
(அ. சி.)  காரிய� ஏ� - காரிய உபாதி ஏ�. அைவ:- உட�, ெபாறி, கரண� நா��, பிராணவா� ��� ஆக ஏ�. 

காரண� ஏ� - காரண உபாதி ஏ�. அைவ :- (1) எ�லா� அழி�த�, (2) எ�லா� பைட�த�, (3) எ�லா� அறித�, (4) 

எ�லாவ�றி��� காரணமாத�, (5) எ��� வியாபி�தி��த�, (6) எ�லா� தானாத�, (7) எ�லா� கா�த�. 

(1) 

2457. மாய�பா� சீவ� விேயாம�பா� ம�பர� 

ேசய�� பாெழன� சிவச�தி யி�சீவ� 

ஆய வியா�த ெம���பா ழா�அ�த� 

�ய ெசா�ப�தி� ெசா��� வா�ேம. 

(ப. இ.)  மாய�பா� மாையயி� உ�ைமக�� கட�தலா��. சீவ�பா� ஆ�யிரி� உ�ைம க�� அகற�. 

விேயாமமாகிய அ�� ெவளி�பா� அ�� உ�ைம க�� அ�பாலாத�. இ� ���� ேசய ��பாெழன� ெச��வ�. ேசய 

- நீ�டதாய. சிவச�தியாகிய தி�வ�ளி� ஆ�யி� அட�� நிைறவா� நி�பெத� ��பா�� ேபச�ப��. 

இைவயைன��� �ய சிவ� உ�ைம�க� அவ� ெசா�லிற�த ெதா�ேலானாதலி� ெசா�லிற�த ��வா� ெம�க. 

அக� நிைற� - வியாபக�. அைம நிைற� - வியா�பிய�. அட�� நிைற� - வியா�தி. மாய�பா� ம��யி��பா�. 

மால��பா� ஆ� ����, �ய�� பாெழ�ப ேதா���. 

(அ. சி.)  வியா�த� - அட�கி நி�ற�. 

(2) 

2458. எதிரற நா�� எ��வ� ேத�� 

பதிெய�� ந�தி பதம� �ட� 

கதிெயன� பாைழ� கட�த�த� க�பி� 

உதறிய பாழி� ஒ���கி� ேறேன. 

(ப. இ.)  நா�� ஆேன�றிைன உவ�� ஊ��� உலகி��க��� ஒ�பி�லாத பதி சிவெப�மானாவ�. அவேன 

ந�தி எ�� அைழ�க�ப�வ�. அவ�ைடய தி�வ�யிைணயிைன� ��த� ெபா��� நிைலெயன� க�திய மாைய, 

உயி�, அ�� எ��� ��பாைழ�� கட��, அைவயைன��� காரண� ப�றிய க�பைன (2465) என உதறி நீ�கி 

எ�சிய உ�வ�ற பாழி� ஒ���கி�ேற�. பா� - உ�வி�ல�. க�பைன ெய�ப� 'க�பி�' என� ெச��� �ரிபா� 

நி�ற�. 

(அ. சி.)  எதிரற - இைணயி�லாம�. உதறிய - வில�கி��ள. பாழி� - உ�வ� அ�ற இட�தி�. 

(3) 



2459. �ரிய� அட�கிய ெசா�ல�� பாைழ 

அரிய பர�பர� எ�ப�க� ஆத� 

அரிய பர�பர� எ�ேற �தி��� 

அ�நில� எ�பைத யாரறி வாேர. 

(ப. இ.)  ெசயலறலாகிய �ரிய� அட�கிய நிைலயிைன� ெசா�ல�� பாெழ�ப�. ெசா�லற� - ெசா�ல 

��யாதாத�. அ� பாைழ அறிவிலாதா� அறித�கரிய ெப�� ெபா���� ெப�� ெபா�ளா� பர�பர� எ�பா�க�. அ� 

பா� அறித�கரிய பர�பர� எ�ேற �தி��� அ�ளா� அ�நிலமா��. இ� ��ைமயிைன அறிவா� யா�? ஒ� சிலேர 

எ�க. அ�நில� - அ�பாலிட� ; �ரியாதீத�. 

(அ. சி.)  ஆத� - அறி� இ�லாதவ�. அ�நில� - �ரியாதீத�. 

(4) 

2460. ஆறா� நீ�க நமவாதி யக�றி�� 

ேவறா கியபைர யாெவ�� ெம��பர� 

ஈறான வாசியி� ��� ம�வ�ேறா 

ேதறா� சிவாய நமெவன� ேதறிேல. 

(ப. இ.)  அ��ைசவ� ெம� (2139) ��ப�தாெற�ப. இ� ��ப�தாற� உ�ைமயிைன உண�த�� 'நமசிவய' 

எ��� ெச�தமி�� தி�ைவ�ெத��திைன� தி�வ�ளா� ேத�த� ேவ���. ேத��கா� ஒ��ைட ெயா�பாக 

'நகர�' உண��� ெம� ஐ�த�� ஆசா�, ஆ�டா�, அ�ேளா� எ��� ெம� ��றா��. 'மகர�' உட� ெம� 

இ�ப�� நா��மா��. 'சிகர�' அ�த� ெம�யா��. 'வகர�' அ�ைன ெம�யா��. 'யகர�' ஆ�ெம�யா��. 

இ�வாறா� ெம��� உ�ைமக�� அக��கா� அ� வா�வி� மைறயாம 'நமசிவய' �� அக��. சிற�பாகிய பைர 

எ��� தி�வ�� 'யா' ெவ�� நி���. யாெவன நி�பதாவ� ஆ�யி��� ம�� உட� நீ�கி நகரமாகிய ஆதி அ�� 

உட� ஆ�கைம��. ெம��பரனாகிய சிகர�தி� ஈறான வகர�தி� யகர� ��ட� ெப��. அ�ெபா�� உண�த�கரிய 

'சிவயநம' என அைம��. இதைன அ�ளா� ெதளித� சிற��ைட�தா��. 'நமசிவய' எ�பத� க���ள யகர� நம 

எ�பனவ�ைற� கட�� நி��� நிைலேய 'சிவயநம' வா��. 'ய'கர� மைறயாதலி� 'யா' என நீ�� நி�ற�. இ� 

மைறயி� மா�ைப வ�மா� நிைன���க : 

'நா�� நமசிவய ந�ல சிவயநம 

��� சிவயசிவ �றிேம� - நா�� 

சிவசிவஎ� ெற��வ�ந� சீல�த� நா�கி� 



தவெநறிசா� ெச�தமிழ� தா�.' 

(அ. சி.)  பைர - ச�தி. ஆெவ�� - ப�ெவ��. பர� - சிவ�. ேதறி� - ஆரா��தா�. 

(5) 

2461. உ�ள� உ�ெவ��� உ�வ� உளெம��� 

உ�ள பரிசறி� ேதா� மவ�க��� 

ப�ள�� இ�ைல திடரி�ைல பாழி�ைல 

உ�ள�� இ�ைல உ�வி�ைல  1தான�ேற. 

(ப. இ.)  உ�வாகிய உடலிைனேய உ�ளமாகிய உயி� எ���, உயிைரேய உடெல��� த�மாறி� ��வ�. அ� 

கல�பா� ஒ�� 

 
1. க���. சிவஞானேபாத�, 2. 1 - 1. 

ப��� �ண��� நி��� நிைலைமயா� �ற�ப�வதா��. இ���ைமயிைன அ�ளா� உ�ளவா� 

ஓ���ண�வா�க��� ப�ளமாகிய க��ைபயி�� ��� உ��ெப��� ேதா�றி உழ�மாறி�ைல. திடராகிய உலகினி� 

உைற�� நில�மா�மி��. பாழாகிய உ�வ�ற நிைலயி� வீ��� ஆ�மா�� இ��. ஆகேவ உயி� உட� எ�ற 

ேவ�பா�� உைர உ�டாவதி�ைல. 

(அ. சி.)  உ�ள பரி� - உ�ைமயான த�ைம. ப�ள� - க��பாசய�. திட� - உலக�. 
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18. காரிய காரண �பாதி 

2462. ெச�றி�� சீவ �பாதி� திறேன�� 

ப��� பேராபாதி ஏ�� பக�ைர 

உ�றி�� காரிய காரண� ேதாடற 

அ�றிட வ�சிவ மா��  1அ�வேன. 

(ப. இ.)  �� (2456) ஓதிய தி��பா���க� காரிய உபாதியாகிய சீவஉபாதி ஏ�� காரண உபாதியாகிய 

அ��பாதி ஏ�� உ�ளவிட��� ேதா��� உபாதியாகிய வ��த��, அதைன� ���� ெபய�க�� ���� 

ேதா�றாவா� அ�ெறாழித� ேவ���. அ�ெறாழி�த விட�� அ�வ�வாகிய ஆ�யி� ப�ற�றா��� எ��� வ�றா� 

ப�றா� நி��� பரசிவ�தி� அ�யிைணைய� சா��. சாரேவ அ� சிவமாக நி���. 

(அ. சி.)  சீவ உபாதி - காரிய உபாதிக�. பேராபாதி - காரண உபாதிக�. அ�வ� - சீவ�. 



(1) 

2463. ஆறா� காரிேயா பாதி யக�றி�� 

ேவறா� நன� மி��த கனாநனா 

ஆறா றக�ற ���தி யதி�எ�தா� 

ேபறா நில��யி� ெதா�பத� ேபசிேல. 

(ப. இ.)  தி�வ�� நிைனவா� ��ப�தா� ெம�களா� ஏ�ப�� காரியவ��த� எ��� உபாதிக� நீ��� 

நீ�கேவ சிற�� நனவா� மி��த கனவி�க� நிக�� நன�� உ�டா�. அ�ேபா� ஆறா� நீ�கிய உற�க� 

வ����. அ� �ற�க�� எ�தாத நிைலெப�ற ேபறாகிய தி�வ�யி�க� சா��� ெதா�பத� ெபா�ளாகிய ஆ�யி� 

இ���� ேப�மிட�� இ�ேவ தி�வ�� ேபறாகிய நில� எ�ப. 

(அ. சி)  கனா நனா - கனவி� நன�. ேபறாநில� - ��தி. 

(2) 

2464. உயி���யி ராகி ெயாழிவ� றழிவ�� 

அயி��ப� காரேணா பாதி விதிேரக�� 

உயி����� ஈச� உபமித� தால�றி 

விய����� ஆணவ� வீட�ெச� யாேவ. 

 
1. க�ட சிவஞானேபாத�, 2. 3 - 1. 

(ப. இ.)  ஆ�யிரி� உயி���யிரா� விள��� ேப�யி� ���த�சிவ�. அவ� உயி���யிரா� நீ�கமற 

நி�கி�றன�. அவ� எ��� ெபா�றா நிைலயினனாகலி� அழிவ��� நி�கி�றன�. மா�பாட�ற காரண உபாதியி� 

எதி�மைறயாகிய காரிய உபாதியி� க��� உடனா� நி�� உ�� விள��� ஆ�டவனாக�� அவ� நி�கி�றன�. 

அவ�ைடய நீ�கா இய�ைக� ேபர�ளா� உபமிதியா� அ�லாம� ந��க�ைத� ெச��� ஆணவவ�லி�� வி�� 

நீ�கா� எ�க. விதிேரக�. வியதிேரக� - எதி�மைற. வியதிேரக� விதிேரக� என வ�த� ெச����ரி�. 

காரேணாபதியி� எதி�மைற எ�� ஓதிய� மாைய காரண�தி�க� எ�வித மா�பா�� எ�தாெத���, 

காரிய�தி�க� நில� மைல கட� �தலிய ெபா��களாக� ேதா��வ��, அ� ெபா��க� ம��� க��� 

நீ�மாக� ேதா�� எ��த�, ெவ�� எ��த�, �க�� எ��த� �தலியவ�றா� பிரி�க�ப�� உ���ைடயவாக� 

காண�ப�வ�� ஆகிய மா�த�க��, பி� காரண�தி� ஒ���வதாகிய மா�த�� எ��� எ�� 

உண���த�ெக�க. விய��� எ��� காரிய� ெபய� ஆ�ெபயரா�� காரண�ைத� �றி�தெத�க. 



(அ. சி.)  விதிேரக� - எதி�மைற. ஈ��� காரிய உபாதிைய� �றி�கி�ற�. உபமித�தா� - க�ைணயினா�. 

வீட� - நீ��த�. 

(3) 

2465. காரிய� ஏழி� கல��� க��ப� 

காரண� ஏழி� கல��� பரசிவ� 

காரிய காரண� க�பைன ெசா�பத� 

பார�� பாழி� பராபர� தாேன. 

(ப. இ.)  �� (2456) ஓத�ெப�ற காரிய வ��த� ஏழி�க��� இ��சா�பா� ம�� வய�ப��� ����� 

ஆ�யி� கல���. அ�ஙன� கல�பதா� நீ�கா வ��த� எ��� அ��யிரி� வ��த�ைத ஒழி�த� ெபா���� 

காரண வ��த� ஏழி�க��� பரசிவ� என�ப�� தி�வ�� கல��� அ� வ�� கல�� ஆ�யி���� 

�ைணநி�� அ� �யிராேலேய அ� வ��த�கைள யக���. இ�தைகய காரிய காரண வ��த�க� 

விைன�கீடாக� க�பி�க�ப�� நிக�வனவாகலி� நீ��� த�ைம�தா��. ஈ��� க�பைன எ�ப� பைட�� 

ெமாழி�� க�பைனய��. தி�வ�� தி���ள�தா� க�பி��� க�பைனயா��. க�பைன - தி�வாைண. ஏ�வா� 

க�பி�தவாேற இய��வா� இய��வர�ேறா! அ� க�பைன யா��� ெபா�ெயன�ப�த�கி��. அ�ேபா�றதா�� 

ஈ��� ��� க�பைன�� ெசா�ல�ப�� அறியாைம விைள�� நில� அக�ற இட� உ�வ�ற பாெழ�ப. அ� 

பாழி�க� திக�பவ� ெதா�ைம� ெப�� ெபா���� ெதா�ைம� ெப�� ெபா�ளா� சிவெப�மானாவ�. அ� 

சிவெப�மா� தி�வ�� கீ�� த��� ஆ�யி�. 

(அ. சி.)  க��ப� - ேமாகவச�ப�� வ���� சீவ�. ெசா�பத�பா� - ெசா�ல�ப�� அ�ஞான� நிைற�த 

�மி. 
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19. உபசா�த�(ெசயெலாழி�) 

2466. ��தி�� வி�� �த�வ�ற� ஞானேம 

ப�தி�� வி��� பணி����� ப�றேல 

சி�தி�� வி��� சிவபர� தானாத� 

ச�தி�� வி��� தன�ப சா�தேம. 

(ப. இ.)  தி�வ�� ேபறா� ��தி�� வி�தாகிய வாயி� தி�வ��ண�வாகிய சிவஞானமா��. இ� சிவஞான� 

ெப�த��� ெப�ற ேப� நீ�கா��த��� வாயி� அவ� தி�வ�யிைன�� அவ� ெம�ய�யா� தி�வ�யிைன�� 



பணி�� இ�ெசா�� உைடயனா� நீ�கா நிைன�ட� ெதா�த�. இ� ெதா�ைகயிைனேய ப�தி�� வி�தா�� 

எ�ப. மன� த� வய�ப�தலாகிய சி�தி�� வி�� அ��வழி நி�ற�� அ� வ�ளிைன மறவாைம�மா��. தி�வ�� 

தானாத� எ�ப� அ� தி�வ�ைள மறவா� உடலி�� உயி�விரவி அட�கி நி��மா� ேபால� தி�வ�� நிைனவா� 

அ� தி�வ��� அட�கி நி�பதா��. சிவபர� - சிவைனவி�� நீ�கா� தி�வ��. தி�வ�� வீ��சியாகிய 

ச�திநிபாத� பதித�� வாயி�ெபாறி �லனட�கமாகிய ெசயெலாழிவா��. இதைனேய உபசா�த� எ�ப. 

(அ. சி.)  வி�� - ஏ�. வ�ற� - உ�ன�. உபசா�த� - ஐ�ெபாறியட�க�. 

(1) 

2467. காரிய� ஏ�� கர�தி� மாைய�� 

காரண� ஏ�� கர��� க�ெவளி 

காரிய காரண வாதைன� ப�றற� 

பாரண ���ப சா�த� பரிசிேத. 

(ப. இ.)  காரியவ��த� (2156) ஏ�� �வா மாையயி�� ஒ����. காரண வ��த� ஏ�� 

�மாையயி�க� ஒ����. காரிய காரண வ��த�களி� வாதைன�ப�றாகிய பைசயற� தி�வ�� ெப�ைம வ�� 

தைல�ப��. அ� தைல�ப�தேல ஒ��கெம��� உபசா�தமா��. இ�விள�கேம அத� பரிசா��. 

(அ. சி.)  கர�தி�� - ஒ����. மாைய�� - அ��தமாையயி�. க�ெவளி - ��தமாைய. பாரண�� - 

ெப�ைம ெபா����. 

(2) 

2468. அ�ன �ரியேம யா��ம ��தி�� 

��னிய சா�கிரா தீத� ���ரி 

ம�� பர�கா�சி யாவ �ட���� 

த�னி� வியா�தி தனி�உப  1சா�தேம. 

(ப. இ.)  ஒ��க� ெசயலறலாகிய �ரியேம ஆவி� ��ைமயா��. ெபா��திய நனவினி� அ�பா� 

சிவன�ளி�பமா��. நிைலெப�ற 

 
1. ஊன�க�. சிவஞானேபாத�, 9. 

ஆவி�கா�சியாவ� சிவெப�மானி� தி�வ��ண�வி� ��வதா��. அ��ண�வி�க� ஒ��கி நி�ப� 

உபசா�தமா��. ஒ��கி நி�ப� - அட�� நிைற� ; வியா�தி. 



(அ. சி.)  ஆ�திம ��தி - அ�த��ரண� ��ைம. �ரி - பரமான�த�. பர�கா�சி - ஆ�மதரிசன�. உட��� - 

சிவ��ட� ��. 

(3) 

2469. ஆறா றைம�தாண வ�ைத�� நீ��த� 

ேபறான த�ைன யறித�பி� றீ���தி 

�றாத சா�கிரா தீத� ��பர� 

ேபறாத வியா�த� பிற�ப  1சா�தேம. 

(ப. இ.)  அ�� ைசவ� ெம� (2139) ��ப�தா� இ� ��ப� தா�� மல�ேத�வி� ெபா���� ெச�ய�ப�� 

நல�ெதா������ �ைண�க�வியாக� ெச�ெபா�ளா� ந�பா� அளி�த�ள�ப�ட இரவ� ெபா�ளா��. 

இ���ைமயிைன யறி�� அதைன� ேபணி ஒ��வேத, த��வ��தி எ��� ெம����ைமயா��. அத� 

வாயிலாக ஆணவ�தினி��� அ��தா� நீ��த� ஆணவவ�லி�� நீ�கமாகிய மல� ��ைமயா��. தி�வ�� 

ேப���� உரி�தான ஆவி�ேப� என அைழ�க�ெப��. அ�தைகய த�ைன அ�ளா� அ�ளி�க� அட�கி நி���. 

நிைலயி�ண�த� ��மல� ��ைம யா��. ��மல� ஒழிதேல ��மல��தி. �றெவா�ணாத நனவி� அ�பாலாகிய 

சா�கிராதீத� சிவ��வா� தி�வ��ேபறா��. அ� தி�வ���க� அட��� நிைறவா� நி�ற� ஒளிமி�க 

ஒ��கமாகிய உபசா�தமா��. அட�� நிைற� - வியா�த�. அ��த� - மன�தா�. 

(அ. சி.)  தீ���தி - பாச� ஒழிதலாகிய ��தி. பிற� - விள��கி�ற. 

(4) 

2470. வா��த �பசா�த வாதைன ��ள�ேபா� 

ஏ��த சிவமாத லி�சிவா ன�த��� 

ேதா��தற� ேமான� �கா�பவ� ேதாேட 

ஆ��ததி� தீ�ைக யானதீ ைர��ேம. 

(ப. இ.)  தி���� நிைனவா� வா��த 1. ஒழிவி� ஒ��க� 2. பைசயற� 3. தி�வ�� திைனவி� ேசற� 4. 

ெபா���� சிவமாத� 5. சிவ இ�ப� 6. அதி� ேதா�த� 7. ேதா�� நிைனவகற� 8. ேம�ைமநிைல 9. 

இ�ப�த��த� 10. அ��� நிைனவகற� ஆகிய ப��� நனவின�பா� நல�பாடா��. நிைனவற� எ�ப� ஆ�யி� 

ஒ�ைற� க��� ேக��� உள�ெகா���. ெகா�டத�பா� ேவ�ைக���. ேவ�ைக���நா� ந��� இ�கா�� 

அ��யி� அ� ெபா��� ேவறாக நி�கி�ற�. அதனா� அ� ெபா�ளி� நிைன� அ��யிைரவி�� அகவாதி����. 

ந�ணிய�� அ� ெபா�ளி�க� ேதா��. ேதா��த�� அ�நிைன� நானாக அக��வி��. 



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

“ மா�ட�. சிவஞானசி�தியா�, 2. 4 - 20. 

க�கேவ��ெம��� நிைன� க���கா� தாேன அக�வ� இத�� ஒ�பா��. ேதா��த�� ேதாமி� 

இ�ப�த����. அ��த� எனி�� அ��தி அறிதெலனி�� ஒ�ேற. அ�ேவ அ�பவ�. 

(அ. சி.)  ஈைர�� - (1) ஆணவ� ஒழித�, (2) த�ைன உண�த�, (3) அதைன ஒழித�, (4) நனவி� அதீத�, 

(5) வியா�த�, (6) உபசா�த�, (7) சிவமாத�, (8) சிவான�த�தி� தான�� அ��த�, (9) அ� வான�த�ைத 

அ�பவி�த�, (10) அதைன�� ஒழி�த�. 

(5) 

2471. பைரயி� பரவ பர��ட� ஏகமா�� 

திைரயினி� றாகிய ெத��ன� ேபா��� 

உைர�ண�� தார� ெதா�க �ண���ேளா� 

கைரக� டா�ைர ய�ற  1கண�கிேல. 

(ப. இ.)  தி�வ�� நிைறவாகிய பரவலினா� ஆ�யி� பரமாகிய அ� வ��ட� பிரி�பி�றி ேவற�ற ஒ�றா� 

நி���. இத�� ஒ�� கடலினி��� எ��த �ளி வா����� மைழயா�� ெபாழி�� ஆறா� மைல நில� பல�� கட�� 

மீ��� அ� கடலி��ேக வ�� ெபா���வதா��. ஈ��� கடெல�ப� கட� நீைரய��. கடலி� நீ���� 

நில����� அ��பைடயா�� தா�கி நி��� �தெவளிைய எ�க. இதனா� கட��� க��யி�� ஒ�ேற என 

ம���றி� ேப�� வா� ேவதா�த மாயாவாத�ேகா� ெபா��தாைம கா�க. அவ�க� கட� நீைர� கட�ளாக�� 

அத� �ளிைய� க��யிராக�� கைரகி�றன�. அ� பா��ேகா� ெபா��தாைம கா�க சிவ��வி� அ��ைர 

உண��� ஆர�ெதா�த அ�ளி�ப� உண���ேளா� "மா�ற� மன�கழிய நி�ற மைறேயானி�" கைரக�ட 

கவி�ேளா� ஆவ�. ஆ��� ேப�ச�ற ெப�நிைல��டா�. அ�ேவ உைரய�ற கண�கி� எ�� ஓத�ெப�ற�. 

க��யி� - ப�. 

(அ. சி.)  பைரயி� பரவ - தி�வ�ளி� ெப��கினா�. திைரயினி�றாகிய - கடலி���ய. ெத��ன� - ஆ�. 

ஆ� அ�� ஒ�க - ேதவ அமி�த�ேபால. உைரய�ற - ேப�ச�ற. 

(6) 

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



" ெம��ஞான�. " 7. 3 - 3. 

" ெசா�பா. 8. தி��ேகாைவயா�, 8. 

20. �ற��றாைம 

2472. பிைற�� கிட�த �யைல எறிவா� 

அைறமணி வா�ெகா�  1டவ�தைம� ேபால� 

கைறமணி க�டைன� கா��ற மா�டா� 

நிைறயறி ேவாெம�ப� ெந�சில� தாேம. 

(ப. இ.)  பிைறயாயி��� வள��� மதியா� விள��� நிைறபிைறயி�க� காண�ப�� கள�க�திைன �ய� 

எ�ப�. அ� �யலிைன எறிதலாகிய ெகா��த� ெபா��� ஒலி�கி�ற மணி க��ய ��வாளிைன ேந�பட� 

ெகா�டவ� எ�லாரா�� நைக�க�ப�வ�. அ�ேபா�� தி�நீலக�ட� ெப�மாைன அவ� தி�வ�ளா� கா�� 

ேப� ெபறாதா� ஒழிவிெலா��க� உண��ேதா� எ�ப�. ஒழிவி� ஒ��க�: ஒழிவி�க� ஒ��க�. ஒழிவிெலா��க� - 

உபசா�த�. இவ�க� மனமட�க� க�லா� �னவ� எ�க. �னவ� - ேவட�. 

(அ. சி.)  பிைற - ச�திர�. எறிவா� - ெகா���ெபா���. அைறமணி வா� - ஒலி�கி�ற மணி க��ய வா�. 

நிைற - உபசா�த�. ெந�சில� - மன� இ�லாதவ�. 

(1) 

2473. க��தா� க�ட� வி��� �ற�ப� 

க��தா� கய�தி� க��பா�� நீ�க� 

ெப��த�ைம ேப�தி நீெயாழி ெந�ேச 

அ��தா அைலகட லா�ெச�  2றாேல. 

(ப. இ.)  வலிய தாைள�ைடய க�ட� வி��� ஆறாக� பற�� ெகா����கி�ற�. ஆனா� மிக�� 

ஆழ��ள ��றி� வா�� பா�� �ைட ெபயரா� ��� மட�கி ஒ��கி� கிட�கி�ற�. அ�ேபா� ெந�சேம நீ�� 

அட�கி நி��� வழிைய அ�ளா� அறி�� அட��த� ேவ���. அ��ைறயிைன ஒ� சிறி�� உணரா� 

உண��தாைர� ேபா�� ெந�சேம வீ�ெப�ைம ேப�கி�றா�. அதனா� ஆ�பய� ஏ�� இ��. ஆ� அைலகடலி� 

ெச�� ஆ�ேட பிரி�தறிய வாரா� அட�கியி��ப�ேபா� அட�கியி��பாயாக. ஆ� ெச�றா� எ��� 

ெசா�லி�பி� �றி�ெப�சமா�� 'ெச�றா� �� மீ��வாரா� அட�கியி��ப�ேபா� அட�கியி�' என� 

�றி�ெகா�க. காய� - ���; பா�� அட�கியி���� ெபரிய இட�. 



(அ. சி.)  க��தா� - வலிய கா�. இற�ப - தா���ெச�ல. க��தா�கய� - ���. நீ ெயாழி - நீ அ�ெப�ைம 

ேப�தைல வி��வி�. அைலகட� - அைலகைள�ைடய கடலி�. 

(2) 

 
1. ஆவா. 8. தி��ேகாைவயா�, 72. 

" சினமிற�க�. தா�மானவ�, பராபர - 169. 

" ேவ��யநா�. " 26. ம�டல�தி�, 10. 

2. விரிநிற. நால�யா�, 164. 

" க�டவிைவ. சிவஞானசி�தியா�, 9. 3 - 1. 

2474. க�தல� மாள� க�வாயி� நி�ற 

ெபா�தைல� ெச�வ� ��லறி வா�ைம 

ம�வல� ெச�கி�ற மாதவ� ஒ�தா� 

த�வல� ேக�ட தனி��ப  1ராேம. 

(ப. இ.)  க�வாயாகிய ேபா��ைனயி� ெச�� க�தலராகிய பைகவ�க� மா��ப�யா� ேபா� ெச�� 

ெவ��வ� சிற�த அறிவா�ைமய��. அ� ��லறிவா�ைமேயயா��. தி�வ�� நிைனவா� அட�க�ைத ம�விய 

ஆ�ைமய� ம�வல� என�ப�டா�. அவ� ெச�கி�ற சிவ�ைத� ேப�தலாகிய ந�றவ� ஒ��� ைக��னா� 

க�திய� ைக���. அவ�க� ேக�டதளி��� த�வல�களாவ�. த�வல� எ�பா�, க�பகத��ேபா� ேவ��யைத 

மறா�ெகா���� வ�ளலராவ� எ�பதா�. ஒ��ய�வ�ற சிவ �லகமாகிய தனி��ப�� ைக���. 

(அ. சி.)  க�தல� - பைகவ�. க�வா� - ேபா��கள�. ம�வல� - அட�கினவ�. த�வல� - ெகா���� 

வ�ள�க�. 

(3) 

2475. பிண�க�� ேவ�டா� ெப�நில ���� 

இண�கிெய� மீசேன யீசென� ��னி� 

கண�பதி ென��� கழல� காண 

வண�ெக� நா�ய� க��ற  2லாேம. 

(ப. இ.)  உ�தி த�� ���த� ெத�வ� சிவெப�மா� எ�பதி� மா�ப�த�ேவ�டா. ெப�நில������ 

அவேன ஒ��ய�வி�லா ஒ�ெப�� கட��. அவ� தி�வ��க� ேபர�� ��� எ��த�வ� இவேன எ�� 



எ���க�. இவேன அைன��லகி���� அைன��யி�க��� ���த�வ� எ�� திைன�தைன ஐய�� 

இ�றி மன���ெகா���க�. அ�ஙன� ெகா���கா� பதிென�கண�தவ�� பிற�� ��ைம வண�கிெய��� 

மன�� நிைன�தன ெபறலா� எ�� வ�வ�. இ� 'வண��றீ� அரைன ெயா��கா� எ��� வானவ� 

வண�கைவ�ப�' என�� 'ெதாழ�ப�� ேதவ� த�மா� ெதா�வி��� த� ெதா�டைரேய' என�� அ�ளி�ேபா�த 

ெச�தமி�மைறயா� உணரலா�.எனேவ சிவெப�மா� தி�வ��கீ� அ���த� தவமா��. 

(அ. சி.)  பிண�க�� - ெவ�ள��. ெப�நில� - ஆ�ைஞ. வண�ெக�நா� - வண�க வி��பி வ�தைல 

உண���. 

(4) 

 
1. ஒ�னா��. ேவ��ய. தி���ற�, 264 - 5. 

" நி�லாத. " 331. 

" இ����க�. �றநா��, 309. 

" பைட�கல. அ�ப�, 4. 81 - 8. 

2. எ�லா. 12. சா�கிய�, 7. 

" பிண�திைன. சிவஞானசி�தியா�, 2. 4 - 24. 

" ���தழ�. அ�ப�, 4. 113 - 5. 

2476. எ�னி�� எ��யி ராய இைறவைன� 

ெபா�னி� மாமணி யாய �னிதைன 

மி�னிய ெவ��யி ராய விகி�தைன 

உ�னி�� உ��� உ��வைக  1யால�ேற. 

(ப. இ.)  எ�னி�� என��� சிற�தா� எ� உயி��� உயிராகிய இைறவனாவ�. அவைன நீ�காநிைன�ட� 

ெதா�த� எ� தைல�கடனா��. ெபா�னி�� சிற�த மாமணிேபா�� எ��யிரி�� உண�வி�க� த�ைன� 

�யி��� ���த� �னிதைன நாேய� ��ைம�ற நா�� வா�ைமயா� பணிேவ�. விள�கிய எ�லா �யி�ட�� 

கல��நி��� ��விலா�ற�ைடயாைன� ப�யி�மிைச அ�ெதா�� வண��வ�. விகி�த� - ��விலா�றல�. 

�யி�ற� - பதி�த�. அவ� அ��ட� நிைன�பா� நிைனவி�� மி�தியாக நிைன�ப� நிைன�பாைர� சா�� வைக 

நிைன�ெத�ப. உ�னி�� - உ�ைன� கா����. உ��� - நிைன��� உ�� வைக - சா�� வைக. 

(அ. சி.)  உ�னி�� உ��� - உ�ைன� பா��கி�� அதிகமாக உ���. 



(5) 

2477. நி��� இ���� கிட��� நிமலைன 

ஒ��� ெபா��க� உைர�பவ ராகி�� 

ெவ�ைற� �ல�� விைர�� பிண�க��� 

ஒ�றா �ண�� ஒ�வ�  2மா�ேம. 

(ப. இ.)  ம�றவாணனா� சிவெப�மா� அ�யிைணயிைன நி���, இ����, கிட��� ந�றாக 

நிைன��க�. அவ� இய�பாகேவ பாச�களினி��� நீ�கிய �ேயா�. ெபா���� ெம��ெபா��கைள� தி��த 

உைர�பவராகி�� �லைன ெவ��த�ேவ���. �லைன ெவ��த� சிவெப�மா� தி�வ�ளால�றி ந�மா� 

தனி�தாவெதா�ற��. ���த� கட�� ஒ�ேறா பலேவா எ��� மா�பா��� ெகா�ைகயி� ��த� ந�ற��. 

அ�பிண�கிைன ய��� 'ஒ�ேற .�ல�� ஒ�வேன ேதவ�� (2066) என ந�ேற நிைனமி�'. எ��� ெச�தமி� 

�ைறயி� ���த� ந� நட�. ஒ�மன�ப�ட உ�ள�தரா� உண�� க�ளமி� ெசயைல� ைக�ெகா�மி�. 

(அ. சி.)  பிண�� - மா�பா�. 

(6) 

2478. ��ணறி வா�ல கா�ல ேக���� 

எ�ணறி வா�நி�ற எ�ைத பிரா�ற�ைன� 

ப�ணறி வாளைன� பாவி�த மா�தைர 

வி�ணறி வாள� வி���கி�  3றார�ேற 

 
1. எ�னி. அ�ப�, 5. 21 - 1. 

2. நி�றா��. 12. ப�தரா�� பணிவா�, 7. 

" அ�றாலி�. அ�ப�, 6. 50 - 3. 

" ம��ேள. 12. தி�நீலக�ட� �யவ�, 42. 

3. க�ணவ�கா�. அ�ப�, 6. 52 - 1. 

(ப. இ.)  உண�வி�� உண�வா� ��ணறிவாக விள��பவ� சிவ�. ஏ�லகிைன�� இைய�திய��� 

எ�ண�த�க ேபரறிவா� நீ�கமற நி�றவ�� அவேன. அவேன எ�ைத பிரா�மாவ�. அவேன ப�ணறிவாளனாகிய 

கான�தி� எ�பிற�பி� காழி� கனியாவ�. கா� - வி��. நிைற�த ேபர�பா� நீ�காநிைனவா� ஓ�கிவழிப�டா� 



நீ�க�� ெச�ெபா�� ெச�வராவ�. அ�தைகய ெம�ய�யாைர� ெதா���ய ேவ��ெம�� வி�ணறிவாள�� 

வி��பி ந�ணி�ெதா�கி�றன�. 

(அ. சி.)  எ� - க�த�ப�ட. ப� அறிவாள�' - இைசஞான வ�வாள�. வி� - ேமலான. 
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2479. வி�ணவ ரா�� அறிவறி யா�ற�ைன� 

க�ணற ��ேள க�தி�� காைலயி� 

எ��ற வாக�� ேபா� மிய�றிநீ 

ப�ணி�� த�ைம பராபர  1னா�ேம. 

(ப. இ.)  வி�ணவ�களா�� அவ�த� �ைன�பறிவாகிய ��டறிவா�� சி�றறிவா�� அறியெவா�ணா 

அ�� இ�ப அ�ணைல ேவறிட�களி� �ைன�� விள��கி�றா� எ��� ெபா� எ�ண�ைத வி��� 

����ள�ேத ெச�ைம நிைனவா� க���க�. அ�ஙன� க�தினா� கால��டாகேவ க��வா� க��தி�� 

மி�� விள�கி� ேதா�றிய��வ�. அ� ேதா�ற�க�� எ��தலாகிய தியான�ைத� �ரி��க�. அ� 

ெவ�ண�ற� எ��� ந��� ெபா��� ��ேபா�� அக��� �ற��� அ��ட� இ��ற� ெதா��க�. அ�ஙன� 

ெதா�வா� வ�வா� வி��ெபா�� சிவமாவ�. 

(அ. சி.)  க�ணற - �ற இட�களி� அ�றி. எ��ற - உ�ன. இய�றி - �ைசெச��. ப�ணி�� - 

தவ�ெச�தா�. 
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2480. ஒ�றா �ல�ட� ஏ�� பர�தவ� 

பி�றா ன��ெச�த ேபர� ளாளவ� 

க�றா மன�தா�த� க�வி��  2ந�லவ� 

ெபா�றாத ேபா� �ைன�க ழான�ேற. 

(ப. இ.)  தா� ஒ�வ�மா� ஒ�பி�லாதவ�மா�� கல�பா� உல� ஏ�ட�� நீ�கமற நிைற��நி�பவ� 

சிவெப�மா�. அவ� தி�வ�ைய� �கெலன அைட�த பி�� அளவிலா� ேபர���ரி�த ேபர�ளாளனாவ�. 

மா�பா��லாத ெச�ைம மன�தா���� 'க�ற க�வியி�� இனியானா'கலி� க�வி�� ந�லவனாக நி�ற��� 

ெச�வனாவ�. ஈ��� க�வி எ�ப� 'வாலறிவ� ந�றா�' ெதா��க�வி. எ��� ெபா�றா� வா�த� எ�தா� 

தி�வ���த� ெச�� நில�� ெந�ச� தாமைரயாகிய ேபாதி�க� நிைல��நி��� �ைனகழேலா� ஆகிய 

��ணிய� சிவெப�மா�. 



(அ. சி.)  பி� - அவைன அைட�தபிற�. க�றா - விேராதமி�லாத. ெபா�றாதேபா� - வாடாத மல�; 

உ�ள�தாமைர. 

(9) 

 
1. ேவ����. தி���ற�, 342. 

2. ��ற�. ஆ�ர�. 7. 56 - 5. 

2481. ேபா�றிெய� ேற�எ�ைத ெபா�னான ேசவ� 

ஏ�றிேய  1ெத��� எறிமணி தானக� 

கா�றி� விள�க� காய மய���� 

ஆ�ற�� ேக�ட� ம��க� ேடன�ேற. 

(ப. இ.)  எ�ைதயாகிய சிவெப�மானி� ெபா�னான தி�வ�ைய� ேபா�றி எ�� வ��திேன�. ேபா�றி - 

கா�த��வாயாக. இஃ� இகரஈ�� விய�ேகா� பி�� தி�வ�யிைன ஏ��தலாகிய பர�தைல� ெச�ேத�. ெச�யேவ 

அக�ேத ஓ� ஓைச உ�டாயி��. அ�ேவாைச உயி���� பயி�சியா� அக��� ெதாட��� எ�� அ���� 

மணிேயாைசயா��. அகவிள�கா�� ேதா��� அ�ேவாைச உட�ெப�க�� கல��நி���. அ� த�ைமயிைன�� 

அதனா� விள��� அ�ளா�றைல�� அ�நா� க�ேட� எ�க. 

(அ. சி.)  அக�கா�றி� விள�க� - பிராண வா�வினா� விள���. ேக�ட�� - மணி ஓைசைய� ேக�ட��. 
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2482. ேந��ெகா� ெட���ேள ேந�த� ந�திைய 

ஊ��� கா�� உண��தறி வாரி�ைல 

���� ேகற�� ேறனவ� ேகால�க� 

���க� ேட�ல ேக��க�  2ேடன�ேற. 

(ப. இ.)  அ�ேய� இ���மிட� ேத��ெகா�� அ�ேய� அக� தாமைரயி��ேள ேந��� எ��த��� 

ந�திைய உ�ேள ���� யா�� உண��தறிவாரி�ைல. எ��ைடய ெந�சி�� நிைன�ைப யாேன அறிவ�ேபா� 

எ��� நி��� சிவெப�மாைன யாேன அறி�வ�. ��யி���� உ�சி��ைள ெச�� அக�தவ�தா� ஏறிேன�. 

அ�� ந�ைமேய வ�வமான சிவெப�மாைன� க�ேட�. அவ� தி��ேகால�கைள�� க�ேட�. க�� 

'சி�ெகன� பி��ேத�' எ�ப�ேபா� இைடயறா நா�ட�தா� தா�தைளயி�தலாகிய ��தைல� ெச�ேத�. அ� 

கா�சியினா� உல� ஏழிைன�� ஆ�நிழ�ேபா� எ���ேள நிலவ� க�ேட�. 



(அ. சி.)  ேந� - ேத�. ேந�த� - எதி��ப�ட. ஊ� - உ�ேள. �� - பிரமர�திர�. ��� க�ேட� -எ��� 

அட�கி�க�ேட�. 
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2483. ஆன �க�� அைம�தேதா� ஞான�� 

ேத� மி���� சி�வைர ெயா��க�� 

ஊனெமா� றி�றி �ண��ெச� வா�க�� 

வானக� ெச�� மறவ�  3மா�ேம. 

 
(பாட�) 1. ெச���. 

2. அர�ெகா�. சிவஞானேபாத�, 2. 1 - 4. 

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

" ேத��. அ�ப�, 4. 9 - 12. 

3. �றவி." 5. 22 - 6. 

" மறமான�. தி���ற�, 766. 

(ப. இ.)  சிவெப�மானி� தி���க� ஒ�ேற இைறவ� ெபா��ேச� �க� ஆ��. அவ� தி�வ��ண�ேவ 

எ��� மாறா� ெபா��திய ஒ�பி�லாத சிவஞானமா��. அவ� தி�வ�யி�ேப 'தி�வாசகெம���ேத�' என 

ஓ�வதைனய வ�வி� ெச��ேத� ஆ��. இதைனேய இனிய அமி�ெதன�� ��ப. இ� ���� ஒ��ைடெயா�பாக 

உ�ைம அறி� இ�பெமன இைச�க�மா�. இைவ நிைல�தி���� நிைல�கள� அக��� காண�ெப�� சி� 

வைரயா��. சி� வைர: ேம� எ��� ெபா� மைலயா��. அ�ேவ ��வந�ெவ�ப. ��வந�விைன ேம�ெவ���, 

��ெக��பிைன ேம��த�டெம��� ��ப. இ���ைமயிைன� �ைறபா� ஏ�மி�றி உண��� ஒ��தைல� 

ெச��� ெம�ய�ப�க���� சிவ�லக�தி�க� சிற�த இட�ைத அைம��� த�� சீரிய ஆ�ைமய� 

சிவெப�மானாவ�. ஆ�ைமய� எனி�� மறவ� எனி�� வீர� எனி�� ஒ�ேற. 

(அ. சி.)  ேத� - அமி�த�. சி�வைர - ��வம�தி, ேம�. மறவ� - உ��திர�. 
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2484. மாமதி யாமதி யா�நி�ற மாதவ� 

��மதி யா�� �ட�பர மான�த� 

தாமதி யாக� சக�ண� சா�தி��� 



ஆமல ம�றா� அைம�ெப� றார�ேற. 

(ப. இ.)  ம�ைடயி� ஆைண�க� விள��� தி�களி� மதியிட��� தா� அறிவா� நிைலநி�றவ� 

அக�ெப��தவ�ேதாராவ�. �யமதியாக� த� மதி��� மதிெகா��பவ� ேபரி�பமான சிவெப�மானாவ�. அவ� 

மதிேய த� மதியாக உலகிைன� த�மிட�தி��பதாக �கர ஒழிெவா��க� ���த நிைனவின� ஒ�ைமயராவ�. ஒழி� 

- உபசா�த�. அவேர மீ��� பிற���� ஆ� ெப�மல� அ�ேறாராவ�. தி�வ��கீ� அைம�ெப�ற ெம�ய�ப�மாவ�. 

(அ. சி.)  மாமதியா� - ஆ�ைஞயி��ள ச�திரனிட���ளதா�. மதியா� - அறிவா�. தா மதியாக - தா� 

அறி��வாக. சக�ண - உலக� த�மிட�� இ��பதாக. சா�தி - உபசா�த நிைல. 

(13) 

2485. பத��தி ���� ப�ெத�� ைகவி�� 

இத��ற பாச இ�ைள� �ர�� 

மதம� ெறனதியா� மா�றிவி� டா�ேக 

தித�� றவ�க� சிவசி�த�  1தாேம. 

(ப. இ.)  அய� அரி அரனாகிய �வ�வா� உலக�ேப�க� பத��திக� எ�� ெசா�ல�ப��. அைவ ��ப� 

த�வன. மீ��� பிற�பி��� ஆளா��வன. ஆதலா�, அவ�ைற� காணேவ�� ெம��� க�����ட� 

சிவன�யா�க��� ேதா��வதி�ைல. அவ�ைற� ப�ெத�� ைகவி�டக�வ�. இஃ� எ��� ������ �லனாக� 

��ய மாயாகாரிய� 

 
1. அ�ட�. தி���ற�, 5. 39 - 3. 

" ெகா�ேள�. 8. தி��சதக�, 3. 

ெபா��க� பாச�. அத�� �ல� ஆணவவ�லி�� என�ண��� அவ�ைற� �ர�� ஆணவ�தா� விைள�� 

மதம�� யா� எனெத��� ெச��க�� இைவயைன�ைத�� அ�� நிைனவா� மா�றிவி�த� அைம��. அ�ஙன� 

மா�றிவி�டவ� தி�வ��கீ� நிைலெப�ற ��யினராவ�. இவேர தி�வ�ளா� சிவ�ைத உண�வி� உண��த 

ஒ�ைமயராவ�. இவேர சிவசி�த�. 

(அ. சி.)  பத��தி ���� - ச�தியேலாக�, ைவ��த�, கயிலாய�. இத��ற - ஞான இ�ப����� 

ெபா�ளாக� ெபா��திய தித��றவ�க� - நிைல�தி��பவ�க�. 

(14) 

2486. சி�த� சிவ�ைத� க�டவ� சீ�ட� 



��தா�� த��ட� ேதா����ேதா யாதவ� 

��தர� ��தி�� �ல�த� �ல��� 

ச�த� சதாசிவ� த�ைமய�  1தாம�ேற. 

(ப. இ.)  ெச�தமி�ேச� ��திய சி�தராவா� சிவெப�மாைன அ�ளா� உண�வி� க��ண��த ஒ�ைமய�. 

அவ� தி�வ� நிைனைவ வி�� அகலாத சீரின�. �மாைய �வாமாையக�ட� ேதா��தி��பி�� 

தாமைரயிைலநீ�ேபா� ஒ���ப�றி�றி ஒ�வைனேய எ��� ம��� அ��ேச� தி�வின�. தி�வ��ேப�றின�. 

ஏைனயாைர� தி�வ��ேப�றி�� ஆளா��� ந��ல�� நா�வ�� (2502) ேபா�ற வாயிலின�. �லமாகிய 

��டலி�க��� அக�தவ�தா� ஐ�ெத��தா� ஓம�ெச��� �ய�. இவ� அ�ேளானாகிய 

சதாசிவ�த�ைமயராவ�. 

(அ. சி.)  சி�த� - சிவ�ைத� க�டவ�. �ல��� ச�தி - ��டலினி. 

(15) 

 
21. எ��த�� கமல ���ண அவ�ைத 

2487. உதி�கி�ற இ�திர� அ�கி யம�� 

�தி��� நி�தி வ�ண�ந� வா� 

மதி��� �ேபர� வடதிைச யீச� 

நிதி�ெத� �ைச� நிைற��நி�  2றாேர. 

(ப. இ.)  �ற�� அைம�ப�ேபா� அக�� ெந�ச� தாமைரயி� க��� எ��ல� காவல� அைம��மா� 

ஓதிய��கி�றன�. ெந�ச� தாமைர இதைழ எ�டாக அைம�த�ேவ���. அத�க� கீ��ல��� ேதா�றிவ�� 

ஞாயி��, ெத�கீ��ல��� தீ�கட���, ெத��ல�� ஞம��, ெத�ேம��ல�� நி�தி��, ேம� �ல�� மைழ� 

கட���, வடேம��ல��� கா��� கட���, 

 
1. அ�ெச��தா. சிவஞானேபாத�, 9. 3 - 1. 

" காமி. அ�ப�, 5. 22 - 8. 

2. ஞாயிறா�. " 4. 32 - 6. 

வட�ல��� ெச�வ�ேகா��, வடகீ��ல�� ஆ�டா�� ஆக நிைற��நி�� காவ� �ரி�மா� தி�வ�ளா� 

ஆைணயி�த� ேவ���. ெச�ெபா�ளா� சிவவழிபா��ன� சிவேமயா�� சிற�பினராதலி� 'எ��ைர தன�ைரயாக' 



எ��� இய�பினராதலி�, அவ�த� கரணெம�லா� சிவநிைனவா� �ட�� சிவகரணமாதலி� ஆைணயி�� 

உரிைம�� த�தி�� உைடேயா� எ�க. அதனா� எ��ல� காவலைர ஆைணயி�� நி��வத�றி அவைர வண�கி 

வழிப�வார�ல�; எ�ைன? சிவைன வழிப�� ெம�ய�யா�கைள அ�காவல� நா�� வழிப�� வ�தலா� எ�க. 

ேம��, "நாரண� நா��க� இ�திர�, வாரண� �மர� வண���கழ� �ரண�" சிவ� எ�ப� �னித� தி�மைற. 

(அ. சி.)  இஃ� எ�திைச இைறவ�கைள�ப�றி� �றி��ள�. 

(1) 

2488. ஒ��கிய ��ேமா ெர��த ழா�� 

ம��கிய மாயா �ரியத ��ேள 

���கிய த��� ��ைனயி �ேட 

ஒ��கிய ேசாதிைய ஓ��ெத�� உ��ேத. 

(ப. இ.)  ெந�ச� தாமைரயான� ேச��� காண�ப�� எ��த�� தாமைரெய�� இய�ப�ப��. 

ெப�ைமமி�கதாகிய மாயா�ரி எ��� இ��ட�பக�� ��க�த�டாகிய ���ைனநா� மிக�� ��ணிதா� 

அைம���ள�. அ� த���ேட அட�கிய அறி�� ேபெராளியிைன அக�தவ�தா�, அ�ளா� ஆ��ெத��க�. 

அ�ேவ உ��� வழியா��. இனி அ� ேபெராளி� பிழ�பிைன நிைன�� உ��� ஆ��� எ��க� எ�ற�� ஒ��. 

(அ. சி.)  ஒ��கிய - ேச����ள. ம��கிய - ெப�ைம�ைடய. மாயா�ரி - உட��. த�� - வீணா�த��. 

����த�� எ���. 

(2) 

2489. ெமா�டல� தாமைர ���ள ��றி�� 

வி�டல� கி�றன� ேசாதி விரி�ட� 

எ�டல ��ேள இர�டல� உ��றி� 

ப�டல� கி�றேதா� ப�ட�  1கனாவ�ேற. 

(ப. இ.)  ெந�ச� தாமைரயி� விரிவிைன� ப����கா� ��றாக� ப��க�ப��. அைவ �ைறேய இத�, 

ெகா�ைட, ெகா�ைடந� எ�ப. ெகா�ைட - க�ணிைக. இ���றி�� வி�� நீ�கா� ெதா�ைம உ�வாக விள��� 

ம��� ஆவி நிைற�� நி��� உலகேம உ�வமாக�ெகா�� திக�� இைறவ� ேசாதிவிரி�ட� என�ப�வ�. அவைன 

விரா�ெடன�� அைழ�ப�. எ��த�� தாமைரயாகிய இத�க� ெகா�ைட�� ந��� அக��ளனவா�� 

அ�விர�ட��ளி� விள��வ� ஆவியா��. 

(அ. சி.)  வி�டல�கி�றன� - வி��வி�� ஒளி வீ�கி�றா�. ப�டல�கி�ற� - ேதா�றி விள��வ�. 



(3) 

 
1. ம��த�. சிவஞானேபாத�. 9. 3 - 3. 

2490. ஆேற ய�வி யக��ள� ஒ���� 

�ேற சிவகதி ��ணி� வ�ண�� 

�ேற �வி�ைல� ெகா�பைன யாெளா�� 

ேவேற யி���� வி��ெபா�� தான�ேற. 

(ப. இ.)  அக�தி�க� அ�த�ெப��காகிய சி�றா� ஒ����. அ�வா� அ�ளா� ேபா�நிைற�� 

ெந�ச��ள�� ஒ����. அ��� திக�வ� அளவிட�படாத சிவநிைல ஆ��. அத� இய��� நனிமி� 

��ைமயா�� அ��� �வி�த �ைலயிைன�ைடய அ�ள�ைனைய ஒ� �றாக�ெகா�� சிற�பாக வீ�றி��பவ� 

சிவெப�மா�. அவேன தவலி� வி��ெபா�ளாவ�. தவலி� - ெக�தலி�லாத. 

(அ. சி.)  அ�வி - அ�த� ெப���. அக� �ள� - உ�ளமாகிய �ள�. �ேற சிவகதி - அளவ�ற ஆன�த�. 

�ேற - பாக�தி��ள. 

(4) 

2491. திைகெய��� ேதெர��� ேதவைத ெய��� 

வைகெய�� மா�நி�ற ஆதி� பிராைன 

வைகெய�� நா��ம� றா�ேக நிைற�� 

�ைகெய��� உ�நி� �தி�கி�ற  1வாேற. 

(ப. இ.)  திைசக� எ��ைன�� ஆ�� அ�ளாைணயா� காவ� �ரி��. காவல� (2487) ஞாயி� �தலிய 

எ�மராவ�. அவ�க��� உரிய ேதராகிய ஊ�தி�� எ�டா��. �த�க� ஐ��, ஞாயி� தி�க� உயி� ��� ஆக 

எ�ெப� வ�வமாக விள��பவ� சிவ�. இைவ எ�லாமா� நி�கி�ற ஆதிைய�ைடய சிவைன� கா�மா� கா�க. 

அஃ� அறித�ெபாறி ஐ��, ெச�த�ெபாறி ஐ��, மன� ஒ��, ��தியாகிய இ��� ஒ�� ஆக� ப�னிர��� 

�ைடெபயரா� அைசவ�� நி�றவிட�� ஆ�ேக சிவெப�மா� நிைற�� ேதா��வ�. இ�ேவ எ��த� ெந�ச� 

தாமைரயி�க� உயி���யிரா�நி��� சிவெப�மா� ேதா�றமளி�த��� �ைறைமயா� எ�க. வைக எ��� 

எ�பத�� எ��ல�தா� வ�வ� எ�ெட�ற�� ஒ��. 

(அ. சி.)  திைக எ��� - எ��� திைசக��. ேத� எ��� - எ�தி�கிைறவ�களி� வாகன�க� எ���. 

ேதவைத எ��� - திைச�பாலக� எ���. வைக எ��� - அ� பாலக� வ�வ�க� எ���. வைக எ��� நா��� அ�� - 



க�ேம�திரிய� 5, ஞாேன�திரிய� 5, மன� ��தி 2, ஆக� ப�னிர��� ஒழி��. �ைக எ��� - எ�� 

இத�கைள�ைடய உ�ள�கமல�. 

(5) 

2492. ஏ�� சகள� இய��� கட�ெத��� 

வா�� பரெம� ற�கட� ெதா�பதி� 

ஊழி பராபர� ஓ�கிய ப�தினி� 

தா�வ� வான தனி�த�ைம தான�ேற. 

1. �ைக எ���. அ�ப�, 6. 33 - 9. 

(ப. இ.)  ேமேலாதிய எ��த�� தாமைர�� கிழ���த� வட�� ஈறாக��ள ஏ� இத� ஆ�யி�வைக ஏழி� 

நிைல�களமா��. வடகீ�பா� ேப�யிராகிய ஆ�டானி� நிைல�களமா��. கீழித� சிவெப�மானி� 

நிைல�களமா��. ேமலித� ஆ�யி�� ேப�யி�� ேவறற� �ண��� நி��� நிைல�களமா��. ஆ�யி� - ஆ�மா. 

ேப�யி� - பரமா�மா. தா�� - அ��. அ� சிவஞான சி�தியாரி� வ�� "தா�ெவ�� த�ைம" எ�ப� அ�ெப��� 

ெபா�ளி� வ�த� கா�க. ேம�� 'கீேழாராயி�� தாழ�ைர' எ�பதி� வ�� தா�� எ�ப�� அ�� எ��� 

ெபா�ைளேய த�த� கா�க. இர�ட�ற நிைலைமயிைன� தனி�த�ைம எ�ப. 

(அ. சி.)  ஏ�� - கிழ�� �த� வட�� ஈறாக உ�ள ஏ� இத�க��. சகள� - சீவனி� இட�க�. எ��� - 

வடகிழ�� இதழாகிய எ�டாவ� இத� பரன� இட�. ஒ�பதி� - ஒ�பதாவ� இதழி�. ஊழி பராபர� - சதாசிவ� 

இட�. ப�தினி� - ப�தாவ� இதழி�. தா�வ� - ஐ�கிய�தான�. 
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2493. ப��ழி ப�ப� பகேலா� இைறயவ� 

ந��ழி ஐ�தி�� ேளநி�ற �ழிக� 

ெச��ழி ய�ட��� ெச�றவ� �ழி�� 

அ��ழி ��சி� ெளா�றி� 1பகவேன. 
(ப. இ.)  உலகி���� பல �ழிகைள யைம�� வள��சி�ற� ெச�பவ� சிவ�. அவேன பகேலா� எ��� 

இைறயவென��� அைழ�க�ப�வ�. ந�ல ஊழிக� ஐ�ெத�ப. அைவ நீ�க� �தலிய ஐவைக� கைலகளி� 

நிக�� ஐவைக ஒ��க�� எ�ப இைவக� அ�ட��� ெச��� ஊழிகளா��. அ� �ழி�� ஒ��பவ�� சிவேன. 

ஊழி��சியி�� ஒ��பவ�� சிவேன. 



(அ. சி.)  ப��ழி ப�ப� - பல ஊழிகைள உ�டா��கிறவ�. இைறயவ� ந��ழி ஐ�தி�� - இைறவனா� 

உலக வள��சி க�தி ஏ�ப�ட ஊழிக� ஐ�தி��; (According to geology only 5 delusions have occurred 

hitherto in this world. This coincides with Thirumoolar.) பகவ� - சிவ�. 

(7) 

2494. �ரி�� உலகினி� ��டெவ� டாைன 

திரி�� களி�ெறா� ேதவ� �ழா�� 

எரி� மைழ�� இய��� ெவளி�� 

பரி�மா காச�தி� ப�ற� தாேன. 

(ப. இ.)  தி�வ�ளா� உ�ைம �ரி��. உலக�தினிட�� எ� ேப��வா�� திக�பவ� சிவ�. ��றி�திரி�� 

களி�க��, ேதவ� ��ட�� தீ�� மைழ�� இய��த�� வழியாக��ள ெவளி��, இைவயைன�தி��� இட� 

த�� அறி�� ெப�ெவளி�� அ�ளா� ேநா�� 

 
1. இையயா. அ�ப�, 6. 55 - 8. 

" அகர. தி���ற�, 1. 

வா��� அறி�� ெப�ெவளிைய� ப�றாக� ெகா�� நிக�வ� �லனா��. 

(அ. சி.)  எ�டாைன - எ�வைக வ�� உைடயவைன. 

(8) 

2495. ஊ� ம�வி �ய�வைர ��சிேம� 

ஆறி�றி� பா�� அ���ள� ஒ���� 

ேசறி�றி� ��த ெச��ெகா�� தாமைர� 

�வி�றி� �டா� �ரிசைட  1ேயான�ேற. 

(ப. இ.)  உய�வைர��சி எ�ப� ஆைணயிடமா��. அ�ேவ ெந�றி� ��வமா��. அ�� ஆ� �தலிய 

ேதா�றரவி�லாம� இைடயறா� நீ� நிர��� �ள� ஒ����. உலகிய� தாமைர ேச�றி� ��ப�. ஈ��� ேபச�ப�� 

ஆயிரவித�� தாமைர அ�� ெவளியி� ��ப�. அதனா� அ� ேச�றி� �வாததா��. மாைலயி� தா���ேவ ேபா�� 

காண�ப�� பி�ன� சைடயிைன�ைடய சிவெப�மா� ேப�வைகேயா�� இ� �வ�லாம� ேவ� ���டா� எ�ப. 

(அ. சி.)  உய�வைர உ�சி - ஆ�ைஞ. பா�� - நீ� நிர���, தாமைர - சகசிர அைற. 

(9) 



2496. ஒ��� இர��� ஒ��கிய கால�� 

நி��� இ���� நில�பல ேபசி�� 

ெவ�� மி��� விகி�தைன நா�வ� 

ெச��� இ���� தி��ைட ேயார�ேற. 

(ப. இ.)  ஒ��� இர��� ஆகிய ���� ��கரண�களா��. அைவ �ைறேய உ�ள� உைர உடெல�ப. 

இவ�ைற மனெமாழி ெம�கெள�ப. இ� ���� த�வய�ப�� ஒ��கிய கால�� எ�நில�� நி�றா�� இ��தா�� 

�ல� ெவ�றி��� �க� ெம�� ெபா�ைள நா�வ�. அவ�க� ெச��� இ���� சிவ�தி��ைடயாேர யாவ�. 

(அ. சி.)  ஒ��மிர��� - ��கரண�க��. ெவ�� - �லைன அட�கி ஒ��கிய - ஒ�தி��கி�ற. 

(10) 

 
22. ஒ�பா� அவ�ைத - ஒ�பா� அபிமானி 

2497. ெதா�பத வி�வ� ைறசத� பிரா�ஞ� 

ந�பத விரா�ட�ெபா� க��பன� யாகி�த� 

பி�பத�  2ெசாலிைதய� பிரசா ப�திய� 

ெபா��வி சா�த� ெபா�தபி மானிேய. 

 
1. எ��. அ�ப�, 5. 54 - 1. 

(பாட�) 2. சி�ெசாலிைத. 

(ப. இ.)  ெதா�ைம நிைலயாகிய சிவெப�மா� யா��� கல�� நி��� நிைலயிைன� பலவாக� ��த� 

உ��. அவ��� இ��� ஒ��. அ� �ைற வி�வ� �தலாக� சா�த� ஈறாக� �ற�ப�� நிைல ஒ�ப�� எ�ப. 

அைவ வ�மா�: 1. வி�வ� - உலக��வின�. 2. ைதசத� - தழ� வ�ண�. 3. பிரா�ஞ� - ேபரறிவின�. 4. 

விரா�ட� - உலக�த�வ�. 5. ெபா�க��ப� - ெபா�ேமனிய�. 6. அ�யாகி�த� - பிரி�க�படாதவ�. 7. இைதய� - 

கல�ைபய�. 8. பிரசாப�திய� -ஆ�யி� �த�வ�. 9. சா�த�- த�ணளிேயா�. இ� நிைலக� ஒ�ப�� 

ெபா��திய ெபா�வி� ப�� நிைலகளா��. 

(1) 

2498. நவமா மவ�ைத நனவாதி ப�றி� 

பவமா மல��ண� ப�ற��� ப�றா� 



தவமான ச�திய ஞான� ெபா�வி� 

�வமா� �ரிய� ெசா�பம தாேம. 

(ப. இ.)  �வைகயா� அவ�ைதக� ����றா� ஒ�பெத�ப. அைவ, ஆ�யிரி� நனவாதி ����, 

ஆர�ளி� நனவாதி ���� ேப�யிரி� நனவாதி ���� என ஒ�பதா��. இவ�ைற� சீவசா�கிர�, பரசா�கிர�, 

சிவசா�கிர� �தலாக� ெசா��வ�. ஆ�யி� நன�, ஆ�யி�� கன�, ஆ�யி� உற�க� என ���. ஆர�� நன�, 

ஆர�� கன�, ஆர�� உற�க� என ���. ேப�யி� நன�, ேப�யி�� கன�, ேப�யி� உற�க� என ���. பிற�பி�� 

வாயிலாகிய மல� �ண� �தலியவ�றி� ப�ைறய���� ப��த�கரிய ந�ெனறி நா�ைம ந�றவமான உ�ைம அறி� 

இ�ப வ�வா� ஐ�ெப�ம�றா� ெபா�விலா� ெபா�வி� ேம�ைமமி�க ெசயல� நிைலயா� �ரிய� உண�வி�� 

உண�வா� உ�ைம நிைலயா��. ெசா�ப� - இய�ைக உ�ைம. 

(அ. சி.)  நவமாமவ�ைத - நவ அவ�ைத, ஒ�ப� அவ�ைதக�. நன�, கன�, ���திைய; சீவ�, பர�, 

சிவ� ������ ேச��த ஒ�ப� ஆத� கா�க. பவமா� - பிற�� உ�டா�. ப�றா - ப��த�கரிய. �வமா� - 

ேம�ைமெபா��திய. 

(2) 

2499. சிவமான சி�ைதயி� சீவ� சிைதய 

பவமான ��மல� பாறி� பறிய 

நவமான அ�த�தி� ந�சிவ ேபாத� 

தவமா மைவயாகி� தான�ல வாேம. 

(ப. இ.)  தி�வ�ளா� சிவைனேய இைடயறா� நா�வா� சி�ைதயி�க� சிவ�ைறவ�; எ�ைன, 

"சி�தி�பா� மன�தா� சிவ�" என��, "சி�தி� பரியன சி�தி�பவ���� சிற�� ெச�ேத�, ��தி� ெபாழிவன" 

என�� ெச�தமி�� தி�மாமைற சிற�ெத��� ஓ�தலா� எ�க. ஆ�யிரி� �ைன���த�ைம யக�� ேப�யி��� 

அ�ைமயா� நிைன��� த�ைன இைடயறா� சி�தி�தலா� ைகவ��. வரேவ ஆ�யி� �ைன��� த�ைம அக�� 

பிற�பி�� வாயிலாகிய ஆணவ� க�ம� மாைய எ��� ��மல�� ���� அ�� ஒழி��. ஒழியேவ ேம� 

(2498)ஒ�ப� 

நிைலகளி� ��வாகிய சிவேப�யிரி� அ�த�தி�க� ந�ைம வ�வா� சிவேபாத� தைல�ப��. தவநிைலயாகிய அ� 

ேபாத வ�ணமா� ஆ�யி� த�ைன அ�ளா� ஆ�கி� ெகா���. அ�ெபா�� அ��யி� ந�ைமயா�� திக��. 

இதனா� தி�வ� �ண��ைடய சீரிேயா� ந�லா� என நவில� ெப�வ�. 

(அ. சி.)  சிைதய - ஒ��க. பாறி�பறிய - ேபாெயாழிய. நவமான அ�த� - சிவ���தி. 



(3) 

2500. ��ெசா�ன ெவா�பானி� ���� த��வ� 

த�ெசா�லி� எ�ண� தகாெவா�பா� ேவ�ள 

பி�ெசா�ல லா�மி� வீெரா�பா� ேப��தி��� 

த�ெச�த வா�டவ� றா�சிற�  1தான�ேற. 

(ப. இ.)  �� (2497) ஓதிய ெபா�வி� ப��� ேச� ஒ�பத�� �� ெபா���� ெம�க� த� ெசா�லினா� 

க�தி� ெசா�ல�தகாதன ஒ�பதா��. பி� ெசா�ல�ப�� ஒ�ப� ெம�க�� ேவ�ள. இ�வைகயாக� ெசா�ல�ப�� 

பதிென�ைட�� ஒழி��வி�� ஆ�யி�கைள� தானாக� ெச�த�ளிய சிவெப�மா� ஒ�வ�ேம சிற�ேதானாவ�. 

உயிரி�� சிற�த அ� சிவெப�மாைன உ�ள��ட� ஓவா� ெதா�� உ�வேத சிற�ெப�க. ���� எ�பத��� 

க�த�ப�கி�ற எ�ற�� ஒ��. 

(அ. சி.)  ���� - க�த�ப�கி�ற. ஒ�பா� - அபிமானி ஒ�ப�. ேப��தி�� - ஒழி��வி��. த� ெச�த 

- சிவமாக� ெச�த. 

(4) 

2501. உத�தன ஒ�ப�� ஐ��� உலக� 

பக��த பிராென��� ப�பிைன நா� 

அக�ெத� பிராென�ப� அ��� பக�� 

இக�தன வ�விைன ேயாட�� தாேன. 

(ப. இ.)  தனி�த� உய�� தம�ெகன அைம�த பதினா�� ��கைள�� உலகின���� பக��த�ளிய 

ெப�மா� ஆலம� ெச�வனாவ�. அ� ெப�மானி� ப�பிைன நா� மனெமா��கி எ�ெப�மா� எ�� இர�� பக�� 

இைடயறா� ஏ�தவ�. ஏ�தேவ ஆ�யிரி� வ�ைமயிைன� கட���ள வ�விைனேயா� பிற�பிைன�� 

அ��த�ளின� சிவ�. ெச�தமி�� ெத�வமா� சிவெப�மா� தி�வ�ளா� இ�ெபா�� ஈ�� எ���மி�லா� 

பீ�ேச� ெம�க�ட ��க� நா��ய விள��வன பதினா��. இ� பதினா��� ேமேலாதிய பதினா�கி��� 

ஒ��ைட ெயா�பாக�ெகா�ள அைம�த�ளிய அ�ைள ��னி ��னி அகமகி�க. 

(அ. சி.)  ஒ�ப�� ஐ��� - பதினா�� அறி� ��க��. 

(5) 

2502. நல�பல கால� ெதா��தன நீள� 

�ல�பல வ�ண� �றி�ெபா�� ��� 



பல�பல ப�னி� கால நிைன�� 

நில�பல வாறின னீ�ைமய� றாேன 

 
1. த�ைன. சிவஞானேபாத�, 12. 4 - 3. 

(ப. இ.)  ெதா��ெதா�� நீ�ட நா�களாக நா� நல� பல அைட�� ந�வா�� எ��த� ெபா���� 

சிவெப�மாைன வா��தி வழிபட� பல கால�கைள� பா�ெகா�� அைம�த�ளின� ெச�ெபா�� ெச�வ�. அைவ ஆ� 

என�� நா�� என�� ��ப. ஆ�: சி�ெபா�தாறா��; 'மாைலயாம�ைவ��வி�ய�, காைல ந�பக� ஏ�பாெட�ப.' 

நா��, "காைல க��பக� மாைல வீ�கி��" எ�பன, இ� கால�க� பல ேவ�வைகயான ���ப�தா�க�� 

�றி�ேகா�ட� வண��வத�� வா��பினவா��. அவ��� நனிமி� பலைன இனிைம�ட�� எளிைம�ட�� 

தர�த�க சிற�த வ�ைம�கால� இர�டா��. அைவ உைழ��� பயைன உ�� ேம�� உைழ�பத�கா� உர� 

ெப�த�ெபா��� இைள�பா�வதாகிய உற�க����� ெச���கால� ஒ��. ம�ெறா�� உற�கி விழி�� உ�னிய 

அைன��� உைடயா� நிைன�ட� உைழ�க எ��கால� ஒ��. ஆக இ�தைகய இர�� கால�களி�� 

இ�றியைமயா� நிைன�� வழிபடேவ��வ� ந� கடனா��. அ� சிவெப�மா� வழிபா����ரிய நில�� உ��� 

கல�� பலவாக� ெகா�� வழிப�வா���� அ�வ�வாேற ேதா�ற அ���ரி�� ெச�விய நீ�ைமயனாவ�. இனி 

இ�கால� எ�பத�� எ� ெசய��� ���� பி��� ஆகிய இ� கால�க� என�� ஒ��. ஒ��ைடயாக 

உைழ�தேல உ�ட� இைழ�த �ண�த�, தைழ�த�ற� க�லி��� ேபா� என� ெகா��த� ஏ��ைட��. கல� - 

க�விக�. 

"ந��ல ரா�ேபா�ற நா�வரா� நா�டநிைல 

ெச�ெபா��சி� தா�தைசவ� ேத��கா� - அ�ெபான�� 

'சி�தி�பா�' 'காைல' 'பைட�கலமா' 'வா�க' 'எ���' 

வ�தி�பா� நா�ேபாைத வா���." 

எ��� ெவ�பாவிைன நிைன� ��க. நா�ேபாைத: நா�ேபா� + ஐ. ஐ ேம��றி�த ஐ�� தி��பா���கைள� 

�றி���. 

(6) 

2503. ஆதி பராபர மா�� பராபைர 

ேசாதி பர�யி� ெசா��ந� ற��வ� 

ஓ�� கைலமாைய ேயாரிர� ேடா���தி 



நீதியா� ேபதெமா� பா�ட� ஆதிேய. 

(ப. இ.)  யாவ���� யாைவ��� விைன�த� காரணமா� சிவெப�மா� ஆதி பராபர� ஆவ�. அவ� 

கல�பா� பராபைரயா�, ேசாதியா�, பரமா�, உயிரா�, கைலயா�, மாையயிர�டா�, வீடா�, தி�வ�� ேபறா� 

விள��வ�. இ�தைகய �ைறைம�ட� ��ய ஒ�ப� ேவ�பா��ட� விள�கிய��பவ� ���த�வனாகிய 

சிவெப�மாேன. ஆதி - ���த�வ�. 

(7) 

2504. ேதறாத சி�ைத ெதளிய� ெதளிவி�� 

ேவறா நரக �வ��க�� ேமதினி 

ஆறா� பிற��� உயி��க� ளா�ைவ�தா� 

ேவறா� ெதளியா� விைன�யி�  1ெப�றேத. 

1. தி�நாம. அ�ப�, 6. 95 - 6. 
 

(ப. இ.)  ஆ�யி�களி� ெதளியாத சி�ைத ெதளி�� ெபா��� மா�ப�டவ�ைற� பைட��� தா�தா� 

உ���ண��� ெதளி�மா� ெதளிவி�த�ளின�. அைவ ஒ�ேறாெடா�ெறா�வா ஒேர ��பமாயி���� இ��லக 

நரக��, ஒேர இ�பமாக இ���� ஒளி�லகமாகிய �ற�க�� நில�லகி�க� ெச��ெகா�ட இ�விைன�பய� 

வழியாக எ��வன. அ� �யி�க� எ�சிய விைன�� நில�தி�க� மீ��� பிற���. இவ�ைற� சிவெப�மா� 

அ�ளா� அைம�த�ளின�. இவ�ைற� சிற�பாக� ெதளியா� உயி�நிைல�களமா� உட�ெப�ற� ேம�� பிற��� 

விைனெச�த�ேகயா�. அ� �ட� ெகா��த� இத� ெபா��ட��; சிற��� பணி ெச�த� ெபா��ேடயா�. ேவறா - 

சிற�பாக. 

(அ. சி.)  ேவறா - மா�ப�ட. 

(8) 

2505. ஒ�பா� அவ�ைத�� ஒ�பா� அபிமானி 

ந�பா� பயி� நவத� �வமாதி 

ஒ�பானி� நி�பேதா� ���ரி ய��ற� 

ெச�பா� சிவமாத� சி�தா�த சி�திேய. 

(ப. இ.)  ஒ�ப (2498) ெத��� பாடாகிய அவ�ைத�� ஒ�பா� (2497) அபிமானி எ��� ெபா�வி� 

ப�றின� உள�. இவ�கேள அதி ெத�வமாவ�. ந�ல �ைறயாக� பயில� ெப�� ஒ�ப� (2503) ெம�க�� உள. 



இவ��டென�லா� ஆ�யி�� ெசயலற�, ஆர�� ெசயலற�, ேபர�� ெசயலற� எ��� ���ரிய�� ெபா����. 

இ�ஙன� ெபா��� மாற�ளி� ெபா��தி நி�பவ� சிவ�. அவேன ெச�பா� சிவ�: ெச�ெபா�� சிவ�; இ� 

��ைமயிைன ேம�ெகா�� ஒ��ேவா� ெச�ெபா���ணிவினனாவ� அவேன சி�தா�த� ெச�வ�. அவ� 

நீ�கா� சிவ நிைனவா� ஓ��� சிவமாவ�. அ� நிைலேய சி�தா�த சி�தியா��. சி�தா�த சி�தி எனி�� 

தி�வ��ேப� எனி�� ஒ�ேற. 

(அ. சி.)  அபிமானி - அதிேதவைத. ���ரிய� - சீவ, பர. சிவ�ரிய�க�. ெச�பா� சிவ� - ெச�ைம�ைடய 

சிவ�. 

(9) 

 
23. ��தா��த� 

2506. நாசி �னியினி� நா��� விரலிைட 

ஈச� இ��பிட� யா�� அறிகில� 

ேபசி யி���� ெப�மைற ய�மைற 

�சி யி���� �ணம�  1வா�ேம. 

(ப. இ.)  நாசி �னியினி��� �ற�ப�� ெவளி� ேபாத�� உயி���� ப�னிர�� விரலள� வைரயி� ஓ��. 

அ�ஙன� ஓ�� அ� 

 
1 மைறயினா�. சிவஞானசி�தியா�, அைவயட�க� - 4. 

�யி��பி� இ�தி�க� விள�கிய��பவ� சிவெப�மா�. அஃ� அவ� இ��பிட� எ��� உ�ைமயிைன யா�� 

அறியா�. அ�ஙன� இ��பதாக� ெப�மைற ேபசியி����. எனி�� அ�தியி��� �ற நாணியி��கி�ற�. இ�ேவ 

அ� மைறயி� �ணமா��. 

(அ. சி.)  நாசி �னியி� - ��� �னியினி��� ெவளி�ப�� பிராணவா�வி�. நா�� �விர� - ப�னிர�� 

விர�கைடயி�. �சி இ���� - �ற��யாம� நாணிஇ����. 

(1) 

2507. க�ம�க�  1ஒ�� க��� க�ம�� 

உரிைம�� க�ம�� ���� பிறவி�� 

அ�விைன யாவ� க�டக� ற�பி� 



�ரிவன க�ம� கய���  2��ேம. 

(ப. இ.)  ஆ�யி� ெச��� இ�விைனயாகிய க�ம�க� ெபா���� க��தினா�. அ�ஙன� க��கி�ற 

க�ம� பயனி� உரிைம��, மீ��� பிறவி�� வி�தா� க�ம�� க�த�ப�கி�ற பிறவி�� அ�விைனயா��. 

தி�வ�ளா� இ� ��ைம க�� அக�ற பி�� யா� என ெத��� ெச��கா� த� �ைன�ப�� ஆ�டா��� 

அ�ைமயா� அ�� �ைன��ட� ெச�வன அைன��� இைறபணியா��. இ� பணியா� க�ம� கயமாகிய விைன 

நீ�க��� அ� �யி� ��� எ�க. கய� - ேத��; �ைற�. 

(அ. சி.)  பிறவி� க�விைன - பிற���� �ல�ைத. க�ம� கய����காேம - க�மமாகிய �ள��� 

��காம�. 

(2) 

2508. மாைய மைற�க மைற�த மைற�ெபா�� 

மாைய மைறய ெவளி�ப�� அ�ெபா�� 

மாைய மைறய மைறயவ�  3லா�க��� 

காய�� இ�ைல க��தி�ைல தான�ேற. 

(ப. இ.)  மாயாகாரிய உலக�களா�� உலகிய� ெபா��களா�� உடலா�� ம�� ெகா�� ெத�� நாடா� 

உழ�� ஆ�யி� மாையயா� மைற�க�ப�ட நிைலயினதா��. அ� மைற���� உ�ப�டைமயா�, ெச�தமி�� 

தி�மைறயா� சிற�ெத��� ஓத�ெப�� மைற ெபா�ளா� 'ெத�னா�ைடய சிவைன' உ�னாதி��கி�ற�. அதனா� 

அ� சிவ� மைறெபா�� என�ப�கி�றன�. மாையயி�பா� ெகா�ட ம�� மைறய� தி�வ�� நிைனவா� ெத�� 

ேதா���. அ� ேதா�ற அ� மைறெபா�ளாகிய சிவ� ெவளி�ப�வ�. மாையயி� ம�� ேதா�றா� மைறதலினா� 

அ�தைகேயா� சிவெப�மா� தி�வ��கீ� ஒ���தலாகிய மைறயவ�லாராவ� அவ�க�� இனி� 

 
(பாட�) 1. ஒ���. 

2. அவேன. சிவஞானேபாத�, 10. 

" அ�ளினா. சிவஞானசி�தியா�, 2. 2 - 20. 

" யா�ெச�ேத�. " 10. 1 - 1. 

3. மர�ைத. 10. தி��ல�, 2251. 

பிற�பத�� வ�வேதா� உட��மி�ைல. இ�ெபா�� த�கியி���� உட��� '�யெவ�ணீ� �ைத�த ெபா� ேமனி�� 

தா�வட��, நாயக� ேசவ� ைதவ� சி�ைத��' ேமயதனா� �யதா�� சிவ� பணி��ரிய சிவ�ட�ேப யா��. 



அதனா� அ��ட�� அவ�க���ரியதாயி�ைல. சிவனிைனவ�றி� ேச�� எ� நிைன�� அவ�க� பாலி�ைல. ேம�� 

'அ�ேற எ�ற� ஆவி�� உட�� உைடைம எ�லா��, ��ேற அைனயா� எ�ைன ஆ�ெகா�ட ேபாேத 

ெகா��ைலேயா' எ��� ெச�தமி�� தி�மைற ��பி�ப��� அ� �ட�� அவ�க�ைடயதாகவி�ைல. 

(அ. சி.)  மைற�ெபா�� - சிவ�. 

(3) 

2509. ேமாைழ யைட�� �ைழதிற� �ள���� 

ேகாைழ யைட�கி�ற த�ண� �றி�பினி� 

ஆழ அைட�த� கனலி� �ற�ெச�� 

தாழ அைட�ப� த�வலி யா�ேம. 1 

(ப. இ.)  ��வ ந�வ� ேதா��� அ�ள�த ஆ�றிைன அைட�� உ�சி�ெதாைளயிைன அ��நிைனவா� 

திற�� அக�ேத ��த� ேவ���. ���தபி� அ�ணலாகிய சிவெப�மா� தி�வ�யிைணயிைன நீ�கா 

நிைன�ட� இ��த� ேவ���. அ� நிைன� ேகாைழயாகிய அறியாைமயிைன அைட�கி�றதா��. 

அ�வைட�பினி��� ெவளி�படாவா� ஆழ அைட�த� ேவ���. அைட�தபி� அக�தழ� ம��ல�தா� ேவ� 

ெச�த� ேவ���. அஃதாவ� தி�ைவ�ெத��திைன உண�வி�க� உண�வதாகிய தழேலா�� ந�றவ�தினா� 

ேவ� ெச�த� எ�பதா��. இ�ேவ அ�ள�த யா� த��வத��� ெச��� வழி�ைறயா��. அ�ேவ ஆ�யி�� 

��தியா� வலி�மா��. 

(அ. சி.)  ேமாைழ - அ�தநதி. �ைழ - கபாலவாயி�. ேகாைழ அ�ஞான�. அ�ண��றி�� - 

சிவ�சி�ைதயா�. ஆழ அைட�� - ெவளி�படாம� ெச��. அனலி� �ற�ெச�� - தவ�தா� நீ�கி. தாழ - அ�த� 

த�க. 

(4) 

2510. ஆ�ச� ஆ�ச� எ�பா� அறிவிலா� 

ஆ�ச மாமிட� ஆ�� அறிகிலா� 

ஆ�ச மாமிட� ஆ�� அறி�தபி� 

ஆ�ச மானிட� ஆ�ச மா�ேம. 

(ப. இ.)  ஆ�சமாகிய தீ���தீ�� எ�� ெச��வ� அத� உ�ைம உய�வறியா எ�ைமய�. அ� தீ�� 

உ�டா�� இட�தி� ஒ�ைமயிைன உணரா�. அ� க��ைபயி�க� உ�டா�வதா��. அதைன அறி�தபி� அ�ேவ 



தி�வ��ேப���� ேந�வாயிலாக வ��த மானிட� பிறவியி� உட����� காரண �தலா�� எ��� உ�ைம 

�லனா��. 

(அ. சி.)  ஆ�ச� - தீ�ட�, �தக�. ஆமிட� - உ�டா� இட�. மானிட� - மனிதசரீர�. 

(5) 

 
1. வீ�நா�. தி���ற�, 38. 

2511. ஆ�ச மி�ைல அ�நிய ம�த��� 

ஆ�ச மி�ைல அரைனஅ�� சி�பவ��� 

ஆ�ச மி�ைலயா� அ�கி வள��ேபா��� 

ஆ�ச மி�ைல அ�மைற ஞானி�ேக. 

(ப. இ.)  ேமேலாதிய ெம��ைமயிைன அ�ளானறி�தவ� தீ�டாைம எ��� தீ�� யா��� உ�ெடன� 

�ற�� உள� ��வ�. இ� தீ��� ெச�ெநறி நா�ைமயி� �த�ப�யா� அ�நிமய�த� எ��� சீல�தா���� 

கிைடயா�. அ�ேபா� அரைன அ��சி�பாராகிய ேநா�பின���� இ�ைல. அ�கி எ��� தி�ைவ�ெத��தா� 

அக�தழ� ஓ��� ெசறிவின���� இ�ைல. அ�மைறயாகிய 'சிவசிவ' எ��� நா�மைற நவி�� ந�லாரா� 

அறிவின���� ந��� தீ�� நா�� இ�ைல. அறிவின� - தி�வ��ண�வின�. 

(6) 

2512. வழிப�� நி�� வண�� மவ���� 

�ழிப�� நி�றேதா� ��ைம ெதாட��� 

�ழிப�� நி�றவ� �டா� �றிக� 

கழிப� டவ��க�றி� காணெவா� ணாேத. 

(ப. இ.)  ெச�ெநறி �த�வ� ந��ல��, நா�வ��, சி�தா�த �த�வ� நா�வ�� அ�ளி�ெச�த தி�மைற 

தி��ைறயாகிய �ைறேய �க��� ெபா�� ��கைள ஓதி வழிப��நி�� வி�மிய ���த�வனா� எ��வா� 

�ண�� இைறவைன வண��வா��� அ��ைறக� மறி�க�ப��� �ழியி� வீ���வெதா�த மன� வழி�ப��� 

சிவெப�மா� தி�வ�யிைணயிைனேய ஒ�வா� அ�ளா� நிைன�� ��ைம��� �ைணயா��. அதனா� 

தி�வ��ண�� ெதாட��வதா��. இ� ந�ெனறி வாரா� பிறவி��ழியி� ப��ழ�� ��ெனறியி� ெச��� 

தி�ைமேயா� சிற�ப��� சிவெப�மானி� தி�ெவ�ணீ�, சிவமணி, தி�ைவ�ெத��� ���� �ைறேய உட� 



உ�ள� உண�� என� க�த� ெச��� தி���றியிைன� ைக�ெகா�ளா�. மனவட�க� உைடயா��கி�றி 

ம�றவ�க��� சிவெப�மாைன� காணெவா�ணாெத�க. 

(அ. சி.)  �ழிப�� - மன� அட�கி. �ழிப�� - க���ழிைய நிைன��. �றிக� - சிவ��றிக�. கழிப�டவ� - 

மன� அட�கினவ�. 

(7) 

2513. ��மணி �யன� �ய ஒளிவி�� 

��மணி �யன� �ரறி வாரி�ைல 

��மணி �யன� �ரறி வா�க��� 

��மணி �யன� �ய� மா�ேம. 

(ப. இ.)  ��மணியாகிய ெச�மணி சிவெப�மா�. �ய அன� �ற�தன��� �தலா� 

அக�தனலா�நி��� ஒளி எ��� �த �தலா� த�மா�திைரயா��. �ற�தன� தீயா��. இ� விர��� 

�தலாகிய பாய அ�ைள�� �யமாைய�� அ�ளா� அறிவா� பலரி�ைல. ��: �ல�; 

�த�. அ�விர�ட� �லமாகிய அ�ைள�� �மாைய�� அ�ளா� அறிவா��� அ�விர��� �ைறேய 

ந�ைமயினா�� த�ைமயினா�� �யனேவயா��. 

(அ. சி.)  ��மணி - சிவ�. �யன� - த�மா�திைர வ�வ�. �� - ேவ�, �ல�. 

(8) 

2514. �ய� வாளாக ைவ�த� �ெநறி 

�ய� வாளாக நாத� தி�நாம� 

�ய� வாளாக அ�டமா சி�தி�� 

�ய� வாளாக� �ய��  1ெசா�ல�ேற. 

(ப. இ.)  எ��� ெபா�றா� த�ைமேச� இய�ைக� ��ைம வா��தவ� ெச�ெபா�ளா� 

சிவெப�மானாவ�. அவ� ஆ�யி�க� மா��ைவ�த நீ�காேதா��� ேபர�ளா� ைக�மா� க�தா� ந�ெனறி 

நா�ைம� �ெநறி யைம�த�ளின�. இய�ைக� ��ைமயா� யாவ�ைற�� ��ைமயா��� �ய� ஒளி�ைட� 

தி�வ�ளா��. அ�ேவ சிவெப�மானி� தி�ேமனி�� தி��ெபய�� ஆ��. அ� ெச�தமி� தி�ைவ�ெத��தா� 

'சிவயநம' எ�ப. தி�ைவ�ெத��தி� ெப�ேபறா� அக��ற� இகவா� விள��� சிவ விள�கமாகிய வி����ைம 

த�பாலதாக, வா��க� ெப�வ�. அவ� விைழயி� எ�ெப��ேப�� அவ��� எ�ைமயாக ந���. யாவ�ைற�� 

��ைமயா��� தி�ைவ�ெத��ேத வா�பைடயாக� ைக�ெகா�� இைடயறா� ஒ��வ� நைடமி� 



�ெநறியா��. அதனா� அ� தி�ைவ�ெத��திைன ெந�ேச இைடயறா� நவி�வாயாக. வாளாக - ஒளி�ைடயதாக. 

வாளாக - ெம��ண�� வா�பைடயாக. 

(அ. சி.)  �ய� - சிவ�. வாளாக - ஒளி�ைடயதாக. �ய� - ��த�ைடைம. வாளா� - சி�� வ�வா�. 

�ய� ஆளா(க) பரி��த�ைடைம த� வசமாக. வாளா(க) - வா�பைடயாக. �ய� - ந�வழி. 

(9) 

2515. ெபா�ள� வா�நி�ற ��ணிய� எ�ைத 

அ�ள� ேபா��� அ�யவ ர�றி� 

��ள� வா�நி�ற ��ப� �ழியி� 

ம�ள� வா�சி�ைத மா��கி� றாேர. 

(ப. இ.)  ெம��ெபா�ளா� நி�ற விைழத� ��ணிய� சிவெப�மானாவ�. அவேன எ�ைத�மாவ�. 

அவன� தி�வ�ைள� தி�ைவ�ெத��தா� ேபா��பவ� சீரிய அ�யாராவ�. அவைர� சா�� நா�டமி�லாத பிற� 

மாறிமாறி� பி��� �ரிேபா�றதா� நிைலெப�� நி�ற ��ப� �ழியாகிய பிறவியி�க� வீ��� ����த�� 

வாயிலாகிய ம��ைடயவராவ�. அவ� அ� ம���� அ�ைம�ப�ட உ�ள�தவராவ�. அதனா� எ��� நீ�கா 

மய�க��� ���வ�. ���த� - த��த�. பி����ரி - ����� கயி�. 

 
1. பைட�கல. அ�ப�, 4. 81 - 8. 

" ஆ��வா. தி���ற�, 985. 

(அ. சி.)  ெபா�ள�வா� - ெம��ெபா�ளா�. ��ள�வா� - �ரிேபா�றதா�. ��ப� �ழி - பிறவி� �ழ�. ம�� 

- மய�க�. 

(10) 

2516. விைனயா மச�� விைளவ �ணரா� 

விைனஞான� த�னி� வீட�� ேதரா� 

விைனவிட வீெட��� ேவத�� ஓதா� 

விைனயாள� மி�க விைளவறி  1யாேர. 

(ப. இ.)  ஊ�விைன காரணமாக ஒேராவழி ெம�ய�யா�க��� அச�� விைள��. அதைன�� உ���ணரா�. 

அச�� வ�மா�: "உ�பி� க�ணதாகிய பிரார�தவாசைன உயி���� தா��வதா��ளள�� அதனாேன வ�� 

வி��� ெவ����க��, அைவ ப�றி� கா�சி�ப�� ம� �த� மாையக��, அைவ ப�றி நிக�� 



விபரீத�ண��மாகிய அச���க�. (12. 4 - 2 சிவஞானேபாத� ேப�ைர.) அ�விைன தி�வ��ண�வாகிய 

சிவஞான�தா� நீ��வ�� அ�ளா� ெதரியா�. விைன அ�ளா� அகல� தி�வ�� ேபெறன� ெச�தமி�� 

தி�ைவ�ெத��தி� விரிவாகிய தி�மைற ஓ�� அ�மைறயிைன�� உண��� ஓதா�. அவ� யாெர�னி� 

இ�விைன�� அ�ைம�ப�ட க�ம�தராவ�. அ�க�ம�தா� மீ��� மீ��� பல பிற��� ��ப� மி�� எ��� 

விைளவிைன�� அறியா�. விைன அகல� தி�வ��ேபறா� எ��� ெம��ைம வ�� தி�ைவ�ெத��தி� 

ேவ�பா�டா�ண�க. 'சிவயநம'. இத�க� 'நம' எ�ப� விைனயி� �த�ைமயக�� அ�விைன கைடயி� 

தைடயாகநி�ப� �றி���. 'சிவயசிவ' எ�ப� அ� விைனயக�� அ��யி� சிவெப�மா��� அ�ைமயா� 

இைறபணியிெனா��� இய�பிைன� �றி��� �றி�பா��. இ���ைமயிைன வ�� ெதாட�பா� நிைன���க. 

��பி� உ�நமவா� ��பி� மல� ஆ� சிவ�தா�, இ�பி� வழி வி��ேப ெற�. 

(அ. சி.)  விைனயாமச�� - விைனயாகிய க�ம�. வீட� - ெக�த�. வீெட��� ேவத� - அற�, ெபா��, 

இ�ப�, வீ� எ��� தமி� ேவத நா�கி�� வீ� எ�� ெசா�ல�ப�� ேவத�. விைனயாள� - க�ம� உைடயவ�. 

(11) 

 
24. ��திநி�ைத 

(ேப��� பழி��) 

2517. பரகதி ��ெடன இ�ைலெய� ேபா�க� 

நரகதி ெச�வ� ஞால� அறி�� 

இரகதி ெச�தி� வா�கைட ேதா�� 

�ரகதி ��ண� ெதாட��வ� தாேம. 

(ப. இ.)  தி�வ�ளா� ெச�ெபா���ணிவினரா� ெச�பிய�ள�ப�ட ��ெபா�� உ�ைம விள��� தி�மைற 

தி��ைற �தலிய 

 
1. விைனயா. சிவஞானேபாத�, 12. 4 - 2. 

��களைன��� தி�வ��ேபறா� பரகதி��ெடன அ�தியி�� உ�தி�ட� ெமாழி��. அ�ஙனமி��ப�� சில� 

இ�ைல என இய��கி�றன�. இ��� சில� ஒ��ம��� உ�� ஏைனய இ�ைல எ�கி�றன�. பி��� சில� 

'யா�கேள கட�ெள�றி�� பாதக�தவ'ராகி�றன�. ம��� சில� உ��ேபா� உைர�� ஈ�றி� இ�ைலெய�கி�றன�. 

இவ�க� அைனவ�� இ�ைலெய�ேபா�கேளயாவ�. இ�தைகயா� இ�ைமயி�� ம�ைமயி�� ��பமாகிய இ�ளி� 



த��வ�. இ�ேவ நரககதியா��. நரககதி எ�ப� நரகதி என� கைட��ைற�� நி�ற�. நரககதியி� த��� 

இ�பிலா� ��பினரா� இவ�க� த�ைமயிைன நானில� அறி�� ேம�� ேசா�றாவிய��� கைடெதா�� ைக��பி 

ஏ�றா�� பி�ைச கிைடயா�. ஏ�க�றி���� இரவல�மாவ�. இர��� கதி இரகதி எனநி�ப� ெச����ரி�. உ�ண� 

ெதாட�கி அ��� இ��மா�� �திைரேயா�ட� ஓ�வ�. �ரககதி எ�ப� �ரகதி என நி�ற�. 

(அ. சி.)  நரகதி - நரககதி. இரகதி - இர��� ெதாழி�. கைட ேதா�� - வாயி�கேடா��. �ரகதி உ�ண - 

ஓ�டமா�� ெச�� அைலய (ேமா�சநி�ைத ெச�பவ� இர�� வா�வா� எ�ற�). 

(1) 

2518. �ற�ப��� ேபா�� ���ெம� ென�சி� 

திற�ப�ட சி�ைதைய� ெத�வெம� ெற�ணி 

அற�ப�ட ம�ற� பதிெய� றைழ�ேத� 

இற�ப�றி ேன�இ� கிெத�ென�கி�  1றாேன. 

(ப. இ.)  அக�ேத நி�� �ற�ப��� ேபாவ�� வ�வ�மாகிய உயி��பிைன�� நா�ட�திைன�� தி�வ�ளா� 

�ைற�ப��தி ஒ��க�ப�ட எ�ண�தா� ���த� சிவெப�மாைன இைறயாகிய பதி எ�� எ�ணிேன�. 

ப�ற�றவிட��� ப����நி��� சிவெப�மாைன� பதி எ�� அைழ�ேத�. சி��ண��� ���ண��மாகிய யா� 

எனெத��� ெச��� இ�றகல� சிவெப�மா� தி�வ�யிைன� ப�றிேன�. அவ�� இ���ேற�; இஃெத�ென�� 

அ��கி�றன�. 

(அ. சி.)  �ற�ப���ேபா�� - ப�னிர�ட��ல அள��ள பிராணவா�வி� பிரி��ேபா�� நால��ல 

அள��ள பிராணவா���. ���� - ���ெகா���. அற�ப�ட - அ�ற இட�தி� உ�வதான. இற - சீவேபாத� நீ�க. 

(2) 

2519. திடரிைட நி�லாத நீ�ேபால ஆ�ேக 

உடலிைட நி�லா உ�ெபா�� கா��� 

கடலிைட நி�லா� கல�ேச� மாேபா� 

அடெலரி வ�ண�� அ��நி�  2றாேன. 

 
1. அ�க�ைத. அ�ப�, 4. 75 - 8. 

" எ�ேக��மி��. ஆ�ர�, 7. 23 - 2. 

2. ��ப�. அ�ப�, 4. 92 - 6. 



" பிறவி�. தி���ற�, 10. 

(ப. இ.)  ேமடான இட�தி� த�கிநி�லா� ப�ள�தி� வழி�பா��ேதா�� ெவ�ளநீ�ேபா� உடலிைட நி�லா� 

அ��� ப�ள� ேநா�கி இ�ப� ேபற�� ��ேபா��பா�� உ�ெபா�ளாகிய சிவெப�மாைன ஆ�யி���� கா�� 

அைண�பி�த��வ� தி�வ�ேளயா��. மர�கல� கடலிைடேய நி��விடா� கைரேச��� ம�க��� 

அ��ெபா�� அளி��� ெப��ேபாக� த�வதா��. அ�ேபா� அடெலரி வ�ண�� ஆ�யி� பிறவி� ெப��கட� 

நீ�தி� கைரேச�த� ெபா��� இைணயி� �ைணெயன அ�� நி�ற��கி�றன�. 

(அ. சி.)  திடரிைட - ேம���. உ�ெபா�� - சிவ�. கல� - மர�கல�. அ�� - உடலி�. 

(3) 

2520. தாமைர ��ேபா� த��பா� பர�ெதா�� 

ேபா�வழி ேவ��� �றேம �ழித�வ� 

கா�வழி கா�ட�க� காணா� கலதிக� 

தீெநறி ெச�வா� திரிகி�ற  1வாற�ேற. 

(ப. இ.)  தாமைர ��ேபா�ற மிக�� ெம�ைம� த�ைம வா��த அ�� நாரா� அ�ெச���� ெந�� 

ெதா���� சிவெப�மா� தி�வ�யி� மன� ப��மா� த���� பிைண�ப�. பரமாகிய சிவெப�மா� 

தி�வ�யி�றைல� ��� ந�ெனறி நா�ைம வழி�ெச�� அைன��யி���� அ��ெப�� தி�வ�� காவலரா�� 

�ற� �ற� திரிவ�. அவ�க� அ�ளா� க�� சிவெப�மா� தி�வ�ைய� கா�� வழிைய அ�ைக ெந�லி� 

கனிெயன� கா�ட�� தீவிைனயாள�க� கா�கி�றில�. கலதிக� - தீவிைனயாள�க�. அவ�க� பிற���� 

வாயிலா� தீெநறி�க� ெச��த�ெபா���� பலவா� திரி�� அைல�� பாவவிைனஞராவ�. 

(அ. சி.)  த��பா� - மன�ைத� த��பா�. �றேம உழித�வ� - �றவற�திேல ெச�வ�. கா�வழி - அறிய�த�க 

ெநறி. கலதிக� - �ட�. 

(4) 

2521. ��த� இ�றி ���� மனித�க� 

��வ� ந�தி யாவைன� �றி��ட� 

கா�� மைல�� கழனி கட�ேதா�� 

ஊ�� உ�விைன ��னகி  2லார�ேற. 

(ப. இ.)  தி�வ�ளா� அறியாைம�� �ல�ேகாளறி�� த�ைம ��தலி�றி ந�ெனறி நா�ைமவழி� ெச�� 

தைல�ப�� ேபர�� வா��த ம�க� ந�தி தி�வ�யிைன� ��வ�. அவைனேய இைடயறா� �றி��� காடாகிய 



��ைல��, மைலயாகிய �றி�சி��, கழனியாகிய ம�த��, கடமாகிய பாைல�� (இன�ப�றி� கடலாகிய ெந�த��) 

ஆகிய எ�லா� ப�க�களி�� சிவெப�மா� எ��த�ளியி���� 

 
1. ெச���. தி���ற�, 5. 100 - 2. 

" பா�நிைன�. 8. பி��தப��, 9. 

2. மாைல. 12. ச�ப�த�, 208. 

தி��ேகாவி�கைள�� மைற�� நி�ற��� தி���விைன�� கா�மா� ெச�� க�� வழிப��� 

கனி�ெதா��வ�. இைவயைன�ைத�� க��� ேக��� ஒ��� நிைனயாதி��கி�றன� தீவிைனயாள�. கா� 

�தலாகிய ைவ���ைற 'மாேயா� ேமய கா�ைற �லக��' எ��� (5) ெதா�கா�பிய� ெபா�� ��பாைவ 

��ெதா��� ேபாத�� வி�மி� கா�க. 

(அ. சி.)  ��த� - அ�ஞான� ேச�த�. கட� - பாைலநில�. ஊ�� உ�விைன - ஊ��வி நி��� 

உ�வமாகிய சிவ�ைத. 

(5) 

2522. ஆவ� ெத��� வட��� அமர�க� 

ேபாவ� �ட��� �ண��� �றிவழி 

நாவினி� ம�திர ெம�� ந�வ�கி 

ேவவ� ெச�� விள�கி� வீர�ேற. 

(ப. இ.)  சிற�பிைன ந��� சீ�ைட� �ல� ெத��� வட��� ஆ��. ஆவ�: சிற��; வீ�ேப�; 

தி�வ��ண��. ெச�ெநறி� ெச�வ� இ��ல� ேச�வ�. பிற�பிைன ந��� பீ�ைட��ல� ேம��� கிழ��மா��. 

நீ���மிழியைனய நிைலயி�லா வா�விைன ஓ���ணரா� அமர�க� வி���வ�. அவ�க� அ� �ல�ேச�வ� 

சிற�பின� எ��� ஓ���றிவழி நாவினிைல�ெத��ைத நா�� நவி�வ�. இ�நிைல��� ெப���ைணயா��ள 

ந�நா�யாகிய அ�கியி�வழி உயி��பிைன� ெச�ைம�ப��தி விள�கி�வீராக. ெத��� வட��� ெச�தமி�� 

ெச�வரா� ெச�ெபா���ணிவின� ெச�� வ�வ� தி��ல� வரலா�றா�� பிறவா�றா�� உணரலா�. 

(அ. சி.)  ந�வ�கி ேவவ� ெச�� - ���ைனயி� மனைத� ெச��தி. 

(6) 

2523. மய��ற ேநா�கி�� மாதவ� ெச�வா� 

தம��ற� ேபசின தாரைண ெகா�ளா� 



சின��ற� ேபசின தீவிைன யாள� 

தம��ற வ�விைன தா�கிநி� றாேர. 

(ப. இ.)  ந�ெனறி நா�ைம ந�றவமாகிய அழிவி� மாதவ� ெச�வா� ந�ெனறி�க� வ�� ��மா� 

அ�ளா� ேநா�கி��, தம��� ெபா���மா� ெசவியறி����� தி�ைவ�ெத��தி� திற�திைன� ெகா�ளா�. 

அவ� யாெரனி� பக� ெசா�லி� ேகளி�� பிரி��� சின�ட� ேப�� தீவிைனயாள�. அவ��� நீ�கா உறவாவ� 

வ�விைனயா��. அதைனேய எ��� தா�கி நி�றாராவ�. 

(அ. சி.)  ேபசின - உபேதசி�த. தாரைண - ம�திர�. 

(7) 

25. இல�கணா� திரய�(��ைம இல�கைண) 

2524. வி�ட வில�கைண தா�ேபா� விேயாம��� 

ெதா�� விடாத �பசா�த� ேதெதா�� 

வி�� விடாத� ேம��ச� தாதியி� 

��� மில�கணா தீத� ெசா�பேம. 

(ப. இ.)  'இல�கைண எ�ப� ஒ� ெபா�ளின� இல�கண�ைத ம�ெறா� ெபா���� த��ைர�ப�; அ� 

வி�ட வில�கைண, விடாத வில�கைண, வி���விடாத வில�கைண என �வைக�ப��, 'ெந�சிைன� ெச�ற� 

எ�� �றி� வி�ட வில�கைணயா��. �ளி�தி�றா� எ�ப� விடாத வில�கைணயா��. 'பாயி�� ப�கி�, 

பக�கா� ெற�த� ப�கதி�� ப�தி' வி��� விடாதவில�கைணயா��. ேமலவ�ைற வ�� ெவ�பாவா� 

நிைன���க: 

ஒ�ற� இல�கணம� ெறா�ற�கீ� தீ��ைர�த� 

நி�ற இல�கைணயா� ேந���றா� - ஒ�ற�தா� 

வி�ட விடாதவி� ��விடாத ெச�ற�ெகா� 

ஒ���ளி பாயி���� ேறா�. 

ஆ�யி� அறி�� ெப�ெவளியா� ��ணிய விேயாம��� ேபாத� வி�ட வில�கைணயா�. ஆ�யி� எ��� 

அறி�� ெப�ெவளியி� தா��தலி�றா� நி�கி�ற�. அ� 'ேபா��� வர�� �ண��மிலா� ��ணிய�' சிவெப�மா� 

எ��� ெச�தமி�மைற ��பினா� உணரலா�. அ��யிைர� ேபாத� ேபால� �றியதனா� வி�ட இல�கைணயா�. 

அ��யி� ெசயல�ெறா���வதாகிய ஒழிவிெலா��க� உபசா�த� என�ப��. அத�க� அ��யி� ெதா�� எ�ற� 

விடாத இல�கைணயா��. �ளி�தி�றா� எ�ப� மர�ைத வி�� அ�மர�தி� ெதாட�பாய பழ�ைத� �றி�ப�ேபா� 



ெசயல�ெறா���வெத�ப�� நிைலயிலா� ெபா�ளாகிய �லகிய� ெசயல�� நிைல�ைட� ெபா�ளாகிய சிவ� 

ெசய��� ஒ���வ� எ�பைத� �றி�பதா��. அதனா� இ� விடாத வில�கைணயா��. ஓைச, ஊ�, ஒளி, �ைவ, 

நா�ற� எ��� �ல�கைள அ��யி� ெசவி, ெம�, ேநா��, நா��, ��� எ��� ெபாறிக� வழியாக� 

ெகா��வ� வி���விடாத இல�கைணயா� ஞாயி� இ�ைள� ேபா��வ�� ஒளிைய ஆ��வ�� ெச�கி�ற�. 

ஆனா� இ�ைள� ப��வ�� ஒளிைய� கா�வ�� இ�ைல. ப��வ� - ���ப�. கா�வ� - க��வ�. அ�ேபா� 

ஆ�யி�� ஓைச �தலிய �ல�க���ரிய ெபா�ைளேயா, �லைனேயா ப��வதி�ைல. ெபா��க� வழியாக வ�� 

�ல�கைள இ��� ெம�யாகிய ��தித��வ� ஏ�� ஆ�யிரி� உண�வி�க� இ�ப���ப நிழலா�� ேதா��மா� 

ெச���. ெச�யேவ அ��யி� இ�ப ��ப��ழ��. உழ�� எனி�� அ���� எனி�� அ�பவி��� எனி�� 

ஒ�ேற. இஃ� 'ஈ�� உவ��� இ�ப�' ேபா�றதா��. இ� வி��� விடாத இல�கைணயா��.இ���ற��� 

ேவறா� ஆ�யி� ேப�யிரா� சிவெப�மா��� அ�ைமயா� அவ� தி�வ��கீ� ஒ��கி இ���வேத மாறா இய�ைக 

உ�ைமயா��. இதைனேய 'இல�கணாதீத� ���� ெசா�ப�' என ஓதிய�ளின� ெசா�ப� - மாறாவிய�ைக. 

(அ. சி.)  ெதா�� - அட���. ச�தாதி - ஓைச �தலிய. வி�ட இல�கைண, விடாத இல�கைண, 

வி��விடாத இல�கைண என ����. 

(1) 

2525. வி�லி� விைசநாணி� ேகா�தில� ெக�தபி� 

ெகா��� களிைற��� ேகாெலா� சா��தன 

இ�� ளி��ெதறி ��� ஒ�வ��� 

க�கல� எ�ன� கதிெரதி ரா�ேம. 

(ப. இ.)  ஓ�கார வி��� நீ�கா ஒ�பி� தி�ைவ�ெத��� நா��, பா�கா� ஆ�யி� அ��மாக� கனி�த 

தி�வ�ளா� ேகா��� சிவனாகிய �றி எ��மா� எ�தபி� �லனாகிய ெகா� யாைன ஐ��� அ� ேகாலா� 

சா��தன. அஃதாவ� ஆ�யிரி� �ைன��� த�ைம அ�ற� எ�பதா�. அறேவ ெசயல�ற நிைலயாகிய இ�, சமாதி 

எ�ப. அத��ளி��� அறி�� ெப��தி�வா�. அ�ெளாளி மி��. அ��யி���� ெச�மணி ஒளிேபா�� சிவ� கதி� 

உண�வி� �ண�வா�� ேதா�றிய�ளி இ����� எ�க. 

(அ. சி.)  வி� - பிரணவ�. விைசநா� - அ�ெச���, ேகா�� - சீவ� ஆகிய அ�� ேகா��. இல�� - 

சிவ� ஆகிய �றி. களி� ஐ�� - இ�திரிய�க� ஐ��. ேகாெலா� - சீவ�ைடய ப��த�ைம�ட�. இ� - சமாதிநிைல 

எறி ��� - எ���, க� கல� - மணி ஒளி. 

(2) 



 
26. த��வமசி வா�கிய� 

2526. சீவ �ரிய��� ெதா�பத� சீவனா� 

தா� பர�ரி ய�தினி� த�பத� 

ேம� சிவ�ரி ய�தசி ெம��பத� 

ஓவி வி��த� �வமசி உ�ைமேய. 

(ப. இ.)  ஆ�யி�� ெசயலறலாகிய சீவ �ரிய�� நீ எ��� ெதா�பத நிைலேய அ� �யி��� உ�ள�. 

அ�பாலா�� அ��ெசயலற� எ��� பர�ரிய�� அ� �யி��� அ�வாத� எ��� த�பத நிைலேய உளதா��. 

ெபா��திய சிவ� ெசயலறலாகிய சிவ�ரிய�� சிவ�த��தலாகிய ����நிைல. ஆகி�றா� எ��� அசிபத 

நிைல�ளதா��. இ� ���� ெச� ெபா�ளா� சிவ����பி� அட�கிவி��. எ�ைன? இ�ப����� மா�ற� மன� 

கழிய நி�ற ெதா�றாகலி� எ�க. ஆத� அைணத� அ��த� சிவன��க��, ஓ�ெசறிேவாடறிவா� ஓ� எ�றவா� 

ஆத� பர�ரிய���, அைணத� சிவ�ரிய��� அ��த� ஓவி�� த��வமசி உ�ைமயி�� கா�க. 

(அ. சி.)  ஓவி வி�� - வி�� நீ��� 

(1) 

2527. ஆறா றக�ற அ��ெதா� பத���த� 

ஈறான த�பத� எ��ப சா�த��� 

ேபறா கியசீவ� நீ�கி�பிர சாத�� 

வீறான ெதா�த� தசித�வ மசிேய. 

(ப. இ.)  அ��ைசவ� (2139) த��வ� ஆறா�� நாம�ல ந��ரிைம�ம�ல என �ண��� ப�றற� 

உ�ைமகா� ��தமா��. இ�நிைல ெதா�பத� ��த� எ�ப. ஒழிெவா��க��� த�பத உ�ைமயா��. தி�வ�� 

ேப�றி���ரிய ஆ�யி� இவ�றினி��� அக�� சிவ��வி� அ�� ெகாைடயா� சிற�பான நீ அ� ஆகி�றா� 

எ�பேத த��வமசி எ��� ெசா����ரிய ெச�ெபா�ளா��. 

(அ. சி.)  சீவ� நீ�கி - ப���வ� ஒழி��. பிரசாத�� - ��வி� க�ைணயா�. 

(2) 

2528. �வ�த� தசிேய ெதா�த� தசி�� 

அைவம�னா வ�� வய�ேதக மான 

தவ�� த��வ மசிேவ தா�த 



சிவமா ம��சி� தா�தேவ தா�தேம. 

(ப. இ.)  �வ� த� அசி எ��� ெசா�ேல ெதா�த�தசியா�. அவ�றி� ெபா�� உ�ைமநிைல ெப�த� 

ெபா��� வ�த த�ைம�ைடய� இ� �ட�பா��. ெப�ைமமி�க தவ��றி�பா� த��வமசி ேவதா�த விள�கமா��. 

'சிவயநம' எ�ப� சி�தா�த விள�கமா��. சி�தா�த ேவதா�த� இர��� (2346) ெச�ெபா�ேள. 

(3) 

2529. ெதா�பத� த�பத� ெசா��� அசிபத� 

ந�பிய ���ரி ய��ேம னாடேவ 

��பத  1��பத மா�� உயி�பர� 

ெச�ெபா� ளான சிவெமன லா�ேம. 

(ப. இ.)  ெதா�பத� த�பத� ெசா�ல�ப�� அசிபத� ேமேலாதிய வா� சீவ�ரிய�, பர�ரிய�, சிவ�ரிய� என 

���ரியமா��. ெபா���� ��பத�� உயி� அ�� ெச�ெபா�ளான சிவ� என� சிற��ற� ெசா�ல�� ஆ��. 

(4) 

2530. ைவ�த �ரிய மதி�ெசா� பான�த�� 

உ��த பிரணவ மா�ப ேதச�ைத 

ெம��த விதய�� வி��� ெம��ண� 

ைவ�த ப�ேய யைட��நி� றான�ேற. 

(ப. இ.)  �வைகயா� ேமேலாதி அைம�த �ரிய�தி�க� உ�ைம அறிவி�பமாகிய ெசா�பான�த�� 

உ��ப� ஓெமாழி மைற எ�க. அ� மைறயிைன ஏைனய நிைன�கைள வி��ட� பயி�ற ��ள�� 

 
(பாட�) 1. ��பத. 

நிைலநா�ட� தி�வ��ண�� ைக���. அ� ைக�டேவ சிவெப�மா� தி�வ�யி�ப� எ���. 

(5) 

2531. நனவாதி ஐ�ைத�� நாதாதியி� ைவ��� 

பினமா மல�ைத� பி�ைவ��� பி���த� 

தனதா� சிவகதி ச�தாதி சா�தி 

மனவா சக�ெக�ட ம�னைன நாேட. 



(ப. இ.)  நன� கன� உற�க� ேப�ற�க� உயி��பட�க� ஐ�ைத�� நாதமாகிய ஒலியி� ��யி� 

த�கைவ��வி�க. அத�பி� ேவ�பா��� நீ�கியமல�ைத�� ைவ�தி�க. அத�பி�� உ�ைம�ண�தலாகிய 

��த நிைலயதா� சிவனிைல வா����. ஒலியாகிய நாத��வி�க� ெசயல�� ஒ���நிைல சா�த நிைலயா��. 

அ� நிைலயி� நி�� மா�ற� மன� கழிய நி�ற மைறேயா� சிவெப�மா� ஆதலி� அவைன நாத��வி� ைவ�� 

நா�க. நா�த� - சி�தி�த�. 

(அ. சி.)  பினமா�-பி�னமாகிய. மனவாசக� - மன�� வா���. 

(6) 

2532. �ரணி யா� �ற�ெபா�றி லாைமயி� 

ேபரணி யாத� ேப�ெசா�றி லாைமயி� 

ஓரைண யாத� ெவா��மி லாைமயி� 

காரண மி�றிேய கா���  1தைகைம�ேத. 

(ப. இ.)  ஒ�பி� ஒ� ெபா�ளா� சிவ� தன��� �ற�பாக ேவெறா�றிலாைமயா� எ�லாவ�ைற�� உ�ளட�கி 

நி�கி�ற இய�ைக அக� பர�பிைன�ைடய�. ேம�� பாலனா� வள��திராத �� வள��சி�பா�ைமயிைன�ைடய�. 

இவ�றா� அ� ��நிைறேவா �� வள��சிேயா ெகா�வதி�ைல. யாதலா� �ரணியாத� எ�ற�ளின�. அ� சிவ� ேப� 

சிற�த� ஒ�றாகலி� ஒ� ேப�� அணியாததா��. இய�பாகேவ பாச�களினி��� நீ� கினைமயா� எ� வைக� 

ெதாட��� இ�லாததாைகயா� அஃ� எ�தைகயா� நிைனவாகிய ஓ����� அ�பா�ப�ட�. த�ைன� கா��த��� 

தன��ேமெலா� காரணமி�றி� தாேன காரணமா� ஆ�யிரி� ெச�வி ேநா�கி ெவளி�ப�ட��வ�. அ�தைகய 

இய�� வா��தவ� சிவ�. 

(அ. சி.)  �ரணி - வள��சி. ேப� - ஊ� ேப� �தலியன. ஓ� - ஒ�ைற. கா��� - ெவளி�ப��. 
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2533. நீய� வானா ெயனநி�ற ேப�ைர 

ஆய� நானாேன� எ�ன� சைம�தற� 

ேசய சிவமா��� சீ�ந�தி ேபர�� 

ஆய� வாயன� தான�தி  2யா�ேம. 

 
1. பாலனா�. அ�ப�, 6. 33 - 5. 

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



(ப. இ.)  வடெமாழியாள� நீ அ�வானா� எ��� ெதா� த�அசி எ��� உைரேய ேப�ைர எ�ப�. ேப�ைர - 

மாவா�கிய�. ெம��ைம ேநா�கி� ெத�ெமாழியாள� ��� அ� நீ ஆனா� எ��� த��வ� அசி எ��� 

ேப�ைரேய சீ�ைம�� �ைறைம�� ெசறி�� திக�வெதா�றா��. அ� - சிவ�. நீ - ஆ�யி�. அசி - இ��கி�றா�. 

'��பி� எ�ைம �ைழய� பணிேய' எ��� சீ�ைமயினா��, இைறவைன ���ற ேவ��� �ைறைமயினா�� 

ெத�ெனறியாள� ��� த��வமசிேய சிற��ைட�ெத�க. இ� �ைற�ப� ெயா�க� சிற�த ெப�ந�தியி� ேபர�� 

ெச�ைம� சிவெப�மானாக ஆ�யி�கைள ஆ��வி���. அ� நிைலயி� அ��யி� அ�� வ�ேவய�றி எ�ைலயிலா� 

ேபரி�ப வ�வமா�� சிற���. ப�ைட மைறக� எ�பன ெதா�ைம� த�டமி�� தனி�த� மைறகைளேய யா�. 

(அ. சி.)  நீ ய�வானா� - �வ� த� அசி எ�ப� வடெமாழியாள�. ேப�ைர - மகாவா�கிய� எ�ப� 

வடெமாழியாள�. அ� நானாேன� எ�ன� சைம�� - "நீ அ�வானா�" எ�ற நிைல. 'அ� நா� ஆேன�" எ�� 

நி�க. ேசய சிவ� - அ�வைர எ�டாமலி��த சிவ�. அன�தான�தி - ��விலா ஆன�த� எ��மவ�. 
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2534. உயி�பர மாக உய�பர சீவ� 

அரிய சிவமாக அ�சிவ ேவத� 

திரியி�� சீரா� பராபர� எ�ன 

உரிய உைரய�ற ேவாமய மாேம. 

(ப. இ.)  ஆ�யி� தி�வ�� நிைனவா� பரமாகிய தி�வ�� நிைலயிைன எ���. அத�ேம� சிவெப�மா� 

நிைலயிைன எ���. எ��� - சா��. திரிேபா�� அறி���� ப���ேகாடாக விள��� ேவத�தி� க��� 

சிவெப�மா� நிைலேய சிற�� நிைலயா��. இ�நிைலயிைன உைரய�� உைர��� நிைலயி� ஓெமாழிவ�ண� எ�ப. 

(அ. சி.)  ேவத�திரி - அற�, ெபா��, இ�ப� எ��� ��� ேவத�க�. ஓமய� - பிரணவ வ�வ�. 
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2535. வா�நாசி ேய�� ம�தக� உ�சியி� 

ஆ�நாசி ��சி �தலைவ யா�நி��� 

தா�நா� யாதிவா� காதி சகலாதி 

ேச�நா ெடாளியா� சிவகதி ைய��ேம. 

(ப. இ.)  வா�, நாசி, ��வ�, ம�தக�, உ�சி எ��� ஐ�திட�� சிவ விள�க� ேதா��� நிைல எ�ப. ��வ 

ந�வி��� உ�சி��� இைடேய��ள ெந�றி ந�விைன ம�தக� எ�ப. இ� ைவ��� ஒ� �ைடெயா�பாக �ைறேய 

பைட�பாதி ஐ�ெதாழி���� பகரலா� ெந�றி ந�வாகிய ம�தக��� சமைன உ�மைன எ��� தி�வ�� நிைலக� 



உளெவ�க. இைவயிர�டைன�� நட�பா�ற� வன�பா�ற�களாக� ��த�� ஆ�. தா� நா�யாகிய ந� நா� �தலாக 

ஒலி �தலாய அைன��� எளிதி� விள��வ�ம��ம�லாம� கழிெப��ேசெணாளி�� விழி�� ேதா��வ� ேபா� 

அக��� ேதா���. அ�ேவ சிவநிைல எ�க. 

(அ. சி.)  சிவகதி - சிவ���� இ��பிட�. ஐ�� - வா�, நாசி, ��வ� ம�தக�, உ�சி. (ம�தக� - ெந�றி ந�) 

அ�விட��� சமைன, உ�மைன ஆகிய ஆதார�கைள உளவாத� ப�றி� �றினா�. தா� நா� - ���ைனநா�. 
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2536. அறிவறி யாைம இர�� மக�றி� 

ெசறிவறி வா�எ��� நி�ற சிவைன� 

பிறிவறி யா� பிராென�� ேப�� 

�றியறி யாதவ� ெகா�ளறி  1யாேர. 

(ப. இ.)  ஆ�யி���� ��டறி�� சி�றறி�� ஏ�ப�வ� க�� நிைலயா��. இைவ யக�றால�றி 

��றறிவாகிய ஒ�� நிைல வா��கா�. ஆணவ மைற�ேபா� ம��� த�கி ஏ�� அறியாதி��த� அறியாைமயா��. 

ஆதலா� அறி� அறியாைம இர��ைன�� தி�வ�� ஒ��கக���. இ� ��ைம ெச�� �யவாயி�ட ெபா�� 

ேகால�திைன மா��மி� மா�ேகால� இ��கா� அக��வைத ெயா���. எ�க�� ெசறி நிைறவா� நி�ற 

ேபரறிவா�. சிவைன ந�ைம வி�� எ��� பிரிவி�றி நீ�கா�ைற�� சிவெப�மாைன அ�ளா� அ�வாேற உண��� 

ேப�த� ேவ���. அ�ஙன� ேப�� பீ� �றியாதவ� தி�வ�� ேப� எ��� ெகா�ைக யறியாதவராவ�. ெகா�ைக: 

ெகா�, �தனிைல� ெதாழி�ெபய�. 

(அ. சி)  ெசறிவறிவா� - எ�லா� அறிபவரா�. ெகா�-ெகா�ைக. 
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2537. அறிவா� அறிவன அ��� அன�� 

அறிவா� அறிவன அ��� கல��� 

அறிவா� இ��த� கறிவி�கி ன�லா� 

அறிவா� அறி�த அறிவறி  2ேயாேம. 

(ப. இ.)  ெம����ண��த ேமேலா� அ�ளா� அறிவ� அ��� அன��. அ�� - நீ�. அன� - தீ. அஃதாவ� 

ெம�களாகிய த��வ�களி� ேதா�ற�ைற ஆ�த�. ெபா�� ��ப� உண�வா� அவ�றி� ப��� கல��� ஒ��க�� 

ஆ���ண�வ�. இ�ஙன� அறிவ�� எ�லா� ஒ���ண�� எ� �ண�� ���ண��� இய�பாகேவ ஒ��கைம�த 

சிவெப�மானாேல யா�. அஃதாவ� அவ� உட�கிைய�� இட�பட அறிவி�தால�றி ஆ�யி�க� அறியா. 



அவைனயி�றி அறிவானாகிய ஆ�யி� அறி�தெத�பைத எவ�மறியா�. அ�� எ�ப� தி�வ�ைள��, அன� எ�ப� 

சிவெப�மாைன�� �றி��� �றி�பா��. அவ�றி� கல�� எ�ப� அ��� சிவ�� கல�� அ�ேளா� என நி�� 

ஆ�யிரிைன�� அைன��லகிைன�� ெதாழி�ப���� க��திைன� �றி��� �றி�பா��. ��� களி��� 

�ண��றியான�றி ம��, நா�� ெதளிதெல�வா�. 

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

2. அறிவி�க. சிவஞானேபாத�, 8 . 2 - 2. 

" ச�தி��. சிவஞானசி�தியா�, 1 . 3 - 9. 

(அ. சி.)  அ��� அன�� - த��வ� ��ட�க�. அ��� கல��� - த��வ�க� உ�டாவ�� ஒ���வ��. 
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2538. அ�ெதாழ ��னி� றமர�க ள�த� 

��ெதாழ ஈச�� ��னி� ற�ளி� 

ப�ெதாழ நீப�� பாவி�த ெத�லா� 

க�ெதாழ� காெண��� க��த  1லாேன. 

(ப. இ.)  வா���வ�� வானவ�க� தா� வா�வா� எ�பத�கிண�க அமர�க� சிவெப�மா� தி�வ�ைய� 

ெதா�த� ெபா��� ��னி�றன�. அவ�க��� அ�தனா� விள��� சிவெப�மா� அ�வமர�க� மணி�� 

சா��� நில�ேத வீ��� த� தி�வ�ைய வண��வ� க�� அ�� �ரி�தன�. ெந�ேச நீ ப�� அ� 

சிவெப�மா� தி�வ�ைய எ������ நில�ேத ப��ப� வீ��� தி��ைற வழியாக� ெதா�� நிைன�தனெவ�லா� 

சிற�ெப�தி வா�த� ெபா��ேடயா� என� க��த� கட�� கனி�� உ�ணி�� உண��திய�ளின�. இதைன� 

கா�பாயாக. க�ெதாழ - சிற�� எ��த� ெபா���� ெதாழ. 

(அ. சி.)  க� - சிற�பாக. 
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2539. நி�மல ேமனி நிமல� பிற�பிலி 

எ��ள� வ�திவ� எ�ன� யாென�� 

ெபா�வள� ேமனி �க�கி�ற வானவ� 

நி�மல மாெக�� நீ�கவ�  2லான�ேற. 



(ப. இ.)  ���த� சிவெப�மா� இய�பாகேவ �யேமனிய�. இய�பாகேவ பாச�களினி�� நீ�கியவ�. 

எ��� பிற�பி�லாதவ�. தி�வ�ளா� எ� உ�ள�ேத ெவளி�ப�ட�ளின�. ெவளி�ப�� இவ� எ� அ�யாென�� 

அறிவி�த�ளின�. யாவ�� �கழ�த�க ெபா�ேபா�� தி�ேமனிைய�ைடய ஈ�� எ���� இ�லா� பீ�ேச� 

வானவ�� அவேன. வானவ� - உய��ேதா� அவ� அ�யாென�� எ�� ெகா�ட�. ம��ம�றி� த� தி�வ� 

நல�ைத� ெப�க ெவ�� மல நீ�கி�ம�ளின�. அ�தைகய வ�லா� ���த� சிவேன ய�றி� பிறெரா�வ�� இல� 

எ�க. 

(அ. சி.)  நீ�கவ�லா� - ஆணவ�ைத ஒழி�கவ�லா�. 
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2540. �ற�த�� ெகா�ெளாளி ேசாதிைய� க�� 

பற�தெத� உ�ள� பணி�� கிட�ேத 

மற�தறி யாெவ�ைன வானவ� ேகா�� 

இற�� பிறவாம� ஈ��ைவ� தாேன. 

 
1. வா���வ��. 8. அறி���த�, 16. 

" எ�ன��ணிய�. ச�ப�த�, 2. 106 - 1. 

2. எ�ைன. அ�ப�, 5. 91 - 8. 

" அ��வ�ெதைன. ஆ�ர�, 7. 62 - 5. 

 

 

(ப. இ.)  உலகிய� ெபா��களி� உ�ைமயிைன� தி�வ�ளா� உண��ேத�. உண�த�� அவ�றி� மா�� 

��ெகா����த நிைல��� எ��� ப���, தனி�ைடைம எ��� �னித� உரிைம��, இவ�றா� வ�� 

த����ெகா�� ம�� வய�தனயா� இ�ளி� வீ��� இட��ற நிைலைமயினி�� நீ�கிேன�. நீ��த� - 

�ற�த�. (நீ��த� - �ர�த�.) நீ�கி� தி�வ��ப�றி� ���ேத�. ���� அ�� நிைனவா� இய�ைக அறிவ�� 

ஒ�ைம� ேபெராளிைய� க�� ெகா�டன�. க�ட�� அ�ேய��ள� விைர�� ெச�� ப�றி� பணி�� கிட�த�. 

பணி�� கிட�ேத மறவா நிைனவா� உறவா��ற�. உ�த�� வானவ� ���த�வனாய சிவெப�மா� எளிேயைன 

இற�� பிறவாம� சிற�� தி�வ�ைய� தைல���� ெச�ெநறியி� ைவ�த�ளின�. ைவ�� ந�ெனறி����ப�� 

'நம�சிவாயேவ' எ�� நவி�ற�ளின�. 
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2541. ெம�வா�க� ���� ெசவிெய���  1ெம��ேதா�ற� 

த�வாய அ�த� கரண� அகில�� 

எ�வா �யி�� இைறயா�ட ஆடலா� 

ைகவா யிலாநிைற எ��ெம� க�டேத. 

(ப. இ.)  ெம� வா� க� ���� ெசவி எ��� நிைலயி�லாத ேதா�ற�திைன�ைடய அறித� க�வியா� 

ஐ�ெபறிக� ேபா�� எ�ண� மன� எ��சி இ��� எ��� உ�கல�க�� ஆ��. உ�கல� - அ�த�கரண�. 

இவ�ைற அ�ளா� சா��த ஆ�யி��, உலக�� உலகிய� ெபா��க�� வி�மிய ���த� சிவெப�மா� 

தி���ள�தா� ஆ�ட ஆ�கி�றன. ெம�க�டானாகிய சிற�� ஆ�யி�க�� நாடரிய ந�ைம�க� உ�ளன. 

சிற�த ஒ��க�திைன�� தி�ெநறியிைன�� இைடயறா� ேம�ெகா�� ஒ�கினவரா� வா�த� ேவ��� : வாழேவ 

ஆ�யி� ேக��றி� சா��த சிவெப�மா� த�ைமயா� எ��� நிைற�த சிவ��� ேபா�� எ��� நீ�கமற அவ�ட� 

ெசறி�� ெப�� சிற�பா�� காண�ப��. 

(16) 

 
27. வி�வ�கிராச� 

(உல�யிெரா��க�) 

2542. அழிகி�ற சாயா ��டைன� ேபால� 

கழிகி�ற நீரி� �மிழிைய� காணி� 

எ�கி�ற தீயி�க�� �ர�ைத ெயா�க� 

ெபாழிகி�ற இ��ட� ேபாம�  2பர�ேத 

 
1. விள�பிய. சிவஞானேபாத�, 5. 

" ���. அ�ப�, 5 . 47 - 7. 

2. ஆெள�ப . 11. ப��ன�. ேகாயினா�மணி, 24. 

" தானான, ஒ�வனவ�. தா�மானவ�. ஆகார - 22, 29. 

" சி�த. உ��மன�. " பராபர - 245, 256. 



(ப. இ.)  பளி�கி� நிழ�� உட� நிழ�� பிற நிழ�� உ�சி� கால��� கதி�� சா�� இ�ைமயா� �ற��� 

�லனாவதி�ைல. ஆனா� கதி�� உ��� கல�ெதா�றா� வி�கி�ற�. அ�ேபா� ஆ�யி�� பிறவாநிைல எ��� 

ெப�றிவா��தெபா�� தி�வ�ளி� கல��வி��. இ��ைறயிைன� சாயா��ட� அழிகி�ற� ேபா� என அ�ளின�. 

வானெவளிைய உ�� உ�� ஒ� மன��ட� ேநா��வா��� �த�க� நிழ��வ� ேதா�றி� பி� பயி�சி மி�தியா� 

த�னி� கைர�� கல��வி�ெமன� ��வா��ள�. நீரி� ேதா�றி நீரி� கழி�� நீ���மிழிேபா�� இ��ட�� 

அ�ட�தைம���ள ெம�யாகிய த��வ�களி� இனமா�� ேதா��வதா� அ�வ�ெம�க� அ�வ� ெம�களி� 

அைட��வி��. அைடயேவ அதனக��� த�கியி��த �யி� எ��� �கலிடமாக��ள தி�வ�ளி� கல��வி��. 

க���ர� ெகா��த�ப�� எரி��கா� ப���ேகா��ள ப��ெபா�ளாக� ேதா��கி�ற�. எ�ெண�� திரி�� 

கல�த தி�விள�கி� திரி ப���ேகாடாக எ�ெண� அத� சா�பாக எரிகி�ற�. அதனா� திரியி� எ�ச� 

ெத�ப�கி�ற�. ஆனா� அ�ெவ�ெணேய தனி� சா�பாக எரி�மானா� எ�ச� காண�படாைம ேபா�� க���ர 

தீப�மா��. அ�ேபா� உட��� தி�வ�ளா� ��த�ைம எ�தி ��ெம��க� அட���. அட�கேவ ஆ�யி� 

தி�வ�ளி� அட�கிவி��. இ��வைக ஒ���களா�� தி�வ�ளா� உட� ��மயமா�� பிரி�� ��ெம��க� 

அட��வ�� ஆ�யி� தி�வ�ளி� கல�ப�� இ�� ஓதிய�ள� ெப�றன. ஒ��ைடெயாபபாக �ைறேய ஆ�ைடய 

அரச�, ஆ�ைடய பி�ைளயா�, ஆ�ைடய அ�களா� �தலாயினா� அ�� கல�பிைன� ��த� அைம��. 

(அ. சி.)  சாயா - நிழ�. ேபாம�பர�ேத - சிவ�தி� கல���. 

(1) 

2543. உட�� உயி�� ஒழிவற ஒ�றி� 

பட�� சிவச�தி தாேம பரமா� 

உடைலவி� ��த உயிெர�� மாகி� 

கைட�� தைல�� கர���  1சிவ�ேத. 

(ப. இ.)  தி�வ�ளா� உட�� ஆ�யி�� நீ�கமற ஒ�றியி��தன. அத��� காரண� அ��யி� சிற�பாகிய 

ெச�ெபா�� சிவெப�மா� தி�வ�யிைணயிைன அைட�� ந�ைமேயயா�. ேத�� இ�ன��� ேத�கிைல� 

க�ைலயி� ஒழிவறநி�ப� வா�� விைழ�� மா�ட� ப��வத�ேகயா�. அைவ ப�க�ப�டபி� அ� க�ைலக� 

ம�ெணா�மா��� மைற��ேபா�. அ�ேபா� உட�பக���ள ஆ�யி�� சிவ�திைனயைட�த�� அ��ட��� 

��ெம��ட� கைர��கல���. கல�கேவ அ��யி���� சிவ�� சிவச�தியாகிய சிைவ�� �கலிட ெம�யா��. 

ஆ�யி� எ��மா�� பர��� இய�பி��. அஃ� உட�பக�� விைன�கீடாக� ���� ஒ�வழி�ப�� அைம�� நி�ற�. 



ஆ��நீ� அ�விவீ�மைலெதா��� ெப��நீ� அைலவைர� பர�பிநி��� த�ைம வா��த� அைண�ய��தி� சிைற 

ெச�ய�ப�மானா� அ�நீ� க���ப�� ஒ� வழி�ப�வைத� கா�கி�ேறாம�ேறா? 

 
1. அ�ேபா�ைய�த. தி���ற�, 73. 

" சிைறெச�ய. சிவஞானேபாத�, 8. 4 - 1 

அ�ேபால��, அ�����ைக எ��� பர��ெச��� பா�ைம�ைடய�. ஆனா� �ைக� ��� உ�ளவிட�தி� 

அ��ைக அ����� க���ப�� ேமேனா�கி�ேபா��; அ�ேபால�� உடலி� க���ப�� ஒ� வழி�ெச��� ஆ�யி�, 

அ�ளா� க�டக�ற�� அ� தி�வ�� எ��மா�� ெசறி��நி�ப� ேபா�� அ�வ�ளி� கல�த அ��யி�� 

எ��மா�� ெசறி�� நி���; அ�த�� ஆதி�� இ�லா அ��ெப�� ேசாதியா� சிவெப�மா� அ�யிைண�கீ� 

ஒ����. க�ைல : இைல�கல�; ெதா�ைன. 

(அ. சி.)  பரமா� உடைல - �ைமயாகிய உடைல. கைட�� தைல�� - ஆதி�� அ�த�� இ�லாத. கர��� - 

ஒ����. 

(2) 

2544. ெசவிெம�வா� க����� ேசரி� திரிய� 

அவியி� றியமன மாதிக� ஐ��� 

�விெவா� றிலாம� விரி�� �வி�� 

தவி�ெவா� றிலாத சராசர�  1தாேன. 

(ப. இ.)  ெசவி, ெம�, வா�, க�, ��� எ�� ெசா�ல�ப�� அறித�க�வியாகிய �ற�ெபாறிக� 

ஐ�தைன��ெகா�� விள��� ப��ட� விைன�கீடாக அைம�த�. அ� கால�கழிவி� அ��த��� அழி�� 

த�ைம��. மன�, எ��சி, இ��� எ��� அக��ற�கல� ����, பத�த� �லனாகிய ஓைச, ஊ�, �ைவ, ஒளி, 

நா�ற� எ��� த�மா�திைர ஐ��� ஆகிய எ������களா� அைம�த� �� உட�. இ��ட� மல�ேத��க 

அைம�த�. அதனா� இ��ட� மல�ேத�வி���வி� அழி�� த�ைம��. அத�கிைடேய ஊழி ��� ேந�மாயி� 

அழி��. அதனா� அ��டைல அழியா�ட� எ�� அைற�வா ஆ�ேறா�. இ�வி��டலா�� இைறவைன� ெதா�த� 

ேவ���. அத�ெபா��� மன� �வித�ேவ���. அ�ஙன� �வியாம� உலகிய� ெபா��களினிடமாக அவ�க� 

மன� கண�கி�றி� த��க��யாதப� விரிகி�ற�. கிைட�ேதா கிைடயாமேலா வ���வதா� �விகி�ற�. 

அதனா� அ��யி� உலகியைல� கட��� வழியறியாம� விழி�கி�ற�. இ��யி� உய��த இய��திைண� பிற��� 

வழியறியாைமயினா� உய�வ�லாத ஓரறி�யிராகிற நிைல�திைண� ெபா�ேளா� ேபச�ப��. 



(அ. சி.)  அவி - அவித�, அழித�. தவி�� - உலக�ைதவி�� நீ��� ெநறி. 

(3) 

2545. பரென�� மார� பர���� நி��� 

திரென�� மாகி� ெசறிெவ�� ெம��� 

உரென�� மா�ல ��� உமி���� 

வரமி�ங� க��யா� வா����ற வாேற. 

(ப. இ.)  ���த� சிவெப�மா� யா��� நீ�கமற� ெசறி�� நி�ற��கி�றன�. ெசறி� - நிைற�. 

அவ� எ�க�� நிைலேபறா� உயி���யிராக�� உைற�த��கி�றன�. ேம�� தா� அழிவி�றி நி�� எ��மா� 

நிலவி, காரிய அழி� பாடா� உலகிைன ஒ��கி� பி� 

 
1. விள�பிய. சிவஞானேபாத�, 5. 

ேதா��வி��� அ��கி�றன�. தி�வ�ளா� இ���ைமகைள உண��� அவ� தி�வ�� சிற���� அவன�ளா� 

வா��தன� எ�க. 

(அ. சி.)  திர� - உ�தி. ெசறி� - நிைற�. வர� - ேம�ைமயான ெசய�. 

(4) 

2546. அள�� �ரிய� தறிவிைன வா�கி 

உள�ெகா� பர�சக� உ�ட ெதாழி��� 

கிள��த பர�சிவ� ேசர� கிைட�தா� 

விள�கிய ெவ�ட ெவளிய�  1மாேம. 

(ப. இ.)  ���த� சிவெப�மா� ஆ�யிரி� ெச�வியிைன அள�தறி�� ெசயல�ற நிைலயா� 

�ரியநிைல�க� அ��யிரி� சி�றறிவிைன� த� ��றறிவி�க� அட��மா� ெச�வதாகிய வா��தைல� 

ெச��, அ��யிரி� ��ைம�� ெச�வி�� சிவனிைன�� ஒ��கைம�த உ�ள�தி�க� சிவெப�மா� 

ேமேலா�கி� திக�கி�றன�. அதனா� அ��யி� ம�ன� மைனவி ம�னி எ�� அைழ�க�ப�வ�ேபா� 

பரம�தா�ேச� அ�ைம பர� என அைழ�க�ப�கிற�. அ�நிைலயி� அ��யி� உலக �க�விைன ஒழி��வி�கி�ற�. 

பரமாகிய சிவெப�மா�� உரமாகிய ஆ�யி�� இ��ப�� இ���மா�� �ண��� எழி�ெபற நி�றலா� ஆ�யி��கிழவ� 

அறி� ெவளியனாவ�. உர� - அ�ைம இ��ப� - ஆ�டா�. இ��� - அ�ைம. அறி�ெவளி: ெவ�டெவளி; சிதாகாச�. 



(அ. சி.)  அறிவிைன - சீவ அறிவிைன. உள�ெகா� பர� - உ�ள�தி�க� ஒளி�தி���� சிவ��ட� 

இ���� ஆ�மா. கிள��த பர� - ெதளி�த ஆ�மா. ெவ�டெவளிய� - சிதாகாய வ�வின�. 

(5) 

2547. இ��பிைட நீெரன எ�ைன�� வா�கி� 

பர�பர மான பரம� வி�ேட 

உர�ெபற ��பா� ஒளிைய வி��கி 

இ��தஎ� ந�தி இதய��  2ளாேன. 

(ப. இ.)  ���த� சிவெப�மா� எரிேச� இ��பிைட� கர�த நீ�ேபா�� அ�ைமயாகிய எ�ைன� த� 

தி�வ��கீ� ஒ��கி� ெகா�டன�. தனி�ெப�� சிற��வா��த வி��ெபா�ளா�. பர�பரமான சிவ� பரமாகிய 

ேமனிைல�பா� அ�ல� அ�பா� நிைலைய�� கட�திய�ளின�. தி�வ� அ�ைம உர�ெப�த� ெபா��� �� (2457) 

பா�ெவளிைய�� ஒ���வி�த�ளின�. அஃதாவ� ��பா� ெவளிைய�� கட�� நி�ற��த�. அ�ஙன� 

நி�ற��பவ� ந�தி. அவ� எ���ள��� உைற�� நிைற�� நி�ற�ளின�. 

(அ. சி.)  பரம� வி�� - பராவ�ைதைய� கட��. ��பா� ஒளி - ��பா� ஒளி��� அதீத�ப�ட ஒளி. 

(6) 

 
1. மி�கெதா�. சிவஞானசி�தியா�, 8. 2 -19. 

2. �லவைர. �றநா��, 21. 

2548. கரி�� விளவி� கனிேபா� உயி�� 

உரிய பர��� ேனா�� சிவ�� 

அரிய �ரியேம� அ�ட�� எ�லா� 

திரிய வி���� சிவெப�  1மாேன. 

(ப. இ.)  யாைன ேநாயா� ப�ற�ப�ட விளா�பழ� ஓ��� ஒ� ேக�மி�லாதி��க, உ�ேள சைத�ப�� 

ஏ�மி�லாமலி���� இய�பின�. அ�ேபா� உயி�� உயிைர� தா�கிநி��� தி�வ���, ��ேனா�� சிவ��, 

ெசா��த�� அரிய �ரிய�தி�ேம� அைன��லக�க�� பி�ேனா�� சிவனா� ெச�ெபா�ளினா� மா�த� ெச�� 

ஒ��க�ப��. ஓ�சிவ� - ஓத�ப�� சிவ�. ��ேனா�� சிவ� ��ப�தாறாெம�யிைன� ெதாழி�ப���� 

சிவனாகிய அ�த�. பி�ேனா�� சிவ� த��வ�கட�த ெச�ெபா��. ஆ�யி���� திரி� மாையயி� சா��� ப��� 

அக�� தாயைனய தி�வ�ளி� சா�பிைன எ��த�. பரமாகிய அ����� திரி� அ��யிரி�� ��� நட�பா�றலா� 



நி�� உலகிைன உண��திவ�த� மாறி இ�ெபா�� வன�பா�றலா�நி�� ��ேனா��. சிவைன உண���த�. 

��ேனா�� சிவ���� திரி� ஆ�யி� அ��களாகிய இவ��ட� தா�� ெச�ெபா�ளா� நி�ற�. உலகி���� 

திரிபாவ� காரிய�பா�டா� ப�ைமயாக� ேதா��வ� ��ைமயா�� காரண�தி�க� ஒ���வ�. அ� 

ெச�ெபா�ளா� சிவ� எ�வைக� திரி�� எ�தா� எ��� ஒ��ேபா�� நி�� நில�வ�. திரிபைன��� 

ஆ�யி���� ெச�ைம. நல� எ���, அரிய வா��பா�க�ளவா� எ�பதைன ந�� நிைன� ��க. 

(அ. சி.)  கரி - யாைன (யாைன��ட விள�கனி) - விளாமர�� ேநா��� யாைன எ�� ெபய�. திரிய - 

மா�பட. 

(7) 

2549. அ�த�� ஆதி�� ஆ�� பராபர� 

த�த� பர�பர� த�னி� பர�ட� 

ந�தைம ���ெம�� ஞானேந யா�த�ேத 

ந�தி யி��தன� நாமறி ேயாம�ேற. 

(ப. இ.)  ���த� சிவெப�மா� எ�லாவ�றி��� அ�த�� ஆதி�மாக��ளா�. அ�ப�றிேய ெம�க�ட 

நாயனா� தா� அ�ளிய தனி�தமி� ���த� சிவஞானேபாத �த�� �த��பாவி�க� "அ�த� ஆதி எ�மனா� 

�லவ�" எ�ற�ளின�. த�மினி��� ெவளி�ப��த�ப�� வழிவழியா��ள அ�ளா�ற�கைள�� அ�வா�ற�க�ட� 

விரவிய ந�ைம�� த� தி�வ��கீ� ஒ��கிய�ளின�. ஞான�தா� அறிய�ப�� ேஞயா�த�தி� 

ந�தியி��த�ளின�. அ�வி��பிைன ந�மா� �கர����. ஆனா� �வல��யா�. ெம��ஞான� - ெம��ண��. 

ேநய� - ேஞய�: ெம��ண�வா� உணர�ப�� ெம��ெபா��. அத� அ�த�: சிவ�ரியாதீத� - அைன��� கட�த 

சிவெப�மானி� நிைன����� எ�டாெந�நிைல. உ��த�: வி���த�; ஒ���த� அறித� - ேவறா�நி�றறிவ�. 

உண�த� - ஒ�றா� நி�� ெசறி�� ஓவா� �க�வ�. 

 
1. ெம��பா�ெவ�. அ�ப�, 6. 26 - 4. 

" ெவ�சின. சீவக�, 4. �ண, 174. 

(அ. சி.)  ந�தைம உ�� - ஆ�மாைவ� சிவமயமா�கி. ேநய அ�த�� - சிவ�ரிய அதீத�தி�. நா� - 

ெப�த�களாகிய நா�. 

(8) 

 



28. வா�ைம 

2550. அ�ற �ைர�கி� அ��ப ேதச�க� 

��ற ம��தெபா� ேபா�� கனலிைட 

அ�றற ைவ�திைற மா�றற ஆ�றி�� 

ெச�ற� அ��த ெச���ட ரா�ேம. 

(ப. இ.)  ப�ற�றா� ப�றிைன� ப�றி ஏைன� ப�ற��நி�� ஒ���ெப�ெநறி தி�ெநறிேயயா��. 

அ�ெநறி�க� ெப�� 'நமசிவய' �த� 'சிவசிவ' ஈறாக� �ற�ப�� நா�ைம� தி�ைவ�ெத���� 

ெசவியறி��உவாகிய ந��பேதச�களா��. அ�மைறயா� ஆ�யி� கனலிைட� �ட�ேபா�� எ��த '�ட��ட�� 

ெபா�ேபா�' ஒளிவி��. ஒளிவிடேவ ��ற�க� அ�மா� சிவெப�மானிட�� நா�டமாகிய சி�ைதைய நா�� 

நி��த�க�. அ�ஙன� ஒ��வதா� மா�ப� ஏ�� இ�றி உடனா�� ெசயல�ெறா����. சமாதிநிைல ைக���. 

மாைய� ெதாட�� பைச�ெதாட�� �தலிய எ�லா� ெதாட��� அ��த�ளிய ���த� ெச���ட� 

சிவெப�மாேனயாவ�. நா�ைம� சிவமைறேய ந��றிைக ெபா�னா�க ேம�ைம� சிவ சிவவா� ேவ�� எ�பதைன 

ஈ�� நிைன���க. ேம��, 

"நா�� நமசிவய ந�ல சிவயநம 

��� சிவயசிவ �றிேம� - நா�� 

சிவசிவஎ� ெற��வ�ந� சீல�த� நா�கி� 

தவெநறிசா� ெச�தமிழ� தா�." 

எ�பைத�� நிைன��க. 

(அ. சி.)  அ�ற� - ப�ற�ற ெநறி. ��றம��த ெபா� - �டமி�� மாெசாழி�த ெபா�. அ�றற - மா� நீ�க. 

ைவ�திைற - சிவ�தி� சி�ைதைய நி��தி. மா�றற ஆ�றி�� - மா�பா� ஓழிய� சமாதி எ�தினா�. ெச�ற� - மல� 

நீ�கின. �ட� - ஒளி ெபா��திய ஆ�மா. 

(1) 

2551. எ�லா� அறி�� அறி� தைனவி�� 

எ�லா� அறி��� இலாபம� கி�ைல 

எ�லா� அறி�த அறிவிைன நாென�னி� 

எ�லா� அறி�த இைறெயன  1லாேம. 

 



1. ேசர�. 12. ேசரமா�ெப�மா�. 19. 

" எவேர��. அ�ப�, 6. 61 - 3. 

(ப. இ.)  சிவெப�மா� தி�வ��ண�� ஒ�வ���� தி�வ�ளா� ைகவ�மானா� பகலவ� ஒளியி� 

தைடயி�றி எ�லாவ�ைற�� ெவளி�ற� கா�மா�ேபா�� அக��� �ற��� எ�லாவ�ைற�� எளிதி� இ��த 

இட�திலி��ேத அவ� கா�ப�. அ��ண�விைன அைடய �யலா� ைகவி��� சில� உலகிய�ெபா��கைள 

��ண�வா�� ���ண�வா�� உ���ண�வா�� உண�கி�றன�. அ�ஙன� உண���� அைட��ேப� ஒ��� 

இ�� எ�லாவ�ைற�� ஒ��ேக யறி�� அறிவி��வ�� ���த� சிவெப�மா� எ�லா� அறி�த அறிவின� ஆவ�. 

அவைன அவன�ளா� நீ�காநிைனவா� உள�தைம�த உரிைம உ�தி�பா�டா� அவேன நாென�னி� தி�வ��ேப� 

உ�டா��. எ�லா� அறி�த இைற என�� எ���. இ�நிைல சார�ப�டா���� சா�பி� ெபயேர அைமவ� 

ேபா�றேதா� மரபா��. அ� சிவன�யாைர� சிவெனனேவ க�� வழிப��� ெதளி�� ெச�ெநறி�ைறைமயா� 

உணரலா�. ெம�க�ட நாயனா�� 'ஆலய�தா�� அரெனன� ெதா�ேம' (12) எ�ற�ளிய�� இ�க���� 

ப�றிேயயா�. ேம�� உலக வழ�கி�� � �தலிய வி�பவைர அ�ப�ட� ெபயரா� 'ஏ! �!' என அைழ�ப�உ� கா�க. 

(அ. சி.)  எ�லா� - உலக�ெபா��கைள. எ�லா� - அறி� �� ெபா��கைள எ�லா�. எ�லா� அறி�த 

அறிவைன - சிவைன. 

(2) 

2552. தாேன �லகி� தைலவ ெனன�த�� 

தாேன �ல��ேகா� த��வ மா�நி��� 

வாேன மைழெபாழி மாமைற ���தி�� 

ஊேன ��கிய ��ளெமா�  1றா�ேம. 

(ப. இ.)  தி�வ��ண�� ைகவர�ப�ட ஒ�வ� உலக �த�வெரன�ப�� த�தியினராவ�. அவேர உலகி��� 

ெம��ெபா��ண���� ெம��ைமய�மாவ�. ெச�தமி� மாமைறக� வாேன ெபாழிவி��� வ�ைம வா��த�. 

அ�மைறயினா� மிக� ெச��� தி�ைவ�ெத��ைத� கணி�பதா� ஊேன உ�கிய உ�ள� உ�ள����ைற�� 

ஒ�பிரலா� சிவெப�மா�ட� ஒ�றா� ஒ����. 

(3) 

2553. அ��ெப�ற காரண� எ�ெகா� அமரி� 

இ�ள�ற சி�ைத இைறவைன நா� 

ம���ற சி�ைதைய மா�றி அ�ைம� 



ெபா���ற ேசவ� ேபா��வ� தாேம. 

(ப. இ.)  சிவெப�மா� தி�வ�� ைகவர�ெப�றத� காரண� எ� ெகா� என ஆராயி�, தி�வ�� 

விள�கா� சி�ைத இ��கி�ற பி� அ���ள�தி�க� இைறவைன நா� அ�ேவ வி��பமாக வி��பதா��. அமரி� 

- வி��பமாகவி��தா�. அ�விைறவ� தி�வ�ளா� ம���ற சி�ைதைய மா��வ�. அ�ைம� ெபா�� உ�ற 

 
1. அ�ச. அ�ப�, 5. 65 - 6. 

" மி�னாைன. " 6. 46 - 2. 

தி�வ�ைய� ேபா��வ�. ெபா��: எ��� ெபா�றா�நி�� நில�� ெம��ைம. தாேம: ஈ�றைச; எளிதாக இனிதாக 

எ�ற�� ஒ��. 

(அ. சி.)  அமரி� - இ��தா�. 

(4) 

2554. ெம�கல� தாெரா� ெம�கல� தா�த�ைன� 

ெபா�கல� தா��� ��தா ஒ�வைன 

உ�கல� �ழி� தைலவ� மா�நி��� 

ெம�கல� தி�ப� விைள�தி��  1ெம�ய��ேக. 

(ப. இ.)  சிவெப�மா�மா��� கரவி�றி� ேபர�பிைன ெம�யாக� ��டவ� ெம� கல�தாராவ�. அ� 

சிவெப�மா�� அவ�க�ட� ெம�யாக� கல�� ெவளி�ப�� ேவ���. அ���ரி�த��வ�. கரவா�� 

வ�ென�சினரா� நிைலயாத உலகிய�ெபா��கைள நிைல��� என� பாேழகழி�பவ� ெபா��ெபா��ட� கல�த 

ெபா�யராவ�. அவ��� ��த�� ��வ� சிவ�. அவ� 'ெபா�க மி�கவ� ��� நீ��க�� ந��நி���' 

ந�நிைலயி� - அதனா� ��கி�றன�. அ� சிவ� ஆ�யி�க� உ�த�ெபா��� அவ��ட� கல�� ேபெரா��க� 

ெப��த�வனா� நி�கி�றன�. ெம�ய�யா�களா� விள��கி�றவ�க�� அவ�த� ெம�ய�பி� ெம�யாக� கல�� 

மாளாவி�ப� விைள�திட� ெச�வ�. 

(அ. சி.)  ெம� - வா�ைம. உ� கல�� - ஆ�மா�க� உ��மா� கல��. 

(5) 

2555. ெம�கல� தாெரா� ெம�கல� தா�மிக� 

ெபா�கல� தா�� ��தா� �னிதைன� 

ைககல� தாவி எ��ெபா� த�ணைல� 



ைககல� தா��ேக க���ற  2லாம�ேற. 

(ப. இ.)  ெம��ைமய�பின�ட� மிக�� ெம�கல�� விள��பவ� சிவ�. ெபா��கல��ைடய�பா� 

ஒ�சிறி�� ��த� ெச�யாத ஒ�பி� ஒ�வனா� �ேயாைன இைடயறா� நிைன��க�. அ� பயி�சி மி�தியா� ஆவி 

உட�பிைனவி�� நீ�கி ெவளிேம��காைல அ�ணலாகிய சிவெப�மாைன� ப�ணைம தி�ைவ�ெத��தா� பரவி 

அவ� தி�வ�யி�கல�த� ெச���க�. அ�ஙன� கல�பாேர அவ� தி�வ��க��திைன எ�திேனாராவ�. வா�ைம� 

சிற�பிைன இத�க� கா�க. 

(6) 

2556. எ�திய கால�  3தி�ெபா� ��சிவ� 

ெம��ெசயி� ேமைல விதிய� வா�நி��� 

ெபா��� �ல�� �கெலா�� நீ�தி�� 

ஐய�� அ�வழி யாகிநி� றான�ேற. 

 
1. ெச�ய�. அ�ப�, 4. 16 - 1. 

2. ெந�ச�. " 5. 27 - 3. 

" மனித�கா�. " " 91 - 7. 

3. கால��. 8. தி��பா���பதிக�, 5. 

" ேவ����. தி���ற�, 342. 

(ப. இ.)  தி�வ��க� ேபர�� ெச�த�� வா��த இள� ப�வ�ேத காைல�� மாைல�� ஆகிய 

இ�ெபா�தி�� வ�சகமி�றி அ�� ெச�தா� ஊ�விைனயா� விைள�� நிைலயா� ெபா�� �க��� அ� 

ெபா��கைள� ப��� ஐ��ல� நிக��� எ��� நிைல�த தி�வ���கைல� ெபா��தி நீ�க�ெப�� அைவ நீ�கேவ 

ஐயனாகிய சிவெப�மா�� ஆ�� ெவளி�ப�� நி�ற��வ�. 'கால��டாகேவ காத� ெச���மி�' என��, 

'ேவ��� உ�டாக� �ற�க' என�� நில�� ெச�தமி�� தி�மைறகைள ஈ�� நிைன���க. கால� அகைவ 

இளைம�� ெபா�தினைம�� �றி�பதா��. 

(அ. சி.)  எ�திய கால�� - அ��ெச�த�� ஏ�ற கால�தி�. ெம� ெசயி� - உ�ைமயிேலேய அ��ெசயி�. 

(7) 

2557. எ��வ ெத�தா ெதாழிவ தி�வ�� 

உ�ய அ��ெச�தா� உ�தம� சீ�ந�தி 



ெபா�ெச� �ல�ெநறி ெயா�ப�� தா�ெகாளி� 

ெம�ெய� �ரவிைய ேம�ெகா�ள  1லா�ேம. 

(ப. இ.)  தி�வ�� ேபர�� காரணமாக� தி�வ�� வ�ெத���. எ�தேவ ெபா��� �ல�� எ�தாதக��. இ� 

�ைறயாக� தைலயாய த�ணளி வா��த சிற�த ந�தி ஆ�யி� உ�ள அ�� ெச�தா�. அவ� தி�வ�� 

நிைனவா� ெபா�� ெபா�ைள உ��ண���� �ல�வாயி�களா� ஒ�பதிைன�� அைட�த� ேவ���. அ�ஙன� 

அைட�தா� ெம��யி��� எ�� ெசா�ல�ப��. �ரவியாகிய �திைரைய ேம�ெகா�� ெச���� ேம�ைம��டா�; 

அஃதாவ� அக�தவ� பயி�சி ��டா��. அக�தவ� - ேயாக�. 

(அ. சி.)  �லெனறி ஒ�ப� - ஒ�ப� வாச�க�. தா�ெகாளி� - அைட�தா�. ெம�ெய� �ரவிைய - 

ேதக�தி� ஒ�� வாசிைய. 

(8) 

2558. ைககல� தாைன� க��தி�� ந�திைய 

ெம�கல� தா�த�ைன ேவத �த�வைன� 

ெபா�கல� தா��� ��தா� �னிதைன� 

ெபா�ெயாழி� தா��ேக �கலிட மாம�ேற. 

(ப. இ.)  ஆ�யிரி� ந�ெலா��க ெநறியி� உடனா�� கல�� நி���. கட�ைள, அ��யிரி� அ�� நிைற 

��ள�� அவ� நிைன�த வ��ட� அ�ெபா�ேத ெவளிப�ட��� ந�திைய வண��மி�. ெம�ய�பி�க� ேமவி� 

கல�த ேமேலாைன� ெதா�மி�. அவேன மைற �த�வ�. அவேன ெபா�� ெபா�ளா� உலகிய� ெபா��கைள 

நிைலெயன�ப�றி உைல��� ெந�சினராய ெபா�கல�தா� �����தறியா� ��ணிய�. அவேன இய�ைக� 

�ேயானாவ�. அவ� ெபா�� ெபா�ளி� ப�ற�றா��ேக ெம��ைம� �கலிடமாவ�. ெபா�� ெபா�� - 

நிைலயா�ெபா��; உலகிய�ெபா��� உட��. 

(9) 

 
1. ெம��பா�, அ�ப�, 6. 26. - 4. 

2. பத�ெத�. அ�ப�. 4. 108 - 2. 

2559. ெம��தா� அக�ப� ேமவிய ந�திைய� 

1ைக�தா�ெகா� டா�� திற�தறி வாரி�ைல 

1ெபா��தா� இ��ைபைய� ெபா�யற நீவி�ட�� 



1அ�தா� திற�கி� அ��ேபற தாம�ேற. 

(ப. இ.)  எ��� ெபா�றா ெம��ைம ேச� சிவெப�மானி� தி�வ�� தாளிைணைய� ேபர�� வா��த 

உ�ள�தி�க� ேமவிய�ள� ெச�த� யாவ���� எளி�. அ� �ைறயி� அ�ப��ள�தி� த� உ�ைம� 

தாளிைணைய ேமவிய�ளியவ� ந�தி. அ�தைகய தி�வ�ைய ந�ெனறி நா�ைம (2550) ந�றவமா� ைக�தா� 

ெகா�� ஆ��திற�தறிவாரி�ைல. நிைலயா அ��பைடேம� விைள�� ெபா��க� ேச��� நிைற���ளனவ�ைற 

இ��ைப உட��. அ� �ட�பி�க� ெகா���ள நிைலயா�ப�ைற நீ வி�டக�வாயாக. வி�ட�� தி�வ�� ப��� 

ெப���. அதனா� அ�தா� திற�க�ெப��. ெபறேவ அ�ேவ கிைட�த�கரிய ெப�� ேபறா��. 

(அ. சி.)  அக�ப� - உ�ள�திேல ைக�தா� - ைகயிேல தாளி����. ெகா�� - அைத�ெகா��. 

ெபா��தா� இ��ைபைய - ெபா�யின� �ல� ைவ�க�ப���ள உடைல. அ�தா� - ���ைன வாயிலி� உ�ள தா�. 

திற�கி� - திற�தா�. 

(10) 

2560. உ��� வைகயா� உண�வினா� ஏ��மி� 

ெம�ய� அரெனறி ேம��� தி�ெணன� 

ெபா�ெயா�� மி�றி� �ற�ெபாலி வா�ந� 

ஐய�� அ�ேக அம���நி� றான�ேற. 

(ப. இ.)  பிற�ப��� சிற���� உ��� வழி ந�ெனறி நா�ைமயா��. அ� நா�ைமயி���� அறிவாகிய 

உண�� ெநறிேய சிற�த�. அ� ெநறியினா� சிவெப�மாைன ஏ��மி�க�. அத� ேம� ெம��ெபா�ளாகிய அரனா� 

தி�வ�யி�றைல� ��� ேபரி�ப� �க�� ேமெனறி ஆ����. அ�தைகய ேப� ெப�றா� சிவன�� 

உ�தி�பா��ட� ெபா��ப�� ஏ�மி�றி அக� ெபாலிெவா��� �ற��� சிவ�ெபாலிவாக� திக�வ�. அவ�த� அ��� 

ெந�ச�� ஐயனாகிய சிவெப�மா�� அ�� ெவளி�ப�� வி��பி நி�ற�ளின�. 

(11) 

2561. வ�� ப��த மல��பழ� ஒ���� 

த�பா� பறைவ ����ண� தாெனா�டா� 

அ��ெகா� ெட�தி� டகல� �ர�தி�� 

ெச�ெபா� சிவகதி ெச�ெற�த  2லா�ேம. 

(ப. இ.)  ந�மண �தி�தெலா�� எ��� ெசறிவா��� தி�வ�� மலரி�க� க�றவ�க���� காழி� 

கனியாகிய சிவ� 



 
(பாட�)1. தா�. 

2. ெம��ைமயா�. அ�ப�, 4. 76 - 2. 

" ெத�ள�. " 5. 91 - 10. 

" ேக�. " " 56 - 9. 

ஒ����. அ� சிவ�பழ�திைன (2922) ஆ�யி� உ�ணாவ�ண� ஊ�ெச��� காம� ெவ�ளி க��ப���ள� 

�தலிய பறைவக�� ஆ���ளன. அதைன அ� பறைவக� �����ண ெவா�டா�. தி�வ��ண�வா� 

��கைணயினா� தி�வ�� �ைணெகா�� எ�த� ேவ���. அ�ஙன� கைண எ�� �ர�தினா� ெச�ெபானி� 

மி�க சிற�த சிவனிைலயிைன� ெச�ெற�தி யி��றலா�. 

(.அ. சி. ) வ�� ப��த - வாசைன மி��த, அஃதாவ� எ�லாவ�ைற�� அறி��. மல� - மலராகிய 

உ�சி�தாமைர. பழ� - ஞானமாகிய பழ�. பறைவ - காமாதிக�. அ�� - அ��ேபா�� ��ைமயான மதி. 

(12) 

2562. மய�கிய ஐ��ல� பாச� அ���� 

�ய�க�� தாைன� ெதாட�மி� ெதாட��தா� 

திய�க�ெச� யாேத சிவென� ெப�மா� 

உய�ேபா எனமன� ஒ��வி� தாேன. 

(ப. இ.)  ெச�ெநறி ெயா��� ெச�ெபா���ணிவினைர மய�க� ெச�த� ெபா��� �ைன�ெத�� ஐ��ல� 

பாச�கைள அ�ளா� அ��த��பவ� சிவ�. அவேன ஆ�யிரி� த�மா�ற� பிற�பி� கல�க�ைத�� 

தவி��த�ளின�. அவ� தி�வ�யிைன� ெதாட��க�. அ�ஙன� அளவிற�த காத�ட� ெதாட��தா� ஒ� சிறி�� 

மய��வைத� ெச�யாம� எ�ெப�மானாகிய சிவ� ஆ�யி� உ��� ேபாமா� அ� �யி�களி� மன�ைத 

ஒ�ைம�ப��தி ய��வ�. 

(அ. சி.)  �ய�� - கல�க�. திய�க� - மய�க�. உய�ேபா - உ���ேபா. 

(13) 

2563. மனம� தாேன நிைனயவ� லா��� 

இனெமன� �� மி��காய ேமவ� 

தனிவினி னாத�பா� த�கன ெச�யி� 

�னித� ெசயலா�� ேபாத�  1�வி�ேக. 



(ப. இ.)  சிவெப�மா� தி�வ�யிைணயிைன மனமாறா� பயி�சி மி�தியா� தாேன நிைன��. அ� த�ைம 

வா��த தி�ெநறி வ�லா��� அவ� த� அ��ெப�� அறி�� ெதா������ �ைணயா� இனமா� நி�ப� அவ� 

த� �ய உட�ேப யா��. அ� �ட�� ேம�� ஒ�ைம�ட� தனி�தி��� சிவெப�மாைன� தி�வ�ளா� உ�ள� 

கிழயி� உ�ெவ�தி அ� தைலவ�பா� ஒ��வி�த� ேவ���. அ�ேவ த�கன ெச��� தவமா��. அ� 

தவ�திைன� ெச�யி� �ேயானாகிய சிவ� த� தி�வ��ண�வா� அறி� நில�தி� உ��� ேபாமா� அ�ளி� 

ெச�வ�. 

(அ. சி.)  இ��காய� - ெப�ைம��ள சரீர� - தனிவினி� தனி�தி���. ேபாத� �வி - ஞான�மி. 

(14) 

 
1. மனம�. சிவஞானசி�தியா�, 2 . 2 - 21. 

" வா��த. அ�ப�, 5. 90 - 7. 

29. ஞானி ெசய� 

2564. ��ைன விைனவரி� ����ேட நீ��வ� 

பி�ைன விைன�கணா� ேப��தற� பா��ப�க� 

த�ைன யறி�தி�� த��வ ஞானிக� 

ந�ைமயி� ஐ��ல� நாடலி  1னால�ேற. 

(ப. இ.)  'ஞான ெம��ெநறிதா� யா���� நம�சிவாய� ெசா�' ஆதலா� அ�ெநறி ெயா�கேல ஆ�யி�களி� 

அ��கட�. அ�ஙன� ஒ��வா��� வ�� ஊ�விைன அவ� உடெலா�� ஒ��யழி��. அத��� காரண� அ� 

ெப��தைகயா� உ�ள� ��ேனா� தி��ெபயரா� தி�ைவ�ெத��திைன இைடயறா� உ�� ெகா�ேடயி��ப�. 

அதனா� அ� �� அவ� உ�ள��� ெச�ல அ���. அஃதாவ� ஊ�விைனயைன��� உைடயவனாகிய 

சிவெப�மானா� ஆ�யி��� ந��வதா��. அவ� அ� விைனயிைன ந��வ� த�ைன 

நிைனவி�த�ெபா��ேடயா�. அ� விைன�� அ� �யிைர அைடவ� நிைன�மா� ெச�த�ேகயா�. அ� �யி� 

தி�வ�ைய இைடயறா� நிைன�பி� அ� ���� ஆ�� ேவைல ஏ�� இ�ைல. ஆதலா� அ��� ெசயல�� 

அழி��. இ� ��ைமயிைன� �ல�ப���வேத '��ற� �தி�த ேநா�றலி� ஆ�ற� ேச�' மா��க�ேடய� 

தி�வரலாறா��. ஆயி� அ� �� ெசய� ெச�ய �ைனயாமல�லவா அக�த�ேவ���. �ைன�த ெத�ெனனி�? 

ஊைழ ெவ��த� எவ���� ��யாெத��� ெகா�ைக பீைழ� பிைழபா�ைடய ெத�பைத�ண���த���, 

தாளா�ைமயி� றைல நி��� ேவளாளரா� சிவன�யா�க�� ம��� ��� ெம�பைத நா�ட���, ��மி� கைண 



உள��கா� உடலி�ப�� மீ�வ� ேபா�� ஊ�� மீ�� எ�ப� கா�ட��� நிக��த ெத�க. ஊைழ ெவ��� பைட 

��ேனா� நாம� த�ெச���. சிவன�யா� ேவளாளராவ� அவ� த� ஆவி�� உட�� உைடைம�� சிவெப�மா��� 

உவ�தளி��� ஒ�ைமயா� எ�க. ஒ��ைடெயா�பாக �ைறேய ெம�� ெபா�� நாயனா�, க�ண�பநாயனா�. 

இய�பைக நாயனா� ஈ�தைம கா�க. ேம�� பாட� ப�யாதாைர அ����தி�� அ���� ப��க� ெச�ய ஆசா� 

ைக�ெகா��� க�வி பிர�ப�ேகா� அ�ேகா� ப�யாதாைர ய�றி� ப��பாைர ஏ�� ெச�யாைம�� இத�ெகா�பா��. 

எ�லாைர�� ந�லாராயா��வத�� அைம�த பா� காவலைர ந�லா�க�� அ�சாைம�� ஒ�பா��. உ�ட� - 

இைடயறா� நிைன�த�. ����ேட நீ��வ� - ��ேனாைன நிைன�ேத நீ��வ�. பி�ைன விைனயாகிய 

ஏ�விைன�க��� உ�ள� ெபா���த�� வாயிலி�ைம 

 
1. நா�. அ�ப�, 5. 68 - 6. 

" நாம�ல. சிவஞானேபாத�, 10. 2 - 1. 

" சா��தாைர�. " " 2. 

" ஊைழ��. தி���ற�, 620. 

" உண�வி�. 12. ச�ப�த�, 165. 

" சிவாய. ஒளைவயா�, ந�வழி - 15. 

யா� அதைன� ேப��தற� பா��பா�க�. இ� க��� கயி� இ�ெறாழி�தா� ேவெறா�ற��� பய�ப�வத�றி� 

க��வத��� பய�படாத�லவா? அ�ேபா� ஏ�விைன�� ெச�தாைர� பணி��� வ�ைமயி�றி ெசய�ப�டா� விைன 

வீ� ெகா�ெடழ ஊ�� உரமா� நி���. ஞாயி�றி� ஒளிக�ேட த�ைன� கா�� ஞால�தா� ேபா�� 

தி�வ��ண��ைடயா� தைலவனாகிய சிவெப�மாைன� க�ேட த�ைம�� கா�ப�. அவ�த� ஐ��ல�� ப�� 

ேபால�றி இ�� சிவெப�மாைனேய அ�ளா� நா�கி�ற�. அதனா� அவ� த�ைம� கா�ப�� தைலவைன� 

கா�ப�� த�� எ�க. பா�காவல� - ஊ�காவல�. 

(அ. சி.)  ��ைனவிைன - ஊ�. உ�ேட - அ�பவி�ேத. பி�ைன விைன - இ�த� பிற�பி� இய��� விைன 

(ஆகாமிய�; கணா� - ெச�யா�. ேபா�தற - க�ம�ைத வி�� இ��க - ந�ைமயி� - ந�ைமைய� ெச�வதி�. 

(1) 

2565. த�ைன யறி�தி�� த��வ ஞானிக� 

��ைன விைனயி� ���ைச யவி��ப�க� 

பி�ைன விைனைய� பி���� பிைசவ�க� 



ெச�னியி� ைவ�த சிவன�  1ளால�ேற. 

(ப. இ.)  ஆ�யி��� இ�விைன ெயா���, மல� ெச�வி�� வா��த வழி� தி�வ�� வீ��சி எ��� அ�� 

வீ��சியிைன� ச�திநிபாத� எ�ப�. இ� வீழ�சியிைனேய ெச�னியி� ைவ�த சிவன�� எ�� ஓதின�. 

அ�சிவன�� வல�தா� த�ைன யறி�தி�வ� தி�வ��ண�வினராகிய த��வ ஞானிக�. அவ� 

��ைனவிைனயாகிய எ��விைனயி� ���ைச அவி��� அக��வ�. ���சவி��தலாவ� வ��தவி��� ேபா� 

��வ�� சா��த�� பயனி�லாம� அவ� த� தி��கைட�க� ேநா�க�தாலா��த�. ���� ���சாக 

���தைம�த க�ணிவைல ���� அவி��தா� பய�படாத�லவா? அ�ேபா�றதா�� இ���. பி�ைன 

விைனயாகிய ஏ� விைனைய� பி���� பிைசவ�. பிைசத� - உ���ெறழா வ�ண� உ���ைலவி�த�. ��யணி 

ெபா�யா� உ���ைல�� வ�விழ�த கால�� அணிய�படாைம இத�ெகா�பா��. ��யணி: தைலயி� அணி�� 

அணி; தி��� எனி�� ஒ���. 

(அ. சி.)  ��ைன விைனயி� ���� - ச�சித�. பி�ைனவிைன - ஆகாமிய�. 

(2) 

2566. மனவா��� காய�தா� வ�விைன ��� 

மனவா�� ேந�நி�கி� வ�விைன ம�னா 

மனவா��� ெக�டவ� வாதைன த�னா� 

தைனமா�றி யா�ற� த�ஞானி  2தாேன. 

 
1. இவ�லகி - சிவஞானசி�தியா�, 10. 

2. இதமகி - சிவஞானசி�தியா�, 2 - 2 - 10. 

" மனம�. " " " 21. 

(ப. இ.)  உ�ள�, உைர, உட� எ��� ���� மன�, வா��, காய� என�ப��, இ� ���� 

சிவனிைனவி�றி� ���பி�� ெதாழி�ப��� அவ� தம��� பலவிைனயா��. பவ� - பிற��. பாவ� பயனாகிய பிற��� 

பவ� எ�றாயி��. அதனா� வ�விைன ��� எ�ற�ளின�. அ� ���� சிவனிைன�ட� அவேனா�ைய�� 

த�ெசயல��� தைலவ� ெசயலா� ேந�ற நி�கி� அ� விைனக� ெவ�பி�ேறா�றிய ெவ�கதி� க�டவ�, 

��பனி�ெக� மாற� ேபால'� ேகெட��� ேந�ற நி�ற� - �ைணயா� நி�ற�, உ�ள�� உைர�� பிற���� 

வழியாகாதப� அவ�றி� �ைன�ைப� ெக��தவ� அக�தவ� பயி�சியினா� த��ைன�ைப மா�றி அ�� 

�ைன�பாக ஆ��வ�. அவ� தி�வ��ண�வின� எ�� ெச�ப�ெப�� த��வ ஞானியாவ�. மா�றியா�ற��� 



'த�த��ற�ைன� ெகா�டெத� ற�ைன� ச�கரா' எ�ற�� ஒ�� ெக�டவ� எ�ப� சிைனவிைன �த� ேம� 

நி�ற�. 

(அ. சி.)  ேந� நி�கி� - ந�ேனறியி� நி�றா�. ம�னா - ெபா��தா. வாதைன த�னா� - அ�டா�க 

ேயாக�தா�. தைனமா�றி ஆ�ற - த�ேபாத�ைத அழி�� ஒழி�க. 

(3) 

2567. நி�ற லி��த� கிட�த�  1நைடேயாட� 

ெப�றவ� கா�� தி�வ�� ேபராம� 

ச�றிய� ஞான�த� தான�த� த�கேவ 

உ�ற பிற�ப� ெறாளி�ஞான நி�ைடேய. 

(ப. இ.)  நி�ற�� இ��த��, கிட�த�� நட�த��, ஓட�� ெச��� ெபா�� தி�வ�� நிைன� 

நீ�காதி��த� ேவ��� 'சா�ற�ப�� இய�ைக ெம��ண�� அ�ஙன� நீ�காதா���� த�த�ளின�. அ�ஙன� 

த�த�ளிய ேபெரா��க� ெப�மா� அ�த� எ�� அைழ�க�ப�வ�. அ� �யி� அ�தமாகிய த�பா� த�கேவ 

அ�ஙன� அ�ளின�. அதனா� அ� �யி� பிற�ப�� விள�கமி�க ஞான நி�ைடயிைன எ���. சா�றிய� எ�ப� 

ச�றிய� என� �ைற�� நி�ற�. 

(4) 

 
30. அவாவ��த� 

2568. வாசி� �சி�� ேபசி வைகயினா� 

ேபசி யி��� பித�றி� பயனி�ைல 

ஆைச�� அ��� அ�மி� அ��தபி� 

ஈச� இ��த இட�எளி தா�ேம. 

(ப. இ.)  �க��� ேபச� ெப�� வாசியாகிய உயி����, ஊசியாகிய ந�நா��� அவ�றி� த�ைமக�� பய�� 

பயி�சி�� ேபசி� பய� இ�ைல. பித�றி�� பயனி�ைல. இைவ, தாேம வாழேவ��ெம��� ஆைச��, தா�யர� 

த�ைமெய�லா� ெதாழ அைவ தாழ 

 
1. நி�றா��. 12. ப�தரா�� பணிவா�, 7. 



ேவ��� எ��� த�பால�பாகிய ெச���� நீ�கா ஒ�வ��� ஆகா. அதனா� அவ�ைற அ��க�. அ��தபி� 

சிவெப�மா� எ��த�ளியி���� இட�திைன எ��த� எளி�. அ� விட� அ�பினா� ��ைம எ�தி அ�ளினா� 

ஒளி�� த� உ�ளேமயா��. அ�� ஈ��� ப�றி� ேம�� - ப�� : ப��; ப�தி. 

(அ. சி.)  வாசி - பிராணவா�. ஊசி - ���ைன. 

(1) 

2569. மாட�� ளானல� ம�டப� தானல� 

�ட�� ளானல� ேகாயி�� ளானல� 

ேவட�� ளானல� ேவ�ைகவி� டா�ெந�சி� 

�ட�� ேளநி�� ��தித�  1தான�ேற. 

(ப. இ.)  ���த� சிவெப�மா� எ�வைக ேவ�ைக�� வி�டவ� எழி� ென�சக�� உயி���யிரா� உ� 

நி�� நீ�கா நிைலைமயனா�� பா�கா� உைற�� தி�வ��ேப� அ��கி�றன�. அ�ஙன� அ��வத�� 

வாயி�க� சிவ� ெபாலி�மி�க மாட�க�, ம�டப�க�, �ட�க�, ேகாவி�க�. ேவட�களா��. இைவ யைய�� 

அவைன நிைன���� க�விகேள. இைவ மா���� ெச��� ப� ேபா�றனவா��. க�பத��� க�வியா� �� 

ேபா�றன�மா��. அதனா� இ� விட�களிென�லா� நிைல�� நி�பானல� எ��� க��தா� மாட� �தலியவ��� 

உளானல� என ஓதின�. 

(அ. சி.)  மாட� - �வரி� உ�ள மாட�தி�. �ட� - உ�ள�. 

(2) 

2570. ஆைச ய�மி�க� ஆைச ய�மி�க� 

ஈசேனா டாயி�� ஆைச ய�மி�க� 

ஆைச பட�பட ஆ�வ�� ��ப�க� 

ஆைச விடவிட ஆன�த  2மா�ேம. 

(ப. இ.)  அ�ைமயாகிய ஆ�யி� 'ேவ�ட�த�க தறிேவா� நீ' என நிைனயா� த�பா� �த�ைம ஏ�றி வீ�� 

ேவ��த� ஈ�� ெப����றேம யா�. இதனாேலேய ஆ�ைடய அ�க�� 'காய�தி�வா� உ��ைடய கழ�கீ� 

ைவ�பா�, க��தேல எ�னேதா இ�கதிகார�' எ�� ஓதிய�ளின�. ேநாயாளி ம���வ�பா� ஆைணயி�வ��, 

க�பா� க�பி�பா�பா� ஆைணயி�வ�� பிைழ யா��ம�ேறா? அைவ�� இத�� ஒ�பா��. அதனா� ஆ�டவ 

ேனாடாயி�� ஆைசய�மி�க�; ஆைசய�மி�க�. ஆைச��டாக உ�டாக� ெப����ப�களா� வ�� வ����. 



அ� வாைசயிைன விடவிட இ�பேம ஈ��றி� ெப���. ஈசேனாடாயி�� எ�ப� தி�வ�� ேப�றி� க��� 

எ�பதா�. ஈசேனாடாயி��: உ�ைம உய�� சிற��. தி�வ��ேப� காரிய�; தி�வ�ய�� காரண�. கடைமைய�� 

 
1. ேவ�டாைம. தி���ற�, 363. 

2. நாயி�. 8. �ைழ�தப��, 8. 

" ேக��. 12. தி����ட� சிற��, 8. 

" இ�ப� விைழயா�, தி���ற�, 615. 

" பிற�ேதா ...ற�ளி. மணிேமகைல, 2. ஊர�. 64 - 7. 

அ�ைமைய�� காதலி�பா���� காரண�ைத விைழதேல �ைழவி� கடனா�. �ைழவி� - ��றமி�லாத. 

(3) 

2571. அ�வன �த�க� ஐ��� உடேன 

ப�வழி ெச�கி�ற ப�றற வீசி 

வி�வ� ேவ�ைகைய ெம��நி�ற ஞான� 

ெதா�வ� த�ைம� ெதாட�த� மாேம. 

(ப. இ.)  அ��� �லனா��ள �த�க�. எ�ற விட�� ஆ�யி�ட� மா�ப�ட �ல�க��� வலியாக��ள 

�த� என� ெபா��ப�� ஈ��. அைவ த��� ஒ�ேறாெடா�� 'மா�ப�� ஒ�றைன ெயா�� மி�� நி�� 

அழி��� த�ைமய என ஓதின�. அ� �த�க� வாயிலாக விைளவ�� ேவ�ப�வ�� ஆகிய ஊ� உைட உைற�� 

உைற �தலியவ��� ெகா���ள ப���கைள அறேவ மா�றி எ�வைக ேவ�ைகைய�� வி�வேத ெம��ெநறியா��. 

ெம�யாக நிைலெப�� நி�� நீளி�ப�த�� தி�வ��ண�ைவ� ெதா�வேத சிற�ெப�க. அ� �ண�ேவ ந�ைம 

அகலா� ெதாட��� ஆ�டவ� அ��கீ� அம����. அ��த� - மா�ப�த�. உைற - ம���. 

(அ. சி.)  அ�வன - ஒ�ைறெயா�� பைக�� அழி��� �த�க�. த�ைம� ெதாட�த� - த��வ� 

கைள�� ஆ�மாைவ ஆரா��� அறித�. 

(4) 

2572. உவா�கட� ஒ�கி�ற �ழி�� ேபான 

�வா�கட ��ப��� ��சின� வாேனா� 

அவா�கட ��ப� ட��தின� ம�ேணா� 

தவா�கட� ஈச� தரி��நி�  1றாேன. 



(ப. இ.)  ப�வ கால��� ெபா��� கட� ேபா�� அளவி�றி� ெபா�கி உலகிைன அழி�த நீ�ழிக� பல 

கழி�தன. இவ�றிைன� கட�ழி எ�ப. வாேனா� �தலாயினா�க�� இ�ப��ப� கடலிைட� ப�� மா�� ம��� 

ேபாயின�. ம�ேணா�க� அவா� கட��ப��� பிற�பத�ேக ஆளாகி அ��தின�. எ��� ெபா�றா� ேபரி�ப 

அ�ளாழிைய� சிவெப�மா� தா�கி நி�றன�. 

(அ. சி.)  உவா�கட� - ப��ணமியி� ெபா��கி�ற கட�. �வா� கட� - �க��க வ�வ� கட�. தவா�கட� - 

நீ��த� இ�லாத அ��கட�. 

(5) 

2573. நி�ற விைன�� பிணி�� ெந��ெசய� 

உ�ெதாழி ல��� ��தம தாக�� 

பி�ைற� க�ம�� ேப��த�� ேந�ெப��� 

��ற அ��த�� ஞானிக� ��ைமேய. 

 
1. அவாெவ�ப. தி���ற�, 361. 

" ஆராவிய�ைக. "370. 

" அ�றவ. "365. 

(பாட�) 2. ��ெதாழி. 

(ப. இ.)  ெந�நா� நீ�கா� நி�ற இ�விைன��, ��மல� பிணி��, ெதாட�வறா� நீ�� நிைன�பதாகிய 

தியான�� அக�� அ�ளா� ��ைம எ��� ஆ�யி�. அத�பி� ஐ��ல வரி�� நீ���. நீ��மா� ெச�த�ளிய 

தி�வ�� ேந�ெபற ெவளி�ப��. அ� வ�� அ��யிைர� த�னி� அ����. அ��தேவ ஆ�யி� 

தி�வ��ண�வினதா��. அ� நிைலேய சிவஞான நிைல; அ� நிைல நி�பாேர ஞானிக�. அவ�க� எ�திய அ�� 

அ��தேம ெம��ண��� ��ைம. ஞானிக� - ந�லா�. 

(அ. சி.)  பிணி - பாச�. ெந��ெசய� - தவ�. உ� ெதாழி� - நிைன�த�. ஐ�க�ம� - ஐ��ல வியாபார�. 

(6) 

2574. உ�ைம �ண���ற ஒ�சி�தி ��தியா� 

ெப�மய� ெக�டற� ேபற�ட சி�தியா� 

தி�ைமயி� ஞானி சிவகாய� ைகவி�டா� 

வ�ைம ய��தா� அைட�த�பி� ஆ�ேம. 



(ப. இ.)  தி�வ��ண�வாகிய உ�ைமயிைன� தி�வ�ளா� உண��� ந�ெனறியி� ெச�ல எ��� ெபா�றா 

அறிெவாளி� ெசறிவா� நி��� சி�தி ��தி ைக���. மாயாகாரிய வி��பமாகிய ெப� மய�க� நீ�கினா� அ�ட 

சி�தியாகிய ேப� கிைட���. உர� எ��� தி�ைமேச� ந�லா� தா� ஒ��கி நி�பதாகிய சிவ �ரிய�ைத�� 

ைகவி�டா� வளமி�க தி�வ�� ைகவ��. ைகவரேவ தி�வ��ண�வி� அ����. அ� வ�பிேல இ���றைம��. 

தி�ைம - ைவரா�கிய�. ஆ�� - அம��தி����. 

(அ. சி.)  உற நி�க - ேப� ெப�த��ரிய. தி�ைம - ைவரா�கிய�. சிவகாய� - தா� ஒ��கி நி��� 

சிவ�ரிய�. அ�பி� ஆ�� - அ��ட� அம��. 

(7) 

2575. அவனிவ� ஈசென� ற��ற நா�� 

சிவனிவ� ஈசென� ��ைமைய ேயாரா� 

பவனிவ� ப�வைக யாமி� பிறவி 

�வனிவ� ேபாவ� ெபா�க�ட  1ேபாேத. 

(ப. இ.)  தா� சிவனாக� தி�வ� �ண�வா� தி�நீறி�வ�. அவைர� சிவனாகேவ உ�ைமய�பின� 

எ��வ�. அ� �ைறயி� ஆ�யிராகிய இவ� அவனாகிய �ைறயா� இவைன ஆ�டானாகிய ஈசென�ேற அ��ற 

நா�வ�. நா�த� - சி�தி�த�. அ� வைகயாக நா�� சிவேன இவ�. இவேன ஆ�டா�. இ� ��ைமைய அ�ளா� 

உண�த� ேவ���. இ� ��ைமயிைன உணராதா���� ப�வைக� பிறவி ��டா��. உலகிய� ெபா��ைமைய 

அ�ளா� உண��த ேபா� ப�ேவ� �வன�களி� ேபா�� பிற�க ேந�� விைனக� அ�தைன�� அக�ெறாழி�� 

�வன� எ�ப� �வ� என நி�ற�. 

(அ. சி.)  பவனிவ� - பாவ�ைத�ைடய இ� சீவ�. �வனிவ� ேபாவ� - இவ� ேபா�� பலவைக�ப�ட 

�வன�க�. 

(8) 

 
1. இவ�லகி. சிவஞானசி�தியா�, 10. 

2576. ெகாதி�கி�ற வா�� �ளி�கி�ற வா�� 

பதி�கி�ற வாறி�த� பாரக ���� 

விதி�கி�ற ஐவைர ேவ�டா �லக� 

ெநாதி�கி�ற காய�� �ெலா�� மாேம. 



(ப. இ.)  ஆ�யி��� மாயாகாரிய உட�� உலக�கைள� பைட� தளி�பைத� ெகாதி�கி�றவா� என� 

��வாராயின�. அ� ெபா��கைள� கா�த��� �ைறயிைன �ளி�கி�றவாெற�றன�. �ைட�த��வைத� 

பதி�கி�றவா� எ�றன�. பாரக ������ இ� ��� ெதாழி�� உ�ளன. ஆ�யி�களி� உண�வி�மா��� 

ெச�ய�ப�� மைற�த� அ�ள�க�� ெகா�ள�ப��. இ� ைவ�ெதாழி�கைள�� தி�வாைண ம�வி ஒ�வா� 

ெச��� கட�� நிைலயின� ஐவ�. அவ� �ைறேய அய�, அரி, அர�, ஆ�டா�, அ�ேளா� என அைழ�க�ெப�வ�. 

தி�வ��ண�� ைகவ�த அ�ளாள� இ�ைவனவர�� எ��� வி��பா�. வி���� ஏைனயா���� பைட�க� 

படேவ��ய உட�பி� ��வத��� காரணமாகிய விைனைய �ெல�� உ�வகி�தா�. அஃதாவ� ஓ�ட�பினி�� 

ம�ெறா�ட�பி� ��வத��ரிய விைன� ெதாட�� ேந�ைம ெச��� �� ேபா�றி��தலி� �� எ�ற�ளின�. 

ெநாதி�கி�ற: அ�வ��கி�ற. 

(9) 

 
31. ப�தி�ைடைம 

2577. ��திெச� ஞான�� ேக�வி� மா�நி��� 

அ�தைன மாயா அமர� பிரா�தைன� 

��தைன� ��ெநறி யா�நி�ற ேசாதிைய� 

ப�த� பர�� ப�பதி  1தாென�ேற. 

(ப. இ.)  வீ�ேப�றிைன அளி�த��� தி�வ��ண�வாக��, அ��ண�விைன ந��� தி�ைவ�ெத��� 

மைறயாக��, நி�பவ� சிவெப�மா�. அவேன அைன��யி���� அ�த�மாவ�. அவேன எ��� ெபா�றா 

வானவ� தைலவ�மாவ�. அவேன இய�பாக� பாச�களினி��� நீ�கிய �ேயா�மாவ�. அவேன எ��� ம�கா 

அறி�� ேபெராளி�மாவ�. அவேன ெம�ய�ப�களா� வழிப��� ேபா�றி� �கழ�ப�� ப�பதியாகிய இைறவ�மாவ�. 

(1) 

2578. அ�யா� அ�யா� அ�யா�� க�ைம�� 

அ�யனா� ந�கி� ட�ைம�� ��ேட� 

அ�யா� அ�ளா� அவன� �ட 

அ�யா னிவென� ற�ைமெகா�  2டாேன. 

 
1. அ�வி�. சிவஞானேபாத�, 12. 4 - 1. 



2. விைனயா. " " 4 - 2. 

(ப. இ.)  சீல�, ேநா��, ெசறிெவ��� ��திற� பா�பா��� க��� உ�ள ெம�ய�யா�க��� 

தி�வ�ளா� அ�ைம ��டா� அறி� ெநறியினராவ�. அவ���� அ�ேய� தி�வ�ளா� அ�ைம ��ேட�. �ணேவ 

அ� ெம�ய�யா� ெபா�யி� தி�வ�ளா� சிவெப�மா� தி�வ�யிைணயிைன���� தி��ேப� ெப�ேற�. ெபற�� 

அ�சிவெப�மா� இவ� ந�ம�ைம என ஏ�� ெகா�ட�ளின�. அ�ளி� த� தி�வ�ைய�� த�தளி�தா�. 

(2) 

2579. நீரி� �ளி�� ெந��பினி� ����� 

ஆரி� கடன�தி யாமா ரறிபவ� 

பாரி� பயனாைர� பா��கி�� ேநரிய� 

ஊரி� உமாபதி யாகிநி� றான�ேற. 

(ப. இ.)  த� �ைன�ப�� அ��வழி� ெச�வா���� சிவெப�மா� நீரி�� த�ணியனா�� �ளி��� 

இ�ப� ெச�த��வ�. த��ைன���� ம��வழி� ெச�வா��� ெந��ைபவிட ெவ�யனா�� தீயி�� மி�க 

��ப�ைத ஈ�த��வ�. அ� ��ப� அ��வ�� தி�வ�யி�ப� எ��� ெப�ெநறியா� ந�ெனறியி� 

ெச���வத�ேகயா�. இ� �ைறயாக ந�நிைல ேகாடா� கடைமைய நிைறேவ��பவ� சிவெப�மாைன ய�றி ேவ� 

யாவ� உள�? ஒ�வ�� இல� எ�பதா�. அ�தைகய ந�தி� ெப�மாைன நாமா அறி�� ஆ�ற�ைடேயா�. 

அைன��லகி�� எ��� நிைற பயனி�� சிற�தவ� ஒ�கா� அறிவ�. உலகைன�ைத�� ந�ெனறி� ெச���� 

ெத�னா� சிவ�ைற�� ெபா�னாடா��. அ�நாேட தி��� எ�� அைழ�க�ப��. அ�தைகய தி��ரி� 

அ�ைமய�பராக� ெச�ைமெயா� விள��பவ� சிவ�. அவ� உமாபதியாகி நி�ற�ளின�. 

(அ. சி.)  ஆ� இ�கட� - ெபா���� இ� �ைறைம. ேநரிய� - �ைறதவறாதவ�. ஊரி� - சி�த�தி�. 

(3) 

2580. ஒ��ல ேக�� அறியா  1ஒ�வென�� 

அ�த� இ��திட� ஆரறி வா�ெசா�ல� 

ப�த�த� ப�தியி� பா�ப�� அ�ல� 

��திைன யா�ெசா�ல ���கி� றார�ேற. 

(ப. இ.)  ஏ� உலக�தா�� ஒ��� திரளி��, ஏ�லக�தி� எ�லா இட�களி� ஆயி�� அறித�கரியவ� 

சிவ�. அவ� ஒ�பி� ஒ�வ�. அவேன அ�த�. அவ� மைற�� நி�ற��� மா�பின�. அ�தைகயாைன 

உ�ளவாறறி�� ெத�ளிதி� உைர��� வ�லா� யாவ�? ஒ�வ�� இல�. அவ� ெம��ப�த�த� ைமயி� ப�தியி� 



விள��பவனாவ�. அ� ��ைம 'ப�திவைலயி� ப�ேவா� கா�க' எ��� தமி�மைற ��பா� உணரலா�. 

அ�வாற�றி ��தைன யாைன எ�திற�தா� உண��� எவ� ெசா�ல ���வ�? ஒ�வ�மில� எ�க. ைம ��ற�. 

ைமயி� - ��றமி�லாத. 

(அ. சி.)  ப�� - அக�ப��. 

(4) 

 
1. உலெகலா�ண��. 12. பாயிர�, 1. 

2581. ஆ�க�� ேத� யைழ�� ம�ேபா� 

நா�க�றா� நா� யைழ�ேதென� நாதனன 

வா�க��� க�பாலா� நி�ற மைற�ெபா�� 

ஊ�க�றா னா�வ� �����  1தான�ேற. 

(ப. இ. ஆ �க�� த� தாைய நா� அ�மா (2407) எ�� அைழ�ப�ேபா�� அ�ேய�� க�ெறா��� 

சா�ெபா�ளா� நா�� கனி�தைழ�ேத�. அ�ன� அைழ�த� யாைர எனி�? எ�ைனவி�� நீ�கா� எ��ட� 

ம�னி நி��� ப�ன�� ப�� ேச� எ�ன�� நாதைன எ�க. அவ� வா�க�றா� விள��� ேமனிைல �லக�� 

உயி�க���� அ�பா�ப�டவ�. அ�தைகய மைற� ெபா�ைள ஊ� வா�ெயா��� நிைலயி� தவ�தி�க� நா� 

�காம�, தா� தனி�த��� ந�ெனறி நா�ைம ந�றவ�தி� அ�ளா� �����ேள�. அவ�� அ� ெநறி�ைறயா� 

எ�ைன நா� வ�� அ���ரி�த�ளின�. 

(அ. சி.)  வா�க�� - வா�லகி� உ�ள ப��க� (ஆ�மா�க�). 

(5) 

2582. ெப�த��� த�பணி இ�ைல பிற�தலா� 

��த��� த�பணி இ�ைல �ைறைமயா� 

அ�த� கிர��� அ�ளா� அளி�தலா� 

ப�தி�ப� ேடா���� பணிெயா���  2இ�ைலேய. 

(ப. இ.)  ஆ�யி�க� க�� நிைலயி� இறவாத இ�ப அ�பினரா� அ�ைம நிைனவினரா� த� �ைன�ப�� 

அ��வழிெயா�கி ஆ�வெமா� இைறபணி �ரிகி�றன. அதனா� க���ற கால��� அ� �யி� �ரிவ� எ�வவயி�� 

த� பணியாகா� சிவ� பணியாகேவ சிற���. இ� ��ைம 'எ� கட� பணி ெச�� கிட�பேத' எ��� ெச�தமி�� 

சிற�� மைறயி� சீ�ைமயா� உணரலா� ஈ���கி�ப� இ��� பணி யா� என அ��� பணி�� இ��� உைடயரா� 



எதி�ேநா�கி� பணி என நி�ப�. அ� ��ைம வர�கிட�ப�, பா�கிட�ப� எ�பனவ�றா�ணரலா�. ேம�� கிட�ப� 

எ�ப� த�ெசயல��� தைலவ� க�பி��� ெபா�ெசய� ேநா�கி நி�பெத�ப�மா��. ெப�ேறா�க� வழி� 

பி�ைளக��, க�பி�பா�வழி� க�பா��, �திேயா�வழி இைளஞ��, ம���வ�வழி ேநாயாள��, ெத�வ�தி�வழி� 

ெத�வ��ேறா�� இ��� இவ� ேபா�ற பிற�� இ����� ெச�� ெதா�� ஒ��� ெச�ைம�� இதைன 

வலி�����. பிற�தலா� எ�ப� தி�வாைண அக�தினி��� அறிவி�ெறா�� தலா� எ�ப� ஆ��. ஒ�� 

நிைலயாகிய தி�வ�� ேப�றி�க� ஆ�யி�களி� அறி� அ�� ஆ�ற� ஆகிய ���� வி�மிய ���த� 

சிவெப�மாைன அவ� தி�வ�ளா� ஆ�யி�க� �ைறேய அயரா நிைனேவா���� 

 
1. வா�வ�த. 8. தி�வ�மாைன, 4. 

2. யாேத. அ�ப�, 5. 50 - 6. 

" கா�ங.◌் சிவஞானேபாத�, 11. 

" ந�ெசய. தி���தியா�, 6. 

" சிவ��தேல. தி��களி���ப�யா�, 64. 

" அ�ெச��. 12. சிற��லிநாயனா�, 5. 

மா� ெச��� அ�ேவ ஆ�� அ� �யி�களி� அறி� நிக��சியா��. அ� சிவ�தி�பா� நிக�� அ�� வாயிலா 

அழியா இ�� நிக��. அ�வி�பி�க� அ� �யி�க� அ����. அ�ேவ அ��யி�களி� அ�� நிக�வா��. 

ஆ�� அ� �யி�க� அவைனேய ப�றி அவ� வ�ணமா� நி���. அ�ேவ அ� �யி�களி� ஆ�ற� நிக�வா��. 

இ� �ைறயா� ஆ��� ெச��� பணி�� சிவ�பணிேயயா�. ேம�� தி�வ�� ேப�றி�க� ஆ�யி�களி� அறி� 

��றறிவாக� திக��. அ�வறிவா� நிக�� அ�� ஆ�ற�க�� ���ண��ைடய சிவ�ெசயேல யா��. உயி�க� 

ஒ���க� ஆ�டா� அ�ைம எ��� �ைறைம ��� திக��. அ� �ைறைமயா� அ�ைமயி� ெசய� 

அைன��� ஆ�டா� ெசயேல யா��. அதனா�� த�பணியி�ைல. இ�தைகய இர��ட��� ெச��� பணிக� 

தி��பணிக� ஆவன ம��ம�றி� தி�வ��� ஒ��வி�த�� உ��. அ� �ைறேய அ�தனாகிய சிவெப�மா��� 

ஆ�யி�க� அ�� நிைலயி� நி�பதா� ஈரிட��� பணிைய�� ஒ��வி�கி�றன. அ� �றி�ேப இர��� 

அ�ளாலளி�தலா� எ�� ஓத� ெப�ற�. இ� �ைறயான ெப��ப�றாகிய ப�தி� ப�ேடா��� யா��� அவ� 

ெபயரா� வழ��� பணிெயா��� இ�ைல. இ�ேவ ெம���ண��பி� ெம�� ெபா�ளா��. க�வி�� ைக�� ம�வி� 

ெச��� ெச�ைக க��தாவி� ெபயரா� வழ��வேத �ைறைமயா��. அ�ஙனமி�றி� க�வி ைக �தலியவ�றி� 



ெபயரா� வழ�க�ப�மாயி� அதைன ஏ��ைர எ�ேற ெகா�ள�ப��. இவ�றா� இ� ��ைம விள��� இதைன� 

தி�வ��வ நாயனா�, 

"எ�ைன�� நி�ல�மி� ெத�வி� பலெர�ைன 

��னி�� கலநி� றவ�." 

என ஓதிய�ளின�. இத�க� ெதா�பைட மறவ� த� பணிைய� தைலவ� பணியாகேவ ெமாழி�� நிைல 

நி��தினைம ெபற�ப�த� கா�க ஆகேவ அ� மறவ� த�ைன� க�வியாக� ெகா�டனேனய�றி� 

க��தாவாக� ெகா�டன� அ�ல� எ�ப� விள���. இதைன, 'உ�ன�ேய� ெச�பணிக� உ�ெதா�ேட 

உ�ன�ேள, உ�ன��ேக ஒ��வி� ேத�' எ�பதனா� நிைன���க. 

(அ. சி.)  இர��� - ெப�த� ��திக� இர���. பணி தாமாக� ெச��� பணி. (எ�ெனனி� 

அ��ெச�பவ� ெப�த�தி� எ�லா� சிவ�ெசய� எ�� பணி இய��வதா��, ��தியி� சீவேபாத� இழ�� 

சிவெபாதமா� நி�றலா�� எ�க). 

(6) 

2583. பறைவயி� க�ப�� பா��ெம� யாக� 

�றவ� சில�ப� �ளி�வைர ேயறி 

நறவா� மல�ெகா�� ந�திைய ய�லா� 

இைறவென� ெற�மன� ஏ�தகி  1லாேவ. 

(ப. இ.)  ஆ�யிரி� உட�� ஈ��� பறைவ என ஓத�ப�ட�. அஃேதா� ஆ�ெபய�. அ� �ட�பிைன ெந�நா� 

அழியா� ஓ�ப ேவ��ெம��� ேபரவா���� காயக�ப� ெத�� சி�ேலா� அைலவ�. 

 
1. ெவ�வேர�. 8. அ�ச�ப��, 2. 

இ� ��ைம, '....ெந�நா ளி��த ேப��, நிைலயாக ேவயி�� காயக�ப�ேத� ெந���� ணாவ�' (பரி�ர. 10) என� 

தா�மான� ெச�வ� ஓதியவ�றா� உண�க. பா�� என உ�வகி�க�ப�� ��டலினி�� ெம�யாக அக�ேத எ�� 

உயி���� பயி�சியினா�, 'மணி கட� யாைன வா��ழ� ேமக�, அணிவ��, ��பி வைளேபரிைக யா�' (586) எ��� 

ப��வைக இ�னிைச �ழ�க�� அக�ேத �ழ��� �றவ� - �ர�: ெச����ரி�. அ� �ழ�க��ேட 

�ளி�வைரயாகிய அமி�த ���� ெப��� ��வ ந�வி�க� ஏ�த� ேவ���. ஏறி ஆ��� ேதா��� தி�வ�� 

தீ�ேதைன ஓவா� ப�கி�ெகா�� அ�வி�ப�திைனேய எ�ெப�� மலராக�ெகா�� நா�� ��ைன� பழ� 

ெபா��� ��ைன� பழ� ெபா�ளா� சிவெப�மாைன அ� �யி�க� அ�ெச��ேதாதி வழிப��. அ�தைகய 



ந�திைய அ�லாம� ஏைனய ��வ�கைள எ� மன� மற��� இைறவ� என �ைறபிறழ நிைறயழிய எ�ணி ஏ�தா� 

எ�க. 

(அ. சி.)  பறைவ - சரீர�. (பறைவ - ��, உயி�; ஈ��� ��ளி���� �ட�ைபைய� �றி�த�.) க�ப�� - 

காயக�ப��. பா��� - ��டலி��. �றவ� சில�ப - மணி, கட�, யாைன ேபா�ற ப��வித நாத�க� 

ஒலி�க�ேக��, �ளி�வைர - அமி�த� ஒ��வதா� �ளி��தி���� ேம�வாகிய ��வம�தி. நற� - ேத� - 

அமி�த�. 

(7) 

2584. உ��ைண ந�திைய உ�ப� பிராைன� 

ெப��ைண ெச�� பிற�ப��  1���மி� 

ெசறி�ைண ெச�� சிவன� சி�தி�� 

உ��ைண யாய�கி யாகிநி� றாேன. 

(ப. இ.)  க�� ஒ�� ஆகிய இர���க��� ம��� ெப���ைணயா� நி�� அ�� �ரிபவ� ந�தி. 

அவேன ேதவ�க� �தலிய அைனவ�க��� ���த�வனாவ�. அவ� தி�வ��ேபறாகிய ஒ�� நிைலயிைன 

எ��த�� அவ� தி�வ�ேள �ைணயாக� ெகா��த� ேவ���. இ� கதிரவைன அவ�ற� கதிரி� 

�ைணெகா�ேட கா�த� ேவ��� எ�பதைனெயா��� அ� தி�வ�ைள� �ைண�ெகா�� ெச�ெபா�� �� 

வழியாக ஒ�கி� பிற�ப��� உ���க�. ஆ�யி��� யா��� ெந��கிய �ைண தி�வ�ேள. அ� தி�வ�ைள 

ேம�ெகா�� சிவன�ைய� சி�தி��க�. அ� தி�வ�ைய நா� வழிப�தலா� அவ� சிற�த ெப���ைணயாக 

நி�ற��வ�. அவ� தாேன இய�ைக அறி�� ேபெராளியா� அ�ைம� ெசறி��வா� விள�கி நி�ற�ளின�. க�� - 

பிற��. ஒ�� - சிற��. 

(8) 

2585. வானவ� த�ைம வலிெச� தி��கி�ற 

தானவ� ���ர� ெச�ற தைலவைன� 

கானவ� எ��� க�வைர யாென��� 

ஊனத ��நிைந� ெதா��ப�  2டார�ேற. 

 
1. வா���வ��. 8. அறி���த�, 16. 

2. �வா. அ�ப�, 4. 114 - 3. 



(ப. இ) அ�ளா� ெப�ற உய��த இ�ப� ப��கைள �ைடயவ� வானவ�. ெபா�ளா� �ைன�த ம�ளா� 

ப��கைள�ைடயவ� தானவ�. வா� - உய��. தா� - �ைன�� வானவ�கைள� ������� தானவ�க� 

���ர�தாராவ�. அவ�க� வா�� ���ர�கைள�� (329) ெச��� சிரி� ெதரி�தவ� சிவ�. அவேன ���த�. 

அவைன� கானவனாகிய ேவட� ேகாெனன வழிப�ேவாமாக. எ�ஞா��� பிற�பாகிய க�வைர யி�லாதா� சிவ� 

எ�� வழிப�ேவாமாக அ�ஙன� வழிப�வா� உட�பக��� உயிரக��� திட�பட வீ�றி��த��பவ� சிவ�. அவைன 

வழிப�வா� அவ�ட� ஒ��ப�� இறவா இ���� வா�� ந�ைமயராவ�. 

(அ. சி.)  வலிெச�� - ��ப�ெச��. கானவ� - ேவட�; ஆன�தமளி�பவ�. க�வைரயா� - 

�றி�சி�கிழவ� அ�ல� பிற�ைப ேவ� அ��பவ�. ஊ� அத�� - சரீர���. 

(9) 

2586. நிைலெப� ேகெட�� ��ேன பைட�த 

தைலவைன நா�� தய��ெம� உ�ள� 

மைல��� வானக� ���� �ற��� 

உைல��� உ�ள�� ��கிநி�  1ேறேன. 

(ப. இ.)  ஆ�யி�க� உ�த� ெபா���� க�வி� �ைணயாக உலக� காரிய�கைள உ�ளதாகிய 

மாையயினி�� பைட�த�ளியவ� சிவ�. அவ� அ� �லக�கைள� பைட�த ஞா�ேற இ��ைண� கால� 

நிைலெப�க எ���, பி� நிைலமாறி� காரண�தி�க� உ�க எ��� தி�வாைண ஈ�த�ளின�. அவேன ���த� 

சிவ�. அவைன எ� உ�ள� �ற�� நா�� கல�க� எ��கி�ற�. மைல���� நா�ேன�. வானக��� நா�ேன�. 

பிறவிட��� நா�ேன�. அவ� அ�வ� விட�கைள ந���ள�� உைறயவ�� வழியாக��ளா�. ஒ�வைர 

உைறவிட�த�றி� �ைறயா� வழியிட�� எ��� கா�ட� ெச�லா�. அ�ேபா� ஆ�டவைன�� அ�பா� 

அக���தா� உ�ைம வ�வி� கா�த� ���. அ�ஙன� க�� அவ� தி�வ�யி�பி� ��கிேன�. சிவைன� 

�ற���கா�ப� அவ�ற� சா�� வ�வமா��. அகமாகிய உண�வி� கா�பேத அவ�ற� உ�ைம வ�வமா��. 

(அ. சி.)  நிைலெப�(க) ேக� எ�� - இ��க அழிக என. �ற��� - நரக �வன�களிட���. 

(1) 

 
1. வான�தா�. 11. காைர�கால�ைமயா�. 

" மைலெக��ேதா�. தி�வ��பய�. 37. 

 



32. ��தி�ைடைம 

2587. ��தியி� அ�த� ���த அ��ெப��� 

த��வ ��தி தைல�ப��� த�பணி 

ெம��தவ� ெச�ைக விைனவி�ட ெம���ைம� 

ப�தியி ��ேறா� பரான�த  1ேபாதேர. 

(ப. இ. ஒ�டாகிய வீ�ேப� ��தி என�ப��. அ� ெவா���க� அ�தனாகிய சிவெப�மானி� 

���த தி�வ�� ெப�த� இய�ப��. அ�ஙன� ெப�ற தி�வ�ளா� ��ப�தா� ெம�க�� நம�� 

ேவெறன�� க�விெயன�� அைவ ஆ�டவ� உரிைம என�� மீ��� அத�பா� வ�த� 

ேவ�ட�த�கத�ெறன�� அ�ளா� க�� உ�ைம �ண�த� த��வ ��தியா��. அ� நிைலயிைன� 

தைல�ப�டவ� ெச��� பணிகெள�லா� சிவ�பணியா��. த�பணி - சிவ�பணி. அ� பணிேய 

ெம��தவமா��. அ� ெச�ைகயா� இ�விைன அக��. அகலேவ உ�ைம� ப�தி��டா��. அ�தைகய 

ப�தியி��ேறா� ேபரி�ப� ேபரறிவினராவ�. த�-சிவ�. 

(அ. சி.)  த��வ��தி தைல�ப��-த��வ�க� 36-� ேவ� எ�� அறி�� நீ�கி. 

த�பணி-சிவ�பணி. 

(1) 

2588. வள�கனி  2ேத�ய வ�றா� பறைவ 

உள�கனி ேத� �ழித�� ேபா� 

கள�கனி ய�கியி� ைகவிள� ேக�றி 

நல�ெகா�ட நா�வ�� நா�கி�  3றாேர. 

(ப. இ.)  ஆ�யி�கைள வலிய இ�ெப��தா�கைள�ைடய அரிய பறைவயாக உ�வக� ெச�தன�. 

இ�கா�க� எ�ப� உைழ��� ஒ��க�� ஆ��. வள�பமி�க தி�வ��ேபறாகிய (2649) கனிைய� ேத�ய 

ஆ�யி�க� உ�ள�கனி�� ஓவா� திரி��. அ�ஙன� திரி��ேபா� க�ள� கனி�த காம வா��றவி� 

வா��ப�� வி����� �� விைழவிைன உ�டா�கி� பி� இழவிைன�த�� விள�கிைன�ேபா� வ��த� 

ெகா���� உலகிய�ப�றா� ைகவிள�கிைன ஏ�றி எ�ண� மன� இ��� எ��� நா�வ�� 

(அ�த�கரண�க�) அ��யிைர� த� வழி�� இ��க நா�கி�றன�. அ�கி - ஈ�� விள��. 



(அ. சி.)  வள�கனி - ��தி. பறைவ - சீவ�. உள�கனி - உ�ள�கனி��. கள� கணி - க�ள� 

கனி�த. அ�கி - தீேபா�� வ��த� ெச��� உலக வியாபார�களி�. நா�வ� - அ�த�கரண�க�. 

(2) 

 

1. தவ�ெச�வா�. தி���ற�, 265. 

2. க�றவ� வி����. 9. ேச�தனா�, 2. 

3. தனியேன�. 8. ��ட��த�, 27. 

33. ேசாதைன 

2589. ெப�மா� ெப�ந�தி ேப�ச�ற ேபரி�ப�� 

அ�மா ன�த� த��கட� ஆ�ேனா� 

எ�மாய ��வி�� ெத�ைம� கர�தி��� 

��மா தி��திட� ேசாதைன  1யா�ேம. 

(ப. இ.)  யாவ���� ேமலா� அளவிலா� சீ�ைட�ெப�மா� சிவ�. அவேன ஒ�ப�ற ெப�ைமேச� ந�தி�� 

ஆவ�. மா�ற�� மன�� ெச�லா ஏ�றமா� ேபரி�ப�� அ�மா�� அவேன. அவ� தி�வ�� கடலி� ஆ�ேனா�. 

அதனா� அவன�ளா� எ�வைக மாயம�ைள��, அத�� ஆ�க�த�� இ�ைள��, உழ�வி��� அழலைனய 

இ�விைனய�� ஒ��� வி��தன�. யா� என� எ��� ப�ேற, யா� என� ெபய�ெப��. அதைன�� அக�றின�. 

அதனா� எ�ைம� கர�தி�டன� எ�றன�. இ�நிைலயி� 'அவன�ளா� அ�ல� ஒ�ைற�� ெச�யானாகேவ அ�ஞான 

க�ம� பிரேவசியாகலா�' எ��� ெம�க�டா� தி�வ�� ெமாழி�கிண�க அ��யி� நி���. அதனா� அ��யி� 

��மா இ��கிற� எ��� ெபா�ளி� ��மா என ஓதின�. ெசயெலாழி�ெப�� இ���� இடேம தி��திய இடமா��. 

இதைனேய அ�வழி ஆ�� எ�ப�. அ�வழி ஆ�� எனி�� அ��வ ேசாதைன எனி�� ஒ�ேற. 

(அ. சி.)  எ� மாய�� - எ�வைக�ப�ட மாயா ச�ப�த�கைள��. எ�ைம� கர�தி�� - தா� எ�ப� அ��. 

தி��திட� - தி��த��� இ���மிட�. 

(1) 

2590. அறி�ைட யான� மாமைற ��ேள 

ெசறி�ைட யா�மி� ேதவ���� ேதவ� 

ெபாறி�ைட யா��ல� ஐ��� கட�த 



�றி�ைட யாெனா�� ��வ�  2நாேன. 

(ப. இ.)  இய�பாகேவ விள��� உ�ைம� ேபரறி� உைடயவ� சிவ�. அவேன அ�மாமைறயாகிய 

தி�ைவ�ெத��தி� நிைறவா��ளா�. ெப��ேதவெர�� ேபச�ப�� யாவ���� ெப��ேதவனாக��ளா�. 

��ணிய வ�வானவ�. ெபாறிவாயி� ஐ�தவி�த �லவ�. அ�ெப�மா� தி�வ��க� அவ� தி�வ�ளா� அ�ேய� 

அ�பா� ��யி���வ�. �றி�ைடயா� - �லவ�. 

(அ. சி.)  ெபாறி�ைடயா� �லைன��� கட�த �றி�ைடயா� ெபாறி வாயிைல�� அவி�தா�. 

(2) 

 
1. ���திற�. சிவஞானசி�தியா�, 8. 1 - 10. 

" ெபா�னிைமய�. 12. தி���றி���ெதா�ட�, 115. 

" ெச�மா�. க�தர��தி, 12. 

2. ெபாறியி�ைம தி���ற�, 618. 

2591. �றியா� �றியினி� �டாத ��ட�� 

அறியா அறிவி� அவி��ேதக சி�தமா� 

ெநறியா� பராந�தி நீட�� ஒ��� 

ெசறியா� ெசறிேவ சிவெமன லாேம. 

(ப. இ.)  மறவ�நிைனவா�, மல� மண�ேபா�� ஓரிட��ண��பா�, ஓ�விலா உண�வா�, ெம���ண��பா�, 

ஓ�ண� நிைனவா� ந�ெனறியாநி��� ெப��ெபா�ளா� ந�தியிைன உண��ேத�. உணரேவ அவ�ற� அழிவிலா� 

தி�வ�� அ�ேய�பா� ெபா����. ெபா��தேவ ேவறற��ண�� �ண��பா�� �ண��ேத�. அ� �ண��பி� 

மண�தா� சிவ� எ��� தி��ெபயைர� ெப����ேத�. ெசறியா� ெசறி� - இர��ைண ஒ��. 

(அ. சி.)  �றியா� �றி - மற�� நிைனயா� �றி �டாத ��ட� - கட�� அைல��ேபால� ��� ��ட�. 

அறியா அறி� - மற�ப�ற ெம��ஞான�. அவி��� - கல��நி��. ஏக சி�தமா� - ஒ�மனதா�. ெசறியா� ெசறி� - 

�டாத ��ட�. 

(3) 

2592. காலினி� ஊ�� க��பினி� க���� 

பாலி�� ெந��� பழ��� இரத�� 

�வி�� நா�ற�� ேபா�ள� எ�மிைற 



காவல� எ��� கல��நி�  1றான�ேற. 

(ப. இ.)  ேமேலாதிய ஐ�ெப�� த�ைம�� ஒ��ைடெயா�� வ�மா�: கா�றினி� உ�டா� ஊ��, க��பினி� 

உ�டா� க����, பாலி�� உ�டா� ெந���, பழ�தினி� உ�டா� �ைவ��, �வினி� உ�டா� மண��ேபா�� 

பிரிவற நி�ற��கி�றன� எ�மிைறயாகிய சிவெப�மா�. அவேன அைன��யி���� அைன�� உலக�க��� 

நீ�கா� காவல� ஆவ�. அவ� அக� நிைறவாக�� ஆ�யி�க� அைமநிைறவாக��, அைன��� ெபா��� 

அட�� நிைறவாக�� அைம�மா� கல��நி�கி�றன�. அக�நிைற� - வியாபக�. அைமநிைற� - வியா�பிய�. 

அட��நிைற� - வியா�தி. 

(அ. சி.)  ஊ�� - பரிச��. க���� - ெவ�ல��. ெந� - ெவ�ெண�. 

(4) 

2593. வி��ெபா� �� விகி�தைன நா�� 

ெபா��பக� ேச�த� ெபா�ெகா� ேபால 

வி��ப� மன�திைட எ�க� பிரானா� 

ெந���� வாகி நிக���நி�  2றாேர. 

 
1. ப�ைண��. சிவஞானேபாத�, 2. 1 - 3. 

" உ�ற. 8. அதிசய�ப��, 9. 

2. ��சி��. அ�ப�, 4. 70 - 5. 

" ெப��தி�. " " 73 - 1. 

" சா�தி. " 5. 60 - 3. 

" ���ைப�ைல ஆ�ர�, 7. 16 - 1. 

" எ�கமல�. �மர��பர�, ப�டார��மணி, 24. 

(ப. இ.)  ஆ�யி�க� ெப� த�ைம எ�தி எ�� வா� �ணமைல மீ� இவ��� ம��� விைழ�ட��� 

ஒ�ப��த�லா அ��ெடாழி�ேச� ஒ�பி� ஒ�வைன ந�றவ�தா� நாட�ேவ���. நா� நய�ற��� எ��� ெபா�றா 

இ���றி��க வழிகா�ட�ேவ��ெம�� பழியி� தடமல� விழிெச� அ�ள�ைம தி���ள�ெகா�ட�ளின�. 

அவேள ேம�மைலமீ� யா�� வி��ப� தனி�ெப�� ெப�ணா�� ேதா�றி அ��தவ� �ரி�தன�. அதைன� 

தி���ள� ெகா�ட�ளிய ேசைற� ெச�ெநறி� ெச�வனாராகிய சிவெப�மானா� அவைள மாமண� 

�ண��த�ளின� த� தி�ேமனியி� ஒ� பாகமாக� ெகா�� கல�த�ளின�. அ�ேபா� ந�றவ��ரி�� அவைரேய 



வி��பியி���� ந�லா� ந��ள�தினிட�� எ�க� பிரானாராகிய சிவெப�மானா� த�கிநி�ற��கி�றன�. அவ� 

ேபரறி�� ெப�� பிழ�பா� தீவ�ண�தராகி ஒ�றா� ேவறா� உடனா� நிக��� நி�� அ��கி�றன�. ஆ�யி� 

ெப�த�ைம எ��வ� ஆ� எ�பதினி��� ஒ� மா�திைர �ைறவ�, அ�ேவ 'மா�திைர��� அ��� 

மா�ேபறேர' எ�பதா�. இதைன 'அ�பி�� ந���பி� காயி� அறிவினினா�, கி��நிைல மா�திைர 

ெயா�ெவா��, எ�பதனா� நிைன���க. 

(அ. சி.)  ெபா��பக� - இமயமைல. ெபா�ெகா� - உமாேதவி ெந����வாகி - ெச�ைம வ�வினராகி. 

(5) 

2594. ந�தி ெப�மா� ந��ள விேயாம�� 

வ�ெத� அக�ப� ேகாயி�ெகா� டா� 1ெகா�ள 

எ�ைதவ� தாென� ெற��ேத� எ�த�� 

சி�ைதயி ��ேள சிவனி�� தான�ேற. 

(ப. இ.)  ந�திெப�மானாகிய சிவெப�மா� அ�பாலா� நா�ப�ேச� உற�க�� எ��த�ளிவ�� அ�ேய� 

அக�ப�யிைன� ேகாவிலாக� ெகா�ட�ளின�. ெகா�டதனா� அ�ெய�� தி�விள�ேக�றிய�� தி�மைன 

��வா�ேபா�� எ�ைத வ�தாென�� தி�வ�ளா� எ���2 ெந��மல��� உ�� ெதா�ேத�. ெதா�த�� 

அ�ேய� உ�ள�தி��ேள அ� சிவெப�மா� தி��த இ��த�ளின�. அ�பா�உள�க� - �ரிய ���தி; அறி�யி�. 

(அ. சி.)  ந��� விேயாம� - பர���தி. 

(6) 

2595. த�ைமவ� ேலாைன� தவ��� நல�திைன 

ந�ைமவ� ேலாைன ந��ைற ந�திைய� 

��ைமெபா� யாேத பினிதைன நா�மி� 

ப�ைமயி� உ�ைம� பரி�ெச� வான�ேற. 

(ப. இ.)  உ�ைம அறி� இ�ப� ப�பா� த�ைம வ�லாைன, ந�றவ��� ந�நி�ற��� நல�திைன, 

அைன��யி���� அகலா� நி�� ஆர�ளா� ந�ைம �ரி��வ�� ந�ேலாைன, ந�நிைல��றா� நய��ரி�த��� 

ந�திைய, ��ைம�� ெபா��� - இ���, ம��� 

 
(பாட�) 1. ெசா�ன. 

2. மடவர� ...அயர. ெந�ெந�வாைட, 39 - 44. 



" கனமல��. ச�ப�த�, 1. 40 - 5. 

ஒ�சிறி�� இ�லாத �னிதைன. அ��ட� நா��க�, அ�ஙன� நா�னா� அளவி�லாத ஆ�யி�க�� ��ைம� 

சிற�பாக� ெதரி�ெத��� �ம��� தி�வ�� பரிசிைன� ேச��த��வ�. 

(7) 

2596. ெதாட���நி� றாென�ைன� ேசாதி��� ேபா� 

ெதாட���நி� றான�ல நாத�� அ�ேக 

பட���நி� றாதி� பராபர� எ�ைத 

கட��நி� ற�வழி கா��கி� றான�ேற. 

(ப. இ.)  சிவ��வா� எ��த�ளிவ�� என�ெக�திய அ�வழி ஆ�� ெச�த���ேபா� அ� சிவெப�மா� 

உடனா� த�ைமயா� ந�ல நாதனாகி அ�ேக ெதாட���நி�ற�ளின�. ஒ�றா� த�ைமயி� ஆதி� ெப��ெபா�ளா� 

அவ� நீ�கமற நிைற��நி�ற�ளின�. எ�ைதயாகிய அவ� ெபா��த�ைமயா� கட��நி�� தி�வ�ேச�� 

அ��ெப�� வழிைய� கா��ய��கி�றன�. 

(8) 

2597. அ�வழி கா��� அமர�� க��ெபா�� 

இ�வழி த�ைததா� ேகளியா� ஒ��� 

ெச�வழி ேச�சிவ ேலாக� தி��தி�� 

இ�வழி ந�தி இய�ப� தான�ேற. 

(ப. இ.)  அமர�க���� அறியெவா�ணாத அ��ெபா�ளா� சிவெப�மா� தி�வ�� ேப�றி��கா� 

அ�வழியிைன� கா��ய��கி�றன�. இ�வழியாகிய இ��லக�� என��� த�ைததா� ேக� ஒ���ேதா�றா� 

�ைண�ரி�த��கி�றன�. அவ� ெச�ெபா��, ெச�ைம நல��ரி�� வி��ெபா��. ெச�வழியா�� ெச�� 

ேச�த��ரிய சிவேலாகமாகிய அ�ைம�க� தி��த இ��தி�� அ��ெபா��. இ��ைறேய ந�தி�ெப�மானி� 

ந�லிய�பா��. 

(9) 

2598. எறிவ� ஞான� �ைறவா� உ�வி 

அறிவ� ேனாேடய� வா�டைக யாைன� 

ெசறிவ� ேதவ���� ேதவ� பிராைன� 

பறிவ� ப�கண� ப��வி  1டாேர. 



(ப. இ.)  ��மலமாகிய மாய�பைடகைள� தி�வ�ளாகிய உைறயி��ளி���� தி�ைவ�ெத��தா� 

ஞானவா�பைடயிைன ெவளி�பட எ��� எறிவ� தி�வாைணவழி ெயா��� அ�ைமயி� ��வி� கடனா��. 

எறியேவ அ� பைடக� அ�சி அக��. அ�ஙன� அ�சியகலேவ தி�வ��ண�� திக��ேதா���. ஓ�கேவ அதனா� 

அறிவ� அ�வா�டைகயாகிய சிவெப�மாைன. ேதவ�பிரானாகிய அ�சிவெப�மா�ட� இர�டற�கல�� 

ெசறி�தி��ப� அ�வழி�ேபறா��. அ�ேப� எ�தேவ ேவ� பலவைகயான மாயாகாரிய� ப��விடா� சிற�பிலா� ேச�� 

பறிவதா��. பறிவ� - ஓ�ெட��ப�. 

(10) 

 
1. ஞானவா�. 8. தி��பைடெய��சி, 1. 

" வீ���. தி���தியா�, 30. 

2599. ஆதி� பிரா�த�த வாள�ைக� ெகா�டபி� 

ேவதி�� எ�ைன வில�கவ� லாரி�ைல 

ேசாதி�ப� அ�ேக �வ� படாவ�ண� 

ஆதி�க� ெட�வ மவனிவ னாம�ேற. 1 

(ப. இ.)  சிவ��வா� எ��த�ளிய ஆதி�பிரா� தி�ைவ� ெத��தாகிய வாைள� த�த�ளின� அதைன 

உயிரி�� சிற�த ஒ�� கமாக� ைக�ெகா�ேட�. அ�ஙன� ைக�ெகா�டபி� எ�ைன ேவ�ப��தி 

ந�ெனறியினி��� வில�கி� ��ெனறியி� ���தவ�லா� எவ�� இல�. மாயாகாரிய� �வடாகிய ��ற� பைச�� 

ேநராவ�ண� அவன�ளா� �றி�ெகா�� ேசாதி�ப�. ஆதி�க� ெத�வமா� அ�த ���தலா� நி�பவ� 

அவேன. அவன�ளா� அவ� தி�வ�ேச� இவ�� அவனாவ�. 

(11) 

2600. அ�த� க�ைவ ய�ைவ விைனெச�த� 

ப�த� பணிய�ச� ப�பிற� ��வா��� 

சி�ைத தி��த�� ேச��தார� ேசாதைன 

ச�தி�க� த�பர மா�� ச�ர��ேக. 

(ப. இ.)  ெதா�ைமேய��ள பிற�பீ�� வி�தாகிய அ�த இ�� மல�ைத, அ�காரணமாக வ�� 

அ���வா��ள மாயாகாரிய�கைள, அவ�றா� ஏ�ப�� இ�விைன� ெதாட�கிைன, அ�பணியா� ஏ�ப�� 

அ�ச�ைத, அ�வ�ச�தா� வ�� பல பிற���க� �தலிய எ�லாவ�ைற�� சிவ��வானவ� அ�ளா� வா��ன�. 



வா��� சி�ைதைய� தி��திய�ளின�. அ�ள�� அ�வழி ஆ�விைன� ெபா��தின� த�ேகா�. ெபா��தேவ 

தி�வ�யிைணயிைன� ேச��தன�. ேசரேவ சிவமா� ெப�வா�விைன� ெப�றன�. ெப�ற ந�ேப�றா� ெசய�க�� 

ெச�ைக ெச��� தீரரா� ச�ர� ஆயின�, "ெசய�கரிய ெச�வா� ெபரிய� சிறிய�, ெசய�கரிய ெச�கலா தா�" (26) 

என��, "ெப�ைம��� ஏைன� சி�ைம��� த�த�, க�மேம க�டைள� க�" (505) என�� நாயனார�ளிய 

ந�றமி�மைறயிைன ஈ�� நா� இ���க. ெசய��ரிய ெச�வா� ம�க�. ெசய��ரிய ெச�கலாதா� மா�களி�� 

தா��த கயவ�. இவைரேய "எ�றி� �ரிய� கயவ� ஒ���ற�கா�, வி�ற� �ரிய� விைர��" (1080) என நாயனா� 

அ�ளின�. ஒ�� - கிைட�த�கரிய இ� ம�க� யா�ைக. வி�ற� - த�ைம� �ல��� அ�ைமயா�க�. 

விைர��க�ட அளவாேன ஆ��ேதா��� பாரா� ��தி� ����. கயவ�-�ல��� அ�ைம�ப��� ��பிற�ெப��� 

��லிய� கயவ� - மீளா ஆளா�� ப�ள�� ஆ��ேதா�. ம�க� பிற�பா� மல� மிைச ஏகினா� மாண�ேசரா� 

நிலமிைச� �ல��� அ�ைமயா� மீ��� மீ��� ��பிற�ெப��ேவா� ேபா�ெகாணா� கயவராவ�. 

(12) 

எ�டா� த�திர� ���� 

 
1. மாத��. அ�ப�, 4. 3 - 1. 


