகிய 

ேஞய� ஆ��. ஓைச��வாகிய நாதா�த� இ�பமா��. அ�ம�ேடா அ�வி�பவ�வா�� திக��� இ�ப�ைத� 

த�த��� சீ��ேதா�ற�மா��. ���த ��வாகிய தி�வ�� 

 
(பாட�) 1. ஈதா�த� 

2. நி���ணனா�. சிவஞானேபாத�, 9. 2 - 1. 

ேப�ண�வி� ��திைர ேமானமாகிய ேம�ைம� தி�வ� ஞான��� ���தலா��. 

(அ. சி.)  �தா�த� - பைழைமயான அ�த�. 
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2347. ேவதா�த� த�னி� உபாதிேம ேல�விட 

நாதா�த பாச� வி�ந�ல ெதா�பத� 

மீதா�த காரேணா பாதிேய� ெம��பர� 

ேபாதா�த த�பத� ேபாமசி எ�பேவ. 

(ப. இ.)  ேவதா�த நிைல�க� உயி� �க�� நிைல ஏ�. இ�ேவ�� வி�டக� நாதா�தமாகிய ஓைச� 

பிணி�பி�க���ள ப�ற�� ந�ைம பய�பதாகிய ெதா�பதமா��. ெதா�பதெம�ப� ஆ�யிைர� �றி��� நீ 

எ�பதா��. உபாதி �க��நிைல. மீதா�தமாகிய அ�பா� ��� காரேணாபாதியாகிய இைற�க��நிைல ஏழா��. 

ெம�� ெபா�ளா� சிவ� அறிவி� ��வா� த�பதமா��. த� - தைலவ�; இைற. ஆ�யி�� இைற�� ஒ�� 

���நிைல அசி எ�பதா��. அசி - ஆகிறா�. 

(அ. சி.)  உபாதி ஏ� - சீவ உபாதி ஏ�. காரேணாபாதி ஏ� ஈ�ர உபாதி ஏ�. அசி - சிவ சீவ� ஒ�றா�நிைல. 
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2348. ேவதா�த ஞான� விள�க விதியிேலா� 

நாதா�த ேபாத� ந�கிய ேபா�க� 

ேபாதா�த மா�பர� பா��க� ��கதா� 

நாதா�த ��தி�� சி�தி�� ந��ேம. 



(ப. இ.)  ெச�தமி�� தி�நா�மைறயிைன� தி�வ�� நிைன�ட� க�� அவ�றா� எ��� தி�வ��ண�� 

ைகவர�ெபறாத சி�ேலா� ெபய� மா�திைரயாேன வடெமாழி ேவத�ைத�� ேவதெமன� த�பாக�ெகா�� 

அழி��ப���ேபா��. ேவ�வி �தலாயினவ�ைறேய �ரி�� அவ�ெச�கி�றன�. இதைனேய ெம�க�ட நாயனா� 

'பசி���� பி��� பசி�பாைனெயா���' எ��� தி�ெவ�பாவா� அ�ேவத ேவ�வி தா�வானைவ ம��ம�றி� 

பய�� நிைலயி�லன; ��ப விைளவின எ��� அ�ளின�. பி�� நாத�ைதேய ெத�வமாக� ெகா�ேவா� 

நாதா�தேபாத� எ��வ�. அவ�க� வழி�ேபறாகிய பத��தி எ��வ�. அறிவா�க� அைனவ���� அறிைவ விள��� 

சிவெப�மா� எ�ைலயி�லாத ேபரறிவின�. அ�வறிவிைன� தி�வ�� �ைணயா� வண��வ�. வண�கேவ 

சிவெப�மா� ப�க��� ெசறி�� சீ�ைம எ��வ�. இவ�க�� நாதா�த ��தி�� சி�தி�� எளிதி� எ���. 

ந��� - எ���. 

(அ. சி.)  ேவதா�த ஞான� விள�க விதியிேலா� - உ�ைம ேவதா�த ஞான� அைடய ஊ� இ�றி, வடெமாழி 

ேவத�கைள ஓதியாகாதிகைள இய��ேவா�. நாதா�த ேபாத� - நாத த��வ�ைத உண�� ஞான� நாதா�த ��தி - 

நாத த��வ�தி��ள பத��தி. சி�தி - எ� சி�தி. 
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2349. அ�ட�க� ஏ�� கட�தக� ற�பா�� 

உ�ெட�ற ேபெராளி� ��ளா�  1உளெவாளி 

ப��� நி�ற பராச�தி ெய�னேவ 

ெகா�டவ ன�றிநி� றா�எ�க� ேகாேவ. 

(ப. இ.)  எ�வைகயாக� �ற�ப�� அ�ட�க� அைன�ைத�� கட�� நீ�கி அ�பா�� அ�ளா� 

ேநா�கினா� அ�� எ��� நிைல�பாக உ�ெட�� ெசா�ல�ெப�� அ�� ஒளியாகிய ேபெராளி ஒ�� உ�டா�. அ� 

ேபெராளி��� உ�ளாக ஓ� அறி�� ேபெராளி��டா�. அ�ெவாளிேய தி��சி�ற�பலமா��. இ� தி��சி�ற�பல� 

ப�ேட ெபா��தி��ள ேபரறி�� ெப��தி�வாகிய பராச�தி என�ப��. அ� பராச�தியாகிய வன�பா�றைல� 

தி�ேமனியாக� ெகா���ளவ� சிவெப�மா�. அவ� எ�லாவ��ட�� கல��� த�ைமயா� விரவி நி�றா�. 

எனி�� ெபா�� த�ைமயா� ேவ�ப��� நி�ற��கி�றன�. அ�தைகய வி�மிய ���த� சிவெப�மாேன 

எ�க� �த�வ� ஆவ�. ேகா - �த�வ�; ேவ�த�. பர�: ேம�. இ�பர� எ��� தமி�� ெசா� '�ைர' எ��� 

உரி�ெசா�ல�யினி��� ேதா�றிய�. 'உ���கா�� �ைர உய�வா��.' (ெதா�. ெசா� - 300.) 

(அ. சி.)  �ளெவாளி - சி�ற�பல�. அ�றி நி�றா� - ம�ெறா�ேறா� ச�ப�த� இ�லா� நி�றா�. 
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2350.ேக ◌ா�ண�� ��ச�தி யாேல �றிைவ���ேத�ண�� ��க� ம�ெச�தி ெச�யேவபாவைன� 

��பைட� த��சைன பாரி�பஓவைன� ��ெடாழி யாத 2ஒ�வேன. 

(ப. இ.)  சிவெப�மா� சிவ��வா� எ��த�ளிவ�� தி�வ�ளாேல அைன���ைமகைள�� 

உண��திய��வ�. அவ� உண��திய �றிவழிநி�� சிவவழிபா��� ெச�திைய� ெச�த�ேவ���. அத� 

ெபா���� ெச�தமி�� தி�மைற தி��ைற �தலியவ�றி� காண�ப�� ம�திர� தி��பா���கைள மன��யரா� 

இன��ட� ேச��� ஓதி எ�ேபா�� வழிப�த�ேவ���. சிவெப�மா� த��� ேகாயி� ஆ�யி�களி� க�ளமிலா 

ெவ�ைள��ளேம. தி��ேகாயி�� ஆ��� காண�ப�� �றிக�� அைடயாள�மாக��ள தி���வ�க�� பிற�� 

அ� சிவெப�மா� அ�ப� உ�ள���� எ��த�ளி வ�� வாயி�கேள. உ�ள� சிவெப�மா� உ��ைறஇ� ேகாயி��, 

ெகா�ள வ�வழியா��� எ�பைத நிைன��ரி� ேமல� விள���. அ�ஙன� வழிபா� ெச�யேவ உ�ெடாழியாத 

எ��விைன யைன��� ஒ�பி� ஒ�வனா� அ� சிவெப�மானா� நீ���ப� ஏ�ப��. ஓவ: எ�ப� ஓ என நி�ற�. 

ஓவ - நீ�க. ஒ�வ� - ஒ�பி� சிவெப�மா�. 

 
1. அ�டமாரி��. அ�ப�, 5. 97 - 2. 

2. ெச�தமிழ�. ச�ப�த�, 3. 79 - 4. 

" ம��நீ. 12. த��தா�, 70. 

(அ. சி.)  ேகா - ஆ�மா. ச�தி - தி�வ�� ச�தி. ேத�ண���� க�ம� - சிவ�ைத யறி�� ெசய�. பா - 

ேதா�திர� பா��. பாரி�ப - நிர�ப� ெச�ய. ஓவ - ஒழிய. 
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2351. ஒ�வைன ��னா� உயி�தைன ��னா� 

இ�விைன ��னா� இ�மாைய ��னா� 

ஒ�வ� ேம�� �ண��திநி� ��� 

அ�வ� மாகிய ஆதர�  1தாேன. 

(ப. இ.)  ஒ�பி� ஒ�வனா� சிவெப�மாைன உ�ள��ட� நாடா�. அவைன நாடாைமயா� ஆ�யிரி� 

உ�ைமயிைன�� நாடா�. இ� மண�ைதயறி�� வாயிலாகேவ மைற���ள மலைர அறித����. மண�ைதேய 

அறியாெரனி� மலைர எ�ஙன� அறிவ�? அறியா� எ��� ஒ�பிைன இஃ� ஒ���. இ��ேச��ைன�பா� 

ெச�ய�ப�� ந�விைன தீவிைன எ��� இ�விைனைய�� நாடா�. �மாைய �வாமாைய எ��� 

இ�மாையயிைன�� நாடா�. ஒ�வனாகிய சிவெப�மா� ஒ�வ�ேம இைவயைன�ைத�� உ�நி�� 



உண��திய��கி�றன�. இ�விைன�பயைன ஊ��ய��கி�றன�. அவ� 'மா�ற� மன�கழிய நி�ற மைறேயா�' 

ஆதலி� அ�வ� எ�றன�. அவேன யாவ���� யாைவ��� ேமலா� அளவிலா� சீ�ைடய சிவனாவ�. அ� சிவேன 

அைன�ைத�� தா��� நிைல�களனாவ�. ஆதார� எ�ப� ஆதர� என� ��கி நி�ற�. ஆதார� - நிைல�கள�. 

(அ. சி.)  ஒ�வ� - சிவ� vide "ஒ�றவ� தாேன இர�� அவ� இ�ன��" (�ல�). இ�மாைய - மாைய, 

மாமாைய. ஊ�� - இ�விைனகைள� �சி�பி��. 

(23) 

2352. அரன�ப� தானம தாகி� சிவ�� 

வ�மைவ ச�திக� ��னா வ��தி�� 

உர�� ச�நிதி ேச���ப எ��� 

திர�� ேதாயா� சிவாந�தி  2யாேம. 

(ப. இ.)  ேபெரா��க� ெப�மானாகிய அர� த� அ�ப� �ய��ள�ைதேய ேகாயிலாக�ெகா�� 

எ��த�ளி��ளா�. அ� சிவெப�மானிடமாகவி��� ெவளி�ப�� ஆ�ற�க� ச�திக� எ�� ெசா�ல�ப��. 

அவ�ைற �தலாக வ��த�ளின�. அ� தி�வ�� ஆ�ற�க� உ�நி�� உ���. அஃதாவ� இ�வா� உலக� 

உ�வா�க என நிைன���. அ�வாேற அைவயா��. அ� �றி�ேப உர�� தி��� ேச���ப எ�ற�ளின�. ேச���த� 

- ெதாழி�ப�த�. உர��ச�நிதி - ஆ�ற� தி���. ஆ�யி�க� தி�வ�ளா�ற�களி� நிைல��மா� ேதா��� 

சிவஇ�பியா��. ேதாயா - ேதா���; ெச�யா எ��� வா�பா�� விைனெய�ச�. சிவான�தி - சிவஇ�பி; தி�வ� 

இ�பிைன�க�ேவா�. 

 
1. அ���வ�. சிவஞானேபாத�, 7. 3 - 1. 

" ேமாகமிக. சிவ�பிரகாச�, ெபா�, 14. 

2. ஏ�ெமா��. அ�ப�, 5. 60 - 1. 

ஆ�யி� எ��� மீளா அ�ைமயா�� ெபா�றா� ேபரி�ப� �சி��� எ��� ெபா�யி� வா�ைம வ�� 

ெவ�பாவா� உண�க: 

"ெந��யிெர� லா�காவ� ேந�காத� ���யிரா� 

க��மல� ��ைமெம� க��தேலா� - ம��� 

அகர�யி� ஆ�த�� அ�ைமஅ� இ�ப� 

�க��யி�� ���கர� ேநா��." 



காவ�: ஆ�ைம, காத�: ெப�ைம. ��ைமெம�: வ�ெல��� ெம�ெல��� இைடெய���. அ�ைம: 

நட�பா�ற�; ஆதிச�தி. ���கர�: ��றிய�கர�. இ� '��ைத' எ�பத�க� �தலா�. '��றிய�கர�' - 

ெதா�. எ��� - 67. ேநா��க. 
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2353. ேவதா�த ெதா�பத ேம�� ப�ெவ�ப 

நாதா�த பாச� விடநி�ற ந�பதி 

ேபாதா�த த�பத� ேபாயிர� டயி�கிய� 

சாதா ரண�சிவ சா��சிய மாேம. 

(ப. இ.)  ேவதா�த வாயிலாக ��ெபா���ைம நா�ட� 'த��வமசி' எ��� மைறயினா� ஆ�. இைவ த�, 

�வ�, அசி என� பிரி�� ��� ெசா�களாக விள���. இ� ��ற�� ெதா�பத� நீ என� ெபா�� பய�� 

��னிைல� ��டா� ஆ�யி�கைள� �றி���. அதனா� 'ெதா�பத� ேம�� ப�ெவ�ப' எ�ற�ளின�. நாத��வாகிய 

பாச� ஆ�யி�கைள� ப�றிநி���. அ� பாச� அகல நிைலெப�ற பதி, அறிவி� ��நிைலயா� இய�ைக� ேபரறிவா�� 

திக�� த�பதமா��. த�-அ�. அஃ� எ�ற ேச�ைம� ��டா��. ேச�ைம� ��ெட�ப� ��ெடாணா� ெபா�ைள 

உளெத��� உ�ைம�� ஊறி�றி உைர��� க��ைர. எனேவ, அஃ� எ�ப� பதியாகிய சிவெப�மானா��. 

ஆ�யி��, ேப�யிராகிய பதி�� இர�டற� ��� ��ட�ைத� �றி�பதா��. அசி. அசி: ஆகிறா�. இர�ட� 

��ட�� அயி�கியமா��. ஆ�யி� ேப�யிராகிய சிவமாகி�ற� எ�றைமயா� �� ஆகாைம����� காரண� 

மல� எ�ப� ஆ��. அ� மல�ைத� ேபா�கிய� தி�வ�ளா��. அ� தி�வ�� க�பி�பா� ேபா�� 

ஆ�யிைர�ெகா�ேட மல�ைத அக��வி���. எனேவ ��ெபா�� உ�ைம�� அ�ெபா�� ��ட�� தி�ப�ற� 

ெபற�ப�� எ��� மாறா இய�பி�றா� இல��� சிவ ஒ�றி�� ஆ��. சாதாரண� - இய��. சிவ ஒ�றி��- 

சிவசா��சிய�. 

(அ. சி.)  ெதா�பத� - ேவதா�த�திேல த��வமசி எ�ற ெதாடைர� த�பத�. �வ�பத�, அசிபத� என� 

பிரி��� ��கிற வழ�க�தினா� ஈ��� �வ�பத� எ�றா�. 

(25) 

2354. சிவமாத� ேவதா�த சி�தா�த மா�� 

அவமவ மா� ம�வ� விர��� 

சிவமா� சதாசிவ� ெச�ெதா�றா னானா� 

நவமான ேவதா�த ஞானசி�  1தா�தேம. 



 
1. �ற�சமய�. சிவ�பிரகாச�, (�தலியெபா��) ெபா�, 7. 

(ப. இ.)  ேவதா�த சி�தா�தமாகிய இ�ெப�� தி�ெநறிக�� சிவமா� ெப�வா�ைவ ஆ�யி�க�� 

வழ��வனவா��. ஏைனய நாதா�த�, ேபாதா�த�, ேயாகா�த�, கலா�த� எ�� ெசா�ல�ப�� நா��� 

அ��ைண� சிற�பினவ�ல. ேமேலாதிய ேவதா�த சி�தா�த� வி��� ஏைனநா�� அ�த�க�� ெப��பய� 

விைள�பன அ�ல. அதனா� அவ�ைற அவ� என ஓதின�. எனேவ ேவதா�த ஞான சி�தா�த� விய�த�ெமா��. 

(அ. சி.)  அ�வ�விர��� - ேவதா�த சி�தா�த� ஒழி�த ஏைனய நா�� அ�த�க��, நாதா�த� 

ேபாதா�த�, ேயாகா�த�, கலா�த�. 

(26) 

2355. சி�தா�த� ேதசீவ� ��திசி� தி�தலா� 

சி�தா�த� ேதநி�ேபா� ��திசி� தி�தவ� 

சி�தா�த ேவதா�த� ெச�ெபா� ளாதலா� 

சி�தா�த ேவதா�த� கா���  1சிவைனேய. 

(ப. இ.)  ெச�ெபா���ணிவா� சி�தா�த�தி�க� சீவ� ��தியாகிய பிணிைமயி�ைம ைக��� 

பிணிைம இ�ைம - ப���வ நீ�க�. ஆதலா� சி�தா�த� ெச�ெநறியி�க�ேண ��தியாகிய தி�வ��ேப� 

ைக���. �டேவ அ�ெநறி நி�பா� ��தி சி�தி�தவராவ�. சி�தா�த ேவதா�த� 'பிற�ெப��� ேபைதைம நீ�க� 

சிற�ெப���, ெச�ெபா�� கா�ப தறி�' தி���ற� (358) எ�பைதேய ஆ�யி�க�� விள�கி� கா��வதா� 

அைவ ெச�ெபா�ளா��. ஆதலி� சி�தா�த ேவதா�த� சிவைனேய (2362) கா���. ஏகார� பிரிநிைல�� 

ேத�ற�மா��. பிணிைமயி�ைம - ெச��கி�ைம. 

(அ. சி.)  சீவ���தி - ப���வ நீ�க�. 

(27) 

2356. சிவைன� பரம�� சீவ�� கா��� 

அவம�ற ேவதா�த சி�தா�த மானா� 

நவ�� றவ�ைதயி� ஞான� சிவமா� 

தவமி� �ண��தவ� த��வ� தாேர. 

(ப. இ.)  வி�மிய ���த� சிவெப�மாைன� பரம� எ�� ெசா�ல�ப�� அ��ெப� ெவளியா� �ற 

அ�பல�களி��, சீவ� எ�� ெசா�ல�ப�� ஆ�யி� ெந�சமா� தி��சி�ற�பல�தி� க��� �ைறேய 



ேவதா�தசி�தா�த� ெச�ெநறிக� கா��வனவா��. அ�ெநறியி�க� உைற��நி�ேபா��� நவ��ற 

அவ�ைதயாகிய அ�பா� நிைலயி� இய�ைக�ண��� ���ண��� இய�பாகேவ அைம�த சிவெப�மானி� 

தி�வ��ண���டா��. இ�தைகய ந�றவ�ைத அ�ளா� மி��ண��ேதா� தி�வ�ெம��ண�� ெப�ேறாராவ�. 

த��வ�தா� - தி�வ� ெம��ண�� ெப�றா�. 

(அ. சி.)  நவ��ற - ேம�ப�ட. அவ�ைத - �ரியாவ�ைத. த��வ�தா� - ெம� உண��தவ�. 

(28) 

 
1. சி�தா�த�. சிவஞானசி�தியா� 1 8. 2 - 6. 

" ��தழீஇ�. தி���ற�, 544. 

2357. த��வ மா�� சகள வகள�க� 

த��வ மா�வி�� நாத� சதாசிவ� 

த��வ மா�� சீவ�ற� த�பர� 

த��வ மா�சிவ சா�� சியமாேம. 

(ப. இ.)  சிவெப�மானி� தி�வ�ெம��ைம�ண�ைவ�� நிைனைவ�� எ���� தி��� சிவேமயா��. 

எ��தி� வரிவ�வ� ஒலி வ�வ�திைன�� ஒலி வ�வ� ெபா�ளிைன�� உண���� ெம��ைம இத�ெகா�பா��. 

அதனா� த��வமா�� சகளெம�றன�. சகள� - தி��� அகள� - தி��� இ�ைம. ப��த பாட� அ�வா� 

மன��� ேதா��வ� இத�� ஒ�பா��. அ�ேபா� ஒளி ஒலி அ�ேளா� �தலிய நிைலக�� த��வமா��. 

ஆ�யி�� ேப�யி�மாகிய ஆவி�� சிவ�� த��வமா��. சிவ��ட� ஆ�யி� ஒ�றி�ப� சிவசா��சியமா��. 

(அ. சி.)  சகள� - உ�வ�. அகள� - அ�வ�. த�பர� - சிவ�. 

(29) 

2358. ேவதேமா டாகம� ெம�யா� இைறவ��� 

ஓ�� ெபா��� சிற��ெம� ��ளன 

நாத� உைரயைவ நா�� இர�ட�த� 

ேபதம ெத�ப� ெபரிேயா�� கேபதேம. 1 

(ப. இ.)  ேவத� ஆகம� எ��� இர��� உ�ைமயா� இைறவைன உ�ைமயாக�ண���� வ�ைம� 

ெப���. அ��� இைறவ� உ�நி��ண��த� தி�வ�� ைகவ�த ெம�ய�யா�க� வாயினா� உைர�த�ள�ப�ட 

உைரேச� �லா��. இ� ��ைம 'என�ைர தன�ைரயாக' என அ�ளிய ஆ�ைடய பி�ைளயா� தி��பா�டா� 



உணரலா�. 'தன�ைர' எ�பத��� சிவெப�மானி� தி�வ�� சிற�பிைனேய �க�� உைரயாக எ�ற�� ஒ��. அ� 

விர��� �ைறேய தி�ெநறியிைன விள��� ெபா���� சிற�� ��மா��. ெபா��� எ�ப� அ�பியைல 

மி�தியாக�� அ�ளியைல� ெதா�தியாக�� ��வதா��. சிற���� எ�ப� அ�ளியைல மி�தியாக�� 

அ�பியைல� ெதா�தியாக�� ��வதா��. அ�பிய� - உலகிய�. அ�ளிய� - வீ��ய�. இ�வி� ெப� ��க�� 

இைறவனா� எ��ப�ப��, ெம�ய�யாரா� எ�த�ப��, வ���ைரயாக வழ�க�ப��� தி�வ�ளா� நி�� நிலவலி� 

அைவ நாதனாகிய சிவெப�மானி� ந�றா� ேசர நவி�� ந��ைரயா��. நாத� உைரயாகிய இ� விர��ைன�� 

அ�ளா� நா�� இர���ைடய ெபா�� ���� தி�வ�ேச� ஒ���ேப யா�. அ� ��ைம�ணரா� த� மன�ேபா� 

உைர��� ஒ�சில� ெவ�ேவ� ��� எ�ப�. உ�ைம �ண�வ�ைம� ெபரிேயா��� அ� விர��� ஒ� ��ேபயா�. 

ெபரிேயா�: க��தேலா� கழலிைணைய� க�ற�ேக�ட� க�த� ைக�ெகா�ள� கல�த� உைடயா�. ேபத� - ேவ�. 

அேபத� - ேவற�ைம. 

(அ. சி.)  ேவத� - தமி� நா�மைற. ஆகம� - தமி� ஆகம�க�. இர�ட�த� - ேவதா�த�, சி�தா�த�, 

அேபத� - ேவ��ைம இ�ைம. 

(30) 

1. ஓ�சம. சிவஞானசி�தியா�, 8. 2 - 3. 
 

2359. பரான�தி ம��� சிவான�த� எ�லா� 

பரான�த ேம����� பா�றா ன�த� 

விரா��தி ரான�த ெம��நட னான�த� 

ெபாராநி�ற ��ளேம �ரி�பி யாேம. 

(ப. இ .) சிற��யிராகிய ஆவி பரான�தி என�ப�ம.◌் அஃதாவ� ந�திைய� பரவிந�திெயன நா�ேடா� நவில 

நட�ேபா�. அ�தைகய பரான�தி அ�ளா� அைட�� சிவ இ�ப�கெள�லா� வ�மா�: ஆ�யி� 

உற�க�, அ��நிைல உற�க�, சிவநிைல உற�க� என ��றா�. மாையயா� வ�� இ�ப� 

��திைரக� பலவ�றா�� ���� ப�வைக இ�ப�. ெம��ெபா�� ��தா� ஐ�ெதாழிலைம நடன 

இ�ப�. இவ�ைற� ெபா��திய உ�ளேம �ரி��ைடயதா��. அதனா� அ���ள� �ரி�பி என 

வழ�க�ப��. அதனா� �ரி�பியா��. பா� - மாைய. �ரி�� - ெபாலி�. �ரி�பி - ெபாலி�ைடய�. 



(அ. சி.)  பராந�தி - சீவ� ��த�. ���� - சிவ���தி. சீவ���தி பர���தி. பா�றான�த� - 

மாையயினாலாகிய இனப�. விரா - விரவிய, ெபா��திய. ��திரான�த� - சா�பவி ��திைர �தலியவ�றி� 

பயி�சியா� உ�டா�� இ�ப�. ெபாராநி�ற - அைட�த. �ரி�� - இ�ப�. 
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2360. ஆ�� கலா�த� இர�ட�த நாதா�த� 

ஆ�� ெபா�தி� கைலைய�தா மாதலி� 

ஆ�� அரேனப� சா�தக னாெம�ன 

ஆ� மைறயா கமெமாழி� தான�ேற. 

(ப. இ.)  கலா�த� இர�டா��. அ� விர��� நாதா�த�. கைலய�த� எ�ப. கைலய�த� நீ�கலாகிய 

நிவி��தி �த� ஐ�தா��. இ� ைவ�தி��� அரேன ���தலாவ�. அதனா� அரேன ப�சா�தகனாெம�ன 

அ�ளின�. இ�ஙன� மைறயாகம� �ைற�ற ெமாழி�தனெவ�க. 

(அ. சி.)  ப�சா�தக� - தனி�தனிேய ஐ�� கைலகளி� ��விட�� இ��பவ�. 

(32) 

2361. அ�றா� ெம�னாைத வைகய�த� த�ைன 

ஒ�றான ேவதா�த சி�தா�த� உ�ளி�� 

நி�றா லிேயாகா�த ேந�ப� ேந�ப�டா� 

ம�றா� பாத ம�வ� மா�ேம. 1 

(ப. இ.)  ஐவைகயான ��பா� அ�த�க�� மா�ப�டத��. அ��த� - மா�ப�த�. இ� ��ைமயிைன 

ேவதா�த சி�தா�த� ஒ�ெறன விள�க� ���. அ�தைகய ேவதா�த சி�தா�த�ைத ��னி�� ஒ�கினா� 

ேயாகா�த ேந�ப��. அ� ெசறி�நிைல ஏ�ப�டா� ம�றா� பாத� ம�வ�மா�. ம�ற� ஐவைகயா��: 

 
1. �ைழமைற. 12. த��தா�, 48. 

"ேமலா� சிவயநம ேம�மணி ெபா�ெவ�ளி 

பாலா�ெச� ேபா�ம� ப�ற�ேபா� - ேமலா� 

அவனாட� ெச�வனக� ஆ�தி�ைல �ட� 

தவெந�ைல ��றால� தா�." 



அக�: ஆ�யி�களி� அக��� 'சிவயநம' எ��� ஐ�மைற�கள�� அ��யி� உ�ய அ�பலவாண� 

அ����திய��கி�றன�. அ� ��தி� நிைன�ேப �ற�� ஆல�கா�, தி�ைல, �ட�, ெந�ைல, 

��றால� எ��� ஐ�திட�களி�� ந��பதா��. ஆ� - ஆல�கா�. ெந�ைல தி�ெந�ேவலி. ம�றா�யாகிய 

சிவெப�மா� தி�வ�ைய அ�ளா� தைல��� இ���தலா��. தைல���த� - ெபா���த�. 

(அ. சி.)  அ�றா�� எ�னா� ஐ�வைக அ�த� - ேவ�ப�ட� எ�� க�தா� ஐ�� வைகயான 

அ�த�கைள. 

(33) 

2362. அனாதி சீவைன� மலம�ற� பாலா� 

அனாதி யட�கி� தைன�க� டரனா�� 

தனாதி மல�ெகட� த��வா தீத� 

வினா�நீ� பாலாத� ேவதா�த ��ைமேய. 

(ப. இ.)  ெதா�ைமேய ��ள ஆ�யி���� தி�வ�ளா� ஆணவ�, க�ம�, மாைய, மாைய, யா�க�, 

நட�பா�ற� ஆகிய ஐ�மல�க�� அ��. அ�றவிட�� அ�பா� நிைல எ���. அ�பா� நிைல - �ரியாதீத நிைல. 

எ�தேவ ெதா�ைம ஆணவ�பைச அட���. அட�கேவ த�ைன�� அரைன�� த��ைறயா� கா��. காணேவ 

த�ைன வ�� ெபா����ப� ெபா�திய ஆதிமலமாகிய க�ம� மாையகளாகிய இைட� ேச�மல� எளிதி� நீ���. 

நீ�கேவ அ��ைசவ� - த��வ� (2139) ��ப�தா���� அ�பாலாக ஆ�யி� நி���. நீ� பா�ட� கல�� பாலி� 

�ைவ�� நிற�� ெப�� விள��� என விள��வ� ேவதா�த ெம��ைமயா�� பாேலாடளாய நீ� பாலா�ெம�ப� 

பய�ைட� பா�ெமாழி. ஆ�யி�� மல� நீ�கி� சிவனா� எ� �ண� ெப��� சிவனா�� திக��. 

(அ. சி.)  தனாதிமல� - த� ஆதிமல� - மாைய. (அனாதி மல� ஆணவ�) 

(34) 

2363. உயிைர� பரைன �ய�சிவ� த�ைன 

அய�வ� றறிெதா� த�தசி யதனா� 

ெசயல� றறிவாகி ��ெச� றட�கி 

அய�வ�ற ேவதா�த சி�தா�த மாேம. 

(ப. இ.)  ஆ�யிைர� பரனாகிய தி�வ�ைள எவ���� ேமலா� பரசிவைன ம�ள��� ெத����� 

தி�வ�ளா� ெசறி�� கா�பாயாக. நீ அ�வாகி�றா� எ�� ��� 'ெதா�த�தசி�' ெப�� கிளவியா� உ� 

ெசயல�� அறிவாகியி��பாயாக. அறிவாகி�� தி�வ�� கீ� அட�கி நி�பாயாக. இ� நிைலேய ம�ள�ற ேவதா�த 



சி�தா�த அ�� மா�பா��. இ� ��ைம வ�� ெச�தமி� மைற ��பா� தி�வாசக� ெச��ேதனா� உணரலா�. 

அ� தி��பா�� வ�மா�: 

"��திெநறி அறியாத ���கெரா� �ய� ேவைன� 

ப�திெநறி அறிவி��� பழவிைனக� பா�� வ�ண� 

சி�தமல� அ�வி��� சிவமா�கி எைனயா�ட 

அ�த�என� க�ளியவா றா�ெப�வா� அ�ேசாேவ." 

- 8. அ�ேசா�ப��, 1. 

(அ. சி.)  அய�வ�றறி - மய�கம��� கா�பா�. ெதா�த� தசி - �வ� + த� + அசி - நீ சிவமாயி��கிறா�. 

(35) 

2364. ம�னிய ேசாகமா மாமைற யாள�த� 

ெச�னிய தான சிேவாகமா� ஈெத�ன 

அ�ன� சி�தா�த மாமைற யா�ெபா�� 

��னிய ஆகம �ெலன�  1ேதா��ேம. 

(ப. இ.)  நிைலெப�ற அ� நா� எ��� ஆ��த நிைனவினா� அவேன தானாகி நி��� நிைல ேசாக� என� 

�ற�ப��. ஆ��த நிைன� - பாவைன. இ� �றி�ேகா� மாமைறயாள��� ஏ�ப�வதா��. அ� மைறயாள� 

��யணியா� திக�� அ��மைற 'சிேவாக�' என�ப��. சிேவாக�, சிவ�ட� ��த�. சிேவாக� இஃ� எ�� 

�ற�த��. இ�தைகய அ��ெபா�� சி�தா�த மாமைறயா� ஆராய�ப�� ெபா�ளா��. இ� ெபா�ைள ஆரா�� 

எழி� �� ஆகம� என�ப��. ேசாக�: ச + அக� = அ� நா�. சிேவாக� - சிவ��ட� ��த�. 

(அ. சி.)  ேசாகமா� - ேசாக�பாவைனயினா� அவேன தானாகி. ெச�னியதான - தைலயா� சிற�த. 

(36) 

2365. �தலா�� ேவத ��தா கமம� 

பதியான ஈச� பக��த திர��� 

�திதான ேவத �ைற�ைற யாலம��� 

அதிகாதி ேவதா�த சி�தா�த மாேம. 

(ப. இ.)  �த� �லாகிய ேவத�� ���த� �லாகிய ஆகம�� ந�ல�யா� வாயிலாக �த�வனா� 

சிவெப�மானா� (2358) அ�ளி� ெச�ய�ப�டனவா��. இ�விர�ட�� �த�ைமயான ேவத�� 

�ைற�ைறயாலம��த ேவதா�தமா��. ஆகம� நனிமிக� சிற�த சி�தா�தமா��. 



(அ. சி.)  �தலா�� - �தலி� உ�டான. அதிகாதி - நனி ேம�ப�ட. 

(37) 

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

6. பதிப�பாச� ேவற�ைம 

2366. அறிவறி ெவ�ற அறி� மனாதி 

அறி�� கறிவா� பதி�� அனாதி 

அறிவிைன� க��ய பாச� அனாதி 

அறி� பதியி� பிற�ப�� தாேன. 

(ப. இ.)  ஆ�யிைர அறிெவ���, ேப�யிைர அறி��� அறிெவ��� ��ப. ஆ�யி� - ஆ�மா. ேப�யி� - 

பரமா�மா. இ�விர��� ெதா�ைமேய உ�ளன. ெதா�ைம - அனாதி. அனாதி - ஆதியி�லாத�. அறி� அறி� எ�ற 

அறிவாகிய ஆ�யி�� ெதா�ைமேய. அறி��� அறிவா� விள��� இய�ைக அறிவா� பதி�� ெதா�ைமேய. 

அறிவிைன விள�கெவா�டா� தைட ெச�� ஒ�� நி��� பாச�� ெதா�ைமேய. அறிவாகிய ஆ�யி���� பாச 

நீ�க�தி� ெபா��� அ�ளா� பிற�� உ�டா�� அ�ேளானாகிய அறி��கறி� அ�வறிவி� பதி�� கால��� 

பிற�ப��. தாேன எ�பைத எளிதாக� பிற�ப�� என� ��க. ஈ�றைச என�� ஒ��. 

(அ. சி.)  அறி� - ஆ�மா. அறி� பதியி� - சிவ��வ� உ�டாயி�. 

(1) 

2367. ப��பல ேகா� பிரம� �தலா�� 

ப��கைள� க��ய பாச�� ��� 

ப��த�ைம நீ�கிய� பாச� அ��தா� 

ப��க� தைலவைன� ப�றி  1விடாேவ. 

(ப. இ.)  பாச�தா� க���ட உயிைர� ப� என� ��ப. நீ� நிைலகளி� அ� நீரி� ��ைமயிைன�� 

ெதளிைவ�� மைற�� ேம� பட��� நி��� அ��ைக� பாச� எ�ப. இ� ேபா� ஆ�யிரி� அ�� அறிவா�ற�கைள 

மைற�� நி��� ஆணவ� பாச� என�ப��. அ� பாச�தா� �ட�ப�ட �யி� ப� என�ப��. அ� ப��க� பிரம� 

�தலாக� ெசா�ல�ப�� எ�ணி�லாத பல ேகா� உயி�களா��. அ� ப��கைள�க��ய பாச�� ��ெற�ப. 

அ����� ஆணவ� க�ம� மாைய எ�ப. சிவெப�மா� தி�வ�ளா� ப��த�ைம நீ�கினா� அ� பாச�� அ��. 

அ��க�ப�ட ஆ�யிராகிய ப��க� பதியாகிய தைலவைன�ப�றி வி��விடா எ�க. 



(அ. சி.)  ப� - ஆ�மா. பச�க� தைலவ� - சிவ�. 

(2) 

2368. கிட�கி�ற வாேற கிள�பய� ��� 

நட�கி�ற ஞான�ைத நாேடா� ேநா�கி� 

ெதாட�ெகா��� இ�றி� ெதா�மி� ெதா�தா� 

�ட���றி லி�ட விள�க� வாேம. 

 
1. ப��க. தி���ற�, 350. 

" பா��தியபி�. 12. தி��ல�, 14. 

" அைன���. " ச�ேடச�, 30. 

(ப. இ.)  ஆ�யி�க� பாச� பிணி���� கிட�கி�ற �ைறயி� அ� பாச�பிணி�பினி��� வி�பட� 

ைக�ெகா�ளேவ��ய ெபா��க� ���. அைவ இ�ப�� ெபா��� அற�� எ�ப. இ� ��றி� 

வழிெயா�கினா� தி�வ� எ�த��ரிய நாெனறியி� நட�ப�. அ�நாெனறி�� சீல�தி� பயனாக ேநா���, ேநா�பி� 

பயனாக� ெசறி�� ைக���. இ� ��ற� வழி ���த பயனாகிய அறி� ைகவ��. அ�வறிவாகிய தி�வ��ண�ைவ 

நாெடா�� ேநா�க� ேநா�கமாக� க�தி ஒ�கிவ�த� ேவ���. அ�ப� ெயா�கி வ�தா� ெதாட�காகிய 

பாச�பிணி�� ஒ��� இ�றா��. அத� ெபா��� ���த� சிவெப�மாைன� ெச�தமி�� தி��ைற ஓதி 

இைடயறா� ெதா��க�. ெதா�தா� �ட��� மைற�தி��த விள�க ��றி� விள�காக� சிற�� உைற�தி��க� 

காணலா�. �டவிள�ெக�ப� ஆ�யி� பாச�பிணி���� மைற�தி��பைத �ண���வதா��. அ��யி� 

பாச�பிணி�� வி�� சிவெப�மா� தி�வ�யிைன� தி�வ�ளா� க�� சிற�� உைற�தி��பைத� ��றி� விள�� 

உண���வதா��. 

(அ. சி.)  கிளீ�பய� ��� - அற�, ெபா��, இ�ப�. 'நா��' எ�ற பாட�� உ��. அ�ெபா�� வீ� 

ஒ�ைற� ேச��த நா�� ஆ��. நட�கி�ற ஞான� - சரிையயாதியி� பலனாக நிக�� ஞான�. ெதாட�� - 

ஆசாபாச�க�. �ட���றி� இ�ட விள�� - �டவிள��. ��றி� இ�ட விள�� என� பிரி�க. �ட�தி� இ�ட 

விள�காயி��த ஆ�மா ��றி� இ�ட விள�கா� மிளி��. 

(3) 

2369. பாச�ெச� தாைன� பட�சைட ந�திைய 

ேநச�ெச� தா�ேக நிைன�ப� நிைன�த�� 



�ச�ெச� ��னி� �றி�ெகா�வ ெத�வ�ண� 

வாச�ெச� பாச��� ைவ�கி�ற வாேற. 1 

(ப. இ.)  ��ற இய�பாக ஒ����ள ஆணவ மல�ைத யக��த� ெபா���� க�ம� மாையகளாகிய 

பாச�கைள� ���ய�ளி� பிற�பி�த சிவெப�மாைன, மாைலயி� தா���� ேபா�� விள��� பட�சைட ந�திைய 

இைடயறா உ�ள�� ��� ெதா��க�. ெதா�� நிைன�பவ� நிைன�த�� ேபர�� ெப�� ெபா�ளாகிய 

சிவெப�மா� நிைன�பத��� �றி�ெகா�வத��� ��வெத�வ�ண�? ேம�� பாச��� நிைல 

ெப���வெத�வ�ண�? ெச�யாெர�க. ம���வ� ேநாயாளிைய� க�� �ச��யாதவா��, ேநா� நீ�கியபி� 

ேம�� அவைன ேநா� மைனயி� நிைலெபற� ெச�ய ��யாதவா�� இத�� ஒ�பா��. ேம�� க�பி�ேபா� க�கவ�� 

மாணவைன� க�லாதவென�� �ச��யாதவா�� க��� ேதறியபி� அவைன நிைலநி��த ��யாதவா�� 

ஒ�பா��. எ�வ�ண� எ�ப� இைடநிைல விள�கா� நி�� ைவ�கி�றவா� எ�வ�ண� எ�� இைய�க. 

எ�வ�ண�: வினாவிைன� �றி��; எதி�மைற� ெபா�� த�த�. 

(அ. சி.)  பாச� ெச�தாைன - ஆ�மா�களி� ஆணவமல� நீ��த� ெபா��� மாயா மல�ைத� ���, 

உட�, க�வி, உலக இ�ப�கைள� ெகா��தாைன. �ச� - �சி. வாச� ெச� - நிைலெப�ற. 

(4) 

 
1. பாச�. 8. தி�ெவ�பாைவ, 2. 

2370. வி�ட  1விடேமறா வா�ேபா� ேவறாகி 

வி�ட ப�பாச ெம�க�ேடா�  2ேம�றா� 

க��ய ேகவல� கா�� சகல�ைத� 

��� நனவி� அதீத��� ேதா��ேம. 

(ப. இ.)  ெம��பாவகனா� விட� ஏறாவா� ேபா�� தி�வ�ளா� ஆ�யி�கைள வி�� ேவறாகி அக�ற 

ப�பாச�கைள ெம�க�ேடானாகிய சிற��யி�� கிழவ� ேம�தைல� ெச�யா�. ேம�த� - ெபா���த�. 

ெதா�ைமயிேல பிணி�த மல�தனிைமயாகிய �ல�� சகலமாகிய �ண��பிைன எ��வி���. �றி�க�ப�� 

நனவி�க� அ�பா� நிைல�க��� இ� �ல�� நிைலயாகிய தனிைம ேதா���. �ல�� - ேகவல�. 

அ�பா�நிைல�தனிைம ஆணவ��ட� பிணி�பி�றி அ��ட� பிணி���றி அறி� மைற�பி�றி அைன��ல�� 

க�வி�� மைற���� நி��� நிைலைம. ெம�க�ேடா� - சீவ� ��த�. 

(அ. சி.)  விட� - ந��. ���� - �றி�தறி��. 



(5) 

2371. நா�� பதி�ட� ந�ப� பாச�� 

நீ�மா நி�த� நிைலயறி வாரி�ைல 

நீ�ய நி�த� ப�பாச நீ�க�� 

நா�ய ைசவ��� ந�தி யளி�தேத. 

(ப. இ.)  ஆராய�ப�� பதி ப� பாச� பலவாக விரி��. நீ�� - விரி��. எ��� ெபா�றா� ஒ��ேபா� நி�� 

நில�� சிவெப�மானாகிய நி�த� நிைலயிைன உ�ளவா� அறிவாரி�ைல. ெதா�� ெதா��� ெத�ப��� படா�� 

வ�கி�ற ��ெபா��க�� எ��� ஒ��ேபா� நிைல�பதாகிய பதியினிைலைம��, சா�பியாகிய ப���� ேந��த ப� 

பாச நீ�க�� தி�வ�ளா� ஆராய� ெதாட�கிய ைசவ ந�சீல��� ந�தியாகிய சிவெப�மா� விள��மா� 

அளி�த�ளின�. 

(அ. சி.)  நீ�� - விரி��. நி�த� - சிவ�. நா�ய - வி��பிய. 

(6) 

2372. ஆய பதிதா� அ��சிவ லி�கமா� 

ஆய ப��� அடேல ெறனநி��� 

ஆய பலிபீட மா�ந� பாசமா� 

ஆய அரனிைல யா���ெகா� வா�க�ேக. 

(ப. இ.)  கல�பினா� எ�லாமா� ெபா��ட�ைமயா� அ�ல�மா� உ�ள பதியாகிய சிவெப�மா� 

அ��சிவலி�கமா��. எ��� ெபா�றாக� சா�பினவா� நி��� சா�பியாகிய ப��� அ�� சிவ�ெகா��தி� 

தி��� ஒ��கிய�ள�ேதா��� ஒ� ேநா�கா� வலிைம மி�க ஆேன� என அைசவி�றி நி���. அ� வாேன�றி� 

பி� காண�ப�� பலிபீட� ஆ�யி�களினி��� அ�ளா� வி�ப�ட 'யா� என� ெச��காகிய' ப� பாச�க� த�கி 

ம��மிட 

 
(பாட�) 1. விடேம�. 

1. அச�தறியா�. சிவஞானேபாத�, 6. 1 - 1. 

மா��. அரனிைலயாகிய படமா�� தி��ேகாவிைல ஆரா�வா��� அ�ளா� இ���ைமக� �லனா��. எனேவ 

தி��ேகாவி� தி���வ�க� �வா ��ெபா�� உ�ைம ெச��� உ�ெவ�� ேதாவிய�தவா� தி� �லா��. 



ஆேன�றி� ��பி� பலிபீட� அைம�� �றி�� வ�மா�: பாச��னாகி� பலிபீட� ��னா�பி�, ேநச�த� 

��ெனாளியா� ேந�: 

(அ. சி.)  இ� ம�திர� "பி�ட�தி� அைம�ேப ேகாவி�" என� கா��கி�ற�. இ�த� க��ைதேய "பட� 

மாட�ேகாயி�" எ�� ேவேறா� இட�தி� �றி��ளா�. ேகாயிலி� சிவ ச�நிதியி� இர�� ந�திக� உ��. 

ஒ��ேகாயி� �க�பி� உ�ள�. இ�ெனா�� சிவலி�க�தி� அணி�தா� உ�ள�. �க�பி� உ�ள ந�தி��� 

பலிபீட� �க�தி� ப�க� உ�ள�. இலி�க���� அணி�தா��ள ந�தி��� பலிபீட� வாலி� ப�க� உ�ள�. 

இத� ெபா�� எ�னெவ�றா� சிவ� ஆ�மா���� �ரமா� இ����ெபா�� பாச� ஆ�மாவி� ��னா� 

இ����. சிவ�ைத� கி��னா� பாச� பி�னா� மைற��வி�� எ�பேத. அஃதாவ� த�ேபாத� உ�ளவ���� பாச� 

��தி��, த�ேபாத� இழ�தவ���� பி�தி�� இ���� எ�பேத. 

(7) 

2373. பதிப� பாச� பயி�வியா நி�த� 

பதிப� பாச� பக�ேவா�� காறா�கி� 

பதிப� பாச�ைத� ப�றற நீ��� 

பதிப� பாச� பயில நிலாேவ. 

(ப. இ.)  பதி ப� பாச� எ��� ��ெபா�ைள�� நிைல ேவ�பா�டா� விரி��� ெதாழி� ஒ��ைமயா� 

ெதா���� ஐ�ெபா��களாக அைம�தன� அ��ைசவ�. அைவேய 'சிவய நம' எ�ப. பதியாகிய சிகர�தி� 

நிைலேவ�பா�டா� வகர�� நகர�� என விரி�� ��றாயின. மலக�ம மாையகளி� ெதாழி� ெப��பா�ைம�� 

மைற�த�� மைற�த��� �ைண�ரித�� ஆ�. அதனா� அ� ��ைற�� மகர� என ஒ�றாயட�கி��, யகரமாகிய 

ஆ�யி� எ��� சா��� நி�றேத உயி�நிைல என வழ��� இய�பி�றாதலி� வகர நகர�க�� ந�வா� ஒ�றாயின. 

வகர� ந�றாயாக�� நகர� ெசவிலி�தாயாக�� ெப��பா�� ெகா�ள�கிைய��. ெசவிலி�� உட�யி� ஓ�ப�கா� 

ெபா�� ���� பணி��, ந�றா��� உண��யி� ஓ�ப�கா� அ�� ���� பணி�� இய�பாக அைம���ளன. பதி 

ப� பாச� ���� மீநிைற� வீ�நிைற� மிைடநிைற� எ�ற �ைறயி� ஒ�ற�� ஒ�� அட�கி விள���. இவ�ைற 

�ைறேய வியாபக� வியா�பிய� வியா�தி எ�ப. பதி மீநிைறவா��. ப� வீ�நிைறவா��, பாச� மிைடநிைறவா��. 

இ� ��ெபா�� உ�ைம விரி��� தி�ைவ�ெத��ைத நா�� இைடயறா� ெபா�� �றி��ட� ஓதி வ�த� 

ேவ���. அ�ஙன� பயி�� வ�வா��� ந�ெனறி நா�ைமயி� வழியிைன அ�ளி�ெச�வாரா� வழியைம�தன�. 

அ� ெநறி நி�பா�த� ப� பாச�ப�ைற அறேவ நீ�கிய��வ�. அ� தி�வ�� கி��யபி� ப� பாச� ஒளி�� இ�� 

ேபா�� அ�வா�யி��க� நி�லாெவ�க. 



(அ. சி.)  பயி�வியா நி�த� - நா�ேதா�� ெச��� அ�ெச��� எ��� �ைற. ஆறா�கி - வழிைய 

உ�டா�கி. 

(8) 

2374. பதி�� ப�ெவா� பாச�� ேமைல� 

கதி�� ப�பாச நீ�க�� கா�� 

மதித�த வான�த மாந�தி கா�� 

�தித�� ைவ�தன� ��தைச வ�ேத. 

(ப. இ.)  ேப�யிராகிய பதி��, ஆ�யிராகிய ப���, அ� ப�விைன� பிணி�த பாச��, அ�ளா� பாச� 

நீ�கிய இட��� ெப�� தி�வ��ேபறாகிய ேமைல�கதி��, சிவ��வா�� சிவெப�மா� எ��த�ளி வ�� ப� 

பாச�ைத நீ�கிய��� நீ�க�� ெம��ைமயா� கா�� ய��வ� தனி�ெப�� ைசவமா� ��த ைசவ� ெத�க. 

இ�தைகய த��வஞானமாகிய ெம��ண�ைவ� த�த�ளியவ� இய�ைக உ�ைம அறி� இ�பமா ந�தியாகிய 

சிவெப�மானாவ�; அவ� தி�வ�யிைணயிைன� ெச�தமி�� தி��ைற வழியாக வழிப�� உ���ப�யாக�� 

ைவ�த�ளின�. 

(9) 

2375. அறி�த� ���ேம யா�க� மா�� 

அறி�த� ��றேம யா�க� மாக 

அறி�த அனாதி வியா�த� மாவ� 

அறி�த பதிபைட� பான� கவ�ைறேய. 

(ப. இ.)  யா�க�� அறி�� த�ைமவா��த அ�வாகிய ஆ�யி� �வைக�ப��. அைவ ஒ�மல� இ�மல� 

��மல� எ��� பிணி�பா� ஆவன. அ� ���ேம யா�க�மாக நீ�கமற நி��� நிைலைமயிைன அறி�த 

ெப��ெபா�� சிவெப�மானாவ�. அவ� ெதா�ைமயி��ளவ�. எ��� நிைற�தவ�. ஆ�யி�களி� பிணி� 

��ப�தினி��� வி�வி�க� �ணி�தன�, அவ�றி�� ேவ��ய உட�கல� உல� உணா �தலியவ�ைற 

மாயாகாரியமாக� பைட�தளி�த�ளின�. அவ�ைற: அவ�றி�� - உ�� மய�க�. ஒ��ைட ெயா�பாக (2352) ஒ� 

மல�தா� இைடயின ெம�ைய��, இ�மல�தா� ெம�லின ெம�ைய��, ��மல�தா� வ�லின ெம�ைய�� 

ஒ�தவெரன� �றலா�. வ�லினெம� ெமாழி�கி�தியி� நி�லாைம மி�க ெச���ைடய ��மல� க��ைன 

ெயா���. ெம�லினெம� ெமாழி�கி�தியி� வ�தலா�� ெம�ெல�� ஒலி�தலா�� மாைய அட�கிய இ�மல� 

க��ைன ெயா���. இைடயினெம� லகர ழகர ளகர�க� பயி�� �ைழ�தி��பதா� விைன மாைய அட�கிய ஒ� 



மல�க��ைனெயா���. ஆ�த� தி�வ�ள�ைம ெயா��� ஐ�மல� அக�� ெச�ெபா��ட�ைதயி� தா�ேச� உயி� 

���கரமா��. அ�ேவ, "��றிய�கர� �ைற�ெபய� ம��கி�, ஒ�றிய நகரமிைச நகரெமா� �த��" (ெதா�. 

எ���, 67) எ��� ��பாவி� க��தா��. '��ைத' எ��� �ைற�ெபய� ெம���தேல ஆயி�� ஒ��ைம 

நய�தா� ��றிய�கர �தலாயி��. அ�ேபா� தி�வ��ேப� ெப�ற அ�ைம�யி�� எ��ண�� பதிய�ெப�� 

இர�டறவிரவி நி�பதா� �தெலன�� �ற�ப��. அ��றி�� ��ைத எ��� ெபயரி� த�ைத எ��� ெபா�� 

காண�ப�வதா� ஆ�யி�க� அ�ேச� மகெவன� ெகா�க. இ� 'ம�னவ�ற� மக�' எ�பதனா� கா�க. 

(10) 

2376. பைட�பாதி யாவ� பர�சிவ� ச�தி 

இைட�பா� உயி�க� கைட�திைவ ��க� 

பைட�பாதி ��க�ைத� த�பர� ெச�ய� 

பைட�பாதி �ய மலம� பர�ேத. 

(ப. இ.)  ஆ�யி�க�� உட� கல� உல� ஊ� �தலியவ�ைற� பைட�த�ள ேவ��ெம�� 

ெதா�ைம�க� தி���ள�ெகா�ட� ���த� ெப��ெபா�ளா� சிவ� ஆ��. அ� சிவ� ைவ�பா�றலாகிய 

மாையயினி�� இவ�ைற� பைட�� உயி�க�� அளி��� கா�த��கி�றன�. ச�தி - ைவ�பா�ற�. ��க� - 

நிக�த�. பைட�� �தலாகிய ஐ�ெதாழி�� மிக ��த�ைம வா��ததா��. ��ைம: க�வியி�றி� 

க��தாலிய��வி��� கட��ெசய�. ��ைம - ��க�. அ� ��ெடாழிைல� சிவெப�மா� ெச�த��வதனா� 

ஆ�யி�க� மல�பிணி�பினி��� வி�ப�கி�றன. வி�படேவ ��ைம எ��கி�றன. ��ைம எ��வதா� அ� 

சிவெப�மா� தி�வ�நீழைல அ� �யி�க� எ��கி�றன. �யமலம�பர�ேத: மலநீ�கிய ஆ�யி� �யவா� அ� 

பர�ேதயா� என�ெகா�க. 

(அ. சி.)  இைட�பா� - திதி கால�தி�, அஃதாவ� கா�த� கால�தி�. ��க� - நிக�த�. 
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2377. ஆகிய ��க�ைத ய�வி�� நாத�� 

ஆகிய ச�தி சிவபர ேமைல�தா� 

ஆகிய ��க�தி� ஐ�க� ம�ெச�ேவா� 

ஆகிய �யவீ சான� மா�ேம. 

(ப. இ.)  ��ணிய ஐ�ெதாழிைல வி��, நாத�, ச�தி, சிவ�, பர� எ��� ேம� ஐ�� நிைலகளா�� 

ஆ��வி�ப�. அ� ��ணிய ஐ�ெதாழிைல அ�ளா� ஆ��வி�ேபா� �ய இய�க �தலாகிய ஈசான� ஆவ�. 



(அ. சி.)  ேமைல�� - வி��, நாத�, ச�தி, சிவ�, பர�. 
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2378. ேம�� பரசிவ ேம�ச�தி நாத�� 

ேம�� பரவி�� ஐ��க� ேவறீச� 

ேம�� உ��திர� மா�ேவதா ேமதினி 

ஆ�� ப�பைட� ேபானர  1னா�ேம. 

(ப. இ.)  இ� பைட�பாதி ஐ�ெதாழிைல�� சிவெப�மா� அ�வ� நா��, அ���வ� ஒ��, உ�வ� நா�� 

ஆக ஒ�பா� நிைலகளி� நி�� உ��கமாகிய க��தா� இய�றிய��கி�றன� அ� நிைலக� �ைறேய பரசிவ�, 

பராச�தி, பரநாத�, பரவி�� என��; ஐ��க� என��; ஈச�, உ��திர�, மா�, அய� என�� �ற�ப��. 

மாயாகாரியமாகிய உலகிைன� பைட�த��பவ� அரனாகிய சிவெப�மானாவ�. 

(அ. சி.)  ஐ��க� - சதாசிவ�. 

(13) 

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

2379. பைட�� மளி��� பயிலிைள� பா��� 

�ைட�� மைற���� ேதா�ற அ��� 

சட�ைத வி��த அ��� சகல�� 

அைட�த அனாதிைய ஐ�ெதன  1லாேம. 

(ப. இ.)  பைட�த�, கா�த� இைள�பா��தலாகிய �ைட�த�, விைன�க�வாகிய மைற�த� இ� நா��� 

இய�பாக� சிவெப�மானிட�தி� ��ேதா�றிய தி�வ�� வாயிலாக� ேதா��வன. அ� தி�வ�� ஆ�யி�கைள 

மல�பிணி�பினி��� வி�வி��� சிவ�பிணி�பி� இ�வி�� வா�வி���. ேபரறி�� ேபரா�ற� தி�வினா� 

ெதா�ைமயிேலேய ஆ�யி�கைள� பிணி�பினி��� வி�வி�பவ�� சிவேன. வி�வி�த�ெபா��� அ��யி�க���� 

�ண��� நிைலைய �த�க� அவன�ளின�. ��ைன� பழ�ெபா��� ��ைன�பழ� ெபா�ளாகிய அ�ெதா�ைம� 

ெப��ெபா�ேள ��ணிய ஐ�ெதாழி�� ெச�த��� எ�க. சகல�தைட�த அனாதிைய - �ண��பி� �ண��த 

ெதா�ைமைய. 

(அ. சி.)  சட�ைத வி��த - உட�ப�ைற ஒழி�த. ஐ�� - அ�� ெதாழி�, பைட�பாதி �தலியன. 

(14) 



2380. ஆறா� ��டலி த�னி� அக�தி�� 

ேவறா� மாையயி� ��பா� மி��தி�ட�� 

ஈறா� க�வி யிவ�றா� வ��தி�� 

ேவறா� பதிப� பாச�வீ டா�ேம. 

(ப. இ.)  ��டலியாகிய மாமாையயினி�� ��ப�தா� ெம�க� சிவெப�மா� தி���ள�தா� ேதா�றி 

விரி��. இ� ��ப�தாறிைன�� ப����கா� உண���ெம� ஐ��, உண��ெம� ஏ�, உட�ெம� இ�ப��நா�� 

எ�பனவா��. இைவ �ைறேய �மாைய, �வாமாைய, ப�தி மாைய என� ��வ�. ஆ�யி�க�� ���த ��பாக 

ேவ��ய க�விகைள�� இவ�றாேலேய வ��த�ளின�. பதி ப� பாச� எ��� உ�ைமகைள�� ெதாட��கைள�� 

அ�ளா� உண�� கால��� பாச�தினி��� ப� ேவறா��. ேவறாகேவ பதியிைன� ெச�ெற���. எ��வேத 

வீ�ேபறா��. 

(அ. சி.)  மாையயி� ��பா� - ��த�, அ��த�, ��தா��த�, அஃதாவ� மாமாைய, மாைய, �ல� எ�பன. 

(15) 

2381. வீ��� பதிப� பாச�� மீ�ற 

ஆ��� இ�விைன யா�கவ� றா�ண��� 

ஆ�� நரக �வ��க�தி� றானி�� 

நா��ற நா�த�� ந�பாச ந��ேம. 

(ப. இ.)  பதியான� ப�விைன மலநீ�க�தி�ெபா��� மாயா காரியமாகிய பாச�தி�க� வி��ப� 

உ�டாக� ெச���. அ��யி� 

 
1. ஏ�றவிைவ. சிவ�பிரகாச�, ெபா�, 6. 

உல�ட�கல�களி� வி��ப� மீ�ர இ�விைன �ரி��ப� ஆ����. அத�வாயிலாக ஆ�யி�க� இ�விைனகைள� 

�ரி��. அவ�றி�பய�களாகிய இ�ப ��ப�கைள �க�வி�பத�ெபா��� அ��யி�கைள �ைறேய 

�ற�கநிரய�களிலி�� ஆழ� ெச���. இ� வைகயாக� பய������ கால�கழிய� பிற�பி�� ஏ�வாகிய நா� 

எ��� �ைன��� த���ப� ந�பாசமாகிய மைற�பா�ற� வ�� ெபா���� எ�க. மைற�பா�ற� - நட�பா�ற�; 

திேராதானச�தி. 

(16) 

2382. ந�ணிய பாச�தி� நாெனன� ஆணவ� 



ப�ணிய மாையயி� ஊ�ட� பரி�தன� 

க�ணிய ேசதன� க�வ�த ேபர�� 

அ�ண� அ�ேச� உபாயம தா�ேம. 

(ப. இ.)  மாயாகாரிய�ட��ட� �� நா� எ�� �ைன�� நி�ற� ஆணவ� ப�பா��. அ� வாணவ� 

நீ��த�ெபா��� மாையயி�க� ெச��தி இ�விைன�பய�கைள�� நட�பா�ற� ஊ��வதா��. ஊ��வதனா� 

ஆணவமல� அக�� அகலேவ க�த�ப�� அறிவி�க அறி�� த�ைமவா��த ேசதனனாகிய ஆ�யி�க�மா�� 

ைவ�தேபர�ளினா� அ��யி��� அ�ணலாகிய சிவெப�மானி� தி�வ�ேச�� வழிவைககைள�� அ�வா�ற� 

ேதா��வி�த���. இதைனேய உபாயமதா�� எ�றன�. ஆணவ�: வழ��� ெசா�; ஆ�ைம. 

(அ. சி.)  ஊ�ட� - ஊ�டலா�. பரி�தன� - நீ�கினா�. 

(17) 

2383. ஆ�� உபாயேம ய�றி ய��க�� 

ேமாக மற���த னாத�� �லேம 

ஆ� ம�ைவ ய��ேக�றி ேய�ற�ேபா� 

ஆ�வ ெத�லா� அ��பாச  1மா�ேம. 

(ப. இ.)  நட�பா�ற� ஆ�யி��கிழவ�� விைனமாையகைள� ��ட� வழிவைகக� ம��ம�றி ஆணவ 

அ��� நீ�கி� �யனாத� ெபா���� க��ப�றாகிய ம�� நீ��த��� �யனாத��� இ�ேவ �லமா��. 

இத�� ஒ�� அ��கா�கிய அ�ைவ எ��� ஆைடயிைன ேம�� சாணி உவ� �தலிய அ��கிைன ஏ�றி 

அ�வ��கிைன அக��வதா��. இ�வைன��� அ��பாசமாகிய நட�பா�றலா� நிக�வனேவயா��. 

(அ. சி.)  அ�ைவ - ேவ��; தறியினி��� அ��� எ��ப� அ�ைவ. ஏ�றி - கல��. ஏ�ற�ேபா� - அ���� 

ேபா��த� ேபா�. 

(18) 

2384. பாச� பயி�யி� தாேன பர�த� 2 

பாச� பயி�யி� தாேன ப�ெவ�ப 

பாச� பயில� பதிபர மாதலா� 

பாச� பயில� பதிப� வா�ேம. 

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



2. ஆவெத�. 12. க�ண�ப�, 97. 

(ப. இ.)  பாச��ட� பயி��வ�� ஆ�யி� �த� பரமா��. பர� - �ைவ. இய�ைகயிேலேய 

�ைம�ைடயதா�ெம�ப. அ� பாச�பிணி��� �ைம�ைடைமயா� அ��யி� ப�ெவன�ப�ட�. ஆ�யி� பாச� பயி�� 

�யனாத�ெபா���� பதி�� அ�ப��ட� கல�தலா� பதி�� ப�வா�� எ�ப. இ� ேநாயாளி�� ம��� 

����ெகா��ேபா� அ�ம���ட�� ேநாயாளி�ட�� ெதாட�� ெகா����பைத ெயா���. ஆ�யி���� 

பாச�திைன� பயி��வி�த�ெபா���� பதி�� பரமாக விள���. பர� - �த�ைம. 

(19) 

2385. அ�த�தி� உ�தர� ேக�ட அ��தவ� 

அ�த�தி� உ�தர மா�� அ��ேமனி 

அ�த�தி னாேல யைணய� பி��த�� 

அ�த�தி� த�ைம யைட��நி� றாேர. 

(ப. இ.)  அ��தவ�க� மைற �தலியவ�ைற� பயி�� ெபா�� ��பி�க� மய�கியி��தன�. அவ�க� 

ஆலம� கட�ளிட� அ�ளா� வ�தன�. வ�� அ�தமாகிய ெபா�ளி�க� ெதளிவாகிய அறி� ெப�த�ெபா��� 

உ�தர� வினவின�. அ�வாலம� ெச�வ� சீ�மி� சிற�பிேனா� ஆதலி� அ�தமாகிய ைகவிர�களினா� மா�றமிலா 

மாறிலா� ெபா���� விைட தி��த அளி�த�ளின�. ேம�� த� அ��ேமனி� தி��ைகயினா� தைலயிைன� 

ெதா��� சிவதீ�ைக�� ெச�த�ளின�. அ�ஙன� தைலயிைன� ெதா�டெபா�தி� அவ�க� த�ைம அவ�த� 

தி�வ��� ஆளா�கி அைட��நி�றன�. அ�த� - ெபா�� ைகவிர�களா� கா��� உ�ைம வ�மா�: ெப�விர� 

பதியா��. ஆ�கா�� விர� ப�வா��. ந�விர� க�மமா��. அணி விர� மாையயா��. சி�விர� ஆணவமா��. 

பதியிைன� �றி��� விர���� ெப�ைமமி�க விர� எ�� �றத��, ஆளா� உயிரிைன� �றி��� விர��� 

ஆ�கா�� விரெலன� ��த�� சால� ெபா���� இய�ைகயவாத� கா�க. இ�விைனைய� �றி��� விரைல 

நீ�ட ந�ெவன�� மாையைய� �றி�பைத அணிெயன�� ஆணவ�ைத� �றி�பைத� சி�ைம என�� அ�ஙனேம 

ெபா��தமாதலறிக. ெப�விர�நி�ற நிைலயிேலேய நி�பி� ஏைனய விர�க��� எ�வைக� ெசய�க�� யா��� 

எளிதி� நிக�வனவாகா. அஃ� 'அவனைசயாம� அ�வைசயா' ெத�பதைன உண����. எனேவ ஆ�யி�� 

ேப�யி�� ஒ�றா�� �ண��பத�� இர�ட�காத� இண�க�� இ�றியைமயாெத�க.இவ�ைற வ�� ெவ�பாவா� 

நிைன���க: 

"��ேனா� ெப�விரலா� �வா உயி���டா� 

பி����� நீ�விைனேய மாையமல� - உ���கா� 



ஆ�� ெப�விர�� ஆ�கா�� ���ண��ப� 

ேக��மா� ஒ�டாவ� ���. 

(அ. சி.)  அ�த�தி� - சி���திைரயினா�, உ�தர� ேக�ட - த� ேக�விக��� விைடேக�ட, அ��தவ� - 

தவசிக�, பி��த� - ெதா��� தீ�ைக ெச�த�. 

(20) 

7. அ� தைல யறி�� திற��ற� 

2386 .கா�� தைல�� அறியா� கலதிக� 

கால�த� ச�தி ய�ெள�ப� காரண� 

பாெலா�� ஞானேம ப�பா� தைல�யி� 

கால�த ஞான�ைத� கா�டவீ  1டா�ேம. 

(ப. இ.)  காலாகிய வழி�� தைலயாகிய சிர�� உ�ைம �� க�வியி�லாதா� உணரா�. அவ�க� 

கலதிகளாகிய வீண�களாவ�. கா� எ�ப� சிற�பி��� ெசா�ல�ப�� ச�தியாகிய தி�வ�� எ�ப�. அைன�தி��� 

விைன�த�காரணமாக எ��� இய�ைகயாகேவ திக�பவ� சிவெப�மா�. அவேன தி�வ��ண�வாகிய 

சிவஞானமாவ�. அவேன தி�வ��ப�� எ��� நிர�பிய தைலவனாவ�. ஆ�யி����காலாகிய தி�வ�� அ� 

சிவஞான�ைத� கா��ய���. கா��ய�ள அ��யி� தி�வ��ேபறாகிய வீெட���. சிர� எ�பதி��ள சிகர��, 

வழி எ�பதி��ள வகர���ட� சிவ எ�றா��. அ� சிவ எ��� ெச�தமி�� ெபா��மைறயா��. ேம�� 

"பைர�யிரி� யா� எனெத�றற நி�றத�யா��." எ���, "உைரயிற�த �கம�ேவ ��யா�" ெம��� தமிழாகம� 

ஓதிய��வதா� இைவயிர��� �ைறேய வழி�� சிற���ேப�� ஆ��. இவ�ைற �ணராதாைரேய தைலகா� 

ெதரியாதைல�� த�மா�ற�தவராவ� எ�ப. 

(அ. சி.)  கா� - தமி�ெமாழியி� கா� எ�ற இல�க�ைத� �றி�ப� வ எ�ற �றி. அ�ெச��தி� வ 

அ�ைள� �றி���. தைல - ஞான�. இ� "கா� அ�த� ச�தி அ�� ஞானேம ப�பா� தைல" எ�� இ� 

ம�திர�திேலேய �ற�ப����ப� கா�க. 

(1) 

2387. தைலய� யாவ தறியா� காய�தி� 

தைலய� ��சியி� உ�ள� �ல� 

தைலய� யான அறிைவ யறி�ேதா� 

தைலய� யாகேவ தானி�� தாேர 



(ப. இ.)  ஆ�யிரி� உட�பக��� தைல உ�சியி��ள�. அ� எ�ப� வழியாக��ள�. இ� ��ைமயிைன 

அ�ளா� அறியா�. தைலய� எ�ப� 'சிவ' எ��� ெச�தமி�� ெப�மைறயா��. இ�வறிைவ அறி�ேதா� 

சிவமாகேவயி��� இ���வ�. 

(அ. சி.)  அ�யாவ� - பி�ட உ�ப�தியி� �தலாவ�, தைலஅ� உ�சி - தைலயி� உ�சி�� ேந�கீழாக, �ல� 

- ஆ�மா. 

(2) 

2388. நி�றா� நில�� த�ட�� ேம�ற 

அ�றா� அ�ர� அமர�� உ��திட� 

பி�றா� உலக� பைட�தவ� ேப�ந�தி 

த�றா ளிைணெய� தைலமிைச யானேத. 

 
1.பைர�யிரி�. உ�ைமெநறி விள�க�, 4. 

(ப. இ.)  சிவெப�மா� நில�� அ�ட�� கீ�� ேம�� ெபா���� வ�ண� ேபெராளி� பிழ�பா� 

நி�ற�ளின�. அ�வா� அ�� நி�ற�ளிய� அ�ர�� அமர�� உ��தி��ப� ஆ�வத�ேகயா�. அவேன பி�� 

உலக� பைட�த�ளின�. அவ� தி��ெபய� ந�தியா��. அவ� தி�வ� அ�ேய� தைலயி�க� அம��த�. 

(3) 

2389. சி�ைதயி ��ேள எ�ைத தி�வ� 

சி�ைத�� எ�ைத தி�வ��  1கீழ� 

எ�ைத�� எ�ைன யறியகி லானாகி� 

எ�ைதைய யா�� அறியகி  2ேலேன. 

(ப. இ.)  சிவெப�மானாகிய எ�ைதயி� தி�வ� அவன�ளா� அ�ேய� எ�ணமாகிய 

சி�ைதயி�க�ேண��ள�. அ�ேய� சி�ைத�� எ�ைதயி� தி�வ��கீ� அம����ள�. எ�ைத�� அ�ேயைன 

அ�� உ�ள�தா� ேநா��வதாகிய அறிதைல� ெச�யானாகி� எ�ைதயாகிய அவைன அ�ேய�� அறி��ெகா��� 

வா��பிைன எ��ேவ� அ�ேல�. இ� க�பி��� ஆசா� மாணவ கைன�� ஈ�றா� ம�கைள�� உரிைம�ட� 

ேநா�காராயி� அ�ம�க� அவ�கைள எ�ஙன� ஆசா� ஈ�றா� என அறிவ�? ��ேதா� ��னறி�� 

�ைற�ண��திய பி�னேர இைளேயா� அ� �ைறவழி நி�� ஒ��வ� எ�பவ�ேறாெடா�ததா�� இ�. 

(4) 



2390. ப�னாத பாெராளி� க��ற� த�பா� 

எ�னா யகனா� இைச�த� கி��திட� 

உ�னா ஒளி� �ைரெச�யா ம�திர� 

ெசா�னா� கழலிைண ��நி� ேறேன. 

(ப. இ.)  ெந��கெவா�ணாத ஆறாதார அகநிைல ஒளி�� அ��றமா� அத�ேம�மா� விள��வ� 

அ��ெப�� அறி�� ெப�ெவளி. அ��� ெபா��தி எ��த�ளியி��பவ� எ� ���த�றைலவனாகிய 

சிவெப�மானாவ�. அவன� அளவி� ேபெராளிைய உ��த� ெச�ய�� ஒ�ணா�. அவன� தி��ெபயரா� 

ம�திர�ைத உைர�த� ெச�ய�� ஒ�ணா�. உ���கா� ஏதாவ� ஓ� உ�வ� உ��� க�வியாகிய மன���� 

ேதா���. உைர���கா� ஒலி��வ� ெசவி� �லனா��. இ�விர�ைட�� கட�� விரவிநி��ண�� ேம� 

நிைலயாதலி� அ�ஙன� ஒதிய�ளின�. அவ�ைற அவ� அ�ளா� உண�வி�க� உண��திய�ளின�. அதனா� 

ஆ�யி��கிழவ� அவ� தி�வ�ைய� தைல� ��நி�றன�. தைல���த�, தைலய�பா� தைலயி���த�. 

(அ. சி.)  பா�ஒளி - ஆதார ஒளிக�, அ��ற�த�பா� - பரமாகாய ��வி�. உ�னா ெவாளி - க�த�படாத ஒளி, 

உைரெசயா ம�திர� - வாயினா� உ�சரியாம� உைர��� ம�திர�. 

(5) 

 
1. த��கின. அ�ப�, 4. 91 - 4. 

" ைப�மா. " 4. 84 - 10. 

" நி�த. 8. அ�ைன�ப��, 3. 

2. எ�ைன. அ�ப�, 5. 92 - 8. 

" நானா�. 8. தி��ேகா���பி, 2. 

2391. பதிய� ேதா��� பதம� ைவ�மி� 

மதிய� ெச�� மல��பத ேமா�� 

நதிெபாதி ��சைட நாரிேயா� பாக� 

கதிெச�� கால�க� க��ெகா ளீேர. 

(ப. இ.)  பதியாகிய சிவெப�மானி� தி�வ� யா��� �க� மணிெயாளியா�� திக��� ேதா���. 

அ�தி�வ�யிைணயிைன� தைலயி� ���க�. ெச�தாமைரயைனய அ� தி�வ�யிைணயிைன மறவா நிைனவாக 

மதியாகிய அறிவினி� ெகா���க�. அதைனேய இைடயறா� ஓ�� ெசயைல ேம�ெகா���க�. தி�வ�� 



ெவ�ள� த�கியி���� தி��சைடயிைன��, ெப�ணம��தி���� ஒ� பாக�திைன�� உைடயவ� 

சிவெப�மா�; அவைன� ேபா��� கால�க� நா��. அைவ ெச�ெவாளிவான� காைல��, ெவ�ெளாளி ந�பக��, 

ெச�ெவாளி மாைல��, ைமெயாளி ந�ளிர� மா��. இ� கால�கைள� ெதாழ�த�� இ�றியைமயா இைறவ� 

இய�ைகேயாெடா��ய தி���வ ந�காலமாக� ெதா��க�. ெதா�த�� ேவ��� தி��ைற� தி��பா��� �த� 

நிைன���க� வ�மா�. சி�தி�பா�, காைலேய, பைட�கலமா, வா�க, எ��� இ�ப� எ�பனவா�. அ�ஙன� 

ெதா�தா� சிவெப�மா� தி�வ�� ேபறாகிய நிைலயிைன நிைலயாக அ���ரிவ�. இ� நா�கால� �றி�� அ�ைமயா� 

அ�ளிய அ��தமிழா�ண�க. 

"காைலேய ேபா�றில�� ேமனி க��பகலி� 

ேவைலேய ேபா�றில��� ெவ�ணீ� - மாைலயி� 

தா���ேவ ேபா�� சைட�க�ைற ம�றவ�� 

வீ�கி�ேள ேபா�� மிட�." 

- 11. காைர�. அ��த� - 65. 

(அ. சி.)  பத� - தி�வ�, ைவ�மி� - தைலைய ைவ�மி�, மதிய� ெச�� - சி�தி��, மல��பத� ஓ�� - 

தி�வ�ைய� �க��க�, கதி ெச�� - ��தி உத��. 

(6) 

2392. தர��நி� றான� த�னிட ெந�சி� 

தரி��நி� றானம ராபதி நாத� 

கரி��நி� றா�க� தாதவ� சி�ைத 

பரி��நி� றான� பரிபாக� தாேன. 

(ப. இ.)  சிவெப�மானி� தி�வ�யிைன� பத� வா��த விரி�த மனநிைல�க� மாறா� நிைன��க�. அ�ப� 

நிைனவா� மன�� அவ� நீ�கா� த�கி நி�ற��வ�. தரி�த� - த��த�. இட� - விரி�. அவ� இய�பாகேவ 

எ��� த�கிநி�ற��பவ�. அவ� அைனவ���� நாத�. அமராபதியாகிய வி�ணவ�ேகா��� �த�வ�. 

க�தாதவைர ெவ��� நி�றன�. கரி�� - ெவ���. சி�ைத சிவமாக� ெச�தனேவ தவமாக� தி�வ�ளா� 

ெச�வி வா����. ெச�வி - பரிபாக�. பரிபாக��றாைர� சிவ� தா�கி நி�றன�. 

(அ. சி.)  அமராபதி நாத� - இ�திர�. கரி�� - ெவ���. பரி�� - தா�கி. 

(7) 

2393. ஒ���� தாமைர ெயா�மல� ���ள 



த�றாைத தா�� இர��ள காய��� 

ந�றாக� கா��சி� பத�ெசய வ�லா�க�� 

இ�ேறெச� றீசைன ெய�த� மா�ேம. 

(ப. இ.)  தாமைரயாகிய ���ைன ஒ����. அத�க� தா� மி�க அழகிய ஒ�ளிய மல�� �����. 

அத��ரிய தா�க�� இர��ள. தாளிர��: இட�பா� நர��, வல�பா� நர��. மல� ���: ��� நர�ப� 

��யைம�த ����. உட�பக�� �ல�கனலா� ந�றாக ெவ��பியேபா� உ�ள� ெச�வி வா����. ெச�வி வா��த 

வ�லா�க�� வா��த அ�ெபா�ேத சிவெப�மாைன� ெச�� தைல���த�� ஆ��. 

(அ. சி.)  தாமைர - ���ைன. மல� - இத�. கா��சி - �ல� கனலா� ெவ��பி, பத�ெசய - மன�ைத 

வச�ப��த. 

(8) 

2394. கா�ெகா�ெட� ெச�னியி� க�டற� க�டற 

மா�ெகா�ட ெந�சி� மய�கி� �ய�கற� 

பா�ெகா�ட ெவ�ைன� பர�ெகா�ள நா�னா� 

ேம�ெகா�ெட� ெச�ைம விள�பெவா�  1ணாேத. 

(ப. இ.)  அ�ேய� ��யி� சிவெப�மா� தி�வ�யிைன� ���ய�ளின�. ��ட�� க�ட�ற�. ஆணவ� 

க�டற��, மாயா காரிய� ெபா��களினிடமாக��ள ெந�சி� மய�க� நீ�கி��. மய�க� நீ�க�� 

தி�வ��ண�வாகிய சிவஞான�ைத அ�ேய�� அளி�த�ளின�. அ��ண�� ெப�ற எ�ைன ேமலா� த� வ�ண� 

ஆ�க� தி���ள�ெகா�ட�ளின�. அதனா� ஆரா இ�ப� தி�வ�யிைணயி� ேம�நிைலைய� ெப�றி���ேற�. 

அ�தைகய ேம�ெகா�� ����� ெச�ைம நல� ெசா�லிற�தெதா��. 

(அ. சி.)  கா� - தி�வ�, க�� - பிற��, மா� - மய�க�, �ய�� - ேக�. பா�ெகா�ட - ஞான�தி� பா�ப�ட, 

ெச�ைம - ந�ைம. 

(9) 

2395. ெப�ற �த�வ�ேபா� ேபணிய நா�ற�� 

��ற�� க�� �ண��ைற ெச�யேவா� 

ப�ைறய வீச �யிர� பா�ைம��� 

ெச�றமி லா�ெச�ைக� ெக�தின  2ெச��ேம. 



(ப. இ.)  தா� த�ைதயராகிய இ��� �ரவ�க� த� அ��� அ�ைம�� நிைற�த ம�கைள� ேபணி 

வள��பத� ெபா��� நிைற�த அ��ட� ெச��� �ைறைமேபா� சிவெப�மா�� ஆ�யிரி� க�ம வாசைனயாகிய 

நா�ற�தி� ேச�றவா� அ��யி�களி� ��ற�� கண�� க��, அ�வவ�றி�� ஏ�றவா� ெச�த��கி�றன�. 

இ�ஙன� ெச�த��த��� ப���ேகாடாக��ளவ� சிவெப�மா� 

 
1. த�மாைன. ஆ�ர�, 7. 38 - 1. 

2. த�ைததா�. சிவஞானசி�தியா�, 2. 2 - 6. 

" அற�தி�ேக. தி���ற�, 76. 

ஒ�வேன; ேவெறா�வ�� இல�. அ� ெச�ெபா�ளாகிய சிவெப�மா� சின� பைக �தலிய எ�வைக� ��ற�� 

தன�� எ��தலி�றி� ெசா��த�கரிய ேபர��ட� ெச�த��கி�றன�. அவ� ெச�த�ள� அ�ளி�பா� 

ந��நிைலைமவா��ததாக��ள�. விைன�கீடாக வ�� ��ப� ேநா���� த�� ம��� ேபா�� இ�றியைமயா� 

ெகா��க�த�க ெதா�ேறயா�. 

(அ. சி.)  ேபணிய - கா���ெபா���. நா�ற� - க�ம வாசைன. ப�ைறய - ப�றாக உ�ள, ெச�ற� - சின�. 

(10) 

8. ����ற� 

2396. ���ள ��ற ���� நலிவன 

மா�றி�� ��கி மய�கி� கிட�தன 

��றிைன நீ�கின� நீ�கின� நீ�காதா� 

��றி�� ப�� ��கி�ற வாற�ேற. 

(ப. இ.)  ஆ�யி��� மீ��� மீ��� பிற�பிைன� தர���ய ��ற� ���. அைவ, 'காம� ெவ�ளி 

மய�க�' எ�பன. இ� ��ற�க� ���� ந�ைம ��றாக� ��ப�ப���வன. இ� ��ற� வய�ப�ட உயி�க� 

இ��சா�பா� ம�ளா� மய�கி�கிட�தன. ம�ளா� - மாையயா�. அ� ம�� நீ�காைமயா� ஆ�யி�க� ஆணவ 

வ�லி�ளி�க� ��லி�கிட�தன. தி�வ�ளா� இ� ������ உ�படாம� நீ�கினவ� பிற�� இற���களினி��� 

நீ�கிேனாராவ�. தி�வ�யி�ப� ெப�வா�� ெப�ேறா�� ஆவ�. அ� ��ற�களினி��� நீ�காதவ� பிற�பி� 

��ப�ைத�� இற�பி� ��ப�ைத�� இைடயறா� �க�ேவாராவ�. ��றினா� வ�� விைன�� ஈடா� 

அைமய�ெப��� கண�கிலாத ��ப�க� வ�� ����. 



(அ. சி.)  ��� நலிவன - ந�ைமக� எ�லாவ�ைற�� ெக��பன, மா�� - மய�க �ைடயதா�, இ�� 

��கி - இ�ளாயி���, ��கி�ற - அழிகி�ற, �� ��ற� - காம�, ெவ�ளி, மய�க�. 

(1) 

2397. காம� ெவ�ளி மய�க மிைவக��� 

ஏம� பி��தி�� ேத�� ெகறிமணி 

ஓெம�� ஓைசயி ��ேள �ைறவேதா� 

தாம மதைன� தைல�ப�ட வாற�ேற. 

(ப. இ.)  ேமேலாதிய ��ற�க� ���� இ�ன என ஓ�கி�றன�. காம� ெவ�ளி மய�க� எ��� 

����ற�க�� அ�ளா� க�த� ேவ���. க�த� - நீ��த�. க��த நிைலயி� ஏமமாகிய சிவெப�மானி� 

தி�வ��ேப�றி�ப� வ�� ைக���. அ�வி�ப�ைத� ெப���ள அ�ேய��� அ��கி�ற மணியக��� ேதா��� 

ஓைச ேபா�� 'ஓ�' எ��� ஓைசயி�� விடா� த�கியி���� தாமமாகிய சிவ ஒளி ஒ�� 

உ�டா��. தாம� ஒளி. ����ற� க��தா���� சிவ ஒளி வ�� தாேன தைல�ப��. தி�வ��வ நாயனா�� 

பிற���� வி�தா��ளன "காம� ெவ�ளி மய�க� இைவ ��ற�, காம� ெகட�ெக�� ேநா�." (360) எ��� 

தி���றளா� ேமேலாதிய ���ேம எ�ற�ளின�, ஒ��ைடெயா�பாக� காம�தா� மாைய��, ெவ�ளியா� 

விைன��, மய�க�தா� மல�� ெபற�ப��. அ�ளா� இைவ நீ��� இவ�றி� நீ�க�தா� ��மல நீ�க�� 

ெபற�ப��. 

(அ. சி.)  ஏம� - சிவான�த�, எறிமணி - அ���� மணி, தாம� - ஒளி, ஈ��� சிவ ஒளி. 

(2) 

9. �� பத� 

2398. ேதா�றிய ெதா�பத� த�பத� ��தர 

ஏ�ற அசிபத� இ���ேறா ெட�திேனா� 

ஆ�ற பராபர மா�� பிற�பற 

ஏ�றன� மாள� சிவமா  1யி���ேம. 

(ப. இ.)  பிற�� இற��க�� உ�ப��� ேதா�றிவ�� ஆ�யிைர� ெதா�பத� எ�ப�. ெதா�பத� எ�ப�� �வ� 

எ�ப�� ஒ�ேற. �வ� எ�ப� நீ எ��� ெபா�� த��. அ�நீ, த�பதமாகிய அ� எ��� சிவெப�மாைன 

அ�ளா� ��த�வாயாக. அ�ஙன� ��த�� உ�ைன அசிபத� அ� சிவமா� ெப�வா�விைன ஆ�கியி��. இ� 

�றி��; த��வமசி - த� - அ�, �வ� - நீ, அசி - ஆகி�றா�. எனேவ நீ அ� ஆகி�றா� எ�ப� அ�மைறயி� 



ெபா��. இ� �ைற�ப� சிவெப�மா� வ�வ� எ�திேனா� நிைற�த ���த� சா�பின� ஆவ�. நீ�ட நா�களாக� 

ெதாட��� வ�� பிற�� நீ��த� ெபா��� அ� பிற�பிைன மல� சா�பா� ஏ�� ெகா�ேடா� நல� சா�பா� அ� 

மல�சா�� மா�ெடாழிய� சிவ�சா�� எ�தி� சிவமாகேவ இ����. ெச�ய சிவமாத� சிவ�சா�� ���மா��, 

��யசிவ இ�ப�ளா� ���� எ�ப ஆகலி� சிவ�சா�ேப சிவமாத� எ�க. 

(அ. சி.)  �� பத� - த� + �வ� + அசி, த��வமசி. ஏ�ற - ெபா��திய. ஆ�ற - �ரணமான, ஏ�றன� - 

சீவன� பாச�, மாள - ஒழிய. 

(1) 

2399. ேபாத� தைன��னி� �தாதி ேபத�� 

ஓ�� க�விெதா� ��ட� ஓரா� 

ேபத�� நாதா�த� ெப�றியி� ைகவி�� 

ேவத�ெசா� ெதா�பத மா�த� ெம��ைமேய. 

(ப. இ.)  தி�வ�ளா� ஆ�யி� த�மறி� விள��வத��� �த �தலாக� ெசா�ல�ப�� உடலி�க���ள 

ெம�க� (2139) ெதா���றா�. அ� க�விகளி� ேவ�பா�க�� பல. இைவ யைன��� க�விகேள ய�றி� 

க��தாவ�ல. நா� க��� �� ந��ைடய அறி� 

 
1. யாைவ��. சிவஞானேபாத�, 7. 

ஒ��க� அ�� இ�� விள��வத��� க�வியாக இ��ப� இத�� ஒ�பா��. அ��� க��தா அ�� எ�ப� 

எ�லா���� உட� பாட�லவா? ஆனா� அ� �லி� க��தா ஒ� கட��ண��ைடய ந�லாெர�ப� ெசா�லாமேல 

விள���. அ�ேபா� ெம�களாகிய த��வ� ��ட����� க��தா ���த� சிவெப�மாேன யாவ�. அ� 

�ைல�� நா� அறிவா� மி�க பிற� �ைணயி�றி ந�மா� க���ெகா�ள ��யாமலி��ப�� ந��ைடய நைட�ைற� 

பழ�க�தி��ள நா� க�ட ��ைமேயயா��. அ�ேபா� அ� ெம�� ��ட�கைள ந��ட� பிைண�� 

ந�ைம�ெகா�� இய��வி�� ந� அறிைவ விள�க� ெச�வ� சிவெப�மானி� தி�வ�ளாகிய அறிவா�றலா��. 

இ� க�விகளா� நா� �த�க� அறிவ� நிைலயி� ெபா��களாகிய விய�த� உலக�� நய�த� உலக 

�க�ெபா��க�ேமயா�. ஆனா� அைவக� கா�சி�கினிய க��ரி�� மா�சிமி�க க��ரி� க�வி� ெபா��க�� 

ேபா�றனவா��. க�பவ�க� க��ரிைய� க��� க�வி� ெபா��கைள� ெகா��� அறி� நிர�ப�ெப�� 

அ�ெபா��கினரா� இ�ப� ெசறிவினரா� 'நா� ெப�ற இ�ப� ெப�க இ� ைவயக�' (147) என ��னி�� அ� 

ெபற��ரியாரைனவ���� ப�லா�றா�� �ைண நி�றேல ந�லாராத��ரிய ந�றவமா��. அ�ேவ பிறவி� ெப�� ேப�. 



அ� ேப� எ��� ெநறியி� ெச��வத�� வாயிலாகிய க�வியிைன� க�லா� க��ரிைய�� �� �தலிய க�வி� 

ெபா��கைள�ேம விய�� கால�கழி�பாராயி� பயனி�றி� கால ��வி� க��ரியினி��� மீ��� க��ரி 

ெச�� க��� நிைலைமயி� ெவளிவ�த� ஏ�ப��. அ�ேபா� நா�� இ��ட� உல�கைள நிைலெயன விய�� சிவ 

அ�� ெப�க�ெபறா� அ�ப� பணி ெச�ய� ெபறா� ��லிய வா�� வா�ேவாமானா� சிவெப�மா� தி�வ��� 

ஆளாகா� பிறவா� ெப�� ேபறா� இறவா இ�ப� எ�த�ெப��� சிறவா� அரிய பிற�பிைன� பயனி�றி� கழி�� 

மீ��� பிற�ேபா�. இ�தைகய உண�விைன அ�ளா� உண�வேத த�ைன�ண�வதா��. அ�ளா� உண�வெத�ப� 

அ�� நிைன�ட� உண�த�. அஃ� நா� ஒளியி� �ைணயா� உண�வ�� உைழ�ப�� உ�பய� உ�ப�� 

உ�பி�ப�� ேபா�றா��. எனேவ இ�தைகய ேபாத�திைன��னி இத��� க�வியாக� சிவெப�மானா� 

பைட�த�ளி அளி�க�ெப�ற ெதா���றா�வைக� க�விகைள நிைலெயன ஓரா� அவ�றி� மா�ப�ட 

ேவ�பா�க�� நாதா�த� த�ைம�� நிைலயி�லன எ�� உ�ைமயிைன உண�� �ைறயா� உண��� ஒ��வ� 

ெச�தமி� மைறேயா�வதாகிய த�ைன�கா�ட� எ��� ெதா�பத ��ைமயா��. த� - அ�; பதி. �வ� - நீ; ப�. 

அசி - ஆகிறா�; ஆக� �ைணயாகிறா�; ஆ�க�ப�கிறா�, பாச�, அ��. 

(2) 

2400. த�பத� எ��� ெதா�பத� தாென��� 

நி�ப தசிய��� ேநரிைழ  1யா�பத� 

ெசா�பத� தா�� ெதாடரெவா� ணா�சிவ� 

க�பைன யி�றி� கல��நி� றான�ேற. 

 
1. உைரத�மி�. சிவஞானசி�தியா�, 8. 1 - 1. 

" நா�யச�. சிவ�பிரகாச�, ெபா�, 31. 

(ப. இ.)  த�பதமாகிய சிவென���, ெதா�பதமாகிய ஆ�யி� எ��� தனி�தனியாக நி�ப� அசிபத� 

ேசராத இட��. அசிபத� ேச�த� எ�ப�: ஆ�யி� சிவ�ைத� சா��� மாறி�றி� சிவமா�� நிைல. அஃ� ஆகிறா� 

எ�பதா�. ஆகிறா� எ�ப� அ�ளா� ஆ�க�ப�கிறா� எ�பதா��. அ�நிைலயி� தி�வ�� வீ��சியாகிய 

ச�தினிபாத� வ�� ெபா����. இதைன 'ேநரிைழயா� பத�' என ஓதிய�ளின�. இ� தி�வ�� வீ��சியினா� 

ெசா�லா�� நிைலயா�� ெதாடரெவா�ணாத ���த� சிவெப�மா� ேவ�பா��றி� கல��-நி�ற�ளின�. 

க�பைன - ேவ�பா�. 



(அ. சி.)  அசிய��� - அதிபத நிைலயி�, ேநரிைழயா� பத� - ச�திநிபாத�, க�பைன - விக�ப�க�, கல�� 

- சீவசிவ ேபதமி�றி. 

(3) 

2401. அ��� பர�� அசிபத� ேத��� 

க�ெவா� றிலாத சிவ�� கல�தா� 

இைணய� பா�ேத� அ�ெதன இ�ப� 

�ைணய� வா�ைர ய�றிட�  1ேதா��ேம. 

(ப. இ.)  ஆ�யிராகிய அ���, அ� �யிரிைன� சிவ��ட� ���வதாகிய பரமாகிய தி�வ��� 

அசிபதமாகிய ஆ�க�பா�டா� ெபா��தி யா��� எ�வைக� தைட�மி�றி இல��� சிவெப�மா� கல�த�ளினா� 

ஒ�பி�லா� உய��� விள��� பா� ேத� அ�� ஆகிய இைவ கல�த கலைவ ெயா�� இனி���. அ� வினி�� 

யா��� ெதவி�டா� விள���. இ� வி�ப�ப�தி ெசா�லிற�த ெதா�றா�� ேதா���. பா� ேத� அ�� எ�� 

���� �ைறேய ஆ�யி� ேப�யி� சீர�� எ��� ��ற� ஒ��ைட ஒ�பாக� �றலா�. ஆ�யி� - ப�. ேப�யி� - 

பதி. 

(அ. சி.)  அ� - ஆ�மா, பர� - பரா�மா, பைர ஆகிய அ��ட� ��ய ஆ�மா, ஏ��� - ��, க� - 

தைட, இ�ப��ைண - இ�ப�தி� ப�தி. 

(4) 

2402. ெதா�பத� த�பத� ேதா��� அசிபத� 

ந�பிய சீவ� பர�சிவ னா�நி��� 

அ�பத ேமைல� ெசா�பமா வா�கிய� 

ெச�ெபா�� ஆ�ட�� சீ�ந�தி தான�ேற. 

(ப. இ.)  ெதா�பத� தி�வ�ைள ந�பி வா�� வா��ைகயிைன�ைடய ஆ�யிரா��. த�பத� ஆ�யிைர� 

சிவ��ட� ���� தி�வ�ளா��. ஆ�யி�� ேப�யி�� ஒ�றா�� கல�� ேதா��� நிைல சிவனா��. 

இ�நிைலயிைன� சிற��நிைல என� ��வ�. சிற�� நிைலெயனி�� ெசா�ப நிைலெயனி�� ஒ�ேற. அ� 

நிைலயிைன�ண���� அ� ெசா��� சிற��� ெப�� ெபா��கிளவியா��. ெப�� ெபா��கிளவி - மாவா�கிய�. 

ஆ�யி� ெச�ெபா�ளாகிய சிவைன அைடத�ெபா���� சீ��தி மி�க ந�தி� கட�� ஆ�ட��கி�றன�. 

 
1. இ��ைப�கா�. சிவஞானசி�தியா�, 11. 2 - 5. 



(அ. சி.)  அ� பத� - அழகிய அ�த� பத�. ேமைல�ெசா�பமா வா�கிய� - கரண� கட�த உ�வ�ைத 

அறிவி��� மகா வா�கிய�. ெச�ெபா�� - சிற�தெபா��. 

(5) 

2403. ஐ�ப தறியா தவ� மவ�சில� 

உ�பைன நா� �ைர��ப த�திைட� 

ெச�பர மாகிய வாசி ெச��திட� 

த�பர ேயாகமா�� தானவ னா�ேம. 

(ப. இ.)  ஆ�யி�க�� அகைவ ஐ�பதாகி�� ��ெபா�� உ�ைமயிைன� த�பி�றி� ெதரி��த�ைம 

வா��தில�. அகைவ - வய�. அ�ேபா� சில� அறியாதவராவ�. அவ�� அ�� நிைனவா� 'த��வமசி' எ��� 

��பத�ைத நா�� ெப�வதாகிய சிவைன நா�� வழியாக ��பத�திைட வாசியாகிய உயி��பிைன� ெச��தியிட� 

ெச�பர நிைல�� வழியைம��. அ� வழி தம��ரிய சிவ�ட� ��வதாகிய ேயாகமா��. இ� ெசறி� வழியாக 

ஆ�யி� சிவ��ட� ��� சிவனா��. 

(அ. சி.)  ஐ�ப� - ஐ�ப� வயதாகி��, ெச�பர� - ெச�ெபா��, வாசி ெச��திட - பிராணாயாம� பயி�சி 

ெச�ய. 

(6) 

2404. ந�தி யறி�� ந�வி� அதீதமா� 

இ�திய� ச�தாதி விடவிய னா�� 

ந�திய ��றிர� ெடா�� நலைம�� 

ந�தி னனவாதி ���� அனாதிேய. 

(ப. இ.)  ெபா��திய ஆ�யி�அறி� அ�� நிைனவா� ந�வ� ெப�மானா� ேம�பா� எ�� ெசா�ல�ப�� 

அ�பா� நிைலயா��. ேம�பா� - ேமலாலவ�ைத. ெபாறிக� ஓைச �தலிய �ல�கைள� ெகா�ளா� நி���. அ� 

நிைல வி�ட நிைலயா��. ஆ�யிராகிய அவ�� வி�டவனாவ�. அ� ேம�பா���க��� ெபா��திய உற�க�, 

கன�, நன� என �����. கன� நன� என இர����. நன� என ஒ����. இ� ந�ைம� பாடாகிய 

ேம�பா� ஐ��� அக�றா� ெதா�ைம� ெப�� ெபா�ளா� சிவெப�மா� நனவாதியி� ���வி�ப�. 

(அ. சி.)  அறி� ந�வி� - உலக பாச� ஒழி�தா�, விடவிய� - வி�டவ�, ��றிர�� ஒ�� நாைல�� - 

ஒ�� இர�� ��� நா�� ஐ�� அவ�ைதக�. 

(7) 



2405. பர�ரி ய�� நன� ப���ட 

விரிவி� கன�� இத�ப சா�த�� 

உரிய ��ைன� ேமா�� சிவ�பா� 

அரிய �ரிய� அசிபத மாேம. 

(ப. இ.)  ேம�பா���க� ஏ�ப�� ேப�ற�கநிைலயி� நன� நிைல ெபா��திய இய��� உ�டா�. இதன� 

விரி�த நிைலயி� கன�� 

ஏ�ப��. இத�ேம� ஏ�ப�� உற�க�� உ��. அதைன ஒழிவாகிய உபசா�த� எ�ப. அ��� நீ�கியவிட��� 

சிவெப�மா� தி�வ��க� ஏ�ப�� அரிய ெபரிய �ரிய� எ�ற ெசா�ல�ப��. இ�நிைல அ�ளா� 

ஆ�க�ப���ைம �ல�ப���வேத அசிபதமா��. 

(8) 

 
10. �� பர� 

2406. ேதா�றிெய� ��ேள �ழ�ெற� கி�றேதா� 

��� ம�ம� டல�� �த�வைன 

ஏ�ெற�தி யி��� றி��ேத யிள�ெகா� 

நா�� நல�ெச� நல�த� மாற�ேற. 

(ப. இ.)  எ� உட�பக��� ேதா�றி எ���ேள வல� �ழி�� எ�� ம��ல�க� ���ள. அைவ�ைறேய 

தீம��ல�, ஞாயி�� ம��ல�, தி�க� ம��ல� என� ெசா�ல�ெப��. இ���� ம�டல����ரிய 

���த�வனாகிய சிவெப�மாைன� தி�வ�ளா� ஏ���ெபா��தி இ���றி��ப�; இற�ெகா�யாகிய 

��டலினிைய உயி���� பயி�சியா� எ��பி அத�ட� கல��நி��ண��த கால�ெத�க. அ�கால�� ��நல�� 

வ�� எ��� எ�க. 

(அ. சி.)  ���ப� ம�டல� - ேசாம, �ரிய, அ�கினி ம�டல�க�. இள�ெகா� - ��டலி, நா�� - 

கல��. 

(1) 

2407. ம�� நிைற�த� மாபர மாய� 

நி�� நிைற�த� ேந�த� ந�தி�� 

க�� நிைன�ெத� தாெயன வ�தபி� 



��� நிைற�த �ணவிள�  1காேம. 

(ப. இ.)  ���த� சிவெப�மானாகிய வி��ெபா�� அழிவி�லாத அறி�� ெப�ெவளியா� ம�றி�க� 

நிைற���ள�. எவ���� எைவ��� ேமலாகிய ெப��ெபா�ளாய�� அ�ேவ. எ�க�� நீ�கமற நி��நிைற�த�� 

அ�ேவ. அ�வ� �யி�களி� ெச�வி� ேக�ப ந�தி�ெப�மா�� ேந� எ��த��வ�. அ� ெப�மா� க�ைற 

நிைன�� கைன�ெத��ேதா� வ�� தாெயன எ��த�ளிவ�� ஆ�ெகா�ட��வ�. அ�ஙன� 

ஆ�ெகா�ட�ளியபி� அவ� மைல நிைற�த விள�ெகா�� அைலவி�றி நிைற�த எ��ண விள�கா� 

இல�கிய��வ�. 

(2) 

2408. ஆறா� த��வ� த��ற� த�பர� 

�றா �பேதச� �றி� சிவபர� 

ேவறா� ெவளி�ப�ட ேவத�  2பகவனா� 

ேபறாக ஆன�த� ேப�� ெப�கேவ. 

 
1. ம�றி. 12. ேசரமா�, 135. 

2. அகர. தி���ற�, 1. 

(ப. இ.)  அ��ைசவ� ெகா��� ��ப�தா� (2139) ெம�கைள�� கட�� அ�பா� விள��வ� ����� 

சிவமாகிய அ�ெப�� ெபா��. பர� - ெப��ெபா��. ெசா�லா� ெசா��� ைகவிர (2385) லைடயாளமாகிய 

ெசவியறி��உ சிவபர�ைத� ப�றியதா��. ெசவியறி�உ - உபேதச�. சிற�பாக ெவளி�ப�ட அ�ேளா� ெம�� 

க���ள ெச�தமி�மைறைய ெவளி�ப��த�ளிய பகவனாராவ�. அவ�த� தி�வ��ண�வா� ெபற�க�� ேபறாகிய 

ேபரி�ப� ேப� ந�ைம� ெப�க� ேப�� எ�க. த�ைன நிைனவாைர�தா� ��னிைன�� தணவா� 

த�ணளிேயா� சிவ�. 

(அ. சி.)  �றா உபேதச� - ெசா�லாம� ெசா��த�, �றி�பா�ண��த�. ேவ� பகவனா� - ேவத�ைத 

ெவளியி�ட சதாசிவனா�. 

(3) 

2409. ப�றற� ப�றி� பர�பதி யாவ� 

ப�றற� ப�றி� பரனறி ேவபர� 

ப�றற� ப�றினி� ப�றவ� ேலா�க�ேக 



ப�றற� ப�றி� பர�பர  1மா�ேம. 

(ப. இ.)  உலகிய� ப���க� ஒழி�கேவ��ய நிலவிய சிவெப�மா� ப�றிைன� ப��க. அ�ேவ ேமலாகிய 

பதியி� தி�வ�ைய� ப��வத�� வாயிலா��. அ�ஙன� எ�ப��மி�றி அ�ெம�� ெபா��ப�� ஒ��ேம ெகா�� 

'அ�பறா� எ�ெந�சவ���' எ�ற �ைறயி� ப�றிநி�பி� அ��யி� சிவபரேமயா��. ப�றற� ெச��� ப�றாகிய 

தி�வ�ைய� ப�றி� சிவெப�மா�ட� இர�டற� கல�� இறவா இ�ப� எ��� எழினிைல வா����. அ�தைகய 

வ�ேலா� ந�ேலாரா� பர�பர� எ�� அழியா� �க�ட� அைழ�க�ப�வ�. 

(அ. சி. ) ப�� - உலக� ப��, பர� அறி� - சிவஞான�, பர� பரமா� - ஆ�மா சிவமா�. 

(4) 

2410. பர�பர மான பதிபாச� ப�றா� 

பர�பர மா�� பர�சிவ ேமவ� 

பர�பர மான பரசிவா ன�த� 

பர�பர மாக� பைட�ப தறிேவ. 

(ப. இ.)  தி�வ�ளா� ெதா��ெதா�� வழிவழியாக� ேதா�றா� �ைணயாக நி�ற��� பதியிைன� 

ப�றினா� பாச� ப�றாவா��. யாவ���� ேமலா� அளவிலா� சீ�ைடய சிவெப�மா� தி�வ�யிைன� ப�றினா��� 

அவ� எ��த�ளிவ�� இ�����வ�. அ�ேவ ேமலான தி�வ�யி�பமா��. இைவயைன�திைன�� 

தி�வ��ண�வா� தி�வ�� உ��வதா� அறிவேத நிைலெப�ற அறிவா��. 

(அ. சி.)  பர�பரமா�� பர� - ஆ�மா; பர�பரமாக - �ைறயாக. 

(5) 

 
பாச�ைத. அ�ப�, 6. 31 - 6. 

2411. நனவி� கலாதியா நாெலா� றக�� 

தனி��ற ேகவல� த�னி�தா னாகி 

நிைன�� றக�ற அதீத��� ேநய� 

தைன�� றிட�தாேன த�பர மாேம. 

(ப. இ.)  நன�� கால�ேத உைழ��, உண��, உவ��, ஆ�ம�� எ��� ஐ��� ெசய�றா� அகல 

ஆ�யி�நி��� நிைல தனிநிைல யாகிய �ல�பா��. த�னி� தானாக நி�� அக�ற அ�நிைலயி� உ�ள� அ�பா� 

நிைலயா��. அ�நிைலயி� உண���� உண�வா� விள�க�ப�� ெபா�� சிவெப�மானாவ�. அ� சிவெப�மா� 



தி�வ�யிைணயிைன� தி�வ�� நிைனவா� ெகா�ள அ��யி� த�பரசிவமா�� திக��. உைழ�� �தலியவ�ைற 

�ைறேய கைல, வி�ைத, அராக�, ��ட�, மாைய என�� ��ப. 

(அ. சி. ) நாெலா�� - ஐ��: கைல, வி�ைத, அராக�, ��ட�, மாைய. ேநய�தைன - சிவ�ைத. 

(6) 

2412. த�க�ட �ய�� த�னி� விலாச�� 

பி�கா�� �டண� தா�� பிற����� 

த�பர� கால பர�� கல�த�ற 

ந�பரா தீத� நாடக ராதிேய. 

(ப. இ.)  தி�வ�� நிைனவா� தைலவ�ற� உ�ைம�ண��� அத�வாயிலாக ஆ�யி� த� 

உ�ைமயிைன�� உண��. இ�ேவ த�கா�டெல�ப. இ�நிைல மலமக�ற நலமா� �யநிைல எ�ப. இதைன� 

'�ய�' என ஓதின�. இதைன நி�மலாவ�ைத என�� ��ப. இ�நிைலயி� ஆ�யி� ேப�யிராகிய சிவெப�மானி� 

ெசறி�ட� ெசறி�தி��பதா� த� விரி�� �லனா��. ெசறி� - நிைற�; பர��; வியாபக�. பி�� மல� க�ம� 

மாையகைள மீறி நி�பதாகிய �டண�� உ�டா��. �டண� - மீறிநி�ற�. தா�� ��மல��ட� பிணி���ற நிைல 

பிற���தலாகிய நிைன��மா�தைல எ���. நிைன��மா�தலாவ� �� நிைல��ெம�� நிைன�த உட�கல� 

உலக� உணா இைவ நிைலயா எ��� உ�ைம நிைன� உ�டாத�. த�பர� எ�ப� தாேன ���தெல�பதா�. 

அவேன சிவெப�மா�. அவேன கால�கட�த ேமேலா�. அவ� ஆ�யிைர� கல�� ந�ைம� பாலாகிய நனிெப�� 

ேமைலநிைலயா��வ�. இதைன அகநா�தைல� ெச��� ஆதிநிைலெய�ப. 

(அ. சி.)  �ய� - நி�மல��வ�. விலாச� - விரி�. பராதீத� - பர�தி� அதீத�. �ய� இஃேதா� 

அ��ெசா�. 

(7) 

11. பரல�சண� 

2413. அதீத�� ளாகி யக�றவ� ந�தி 

அதீத�� ளாகி யறிவிேலா� ஆ�மா 

மதிெப� றி��வி�ட ம��யி� ஒ�றா� 

பதியி� பதி�� பர�யி� தாேன. 

(ப. இ.)  அ�பாலாகிய ேம�நிைல�க� ந�தி நிைற��நி�றன�. ஆணவ� பிணி�பா� அறிவி�லாத 

கிட��நிைல எ�திய உயி� தி�வ�� நிைனவா� உ�ைம உண�� எ���. அ� கிட�� நிைலயி� அறி� விள�கா� 



கிட�த�� இ�ெபா�� �லனா��. உ�ைம �ண�� ெப�றதனா� இ�� அக�� அ��யி� ��ைம எ���. அ� 

ம��யி� த�ைனவி�� நீ�கா� கல�பா� ஒ�றா� நிைலயி��ள பதியாகிய சிவெப�மா� தி�வ�யி� பதி��. 

அ�ெபா�� அ��யி� பர�யி� அ�ல� சிற��யி� என� ெபய� ெப��. 

(அ. சி.)  அக�றவ� - வியாபி�தவ�. மதி - ஞான�. இ�� - ஆணவ�. 

(1) 

2414. ஆதி�� அ�த�� இ�லா வ��பதி 

ேசாதி� பர��ட� ேதா�ற�ேதா� றாைமயி� 

நீதிய தா�நி��� நீ�ய வ�பர 

ேபாத� உண��தவ� ��ணிய�  1ேதார�ேற. 

(ப. இ.)  �த�� ���� இ�லாத அறித�கரிய ெப��பதி சிவெப�மா�. அவ� ேபெராளி� பிழ�பா� 

உ�ெளாளியா� விள��� ஒ�ளிய�. ந�லா���� ேதா�றி�� ெபா�லா���� ேதா�றா�� நி�கவ�லா�. அதனா� 

அவ� அற�ைற ��றியவன�ல�. அற�ைற - நீதி. யா��� �ைறைமேயாேட நி�ப�. எ��� ெபா�றா� நிைல� 

பா�ைடயதாக வி���� சிவஞானேபாதவ�வின�. அ�ேமலான சிவஞானேபாத�ைத அ��நிைனவா� உண�ேவா� 

தி�வ����ணிய� ெச�வராவ�. 

(2) 

2415. �ரிய� கட�� �ரியா தீத�ேத 

அரிய விேயாக�ெகா� ட�பல� தா�� 

ெபரிய பிராைன� பிரணவ� �ப�ேத 

�ரியவ� லா���� �ரிசி�ைல தாேன. 

(ப. இ.)  �ரியமாகிய ேப�ற�க�� நீ�கி� �ரியாதீதமாகிய அ�பா� நிைலைய எ�தின��� ஓ� அரிய ஒழி� 

உ�டா��. அ�ெவாழி விைன�ெப�� ஐவைக (2361) ம�ற��க�� வகர அைடயாளமாகிய 

ெபா�ன�பல�தி�க� ஐ�ெதாழில����ைத இய��வியாநி�ப�. அவேன ெபரிய �த�வனாவ�. ேம�� அவைன 

ஓ�கார வ�ட�தி��ேள 

 
1. ஆதி��. 8. தி�ெவ�பாைவ, 1. 

ஆரா��தறியவ�லா��க எ�வைக� ��ற�� இ�ைல. ஓ�கார (2271) வ�ட�தி�� ஒலி, ஒளி, அ, உ, � எ��� 

ஐ�ெத���� காண�ப��. இைவ �ைறேய ஒ��ைடெயா�பாக� 'சிவயநம' எ��� ஐ�ெத��ைத�� ெபா�ைள�� 



ஓ�வனவா��. ஆதலா� இவ�ைற ஆரா�வா� தி�ைவ�ெத��ைத ஆரா�வா� ெப��பயைன� ெப�வ� ஆகேவ 

�ரிசிலாராவ�. �ரியவ�லா� - ��வவ�லா�. ��வ எ�ப� �ரிய என நி�ற�. 

(அ. சி.)  விேயாக� - ஒழி�. பிரணவ��ப� - ஓ�கார வ�ட���. �ரிய - ஆரா��� அறிய. 

(3) 

2416. ெச�ைம�� னி�ப� �ேவத� திரிவேபா� 

1அ�ெம�� பர�ேதா ட�வ�� ளாயிட� 

ெபா��ைம� சக��ட ேபாத ெவ��பாழி� 

ெச�ைம� சிவேம� ேச�ெகா�  2யா�ேம. 

(ப. இ.)  ெச�தமி� �தாைதயராகிய சி�த�க� ��உ� �றியாக� க�தக�ைத� ெச�ைமெய���, 

இரச�ைத ெவ�ைள ெய��� வழ��வ� மர�. ெச�ைமயி� ��னிைலயி� ெவ�ைம மா�த� எ��வ�ேபா� 

அ�ைம��ரிய ���த� சிவ��ட� அ�வனாகிய ஆ�யி� பிரிவி�றி� கல����. அ� பர� அழகிய அழிவி�லாத 

ெப��ெபா�ளாதலி� அ�ெம��பர� என ஒதின�. நிைல ேபறி�லாத ����ணர�ப�ட உலகிய� �க��ண�� 

அட�கிவி��. கல�பி�லாத �ய இய�ைக அறிெவாளி� ெப�ெவளி ெவ��பா� என�ப��. அ� பாழி�க� ெச�ைம� 

சிவமா� ெபா�ளி� ெபா�மைல ெவளி�ப�� விள���. அ� மைல�ட� ஆ�யி�க� த�ைம மற�� ெம��ைம� 

கல���� இர�டறநி�� திர�ட ேபரி�ப�க��� சிற����. இத�� ஒ�� ெபா�மைலைய� ேச��த காக� 

ெபா�வ�ணமா� ம��வதா��. ெகா� - காக�.(அ. சி.) ெச�ைம - க�தக�. �ேவத� - பாதரச�. அ�வ� - 

ஆ�மா. ேபாதெவ�� பா� - ��த ஞான ஒளி. ேம� ேச� ெகா� - ேம�ைவ� ேச��த கா�ைகேபா�ற த�ைம. இ� 

'ேம�ைவ�ேச��த காக�� ெபா�னா�' எ��� பழெமாழிைய அ�யாக� ெகா�ட�. 
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2417 .ைவ�ச கலாதி வ�த�� வ�ெகட 

ெவ�ச இ�மாைய ேவறாக ேவர��� 

உ�ச பரசிவ மா��ைம ெயா�றேவ 

அ�ச� அ��ெத�ைன யா�டன�  3ந�திேய. 

 
(பாட�) 1. அ�ைம�. 

2. ெபா�வ�ண. 11. ேசரமா�, 1. 

" ���கமி�. யா�ப��கல�காரிைக, 3. 



" தி�நி�ற. 7. 39 - 4. 

3. அட�ேவ���. தி���ற�, 343. 

" ைவ�ச. அ�ப�, 4. 80 - 4. 

" வி�ைசதா�. 8. தி��சதக�, 29. 

(ப. இ.)  ஆ�யி��� அறி� விள��த�ெபா��� ஆ�டவ� �த�க� பைட�� வி��நீ�கா� 

ஒ����மா� அைம�த உண�� ெம�ஊ �த� ஏழா��. அைவ ஊழி, ஊ�, உைழ��, உண��, உவ��, உைழ�ப�, உழ�� 

(2411) எ�பன. இைவ �ைறேய கால�, நியதி, கைல, வி�ைத, அராக�, ��ட�, மாைய என�� ��ப. இவ�றா� 

வ�� ���ண��� சி��ண��� அட���. இைவ ஒ����. இைவேய த��வ� ெக�த� எ�பதா��. இ� 

ெம�ெகட எ�சிய �மாைய�� �ல� ப�தி மாைய�� ேவறா��. ெபா���� பி� �ைளயாவா�� ேவர��த� 

ேவ���. தி�வ�ளா� ேவர��கேவ யாவ���� யாைவ��� ேமலா� விள��� உ�ச பரசிவனா� ெப��ெபா�� 

ெவளி�ப��. ெவளி�ட�� ஆ�யி� அ���ைம� ெபா��ட� கல�� இ����. அ� சிவெப�மா�. பிற�� இற�� 

ஆகிய அ�ச�ைத நீ�கிய��வ�. அ�ச நீ�கி ந�தி ஆ�ட���ரி�தன�. உைழ�ப� - ஆ�. உழ�� - ம��; 

�வாமாைய. 
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2418. எ�ைன யறிய இைசவி�த எ�ன�தி 

எ�ைன யறி�தறி யாத விட������ 

பி�ைன ெயாளியி� ெசா�ப� �ற�ப��� 

த�ைன யளி�தன� த�பர  1மாகேவ. 

(ப. இ.)  எ�ைன அறி�� இய�� என�� இ�லாத ஆணவ� பிணி�ேபா� ம��� இ��த நிைலயி� 

சிவெப�மா� மாயாகாரிய உட�பிைன உ�ளதாகிய மாையயினி�� உ��மளவா� பைட�தளி�த�ளின�. அதனா� 

எ�ைன யறி�மா� எ�ைன அ��ட��ட� இைசவி�த�ளின� ந�தி. அ�ளா� எ�ைன யா� அறி�த�� உலகிய� 

ெபா��க� ஏ�� அறி�தில�. அவேன அ�தைகய அறி�� ெப�ெவளியி�க� எ�ைன� ெச��தின�. ப�ேவ� 

அைறகைள�� ப�கைள�� கட�� ேம�மாட�ேதறி நிலா ��ற���றவ� தா� இ�கா�� த�கி�� கிட��� 

நட��� கட��� வ�த இட�கெளா�ைற�� அறியா� நிலா��ற�� வா�ெவளி ம��� உண��� ெகா����ப� 

இத�� ஒ�பா��. அத�பி� ெவளி�ப�� தி�வ�� ஒளியி� இய�ைக உ�ைம அறிவி�ப வ�வ� ேதா���. 

அ�நிைல�க� த�ைன யளி�த��வ�. அவேன த�பரமாகிய ���த� சிவெப�மானாவ�. ஆ�யி� தானா� 

வ�ணமாவத�� இ�ஙன� அ���ரிகி�றன�. 



(அ. சி.)  ெசா�ப�-ஆ�ம உ�வ�. 
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2419. பர��� ���கி�� பா��ன� வா� 

நிர�த வளிெயா� ஞாயி� தி�க� 

அர�த அரெனறி யாய� வாகி� 

தர�த வி��ெபா�� தா�கிநி�  2றாேன. 

 
1. கா��. சிவஞானேபாத�, 11. 

" காயெமாழி�. சிவஞானசி�தியா�, 11. 

" கா��கா�. தி���ற�, 1286. 

2. கட�. அ�ப�, 5. 3 - 1. 

(ப. இ.)  நில� யா�க�� பர���, நீ� அதனி� ���கி�� இ��பதா� இ�தைகய அைடெகா��த�ளின�. 

நில�, நீ�, அர�த வ�ணமாகிய தீ, எ�க�� நிைற�த கா��, யாவ�றி��� இட�ெகா���� வான�, ஞாயி�, 

தி�க� ஆகிய காரிய� ெபா��க� ஏழைன�� பைட�த��வ� ஆதிச�தியாகிய நட�பா�றலா��. அ� பைட�பிைன 

அ�வா�ற� �ரிகி�றெத��� உ�ைமயிைன� ��ட� 'தர�த' எ�ற�ளின�. த� + அ�த எ�ற ெசா� தர�த 

எ�றாயி��. த� - தர�ப�கி�ற. அ�த ��ேனாத�ப�ட அ�த உலக�க�. அ��லக�கைள� பைட�த��� அ�த 

அறி�� ெப�ெவளியாகிய வி��பிைன� தா�கி நி�ற��பவ� சிவெப�மா� ஆவ�. அவைன யறி�� தி�ெநறி 

அரெனறியா��. 

(அ. சி.)  அர�த அர� - சிவ�த நிற��ள அர�, தர�த - த� + அ�த, உ�ப�தி ெச�வதான அ�த. 
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2420. ச�தி� நிைலயினி� தானான ச�தி�� 

த�பைர யா�நி��� தானா� பர��ட� 

உ��த� மி�ைசயி� ஞானாதி ேபதமா� 

நி�த நட�� ந���மா  1ேநய�ேத. 

(ப. இ.)  சிவச�� எ�� ெசா�ல�ப�� ெம��ெபா�ளா� ச�தி�நிைலயினி� தானாக விள��� ச�தி��, 

அ� சிவ� பர� என நி��� நிைலயி� அ�ைம�� பைர என நி�ப�. அவ� பரனாகிய சிவெப�மா��� உடலாக 

நி�ப�. உலக�கைள� பைட�� உயி�கைள உ��� உடனாயி��� ெச����ைறயி� த� அ�பா�றலகிய 



இ�ைசயினா�, அதி ஆ�ற�, அறிவா�ற�, ெதாழிலா�ற� விைழவா�றலாக ெவளி�பைட� ெபய�ெப�� நாெடா�� 

தி�வ��ெடாழி� ஐ�திைன�� சீ�ெபற நட�திய��வ�. அஃ� அவ��ேகா� தி�விைளயாடலாக��. இ� 

தி�வைளயா��� சிவெப�மா� தி���ள�ைத இடனாக�ெகா�� இய�ற�ெப��. 

(அ. சி.)  த�......பர�� - பைர எ��� ச�தி�ட� ேச��த பர�, உட� உ��த�� - சரீர� பைட�த��� உரிய. 

இ�ைசயி� ஞானாதி - ஆதிச�தி, இ�சா ச�தி, கிரியா ச�தி, ஞானச�தி �தலிய ச�திகளா�. மாேநய�ேத - 

ெப�ைம��ள சிவ�தினிட�திேல. 
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2421. ேமெலா� கீ��ப�க ெம�வா�க� ணாசிக� 

பாலிய வி�� பைர�� பைரயாக� 

ேகாலிய நா�கைவ ஞான� ெகாண�வி�� 

சீலமி லாவ�� ெச�திய தா�ேம. 2 

(ப. இ.)  தி�வ�� ஆ�யிைர அகலா� நி��கா�த��த� ெபா��� ேம�, கீ�, ப�க�, ெம�, வா�, க�, 

���, ெசவி எ��� 

 
1. ச�தித�. சிவஞானிசி�தியா�, 1. 3 - 3. 

" ஒ�வேன." 1. 3 - 2. 

" ச�திதா�." 1. 3 - 2. 

2. பா�நிைன�. 8. பி��தப��, 9. 

இவ�ெறா� விரவி வி�� என�ப�� ஒளிவ�வா� நி��கா�தளி��� அ�வ�� அறிவா�றலாகிய பைரயா��. அ� 

பைர, ேபரறிவாகிய சிவனிட�� அட�கிவிள���. ஆ�யி�க� உ�த�ெபா��� எ�ணி அைம���ளன ந�ெனறி 

நா�ைமயா��. அைவ �ைறேய சீல�, ேநா��, ெசறி�, அறி� என�ப��. இவ�றா� தி�வ��ண�� ைக���. 

அத�ெபா��� ஒளி�ண�வாகிய வி�� ஞான� ேமெல��� விள���. க�விெயா� �டாவழி� சீல �தலிய ஏ�� 

ஆ�யி��� விள�கா அவ�ைற விள��வி�த�ெபா���� தி�வ�� த� விைழவா� தி��ெதாழி� ஐ��� உ�ளி�� 

ஆவியி�க� �ரிவேத அ�ைமயி� அ�ளா��. ஆ� - ஆ�யி�. 

(அ. சி.)  பாலிய - ஆ�மா�கைள� கா�த�ெபா���. ேகாலிய-���த. அ��ெச�தி - 

ஆ�மா�க��காக� ெச��� ஐ�ெதாழி�. 
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2422. ேவறா மத�த�ைம ேபா�மி� காய�தி� 

ஆறா� உபாதி யைன�தா�� த��வ� 

ேபறா� பரெவாளி ����  1பிரகாசமா� 

ஊறா �யி���� �ற�கி� மாையேய. 

(ப. இ.)  ஆ�யி� உடெலா���� கால��� உட� ெதாட��� கால��� ேவறாயி����. அ�ேபா� உட�ட� 

����ள கால��� அத� த�ைம ேவறாயி��த�ேவ���. உடலக�� ஆ�நிைலக� உ��. இவ�ைற ஆறாதார� 

எ�ப. இைவ�� வ��த� த�வனேவயா��. இைவேபா� ஏைன� த��வ� ��ட�க�� வ��த� த�வனேவயா��. 

தி�வ��ேபறாகிய அறி�� ேபெராளி ���� �டெராளியாக� காணலா�. இ� தி�ெவாளி ேதா��த�� ஒ�றி� 

பா�பாடாகிய இ�ேவ� மாைய�� ஊறா�யி��தலாகிய ெப���� வி��� ெசயல�� உற�கி� கிட���. ஊறா - 

ஊறி; ெப�கி: ெச�யா எ��� வா�பா�� விைனஎ�ச�. 

(அ. சி.)  ஆறா� உபாதி - ஆ� ஆதன�களி� அ�பவ�. ஊறா� - ��ற�ைடயதா�, 

உயி�����-ெப����வி��. 
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2423. த�பர ம��� தனி�த� ேபெராளி 

சி�பர� தாேன ெசக���� ேபாத�� 

ெதா�பத� தீ�பாழி� ��தர� ேசாதி��� 

அ��ற ம�றதி� ெகா�பி�ைல  2தான�ேற. 

(ப. இ.)  தாேன ���தலா� நிைலெப�றி���� தனி �த� ேபெராளி சிவெப�மானாவ�. அவேன 

இய�ைக� ேபரறி�� ெப�� ெபா��மாவ�. அவ� தி�வ�ளா� ஆ�யி�க� உலக��ைமயிைன அறி�� அக��. 

அத��� �ைணயாகநி���. அறி��� அறிவா� ேபரறிவாக நி�ப�� அ� ெப�� ெபா�ேள. தைலவைன� க�� 

ைக�ெகா�டவிட�� த� நாம�ெக�த� தைலவி�� இய�பா��. அ�, 

 
1. �வைக. சிவஞானசி�தியா�, 1. 1 - 26. 

2. நி���ண. சிவஞானேபாத�, 9. 2 - 1. 

த� நாம�ெக�டா� தைல�ப�டா� ந�ைக தைலவ� தாேள' எ��� அ�ப� அ��ெமாழியா� உணரலா�. அதனா� 

ெதா�பதமாகிய நீ எ��� ��னிைல� ெபய� நீ���. பி�� அ��யி� பட��ைக� ெபா��ட� பட��� அத�ட� 

பிரி�பி�றி ஒ�றா�� கல�� அத��ளட�கி அத� ெபயேர ெப�� விள���. இ� ெபய� ம��� சா�பா� 



��னியதா��. இ�நிைல மா�ற� மன�கழிய நி��� ேபா�ற�� ெபா�வி� அ��நிைலயா��. அதனா� அ� பா� 

என� பகர�ப�ட�. அ��� ���ற�தறி�� அறிவி��� �லனா� அழகிய தி�வ�� ேபெராளி��டா�. ஆ�யி� அ� 

ேபெராளி�ட� கல��� - சா��. சா��த பி�� அத�� ஒ�பாக ேவெறா��� உ�டாகமா�ட�. 

(அ. சி.)  ெசக���� ேபாத� - உலக�ைத அறி�� அறி�. பா� - ஆைசய�ற இட�. 

(11) 

2424. ப�ைட மைறக� பரவா� உடெல��� 

��ட மதிேயா� �ரியாதீ த�த�ைன� 

க�� பர�ம� காரேணா பாதி�ேக 

மி�� ைவ���த னாகா�  1வினவிேல. 

(ப. இ.)  ப�ைட� ெதா�ைம� ெத�மைறக� �மாைய��ரிய ேம�ெவளியாகிய பரவாைன� 

சிவெப�மானி� தி��டலாக� ெதளி�மா� ெச��கி�றன. எனி�� அைவ ஏ��ைரயா��. வள�� பிைறயாகிய 

��டமதி எ�ப� விள�க விள��� அறிவிைன�ைடய ஆ�யிரி� அைடயாள� ஆ��. அ� மதியிைன� தா��� 

சிவெப�மா� அ�பைல�� அ�பாலா��ள �ரியாதீத�தனாவ�. அ�நிைலயி� தி�வ�� நிைனவா� த�ைன� 

க�� காரணநிைல�� கட�த நிைலேய சிவெப�மா� நிைலயா��. உலக காரணமாகிய �மாையைய� ெபா��திய 

உயி� ��நிைலயாகிய �நிைலைய எ�தியதாகா�. இதைன வினவி ஆராயி� இத��� அ�பாலாகிய ேமனிைல 

�லனா��. 

(அ. சி.)  ப�ைட மைறக� - பைழய தம� நா�மைறக� (இ� �திதாக� தமி�நா��� �ைழ�த ஆரிய 

மைறகைள நீ�கி� �றிய� ஆ��.) பரவா� - பரமாகாய�, காரேணாபாதி - ��தமாைய; மி��னவ� - ேச��தவ�. 

(12) 

2425. ெவளிகா� கனல�� ேம�ம� ணி�ற 

தளியா கியத� பர�கா ணவ�றா� 

ெவளிகா� கனல�� ேம�ம� ணி�ற 

ெவளியாய ச�தி யவ�வ�  2வாேம. 

(ப. இ.)  ெவளியாகிய வி���, காலாகிய கா��, கன�, நீ�. ம� எ�� ெசா�ல�ப�� ஐ�தி�க��ம 

�ைறேய பாரிைட ஐ�தா�� பர�தா� ேபா�றி, நீரிைட நா�கா� நிக��தா� ேபா�றி, தீயிைட 

 
1. ம��த�. சிவஞானேபாத�, 9. 3 - 3. 



" ப�ைடமைற சிவஞானசி�தியா�, ெம�க�டா� வா���. 

2. எ�ணக�. அ�ப�, 4. 64 - 6. 

" ஆைணயா. சிவஞானசி�தியா�, 2. 2 - 28. 

��றா�� திக��தா� ேபா�றி, வளியிைட இர�டா� மகி��தா� ேபா�றி, ெவளியிைட ஒ�றா� விைள�தா� ேபா�றி' 

எ��� மைற ��வி�ப� சிவெப�மா� நி�ற��கி�றன�. அதனா� இ�ைவ� �த�க�� இய��மா� அ�� 

நி�ற��வ� ேபரிர�கமாய அளிேச� த�பர�கா� எ�ற�ளின�. அவ� இ�ைவ�தினிடமாக� த�ைன 

வி��நீ�காத மர�� கா���� ேபா�ற தி�வாைண வழியாகேவ நிைற�த��கி�றன�. அ�வாைணேய ேபரறி�� 

ெப�ெவளியாகிய ச�திெய�� ெபரிேயாரா� ெசா�ல�ப��. அ� தி�வாைணேய சிவெப�மா���� 

தி�ேமனியா��. 

(அ. சி.)  நி�ற - நிைலெப�றி��கி�ற, ெவளியாய ச�தி - பரமாகாய ச�தி. அவ� வ�வா� - அ�த� 

பர�ைடய வ�வா�. 

(13) 

2426. ேம�வி ேனாேட விரிகதி� ம�டல� 

ஆர நிைன�� அ��தவ ேயாகி��� 

சீரா� தவ�ெச�யி� சிவன�� தானா�� 

ேபர�� ேவ�டா� பிறிதி�ைல தான�ேற. 

(ப. இ .)  நிைலயி� றிரியா� ெபா�வ�ணமாக எ��� ஒ�� ேபா� ெபா�றா� நி�ற��� சிவைன 

ேம�ெவ�ப� ெச�தமிழ�. அ�தைகய ேம�வாகிய சிவெப�மாைன விரி�த கதி�கைள�ைடய பகலவ� ம��லமாகிய 

ெந�ச�தினிட�� வ�சைனயி�றி எ�சா� நிைன�கி�ற அ��தவேயாகிய��� அ�நிைன�பாகிய சிற�த தவ�ைத 

அவ� ெச�யி� ஆ��� சிவன�� ெவளி�ப��� தானாகநி���. நீ�க ேவ��ய நீ�ைம�� இ�ைல. அ� 

சிவெப�மானி� தி�வாைணயாகிய தி�வ�ளி� மி�க� பிறிெதா�றி�ைல. 

(அ. சி.)  ேம�-பரசிவ�. 

(14) 

12. �� �ரிய� 

2427. நனவாதி ��றினி� சீவ �ரிய� 

தனதாதி ��றினி� பர�ரி ய�தா� 

நனவாதி ��றி னி�சிவ �ரியமா 



மினதா�� ெதா�த� தசிபத� தீேட. 

(ப. இ.)  ெசயலறலாகிய �ரிய�தி�க� நன� கன� உற�க� எ��� ���� உ��. இைவ, ஆ�யி�� 

�ரியமா��. தனதாதி எ�ப� தாேன எ�லாவ�றி��� விைன�த�காரணமாக விள��� சிவெப�மா�பா�� 

சா��தவ�ெபா��� கன� �தலிய ���� உ�ளன. அைவ சிவ�ரிய� என�ப��. தி�வ�ெளன�ப�� பைரயி� 

க��� இ�தைகய ���� நிைலெப��. இ��� சா��தவ� ெபா��ேடயா�. இைவ ஆ�யி�� �ரிய�, 

தி�வ���ரிய�, சிவ��ரிய� என �வைக��. இைவ ேப�யிரி� இனமா�� ஆ�யி�� சிவ�ட� ேம�� இ�நிைல 

ெதா�பத��ட� அசிபத� ��ய ��ட�தா� ெபற�ப�� அஃதாவ� நீ அ�வாகிறா� எ�பேத. 

(அ. சி.)  ���ரிய� - சீவ�ரிய�, பர�ரிய�, சிவ �ரிய� தனதாதி - பராவ�ைதயி� நனவாதி. ஈ� - 

வியாபக�. 

(1) 

2428. தானா நனவி� �ரிய�த� ெதா�பத� 

தானா� �ரிய நனவாதி தா���றி� 

ஆனா� பரபத ம�ற த�நனா 

வானான ேம����� �ரிய� அ��ேம. 

(ப. இ.)  ஆ�யி� தானா� நனவி� ேப�ற�கமாகிய �ரிய�� நீ எ��� ��னிைல� ெபா�ளா�� 

ெதா�பதமாக நி���. ஆ�யிரி� ேப�ற�கநிைலயி� ேபச�ப�� நன�, கன�, உற�க� எ��� ��றினி� நீ�காத 

அ��பாடா� பராவ�ைத ���தவிடமா��. அ�ேவ அ�நிைல��ரிய அரிய நனவா��. மிக ேமலாக� ெசா�ல�ப�� 

சிவ�ரிய�� உற�க�. ேப�ற�க�, உயி��பட�க� வ�� ெபா���� எ�க. 

(அ. சி.)  தானா நனவி� - சீவ அவ�ைதயாகிய நனவி�. பரபத� அ�ற� - பராவ�ைதயி� ���த இட�. 

ேம� ����. சிவாவ�ைதயி� ���தியாதி ����. 

(2) 

2429. அ�வி� �ரிய�� நா��ம தாகி� 

பணி�� பர�ரி ய�பயி னா��� 

தணிவி� பரமாகி� சா��� �ரிய� 

க�விலி� நா��� கல�தவீ ைர�ேத. 

(ப. இ.)  அ�வாகிய ஆ�யி�� �ரிய�� நா���, பணிெச�� ேபா��� பைரயாகிய தி�வ��பா��� 

நிக�� �ரிய�� நா���, நீ�காத சிவ�ரிய� எ�� ெசா�ல�ப�� பரமா அவ�ைதயி� நிக�� இர������ 



இ�நா�கி� கல���ேசர� ப�தா�� அவ�ைத எ�க ஆ�யி���ரிய�� நா�காவன: நன�, கன�, உற�க�, 

ேப�ற�க� எ�பன. இ�ேபாலேவ பராவ�ைதயி� நா��� �றி� க��ெகா�க. சிவநிைல�க� ேப�ற�க�� உயி�� 

பட�க�� ஆகிய �ரிய�� �ரியாதீத�மாகிய இர�� ஆகெமா�த� ப�� எ�க. இைவேய கல�த ஈைர�ெத�க. 

அவ�ைத: நிைல; பா�. 

(அ. சி.)  அ�வி� �ரிய�� - சீவ �ரிய�தி�. க�வி� - ேச��ைகயி�. ஈைர�� - சீவ�ரிய� நா�� + 

பர�ரிய� நா�� + பராவ�ைதயி� �ரிய� �ரியதாதீத� இர�� ஆக� ப��. 

(3) 

2430. ஈைர� தவ�ைத யிைச�� �ரிய��� 

ேநர�த மாக ெநறிவழி ேயெச�� 

பார�த மான பராபர� ைத�கிய�� 

ஓர�த மாமி� பாதிைய� ேச��திேட. 

(ப. இ.)  ஈைர�தவ�ைதயாகிய ப��� பா���க� ெபா��திய ஆ�யி���ரிய�, அ���ரிய�, 

அ�ேளானாகிய சிவ��ரிய� எ��� ��பா�க�ள. பா� - அவ�ைத தி�வ�� ேபெற��� சிற�த அ�தமாகிய 

ெச�ெபா���ணிவா� சி�தா�த� தி�ெநறி�க� ெபற�ப�� சிவ��வி� தி�வா��ைதயி�ப� பயி�� ஒ�கி� 

ெச�றா� ேபெரா��க�ைத� ெச�வதான வி��ெபா�� சிவனா� பராபர��� தைலவ� தா� தைல�ப�தலாகிய 

இர�டற� கல��� ஐ�கிய� ைக���. பிரி�பிலா ஒ� ��வா� ஒ�பிலா ஓரழகா� இ�பாதிெய�� ெசா�ல�ப�� 

ெப�ெணா� �றனா� ந�ணரிய சிவெப�மா� தி�வ�ைய ந��வி���. ேநர�த� - சி�தா�த� பார�த� - 

நில�தலாக அைன�ைத�� ஒ���� ேபெரா��க�. ஓர�த� - ஒ� ���; ஒ�பிலா அழ�. தி�வா��ைத - (183) 

உபேதச�. 

(அ. சி.)  ெநறிவழி - உபேதச �ைறயாக. 

(4) 

2431. ெதா�ேட யி�மி� �ரிய நில�திைன 

எ�டா ெதனினி� ெற��� இைறவைன� 

ப�டா� கறி�தி�� ப�னா �த�க� 

த�டா ெதாழிவேதா� த��வ�  1தான�ேற. 

(ப. இ.)  �ரியநிைலயாகிய அ��நில�திைன� ெதா�ேட இ��க�. ெதா����த� எ�ப� ஓவா�ண�வி� 

உண��தி��த�. ஏைனயா��� எ�டாத நிைலயி��ளவனாயி�� உண�வா��� அவ�ண�வி� எ��� ஒ�பிலா 



இைறவைன� தி�வ�ளா� உ�ளவா� அறி��க�. அறி�தா� ப��� நா�� உத�� பிற�� ��� பிற��� 

�யமாயாகாரியமாகிய ெசா���� எ�டா� நி��மவ� ஒ�பி�லாத ெம��ெபா�ளாக� �ண��� ெம�யி�ப� 

த�த��வ�. 

(அ. சி.)  ப�டா�� - உ�ளவா�. ப�னா - ப� + நா - ப��� நா�� த�டாெதாழிவ� - ெசா��த�� இயலா� 

ேம�ப�வ�. 

(5) 

2432. மன� நன� கனவ� ��தி 

நிைனவி லக�ைத ��ைன�� நி�ற� 

அதைன அறிசி�த� �ரியமி� ��றி� 

நிைனவற� ம�ற� ேநய� தளேவ. 

(ப. இ.)  ஆ�யி�க�� ேந�� நன� கன� ஆகிய இர�� நிைலயி�க��� உ�கலனாகிய மன� ��தி 

அக�கார� எ�� ெசா�ல�ப�� மன� இ��� எ��சி எ��� ���� ந�றாக� ெதாழி�ப��. உற�க�தி�க� 

அ��ற�க நிைலயிைன ம��� அறிய���ய சி�தமாகிய எ�ணெமா�� ம��� உளதா��. நன� கன� உற�க� 

ஆகிய இ� ��றி� நிைன�� அ�� நி�ற� அ�� நிைலயாகிய �ரியமா�� அ�பா� நிைலயா� அ�ேளா� 

உடனா�நிைல ேநயமாகிய சிவெப�மா�ட� கல�� நி��� நிைல. இ�ேவ �ரியாதீதநிைல. 

(6) 

2433. நனவி� நனவாதி நாலா� �ரிய� 

தன�யி� ெதா�பத மாமா� ேபால 

விைனய� சீவ� நனவாதி யாக� 

தைனய பர�ரி ய�த� பதேம. 

 
1. எ���ெகா� தி���தியா�, 24. 

(ப. இ.)  நனவி�க� நன� �தலாக� ெசா�ல�ப�� ஐ�� நிைல�� நாலா�நிைல �ரியமா��. 

�ண���நிைலயி� தன�யி� ெதா�பத� எ�� நி��மா� ேபா��, மல� ேத�த�ெபா��� விைன��ட�ப�டதாதலி� 

விைனயறேவ மல�� அ�றெத�பேத ெபா��. மலம�ற ஆ�யி� �நிைல�க� நன� �தலாகிய நிைலகளி� தனி�� 

நி���. தானாகேவ ஒ�ப�ற நிைலயா�நி��� அ�� நிைலயா� பர�ரிய�திைன எ�தி அ��ட�நி���. அ�பா� 



நிைலயி� அ�ைள�� அக�� அ�ேளா�ட� இர�டற� �ண���நி���. இ�நிைலயி� அ��யி� த�பதமாக� 

திக�� த�பத�: அ� எ��� ��டா�� சிவெப�மாைன� �றி��� �றியா�நி���. �றி - ெபய�. 

(அ. சி.)  தைனய - தானாகிய. பர�ரிய� த�பத� - பராவ�ைதயி� �ரியேம த�பதமா�. 

(7) 

2434. ெதா�பத� த�பத� ெசா��� �ரிய�ேபா� 

ந�பிய ��றா� �ரிய�� ந�றா�� 

அ��வி ��னா அதி��க ம�பாைல� 

ெச�ெபா�� ஆ�ட�� சீ�ந�தி தான�ேற. 

(ப. இ.)  ேமேலாதிய ஆ�யி���ரிய�, அ���ரிய�, அ�ேளா� �ரிய� எ��� ���ரிய� ேபச�ெப��. 

அ�ேளா��ரிய� எனி�� சிவ�ரிய� எனி�� ஒ�ேற. இ���� நிைலகளி�� ெதா�பத�� த�பத�� 

ேபச�ெப��. இ�ேபா� ��றா� �ரியமாகிய சிவ�ரிய�தி� ந�ைம பய�த�� வாயிலாகிய நில�லைக�� உலக 

�க�ெபா��கைள�� சிறி�� நிைன�த�� இடமி�றி மீ��ைமயாகிய அதி��க�� அ�பாைல� 

ெச�ெபா��மா� நி�� ஆ�ட��கி�ற ெப��ெபா�� சீ�ந�திெய�க. ெச�ெபா�� - ெம��ெபா��. 

(அ. சி.)  ��றா� �ரிய� - சிவ�ரிய�, ெச�ெபா��, ெம��ெபா��. 

(8) 

 
13. ����தி 

2435. சீவ�ற� ��தி யதீத� பர��தி 

ஓ�ப சா�த� சிவ��தி யான�த 

�வயி� ��ெசா�ப ��தி�� பாலதா� 

ஓ�� தார�தி� உ��நா தா�தேம. 

(ப. இ.)  ஆ�யி��ேப� �ரியாதீதமாகிய அ�பா� நிைலயா��. ேப� எனி�� ��தி எனி�� ஒ�ேற. 

அ��ேப� எ��� பர��தி ஆவி� ெசயெலாழிவா� அ��ெசய� வழியா�நி��� நிைலயா�� அ�ேளா�ேபறாகிய 

சிவ��தி இய�ைக உ�ைம அறி� இ�ப� ெப�வ�வா��. இ��ைறயா� �விட��� ��விய�ைக� ேப� 

��பாலதா��. ெசயலறலாகிய ஒழிவிைன� த�� ஓ�கார�தி�க� (2271) க�த�ப�� ஒலி��வா� 

நாதா�தமா��. 

(அ. சி.)  ஓ��தார� - பிரணவ�. 



(1) 

2436. ஆவ தறியா� உயி�பிற� பா��� 

ஆவ தறி�� உயிர��  1பா��� 

ஆவெதா� றி�ைல யக��ற� ெத�றக�� 

ஓ� சிவ�ட� ஒ��த� ��திேய. 

(ப. இ.)  பிற���ற ஆ�யி� பிற�ப��� சிற���� வாழ�பிற�ேதா� எ�பைத அறிவேத ஆவதறிவதா��. 

தி�வ��வநாயனா�� 'அறி�ைடயா� ஆவதறிவா�' எ�ற�ளின�. இ���ைமயிைன அறியா� 'ம�� நிைலயாைம 

காண�ப��' எ�பத�கிண�க� பிற�பிைனயைடவ�. ேமேலாதியவா� ஆவதறி�� உயி� தி�வ��பா� எ���. 

தி�வ�ளி� வழிெயா��� ெச�ெபா���ணிவின���� �றமாகிய உலக�தி�க��� அகமாகிய உடலி�க��� 

ஆக�கடவனவாகிய ெபா��க� ஏ�� இ�ைலெய�� நீ��வ�. அக�த� - நீ��த�. அக�� உலக�க� எ�லா� 

கட�� அ�பா� திக�� சிவெப�மா�ட� ஒ��தலாகிய தி�வ�� ேப�றிைன எ��வ�. இ�ேவ நிைற�த 

வி��ேபறா��. 

(அ. சி.)  ஓ�சிவ� - உலக� கட�த சிவ�. 

(2) 

2437. சிவமாகி ��மல ���ண� ெச��� 

தவமான ����தி த��வ� தயி�கிய� 

�வமா கியெநறி ேசாகெம�  2ேபா���� 

சிவமா� அமல� சிற�தன� தாேன. 

(ப. இ.)  �ைற�ற� ெச�� நிைற�� சா�பா� சிவமாகி விள��� ஆ�யி� ஆணவ� க�ம� மாைய எ��� 

��மல�கைள��, அைமதி ஆ�சி அழ�த� எ��� ���ண�கைள�� அ�� நிைனவா� அட�கி, 

அக��த�ேவ���. அ�ஙன� அக��� ந�றவ� ேப�றின� ேமேலாதிய ஆ�யி��ேப� அ��ேப� அ�ேளா�ேப� 

ஆகிய ��ற�வாயிலாக� த��வ� தயி�கிய�சா�� ெவளி�ப��. த� + �வ� + அயி�கிய� (அசி) - அ� நீ 

ஆகி�றா� இ�ெநறிேய ேசாக� எ��� ெநறி�மா��. அ� நா� எ��� அ�மைற�ேப� ஆ�டா� அ�ைம 

�ைறைய உண���வதா��. அ�ஙன� உைற�� நி�பா��� சிவ� இய�பாகேவ பாச�களினி�� நீ�கிய 

நிைலைமயா� அமல� எ�� அைழ�க�ப�கிறா�. அவேன இய�ைக உ�ைம அறிவி�ப உ�வினனாகலி� சிவ� 

எ�� அைழ�க�ப�கி�றா�. அ�தைகய வி�மிய ���த� இ�நிைலயி� ஆ�யி��கிழவைன� சிற�தனனா�கி� 

சிற�தானாவ�. 



(அ. சி.)  த��வ� தயி�கிய�� - த��வமசியா�. ேசாக� - அவேன நா�. 

(3) 

 
1. அறி�ைடயா�, தி���ற�, 427. 

" ப�ற�ற. " 349. 

2. க�டவிைவ. சிவஞானசி�தியா�, 9. 3 - 1. 

" த�ைன�. அ�ப�, 4. 106 - 1. 

" ெநறிய�லா. 8. அ�ேசா�பதிக�, 2. 

2438. சி�தி�� ��தி�� தி�சிவ மாகிய 

��தி�� ��தீ ெதாைல��� �கான�த 

ச�தி�� ேமைல� சமாதி� மாயி�� 

ெப�த� அ��த ெப��ெப�  1மான�ேற. 

(ப. இ.)  ெபா��� அ��� ேபா�கி� ெம��ெபா��� �ைறேய சி�தி, ��தி, சிவமா� ��தி எ�� 

ஓத�ெப��. இைவ �ைறேய த�ைன�ப�றி வ�வன, பிற�யி�கைள�ப�றி வ�வன, ெத�வ�ைத�ப�றி வ�வனவாகிய 

�வைக� ��ப�கைள�� ஒழி�பனவா��. இ���றைன�� தாப�திரய� எ�ப�. ஈ�� இவ�ைற ��தீ எ�� 

ஓதின�. இைவ ெதாைலயேவ ேபரி�ப� ேபர�� உ�வா� ேபரறிவா�ற� ெவளி�ப��. அத�ேம� ெசயலறலாகிய 

சமாதி�� ைக���. பி�ன�� பிணி�பாகிய ெப�த�திைன அ��த�ளிய ெப��ெப�மா� ெவளி�ப��� தி�வ�ைய 

ந�கி� ேபரி�����வ�. அவேன ���த�. 

(அ. சி.)  ��தீ ெதாைல��� - தாப�திரய�கைள ஒழி���. ச�தி - தி�வ��. 

(4) 

 
14. �� ெசா�ப� 

2439. ஏறிய வாேற மல�ஐ� திைடஅைட�� 

ஆறிய ஞான� சிேவாக மைட�தி�� 

ேவ� ெமன�� ெசா�ப�� வீ��ற�� 

ஈறதி� ப�ைட� பர��ைம ெச��ேம. 



(ப. இ.)  ஆ�யி�க�� ஆணவமல�பிணி�பா� ேவ� நா�� மல�க� அ� மல�ைத யக�ற� 

ேச��கேவ��யதாயி��. இ� ேச��ைக அ�ளா� நிக�வ� அைவ �ைறேய க�ம�, மாைய, மாேயய�, நட�பா�ற� 

எ�ப. சிவெப�மா� இ� ஐவைக மல�கைள�� �ைறேய அக�றிய��வ�. அ�ளேவ ஆ�தைல� த�� சிவஞான� 

ேமேலா��� ேமேலா�கேவ சிேவாக� அைடவ�. அைடயேவ ப�த பாச�கைள� தி�வ�ளா� ேவ�� (ெவ����) என 

�ைனவ�. �ைனயேவ ஆ�யி��ேப�, அ��ேப�, அ�ேளா�ேப� எ��� ��விய�ைக வீ��வ�. வீ��� 

இ�தியி� ப�ைட� பர�ட� ��� பர��ைமயாயி��ப�. இஃ� ஒ�பி� தைலவி ஒ�பிலா� தைலவைன மண�� 

த�ைன� தண�� அவனாகேவ நி��� அ�� நிைலைய ஒ�ததா��. தண�த� - மற�த�. 

2440. ���ள மாளிைக �வ� இ��பிட� 

��றினி� ��ப� தா� �தி��ள 

��றினி ��ேள �ைள�ெத�� ேசாதிைய� 

கா�ட�� காய� கண�க�ற வாற�ேற. 

 
1. ெப��ெப�மாென�. 8. அைட�கல�ப��, 3. 

(ப. இ.)  �வைகயான ஆ�யி�க��� மாளிைக ெயா�த உட�க�� ���ள. அைவ �ைறேய ப��ட�, 

���ட�, �த� உட� எ�பன. �த� உடைல� பர�ட� என�� ��ப. இதைன� காரண�ட� என�� இய��வ�. இ� 

���ட�களி�� ேச��� நில�த� நீ� ஒலி ஈறாகிய ��ப�தா� ெம�க�� ேதா���. இ� ��றி���� 

உயி��� உயிரா�� கல�� நி��� சிவெப�மா� ேபெராளி� பிழ�பா� �ைள� ெத��த��வ�. அவைன 

அவன�ளா� கா�த� ேவ���. கா�ட�� பிறவி�ேபறா� 'பிறவி� ெப��கட� எ�ைலைய நீ��வ�'. இ�ேவ 

'காய�கண�க�றெதன' ஓத�ெப�றதா��. 

(அ. சி.)  மாளிைக - �ல�, ���ம�, காரண�; �வ� - �வைகயான ஆ�மா�க�. காய� கண�� - 

பிற��. 

(2) 

2441. உலக� �ைடெபய�� �ழி�� ேபான 

நில� �டெராளி ���ெமா� றாய 

பல�� பரிெசா� பா�ைம�� ஈச� 

அள�� ெப�ைம� மாரறி  1வாேர. 



(ப. இ.)  ேபெரா��கமாகிய ேப�ழி� கால�� உலக� ஒ��கி��. அ�தைகய ஊழி�� பல கழி�தன. 

விள��கி�ற ஆ�யி�, அ��, அ�ேளா� எ��� ���� அ��ெவளியி� ஒ�றாயின. இ� ��ைற�� அ�� 

அ�� அ�ேளா� என�� �றலா�. சீவ�, பர�, சிவ� என�� ��ப. பல�� �ைற�ப� சிவெப�மா� தி�வ�� 

கீழட�கி� கல�பா� ஒ�றாயி��பி�� சிவெப�மானி� அள�த�கரிய அளவிைன�� உைர�த�கரிய 

ெப�ைமயிைன�� எவரா�� அள�தறி��ைர�க ெவா�ணாெவ�க. அதனா�, ஒ�வ�� அறியா� எ�ப� யாரறிவா� 

எ��� �றி�பா� ெபற�ப��. 

(அ. சி.)  �ைடெபய��� - நிைலெக��. நில� - விள��கி�ற. பரிெசா� - �ைற�ப�. 

(3) 

2442. ெப�வா� �தெல��� ேபதேம ேபதி�� 

அ�வா ��வா� அ��� வாகி� 

��வா� வ��ச�தி ேகா�யி�� ப�ைம 

உ�வா �டனி�� ெதா�றாய�  2றாேம. 

(ப. இ.)  மாயாகாரிய உ��கைள மைல�த� ம� ஈறாக�� யாைன �த� எ�� பீறாக�� க�� க�த�ப�� 

ேவ�பா�கைளேய ஆ�யி�க���� கா��ய��கி�றன� சிவ�. அவ� எ�லாவ��ட�� கல�� அ�வா� 

உ�வா� அ���வா�� ேதா�றிய��வ�. அ�ேள தி�ேமனியா�� ��வா� எ��த��� தனி�ெப�� 

தைலவ�மாவ�. ம��� பல�யிேரா�� கல�� அ�வ��யிரா� உ�வா� உடனி��த��வ�. அ�றா� எ�ப� 

இ�நிைலைம சிவெப�மா���� ெதா�ைம 

 
1. மைறயினா�. சிவஞானசி�தியா�, பாயிர�, 4. 

" வா�ெக��. 8. தி��ெத�ேளண�, 18. 

" உ�வா�. க�தர��தி, 51. 

" மாத��, அ�ப�, 4. 3 - 1. 

யிேலேய இய�ைகயாக அைம�த ந�ைம� ப�பா� எ�க. அ�� - ெதா�ைம. ஆ� - ப�பா�. 

(அ. சி.)  ெப�வா� - ெபரிதியதா�. ேபதேம ேபதி�� - ேவ�ப��தி. 

(4) 

2443. மணிெயாளி ேசாைப யில�கண� வா��� 

மணிெயன லா�நி�ற வாற� ேபால� 



தணி�� ெசா�பாதி ச�தியாதி சார� 

பணிவி�த ேப�ந�தி பாத�ப�  1றாேய. 

(ப. இ.)  ஆ�யிரான� ப�கமணியி� நிற�� ஒளி�� ேபா�ற த�ைமவா��த� அஃதாவ� ெவ�ைம 

நிற�� ஏைனய நிற�கைள�� ப�றியேபா�� அ�வ� நிற�களாக� ேதா�றி ஒளி�� ஒளி�� உைடய� ப�க�. 

அ�ேபா� ஆ�யி�� சா��தத� வ�ணமாக நி���. அஃதாவ� ஆணவ�ைத� சா��� அறி� விள�கா� 

அறியாைமேய தானாக நி���. அ�ளா� பைட�தளி�க�ப�ட ஐ��ல�கைள� சா��� ��டறி��, அ� �ல�களி� 

ேவ� தா� என�க��� சி�றறி�� உைடயவா� நி���. பி� அ��வழி ஒ�கி உட� கல� உல�க� ��றறி� ெப��� 

சிற���� வா�வத��� சிவெப�மானா� அளி�க�ப�ட அ��ெகாைட இரவ� ெபா��க� எ��ண�த� ேவ���. 

சிவ�� எ��த�ளி� தி�ைவ�ெத��திைன� ேத�மா� உண��திய��வ�. அ�ளேவ ��றறி� ெப�� 

���தல��கீ�� ெக�மி வி�மிதா� வா��. இைவேய ஆ�யி�க� சா��தத� வ�ணமா� நி��� ஆ�யி�� 

த�ைமயா��. ஆ�யி� வி��ேபறா� சிவெப�மா� நிைலயிைன எ���. சிவெப�மாைன� ெச�மணியாக� ெச��வ� 

ெச�ெபா���ணிவின�. ஆ�யிரா� பளி��� ெச�மணியா� சிவைன� சார�ப��� ெச�மணியாக� திக��. இ� 

ெவா�பிைன� ப�க�தி� ேமேல�றி� ப�க� நி��மா�ேபால ஆ�யி�� அட�கி நி���. அ�நிைலயிைன ஆ�யி� 

நிைல, அ�� நிைல, அ�ேளா� நிைல என� ��வ�. இைவேய �� ெசா�பமா��. அ��யி� அறி�� ேபரா�றலாகிய 

ச�தியாதிைய� சா�மா� சிவெப�மா� பணி�த�ளின�. அ�ஙன� பணி�த�ளிய ெப�� ெபா�� கிளவியா�2 

ந�தியி� தி�வ�யிைணயிைன ெந�சேம ப�ற�� இைடயறா� ப��வாயாக. 

(அ. சி.)  ேசாைப - ஒளி உதய�. தணி - ெபா��தி��ள. 

(5) 

2444. க�ெலாளி மாநிற� ேசாைப� கதி�த�ட 

ந�ல மணிெயா�றி னா�ெயா� ��பத� 

ெசா�ல� ��பாழி� ெசா�ல� ேப�ைர�� 

அ�ல� ��திரா� த�த� �திேய. 

(ப. இ.)  ஒளி�ைட�தாகிய ப�க�தி�க� ைவ�க�ப�� சிற�த பலநிற மணிக� ெபா��தைவ�தா� 

த�னா� சார�ப�ட மணியி� 

 
1. வ�ெத�ட�. தா�மானவ�, ஆகார - 18. 

" சா��ண���. தி���ற�, 359. 



2. க��பி��. அ�ப�, 4. 74 - 3. 

" சிரி�பா�. 8. ேகாயி���த, 9. 

ஒளியா�� தா� விள��வ�ேபா� ஆ�யி�� ஆரா��� பா��பி� சா��தத� வ�ணமா� நி���. 

அ���ைமயிைன� த��வ� அசி எ��� ���ைற கா��வதா��. ெசா��த�கரிதாகிய உட�ெம� உண��ெம� 

உண���ெம�யாகிய ���� கழி�� நீ��வதா� அவ�ைற ��பா� என ஓத�ெப��. அ� ��பாழி� 

உ�ைமயிைன�� க�� ெசா�ெலா�ணாத ேப� எ��� சிகர�ைத� ெசா��மா� வகர� ����ைர��� 

பிற�ப�லைல அ���� சிற�����லைல நி���� கா��வ� கட�� (2385) ைகயைடயாளமா��. அ�ேவ 

��திரா�தெமன ஓத�ெப�ற�. இ�ேவ இறவா இ�ப� த��திய அ��தி எ�� ெசா�ல�ப�� இ�பியா��. 

ெசா�ல� ேப�ைர�� எ�பத�� அசபா காய�திரிைய� ேதனி�� எ�ற�� ஒ��. ேதனி�த� - தியானி�த�. 

(அ. சி.)  க�ெலாளி - காவி�க�ெலாளி. த�ட - ெபா��த. ெசா�ல�ேப� - அசைப. 

(6) 

2445. உட�தெச� தாமைர ���� ேசாதி 

நட�தெச� தாமைர நாத� தைக�தா� 

அைட�த பேயாதரி ய�� யைட�த� 

விட�த� வாசைல ேம�திற  1வீேர. 

(ப. இ.)  உட�த ெச�தாமைர எ�ப� உ�சி��ேம� விள��� ஆயிரவித�� தாமைர எ�பதா��. உட�ற 

எ�ப� உட�த என நி�ற�. உட�ற - ெபா�த; எதி��த இ� தாமைர �ல�தாமைர�� எதிராகலி� அ�ஙன� ஓதின�. 

அ� தாமைரயி� உ��� ேசாதியாகிய அளவிலா� ேபரறி�� ேபெராளிைய ேநா�கி நட��� ஓைசயாகிய நாத� �ல� 

தாமைரயினி��� அக�தவ� பயி�சியா� நட�பதா��. அ�ேவாைசயாகிய நாத� பயி�வா��� அ�ளா� 

ைக��னா� ஆ��� ெபா��திய அமி�த�ைன ெவளி�ப�ட��வ�. அவ� அ�ப�றா���� தைடயாக அைம�த 

வ�றா இ�ப வீ�� வா�கதவிைன ��ம�பா� அவளாேலேய ேம� திற��மா� ெச�வீ�. பேயாதரி - அமி�த�ைன. 

அ�� - தைடெச��, இட�த�வாயி� - ெப�வாயி�, திறவீ� - திற�பி�பீ�: பிறவிைன� ெபா�ளி� வ�த த� விைன. 

(அ. சி.)  உட�த - எதிரி� உ�ள, ஆ�ைஞ நட�த - ேநா�கி� ெச�ற, ெச�தாமைர - �லாதார�தாமைர, 

தைக�தா� - வச�ப�டா�. பேயாதரி - அ�ேத�வரி. 

(7) 

 
15. ��கரண� 



2446. இடெனா� ��றி லிைய�த ெவா�வ� 

கட�� ம��� ேவெறன� கா�� 

திடம� ேபால� சிவபர சீவ� 

உட�ைற ேபத�� ஒ�ெறன லாேம. 

 
1. காம�. தி���ற�, 1251. 

(ப. இ.)  தி�வ�ளா� ஆ�யி� உட�, உண��, உண��� ெம� ஆகிய ��றிட�களி�� ெபா����. இ� 

�ைறயிைனேய ப��ட� ���ட� �த�ட� எ�பனவ�றி��� �றி�� ெபா����. அ�வ�ளாேலேய ெச�வி 

வா��த� ெபா��� உரி�ெதன� க�திய அ���றைன�� அ��யி� தன�� ேவெறன� கா��. அ�ேபா�� 

அ�ேளா�. அ�� ஆ�யி� எ�� ெசா�ல�ப�� சிவ பர சீவ�க� உட�ைற ேவ�பா�க�� ஒ�ெறன� ஆ��. 

(அ. சி.)  கட�� - உரியதான. 

(1) 

2447. ஒளிைய ெயாளிெச�� ேவாெம� ெற��பி 

வளிைய வளிெச�� வா��திட வா�கி 

ெவளிைய ெவளிெச�� ேமெலழ ைவ��� 

ெதளிய� ெதளி�� சிவபத� தாேன. 

(ப. இ.)  தி�வ�� நிைனவா� �ல�தழெலாளிைய ஓெம�� கணி�� எ��பி ஒளிர� ெச�த� ேவ���. 

அ��ட� ேம���� கீ�����கைள அட��த� ேவ���. அத� ெபா��� உயி���� பயி�சியிைன 

ேம�ெகா��த� ேவ���. அத� ெபா��� உயி��பிைன �ைறயாக வா�கி உ� நிர��த� ேவ���. அத�பி� 

ெந�ச�� ெவளிைய� சிவ நிைன�பா� ெவளி ெச�த� ேவ���. ெவளி ெச�தபி� அதைன அ��ெவளியா��த� 

ேவ���. அத� வாயிலாக� �றி�ேகாைள ேமெலழ� ெச�த� ேவ���. இ� ��ைமகைள� தி�வ�� 

ெதளிவி�க� ெதளி�� ந�லா� சிவெப�மா� தி�வ�யிைன� சா�வ�. அ�ேவ சிவநிைலயா��. ெவளி - 

ெந�செவளி�� அ��ெவளி�� ஆ��. வா�கி - ��ைச உ�ளி���. 

(அ. சி.)  ஒளிைய - �லா�கினிைய. வளிெச�� - �ரக, ��பக, இேரசக�ெச��. ெவளிைய - ெவ�ளிய 

��கில�ைத. 

(2) 

2448. ��கர ண�களி� ���ைசதீ�� தாவத� 



ைக�கா ரணெம�ன� த�தன� காண�தி 

மி�க மேனா�மனி ேவேற தனி�ேதக 

ஒ��ம ��மனி ேயா�� சமாதிேய. 

(ப. இ.)  உ�ள� உைர உட� எ��� ��� க�விகளி� ேசா�விைன அக�றி ஆகேவ��ய அ�� நிைலைய� 

ைக�கனி எ���ப� த�த�ளின�. அவ� சிவெப�மானாகிய ந�தியா��. ஆைண நிைலயாகிய ��வ ந�வி�க� 

விள��� மேனா�மனி அ�� நி��� ேமேலா�க அத�ேம� உ�மைனயாகிய தி�வ�� �ைணயா��. அ� 

�ைணயா� ஒ�ைம �ண��சி��டா��. அ� �ண��சியா� ெசயல�ற தி�நிைல ெய���. இதைனேய 

நி�விக�பசமாதி எ�ப. இதைன ஒ�ைம ெயா��க� எ�ப. 

(அ. சி.)  ���ைச - ேசா��, ைக�காரண� எ�ன - ைகயி� ைவ�� உண�� விதமாக. மி�க....ஏக - 

மேனா�மனி இ���� ஆ�ைஞயி� ெச�ல. 

(3) 

16. �� �னியெதா�த�தசி 

2449. த�பத� ெதா�பத� தானா� அசிபத� 

ெதா�பத ���� �ரிய��� ேதா�றேவ 

நி�ப �யி�பர னிக�சிவ ����றி� 

ெசா�பத மா�மா� ெதா�த� தசிய�ேற. 

(ப. இ.)  அ� எ��� த�பத�� நீ எ��� ெதா�பத�� தா� அ�வாகி�றெத��� அசிபத�� 

ெதா�ைமேய��ளன. இ� ���� ேம�நிைலயாகிய �ரிய��� ேதா�ற���. இ� ேதா�ற�தி�க� நி�பன 

ஆ�யி�� அ�ளாகிய பர�� அ�ேளானாகிய சிவ�� எ��� ��றி� ெசா� ெபா�ளா��. இைவேய ெதா�த�தசி 

எ�ப. இத�க� ெதா�பதமாகிய நீ, த�பதமாகிய அ�, அசி ஆகி�றா� எ��� ெபா�� காண�ப��. 

(அ. சி.)  தா�� அசிபத� - த�மயமாவ� உண���� அசிபத�. ெதா�பத� - ெதா�பத�, அநாதியான 

பத�க�. 

(1) 

2450. ெதா�த� தசி��றி� ெதா�கா மியமாதி 

ெதா�த� தசி��றி� ெதா�தா மதமாதி 

வ�த மல��ண மாள� சிவ�ேதா�றி� 

இ��வி� ��னி�� ஏ�த�  1ஒ��ேம. 



(ப. இ.)  ெதா�பத� த�பத� அசிபத� ஆகிய ���� ��ணிதி� உண��கா� க�ம� மாைய ஆணவ� 

எ��� ��மல நிக��� நீ�க�மா��. அ� ேபா�� அைமதி ஆ�சி அ��த� எ��� ���ண நிக��� 

நீ�க�� ஆவன எ�ப. ேமேலாதிய மல�� �ண�� மாள� �ய சிவெப�மா� ேதா�றிய��வ�. நா�� பிைற 

வளர நா�� இ�� தளர �� நிலவி�க� இ�� ஒ� சிறி�� ேதா�றா� அட���. அ�ேபா� ஆ�யிரி�க� 

அ��� சிறி� சிறிதாக �ைன�க ம��� சிறி� சிறிதாக அட���. ��நில ெவா��� சிவெப�மா� 

ேதா�றிய�ள ��றாக மட�கிவி��. இ�ேவ சிற�த எ����கா��� ெபா�� ஒ�பா��. 

(அ. சி.)  காமியமாதி - க�ம �தலிய ��மல�. ெதா�தாமதமாதி - பைழைமயான தாமத �தலிய 

���ண�க�. 

(2) 

2451. ெதா�த� தசிையய� வாசியி� ேதா�றிேய 

அ�த �ைறயீைர� தாக மதி�தி�� 

அ�த மிலாத அவ�ைதய� வா�கிய� 

உ�� �ைறயி� சிவ��ைவ�  2ேதாதிேட. 

(ப. இ.)  ெதா�பத�ேதா� காண�ப�� அசிபத� ெபா�ைள வாசியாகிய உயி��பி�க� ேதா�ற� க�� �� 

(2429) ஓதியவா� அவ� 

 
1. ம���. சிவஞானேபாத�, 11. 2 - 2. 

சிவன��. உ�ைம விள�க�, 41. 

ைதக� ப�திைன�� க��க. க�தி ��வி�லாத அவ�ைதைய அ� வா�கிய�தா� ெச��� �ைறயி� ைவ�� 

ஓ�த� ேவ���. அ�ஙன� ஓ��கா� சிவ�ைத ��ைவ�� ஓ�க. சிவ�ைத �� ைவ�� ஓ�வ� 'சிவயநம'. 

(அ. சி.)  வாசி - பிராணவா�. ஈைர�� - ப�� அவ�ைதகளாக. சிவ��ைவ�� - சிவ, பர, சீவ, என 

ைவ��. 

(3) 

2452. ைவ��� சிவ�ைத மதிெசா� பான�த�� 

உ���� பிரணவ மா�உப ேதச�ைத 

ெம��த இதய�� வி��� ெம��ண��� 

அ�த� க�ைம யைட��நி�  1றான�ேற. 



(ப. இ.)  ேமேலாதியவா� சிவ�ைத ��ைவ�� ஓ�தலா� ஆ�யிரி� அறி� அ� சிவ�தி� இய�ைக 

உ�ைம அறி� இ�ப வ�வி�க� ெச���. அ�ஙன� ெச��மா� ெச��தி ஓெமாழி� ெசவியறி��உவா� 

உபேதச�ைத ெம��ண�வா� கள�கம�ற உ�ள�தினிட��� ெச��தி��. அத�பி� தி�வ�ளா� சிவெப�மானி� 

தி�வ��ண�விைன உண��� அ� தி�வ��� எ��� நீ�கா அ�ைமயாக அ��யி� நி�� இ����. 

(அ. சி.)  மதி - அறி�. ெம��த - கள�கம�ற. வி���� - ேச��ப�. 

(4) 

2453. ெதா�பத மாைய�� ேதா�றி�� த�பத� 

அ�பைர த�னி� உதி��� அசிபத� 

ந��� சா�தியி� ந��ம� வா�கிய� 

உ�ப�உைர ெதா�த� தசிவாசி யாேம. 

(ப. இ.)  �வ�பத� ெபா�ளாகிய நீ எ��� உயி�நிைல மாையயாகிய அறியாைம� பிணி�பி� கிட���. 

அ�வறியாைமைய அக��த��� த�பத� ெபா�ளாகிய சிவ�� கல�பா� ஒ�றா�� திக�வ�. அழகிய பைரயாகிய 

தி�வ�ளி�க� அசிபத� ெபா�� ேதா���. வி����� அைமதி ெயா��க�தி�க� அ� ெசா�ெபா�� 

அைம��. ேமலா� ெபா��ைர உயி��பி�க� பயி�� இேரசகமாகிய ெவளிவி�த��� ெதா�பத��, �ரகமாகிய 

உ�ளி��த��� த�பத��, ��பகமாகிய ��ைச அைசவற நி��த�� அசிபத�� ெகா�ள�ப�� எ�க. ந�� - 

நைச; வி��ப�. 'ந��� ேம�� நைசயா��ேம' எ��� ெதா�கா�பிய (33) உரியியலா� ந�� நைசயா�� எ�ப� 

கா�க. 

(அ. சி.)  மாைய�� - அ�ஞான���. 

(5) 

2454. ஆகிய வ�ேசாய� ேதவத� த�னிட�� 

ஆகிய ைவவி�டா� காய� உபாதான� 

ஏகிய ெதா�த� தசிெய�ப ெம�யறி 

வாகிய சீவ�  2பரசிவ னாம�ேற. 

 
1. அ�தா��. அ�ப�, 6. 95 - 8. 

(பாட�) 2. பர�சிவ. 



(ப. இ.)  ேமேலாதிய ��பத�களி� �ண��பிைன விள�க அ� ேசாயமாகிய இவ� அவேன எ��� �ைற�ப� 

அவேன இ� ேதவத�த� எ��� ெபா�ளி�க� ஏ�ப�� கால�� இட�� ெச�தி�� நீ�க� ெப�றா� அ� 

ெபய���ரிய ெபா�ளாகிய உட�� காரணமளவாக நி���. அ� காரணமாைய�� கட�த நிைலயி� ெதா�த�தசியாகிய 

��பத� ெம��ண�விைன� த��. அதனா� ஆ�யி� அ�� அ�ேளா� எ��� ���� ெபற�ப��. அ��யி� 

அ��ட� �� அ�ேளா� அ�யி� கல�� ��விலா இ�ப� எ���. ேசாய�: இவ� அவேன. 

(அ. சி.)  ேசாய� ேதவத�த� - அவேன ேதவத�த�. இட�தாகியைவ - கால� இட� �தலியவ�ைற. 

உபாதான� - மாைய. 

(6) 

2455. தாமத காமிய மாகி� த��ண 

மாமல ���� அகார �கார�ேதா� 

ஆம� ம��ம� வா�ட� ��றி� 

தாமா� �ரிய�� ெதா�த�  1தசியேத. 

(ப. இ.)  அைமதி ஆ�சி அ��தலாகிய ���ண�� ஆணவ� க�ம� மாையயாகிய ��மல�� நிக�வ�� 

நீ��வ�மாகிய ெசய�க� அகர உகர மகர�களா� ஆ��. அ� அகர உகர மகர�கேள ப�தா�� ப��த (2429) 

பா�க�� ��றி� தாமா� �ரிய� ேதா���, ஆண�� ெதா�த� அசி எ��� பத�ெபா�� �����. 

(7) 

 
17. ��பா� 

2456. காரிய ேம�க� ட�மாய� பா�விட� 

காரண ேம�க� ட��ேபாத� பா�விட� 

காரிய காரண வாதைன க�ட�� 

சீ�ப சா�த�� பா�விட� தீ�ேம. 

(ப. இ.)  மாயாகாரியமாகிய உட��, ெபாறிக��, எ�ண� மன� எ��சி இ��� ஆகிய கல� நா���, 

உயி���� எ�� �ற�ப�� ஏ�� ெம��ண�வா� க�டவி��� காரிய�பா� எ�� ேபச�ப��. இ� பா� ஏ�� அ�ளா� 

அக��. காரணமாகிய பா� ஏ�� வ�மா�: அைன�ைத� �ண��தவனாயி���� த�ைம, அைன�தி��� 

காரணனா�த�ைம, அைன�தி��� உயி���யிரா� உ��ைற�� த�ைம, அைன�ைத�� ெச���� ஆைண� 

த�ைம, அைன�ைத�� பைட�த�, அைன�ைத�� கா�த�, அைன�ைத�� �ைட�த� எ�பன. இ�ேவ�� அறி�� 



பாழா��. இ��� அ�ளா� காண அக��. காரிய காரண வ��த�க� அகல�� சிற�த ஒழிவிெலா��கமாகிய 

உபசா�த�� அக��; இ� ��பா�� அகலேவ பிறவி தீ��. 

 
1. அகார. சிவஞானேபாத�, 4. 1 - 1. 

 
 


