
ஏழா� த�திர� 

[காேலா�தராகம�] 

1. ஆறாதார� 

1676. நா�� இ����� ஈைர��� ஈரா�� 

ேகாலிேம� நி�ற �றிக� பதினா�� 

�ல�க� டா�ேக ���� �த�இர��� 

கால�க� டான� காண� மாேம. 

(ப. இ.)  அகநிைலக� ஆ�� வ�மா�: நா�கித��ள �ல��, ஆறித��ள ெகா����, ப�� இத��ள 

ேம�வயி��, ப�னிர��த��ள ெந�ச��, பதினா� இத��ள மிட��, இர�� இத� உ�ள ��வ ந��� ஆகிய 

ஆறிட�க�� ஆ� ஆதாரஙக� என�ப��. இவ�றி��ரிய எ����க� அரா��� அைம�கெப��. இ� நிைல� 

கள�களி� நிைன�� வழிபட� கால�ைத� ேதா��வி��� ெதாழி�ப���� சிவெப�மானி� தி�வ� காணலா��. 

(அ. சி.)  நா�� - நா�� இத�க� உ�ள �லாதார�. இ� ���� - ஆ� இத�க� உ�ள �வாதி�டான�. 

ஈைர��� - ப�� இத�க� எ�ள மணி�ரக�. ஈரா�� - ப�னிர�� இத�க� உ�ள அனாகத�. பதினா�� - 

பதினா� இத�க� உ�ள வி��தி. இர��� - இர�� இதா�க� உ�ள ஆ�ைஞ. கால�க�டா� கால 

த��வ�ைதேய உ�டா�கியவ� �றிக� - அ�கர�க�. 

(1) 

1677. ஈரா� நாத�தி� ஈெர�டா� அ�த�தி� 

ேமதாதி நாதா�த மீதா� பராச�தி 

ேபாதா லய�த விகார� தனி�ேபாத 

ேமதாதி யாதார மீதான உ�ைமேய. 1 

(ப. இ.)  ஓைச ெம�யாகிய நாத த��வ�தி�க� ப�னி� கைலகேளா� ��ய� �ரியம�டல�; பதினா� 

கைலகேளா� ��ய� தி�க� ம�டல�. நில�த� நாத� ஈறாக� ெசா�ல�ப�ட ��ப�தா� ெம�க���� ேமலாக� 

ேபரா�றலாகிய தி�வ�ள�ைம வீ�றி��த��வ�. இய�ைக�ண�வி� இ��பிடமாகிய தனி�த� சிவ� அத��ேம� 

காண�ப�வ�. இவ�றி�ெக�லா� சா�� நிைல�களமாக ��ள�� அ� சிவேனயாவ�. 

(அ. சி.)  ஈரா� நாத�தி� - நாத த��வததி� ப�னி� கைலக� (�ரிய ம�டல�). ஈெர�டா ம�த�தி� - 

ச�திர ம�டல�தி� பதினா� கைலக�. ேமதாதி - பி�திவி �தலாக. ேபாதாலய�. ஞானாலயம. அவிகார� - 

அ�வமாகிய சிவ�. மீதான� - நிராதார���� 



 
1. ம��த�. சிவஞானேபாத�, 9. 3 - 3. 

ேம�ப�ட இட� (விமல�ைடய இட�). "ஆதார�தாேல நிராதார�ேத ெச��, மீதான�ேத ெச�க உ�தீப� - 

விமல�கிடமெத�� உ�தீபற." 

(2) 

1678. ேமெல��� கீெழ� றிர�டற� கா��கா� 

தாென��� நாென��� த�ைமக� ஓரா�� 

பாெர�� மாகி� பர�த பராபர� 

காெரா�� க�பக மாகிநி� றாேன, 1 

(ப. இ.)  ேம� கீ� எ��� பா�பா�க� நீ�கி ஆரா�மிட��� தா�, யா�, நி எ��� �விட�ெபய�க��; 

அவ�, அவ�, அ� எ��� திைண பா� ெபய�க�� ��� ெபய��த�ைம ஆறா��. நில�லகெம�க�� பர�� 

நிைற�த ���த� றனி�ெபா�ளா� சிவ� ேவ�டாைம� ெகா��தலி� கா�� ேவ�டா�ெகா��தலி� க�பக�� 

ஆகி நி�ற��கி�றன�. 

(அ. சி.)  ஓரா� - தா�, நா�, நீ, அவ�, அவ�, அ� ஆக ஆ� த�ைமக�. காெரா�� க�பகமாக - 

ேமக�ைத�� க�பக மர�ைத�� ஒ�பாக. 

(3) 

1679. ேமதாதி யாேல விடாேதா ெமன���� 

ஆதார ேசாதைன அ��வ 2 ேசாதைன 

தாதார மாகேவ தாெனழ� சாதி�தா� 

ஆதார� ெச�ேபாக மாவ� காயேம. 

(ப. இ.)  பதினா� கைல� பிராசாத�தாேல இைடயறா� ஓெமன� ��� ஆ� நிைல�கள�கைள�� ஆ� 

வழிகைள�� சிவ��வி�தி�வ���ைணயா� ெச�ைவ�ற� தி��தினா� உட�பி�க� வழிபட�� இைய� 

உ�டா��. �லாதார �த� வழிபா�ய�றினா� அ�ஙன� வழிபா�வா��� வ�� �க�� சிவ�க�ேவயா�. பிராசாத� - 

ஒ�வைக ம�திர�. 

(அ. சி.)  ேமாதாதியாேல - பதினா� காைல� பிராசாத�தாேல. ஆதார ேசாதைன - ஆ� ஆதார ேசாதைன. 

அ��வா ேசாதைன - ஆ� அ��வா�க� ேசாதைன (ம�திர�, பத�, வ�ன�, �வன�, த��வ�, கைல). தா� 

ஆரமாக - �லாதார� �தலாக� ெகா��. ெச�ேபாக� - சிவேபாக�. 



(4) 

1680. ஆற�த ���� யா�� உட�பினி� 

�றிய வாதார ம��� �றி�ெகா�மி� 

ஆறிய அ�கர� ஐ�பதி� ேமலாக 

ஊறிய வாதார� ேதாெர�� தாேம. 

(ப. இ.)  ெசா��� ெபா��மாகிய வழிக� ஓரா�. அைவ �ைறேய எ��� ெமாழி மைற என��, உல� கல� 

(த��வ�) கைல 

 
1. காரணி. 8. தி��ேகாைவயா�, 400. 

(பாட�) 2. அ��வா. 

என�� ��ப. இவ�றா� இய��வ� உட��. இத�க� �ல�த� ஆ� நிைல�கள�களி�� வழிப�� 

�ைறைமகைள� �றி�ெகா�� ேபா��மி�. அைம���ள எ����க� ஐ�பதி�ேம� அ���� �லாதார�� 

எ��� ஒ�� உ��. அஃ� ஓெமாழி எ�ப. 

(அ. சி.)  ஆற�த� - அ��வா�க� ஆ�. ஆறிய - அைம���ள. ஊறிய - அ�த� ஊ�த��ரிய. ஓ� எ��� 

- பிரணவ�. 

(5) 

1681. ஆ�� உட��� அழி�கி�ற அ��ட� 

ேபா�� உட��� ெபா��திய வா�தா� 

ஆகிய அ�கர� ஐ�ப� த��வ� 

ஆ�� உட����� ஆற�த மாேம. 

(ப. இ.)  ேதா��� ப��ட�� அழிகி�ற �டலா��. ேதா�றா ���ட� இத�க�ணி�� உயி�ட� ஏ�� 

உட�பா��. இவ����ரிய எ����க� ஐ�பதா��. த��வமாகிய உட���� வழிக� ஆ�� உ���களா��. வழிக� 

- அ��வா�க�. 

(அ. சி.)  ஆ�� உட�� - �ல சரீர�. ேபா�� உட�� - ���ம சரீர� ஆற�த� - அ��வா�க� ஆ�. 

(6) 

1682. ஆ� மலரி� அணிமல� ேமல� 

வாய இத�� பதினா�� அ��ள 



�ய அறி� சிவான�த மாகி�ேபா� 

ேமய அறிவா� விைள�த� தாேன. 

(ப. இ.)  �லாதார�களி� ைவ�� ஆரா�மல�களி� ேமலான� அழகிய பதினா� இத�க�ைடய 

மிட�றி�க� மலரா��. ஆ�� வழிப�� �ய அறி� சிவ�ேபரி�பமமா�� திக��. அ� வறி� சிவ அறிவி�� 

அட�கி� சிவ அறிவா� விள���. 

(அ. சி.)  ஆ�மல� - ஆரா�த��ரிய ஆதார மல�க�. இத� பதினா� - வி��தி. அறி� - ஆ�மா. ேமய அறி� 

- ேபா��திய சிவ�. 

(7) 

 
2. அ�டலி�க� 

(உலக சிவ�) 

1683. இலி�கம தாவ தியா�� அறியா� 

இலி�கம தாவ ெத��ைச ெய�லா� 

இலி�கம தாவ ெத�ெண� கைல�� 1 

இலி�கம தாக எ��த �லேக. 

(ப. இ.)  அ�ைமய�பரி� அைடயாளமாகிய சிவலி�கேம எ�லா� திைசக��, எ�லா� கைலக��, 

எ�லா�ல�மா�. இ� ��ைமயிைன 

 
1, தள�கிள��. அ�ப�, 6. 73 - 9. 

���ண�வினாேர அறிவ�. ஏைனயா� அறியா�. அ�ைம ஆ�றலாக�� அ�ப� ெபா�ளாக�� திக�வ�. ஆதலா� 

எ�ெபா�ைள எ���� ெகா�டா�� ஆ�ற�� ஆ�றலி� ைநிைல�கள�மாக ஒ�ெவா���இ�திற�ப��. இ� 

கதி�� கதிரவ�� ேபா�ற நிைலயா��. எ��� நிைற�� நீ�கமற நி�கி�ற சிவ�� ச�தி�� எ�லா� ெபா�ைள�� 

இைய�திய��கி�றைமயா� எ�லா� சிவெனன�ப�� ச�தி ச�த� எ�பைத ஆ�ற� ஆ�றலி என�� ��வ�. 

(அ. சி.)  இலி�க� - �றி. உலக�� சர� அசர�க�� எ�லா� சிவ வ�வ� எ�ப�. 

(1) 

1684. உலகி� எ��த� ச�தி �தலா 

உலகி� எ��த� ச�தி வ�வா� 



உலகி� எ��த� ச�தி �ணமா� 1 

உலக� எ��த சதாசிவ� தாேன. 

(ப. இ.)  சதாசிவனாகிய ���த� த�ைனவி�� நீ�கா ஆைணயாகிய ச�திேய விைன�த� 

காரணமாக�ெகா�� உலகிைன� க��தளவாேன பைட�த��கி�றன�. அதனா� ச�திேய உலகி� காரண�, 

உலகி� வ�வ�, உலகி� �ண� என ஏ�றி� ��வ�. ஏ��ைர - �ைன�. க��� : தி���ள��றி��. 

(அ. சி.)  ச�தி �தலா - ச�திைய �த�காரணமா� ெகா��. 

(2) 

1685. ேபாக�� ��தி�� ��தி�� சி�தி�� 

ஆக�� ஆறா� த��வ� த�பாலா� 

ஏக�� ந�கி யி���� சதாசிவ� 

ஆகம வ��வா வா�� சிவேம. 

(ப. இ.)  அ�பிய� வா��ைகயாகிய ேபாக��, அ�ளிய� வா��ைகயாகிய ��தி��, �ைறேய அவ�றி� 

பயனாகிய சி�றி�பமாகிய ��தி��, ேபரி�பமாகிய சி�தி��, சி�தி��ரிய வழிவைக ��� தி��ல� ேபா�ற 

ெச�தமிழாக��, அவ�றி�க� காண�ப�� அ��ைசவ� த��வ� ��ப�தா��, அத�� அ�பாலாக� திக�� 

ஒ�பி� ஒ��தலா� சதாசிவ��. ஆகம�லி� காண�ப�� அ��வாவாகிய வழிக� ஆ�� சிவெப�மாேனயா�. 

சிவெப�மாேன யா� எ�பத��� ெபா�� அவ�ற� ஆைணயா� நிக�வன எ�பதா�. 

(அ. சி.)  ஏக� - ஆ�மா. ஆகம - ஆகம�க� ��கி�ற. 

(3) 

1686. ஏ�தின� எ�ணிலி ேதவெர� ஈசைன 

வா��தின� வாச� ப��ெத�ற� வ�ளெல�� 

ஆ��தன� அ�ட� கட�த� �றநி�� 

கா�தன� எ��� க��தறி யாேர. 

 
1. ச�தி��, சிவஞானசி�தியா�, 1. 3 - 10. 

(ப. இ.)  எ�ைம ஆ�� ெப�மானாகிய அழிவி� ெச�வைன ��ப�� ��ேகா� என வைரய��க�ெப�� 

அளவிலாத ேதவ�க� மண� கம�கி�ற இள�ெத�றலாக� க�த�ப�� கா��� ஏைன� �த நா��� ஐ�� 

தி���வி� ைவ�� வழி�கி�றன�. அத�� ேம��ள அ���வ� தி�ேமனிையேய��, அ�வ� 



தி�ேமனிையேய��. அ�ேதவ�க� அறியா�. சிவ� இ� ��தி�� தி�ேமனி��� அ�ட�க���� அ�பா� 

விள��� இய�ைக உ�ைம உண��� தி�ேமனிைய அ�ேதவ� எ�ஙன� உண�வ�? 

(அ. சி.)  வாச� ப��ெத�ற� வ�ள� எ�� - ப�ச�த�கைளேய த���வா�ெகா�ட ச�ண பரசிவ�ைத. 

வா��தின� - ேதவ� �சி�தன�. அ�ட�.....யாேர - நி���ண சிவ�ைத� ேதவ�க� அறியா�. 

(4) 

1687. ஒ��ட ேரா� அய� மா�பிர சாபதி 

ஒ��ட ரான இரவிேயா ��திர� 

க��ட ராகி� கல�ெத��� ேதவ�க� 

த��ட ராெய��� த�பர மாேம. 

(ப. இ.)  ஒளிேச� தீ, அய�, மா�, பைட��� �ைணயா� ஒ�பா� பைட�ேபா� (பிரசாபதி), ஒ��டரான 

ஞாயி�, வானவ� ேகா� �தலிய ேதவ�க���� அவ�க�ட� கல�� உ�நி�� உண���ேவா� சிவ�. எ��� 

நிைற�� �ளி��த�� ெச�பவ�� அவேன. 

(அ. சி.)  ஒ��ட� - அ�கினி. த��ட� - ச�திர�. 

(5) 

1688. தாபர� ��ணி� ற�ளவ� லா�சிவ� 

மாபர� த�ைம வழிப� வாரி�ைல 

மாபர� ��ைம வழிப� வாள���� 

�வக� ��நி�ற ெபா�ேகா� யா�ேம. 1 

(ப. இ.)  அறிவி� ெபா�ளாகிய ம� �தலியவ�றினி��� சிவெப�மா� வழிப�ேவா��� அ���ரிவ� 

சிவ�. அவ� ���த� கட�ளாவ�. அ�தைகய ெம��ெபா�ைள வழிப�வாரி�ைல. அ���ைமேயா��� 

வழிப�வா��� உ�சியி� ேம� காண�ப�� ஆயிர இத�� தாமைரயி�க� வீ�றி��த��� தி�வ�� அ�ைமயி� 

ேபர�� உ�டா�. 

(அ. சி.)  தாபர� - அசர� ெபா��க�. மாபர� - ெபா�ைம��ள சிவ�. �வக� - சகசிர மல�. ெபா�ெகா� - 

சிவ ச�தி 

(6) 

1689. �ய விமான�� �லம தா�மா� 

ஆய சதாசிவ மா�ந� ���ம� 



பாய பலிபீட� ப�திர லி�கமா� 

ஆய அரணிைல ஆ���ெகா� வா�க�ேக. 

 
1. தாபர. சிவஞானசி�தயா�, 2. 2 -25. 

(ப. இ .) க�வைறயி�ேம� �ற�ேதா��� ேம��� உ�சியாகிய விமான� ��ைம�� ப�ைம�� வா��த 

சிவ��றியா��. சிவ��றி - சிவலி�க�. அ� விமான�தி�கீ� அக�ேத க�வைறயி� விள��� 

அ�ேளா� ஆகிய சதாசிவ� ��ணிய சிவ��றியாவ�. பர�த பலிபீட�, ஆேன� இைவ�� 

சிவலி�கெமன அைழ�க�ெப��. ப�திர� - ஆேன�, சிற�த�� உ�தியளி�ப�மாகிய 

தி��ேகாவிலி� ெம��ைம நிைனவா��� இ� ��ைம ெச�ைமயாக� ( 2372) �ல�ப��. அரனிைல - 

சிவ� தி��ேகாவி�. 

(அ. சி.)  விமான� - க��ப�கிரக�தி�ேம� க�ட�ப�� ேகா�ர�. �லமதா�� - �ல இலி�க உ�வமா��. 

சதாசிவ� - க��ப� கிரக���ள இலி�க வ�வ� ���ம இலி�க� ஆ��. பா� - பர�த. பலிபீட� - பலி இ�� இட�. 

ப�திர� - இடப�. அரனிைல - சிவாலய�. 

(7) 

1690. ���ட� மாணி�க� ெமா��த பவள�� 

ெகா��ம� ெகா�� சிைலநீ� ேகாமள� 

அ�த�ற� னாகம ம�ன மரிசியா� 

உ��ததி� சாதன� �மண லி�கேம. 

(ப. இ.)  ���, மாணி�க�, பவழ�, தி���� ெச��கிய மர� ெகா��, பளி�� �தலிய ெவ�க�க�, 

தி�ெவ�ணீ�, மரகத� சிவெப�மாைன ���தலா�ெகா�� ெச�தமிழி�க� வைரய� ெப�ற தி�ம�திர� 

ேபா�ற ஆகம அ�� ��க�, தி�வ��, அ�� �தலாகிய அரிசி ஆகிய ப��� அழகிய ��ைமயா��� 

மண��ள சிவலி�க வழிபா����ரிய இலி�க� அைம��� க�வி� �ைண� ெபா��களா��. �ைண�ெபா�� - 

சதான�. 

(அ. சி.)  ெகா��� அ� ெகா�� - சி�திரேவைல ெச�ய�ப�ட மர�. அ�த�ற� ஆகம� - சா�திர� ��தக� 

(இ�னி�ன இலி�கமாக� �சி�கலா� எ�ற� இ� ம�திர�). 

(8) 

1691. ���� தயி�ெந�பா� ��ய ெம��ட� 



க�றிய ெச�� கனலிர த�சல� 

வ�திற� ெச�க� வ��ைட வி�ல�ெபா� 

ெத�றிய� ெகா�ைற ெதளிசிவ லி�கேம. 

(ப. இ.)  இ�கிய தயி�, �யெந�, பா�, ெம��வத��� பய� ப�� ப��சாண�, �ரிசக�ற ெச��, தழ�, 

பாதரச�, �னலி�க� உ�டா� ச�கின�, �ட�ப�ட ெச�க�, அழகிய வி�வ�, ெபா� ஆகிய பதிெனா�ற�� கால� 

இட�க��� ஏ�ப அழகியெதா�றைன� ெதளிவா� தி�வ��ண�� ைகவர�ெச��� சிவலி�கமாக ைவ�� 

வாப�க. ெம��: ேத�ெம�ெக�ற�ெமா��. 

(அ. சி.)  ெம�� - ெம����� பய�ப�� சாண�. ெச�� - தாமிர�. கன� - அ�கினி. இரத�. பாதரச�. 

சல� - சல�தி� உ�டா�� ச�� (சல�சல�). வி�ல� - வி�வ�. ெத� திய�� ஒ�ைற - அழ� விள��� தயி� 

�த� ெபா� இ�தியாக� ெசா�ல�ப�ட ெபா��களி� ஒ�ைற. 

(9) 

1692. அ��ண�� ேதாெனா� த�ைமைய நா� 

எ��ண ராவைக நி�றன� ஈச� 

���ண� வான �வன�க� எ��� 

இத�ண�� ெத��ட� ேகாயி�ெகா� டாேன. 

(ப. இ.)  தி�வ�� உண�வா� சிவைன உண��ேதா� ஆ�யி�� சிவ�� �ண��பினா� ஒ�த�ைமயவாக 

நி��� நிைலைமயிைன நா�, எ�வைகயா�� உணரெவா�ணாதப� நி�றவ� சிவ� எ�� ெதளிவ� ெதளியேவ 

சிவன� ���ண�வாகிய தி�வ��ண�� யா� எனெத��� ெச��காகிய த��ைன�� அ�றவிட�� விள�கி 

ேம�ப��. சிவெப�மா� விள��� எ�� இட�கைள�� எ�ேப�லகமாக� ெகா�ள�ப��. அைவ �த�க� ஐ��; 

ஞாயி� தி�க�, ஆ�யி� ��� ஆகிய எ�� என�ப��. அ� �ைறயி� அ�ேய� உட�பிைன�� ேகாவிலாக� 

ெகா�ட�ளின�. 

(அ. சி.)  அ� - சிவ�. ஒ� த�ைம - அ��வித�. எ� - எதனா��. �� உண�� - ஞான�. �வன�க� எ�� 

ப�ச�த�, �ரிய�, ச�திர�, ஆ�மா எ�பைவக�ட� ��ய �வன�க�. இ� உண��� - இ� சரீர�� தன�ேகா� 

உ�வமா� எ�� க�தி. 

(10) 

1693. அகிலிட மாயறி யாம� அட��� 

உகலிட மா�நி�ற �னத ��ேள 



பகலிட மா�ன� பாவ வினாச� 

�கலிட மா�நி�ற ��ணிய� றாேன. 

(ப. இ.)  அைன�தி�� ெசறி�� அத�� அ�பா�மா�� திக�� சிவ� அகலிடமா�, மல�பிணி�பினரா� 

அறிய ஒ�ணாதவனா�, அைன��� ஒ���� ஒ��க நிைலயமா� நி�றன�. ந� உட�பக��� ஞாயி�ைற 

இடமாக�ெகா�� எ��த�ளி எ��விைனயாகிய ச�சித� ெதா���கைள எரிேச� வி�ெதன அழி�ப�. 

அைன��யி���� அைன��லக�க���� �கலிடமா��ள ��ணிய� ெச�வனாவ� சிவ�. 

(ப. இ.)  அறியாம� - உண�த�� அரிதா�. உகலிட� - அழித�� இட�. பகலிடமா� - �ரிய ம�டல�ைத 

இடமாக� ெகா�ட�ளிய. �ன� - �� பிற���களி� ஈ��ய. 

(11) 

1694. ேபா� �ைனகழ� �மிய தாவ� 

மா� �ைன�� வானக மாவ� 

நீதி�� ஈச� உட�வி�� பா�நி��� 

ஆதி �றநி�ற த�பரி சாேம. 1 

(ப. இ.)  ெம�ய�யா�க� பா�� பரவி� பணி�� தி��ைற� ேபா�றி� ெதாட� ஓதி வழிப�ட ந�மல� 

நிைற���ள தி�வ�க� 

 
1. இ�ன��. ச�ப�த�, 3. 71 - 4. 

" உலகேம. சிவஞானசி�தியா�, 5. 2 - 6. 

கீ�லக�தாவன. சலமக� வீ�றி���� தி��� �ய வானக����� அ�பாலா��. அற�ைறேய சிற�த சிவனா� 

தி�ேமனி வி��பாக� திக��. ஆதியாகிய சிவெப�மா� உலகேம ��வமாக�ெகா�ட தி��ேகால� இ�வா��. 

(அ. சி.)  ேபா� �ைன - அ�ப�களா� ��ட�ப�� மலரிைன அணி�த. மா� �ைன - க�ைகைய� தரி�த. 

ஆதி உற நி�ற� - அ�ட உ�வமா� நி�ற�. 

(12) 

1695. தைர��ற ச�தி தனிலி�க� வி�ணா� 

திைரெபா� நீர� ம�சன சாைல 

வைரதவ� ம��நீ� வா�� மாைல 

கைரய�ற ந�தி கைல�� தி�காேம. 



(ப. இ.)  நில�தி�க� அைம�த ஆ�ைடயா� ஆகிய ச�தியி� ேம� சிவலி�க� வி�ணா��. 

அைலெப��� கட�,அ� சிவெப�மா� தி������ ெச��� தி�ம�சனசாைலயா��. அவ� ���� தி��த நீ�, 

மைலயி� தவ�� உைலயா ேமக�களா��. தி�ேமனியி� ��� மாைல, வி�ணி�க� காண�ப�� எ�ணிலா 

வி�மீ�களாகிய உ��களா��. த��வ�கட�த எ�ைலயிலா� சிவெப�மா���� தி� ஆைட, எ��� 

�ல�களா��. உ� ந�ச�திர�. �ல� - திைச. 

(அ. சி.)  தைர உ�ற ச�தி - தைர ஆ�ைடயா�. இலி�க� வி� ஆகாய� இலி�க�. திைர ெப�நீ� - கட�. 

ம�சன சாைல - நீ� ஆ�த��ரிய இட�. வைர தவ� ம�� நீ� - வைரகளி�ேம� தவ�� ேமக�, க�ைகநீ�. வா� 

உ�மாைல - வான�தி� விள��� மீ� கண�க� ஆகாய இலி�க�தி�ேம� விள��� மாைலயா��. கைர அ�ற 

ந�தி - த��வ�கட�த ந�திெய�ெப�மா�. 

(13) 

 
3. பி�டலி�க� 

(உட� சிவ�) 

1696. மா�ட ரா�ைக வ�� சிவலி�க� 

மா�ட ரா�ைக வ�� சித�பர� 

மா�ட ரா�ைக வ�� சதாசிவ� 

மா�ட ரா�ைக வ�� தி����ேத. 

(ப. இ.)  ம�க� யா�ைகயி� வ�� சிவலி�க�; ம�க� வ�� தி��சி�ற�பலமா��; ம�க� வ�� 

அ�ேளானாகிய சதாசிவ�; ம�க� வ�� அ�பலவாண� இய��� அ��ெப�����; சிவ ெப�மா� ம�க� 

யா�ைகைய நடமா�� தி��ேகாவிலாக� ெகா�� வ�வா� அர�கா� வ��பா� வா�வா�� 

பயனளி�த��கி�றன�. 

(அ. சி.)  ஆ�ைக வ�� - சரீர�தி� அைம��. 

(1) 

1697. உல�தில� பி��� உளெதௗ நி�ப� 

நில�த� நீ�ெதளி �னைவ ெச�ய� 

�ல�த� �த�க� ஐ���ஒ� றாக 

வல�த� ேதவைர வ�திெச� யீேர. 



(ப. இ.)  இற�தவ� இற�ேத ேபானா� எ�பத�கிடனி�றி விைன� கீடாக மீ��� பிற�கி�றன�. அவ�க� 

உட�� ேதா�ற�ைறயி� நீரினி�� நில� ேதா��� எ�பதாக� �றி�கேவ ஐ��த� ேச��ைகயா� ஆகிய� எ�ப� 

விள���. இ� பிற�பிைன ெவ�வ� சிவெப�மா� தி�வ� வண�க�தாலா��. 

(அ. சி.)  நில�த� நீ� - நில� உ�ப�தி��� காரணமான நீ�. ெதளி�� - காண�ப�ட �ல உட�. �ல�த� - 

அறிய�ப�கி�ற. வல�த� - பிற�பிற�ைப ெவ�றிெகா��மா� வ�லைம த�கி�ற. 

(2) 

1698. ேகாயி�ெகா� ட�ேற ��ெகா�ட ஐவ�� 1 

வாயி�ெகா� டா�ேக வழிநி� ற��வ� 

தாயி�ெகா� டா�ேபா� தைலவென� ���க 

வாயி�ெகா� �ச� மாளவ� தாேன. 

(ப. இ.)  ஆ�யி�களி� உட�பக�� உ���கைள இய��� ெகா���� ெதா�ைமயிேலேய அ�ேளா�, 

ஆ�டா�, அர�, அரி, அய� எ��� ஐவ�� ��ெகா�கி�றன�. உட�பிைன இடமாக� ெகா�� 

ெச���கி�றன�. க�ைற நிைன�� ஆ மைன��வ� ேபா��, சிவெப�மா� அ�யவாக��� அ���ரித� 

ேவ�� அவ�க� ெச��� ேபர���கீடாக� சிவமா�கி ஆ�ட��வ�. 

(அ. சி.)  ேகாயி�ெகா�ட அ�ேற - சரீர� எ��தேபாேத. ஐவ� - ஐ�� க��த�, ஐ����திக�. வாயி� 

ெகா�� சரீர�ைத வழியாக�ெகா��. வழிநி�� - சரீர�தி� இ��� ெகா�ேட. தா� இ� ெகா�டா�ேபா� - 

க�றிைன��ட� தா�� ப� இ�லா� ேநா�கி� ெசா�வ�ேபால. வாயி�ெகா�� அ�பிைன வழியாக�ெகா��. 

(3) 

1699. ேகாயி�ெகா� டான� ெகா�ைல� ெப�மைற 

வாய�ெகா� டான� நா�க� ப��ள 

�ைசெகா� டா��ல ைன��� பிறகி�� 

வாயி�ெகா� டாென�க� மாந�தி தாேன. 

(ப. இ.)  ம�க� யா�ைகயிைன� தி��ேகாவிலாக�ெகா�� எ��த�ளின� சிவ�. மி�தியான 

மைற��கைள� த�ைன யாைட�� வழிகா��யாக� ெகா�டா�. தி�வ� ேச�வா� நா�க� ப�திைன�� ��ைம 

ெச�த� ேவ���. �லைன��� த� பி�வர� சிவைன வழிப�த� ேவ���. அ�வா� வழிப��ேபா� சிவ� 

நா�கைள�� இடமாக�ெகா�� அ���ரிவ�. 

 



1. எ�ணில. சிவஞானேபாத�, 4. 1 - 4. 

(அ. சி.)  ெகா�ைல - கா�. அ�நா�க� - தி�வ� ெச��த��ரிய நா�க�. பிறகி�� - பி�னிட�ெச��. 

வாயி�ெகா�டா� - அ�த நா�கைள வழியாக� ெகா�டா�. 

(4) 

 
4. சதாசிவலி�க� 

(உலக�த� சிவ�) 

1700. ��ய பாத� இர��� ப�மிைச 

பா�ய ைகயிர� ெட��� பர�ெத�� 

ேத� �க�ஐ�� ெச�கணி� �ைவ�� 

நா�� சதாசிவ ந�ெலாளி ��ேத. 

(ப. இ.)  ஆ�யி�க� அ�பினா� வ�� �� இ���த� ெபா��� அைம�த தி�வ�க� இர��. �க��� 

�ற�ப�ட தி��ைகக� ப��. விரி�ெத��� நா�� தி��க�க� ஐ��. ஆதிைர நாளாகிய ெச�ைகேபா� ஒளித�� 

க�க� பதிைன��. இ�தைன�� ெகா�� விள��� அ�ேளானாகிய சதாசிவ� கட�� ந�ல தி�வ�� 

ஒளியாகிய ��தா��. 

(அ. சி.)  ��ய பாத� - ேச����ள பாத�. பா�ய - �க��� �ற�ப�ட. ெச�கணி� - சிவ�த க�களி�. 

(1) 

1701. ேவதா ெந�மா� உ��திர� ேமலீச� 

மீதான ஐ��க� வி���� நாத�� 

ஆதார ச�தி� ம�த� சிவெனா�� 

சாதா ரணமா� சதாசிவ� தாேன. 

(ப. இ.)  அய�, அரி, அர�, ஆ�டா�, ஐ��க� வி��நாத� இவ�ைற இைய�� இய��� 

தி�வ�ளா�ற�. அ� தி�வ�ளா�றைல மர�� கா����ேபா� வி�� நீ�காதி��க� சிவ� ஆகிய அ�தைன�� 

ெபா�வாக� சதாசிவ� என�ப��. 

(அ. சி.)  மீதான ஐ��க� - மேகச��� ேம�ப�ட சதாசிவ�. சாதாரணமா� - ெபா�வாக. 

(2) 

1702. ஆகி�ற ச�தியி� உ�ேள கைலநிைல 



ஆகி�ற ச�தியி� உ�ேள கதிெரழ 

ஆகி�ற ச�தியி� உ�ேள அம��தபி� 

ஆகி�ற ச�தி�� அ�திைச ப�ேத. 

(ப. இ.)  தி�வ��ச�தியி�� வி�வி�த� �தலிய ஐ�� கைலக�� உ�டா�. அ� ச�தியி� அ�ளா� 

ஞாயி�றி� கதி�கள�டா�. அ� ச�தியி�� சிவ� அம��த�ளியபி� அ� தி�வ�� ப����ல�� நிைற�� 

இய�கி அ��வ�. 

(அ. சி.)  ஆகி�ற - எ�லா� உ�டா��கி�ற. கைல - ச�திர�. கதி� - �ரிய�. அ� திைச ப�தி - ப��� 

தி��கைள�ெகா�ட உலக�. 

(3) 

1703. அ�திைச� ��ேள அம��தன ஆற�க� 

அ�திைச� ��ேள அம��தன நா�ேவத� 

அ�திைச� ��ேள அம��த சரிையேயா� 

அ�திைச� ��ேள அம��த சமயேம. 

(ப. இ.)  ப��� திைச��� உ�ப�ட உலக�தி� அ��லக� ந�� நைடெப�� ெபா��� ஆ� அ�க�க��, 

நா�� ேவத�க��, சீல� ேநா�� ெசறி� அறி� எ��� ந�ெனறி நா�ைமக�� அவ�ைற� சிற�பாக�ெகா�� 

திக�� ெச�ெநறி�� சி�தா�த ைசவ�� அ�தி�வ�ளா� நிைல�பன. சி�தா�த ைசவ� ஐ�ெப�� ��களா� 

தா�க�ப�� நிைலநி�கி�ற�. அைவ �ைறேய தி��ல நாயனார�ளிய இ� தி�ம�திர�� 'ெமாழி��ெமாழி 

தி�தி��� �வ� ெசா�லமி�தாமகிய' ேதவார�க��, களி��� அ��ேட� அளி��� வி�மிய தி�வாசக� 

தி��ேகாைவயா�� எ�க. இ� ��ைம வ�மா�: 

"ந��ல ரா�ேபா�ற நா�வரா� நா�டநிைல 

ெச�ெபா��சி� தா�தைசவ� ேத��கா�-ந�மைறயா� 

அ��நா� ஒ��ர� க�ேணா�ட� வா�ைமேயா 

ைட��சா� ��றிய ��." 

(அ. சி.)  அ� திைச��� - ேமேல �றிய ப��� தி��க��� உ�ப�ட உலக�தி�. 

(4) 

1704. சமய� ெத��த அவ�ைதயீ ைர��ள 

சமய� ெத��த இராசிஈ ரா�ள 



சமய� ெத��த சரீரமா ெற��ள 

சமய� ெத��த சதாசிவ� தாேன. 

(ப. இ.)  சி�தா�த ைசவ�தி� �ற�ப�� நிைலக� ப��. இைவ ஐ�� அவ�ைதக� ேம�ேநா�கி�� ஐ�� 

அவ�ைதக� கீ�ேநா�கி�� உயி� ெச�� வ��கா� நிக�வன. ேம�� உயி����கைலக� ப�னிர���ளன. 

அய�, அரி, அர�, ஆ�டா�, அ�ேளா�, அ�ைன எ��� தி�ேமனிக� ஆ�; �தைம��, ஞாயி�, தி�க�, 

ஆ�யி� ��� ஆகிய வ�வ�க� எ��. இைவயைன��� ��ட��ேவா� அ�ேளா� ஆகிய சதாசிவேனயாவ�. 

(அ. சி.)  அவ�ைத - ேமலாலவ�ைத, கீழாலவ�ைத. இராசி - ேமட �தலிய இராசிக�. சரீரமா� - பிரமனாதி 

ச�தி ஈறாக ஆ�. எ�� - பி�திவியாதி வ�வ� எ��. 

(5) 

1705. ந�� கிழ��� ெத��� தரெம�� 

ந�� ப�கந� ���ம வ�ன� 

அைட�ள அ�சன� ெச�வர� த�பா� 

அ�ேய� க�ளிய �கமிைவ அ�ேச. 

(ப. இ.)  சதாசிவ� கட���� ஓதபெப�� தி��க�க� ஐ��. அ�ைவ�� �க�க�� �ைறேய உ�சி, 

கிழ��, ெத��, வட��, ேம�� எ��� �ல�க� ஐ��� ேநா�கி விள��கி�றன. �ல�க� - திைசக�. இ� 

ைவ�� தி��க�களி� வ�ண�க� �ைறேய வ�மா�: உ�சி �க� பளி��நிற�. கிழ�� �க� ���ம�. ெத�� 

�க� நீலவரண�. வட�� �க� ெச�வர�தமா��. ேம�� �க� பா� நிறமா��. இ� தி��க�க� ஐ��� 

அ�ேய�� அ��த� ெபா���� ெகா�டனவா��. இ� ைவ�� தி��க�க�� 'சிவயநம' எ�ற�� ஒ��. 

(அ. சி.)  இ� ம�திர� சதாசிவ�தி� �க�களி� வரிைச� கிரம�ைத��, நிற�கைள�� ��கிற�. 

ஈசான� - ந�. த���ட� - கிழ��. அேகார� - ெத��. வாமேதவ� - வட��. ச�திேயாசாத� - ேம��. ஈசான� - ப�க 

நிற�. த���ட� ம�ச� ���ம நிற�. அேகார� - அ�சன (க���) நிற�. வாமேதவ� - சிவ�� நிற�. ச�திேயாசாத� - 

பா� நிற�. 

(6) 

1706. அ�� �க�ள ஐ���� க��ள 

அ�சிெனா ட�� கரதல� தா�ள 

அ��ட� அ�சா �த�ள ந�பிெய� 

ெந�� ���� நிைற��நி� றாேன. 



(ப. இ.)  ஐ�� தி��க�க��, பதிைன�� தி��க�க��, ப��� தி��ைகக��, ப��� 

தி��பைடக�� ெகா�� திக�கி�ற ந�பியாகிய சதாசிவ� கட�� அ�ேய� ெந��� ���� நிைற�� 

நி�ற�ளின�. 

(7) 

1707. ச�தி தராதல ம�ட� சதாசிவ� 

ச�தி சிவமி�க தாபர ச�கம� 

ச�தி ��வ� அ�வ� சதாசிவ� 

ச�தி சிவத� �வ��ப� தாேற. 

(ப. இ.)  அ�ேளா� நிலம��ல� ச�தியாக��, வா�ம��ல� சதாசிவமாக�� விள�கி 

வீ�றி��த��வ�. ச�திசிவமா� இ�வ�� நிைல�திைண, இய��திைண ஆகிய இர�ட�க��� இைய�� 

இய��வ�. ச�தி உ�வ�, சதாசிவ� அ���வ�. நில�த� ச�திசிவ� ஈறாக� த��வ� ��ப�தாறா��. இ� 

��ப�தா� ெம�க�� அ��ைசவ�க��ரிய ெபா��ைமயா��. 

(8) 

1708. த��வ மாவ த�வ� சராசர� 

த��வ மாவ ��வ� �ேகாதய� 

த��வ� எ�லா� சகல� மா�நி��� 

த��வ மா�� சதாசிவ� தாேன. 

(ப. இ.)  ச�திசிவ ெம�க� உ�வ�ம உ��ைற அ�வ�� ஆகத திக�� இய��திைண நிைல�திைண 

உலக�க� ���� விரி�� 

விள���. இ�ப�ேதா�ற ��றா� எ�வ�� ச�திசிவமா��. எ�லா ெம�க�� ச�திசிவ� இர��� 

கல�பிய�க�தா� இய��வன. ெம� - த��வ�. அதனா� த��வ� எ�லா� சதாசிவ� எ�� அைழ�க�ப��. 

(9) 

1709. ��மி �� சதாசிவ� எ�மிைற 

ேவேறா� உைரெச�� மிைக�ெபா� ளா�நி��� 

ஏ�ைர ெச�ெதாழி� வானவ� 1 த�ெமா� 

மா�ெச� வாென� மன���� தாேன 2 



(ப. இ.)  அ�ேளா� என�ப�� சதாசிவேன ந� ���த� கட�ளாவ�. அவ� தி�வ�யிைணயிைன� 

ேபா�றி� ெதாட��பதிக� ஐ�ேதா ெடா��� �க��, த� ைககளா� மல��வி அளவி�றி வழிப��க�. �� - 

அளவி�ைம. ெச�தமி�� தி�மைற தி��ைறக�� �ரணாக ��கைள� ெச�� ம�ளா� உல���� தம��� 

ேக���� அ� ��ெசா�க� ��ற�ைடயனவா��. வானவ�ேகா� அய� மா� உ�ளி�ட ேதவ�க� மய�க�தா� 

த�ைம� தாேம உ���தி�ெச������ ெசா��� ெசா�க� ஏ��ைர என�ப��. அ�ஙன� ெசா�லி� தீரிவேத 

ெதாழிலாக��ள அ� ேதவ�க���� சிவெப�மா� மைற�� மா�ப�� நி�ப�. அ�தைகேயா� அ�ேய� உ�ள� 

���� ஆ�டன�. அ��சைன ��ெற�� ஆயிர�ெத�� எ�பைத அ�பர�களி� 'ேபா�றிைச���' எ��� 

தி��பா�� ஒ�வைகயாக� �றி�கி�ற�. 'எ�ணாயிர ��', எ� + ஆயிர�; எ� + ��; எ��ட� ��ய ஆயிர�, 

�� என� ெகா�க. 

(அ. சி.)  ��மி� ��- 108 நாம�களா� �தி��க�. (108�� 100 எ���, 1008�� 1000 எ��� 

��வ� மர�). ேவேறா� உைர. தமி� ேவத���� மாறான உைர. மிைக�ெபா�� - ��ற��ள ெபா��. ஏ�ைர 

ெச�ெதாழி� - த�ைம ேம�பட உைர���. வானவ� த�ெமா� - ேதவ�க� எ�� ெசா�லி�ெகா��� ஆரிய� 

த�ெமா�. மா� ெச�தா�- விேராத�ப����பவ�. 

(10) 

1710. இ�ளா��த க�ட�� ஏ�� ம��� 

��ளா��த ெச�சைட� ேசாதி� பிைற�� 

அ�ளா��த சி�ைதெய� ஆதி� பிராைன� 

ெத�ளா��ெத� உ�ேள ெதளி�தி�� ேதேன. 

(ப. இ.)  ேதவ�க� சிவைன மற�� அமி�ெத��க �ைன�தன�. அ� மற�ததாகிய உ�தியி� பாவ� ந�சாக 

ெவளி�ப�ட�. அவ�க� அ�சி� சிவனிட� �ைறயி�டன�. அவ� அ� ��ற�திைன ம�னி�� அ� ந�சிைன� 

க�ட�தி� இ��தின�. அதனா� இ�ளா��த க�டமாய�. இய�ைக�ண���ளவ� சிவேன எ�ப� ப��� 

ேகா��றி� தீயாகிய ம�விைன� தி��ைகயி� அவ� ஏ�தியி��பதா� விள���. அத� ேப�ஒளி எ��ற�� 

காண�ப�தலா� அஃ� அவ�ற� ���ண�விைன� �றி���. மாைலயி� தா���ேவேபா�� 

 
1. வா���வ��. 8. அறி���த�, 16. 

2. ேபா�றிைச���. அ�ப�, 6. 57 - 10 



சைட�க�ைற தி�ேமனிேபா�� ெச�ைம�ைடயதாக� திக��. அத� க� வள�� ஒளி�ைட� பிைற விள�க 

விள��� இய��ைடய ஆ�யி�கைள� �றி��� . இைவேய ஆதி�பிரா� தி�வைடயாள�களா��. அவ�த� 

தி�வ�� �ைணயா� அ�ேய� எ�ண�தி� ம�� அக�ற�; தி�வ��ண�வாகிய ெத�� நிைற�த�. அதனா� 

ெம��ெபா�� ெதளி�தி��ேத�. ஆதி�பிரா�: அ�ைமேயா� ��ய அ�ப�. ஆதி - அ�ைம. 

(11) 

1711. ச�திதா� நி�கி�ற ஐ��க� சா�றி�� 

உ�தர� வாம� உைர�தி�� ச�தி 

ப�சிம� ��வ� த��� ட��ைர 

ெத�கி லேகார� வடகிழ� கீசேன. 1 

(ப. இ.)  தி�வ�ளா�ற� விள�கி நி�கி�ற ஐ�� தி��க�கைள�� ெசா��மிட�� வட��� தி��க� 

வாமேதவெம��� விள�கமா��. �க��� ெசா�ல�ப�� ச�திேயாசாத� எ��� ேதா�� வி�த� ேம�� 

�கமா�� . கிழ��� தி��க� த���ட� எ��� ஆ�சியா��. சீ��திமி�க ெத��� தி��க� அேகார� எ��� 

ந��கமா��. வடகிழ��� தி��க� ஈசான� எ��� இய�கமா��. ஈசான� வ�கீ���லெம�ேற 

வழ�க�ப�கி�ற�. இ� வழ���ைற தி�நா��கர� நாயனா� அ�ளிய தி��பா�டா� �ணரலா�. 

"ஞாயிறா� நம�மாகி வ�ணனா�� ேசாமனாகி� 

தீயறா நி�திவா�� தி�பிய சா�தனாகி� 

ேபயறா� கா��லா�� பி�ஞக ென�ைதெப�மா� 

தீயறா� ைகய�ேபா�� தி��பய� �ரனாேர." 

4.32 - 6. 

எனேவ இத�கிைய� ெபா��ெகா���கா� பாட ேவ�பா� ெகா��த� ேவ���. இ�ெபா���ள 

பா��� தைளத��த� எ��� ெபா���� யா�பைமதி�� ெபறவி�ைல. அஃதாவ� தைளத�டாமலி��கி�ற�. 

ஆதலா� அ� பாட� 'ெத�கில ேகார� வடகிழ� கீசேன' எ�றி��த� ேவ���. அ�ஙனேம அைம��� பாட ேவ�பா� 

கா�ட�ப���ள�. 

(அ. சி.)  இ� ம�திர� ஐ��க�க�� எ�திைசகைள ேநா��கி�றன எ�பைத விள��கிற�. 
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1712. நா�ந� லீசான ந���சி தானா�� 

தா�வி� ற��க� த���ட மா�� 



கா�� அேகார� இ�தய� ��யமா 

மா�ற வாமமா� ச�திந� பாதேம. 

(ப. இ.)  ஐ�ெப�� ம�திர�க� �றி��� �ைற வ�மா� : 'ெபா�கமி�கவா ���நீ��க��' நா�� 

த�ைம வ�வாகிய ஈசான மைறைய உ�சியி� ���க . த���ட� என ஓதி �க�தி� ���க. அேகார� என ஓதி 

ெந�சி� ���க. சிற�த வாமேதவெமன ேவாதி� 

 
1. (பாட�) ெத�கிழ�கீசேன. 

�றியி� ���க. ச�திேயாசாத� என ேவாதி� பாத�தி� ���க. இ�ம�திர�க� ஐ�தி���� ஓ� என �த�க� 

தனி�தனி� ேச��� ஓதி�ெகா�க. 

(அ. சி.)  நா� - அட�க� . அ�வ� வவயவ�க��� ம�திர� இ�னெதன� ��கி�ற� இ� ம�திர�. 

ஈசான� - உ�சி; த���ட� - �க� . அகார�-இ�தய�; வாம� - ��ய�. ச�தி - பாத�; இைவ ப�ச�பிரம ம�திர�க� 

எ�ன�ப��. 
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1713. ெந�� சிர�சிைக நீ�கவ ச�க�ணா� 

வ�சமி� வி�� வள�நிற� ப�ைசயா� 

ெச��� ெச��ட� ேசகரி மி�னா�� 

ெச��ட� ேபா�� ெதசா�த� தாேன. 

(ப. இ.)  ெந��, தைல, தைல��, ெபரிய ேபா�ைவ, க�, க�வி ஆகிய ஆ�� உ���க� என�ப��. 

மலக�ம� விர�தலாய ��ற� நீ�கிய �மாைய வி�� என�ப��. அத�ைடய ெப��கநிற� ப�ைசயா��. 

நிைற��ள தைலயணிேபா�� சிற�த வன�பா�றலா� தி�வ�� அ�ைமயாவ� . அவனி� ெச�விய பகலவ�ேபா�� 

மி��த ஒளியிைன� த�� தி��ைகக� ப�தி�� ப��� பைட�க�விக� உள. ேம� ஓதிய ெப�மைற ஐ���, 

இத�க� ஓதிய உ���க� ஆ�� ஆகிய பதிெனா��� ைசவ� ��� ம�திர�களா��. தைல�� - சிைக. 

(அ. சி.)  இ� ம�திர� ஆ� அ�க ம�திர�கைள� ��கி�ற�. இைவ க� அ�க ம�திர� அ�ல� ச� அ�க 

ம�திர� என�ப��. அைவயாவன : ெந�� - இ�தயாய நம . சிர� - சிரசாய நம. சிைக - சிகாய நம. கவச� - கவசாய 

நம. க� - ேந�திர�ேயா நம. அ�� - அ�திராய நம ப�ச� பிரம ம�திர�க��, ஆ� அ�க ம�திர�க�ேம ைசவ 

ம�திர�களா�. 
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1714. எ�ணி� இதய� இைறஞான ச�தியா� 

வி�ணி� பைரசிர மி�க சிைகயாதி 1 

வ�ண� கவச� வன��ைட இ�ைசயா� 

ப��� கிரிைய 2 பரேந� திர�திேல. 

(ப. இ.)  அ�ேளானாகிய சதாசிவ� கட����� தி�வ�� �ைணெகா�� ஆரா�மிட�� ெந�ச� 

அறவிா�றலா��. அறி�� ெப�ெவளியாகிய வன�பா�ற� பைர என�ப��. அ� தைலயா��. நட�பா�றலாகிய ஆதி 

தைல��யாகிய சிைகயா��. அழகிய ேபா�ைவ தி�வள� அ�பா�றலா��. ெதாழிலா�ற� க�ணா��. இ� 

�ைறயா� சிவெப�மா�ைடய தி��� தி�����க� அைன��� தி�வ�ளா�றேல எ�ப� ெதளி�. 

(அ. சி.)  இைற - சிவ���; இதய� - ஞானச�தி. சிர� - பராச�தி; சிைக - ஆதி ச�தி; கவச� - இ�சா 

ச�தி; ேந�திர� கிரியா ச�தி ஆ��. 
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1. ஓதி�ண��. சிவஞானசி�தியா�, 8. 1 - 5. 

2. உ�வ��. " 1. 2 - 27. 

1715. ச�திநா� ேகாண� சல��� நி�றி�� 

ச�தி அ�ேகாண� சயன�ைத ��றி�� 

ச�திந� வ�ட� சல�� றி��தி�� 

ச�தி ��வா� சதாசிவ� தாேன. 1 

(ப. இ.)  தி�வ�ளா�ற� நா�ேகாணமாகிய �ல�தினிட�� நீ�ேபா� இைடயறா� இய�கி�ெகா������. 

அ� தி�வ�ேள ெகா��ழி�க� மா�ேபா� கிட�� உ��ழி இய���. இ�நிைல அ�ேகாணமா��. அ� தி�வ�ேள 

ெந�றி� ��வந�வி� வ�ட நிைலய�தி� நி�� ஆைண ெச��தி� ெகா������ இ� �றி��� ேதா�றேவ 

ெச�தமிழா�ேறா� ெதா��ெதா�� ெந�றி� ��வ ந�வி� வ�டமாக� ெபா�� இ�வைத மரபாக� ெகா���ளன�. 

தி�வ�ளா�றலி� வ�ேவ சிவ� வ�வமா��. ச�தன�, ���ம�, சா�� ஆகிய ��றாலி�� ெபா�� ��ப�பி� 

அைடயாளமா��. தி�நீ��� ெபா��� சிவனா� எ��ண அைடயாளமா��. 
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1716. மான�தி எ�தைன கால� அைழ�கி�� 

தான�தி ய�சி� தனி��ட ரா�நி��� 



கான�தி ��தி கட�� கமல�தி� 

ேமன�தி ஒ�பதி� ேமவிநி� றாேன. 2 

(ப. இ.)  ேபர��� ெப��காத�� ெபா��திய ெம�ய�யா�க� பலநா� அைழ�ப�. அத�கிண�கி 

எ��த��� சிவெப�மானி� அ��, அறி�, ஆ�ற�, வன��, நட�� ஆகிய தி�வ�ளா�ற� ஐ��� ஒ�பி�லா� தனி 

���த� ஆ�றலா��. அைவ ெப���டராக� ெபாலி��. அ� தி���ட� ந�வா� அத�� உயிரா�� சிவ� பிரி�பி�றி 

நி�ற��வ�. கா�ந�தி உயி��பிைன உ�தி�ெச�� உ�சியி�ேம� ஆயிர� இத�� தாமைரயி� அம��� ேவ��� 

தி����ெகா�வ�. அ� தி��� ஒ�ப� வைக�ப��. அைவ வ�மா�: அறி�, ஆ�ற�, ஒலி, ஒளி ஆகிய நா��� 

அ�வமா��. அ�ேளா� ஆகிய சதாசிவ� அ���வமா��. ஆ�டா�, அர�, அரி, அய� எ��� நா��� 

உ�வமா��. இவ�ைற �ைறேய சிவ�, ச�தி, சதாசிவ�, ஈச�, உ��திர�, மா�, அய� என�மா�. இ� 

தி���வ�கைள� ெபா��தி நி�� உலகிைன இைய�� இய�கி அ��கி�றன�. 

(அ. சி.)  மான�தி - ஆைச மி���. அ�சி� - ச�தி உ�வமாகிய ப�ச �க�களி�. கான�தி - பிராணவா�. 

உ�தி - ேமேல ெச��தி. கமல�தி�ேம� - உ�சி� தாமைர; சகசிர அைற. ஒ�பதி� ேமவி - ஒ�ப� வ�வ�களி� 

ெபா��தி. 
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1717. ஒ�றிய வா�� உடலி �ட�கிட�� 

எ��ெம� மீச னட��� இய�ப� 

ெத�றைல� ேகற� தி��� சிவன� 

நி�� ெதா�ேதென� ென�ச�தி ��ேள. 

 
1. உ�வ��. சிவஞானசி�தியா�, 1. 2 - 27. 

" ஆளான. அ�ப�. 6. 67 - 1. 

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

(ப. இ.)  சிவெப�மா� ேம�ஓதிய �ைறயா� உலக��ட� ெபா��தி அ� �லகிைன இய��கி�றன�. 

அ�ேபா� உட�ட�� உயி�ட�� ெபா��தி அ� �ட� உயி�கைள இைய�� இய��கி�றன�. இைவ அவன� ேபர�� 

ெப�மா�பா��. அ�தைகய சிவன� ந� ��ேம� ��ட�ெப�தலா�, அழகிய தைல ெயன�ப�� ெத�தைலயா��. 

ெத� - அழ�. ந�ைம எ�லா� தி��தி யா�ெகா��� சிவன� இய�பாகேவ தி��திய அ�யா��. அ� தி�வ�ைய 

ெந�ச�தி��ேள நி�� ெதா�தென�. ெத�னா� - அழகிய நா�. 



(அ. சி.)  ஒ�றியவா� - சிவ� உலக�தி� ெபா��தி இ���� �ைறைம. 
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1718. உண��ேத� உலகினி� ஒ�ெபா� ளாைன� 

ெகாண��ேத� �வலய� ேகாயிெல� ெந�ச� 

�ண��ேத� �னித�� ெபா�ய�ல ெம�ேய 

பணி�ேத� பகலவ� பா�� ெமாலிேய. 1 

(ப. இ.)  ேமேலாதியவா�றா� உலகினி� நிைற�� நி��� ஒ�ெபா�ளாகிய சிவைன அவன�ளா� 

உண��ேத�. உல�தி�க� தி��ேகாவி� ெகா�ட��வ�ேபா� எ� உ�ள�தி�க��� தி��ேகாவி� 

ெகா�ட�ள� பா�� பரவி� பணி�� ேவ��ன�. ஈ��� பர�த� நிைனத� ேம��. அ� சிவ�ட� பி�ன� 

�ண��பா�� �ண��தன�. �ண��� - அ��வித�. பகலவனாகிய �ரிய���� ஒளிய��வ� சிவேன. அவ�ேபா� 

அவ� உ�நி�� உண��தி எ��ப அ�ெளாலியாக நா�வ� தி��ல� ஆகிய ஐவ� வாயிலாக வ�வதாகிய ெச�தமி�� 

தி��ைற�� தி��ைற��ேபா�ற ேவதாகம�க�� அவ�றா� ெபற�ப�� ெம��ெபா�ளா� சிவ�� ெபா�ய�ல 

ெம�ேய ஆ��. 

"ந��ல ரா�ேபா�ற நா�வரா� நா�டநிைல 

ெச�ெபா��சி� தா�தைசவ� ேத�," 

(1703) 

எ�பதைன ஈ�� நிைன���க. 

(அ. சி.)  ேகாயி� எ� ெந�ச�-உ�ள� ெப��ேகாவி�. இ�ேக ெந�ச� எ�ப� உ�ள�. பகலவ� - 

�ரியைன உ�டா�கிய சிவ�. பா��� ஒலி - ஒலி�பா��; நாத த��வ�தினி��� எ��த தமி� ேவத ஆகம�க�. 
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1719. ஆ�கைவ ��றி�� ஆரழ� வீசிட� 

தா�கி�� ஈேர� தான� வானதி� 

ஓ�கிய ஆதி��  2அ�த� மாெமன 

ஈ�கிைவ த��ட� இ��� மாேம. 

(ப. இ.)  �வைக உலகி�� சிவ��ட� வீ�கி�ற�. அத�ேம� ஈேர� உலகி�� அ� சிவ� ந�வணதாகிய 

அறி�� ெப�ெவளியாக நி�ற��வ�. அவேன உலகிைன� பைட�தலா� ஆதியாக��, 

 



1. ெவறியா�. அ�ப�, 6. 43 - 4. 

2. அவனவ�. சிவஞானேபாத�, 1. 

மீ��� த�பா� ஒ���தலா� அ�தமாக�� விள��கி�றன�. ேம�� ஆ�யிரி� உட�பக��� தி�வ�� 

நிைலயா� தி�க�மா��. 
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1720. த�ேமனி த�சிவ லி�கமா� நி�றி�� 

த�ேமனி தா�� சதாசிவ மா�நி��� 

த�ேமனி த�சிவ� த�சிவா ன�தமா� 

த�ேமனி தானா�� த�பர� தாேன. 1 

(ப. இ.)  ஆ�யி�களி� உட��க� சிவலி�கமாகேவ நி�றி��. அ�ேபா� அ� சிவலி�க�� உ��� �ற�மா� 

நிைற�� நி��� சதாசிவ�மா��. உட�ேப தனி�த�சிவ�. உட�ேப சிவ� தி�வ�� ேபரி�ப�. உட�ேப 

சிவெம�யா��. உட�ேப ஒ�பி� ���த�. இ� தி�ம�திர� ஆ�யிரி� இைடயறா� சிவனிைன�பா� அ� �ட��, 

உ�ள�, உண��, உண�வி�ளதா� இ�ப� எ�லா� சிவேனயா�� எ�பைத வலி����கி�ற�. 

(அ. சி.)  மானிட உட� சதாசிவ உ�வமான சிவலி�க உ�வமா�� எ�ற� இ� ம�திர�. 

(21) 

1721. ஆ�� அறியா� அகார மவென�� 

பா� �கார� பர�தி�ட நாயகி 

தார� இர��� தரணி ���மா� 

மாறி ெய��தி�� ஓைசய தாேம. 

(ப. இ.)  தவ�தா� அ�� ைகவர�ெபறாதா� எவ�� அகர எ����ேபா�� சிவெப�மா� ஒ�றா� ேவறா� 

உடனா� நி�� இய��� ெம���ண��பிைன உணரா�. ஆ�யிரி�ெபா��� உட� உல� உ�ெபா��களாக விரி�த 

மாைய�� நிைல�களமாக நி�ப� தி�வ�ளா�ற�. அஃ� உகரமா��. தார� எ�ப� எ�லா �லகிைன�� தா��� 

ஓெமாழியா��. அத�க� விரவிநி�ப� அகர�, உகர�, மகர� எ�பன. இவ��� அகர �கர� விரிவா��. மகர� 

ஒ��கமா��. எனேவ எ��தி�� ஓைச அகர உகர� எ�ப. 

(அ. சி.)  தார� இர��� - பிரணவ உ����களாகிய அகார�, உகார� இர���. 

(22) 

1772. இலி�கந� பீட� இைச��ஓ� கார� 



இலி�கந� க�ட நிைற� மகார� 

இலி�க��� வ�ட நிைற�� உகார� 

இலி�க மகார நிைறவி�� நாதேம. 2 

(ப. இ.)  சிவலி�க�தி� அ��ப�தியாகிய பீட� ஓ�கார வ�வமா��. அ� பீட�தி�� மைற�தி���� 

சிவலி�க�தி� ந��ப�தி க�ட� என�ப��. சிவலி�க�தி�ட� ெபா��தியி���� வ�ட 

 
1. ெச�க�. 12. ச�ேட�ர�, 55. 

2. எ�ணில. சிவஞானேபாத�, 4. 1 - 4. 

மான ப�தி உகாரமா��. சிவலி�க�தி� ேம�ப�தி �வைக�ப��. அைவ �ைறேய கீழி��� அகர�, வி��, நாத� 

எ�பன. 

(அ. சி.)  இலி�க உ�வ�தி� அ��பீட� பிரணவ உ�வ� எ���, இலி�க�தி� க�ட�, அஃதாவ� 

அேதா�க� பிரணவ எ����களி� மகார�ைத� �றி��� எ���, இலி�க�தி� ந� வ�ட�, அஃதாவ� உ� வ�ட� 

(ஒ��கி��ள வ�ட�) உகார�ைத� �றி��� எ���, ேம� இலி�க பாக� அகார�ைத� �றி��� எ��� இ� 

ம�திர� ��கி�ற�. 

(23) 

 
5. ஆ��ம லி�க� 

(உயி��சிவ�) 

1723. அகார �தலா யைன��மா� நி��� 

உகார �தலா �யி��ெப�� நி��� 

அகார �கார� இர�� மறியி� 

அகார �கார� இலி�கம தாேம. 1 

(ப. இ.)  உல�ட� உயி�க��� தா���நிைல�களனாக நி�பவ� சிவ�. அ� அைடயாள� அகர�தா� 

�றி�க�ெப��. அதனா� அகர�தலா� அைன��மா� நி��� எ�ற�ளின�. அைவ இய��மா� இைய�திய��� 

தி�வ�ளா�ற� சிைவ. அ� விய�க�ைத உயி��� என அ�ளின�. இ� வைடயாள� உகரமா��. அகர உகரமாகிய 

இ�விர��ேம 'ச�தி�� சிவ�மாய த�ைமயி� �லகெம�லா�' எ��� ெச�ெபா���ணிவி� ெம��ைமயா��. 

இவ�ைற உணரி� அகர�கரேம சிவலி�க� எ�க. 



(அ. சி.)  அகர�, சிவ�; உகர�, ச�தி; சிவ��ட� ச�தி ேச��தவிட��� ெபா��க� உயி��ெப��� எ��� 

இ� ம�திர� ��கி�ற�. 

(1) 

1724. ஆதார மாேதய மாகி�ற வி��� 

ேமதாதி நாத� மீேத விரி�தன 

ஆதார வி�� அதிபீட நாதேம 

ேபாதாவி லி�க� �ண��சிய தாேம. 

(ப. இ.)  �மாையயி�க� ேதா��� வி�� தா��வதாகிய ஆதாரமா��. அதனா� தா�க�ப�வதாகிய 

நாத� ஆேதயமா��. இ�விர��� தி�வ�ளா� உலகமா� விரி�தன. ஆதாரவி�� சிற�த பீடமா��. நாதேம 

சிவலி�கமா��. இ� விர�ட� �ண��சிேய மனமணி யிலி�கமாகிய ஆ�யி� இலி�கமா��. இதைன 

ஆ��மலி�க� எ�ப. சிவெப�மா� இர��மா� நி�ப�. அ� வ�மா�: ஆேன�றா� தா�க�ப�ேவா� பிைறயினா�, 

தா� தா��ேவா� சிவ�தா�. 

(அ. சி.)  ஆேதய� - ஆதார�தி� நிைல���ள�. 

(2) 

 
1. எ���. உ�ைம விள�க�, 31. 

1725. ச�தி சிவமா� இலி�கேம தாபர� 

ச�தி சிவமா� இலி�கேம ச�கம� 

ச�தி சிவமா� இலி�க� சதாசிவ� 

ச�தி சிவமா�� தாபர� தாேன. 

(ப. இ.)  தி��ேகாவி�களி� நிைலெப�ற இலி�க� தாபர இலி�க�. தாபர� - நிைல�� அ� விலி�க� ச�தி�� 

சிவ�மா��. அ�யாராகிய தி��ேகாவி� ச�கமமா��. ச�கம� - இய��த�. ெம�ய�யா� தி��ேகால�க�� ச�தி 

சிவமா��. ச�தி சிவ� இர��ைன�� இைண�� ஓ��கா�, சதாசிவ� என�ெப�� தாேன தனி ���த� ச�தி 

சிவ� இர��� இைண�த சதாசிவ� எ�ப. 

(அ. சி.)  தாபர இலி�க� - ேகாவி�களி� உ�ள அ���வ� தி�ேமனியான இலி�க�. ச�கம லி�க� - 

அ�யா�. தாபர� ச�தி சிவமா�. உலகேம ச�தி சிவ உ�வ�களா�. 

(3) 



1726. தாேன ெர�கி�ற ேசாதிைய� காணலா� 

வாேன ெர�கி�ற ஐ�ப தம��திட� 

�ேந ெர�கி�ற ெபா�ெகா� த��ட� 

தாேன ெர�கி�ற அகாரம தாேம. 

(ப. இ.)  �ல�திட�� எ��� அழேகா� தானாக எ��� ஒளி வீ�கி�ற சிவ��டைர� காணலா�. �ய 

மாையயி� �றாக அ� �ல�திட�� எ�கி�ற ஐ�ப� எ����களி� ெதாைகயாகிய ஓ�கார�� அ� �ல�ேதயா�. 

ஆயிர� இத�� தாமைரயி� நிைல�களமாகிய உ�சி��ைளேம� சிவச�தி�ட� ேச��� விள��வ� அகார 

�த�வனாகிய சிவெப�மானா��. 

(அ. சி.)  தா� ஏ� எ�கி�ற ேசாதி எ��� உ�ள இய�ைக� ேசாதி. ஐ�ப� அம��திட� - 51 அ�கர�க�� 

அட�கிய பிரணவ�. � ேந� எ�கி�ற ெபா�ெகா� - ஆயிர�ெத� �த�� தாமைரயி� (உ�சி� தாமைர) இ��கி�ற 

மேனா�மணி. அகார� - சிவ�; "யா�� அறியா� அகார� அவென��." 

(4) 

1727. வி���� நாத�� ேம� மிலி�கமா� 

வி��வ ேதபீட நாத மிலி�கமா� 

அ�த இர�ைட�� ஆதார ெத�வமா� 

வ�த க�ைவ��� ெச�� மைவைய�ேத. 

(ப. இ.)  ஒளி�� ஒலி�� ஆகிய வி��நாத�க� ெபா���� சிவலி�க�; வி�� பீடமா��; நாத� 

இலி�கமா��. இ� விர�ைட�� சா��� கட�ளாக� ெகா�� அ�ேளா�, ஆ�டா�, அர�, அரி, அய� எ��� 

ஐ�ெப�� ெத�வநிைலக� ேதா�றின. இ� ைவ�திைன�� ஐ�ெதாழி�� ேவ��� க�ெவ�ப. க� - காரண�. இ� 

ஐவரி� வாயிலாக ஐ�� ெதாழி�க� நிக�கி�றன. அ� ெதாழி�க� �ைறேய அ�ள�, மைற�த�, �ைட�த�, 

கா�த�, பைட�த� எ�ப. 

(அ. சி.)  அ�த இர��-நாத வி���க�. க�ைவ��-ஐ�� ���திக�. ெச��� அைவ ஐ�ேத-அ� 

���திக� ெச��� ெதாழி�க� ஐ�� (பைட�த�, கா�த�, அழி�த�, மைற�த�, அ�ள�). 

(5) 

1728. ச�திந� பீட� த�ந�ல ஆ�மா 

ச�திந� க�ட� த�வி�ைத தானா�� 

ச�திந� லி�க� த��சிவ த��வ� 



ச�திந� லா�மா� சதாசிவ� தாேன. 

(ப. இ.)  ச�திவ�வாக� ெகா�ள�ப�� சிவலி�க�தினிட��� பீட� ஆவிநிைலயா��. க��திைன ஒ�த 

பீட�தி� �ழி தி�வ��ண�வாகிய சிவஞானமா��. ேம�ேதா��� இலி�க�, சிவெம�யா��. எவ�றி���� 

உயி���யிரா� ேபராவி - பரமா�மா, சதாசிவமா��. 

(அ. சி.)  த� ந�லவா�மா - சீவா�மா. ச�தி ந�லா�மா - பரமா�மா. 

(6) 

1729. மன���� ெத��யி� மி�னிய வா��ைக 

மன���� தி�ப� ெபாழிகி�ற ேபா� 

நல���� ெத�ெனா� நாதைன நா�� 

இல���� தாதி� ேம�ெகா�ட வாேற. 

(ப. இ.)  ஆ�யி�களி� உ�ள�தி�க� சிவெப�மா� தி�வ�ளா� ���� நிைலெப�ற தி�வ� 

வா��ைகைய அ�ளின�. அதனா� ேபரி�ப� ெப�வா�� ெபாழிவதாயி��. அ�த இ�ப ந�ைமயி� நா�ட��ட� 

ஆ�யிைர�� சிவைன�� அ�ளா� நா�வ�. அ� நா�ட� பயனாக உட�பாகிய வீ���� ஆதியாகிய சிவ� ���� 

ஆ��ெகா�டன�. 

(அ. சி.)  இல� ���� - சரீரமாகிய வீ�. 

(7) 

1730. பராபர� எ�ைத பனிமதி �� 

தராபர� த�ன� யா�மன� ேகாயி� 

சிராபர� ேதவ�க� ெச�னியி� ம�� 

மராமர� ம�னி மன��ைற� தாேன. 1 

(ப. இ.)  உ�ைமயறி� இ�ப� ெப��ெபா�� பராபர� எ�� அைழ�க�ெப�� அ�தைகய எ�ைதயாகிய 

சிவெப�மா� �ளி��த ஆ�யிராகிய தி�கைள� ��னவ�. தைர�தலாக� ெசா�ல�ப�கி�ற உலக�க��� 

இைறவ�. த� அ�யாரி� �� அ�� மன�திைன� தி��ேகாவிலாக� ெகா�ட�ளின�. அவேன �த�கட��. 

அவேன ஆயிரவித�� தாமைரயாகிய உ�சி நிைலய� தி��பவ�. ேதவ�க�ைடய ��யி�க� வீ�றி���� 

(மராமர�, ம� + ஆ� + அர�) மல�மண� 

 
1. பாைல ந�பனி. அ�ப�, 4. 17 - 8. 



ேபா�ற �ண����ள ��ணிய� சிவ�. அவ� அ�ேய� உ�ள�� நிைல�� நி�ற�ளின�. 

(அ. சி.)  தராபர� - தைரயாகிய உலக�க��� இைற. சிராபர� - ேமலான ேதவ�. மராமர� - ம� + ஆ� + 

அர� - �வி� மண� ேபா�ற சிவ�. 

(8) 

1731. பிரான�ல நாெமனி� ேபைத �லக� 1 

�ராெல�� ெம�மன� ேகாயி�ெகா� ஈச� 

அராநி�ற ெச�சைட அ�கி�� நீ�� 

ெபாராநி� றவ�ெசய� ��ணிய� தாேன. 

(ப. இ.)  ந�ல ���த� நா�கேள எ�� உலேகாரி� சில� ��வரானா�, அறியாைம� �ழியி� வீ��� 

����வ�. பிணி� ��ண� ப�டைமயா� ப�� பிணி�பி எ�றைழ�க�ப��. அ�ேவ இ��� �ரா� என ஓத�ெப�ற�. 

அ�தைகய எ� மன� ேகாயிலாக� ெகா�டன�. அரவணி�த ெச�விய தி��சைடைய உைடயவ� 

தி�வ����டமாகிய வீ��யலி� தீயிைன��, க�வ� ஊ�டமாகிய உலகியலி� நீரிைன�� ேபா�� மா�ப�கி�றவ�. 

அ�ஙன� மா�பட நி�ப�� ஆ�யி�க��� அ�� ெச�த� ெபா��ேடயா�. இ�தைகய மாறா அ��ைடேயா� 

சிவ�. அவ� ��ணிய� எ�� அைழ�க�ப�வ�. 

(அ. சி.)  பிரான�ல நாெமனி� - ந�ல பிரா� நா� எனி�. �ரா� - ப�. ெபாரா நி�றவ� - ெபா�கி�றவ�; 

அஃதாவ� தரி�கி�றவ�. ெசய - க�ைண �ரிய. 

(9) 

1732. அ��நி� றா�கிட� தானவ� எ�� 

ெச��நி� ெற��ைச ஏ��வ� ேதவ�க� 

எ��நி� ேற��வ� எ�ெப� மா�தைன 

ஒ�றிெய� உ�ள�தி� உ�ளி�� தாேன. 

(ப. இ.)  ெதா�ைமயிேலேய ஆ�யி� உ�த�ெபா���� தி�வ�ளா� அ� �யி�க��� க��லனா�ப� 

அ�க�ேக ேதா�றி நி�றன� சிவ�. அ�ேபா� வீ�றி��த��பவ�� அவேன. இ�வாறாக எ�லா� �ல�களி�� 

உைற�� வி�ணவ�க� பா�� பரவி� பணி�� ெதா�வ�. அ�ேய�� இைறவைன எ�நா�� ஏ��வ�. அ� சிவ�� 

அ�ேய� உ�ள��� ��திற�தா� கல�� நி�ற�ளின�. அதனா� அவ� எ���ள�� ளி��கி�றன�. 

��திற�; ஒ�றா�, ேவறா�, உடனா�. 

(அ. சி.)  அ�� - ஒ� கால�தி�. ஒ�றி - கல��. 



(10) 

 
1. ப��க�. தா�மானவ�, 13. சி��ேகா, 10. 

6. ஞான லி�க� 

(உண��� சிவ�) 

1733. உ��� அ��� உ�ேவா ட��� 

ம�வி பரசிவ� ம�ப� �யி���� 

��� ெமனநி��� ெகா�ைகய னா�� 

த�ெவன ந��� சதாசிவ� தாேன. 

(ப. இ.)  க��லனா� திைணபா� ேவ�பா�����, க��லனாகா அ���, க��லனாயி�� ேவ�பா� ேதா�றா 

அ����� ஆகிய ��திற� பிழ��களி�� அ�ளா� ெபா��தியி��பவ� பரமசிவ�. ெச�விவா��த ஆ�யி���� 

த� �த� ���மா�� ேதா�றிய�� பவ�� சிவேன. இைவ சிவனா� தி���ள� ேகா�பாடா��. 'ேவ��வா��� 

ேவ��வேத ஈ��' வ�ளலாதலி� த�கெவன ேவ��ய�� பி�ைனெய�னா� அ�ெபா�ேத ேவ��வ ந��வ�. 

அவேன சதாசிவ� எ�ப. 

(அ. சி.)  த�ெவன - தா எ�� ேக�க. ந��� - வி��பியவ�ைற� ெகா����. 

(1) 

1734. நாலான கீழ ��வ ந�நி�க 

ேமலான நா�� ம�� மிகநா�ப� 

நாலான ஒ�� ம��� ந�ணலா� 

பாலா மிைவயா� பரசிவ� தாேன. 1 

(ப. இ.)  சதாசிவ�கட�� ஒ�ப� (1716) தி�ேமனிகைள�ைடய�. உ�வ� நா�; இைவ கீ��ப� எ�ப; 

அ�வ� நா�� ேம�ப� எ�ப; ந��ப� அ���வ� ஒ�� எ�ப. இைவயைன��� பரமசிவ� அ�ளி� ெகா��� 

நிைன���வமா��. இைவ �ைறேய அய�, அரி, அர�, ஆ�டா� என�� அ�ேளா� என��, ஒளி ஓைச அ�ைன 

அ�த� என�� ��ப. 

(அ. சி.)  நாலான கீழ� உ�வ�. அ���வமாகிய சதாசிவ����� கீ��ப�ட அய�, அரி, அர�, ஈச� 

ஆகிய நா�� ேபத�க�� உ�வ� ஆ��. ேமலான நா��� அ�வ�. அ���வமாகிய சதாசிவ���� ேம�ப�ட 

வி��, நாத�, ச�தி, சிவ� ஆகிய நா�� ேபத�க�� அ�வ� ஆ��. நா�ப� - ந�வி� உ�ள. நாலான ஒ�� - 



ஈச�, அர�, அரி, அய� ஆகியவ�கைள நட��� சதாசிவ� ஒ���. அ��� - அ���வா�. பாலா� இைவ - 

இ�வா� �� ப�தியி� அட��� ஒ�ப� வ�வ�க��. 

(2) 

1735. ேதவ� பிராைன� திைச�க நாதைன 

நா�வ� பிராைன ந���ற ந�திைய 

ஏவ� பிராென� றிைற��வா ர�வழி 

யாவ� பிரான� அ�ண� மாேம. 

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

(ப. இ.)  ேம� ஓதிய ஒ�பா� தி��ப�ம�க�� ந�வாக� காண�ப�� சதாசிவ� கட��, ேதவ�க� 

அைனவ�க���� அவ� வண�க�ப�� ���த�வனாவ�. எ��லமாகிய எ���திைசகளி�� காண�ப�� 

காவ�ெற�வ�க� ைக��பி வண��� ���த�வ�� அவேன. அய�, அரி, அர�, ஆ�டா� ஆகிய நா�வ�� 

அ�ெதா�� சிற�� வா��த ���த�வ�� அவேன. எ�லா�� ���தெல�ேற ெதா�வ�. அ� �ைறயா� 

யாவ�க�� அ� சிவெப�மானி� தி�வ�ைய அைடவ�. 

(அ. சி.)  ேதவ�.....ந�திைய - ��ப�தியி� ந�வி� உ�ள அ���வாகிய சதாசிவ�, ேதவ�க���� பிரா�, 

எ��� தி�� இைறவ�க��� நாத�; அய�, அரி, அர�, ஈச� எ��� நா�வ���� பிரா� ஆவா� அவைன. 

ஏவ� பிரா� - எ�லா���� ெப�மா�. 

(3) 

1736. ேவ��நி� ேறெதா� ேத�விைன ேபாயற 

ஆ�ெடா� தி�க�� நா�� அள�கி�ற 

கா�டைக யாெனா�� க�னி �ணரி�� 

��டைக மாறி�� ஒ�ற� வாேம. 

(ப. இ.)  இ��ேச� இ�விைன�� நீ�கி அற� சதாசிவ� கட�ளாகிய அ�ேளா� தி�வ�ைய ேவ�� நி�� 

ெதா�ேத�. ஆ��, தி�க�, நா� என� �றியி�� அள�க�ப�� காலவைரயைற ஞாயி� தி�க� 

வி�மீ�கைள�ெகா�� நிக�கி�ற�. ஞாயி�� தி�க�� சதாசிவ� கட�ளி� இ�ெப�� தி��க�களா��. 

அதனா� அ� சதாசிவ� கட�ேள அள�கி�றா� எ�ப. அ� கட�ேளா�� பிரி�பி�றி நி��� தி�வ�ளா�ற� 



மேனா�மணி என�ப��. இ� வ�ைன அ�த� எ��� தி���வ�களி� எதைன வழிப�டா�� இ�வ�� 

ேவ��வி� ஓ�ட�பா�� திக�கி�றைமயா� எ�லா� சதாசிவ வழிபாேடயா��. 

(அ. சி.)  ஆ�.....கி�ற - சதாசிவ���� ஞாயி��, தி�க�� இ� க�க� ஆதலா� நா�, மாத�, 

ஆ�� இைவகைள� ெச�கி�ற இைறவ� எ�ன�ப�ட�. க�னி - மேனா�மணி. ��ட - ��ய, ெபா��திய. 

(4) 

1737. ஆதி பர�ெத�வ� அ�ட�� ந�ெற�வ� 

ேசாதி ய�யா� ெதாட�� ெப��ெத�வ� 

நீதி�� 1 மாெத�வ நி�மல� எ�மிைற 

பாதி�� ம��� பராச�தி யாேம. 

(ப. இ.)  ஆதியாகிய அ�ைமேயா� ��ய ெப��ெத�வ�. எ�லா அ�ட�க���� ந�ைமய��� 

சிவ�ெத�வ�. தி�வ��ண�� ைகவர�ெப�ற ேசாதிய�யா� அ���ைணயா� ஆரா�காத�ட� இைடயறா� 

ெதாட�� 'நமசிவய�' ெப��ெத�வ�. நீதி�� நிைற�த நீ�ெப��ெத�வ�. இய�பாகேவ பாச�களினி�� நீ�கிய 

ேநசநிைற ெத�வ�. அ� ெத�வ வ�வ�களாக� ேதா��� ஒ��த� சிவ ெப�மாேன எ� தைலவனாவ�. அவ�ற� 

உட�பி� ஓ�பாதி 

 
1. ேசாதிேய. 8. அ��ப��, 1. 

தனதா�ெகா��� நிைலெப�ற வன�பா�றலாகிய அ�ைம பராச�தியா��. 

(அ. சி.)  பாதி.....ஆேம-மாெதா� பாக� ஆவா�. 

(5) 

1738. ச�தி�� ேமேல பராச�தி த���ேள 

��த சிவபத� ேதாயாத �ெவாளி 

அ�த� தி�வ�� க�பாைல� க�பாலா� 

ஓ�தல ஆமீச� தானான ��ைமேய. 

(ப. இ.)  ச�தி த��வ���� ேம� விள��� இய�கநிைல அறி�� ேபரா�றலாகிய பராச�தியா��. அ� 

ேபரா�றலி�� திக�வ� இய�ைக உ�ைம� சிவனிைலயா��. அத��ேம� யாதி�� ேதாயா� அறி�� ெப�ெவளி 

நி���. சிவெப�மானாகிய அ�த� தி�வ� எ�லா� கட�த இ�பநிைலய�. அ�நிைலய� ஆ�றலாகிய ச�தி�� 

இைய�த அறிவாகிய சிவ� வீ�றி��த��� ெம��ைமயா��. ஆ�ற� - ��விலா�ற�. அறி� - ��றறி�. 



(அ. சி.)  ச�தி�� ேமேல - ச�தி த��வ���� ேமேல. பராச�தி த��� - பைர எ��� ச�தி இட�தி�. 

��த சிவபத� - நி�மல சிவ���� இட�. ேதாயாத �ெவளி - யாதி�� தா�க�� நி��� ��ய ேசாதியாகிய சிவ�. 

அ�பாைல�க�பாலா� ஒ�த�� - பராச�திேயா� ���� �டாம��. ஈச� தானான உ�ைம - சிவ�தி� உ�ைம 

நிைல. 

(6) 

1739. ெகா��திைன� காணி� �வலய� ேதா��� 

எ��திட� காணி� இ��க� மா�� 

பர�திட� காணி� பா��பதி ேமேல 

திர�ெடழ� க�டவ� சி�ைத� ளாேன. 

(ப. இ.)  ��றறி�� ெப���றியா� சிவ�ெகா��� அ�ளா� கா�� த�ைம��. அ�ஙன� காண�ெப�றா� 

�வலயமாகிய உலக��ைமக� ெத�ெறன விள���. அ� சிவெப�மா� தி�ேமனி ெகா�� எ�மிட� 

அறிவா�றலாகிய தி�வ�ேளயா�. இ� ��ைம ேதறி� அ�ைமய�பைர நிைன�� மறவாம� இ��க�மா��. 

பரமாகிய சிவெப�மானி� திடெமன�ப�� உ�ைமைய உணரி� அ�ைமைய ஒ� ��றிேல உைடய அ�ப� ேதா���. 

பா��பதி - அ�ைம. அ�ஙன� ேதா��� சிவ� ெம�ய�யா� எ�ணமாகிய சி�ைத�� எ��த�ளி நி�றன�. 

(அ. சி.)  ெகா��� - சிவ�ெகா���, அஃதாவ� ஞானலி�க�. எ��திட� - பைர எ��� சி�ச�தி. 

பர�திட� - பரசிவ�தி� உ�ைமநிைல. பா��பதி ேமேல திர�ெடழ� க�டவ� - மாெதா� �றனாக� க�டவ�. 

(7) 

1740. எ�ைத பரம�� எ�ன�ைம �ட�� 

��த �ைர�� �ைறெசா�லி� ஞானமா� 

ச�தி� தி��த விட�ெப�� க�ணிைய 

உ�தியி� ேம�ைவ� �க�தி�� தாேன. 

(ப. இ.)  எ�ைதயாகிய சிவெப�மா�� எ� அ�ைமயாகிய ெப�மா���� மணிெயாளிேபால� பிரி�பி�றி� 

கல�� ��ய ��ட�� ��பட� �றி �ைற இய�பி� தி�வ��ண�வாகிய சிவ ஞானமா��. இ�வ�� ��யி��த 

நிைல�கள� ெகா��ழாகிய �வா தி�டானமா��. அத�� ேமெலன�ப�� ெந�சமாகிய அநாகத�தி�க� 

ெப��க�ணிைய உட�ைவ�� மாறிலாத உவ��ைடயவனானா�. 

(அ. சி.)  ��ட� - ஒ� பாக�தம��த ேச��ைக. ஞானமா� ச�தி�தி��த இட� - ஞான� உ�டா�� இட�. 

ெப��க�ணி - ��டலினி. உ�தியி�ேம� ைவ�� - மணி�ரக�தில மன�ைத� பதி�� (Solar plexues). 



(8) 

1741. ச�தி சிவ�ற� விைளயா��� 1 தாரணி 

ச�தி சிவ�மா� சிவ�ச� தி�மா�� 2 

ச�தி சிவம�றி� தாபர� ேவறி�ைல 

ச�திதா� உ��� சைம��� வா�ேம. 

(ப. இ.)  உல�ட�களாகிய மாயாகாரிய� ெபா��க� சிவ� ச�திெயா� ெபா��த� ச�தியி� எ�ண�தா� 

எளிதாக� ேதா�றி� காரிய�ப�கி�றன. அதனா� அ� வ��ெசயைல விைளயா�ெட�ப�. இைள�பி� ெச�ைக 

யா��� விைளயா�ெட�பேத. ஈ�� விைளயா�� எ�பத��� ெபா��. ச�தி சிவமா�� சிவ� ச�தி�மா��. 

இ�விர��� ெபா�ளா� ஒ�ேற. அக�ைக �ற�ைக ேபா�� இய�பா� இ�நிைல எ�ப ச�தி�� சிவ�� இ�லாம� 

எ�ெபா��� ேதா�ற�றா�. ச�திேய யா��� எ�லா� ெபா��க��� தா��� நிைல�கள�. அதனா� ச�திேய 

உலகமாக� சைம�த� என ஏ�றி���வ�. ஏ��ைர - �ைன�; உபசார�. 

(அ. சி.)  தாரணி - அ�ட�க� எ�லா��, அைவகளி� உ�ள இய�கிய�ெபா��க� எ�லா��. தாபர� - 

தாபர இலி�க� எ�கிற ஞானலி�க�. ச�தி.....ஆ�ேம-சிவ��ட� ச�தி ேச���தா� உ�வ உலகமா��. 

(9) 

 
1. ெசா�னவி�. சிவஞானசி�தியா�, 1. 2 - 8. 

" ஆ��த. 8. தி�ெவ�பாைவ, 12. 

2. ச�திதா. சிவஞானசி�தியா�, 2. 4 - 4. 

7. சிவ லி�க� 

(சிவ��) 

1742. �ைர�கி�ற வாரி� �வலய நீ�� 

பர�கி�ற கா��� பயி�கி�ற தீ�� 

நிைர�கி�ற வாறிைவ நீ�டக� றாைன 

வைர�� வல�ெச� மாறறி ேயேன. 

(ப. இ.)  ஒலி�கி�ற கடலா� �ழ�ப�ட இ� �லக��, நீ��, தீ��, கா��� (ெவளி��) வரிைசயாக 

விள��� விள�க� சிவனாேலயா�. இைவ எ�லாமா�� ெசறி�த சிவைன நா� ஒ� �றியி�ைவ�� வழிப�த� 



ேவ���. அ�ஙன� வழிப�வ�� அவ�ற� தி�வ���ைணயாேலயா�. இ� ��ைம அறியகி�ேலேன. �றி - 

வைர��. 

(அ. சி.)  வைர�� - எ�ைல�ப��தி. 

(1) 

1743. வைர�� வல�ெச�� மாறி�ெகா� ��� 

நிைர�� வ�க�ைக நீ�மல ேர�தி 

உைர�தவ� நாம� உணரவ� லா���� 

�ைர�ெத��� ேபாகா� �ரிசைட ேயாேன. 

(ப. இ.)  அ� சிவெப�மாைன ஒ� �றியி�க� ைவ�� வழிப�� வைக ஒ�� உ��. அ� 

தி�ைவ�ெத��தா� ஆ�. ெச�ெபா� �ட�� நிைர�� ைவ�த ெத�ணீ��, ம�மல�� அ�ைகயி� ஏ�தி� 

�க��� ெமாழிய�ப�� 'ந�திநாம� நம�சிவாய' எ��� ெச�தமி�� தி�மைற ஓதி� தி�வ�யிலி�� வழிப�த� 

எ�பேதயா�. இ�ஙன� வழிப�� உண�வி�க� உணரவ�லா���� �ரிசைடேயானாகிய சிவெப�மா� வி�� நீ�கி 

எ��� ேபாகா�. 

(அ. சி.)  இ� பா�� ம�சன நீரா��, மலரா� அ��சி�� சிவநாம�கைள உ�சரி��, அவ� தி�வ�ைய 

உ�ள�ேபா� உண��� உ�க ேவ��ெம�� �றி��. 

(2) 

1744. ஒ�ெறன� க�ேடெய� ஈச� ஒ�வைன 

ந�ெற� ற�யிைண நானவ ைன�ெதாழ 

ெவ�ைற�  1�ல� மிக�கிட�  2தி��ற 

அ�ெற� ற��ெச��� ஆதி� பிராேன. 

(ப. இ.)  எ� �த�வனாகிய சிவெப�மா� ஒ�வேன உல��� ���த� என அ�ளா� உண��ேத�. அவைன 

ந�ெனறி நா�ைம�� 

 
1. அ�றாலி�. அ�ப�, 6. 50 - 3. 

" ம��ேள. 12. தி�நீலக�ட�, 42. 

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



எ�த� ெதா�தேல ந�ெற�� அவ� தி�வ�யிைணைய� �ன�� ���ெகா�� நனவி�� கனவி�� மன�ற� 

ெதா�தன�. அ�ஙன� ெதா�தைமயா� ஐ��ல�� ெவ�றன�. ெவ�ற ஐ��ல�� மிக� கிட�� இ����ப� 

அ�ெபா�ேத ஆதி�பிரா� அ��ெச�தன�. �ல�க� ஆ�டவ� தி� ஆைணவழிேய நிக�வன. 

(அ. சி.)  இ��ற எ�� அ�� - இ�ப� அைடக எ�� அ�ெபா��. 

(3) 

1745. மல��த வய�மா� உ��திர� மேகச� 

பல�த�� ஐ��க� பரவி�� நாத� 

நல�த�� ச�தி சிவ�வ� வாகி� 

பல�த� லி�க� பராந�தி யாேம. 1 

(ப. இ.)  மாலி� ெகா��ழி� ேதா�றிய அய��, அ� மாலாகிய அரி��, அர��, ஆ�டா��, பயன��� 

அ�ேளானாகிய ஐ��க��, ேமலா� வி�� நாத�க��, ந�ைமய��� ச�தி சிவ� வ�வ�க�� நிைற�த 

�ைறவிலா இ�ப� பய��� வாயிலாகிய பா�� பரவி� பணி�� பணியா� ந�றவ�ைத� த�த��� 

ந�திெய�ெப�மாேன. அவேன சிவலி�க�மாவ�. 

(அ. சி.)  மல��த - உலகமாக� பரிணமி�த பிரகி�தி மாைய�� அதிபனான. பல�த�� ஐ��க� - 

��தி�பலைன� ெகா���� சதாசிவ�. பல�த�� - ஐ�� ���திகளாயி��� அ�வ� பயைன அளி���. பராந�தி - 

சிவலி�க� (இ� ஞானலி�கமாகிய சதாசிவ�தி� ேமலாகிய இலி�க�). 

(4) 

1746. ேமவி ெய�கி�ற ெச��ட ��ெச�� 

ஆவி எ�மள  2வ�ேற உட�ற 

ேமவ� ப�வ�� வி�� நிக�வ�� 

பாவி� தட�கி� பரகதி தாேன. 

(ப. இ.)  �ல�திட�தி��� ந�நா� வழியாக� ெச��� �ல அனைல எ��பி அவ�ெறா� ெச�� ஆவி 

உ�சி��ைளயி� வழி ெவளிேய��கா�� (எ�ப� இற��மள�� எ�� ஆ��) ஆவி உடேலா�ைற�� அ� 

கால�களி� ெதா��� ெபா��தி� ெச�ய�ப�வன��, வி�� வ��தி� தவிர�ப�வன�� ��ண�வா�� 

���ண�வா�� உண��� உயி��பிைன அட�கி ஒ�கி� சிவ� தி�வ��ேபறா� பரகதி��டா�. 

(அ. சி.)  ேமவி.....�ட� வீணா�த�� ஊேட ெச��� ெச�ைமயாகிய ேசாதி. ஆவி - உயி�. ேமவ�ப�வ� - 

த�வ�ப�வ�. வி�� நிக�வ� - ஒழி�க�ப�வ�. 



(5) 

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

2. நா�கரண�. 12. ெப�மிழைல, 10. 

8. ச�பிரதாய� 

(ப�ைட �ைற) 

1747. உட�ெபா�� ஆவி உலக�தா� ெகா�� 

பட�விைன ப�றற� பா����ைக ைவ�� 

ெநா�யி� அ�ைவ�� ந��ண� வா�கி� 

க�ய� பிற�பற� கா��ன� ந�திேய. 1 

(ப. இ.)  ெத�னா�ைடய சிவ� ஆ�யி�களி� ெச�வி ேநா�கி� சிவ��வாக� ேதா�றிய�ளி, அவ�த� 

உட� ெபா�� ஆவி ��றைன�� அவ� அ��ட� ஒ��வி�க அ�ளா� ைக�ெகா�ட��வ�. அவ�த� 

எ��விைனயாகிய ச�சித� ப�றற� தி���ள�ெகா�� பா��தலாகிய தி��க�ேணா�க��, ைகைய ��யி� 

ைவ�த��, தி�வ�ைய ��யி� ைவ�த��, ���ண�வாகிய தி�ைவ�ெத��ைத� ெசவியறி���த�� ஆகிய 

சிற�த ந�ெனறி நா�ைம� �றி�பா� சிவ தீ�ைகைய� �ரி�த��வ�. இ� சிவ தீ�ைகயா� ேவெறா�றா�� 

ேபா�க�படாத பிற�ப��; தி�வ��ேபறா� சிற����. 

(அ. சி.)  உட�.....ெகா�� - ப��வ�ப�ட ஆ�மா�க�ைடய உட�, ெபா��, ஆவி ��ைற�� 

அ�ைமயாக�ெகா��. பட�விைன - ெதா�விைன (ச�சித�). ைக ைவ�� - தைலயி� ைக ைவ��, அ� ைவ�� - 

தைலயி� தி�வ�ைய� ���. ���ண�வா�கி - ப�கரண�கைள� பதிகரண�களா�கி ஞான வ�வினனாக� 

ெச��. 

(1) 

1748. உயி�� சரீர�� ஒ�ெபா� ளான 

வியவா� பர��பி� ேம�� பிராண� 

ெசயலா� சிவ�� சி�ச�தி யாதி�� 

உயலா� ��பர� உ�ய�ெகா� டாேன. 

(ப. இ.)  உயி�� உட�� நிைல�பான ேச��ைகேச� சிற�த ெபா��க� எ�� மகிழாதவ�த� உயி�டலாகிய 

பார�ைத உயி�� �யிரா�� திக�� சிவ�� சி�ச�தி�� ஏ��ெகா���. அ��யி� கைட�ேத�� வ�ண� 



சிவெப�மா� த��த� ���மா� வ�� ஆ�ட�ளி ஏ��ெகா�டன�. உயலா�: உய� + ஆ�=கைட�ேத�� 

வ�ண� எ��த�ளி நிைற�த. 

(அ. சி.)  வியவா� - மகிழா�. உயலா� - உ���ப� எ��த�ளிய. 

(2) 

1749. ப�சிம தி�கிேல ைவ�தஆ சாரிய� 

நி�ச�� எ�ைன நிைனெய�ற வ�ெபா�� 

உ�சி��� கீழ� ��ணா�� ேமல� 

ைவ�ச பதமி� வா�திற வாேத. 

 
1. வ�ெத�ட�. தா�மானவ�, ஆகார - 18. 

(ப. இ.)  சிவ��வானவ� வட�� ேநா�கி அம�வ�. சீவதீ�ைக ெப�ேவாராகிய மாணவ� ெம�க�டா� 

என�ப�வ�. அவ� சிவ��வி� இட�பாலாகிய ேம�ப�க� அம�வ�. ேம��� தி��� ப�சிம� என�ப��. அ�நிைலயி� 

சிவ��வானவ� நாெடா�� மாணவைர நிைன��ப� ஆைண ஈ�த� 'சிவசிவ' எ��� ெச�தமி� மைறேய. அ� சிவ� 

உைற�மிட� உ�சி��� கீ�� உ�ணா���� ேம�� ஆ��. அ� சிவைன வி�� நீ�காத ஆவி��� நனவி� உயி�� 

பட�கலாகிய சா�கிர�ேத அதீத�ைத� �ரி�� தவநிைல�� அ�ேவயா�. அ� நிைலயி� பிற��வழி உ�டாகா�. 

(அ. சி.)  ப�சி......ஆசாரிய� - தீ�ைக ெச���ேபா� ஆசாரிய� வட�� �க�� மாணவ� கிழ�� 

�கமாக�� இ��க ேவ���. ஆதலா� ஆசாரிய��� மாணவ� ேம�ேக வீ�றி��பதா� ப�சிம தி�கிேல எ�றா�. 

உ�சி.....வாேத - சிவ� இ���� இட�. அ�தா� உயி� நிைல��. உயிைரவி�� எ��� பிரியாதவ�. 

(3) 

1750. ெபா�ட�� ெத��� பித�றி� திரிேவைன� 

ெபா�ட�� ��ளம� மாெசலா� வா�கி�பி� 

த�ெடா�க மாறின� த�ைன�� எ�ைன�� 

வ�டம 1 ெதா�த� வாணிப�  2வா��தேத. 

(ப. இ.)  வி��பியவா� எ�லா இட�களி�� பித�றி� திரி�� அறிவி�லாத எ�ைன, வி��பியவா� தீவழியி� 

ெச�லா� த���, ஆவிேயா� ஒ�� உ��ைற���ள மாசைன��� அ�ளா� நீ�கின�. த�ைன�� எ�ைன�� 

த�ெடா�கமாறின� எ�ப� சிவயநம - எ�ற நிைலயிைன� சிவசிவ எ�ற��வ�. இ� மா�தலாகிய வாணிப�தா� 



ெபரிய உைழ�பி�றி� ப�டமா��தலி�றி� ெப�� ஊதியமாகிய வ�ட� வா��த�. 'நம' ெவா� இ��த ஆ�யிைர� 

'சிவ'ெவா� இ���மா� மாறின� எ�பேத மா�த�. வ�ட� - வாசி. 

(அ. சி.)  ெபா�ட��� - ெவ�� வாயா�யாக. ெபா�ட��� - மாையைய நீ�கி. உ�ளம� மா� - க�மமல�. 

த�ெடா�க - இ�விைன ஒ��, மலபரிபாக� உ�டாக. வ�.......�ேத-உலக� பழெமாழி. 

(4) 

1751. தரி�கி�ற ப��யி�� ெக�லா� தைலவ� 

இ��கி�ற த�ைமைய ேய�� உணரா� 

பிரி�கி�ற வி�� பிண�க�� ெத�லா� 

க��ெகா�ட ஈசைன� க��ெகா� ேடேன. 

(ப. இ.)  சா��தி��கி�ற உல�ட� உயி�க� அைன�தி��� ���த�வ� சிவெப�மா�. அவ� ஒ�றா� 

ேவறா� உடனா� எ��� நி�ற��� ெம���ண��� நிைலயி� ெம��ைமயிைன ஒ� சிறி�� உணரா�. வி��வாகிய 

மாைய, உைடயானாகிய கட�ைள�� 

 
1. வாசி தீரேவ. ச�ப�த�. 1. 92 - 1. 

" தி�ஞான. 12."569. 

2. த�த��த�ைன�. 8. ேகாயி� தி��பதிக�, 10. 

அைடவானாகிய உயிைர�� இைடநி�� பிரி�கி�ற�. அ�ஙன� பிரி�பதாகிய மா�பா��ைன நீ�கி, எ�லாவ�ைற�� 

த� ெப� நிைறவி� க��ெகா�வதாகிய அட��தைல� ெச��ெகா��� சிவ ெப�மாைன அவ�தி�வ�� 

�ைணயா� க��ெகா�ேட�. 

(அ. சி.)  பிரி�கி�ற வி�� - சிவைன��, சீவைன�� பிரி�கி�ற மாைய. பிண�� - மா�பா�. 

க��ெகா�ட - அ�ட�கைள�� ஆ�மா�கைள�� த��� அட�கி ைவ�தி��கி�ற. 

(5) 

1752. ��� உட�ெபா�� ஆவி �றி�ெகா�� 

நா� ய�ைவ� த��ஞான ச�தியா� 

பாட� உடலினி� ப�றற நீ�கிேய 

��ய தானவ னா��ளி� ெகா�ேட. 



(ப. இ.)  ஆ�யி�க� விைன�கீடாக� த�னா� (சிவனா�) ��ட�ப�� மாயாகாரிய உட�ட� 

�டயி��கி�றன. அ��டைல��, அதனா� ஈ��ய ெபா��கைள��, அவ�றா� வா�� உயி�கைள�� த� 

தி�வ�யி� ேச���� ��ைம�� இ�ப�� ேச��பி�த� ேவ��ெம��� �றி�பிைன� தி���ள�ெகா�� 

ெச�வி நா�யி��ப�. ெச�வி வா��த�� அ��யி���� தி�வ� ���ய��வ�. த� ேபரறி�� ேபரா�றலா� 

அ��யி� உடலி� ��ப�படைல நீ�கி� ப�றற� ெச�த��வ�. இ�கா�� �ளியாகிய மைறவிைன�ெகா�ட�ளிய 

அவ� ெவளி�ப�� உயிைர� தானா�கிவி�வ�. இ�ேவ தானவனா�� எ�ப�. 

(அ. சி.)  பாட�: பட� எ�பத� நீ�ட�; ��ப���� இடமான �ளி�ெகா�ேட - சீவ�ட� மைற�� 

நி�ேற. 

(6) 

1753. ெகா�டா ன�ேய� அ�ைம �றி�ெகா�ள� 

ெகா�டா� உயி�ெபா�� காய� �ழா�திைன� 

ெகா�டா� பல���� த�தவ� ேகாடலா� 

ெகா�டா ெனனெவா��� �றகி ேலேன. 

(ப. இ.)  அ�ேய� சிவ��� அ�ைமயாகேவ��� என �� அ��ட� க��த�� அ� சிவ�� அ�ைமயாக 

ஏ���ெகா�டன�. உயி�, ெபா��, உட� ஆகிய அவனா� தர�ப�ட அைன�ைத�� அவ�றாலா� பய� எ�திய�� 

ஆ�டவ� ஏ���ெகா�டன�. அ�தி�வ�ளி� ெம��ைமயிைன ேநா�கி� த�த சிவேன மீ��� ஏ��� 

ெகா�வதா� ெகா�டா� எ�� �ற�� ஒ�ணா�. இஃ� ஒ� ெபா�ைள இரவலாக� ெப�றவ� மீ��� அ� 

ெபா�ளா� ஆ� பயைன ம��� அைட��ெகா�� அ� ெபா�ைள� ப�தி�லாம� ஈ�தா�பா� ெச��� உளமகி��ட� 

ஒ��வி�பைத ஒ���. இஃ�, 

'இரவ� ெபா��பயைன எ�தியி� ��றா� 

�ரவன�� ���பர�� ெகா��." 

எ�பதனா�ண�க. 

(அ. சி.)  ெகா�டா� - அ�ைம ெகா�ட சிவ�. அ�ைம - ஆ�ெகா�ள�ப�ட சீவ�. 

(7) 

1754. �றி�கி�ற ேதக�� ேதகி�� �� 

ெநறி��� பிராண� நிைலெப�ற சீவ� 

பறி�கி�ற காய�ைத� ப�றிய ேந�ைம 



பிற�க அறியாதா� ேப�ட� ஒ�பேர. 

(ப. இ.)  ந�ைம��� �ைணெய�� �றி�க�ப�கி�ற உட��, உடைல�ைடய உயிராகிய உடலி�� 

அ��நிைன�ட� ��னா� அைவ ெச�ைமயாக நி���. உயி���ட��� நிைலெப�ற உயி� வா�கி�ற�. 

காலவைரயைற���ப��� ���வனா� அ��ட� பறி�க�ப�கி�ற�. அ��ட�� உயி�� சிவ� தி�வ��கீ�� 

ேச��� சிற�� விள�க ேவ��ய வழி�ைறைய அறியாதா� பயனிழ�� அைல�� ேபேயாெடா�ப�. பிற�கெவ�ப� 

பிற�க என வலி�� நி�ற�. 

(அ. சி.)  ெநறி��� - ந�� நி���. பிராண� நிைறெப�ற - பிராணவா�ைவ இ��பிடமாக� ெகா�ட. 

பறி�கி�ற - இயமனா� வலி��ெகா�ள�ப�கி�ற. ேந�ைம - �ைறைம பிற�க: பிற�க எ�பத� வலி�த� விகார�; 

விள�க எ��� ெபா���. 

(8) 

1755. உண��ைட யா�க� �லக��  1ேதா��� 

உண��ைட யா�க� ���ய ரி�ைல 

உண��ைட யா�க� உண��தவ� கால� 

உண��ைட யா�க� உண���க� டாேர. 

(ப. இ.)  தி�வ�� வல�தா� தி�வ��ண��ைடயா� உலக�தி� உ�ைமயிய�பிைன உண�வ�. ஒ� 

ெபா�ளி� உ�ைமயிைன உண�� வைக ��றா��. அைவ, திரிய� கா�ட�, இர��ற� கா�ட�, ெதளிய� 

கா�ட� எ�ப. உல�ட�களி� வ�விைன ஆராயா� ேதா�ற�தளவாேன நிைல��ெமன� கா�ட� திரிய� கா�ட�. 

அைவ மல� எ��� அறிவி�லெவ��� ேதா�றி மைறவெவ���, உ���ள ெவ��� ெதரிவ� இர��ற� கா�ட�. 

அைவ ஆ�டவ� தி�வ�ைய ஆ�யி� அைடவத�� அவன�ளா� தர�ப�ட இரவ� க�விக�. அவ�ைற� 

பய�ப��தி�ெகா�� அவ�பா� ஒ��வி�பேத �ைறைம�� கடைம�� ஆ� எ�� நிைறெந�சி� நிைன�பேத 

ெதளிய� கா�ட�. இ� �ைறயா� உண�வா� உ�ள�தி� உலக��ைம ேதா���. அ�வா� அ�ளா� உலக 

��ைமயிைன உண��தவ���� பிறெர��� �வைக� ��ப�� இ�ைல. அ�ளா� - சிவ��வா� 

சிவ�திைன�ண��த ெம�ய�யா� உண��த அ�ெபா�ேத இைற உயி� தைள எ��� ��ெபா�� உ�ைமயிைன��, 

அ�ெபா�ளி� ெதாட�பிைன��, எ��பி� ைவ�பா� தி�வ�யிைன�� ெச�ப�ற உண�வ�. 

(அ. சி.)  உண�� உைடயா� - பதி, ப�, பாச உண��சி உைடயா�. உண��த அ� கால� - பதிைய அறி�த அ� 

கால�தி�. உண��� க�டா� - பதி, ப�, பாச இய�பி� உ�ைம நிைலைய� க�டா�. 
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1. ம��த�. உ�ைமெநறி விள�க�, 1. 

1756. காய� பர�பி� அைல�� �ரிய��� 

சால விரி�� �வி�� சகல�தி� 

ஆயவ� வாறா றைட�� திரி�ேதா���� 

�ய அ��த�த ந�தி�ெக�  1ெசா�வேத. 

(ப. இ.)  ஆ�யி�க� கட�ேபா� எ�ைலயி�றி வ�� பிற���களி� உழ�� ஒ�ெவா� நா�� நாபியாகிய 

ெகா��ழி�க� உயி�� ெபா��ட�, ேப�ற�கமாகிய �ரியநிைலயிைன எ���. அ�நிைலயினி� மிக விரி�த ஆவி 

�வி�� அட�கிநி���. இ� ேகவலமாகிய �ல��ட� ஒ���. பி� ெந�றி�க� ��ப�தா� ெம�களா�மாகிய 

ப��ட�, ��உட�, ப��ட�, ேபா�ைவ�ட�, �த�ட� எ��� ஐவைக�ட�க�ட�� ��ப�ைத�� க�விக�ட�� 

�ண�விைன எ���. இவ�றி�ழ�� ெச�விவா�� ேதா��� அ�� த�த ��ைம��டா��. இ� ��ைமயாவ� 

மாயா காரிய�களி� உ�ைம�ண��� அவ�றி� க� ப�றி�றி ஆ�டா�க� ப�� ைவ�� ஒ��த�. 

(அ. சி.)  காய� பர�� - அளவி�லாத பிற��. �ரிய� - ேகவல �ரிய�. சகல� - அ�� அவ�ைதேயா�� ��ய 

நிைல. ஆறா� - 36 த��வ�க�. 
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1757. நாெனன நீெயன ேவறி�ைல ந��த� 

ஊெனன ��யி� எ�ன �டனி�� 

வாெனன வானவ� நி�� மனித�க� 

ேதெனன  2இ�ப� திைள�கி�ற வாேற. 

(ப. இ.)  ஆ�டவ�� ஆ�யி�� த�ைம ��னிைலகளா� ெபற�ப�� நா� நீ எ�பனேபா�� (கட��� 

உயி��) பிரி�� ேதா��� ெபா��க� அ�ல. பி� எ�வா� ந�ணி நி�பெதனி� உட�யி�ேபா� கல�பா� ஒ�றா� 

நி�ப�. வான� ஏைனய �த�க�ட� உடனி�� இய��வ�ேபா� உடனா� நி�ற��வ�. வானவ�க� 

ெதாைலவிலகல மனித�க� சிவெப�மா� தி�வ�யி� தைல��� அ� தி�வ�யி�ப�ேத� �க�வ�. அ� நிைல 

ஒ�சா� ெபா�� த�ைமயா� ேவறா�. இ�தைகய ���ண��பா� இ�ப������ களி�கி�றவாறா��. 

(அ. சி.)  ஊ� உயிெர�ன - உட�� உயி��ேபால. வாெனன - ஆகாய� எ�லா� �த�களி�� கல�தி��த� 

ேபால. 

(11) 



1758. அவ�� அவ�� அவைன யிறியா� 

அவைன யறியி� அறிவா�� இ�ைல 

அவ�� அவ�� அவைன யறியி� 

அவ�� அவ�� அவனிவ னாேம. 

 
1. ேகவல. சிவஞானசி�தியா�, 4. 3 - 5. 

2. நாேனேயா. 8. தி�ேவசற�, 10. 

" க�������. சிவஞானேபாத�, 2. 1 - 1. 

(ப. இ.)  உலகியலாகிய அ�பியலி��, வீ��யலாகிய அ�ளியலி�� தனி�தனி ஒ��ேவா� அவ� அவ� 

என இ��ைற ஓத�ப���ளா�. அ�வி�வ�� அவனாகிய சிவைன ஆரா��தறிவேர ய�றி அ��தியறியா�. 

அவனாகிய சிவைன அ��தியறியி�, ஆ�யிரி� சி��ண�� இ�ைல. அ��யி���� சிவன� ���ண�ேவ���. 

அதனா� சி��ண�� நிைலயா� அறிவா�� இ�ைல. அவைன அவன�ளா� உண�வா� ேப�றியலாகிய 

இ�பியலினராவ�. இவ�கேள ஞான ெநறியினராவ�. இ� ெநறியினைர ெயா�ப அ�பிய� அ�ளியலாகிய 

இ�ெநறியின�� கா�பேர� அவ�க�� அவன�ளா� அவேனயாவ�. அ�ேவ அவனிவனா� எ�� ஓதிய�. 

அ�பியலாைர� க�மகா�� எ���, அ�ளியலாைர� ப�திகா�� எ��� ��ப. அவ� என�, பலகா� வ�வ� 

ெசா�ெபா�� பி�வ�� நிைல எ��� அணி. 

(அ. சி.)  அவ�� அவ�� - க�மகா���� ப�திகா����. அவைன அறியி� - சிவைன அறியி�. 

அறிவா�� இ�ைல - சீவேபாத� இ�ைலயா�. அவனிவ� - சிவேபாத�ைத அைட�தவ�க�. 

(12) 

1759. நானி� தாெனன நி�றவ னாேடா�� 

ஊனி� தா�யி� ேபா�ண� வா�ள� 

வானி� மா�கி� ேபா�ெபாழி  1வா�ள� 

நானி� வ�பர நாத� மாேம. 

(ப. இ.)  சிவ� ஆ�யி�மா�� ைவ�த ேபரளியா� உட�ைப� தா� என� க��� உயி�ேபா� அ��யிைர� 

தாெனன� க�தி நாெடா�� உண�வ�. ைக�மா� க�தா மைழேபா� அ�� மைழ ெபாழிவ�. அ� �ைறயா� 

ஆ�யி�� அறி�� ெப�ெவளியாகிய பரமாகாய���� �த�வனா�� என ஏ�றி�ைர�ப�. ஏ��ைர - �கம�, 

உபசார�. ேபரளி - ெப��க�ைண. 



(அ. சி.)  நா� இ� தாென�ன - சீவேனா� ஒ�றி�தா�. ஊனி� தா�யி� ேபா� - உடைல� 

தாென�றி���� உயிைர� ேபால. இ�மா�கி� ேபா� ைக�மா� க�தா� ெபாழி�� ேமக�ைத ேபால. 
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1760. ெப��த�ைம தாெனன யாெனன ேவறா� 

இ��த� மி�ைலய தீச� அறி�� 

ெபா���� உட�யி� ேபா�ைம ெம�ேய 

தி��த�� ெச�கி�ற ேதவ� பிராேன. 

(ப. இ.)  ெப��த�ைமயாகிய தா� எ��� சிவ��, யா� எ��� உயி�� இட�தா� ேவ�ப�� 

இ��ததி�ைல; கல�பா� ஒ�றாகேவ யி��தன�. இ���ைம தி�வ� �ண��ெப��� சிவனாயினா� யாவ�� 

அறிவ�. ஆ�யி��� மாயாகாரியமாகிய உடலி��ப�ேபா� உைடயா���� தி�வ�ளாகிய தி�ேமனி �ள�. அ� 

தி�ேமனி�� இய�பாகேவ யைம�த தி��திய தி�ேமனியா��. அதனா� யாவைர�� தி��த� ெச�கி�றன� 

சிவ�. 

 
1. ஏகமா�. சிவஞானேபாத�, 11. 1 - 2. 

(அ. சி.)  ெப��த�ைம - சிவபிரா�. யா� - சீவ�. உைமெம�ேய தி��த - சி�ச�திேய உடலாக: �� - 

அநாதியி�; அஃதாவ� பைட���� ��திய கால�தி�. 

(14) 

 
9. தி�வ�� ைவ�� 

1761. இ�பத மாவ திர�� பக�� 

உ�வ� வாவ �யி�� உட�� 

அ�ள� வாவ தற�� தவ�� 

ெபா�ள� ��நி�ற ேபாகம தாேம. 

(ப. இ.)  ஆ�யி�க�� இ� நிைலயாவ� அறியாைமயாகிய இர��, அறிவாகிய பக�� எ�ப. ஆ�யி��� 

மாயாகாரிய உடலி��ப� ேபா�� தி�வ���� ஆ�யி� உடலாக இ��கி�ற�. அ�ெள�ப� அ�பியலி� அற��, 

அ�ளியலி� தவ�மா��. ெபா�ளாவ� நீ�� ெவ�ப�ேபா� தி�வ�� உ�நி�ற சிவனா��. ெபா�ெள�ப� ஆ�யி� 

�க�வா� ேபரி�ப�. அ�ேவ சிவேபாக�. ெபா�� அழிவி� ெம�� ெபா��. 



(அ. சி.)  இர�� பக�� - அ�ஞான�� ஞான��. ேபாக� - சிவேபாக�. 

(1) 

1762. கா�ட� கரிய� க��தில� ந�தி�� 

தீ�ட��� சா�த��� ேசயனா� ேதா�றி�� 

ேவ��� கிட�� விள�ெகாளி யாென�ச� 

ஈ��� கிட�த� கி�ள� மாேம. 

(ப. இ.)  ந�தியாகிய சிவ� ஆ�யிரி� ��டறிவா� கா�ட� கரிய�; சி�றறிவா� க�த��� அரிய�. அவ� 

தி�வ��ண�� ைகவர�ெபறாதாரா� ெதா�த��� ேதா�த��� ஒ�ணாத ெந�� ெதாைலவி��ளா�ேபா�� 

ேதா��வ�. அவ� தி�வ�ைள ேவ�� ேவ� நிைன�பி�றி� சிவ�ைத� ேபணலாகிய தவ�ைத� ெச��� 

ெச�ெநறியாள��� உ��ண�ெவாளியாகிய தி�வ��ண�� ைகவ��. அ��ண��ைடயா� ெந�ச�� விள��� 

அ� சிவஞான�தா� ெதா�ைம ஆணவ வ�லி�� அ�ெறாழி��. 

(அ. சி.)  விள�� ஒளி - விள��கி�ற ஞான�. 

(2) 

1763. �றி�பினி� உ�ேள �வலய� ேதா��� 

ெவ��பி�� நீ�கி� விகி�த�� 1 நி��� 

ெசறி��� சி�ைதைய� சி�ெகன நா�� 

அறி��� கா�சி அமர� மாேம. 

 
1. காைலயி�. (பதிக� ��வ��) அ�ப�, 4. 64 - 2. 

(ப. இ.)  அ�ளா� ஆணவவ�லி�� அ�ெறாழி�த ெம�ய�யா� உ�ள� �றி�பி�� உலகவிய�பி� 

உ�ைம�த�ைம விள���. ந�லாரா� ெவ��க�த��த காரறிவா�ைமயாகிய அறியாைம நீ�கினா�, 

க��தாலிய��� விகி�தனாகிய சிவெப�மா�� விள�கி நி�ப�. தி�வ�யி�க� உ�ள�பிணி��ைடய 

உண�வி�க� அ� சிவைன ந�றாக நா�னா�, அறிய�த��த சிவஞான��ட� விைழய�த��த 

சிவ�லக��ைறவ� 'விகி�த�' இ� ெசா� ேதவார தி�வாசக�களி� பலகா� வ�கி�ற�. 

(அ. சி.)  �றி�பி�� - உ�ள�திேல. ெவ��� இ�� - ெவ��க� த��த அ�ஞான�. ெசறி�� உ� - 

பாச�ைத� ெபா��திய. அறி�� உ� - அறி� ெபா��திய. 

(3) 



1764. ேத��தறி யாைமயி� ெச�றன கால�க� 

ேப��தறி வான�க� பி�ஞக� எ�மிைற 

ஆ��தறி வாரறி ேவ�ைண யாெமன� 

சா��தறி வா�ெப�� த�ைமவ� லாேன. 

(ப. இ.)  ஒ�பி� ஒ�வ� தி�வ�� �ைணயா� ��ெபா�� உ�ைமயிைன நாெனறி வாயிலா� ஐ�ெத��� 

�ைறைமயி� ைவ�� ஆரா��� உ�ைம காணா� இ�கா�� கால�க� வீணாக� கழி�தன. அறியாைம நீ�கிய 

ெம�ய��ேச� ந�லாரா� பி�ன� றி�� சைடயிைன�ைடய எ�மிைறயாகிய சிவெப�மா� ெவளி�ப�� அறிய�ப�வ�. 

பி�ஞக�: பி�ன� சைடயின�. அ�ைன அ�ைஞ எ�ப� ேபா�� பி�ைன பி�ைஞ எ�றாயி��. சிவெப�மாைன 

அறிவத�� அவ� தி�வ��ண�ேவ �ைணயா��. அ��ண�விைன� சா��� அறி�� உர�ைடயா� சிவன�� 

ெப��த�ைமவ�லானாவ�. 

(அ. சி.)  ேப��� - அ�ஞான� ஒழி�� - அறேவ �ைண - ஞானேம �ைண. 

(4) 

1765. தாேன யறி�� விைனக� அழி�தபி� 

நாேன யறிகில� ந�தி யறி��ெகா� 

ஊேன ��கி �ண�ைவ �ண��தபி� 

ேதேன யைனயன� ேதவ� பிராேன. 

(ப. இ.)  ஆ�யிரி� இ��ேச� இ�விைன�� அ�ளா� அழி�த பி� அ��யி� த�ைன�தாேன 

தி�வ���ைணயாலறி��. மலக�ம மாையகைள அ� �யி� அறியா�. அ�வாறி��ப ந�தியாகிய சிவெப�மா� 

அவ�ைற அறிவ� எ�ஙன�? அவ� அறியா�. அறியா�: ஈ�� அ�பவியா�. உ�ள� உ�கி� ெதா�� உணர�ப�� 

உண�வாகிய சிவைன உண��தபி�, ேதேன அைனய சிவெப�மானி� தி�வ�யி�ப�ைத உயி� �����. 

(5) 

1766. நானறி� த�ேற யி��கி�ற வீசைன 

வானறி� தாரறி யா� மய�கின� 

ஊனறி� ��ேள �யி��கி�ற ஒ��ட� 

தானறி யா�பி�ைன யாரறி வாேர. 

(ப. இ.)  எ��விைன, ஏ�விைனயாகிய இ�விைன�� அ�ற அ�ெபா�ேத அ�ளா� அ� சிவைன நா� 

அறி�ேத� . விைன�கீடாக� �ற�க�லக� ெச�� ந�விைன� பயனா� இ�ப����� மீ��� பிற��� 



நயனிலா�ேதவ� �ற�கவி�பிைனம��� அறி�� ெச��கி� சிவைன யறியாராயின� . உடைல உயி�ட� ெபா��தி 

அ��யி��� உயிரா� நி�றிய��கி�ற அறி�� ெப���டராகிய சிவெப�மாைன, அவன�ளா� ெம�ய�� ��ட 

அ�ைமயாகிய அவ�� அறியானாயி� பி�ைன யாரறிவா�. 

(அ. சி.)  அ�ேற - க�ம� ஒழி�தெபா�ேத. வா� அறி�தா� - �வ��க ேபாக�கைள அறி�தா�. 

(6) 

1767. அ�ெள�� மான அளைவ யறியா� 

அ�ைள �கர� தான�� ேதரா� 

அ�ைள� க�ம� ததி��க ��னா� 

அ�ெள��� க�ணான தாரறி  1வாேர. 

(ப. இ.)  தி�வ�ளா�ற� பிரி�பி�றி எ�க�� நிைற�� நி��� இய�ைக உ�ைமயிைன உணரா� . 

அ�வ�ேள தி�வ� இ�ப� ஊ��� ெசவிலியாதலி�, அ�ேவ உ��� அ�தமா� உ�ைமயிைன�� உணரா�. 

தி�வ�� பைட�த�, கா�த�, �ைட�த�, மைற�த�, அ�ள� ஆகிய ஐ�ெதாழி�கைள�� அய�, அரி, அர�, 

ஆ�டா�, அ�ேளா� எ��� சிவ� ஆைணெப�ற ெச��யிராகிய இவ�க�மா�� இைறவ� மீ��ைமயா� 

நி�� இய��வி��� எ�ைமயிைன�� நிைனயா�. அ�தி�வ�ேள எ�க�� நிைற�� எ��யி���� அறி��� 

அறிவா� நி�� இய��வதைன அ�வ�� ெப�றவேர அறிவ� . ம�� யாரறிவா�? ஒ�வ�� அறியா� எ�ப� 

�றி�ெப�ச�. நா� விழா, சிற�� விழா, பய� விழா, வில��� ெசய�, க�வா�� ெசய� எ��� உலேகா� இய��� 

ஐ�ெதாழி��� அ�பா� நி�ப� தி�வ�� எ�பா�� உள�. வில�� - நிேசத�. 

(அ. சி.)  அ�� எ��� ஆன அள� - தி�வ�� எ�ைலைய, ஐ�க�ம� - ஆ�கலாதிய ஐ�ெதாழி� . க� - 

அறி�. 

(7) 

1768. அறிவி� அ�க அறிவ� ந�கி� 

ெபாறிவழி யாைச ���தி� �ண��தி�� 

அறிவ� வா�கி அ�ய�� ந��� 

ெசறிெவா� நி�றா� சிவமாயி னாேர. 

(ப. இ.)  தி�வ�யண�வாகிய அறிவி� ஆ�யி�க� ெபா��த, அ� சிவ� அறி��� அறிவா� நி�� 

அறிவிைன அ�ளின�. அ�நிைல எ��த��ரிய பயி�� ைக�ெகா��� ெபா���� ெபாறிவழி வி��பிைன உயி���� 



���தின�. தா�� அ��யிரிேனா� �ண��� நி�றன� . அ� வ�ளி�வழி� தி�வ� �ண��ெப��� தி�வ�� 

நிைறவி� நிைல�� நி�றா� அ� சிவமாகேவ இ��ப�. 

(அ. சி.)  அறிவி� - ஞான�தி�. ெசறி� - ந�ெனறி ஒ��க�. 

(8) 

 
1. உண�ப. சிவஞானேபாத�, 6. 2 - 2. 

1769. அ�ளி� பிற�தி� ட�ளி� வள��தி�� 

அ�ளி� அழி�திைள� பாறி மைற�தி�� 

அ�ளான ஆன�த� தார� ��� 

அ�ளா�எ� ந�தி யக���� தாேன. 

(ப. இ.)  ஆ�யி� அைன��� மல� ேத�த�ெபா���, விைன� கீடாக உட�ட� அ�ளா� ெபா����. அ� 

ெபா���தைலேய பிற�ெப�ப� . அ�ளா� பிற��, விைன�பய� �����ப� அ�ளா� வள��தி��, அ�ளா� 

விைன�ெச�வி வா��த�ெபா��� ஒ��கி நி��, ���த� சிவைன ஆ�யிரி� ப�தக��வைர மைற�� 

ைவ�பதா� மைற�தி��, தி�வ� இ�ப� ஊ�ட அ���ரி�� சிவ��வாகி அ�ளா� சிவெப�மா� ஆ�யிரி� அக� 

���தன�. அதனா� எ�லா� தி�வ�� ெசயேலயா�. 

(9) 

1770. அ�ளா� அ�த� ெப��கட� ஆ�� 

அ�ளா� அ��ைன� தா�வ�� த�தி�� 

அ�ளான ஆன�த� தார� ��� 

அ�ளா�எ� ந�தி யக���� தாேன. 

(ப. இ.)  தி�வ� மறவா� சீரிய நிைனேவ அழியா அமி�த� ெப��கடலா�� . அ� கடலி�க� தி�வ�ளா� 

ஆ��வி��, அ� தி�வ�ளாேலேய தி�வ�யிைன� ���, மறவா� ேபர��� வழ�கி, அ� தி�வ�� ேபரி�பிைன�� 

உ�பி��, அ� தி�வ�ளாேலேய அ� சிவ� ஆ�யிரி� அக� ���தா�. 

(அ. சி.)  அ��ைன�� - தி�வ����. 

(10) 

1771. பாச�தி லி�ட த�ள�த� பாச�தி� 

ேநச�ைத வி�ட த�ள�த  1ேநச�தி� 



�ச�ற ��தி ய�ள�த� ��ட�தி� 

ேநச��� ேதா�றா நிைலய�  2ளாேம. * 

(ப. இ.)  ஆ�யி�கைள� ப�ேட ��லிய மலேநா� நீ�க விைன உட� எ�ற ேவறி� பாச��ட� 

இைண��ைவ�த� தி�வ��. பி� ெச�வி வா��த�� அைவகைள அ� பாச�தினி�� வி�வி�த�� அ� வ�ேள. 

பாச� வி��த�� ஆ�யிரி� ேநச� ���� சிவ� தி�வ�யி� ெபா���மா� �ரிவ� அ��. அ�சமக��� தி�வ�� 

ேபரி�ப�� அ��. தி�வயி�ப� திைள��� சிவ��ளட�கி ஆ�யி� நி�றலா� அ� �யி�� சிவ�� பிரி�பி�றி 

ஒ�றா�� பி�னி உைற�மா� ெச�வ�� அ�ேள. 

(11) 

 
1. பாச�ைத. 11. ந�கீர�, ைகைலபாதி, 17. 

2. மணிெச� . அ�ப�, 5. 97 - 24. 

*"இ�தி� ம�திர�தி� ஏரா� எ����கா� 

ெட�திற��� ந�பியா �ரெரழி� - ைவ�த 

வரலா� ம��லகி� வ��மண� க�� 

பரன�ளா� ைகைல�க� பா�." 

1772. பிறவா ெநறித�த ேபர� ளாள� 

மறவா அ��த�த மாதவ� ந�தி 

அறவாழி அ�தண� ஆதி� பராபர� 

உறவாகி வ�ெத� உள����  1தாேன. 

(ப. இ.)  ஆ�யி�க� இனி� பிற��ழலாவ�ண� பிறவா� ேபர��� ெச�ெநறியிைன� த�த�ளியவ�, பிற�� 

இற�பி�லாத ேபர�ளாளனாகிய சிவெப�மா�. த� தி�வ�ைய மறவா நிைன�ட� இ����ப� அ���ரி�தவ�� 

அவேன. ெப��தவ�ேகால�ேதானாகிய ந�தி மாதவ� எ�பத�� மாைத ஒ� ��றிேல�ைடய சிவெப�மா� 

எ�ற�� ஒ��. அவேன அறவாழி அ�தண� - அைன�தி��� காரணமா� ெப��ெபா��� அவேன. உயி���யிரா� 

ஆ�டா� அ�ைம உறவா� எ� ெந�ச� ���த�ளின�. 

(அ. சி.)  பிறவாெநறி - ��தி. மறவா அ�� - மறதியி�லாத ஞான�. 

(12) 

1773. அக���� தான� ேய�க� ளாேல 



அக���� ��ெதரி யான� ளி�ேலா��� 

அக���� தான�த மா�கி� சிவமா� 

அக���� தான�தி யான�தி  2யாேம. 

(ப. இ.)  சிவெப�மா� தி�வ�ளா� அ�ேய� உ�ள�ைத� ��ைம�ப��தி அ��� ���தன�. தி�வ�� 

ைகவர�ெபறாதா��� அக� ����� அவரா� உண�த�� அரிய�. உ�ள� ���� க�, எ�ண�, அறிவைமதி 

எ�லா� சிவ�ெதாட�பாக ஆ��தலா� எ�லா� சிவ இ�பமாகேவ திக��. சிவமா�கி ஆ�யி�கைள ஆ��ைறயா� 

ஆன�தி எ��� ெபய� சிவ��காயி��. ஆன�தி : ஆ� - உயி�. ந�தி - சிவ�. 

(அ. சி.)  சிவமா� அக����தான�தி - சிவகரணமா� ஆன�தி�பவ�. ஆ� ந�தியாேம-ப�பதியாகிய 

சிவசா�ப�ைதயைடவா�. 

(13) 

1774. ஆ�� அறிேவா டறியாத மாமாைய 

ஆய கரண� பைட���ஐ� �த�� 

ஆய பலவி� திரிய மவ��ட� 

ஆய வ�ைள�� மாம�� ெச�ைகேய. 

(ப. இ.)  ஆ�யி� க� �தலிய ெபாறிகைள� �ைணயாக� ெகா�� அறி�� அ� �யி�ட� ��ய மாைய 

மாமாைய எ�லா� 

 
1. ேவ���கா�. தி���ற�, 362. 

" அறவாழி. " 8. 

" இறவாத. 12 . காைர�கால�ைமயா�, 60. 

2. அ��கேன�, சிவஞானேபாத�, 11. 2 -1. 

" ��திெநறி. 8. அ�ேசா�பதிக�, 1. 

அறிவி�லன எனி�� அவ�றினி��� அறிவி��� �ைணயா� கரண�, �த� இ�திரிய� எ�லா� ேதா��கி�றன. 

அைவ அறிவி��� �ைணயா� அறி�ேபா� விள��வ�� தி�வ�� ஆ�றலி� �ைண� ெசயேலயா�. இஃ� எ��� 

ேநா�க� �ைணெச��� க�ணா�ைய� ெச�தைம�ப� ேபா�றதா��. தி�வ�ளா�ற�. வன�பா�ற�, நட�பா�ற�, 

அ�பா�ற�, அறிவா�ற�, ெதாழிலா�ற� எ��� ஐவைக யா�ற�களாக� பிரி�� ெதழி�ப�கி�ற�. இவ�ைற 

�ைறேய பராச�தி, திேராதானச�தி, இ�சாச�தி, ஞானச�தி, கிரியாச�தி எ�ப. இவ�றி� விரி�க�� அளவி�லன. 



இ�திரிய�ைத� �ல� என�� �� என�� (1987) ��ப. எனேவ உலகைன��� தி�வ�� இய�க�தா� இய��வன. 

அதனா� எ�லா� அ�� ெச�ைகேய. 

(அ. சி.)  அறியாத மாமாைய - �ல� பிரகி�தி. 

(14) 

1775. அ�ேள சகல� மாய ெபௗதிக� 

அ�ேள சராசர மாய அகில� 

இ�ேள ெவளிேய ெய�ெம��� ஈச� 

அ�ேள சகள�த ன�றியி�  1றாேம. 

(ப. இ.)  அைன�தி��� தா��� நிைல�களமா�� தி�வ�� நி�றலி� �தகாரிய�த� அைன��� 

அ�ேளயா�. இய��திைண நிைல�திைணயாகிய எ�லாவ�றி� வா��ைகக�� அ�ளாேலேய நிக�வனவா�. 

இ���ெவளி�மாகிய அறியாைம அறி�க� ெதாழி�பட� �ைண நி�ப�� அ�ேள. அ� வ�ேள சிவெப�மா���� 

�ைணவியா�� தி�ேமனி�மா� நி���. அதனா� அ���வானவ� சிவ�. அ�ள�றி� சிவ� இ��. 

(அ. சி.)  ப�திக� - �தகாரிய�. சகள�த� - மாையயா� றி�ேமனி ெகா�ட சிவபிரா�. 

(15) 

1776. சிவெமா� ச�தி திக�நாத� வி�� 

தவமான ஐ��க� ஈச� அர�� 

பவ�� மா�� ப�ம�ேதா� ஈறா 

நவமைவ யாகி ந��பவ� 2 தாேன. 

(ப. இ.)  சிவமாகிய அறி��, ச�தியாகிய ஆ�ற��, ஒலி��, ஒளி��, அ�ேளா��, ஆ�டா��, அர� அரி 

அய� எ��� �வ�� ஆகிய ஒ�பதி�ம�� உல�யி� நிக��சியி�ெபா��� ேவ�ட�ப�வ�. அ� ெவா�ப� 

தி��ேகால�க�� ���த� சிவ� ஒ�வேன (1716) தி�வ�ளா�ெகா�� ந��ப�. 

(அ. சி.)  சிவ�தி� ஒ�ப� அவசர�க� �ற�ப�டன. 

(16) 

 
1. அ���டா�. சிவஞானேபாத�, 5. 2 - 3. 

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

1777. அ��க� ணிலாதா�� க��ெபா�� ேதா�றா 



அ��க� �ேளா��ெகதி� ேதா��� அரேன 

இ��க�ணி ேனா��க� கிரவி��  2ேதா�றா 

ெத��க�ணி ேனா��ெக��� சீெராளி யாேம. 

(ப. இ.)  தி�வ��க� வா��க�ெபறாதா��� உ�ைம அறி� இ�ப உ�வினனாகிய சிவெப�மா� 

ேதா�றா�. அ��ெபா�� - சிவ�. அ��க� உ�ேளா��� அர� எதி�ேதா��வ�. க� ��டாகிய 

இ��க�ணிேனா��� யாவ���� ெவளி�சமாகிய ஞாயி�� ேதா�றா�. அ� ஞாயி� ��� நீ�கி� ெதளி�த 

க��ைடயா���� ெச�ைவயாக� ேதா���. அ�ேபா� சிவ�� அ��க�ணின���� ேதா��வ�. 

(அ. சி.)  அ��க� - அ�ைள�ெகா�� பா��� க�. ெத��க� - ஒளிைய�ெகா�� பா���� க�. 

(17) 

1778. தாேன பைட�தி�� தாேன அளி�தி�� 

தாேன �ைட�தி�� தாேன மைற�தி�� 

தாேன யிைவெச�� தா���தி த�தி�� 

தாேன வியாபி� தைலவ� மாேம. 

(ப. இ.)  எ��� நிைற�� எவ�றி�� பிரி�பி�றி� திக�� சிவெப�மா�, ஆ�யி�களி�மா�� ைவ�த 

அ��ெப�� தைலயளியா� ���வா�� ேவ��வா�� எவ�� இ�றிேய அ�ேள �ைணயாக� ெகா�� 

தி���ள�க��தாேன பைட���த� வீ�ேப� ஈறாக��ள எ�லா� ெசய�கைள�� �ரி�த��வ�. அவேன வி�மிய 

���த�வனாவ�. இைறவ� ஒ�வேன �ைற�ற ஐ�ெதாழி�� �ரி�� நிைற�ைடைமயா�. ஏைன ஆைண� 

கட�ள� ஒ�ெவா�ேற ெச���ரிைமய�. 

(18) 

1779. தைலயான நா��� தனத� வா�� 

அைலயா வ��� வா�� சதாசிவ� 

நிைலயான கீ�நா�� நீ�� வா�� 

�ைலயா இைவ��� மாய�ல  3ெதா�ேற. 

(ப. இ.)  �மாைய�க� விள��� அறி�, ஆ�ற�, ஒலி, ஒளி, ஆகிய நா��� சிவ���ரிய 

அ�வநிைலயா��; அ�ேளானாகிய சதாசிவ� அ�உ�வ நிைலயா��; ஆ�டா�, அர�, அரி, அய� ஆகிய நா�� 

நிைல�� உ�வநிைலயா��; இவ�� அர�, அரி, அய� எ��� �வ�� உட�ெம�யாகிய �ல�ப�தியி� அ� 

ெபய�கேளா� ஆைணயா� ��ெதாழி��ரி�� �வைர�� ெதாழி�ப���ேவாராவ�. 



 
1. நா�ேயா. சிவஞானேபாத�, 9. 1 - 1. 

2. அ��கேன�." 11. 2 - 1. 

" இ�ட�. அ�ப�, 4. 92 - 4. 

" நக�வ�ல�. தி���ற�, 999. 

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

" சிவன�. " 1. 3 - 10. 

இ� �வ�� ஆசா� ெம��க� உைறேவா�. தைலயளி: த�ணளி; ெப��க�ைண. இ�வைக (1776) ஒ�ப� 

தி�ேமனிக�ட� இைய�� இய�கி�� சிவெப�மா� ஒ��� இைய�திடா இய�பினனாகி ய�பா��ளவனாவ�. 

(அ. சி.)  தைலயான நா�� - சிவ�, ச�தி நாத�, வி��. கீ� நா��-ஈச�, அர�, மா�, அய�. 

(19) 

1780. ஒ�ற� வாேல உல�பிலி தானாகி 

நி�ற� தா�ேபா� உயி���யி ரா�நிைல 

��றி யைவய�ல வா�� �ைணெய�ன 

நி�ற� தா�விைள யா�ெட��� ேநயேம. 1 

(ப. இ.)  உல�பிலியாகிய சிவெப�மா� த�ைனவி�� எ��� யா��� பிரி�பி�றி உடனா� நி��� 

தி�வ�ளா�றைல� (தாதா�மிய ச�திைய) தன��� தி�ேமனியாக�� உல�யி�கைள நட��� தி� ஆைணயாக�� 

ெகா�� க��தளவா� இய��கி�றன�. அ�ேபா� உயி���யிரா� நி�� உட�கிைய�� இய�கி�� ெபா�� 

த�ைமயி� தா�ேவறா� நி�ப�. ெப�ேறா�� ஆசிரிய�� �ைறேய பி�ைளகைள�� மாணவ�கைள�� ைக�பி��� 

நட�தி�� ஓதி ஓ�வி��� உடனா� நி�கி�றன�. அ�வா� நி�பி�� ெபா��த�ைமயி� ெப�ேறா� ஆசிரிய� எ�ற 

ெபய��ெபா�ளா� ேவ�ப�கி�றன�. இ� ெவா�ேப சிவெப�மா� இைய��� இய�திடா நிைலைம�� ஒ�பா��. இ� 

�ைறயா� ஆ�டவ� இைய�திய��� நிைலைய�, ப�யிலா� பணியாதலி� விைளயா�ெட�ப�. ப� - ச�பள�. அவ� 

எ��� நிைற��நி��� அ��� பிழ�பா��. அதனாேலேய அ�� சிவ� ஒ�� எ�� ஓ�� �ைற வ�த�. 

(அ. சி.)  ஒ�� அ�வா� - ச�தியா�. எ� உ�ேநய� - எ� உ�ள�தி�க� ேநயமா� இ���� சிவ�. 

(20) 

1781. ேநய�ேத நி�றி�� நி�மல� ச�திேயா� 

ஆய� ��ைல�� நாத� அைட�தி��� 



ேபாய� கைலபல வாக� �ண��தி�� 

வீய� தகாவி�� வாக  2விைள�ேம. 

(ப. இ.)  ஆ�யி�களி� அ�பி� நிைல�களமாக நி�பவ� இய�பாகேவ பாச�களினி�� நீ�கிய 

சிவெப�மா�. அவ� த� தி�வாைண ஆகிய ச�திைய� ெதாழி�ப���தலா� ��ைலயாகிய மாமாைய�� 

நாதமாகிய ஓைச ேதா���. ேம�� நீ�க� நிைல�பி�த� �தலிய ஐ�கைலக� ேதா���. இ�ஙன� பலவாக� 

காரிய�ப��� காரணமாையயாகிய வி�� எ��� அழியாத�. ேவ��� விைளவிைன� தி�வாைணயா� எ��� 

நி�� த��ெகா�ேட இ����. 

(அ. சி.)  ��ைல - மகாமாைய. வீய�தகா - ெக�த� இலாத. வி�� - ��த மாைய. 

(21) 

 
1. க�������. சிவஞானேபாத�, 2. 1 - 1. 

2. வி�ைதக�. சிவஞானசி�தியா�, 1. 1 - 15. 

1782. விைள�� பரவி�� தாேன வியாபி 

விைள�� தனிமாைய மி�கமா மாைய 

கிைளெயா�� ேதவ� கிள�ம� ேவத� 

அளெவா� றிலாவ�ட ேகா�க ளாேம. 1 

(ப. இ.)  பரவி��வாகிய �மாையைய� தி�வ�ளாைண ேநேர ெதாழி�ப����. அ� மாைய 

அ�வாைணயி� ெதாழி�பா�க� எ�லாவ����� நிைல�களமா� நிைறவா� நி���. தி�வ�ளாைண - சிவச�தி. 

நிைற� - வியாபக�. அ� வாைணயா� காரிய�ப�வேத விைள�. அ�விைள�, �வாமாைய �மாைய என 

இ�திற�ப��. இ� �மாைய ேதவ� இன�க����, ம�திர�க����, ேவதாகமமாகிய �ைற �� இைற 

��க��� இடமா�. அளவி�லாத அ�ட ேகா�க����. உட�, உ���, உலக� உண� ஆகிய நா�ைமயாக விள��� 

ெபா��க��� �வாமாைய இடமா�. அ�டேகா�க� எ�ப� அ�ட�களி� வா�� உயி�க�. அ�ட�க���� 

நிைல�களமாக இட�ெகா��� இ��ப� தி�வ�ளாைணேய. 

(அ. சி.)  மாையயி� பிரி�க� �ற�ப�டன. பரவி�� ��தமாைய எ���, தனிமாைய அ��தமாைய எ���, 

மாமாைய �ல� பிரகி�தி எ��� விள�க�ப�ட�. 

(22) 

 



10. அ�ெளாளி 

1783. அ�ளி� றைலநி� றறி�த�� தாதா� 

அ�ளி� றைலநி�லா� ஐ�பாச நீ�கா� 

அ�ளி� ெப�ைம யறியா� ெசறியா� 

அ�ளி� பிற�தி� டறி�தறி வாேர. 

(ப. இ.)  தி�ஆைணயாகிய தி�வ�ளி� உைற�� நி�� அ��தி அறிதலாகிய அ�பவ�ெக�ளாதா�, அ� 

தி�வ�ளி�வழி ஒ�கா�. அதனா� ம�ளி�வழி ஒ��வ�. ஒ�கேவ, ஆணவ�, க�ம�, மாைய, மாையயா�க�, 

நட�பாகிய மைற�பா�ற� எ��� ஐவைக� பாச�க�� நீ�கா�. மைற�பா�ற� தி�வ�ேளயாயி�� 'ேநா�நா� ேநா� 

�த�நா� அ�தணி���, வா�நா� வா��ப� ெச���' ம���வ� ேபா� ஆ�யி�கேளா� பாச�கைள இைண�பி�� 

ஆணவ�ைத� ேத��பி��� ��ைம�ப���தலா� அ��� மலெம�� ஏ�றி� ெசா�ல�ப��. இஃ� 'உ�றவ� 

தீ��பா�' எ��� ம��� வைக நா�க�� தீ��பா�� ஒ� ம��தாக� ேச��க�ப����பைத ெயா���. 

தி�வ�ளி� இய�ைக உ�ைம� ெப�ைமைய உணரா�, அத� ெப�நிைறவிலட�கி நி�லா�. இ� ��ைமகைள� 

தி�வ�ேளா�ண�கி அத� �ைணயா� அறித� ேவ���. ெப�நிைற� - வியாபக�. 

(அ. சி.)  ஐ�பாச� - ஐ�� மல�. 

(1) 

 
1. வி��வி�. சிவஞானசி�தியா�. 1. 1 - 19. 

1784. வாரா வழித�த மாந�தி ேப�ந�தி 

ஆரா அ�தளி� தான�தி ேப�ந�தி 

ேபரா யிர�ைட� ெப�மா�ேப ெரா�றினி� 

ஆரா அ��கட� ஆ�ெக� றாேன. 1 

(ப. இ.)  மீ�� வாரா வழிய���ரிகி�ற ���த� சிவமாகிய மாந�தியி� தி��ெபய� 'நமசிவய.' 

அ�ந�திேய ஆ�யி�க��� ஆரா அ�தளி��� ேபரி�ப� ெப���� இ�ப��வின�. இ�ப��வின� எ�பேத 

ஆன�தி. அவ��� அ��ப�� காரணமாக அளவி�லாத தி��ெபய�க� உ��. அ� தி��ெபய�க�� 'சிவ' 

எ��� ஒ�பி�லா ஒ� ெபயரி� அ����� இ��ற ஓதி� �ைறயாத தி�வ��கட� ஆ�க எ�� பணி�த�ளின�. 

'�ைறவிலா ம�கல �ண�தனாதலி�, அைற�வ� சிவெனன அறிவி� அறிவி� ேமைலேயா�' என� கா�சி� 

�ராண�தி�க� மாதவ� சிவஞான �னிவரனா� அ��மா�ற� இ� ��ைம எ�ைமயி�ணரலா�. 



(2) 

1785. ஆ��� பா��� அ��� அர�றி�� 

ேத��� க�ேட� சிவ�ெப��  2த�ைமைய� 

��ய வாேற �றியா� �றித�ெத� 

ஊ�நி� றானவ� த�ன� ��ேற. 

(ப. இ.)  தி�வ�� ைகவர�ெப�தலா� ஆ�த�, பா�த�, இ�ப� க�ணீ� உ��த�, ஓலமி�த�, இட� 

இட�ேதா�� ெச�� நா�த� ஆகிய ந�பணி �ரி�� சிவ� ெப��த�ைமைய அவ� உண��த உண��ேத�. அவ� 

எ��� எ��ட� ��யி���� இய�ேபாேட ��வ ந�வி�க� அறிவால�றி அ�ளா� உண�� தி�வ�ைய� 

த�த�ளின�. த�த�ளி, எ��ட� ெவளி�ப�� நி�ற�ளின�. இ��� தி�வ�ைள� ெபா��திேய எ�க. 

அறிவால�றி அ�ளாலறிவைத� �றியா��றி எ�ற�ளின�. 

(3) 

1786. உ�ற பிற��� உ�மல மான�� 

ப�றிய மாயா� படல ெமன�ப�ணி 

அ�தைன நீெய� ற�ைவ�தா� ேப�ந�தி 

க�றன வி�ேட� கழ�பணி� ேதேன. 

(ப. இ.)  ஆ�யிரிேனா� ப�ேட ேவறற� ��லிய மல�பிணி� பா� பிற���டாயி��. பிற���டாகேவ உட�, 

உ���, உலக�, உண� ஆகிய மாயாகாரிய� ��ட�களி� ெதாட���, அவ�ைற ேவெற��ணரா� தாென�ேற உண�� 

ம��ப��� உ�டாயின. அ� ெதாட��க� நீய�ல எ�� அ�ளா� ெதளிவி�� இவ�றி�� ேவறாக இவ�ைற 

இய�கி�� இய�கி�� நி�ப� நீ எ�� ந�தி உண��தின�. த� தி�வ�ைய அ�ேய� ��யி� ���ய�ளின�. 

 
1. பாரா�. அ�ப�, 6. 22 - 12. 

2. ஆ�கி�றிைல. 8. ஆ��ம��தி, 1. 

இ�கா�� ந�ப� அ�ளி�றி நா� எ� அறிவா� உண��த மத� ேகா�பா�க� அ�தைன�� வி�ெடாழி�ேத�. 

சிவெப�மா� தி�வ�ைய� பணி�ேத�; இைறபணி நி�ேற�. 

(அ. சி.)  உ�மல� - ஆணவமல�. அ�தைன நீ - அ�வளேவ (த��வ�க� அ�லா� தனி�தி����) 

ஆ�மாவாகிய நீ. க�றன - மா�பாடான ேகா�பா�க�. 

(4) 



1787. விள�கிைன ேய�றி ெவளிைய அறிமி� 

விள�கினி� ��ேன ேவதைன மா�� 

விள�ைக விள��� விள��ைட யா�க� 

விள�கி� விள��� விள�கவ� தாேம. 

(ப. இ.)  தி�வ�ளாகிய தி�வ��ண�ைவ� ெபா��தி அறிவ�� ெவளியாகிய சிவெப�மாைன உண��க�. 

அ�தி�வ�� ஒளி�� பிறவி காரணமாக ஏ�ப�ட ��ப�க� அைன��� நீ���. சிவெப�மாைன உண���� 

தி�வ�ளாகிய இய�ைக அறி� விள�ைக� ெப���ளவ�க�, தி�வ�ளாகிய விள�கிைன� தி�ேமனியாக� 

ெகா�� ஒளி��� விள��� விள�காகிய சிவ��� ஒ��கி� சிவமா�� திக�வ�. இஃ� அக�� �ற�� நிைற�� 

வ��� பா�கல� பாலா�� திக�வ� ேபா��� நீ�நிைற ம�பா�ட� நீரா� விள��வ�ேபா���, அக�தி� அழ� 

�க�தி� �லனாவ�ேபா���, ��நீ� �சிய �னிவ� ேபா��� �ண��பி� ேதா��� ெபா�வி� ெப�றியிைன 

ஒ���. இவ�ைற� 'பா�வ��� பா�கல� நீ��பா�ட� ��நீ� - சா��க� ேபா� �ண��பா� சா��' எ�பதனா� 

நிைன���க. 

(அ. சி.)  விள�� - அ�� ஒளி. ெவளி - ஆகாய உ�வ�ைத�ைடய சிவ�. விள�ைக விள��� விள�� - 

அ�ைள� ெதரிவி��� ஞான�. விள�கி� விள�� விள�� - அ�ளி� ஒளி�� சிவ�. 

(5) 

1788. ஒளி�� இ��� ஒ�கா�� தீரா 

ஒளி�ேளா�� க�ேறா ஒழியா ெதாளி�� 

ஒளியி�� க�டக� ேபாலேவ றா�� 

ஒளியி�� நீ�க �யி�சிவ  1மாேம. 

(ப. இ.)  தி�வ�� ைகவர�ெபறாதா��� ஒளியாகிய நிைன���, இ�ளாகிய மைற��� ஒ�கா�� நீ�கா. 

தி�வ��ண�� ைகவர� ெப�றவ���� சிவைனேய மறவா நிைனேவா���பதா� ஏைன� ெபா��க� மா���ள 

நிைன��� மற���, ந�வியைம ெதரியாேத ந�வி�ேபா�. ந�வா� ந��த� அறிவி��� ெதரியாேத நீ��வ�. 

ஒளிேயா� ��� க� ஒளியாகி��, இ�ேளா��� இ�ளா�� இ��ப�ேபா� ஆ�யி�� உலகிய� ெபா����� 

சிவ����� ேவறா� த�ைமயா�� சா��தத�வ�ணமா� நி�பெதா��. ���ண��� சி��ண��� நிைலயாத 

ஒளியா��. ஆணவவ�லி�� சா�பாலா� இ��� நிைலயாததா��. இ� விர��� நீ�கேவ உயி� சிவ�தி� 

���ண�� எ�தி� சிவமாகேவ இ����. வீ�ேப�றி�க��� உயி� சிவ�தி� ேவறாெம�றன�. 

(6) 



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

1789. �றேம திரி�ேதைன� ெபா�கழ� ��� 

நிறேம ���ெத�ைன நி�மல னா�கி 

அறேம ���ெதன� கார� தீ�த 

திறேமெத� ெற�ணி� திைக�தி�� ேதேன. 

(ப. இ.)  தி�வ�� ெநறி��� �ற�பாக நி�லாதவ�ைற நிைலயின எ��ண��� ��லறிவாளனா�� 

திரி��ழ�ேற�. அ�தைகய எ�ைன ந�ெனறி�ப��தி� தி�வ���� ஆ�ெகா�டன� சிவ�; அ�ேய�ைடய 

நிறெம��� உ�ள�தி�க� வீ�றி��த�ளின�; அ�ேயைன� ப�றி��ள மல�கைள அக�றி� �யவனா�கி 

அ�ளின�; அ�ேயைன� சிற�த� பயி��த�ெபா��� அற�தி� �த� நிைலயா� இ�லற� ���திய�ளின�; 

அத�க� சிவைன மறவா� தி�வ�ளமி�த� அளி�தன�. இவ�ைற எ�லா� உண��� இ�த�ைமக� எ�வாெறன 

அறியெவா�ணா� திைக�தி��ேத�. 

(7) 

1790. அ�ள� ெவ�ற அகலிட� ஒ��� 

ெபா�ள� ெவ�ற �கலிட� ஒ��� 

ம�ள� நீ�க மன���� தாைன� 

ெத���� பி�ைன� சிவகதி யாேம. 1 

(ப. இ.)  உயி�� ெபா��, உயிரி� ெபா�� அைன�தி��� நிைல�களமாக நி�றிய��வ� தி�வ�ேள. 

அதனா� அஃ� அகலிட� என�ப�ட�. அகலிட� - பரெவளி. அ� தி�வ�� ஒ�ேற. அ� தி�வ�ைள� 

தி�ேமனியாக� ெகா����கி�ற ெம��ெபா�ளாகிய சிவ� ஒ��. அ� சிவ� எவ�றி��� �கலிடமாவ�; 

�க��வ� ஆ�யி�கேளயா�, அ� சிவ�� ஒ�ேற. அ� சிவனா� ஆ�யி�க�� மல�தா� இ���, மாையயா� 

ம���, விைனயா� இ�ப� ��ப�க��, இவ�றா� பிற�� இற��� ேந�வவாயின. இைவயைன��� மலெமன�ப��. 

இைவ நீ�க� சிவ� அ�ேய� உள�� மறவா நிைனைவ அ�ளி ெவளி�ப�� நி�றன�. அத� பி�� ெத�ளாகிய 

உ�ைம� ெதளி� ஏ�ப�ட�. அ� ெதளி� ஏ�ப�ட �யி� சிவனிைலைய எ���. 

(அ. சி.)  ம�ள� நீ�க - மய�க� ஒழிய. 

(8) 

1791. ��மி� னீ��� பிற�தி� கிற�தைம 



ேவெறா� ெத�வ�தி� ெம��ெபா��  2நீ��மி� 

பாறணி ���ட� வீழவி� டா�யி� 

ேதறணி ேவாமி� ெச�பவ� லீேர. 

 
1. ெபரியாைர�. தி���ற�. 892. 

2. ெச���. அ�ப�, 5. 100 - 2. 

" ெவ����த, அ�ப�, 6. 26 - 2. 

" யாெதா�. சிவஞானசி�தியா�, 2. 2 - 22. 

" பிற�பாதி. ச�ப�தா�. 1. 134 - 4. 

(ப. இ.)  தி�வ�� �ைணயி�லாம� ம��� உண��ைடயீ� ெசா���க�; ���த� சிவ� பிற�தா�, 

உ��ைற�தா�, இற�தா� எ�� ேவதாகம அளைவயா� நா�ட���மா? ���� எ�பா���� த�க விைட, 

��யாெத�பேதயா��; சிவெப�மா� ந����� இறவா� சிற�தன�. அேத அளைவயா� ஏைன� ெத�வ�க� 

பிற�தி���ழ�� இற�ெதாழியவி�ைல ெய��� ெசா�ல ���மா? ��யாெத�பதா��. அ� ெத�வ�க� 

அ����� இற�ெதாழி�தன. அதனா� அ� ெத�வ�கைள உயிரினெம�� ஒ��கா� ெம��ெபா�� எ�� 

ெகா��� பிைழபா��� ெகா�ைகயினி��� நீ���க�. இ��ட� இற��ப��� ப���களா� உ�ண�ப�� 

த�ைமய�. இ��டைல வி�� ஆ�யி� நீ��� த�ைமய�. அ�ஙன� நீ�கிய �யி� அ�ளா� ெத��ைடயதாயி� 

ெம��ெபா�ளா� சிவன�யிைன எ���. இ�ேவ தி�வ��ெடளிவிைன� ெப�வெத�� �ணி�� ெசா���க�. 

(அ. சி.)  ��. . . . . .தைம - சிவ� பிற�� இற�தைத�ப�றி உ�களா� ெசா�ல���மா? ��யா�. 

ேவ�.....மி� - ஆதலி�, பிற�� இற��� ேவ� ெத�வ�க� ெம��ெபா�� எ�� ெகா�வைத ஒழி��க�. பா� - 

ப���. 

(9) 

 
11. சிவ�ைச 

1792. உ�ள� ெப��ேகாயி�  1ஊ�ட� பாலய� 

வ�ள� பிரானா��� வா�ேகா �ரவாச� 

ெத�ள� ெதளி�தா���� சீவ� சிவலி�க� 

க�ள� �லைன��� காளா மணிவிள�ேக. 



(ப. இ.)  ஆ�யிரி� உ�ளமாகிய ெந�சேம தி��ேகாயிலி�க� காண�ப�� ெப�ைம மி�க க�வைறயிைன 

ஒ���. இ� க�வைறயி�க� வீ�றி��ப� சிவ�ெகா���. ஊனாலாகிய உட�� ���� தி��ேகாவிலா��. 

ேபர�ளா� எ�லா� �ரி�� சிவெப�மானாகிய ெப�வ�ள�� வா�ைம ஐ�ெத��� வ���வதாகிய வா� ேகா�ர 

வாயிலா��. தி�வ�ளா� ெம��ெபா���ைமயிைன� ெச�ைவயாக� ெதளி�தா��� அ� �யிேர 

சிவ�ெகா��தா��. க�ளவழி இ���� ெம� வா� �தலிய ஐ�� �ல�க�� கைளயாகிய அழ�மி�க மணி 

விள�ேக. கைள - அழ�; அ� களா எ�� ஆகி� பி� காளா எ�றாயி��. 

(அ. சி.)  காளாமணி - அழகிய மணி; அஃதாவ� மாணி�க�. 

(1) 

1793. ேவ�டவி ���� விரிசைட ந�தி��� 

கா�ட�� நாமில� காைல�� மாைல�� 

ஊ�டவி யாவன ��ள� �ளி�வி��� 

பா�டவி கா���� பாலவி  2யாேம. 

 
1. காயேம. அ�ப�, 4. 76 - 4. 

" அ�ெச��தா. சிவஞானேபாத�, 9. 3 - 1. 

2. ஆதி மாமைற. 12. ச�ப�த�, 429. 

(ப. இ.)  சிவெப�மாைன ���தலாக�ெகா�� ெச��� ���த� ேவ�விேய தி��ைற ேவ�வியா��. 

அ� ேவ�வி �ரிவாராகிய சிவ அ�தணரி� ேபர�பிைனேய சிவ� ஏ���ெகா�கி�றன�. அவேன விரிசைட 

ந�தியா��. எ�லா� ெபா��� அவ� உைடைம, எ�லா�யி�� அவ� அ�ைம. அ�வா� இ��பதா� நம�ெகன 

உரிைம�ைடய� ஒ�சிறி�� இ��. ஆதலா� �ைக ஒளி கா��த�க��ட ந��ரிைம அ�ல. ஆயி�� ���த� 

சிவ�தி� உ�ள� �ளி� வி���ப�யாக ஊ��� அவி ெச�தமி�� தி��பா��களா��. ஆகேவ அதைனேய 

கா��ேவாமாக. அ�வவிேய பாலவியா��. சிவ�தி� உ�ள� �ளி�வி�பெத�ப� ஆ�யிரி� உ�ள� 

�ளி�வி�பேதயா��. இ� ��ைம "ந�லிைசஞானச� ப�த��நா�� கைரய��பா�ய ந�றமி� மாைல, ெசா�லியேவ 

ெசா�லி ஏ��க� பாைன" என ந�பியா�ர� ஓதிய�ளிய ெச�தமி�� சிற��� தி�மைறயா� உணரலா�. வி�மிய 

���த� சிவ�திைன� ெதா�ேவா�, வழிவழி� ெகாைல�ைல ஒழி�த வா�ைமய�. பா� - சிற��. 

(அ. சி.)  ேவ�� அவி உ��� - அ�தண�க� ெச��� ெந� ேவ�வியி� அவி� உ��� (ஆரிய� ெச��� 

உயி��ெகாைல ேவ�வி அ�ல). இதைனேய ந� தி�ஞானச�ப�த� "பற�ைப� ப��� எ��� ப�ேவ�� எரிேயா���" 



எ�� �றினா�. ப� எ�ப� ஈ�� ெந��� ஆ�ெபய�. ெந�ைய� பற�ைப (சி��� - சி�வ�) யி� வி�� எ��� 

ேவ�வி ெச��� எ�� ெபா�� கா�ட��. நா� இல� - ேவ�வி ெச�� கா�ட ந�மா� ��யா� (ேபானா�). பா�டவி - 

ேதா�திர� பாடலான அவிசாவ�. பா� அவி - பா� ஆகிய அவிசாவ�. ஆேம - ஆ��. 

(2) 

1794. பா�ெமாழி பாக� பராபர� தானா�� 

மான சதாசிவ� த�ைனயா வாகி�� 

ேம��க� ஈசான மாகேவ ைக�ெகா�� 

சீ��க� ெச�ய� சிவனவ  1னா�ேம. 

(ப. இ.)  பா�ேபா�� தமி� ெமாழி பக�� தி�வ�ள�ைமைய இட�பாக�ேத�ைடய ���த�வ� 

சிவனாவ�. ெப�ைமமி�க அ�ைன�� அ�த�மாக விள��ேவா� சதாசிவ�. சதாசிவைன அ�ேளா� எ��� 

��வ�. அ� சிவ�ெகா��தினிட��� சிவெப�மாைன எ��த�ள� ெச�வதாகிய ஆவாகன� ெச�க. சதாசிவ� 

கட�ளிட�� விள��� ஐ��க�களி� ேம��க� ஈசானமா��. அ� சதாசிவைன� ெதா�ேவா� அ��ெபாலிவினரா� 

அழகிய �க�தினரா�� திக�வ�. அ�வழேக ஈ��� சீ��க� எ�� ஓத�ெப�ற�. சீ��க� எ�ப� சீல��. 

அ� சீ��க� என நி�கி�ற�. சீ�: சீல� எ�பத� கைட��ைற. 

(அ. சி.)  ஆவாகி�� - எ��த�ள�ெச��. சீ��க� - அழகிய �க�. 

(3) 

 
1. ��திரமா��க. சிவஞானசி�தியா�, 8. 2 - 10. 

" சிவென��. அ�ப�, 4. 113 - 9. 

1795. நிைனவ�� வா�ைம ெமாழிவ� ம�லா� 

கைனகழ� ஈசைன� காண வரிதா� 

கைனகழ� ஈசைன� கா��ற வ�லா� 

�ைனமல� நீ�ெகா�� ேபா�றவ� லாேர. 

(ப. இ.)  ஒலி�கி�ற ஆ�ைம� கழலணி���ள சிவெப�மாைன� காணவ�லா� அ�� �ைணயா� சிவ� 

தி�வ�ைய இைடயறா� நிைனவ��, ெம��ெபா�� த�ைமைய உ�ளவா�ண��� ெமாழிவ�� (இைறபணி நி�ப��) 

ெச�பவராவ�. ஏைனயா���� காண ஒ�ணா�. அ� சிவைன அ��க�ணா� காணவ�லா��� வழிபா� ெச��� 

வைகைம��டா��. அ�ஙன� வழிப�வா���� �ைனமல�� நீ�� தைனநிகரி� ெபா��களா��. 'ேபா�றவ�லா�' 



எ��� ெசா��றி�பா� தி��ைற� ேபா�றி�ெதாட� �க�� அ��சைன பா�ேட யா�� எ��� �ைறைம ���வேத 

�� வழிபாடா��. நிைனத� - பாவி�த� அ�ப� ேபா�றி� தி��பதிக� ஐ��, அ��வாத�ர� ேபா�றி�தி�வகவ� 

ஒ�� ஆக ஆ�� ஓதி நா�� அ��சி�க. 

(4) 

1796. ம�சன மாைல நிலாவிய வானவ� 

ெந�சி�� ஈச� நிைலெப� காரண� 

அ�ச� தா�உப சார�எ� ெட�ெடா�� 

அ�சலி ேயா�� கல�த��சி� தா�கேள. 

(ப. இ.)  அழகிய மாைல விள��கி�ற சிவ�லகின� த� உ�ள�தி�க�ேண சிவெப�மா� நிைலெப�� 

காரண�ைத உ�னி�, அ�ச�த��, பதினா� �கம�� �� வழிப�வதா��. ஐ�தமி� ெத�ப� பழவைக, 

ேத�கா�, ேத�, ெந�, ச��கைரயா��. ைககைள உ�சியி�ேம� ஏற� �வி�தவரா�� கசி�த உ�ள��ட� 

தி��ைற� தி��பா�� ெமாழி�� வழிப�வதி� பயனா�� சிவெப�மா� உ�ள�தி�க� ெவளி�ப�� உைறவ� 

எ�க. 

(அ. சி.)  அ�ச�� - ப�சாமி�த�. உபசார� எ�� எ�� - 16 உபசார�க�. 

(5) 

1797. ��ணிய� ெச�வா���� ���� நீ��� 1 

அ�ண� அ�க� ட���ரி யாநி��� 

எ�ணிலி பாவிக� எ�மிைற யீசைன 

ந�ணறி யாம� ந��கி� றாேர. 

(ப. இ.)  ெச�தமி�� சிவவழிபா��� மி�க ��ணிய� ஒ��� இ��. அ� வழிபாேட அழியா� ��ணிய�. 

அ� வழிபா�ய��� ெம�ய�பின���� ��� �ன�� ����லாம� யா��� கி���. அ�ணலாகிய சிவெப�மா� 

அ� விர��னா�� ெச��� வழி பா��ைன� க�� ெச�விய அ���ரிவ�. இ� ��ைமயிைன� 

க�தி�ணராதவ� ெப��பாவிகளாவ�. அ�, 'சிவசிவ எ�கில� தீவிைனயாள�' (2667) எ��� தி�ெமாழியா� 

உண�க. அவ�க� சிவைன வழிப�� அவ� தி�வ�ேசர அறியா� ெச�ெநறி விலகி� ேபாகி�றன�. 

(6) 

 
1. ேபா��. 11. ப��ன��� பி�ைளயா� தி��க�மல� 12. 



1798. மற���� வி�வழி ம�னிநி� றா�� 

சிற�ெபா� �நீ� தி��த�� ஏ�தி 

மற�பி�றி ��ைன வழிப�� வ�ண� 

அற�ெபற ேவ��� அமர�  1பிராேன. 

(ப. இ.)  உலகியலி� ஈ�ப�� உ� தி�வ� வழிபா��ைன மற�� உலகியலிேலேய உைற�� நி�றா��, நீ 

அ�ேயைன மறவாவ�ண� கா�தா�ெகா�க. சிவைன மறவா� சிற�த ��ள��ட� ெம�ய�யா� ��� �ன�� 

அ�ைகயி� ஏ�தி ஐ�ெத��ேதாதி வழிபா� ெச�வ�. அ�ஙன� வழிப�மா� அ�ேய��� �� அ���ரித� 

ேவ���. ேதவ���� �வ���� ம��� யாவ���� �த�வ� சிவெப�மானாவ�. 

(7) 

1799. ஆரா தைன�� அமர�  2�ழா�க�� 

தீரா� கட�� நில��ம தா�நி��� 

ேபரா யிர�� பிரா�தி� நாம�� 

ஆரா வழிெய�க� ஆதி� பிராேன. 

(ப. இ.)  அைல�� ஒலி�� நீ�கா நிைல��ள கடல��த தி���களி��, ஏைனய நிலன��த 

தி���களி�� விள��� தி��ேகாவி� ேதா�� அ�வ�வா�� திக��� நி��� சிவெப�மாைன, அமர� 

�ழா�க�� வ�� ஆராதைன �ரி��. அ�ெபா�� வாேனா� ேபராயிர� பரவி வழிப�வ�. அவ� தி��ெபயராகிய 

நாெனறி ஐ�ெத��ைத நவி�� வழிப�வ�. நாெனறி ஐ�ெத��� வ�மா�: 'நமசிவய,' 'சிவயநம', 'சிவயசிவ', 

'சிவசிவ' எ�பன. இைவ �ைறேய ப�ைம, ��ைம, மீ��ைம, அ��ைம என�ெப��. இவ�ைற �ைறேய �ல�, 

���ம�, அதி���ம�, காரண� என�� ��ப. வழிபா�டா�� வி��பயனா�� �ைறவிலா நிைறவா� சிவவழிபா� 

ஆராவழியா��. அவ�ைற ஏ�� அ���ரிபவ� அ�ைம அ�ப�. இ� நா�ைமயிைன�� வ�மா�றா� நிைன���க: 

'ப�ைம ��ைம மீ ��ைம ப�பா� அ��ைம, வ�நா�ைம ஐ�ெத��தா� வா��� ' 

(அ. சி.)  தீரா - அைல�� ஓைத�� ஒழியாத. பிரா� தி�நாம� - நமசிவய. ஆராவழி - �தி�� வண��� 

இட��. 

(8) 

1800. ஆைன��� ஆ�� அமர� கண�ெதாழ� 

தான�த மி�லா� தைலவ� அ�ள� 

ேத��� மாமல� உ�ேள ெதளி�தேதா� 



பாைர� �ண�� பைட��நி� றாேன. 

 
1. இறவாத. 12. காைர�கால�ைமயா�, 60. 

" மற��மா. ச�ப�த�, 1. 116 - 6. 

" �ற�க�. அ�ப�, 4. 114 - 8. 

" ��னேம. " 5. 57 - 1. 

" ��ேன. " 4. 113 - 3. 

2. ஆரா� 9. தி��ப�லா��, 12. 

" பாத�. அ�ப�, 6. 35 - 2. 

" பாரா� " " 22 - 1. 

(ப. இ.)  அமர� ��ட�க� பா�, தயி�, ெவ�ெண�,1 ெந�, ேமா� எனவ�� ஆைன��� சிவெப�மா� 

தி����� ஆ��� ெதா�வ�. அ�ஙன� ஆ��வ�� எ��� அழிவிலா� நி�� நில�� சிவெப�மா� 

தி�வ�ேளயா�. ேதெனா��� மலரி�� மனநிைற� ெதளி�தேதா� ெபா�ளாவ�ேபா�, சிவெப�மா�� ஐ��த� 

ப�பாக�� கல�பா� விள��வ�. �த�ப�� வ�மா�: நா�ற�, �ைவ, ஒளி, ஊ�, ஓைச எ�பன. ேகாநீ� ேகாமய� 

ஏ��ைடயனவாகா. 

(அ. சி.)  ஆைன�� - பா�, தயி�, ெந�, ெவ�ெண�, ேமா�. ஆ� ஈ��� பா��� ஆ�ெபய�. "பாலா� 

ஐ��ட� ஆ�� பரமனா�" (ச�ப�த�.) "ேகாதன�தி� ஐ�தா�ைய" (அ�ப�.) பா� ஐ��ண� - நில�தி�க� உ�ள 

�ைவ, ஒளி, ஊ�, ஓைச, நா�ற�. 

(9) 

1801. உைழ�ெகா�ட �நீ� ஒ���ட� ஏ�தி 

மைழ�ெகா�ட மா�கி� ேம�ெச�� வாேனா� 

தைழ�ெகா�ட பாச� தய�கிநி� ேற�த� 

பிைழ�பி�றி எ�ெப� மான� ளாேம. 

(ப. இ.)  ந�னில�தி� காண�ப�� ��� �ன�� ைக�ெகா�� மைழேமக�தி� ேம�ெகா�� ெப�கிய 

அ��ட� ைமகெதா�� வண�க, தவ�தலி�றி� சிவெப�மா� தி�வ�� ைக��� எ�க. 

(அ. சி.)  உைழ - �மி. தைழ�ெகா�ட - ��றி��ள. பிைழ�பி�றி - தவறாம�. 

(10) 



1802. ெவ�ள� கட�� விரிசைட ந�தி�� 

உ�ள� கட���� வா��ைம ��ெகா�� 

க�ள� கட�வி��� ைகெதாழ மா�டாதா� 

அ�ள� கட�� அ���கி�  2றாேர. 

(ப. இ.)  தி��சைடயி�க� கட�ேபா�� ெவ�ளநீைர� தா��� ந�தியாகிய சிவெப�மா� தி�வ���, 

நிைற�த கட�ேபா�� அ���ள ெந�ச��ட� � �தலியன �ம�� ெகா�� வ�� கட� ேபா�� க�ள� 

கவ�கைள அக�றி வழிப�� சிவ���ணிய� ேபறிலாதா� ��ப� கட�� அ���வ�. 

(அ. சி.)  ெவ�ள� கட�� விரிசைட - க�ைகைய� சைடயி� தரி�த. உ�ள� கட� - உ�ள�தி�க� எ�� 

அ��� கட�. வா� ெபரிய. க�ள�கட� - கட�ேபா�� வ�சைன. அ�ள�கட� - ஒ�வித நரக�. 

(11) 

1803. கழி�ப�� த�கட� க�ைவ �ைட�� 

வழி�ப� வா�மல� ெமா�டறி யா�க� 

பழி�ப� வா�பல ��பழி வீழ 

ெவளி�ப� ேவா��சி ேமவிநி� றாேன. 

 
1. ந�ெவெண�. ச�ப�த�, 3. 96 - 1. 

2. ஆ�பி. " " 95 - 3. 

(ப. இ.)  உ�ப� கழிைய� சா�� கட� ஒலியிைன�� அட�கி மீெத�� தி��ைற� தி��பா�� 

�ழ�க�கேளா� ெம�ய�யா�க� மல�ெகா�� வழிப�வ�. வழிபா����� த�தியி�லாத ெமா�டைனய 

ெபா��கைள வில�கிவி�வ�. அறியாைமயினா� சிவைன மற�� தீெநறி�க� ெச��� தீரா� பழி தீ�� வ�ண� 

ந�லாரிண�க�தா� வழிப�ேவாரி� உ�சியி�ேம� ெபா��தி ெவளி�ப�� அ���ரிவ�. 

(அ. சி.)  கழி....வழி�ப�வா� - கட� ஒலிைய� தாழ�ெச�� உர�க� ேதா�திர�க� �றி வழிப�ேவா�. பழி 

வீழ - அ�ஞான� நீ�க. ெவளி�ப�ேவா� - உ�ைமயான அ�� நிைற�த �சைன �ரிேவா�. 

(12) 

1804. பயனறி ெவா���� ப�மல� �வி� 

பயனறி வா��கர� தாேன பயி�� 

நயன�க� ���ைட யான� ேசர 



வயன�க ளாெல��� வ��நி�  1றாேன. 

(ப. இ.)  சிவெப�மா� தி�வ��க� ெகா�லாைம ஐ�தட�க� ெகா�ெபா�ைம ேயா�ர�க�, ந�லறி�, 

ெம�தவ� அ�ெப��மாகிய ந�ப��க� தி�வ�ளா� தம�� எ��� ெபா��ேட �ற அைடயாளமாக� �ற�ேத 

ந�மலெர���� வழிப�கி�றன�. அவ�கேள பயனறி� பைட�தவராவ�. அவ�த� அ��ைட உ�ள��� சிவ ெப�மா� 

எ��த�ளி ஆ�ெகா�வ�. ��� தி��க�கைள�ைடய சிவ� த� தி�வ�யி� ��வத��� தமி� வழிபாேட 

காரண� எ�க. வயன�: வயண� - காரண�. 

(அ. சி.)  பய� அறி� - ெம��ஞான�. வயன� - காரண�. 

(13) 

1805. ஏ��வ� மாமல� �வி� ெதா��நி�� 

ஆ��ெதம தீச� அ��ேச வ�ெய�ற� 

���திைய �வா �த�� வா�நி�ற 

தீ��தைன யா�� �தி��ண ராேர. 2 

(ப. இ.)  இைறவனாகிய சிவெப�மா� தி�வ�ைய� ப�மல� �வி� தி��ைற ஓதி� ேபர�பி� 

ெப��ழ��ட� வழிப�வ�. அ�தைகய இ�ப� தி���வைன, அழித� இ�லாத விைன�த� காரணைன, 

ஆ�யி�களி� மல�பினி�பிணி�� தீ��த�ளி அ��யி�கைள ஆ�ெகா��� �ேயாைன, ந�ெனறி� �காதா� 

யா�� வழிப��ணரா�. தீ��த� - �ேயா�. விைன�த� காரண� - நிமி�த காரண�. 

(அ. சி.)  �வா�த� - ெகடாத காரணமா�. 

(14) 

 
1. எ��. அ�ப�, 5. 54 - 1. 

" எ�லா�. " 6. 5 - 1. 

" அயைன, 8. தி��சாழ�, 4. 

2. தீ��தைன�. அ�ப�, 5. 2 - 2. 

" ெதா��. " 5. 21 - 8. 

1806. ேதவ�க ேளா�ைச வ��ம� ேணா��� 

�ெவா� நீ��ம�  1ேத�தி� �னிதைன 

�வரி� ப�ைம �த�வனா� நி�ற�� 



நீ�ைமைய யாவ� நிைன�கவ� லாேர. 

(ப. இ.)  வி�ணவ�க� சிவெப�மாைன� ெச�னிதா���� �க�� �க�ைர எ�க�� பர�� 

ம��லகி�க� வ�� நிைற�� �வ����யிரா� உ�நி�றிய�கலி� கல�பா� �வரா�, அ� �வ� மா��� 

அ��� ஆைண�� ைவ�� �த�ைமயா� நி�றலி� �வரி� �த�வனா�, நி�ற��வ� சிவ�. இ�தைகய 

ேபர�� ெப�நீ�ைம தவ�த� த�ைமயா� அவன�ளி�றி அறியவ�லா� ஒ�வ�மில�. 'வ�லாேர' எ�பத�க� உ�ள 

ஏகார� எதி�மைற. 

(அ. சி.)  ஓ�ைச - பர�த கீ��தி. �வரி� ப�ைமயா� - �வெரா� கல�தலா� ப�ைமயா�. 

(15) 

1807. உைழ�கவ� ேலா�ந� நீ�மல ேர�தி� 

பிைழ�பி�றி ஈச� ெப��தவ� ேபணி 

இைழ�ெகா�ட பாத� தினமல� 2 �வி 

மைழ�ெகா�ட� ேபாலேவ ம�னிநி� லீேர. 

(ப. இ.)  த� ஆ�யி� உ��மா� சிவெப�மாைன� தி��ைற வழியாக� தி�வ�� �ைணயா� வழிப�� 

தி�வ��ண��ேச� ந�லா� ந�வி� ��� �ன�� ைக�ெகா��, நா�� தவ�தலி�லாம� சிவெப�மாைன� 

�றி��� ச�ேட�ர� ெச�த�ேபா�� சிவவழிபா� ெச�வேத இற�பி� ெப��தவமா�. அ� சிவவழிபா��ைன� 

ெச�� அ�� சா��தா� கல�தி���� தி�வ�யி� ெகா�லாைம �தலிய எ��� (1804) ப��க�� வா��பத� 

ெபா��� அவ�றி� அைடயாளமாகிய இனமல�கைள� தி��ைற� ேபா�றி ெமாழி��, வழிப�� ெம�சிலி��� 

இ�ப� க�ணீ� அ�வி ெபாழிய ந�ெனறியி� நிைல�� நி�பீராக. மைழ� ெகா�ட�ேப� இ�ப� க�ணீ� 

ெப���வெதன� ெகா�க. 

(அ. சி.)  பிைழ�� - தவ�த�. இைழ�ெகா�ட - ேச��� இ��கி�ற. மைழ�ெகா�ட� ேபால - �ளி��த 

ேமக�ேபால ெம� �ளி���. 

(16) 

1808. ெவ�� விைர�� விைர�பணி ெய�றன� 

நி�� ெபா��த இைறபணி ேந�பட� 

��� சலமல� �வி� ெதா�தி� 

ெகா��� நி�த�� �றிய வ�ேற. 



(ப. இ.)  ஐ��ல�கைள�� ெவ�� ந���ைக�� ெந�ெயாளி�� கா��� சிவ�பணியிைன� ெச��� 

ெதா�ட�க� ேந�நி�� அ�பா� 

 
1. மாத��. அ�ப�, 4. 3 - 1. 

" ேதவ�ேகா. 8. தி��சதக�, 30. 

2. மனம�, சிவஞானசி�தியா�, 2. 2 - 21. 

மன�ெபா��த இைறபணி ைக�ட நிைற�த ��� �ன�� �வி� தி��ைறவழி� ெதா�தி�மி�. இ�வாேற 

நாெடா�� வழிபா� ெச�வீராக. 

(அ. சி.)  ெவ�� - �ல�கைள ெவ��. விைர�பணி - �ப�பணி. இைறபணி - �ைச. �றியவா� - தமி� 

ேவதாகம�களி� �றியவா�. 

(17) 

1809. சா�தி�� ைவ��� சய��ெவ� ேற�தி�� 

ஏ�தி� நா� மிைறைய யறிகிலா� 

ஆ�தி மல�கி� டக�தி�� க�ற�கா� 

மா�தி�ேக ெச��� வழிய� வாேம. 

(ப. இ.)  ஆைட அணிகல� ெவ�ணீ� சா�� � �தலியன சா�தி��, தி��� �தலியன அைம�� 

நிைலநா����, இய�ைக� தனி�ெப�� கட�� எ�� ஏ�தி��, அ�ஙனேம நா�� ெதாட��� ெதா��� சிவைன 

அவன�ளா� உண�கில� பல�. ஆ�தியாகிய ஆைசகைள ஒழி�� அத�வழியாக மல அ��� அ�ற இட��� ெபரிய 

வீ�ேப����� ெச��� வழி��டா��. அ�ேவ சிவவழிபா��� ��ணிய� ேபெற�க. மாதி�� - ெபரிய வீ�ேப�. 

ஆ�தி: ஆ��தி எ�பத� திரி�. 

(அ. சி.)  சா�தி�� - �, ஆைட �தலியன சா�தி��. ைவ��� - உ�வ�தி� அம��தி ைவ���. ஆ�தி - 

ஆைச. மல�கி�� - ஒழி��. அக�� இ��� - மன���ற�. மாதி�� - ��தி உலக�. 

(18) 

1810. ஆவி� கமல�தி� அ��ற� தி��ற 

ேமவி� திரி�� விரிசைட ந�திைய� 

�வி� க�தி� ெகா�ேபா�� சிவ�திைட� 

தாவி�� ம�திர� தாமறி யாேர. 



(ப. இ.)  ஆவி�கமலமாகிய ெந�ச� தாமைரயி� ேமலாக ஆ�யி�க� இ���� வ�ண� உ�சி��ேம� 

திக�� பரெவளி�க� விள�கா நி�ற விரிசைட ந�திைய, அவ� தி� அ�ளா� அ� பரெவளியினி�� 'சிவ' என 

அைழ��, ெந�ச�தி� 'சிவய' என� க�தி, அ�கி���� தி���வி�க� 'சிவயசிவ' எ�� மைறெமாழி�� 

நிைலநி���த� ேவ���. இ�தைகய தி��ைற� தி�ம�திர ��ைமயிைன ஒ�சிலேர அறிவ�. இதைன, அைழ�� 

சிவ ஆ�சிவய ஆ� நிைன�� ெம��க�, �ைழ�� சிவயசிவ ேநா��. எ�பதனா� நிைன� ��க. 

(அ. சி.)  ஆவி�கமல� - சகசிர அைற. 

(19) 

1811. சாணாக� ��ேள அ��திய மாணி�க� 

கா� மள�� க��தறி வாரி�ைல 

ேபணி� ெப��கி� ெப��கி நிைனேவா��� 

மாணி�க மாைல மன���� தாேன. 

(ப. இ.)  �ல� ெகா��� ேம�வயி� ெந�ச� மிட� ��வந� எ��� ஆ�நிைல�கள�� ஒ�ற�ெகா�� 

இைட எ�ைல ஒ� சாணா��. ��வ ந����ேம� உ�சி��ைள ஒ� சாணா��. அத�ேம� பரெவளி. இவ��� 

ஆ�யி� உ�த�ெபா��� ஊ��வி நி��� மாணி�கவ�ண� சிவெப�மானாவ�. இ� ��ைமயிைன அவன�ளா� 

அள�� கா�� க��தறிவாரி�ைல. அவ� தி�வ��ண�விைன� ேபணி வள��� அதனா� இறவா இ�ப அ�பிைன 

வள��� இைடயறா� நிைனேவா��� மாணி�க மைலயைனய சிவெப�மா� அ� ெம�ய�ப� உ�ள� ���த�ளி 

நி�ப�. மைல: மாைலெயன �த� நீ�ட�. 

(அ. சி.)  சாணாக� - ஆ�ைஞ. ெப��� - அ�பிைன� ெப��கி. 

(20) 

1812. ெப��த�ைம ந�தி பிண�கி�� ேநமி 

இ��த�ைம யா�ெம� ெந�சிட� ெகா�ள 

வ��த�ைம யாளைன வானவ� ேதவ� 

த��த�ைம யாளைன� தா�கிநி� றாேர. 

(ப. இ.)  ெப��த�ைம�� ேபர��� வா��தவ� சிவெப�மானாகிய ந�தி. ஆ�யிைர� பிணி�� 

மா�ப���� அறியாைம வ�லி�� அகல அ� ஆ�டவ� ைக�ெகா��� அறவாழியாகிய ேநமி எ�ென�ச�� 

வீ�றி���� த�ைமயா�� எ� ெந�ச�திட� நிைற�ற அவ� வ�� த�ைமயா�� அவேன உ�ைமயறி� இ�ப 

உ�வ ���த�வனாவ�. அவேன சிவ�லக�தா���� �ற�க�லக�தா���� ேவ��� எ�லா வா���கைள�� 



தி�வ�ளாைணயா� ஈ�த�� பவனாகிய சிவ�. அவ� தி�வ�யிைணயிைன� தா�கி நி�றாேர ந�ெனறி� 

ெச�வராவ�. 

(அ. சி.)  பிண�� இ�� - மா�ப�� அ�ஞான�. 

(21) 

 
12. ���ைச 

1813. ஆகி�ற ந�தி ய��தா மைரப�றி� 

ேபாகி� �பேதச� �சி��� �ைச�� 

ஆகி�ற ஆதார மாறா றதனி�ேம� 

ேபாகி�ற ெபா�ைப�� ேபா��வ� யாேன. 

(ப. இ.)  கல�பா� எ�லாமா� நி��� தி�வாைண ந�தியி� தி�வ�� தாமைரயிைன� ப���ேகாடாக� 

ெகா�� ஆ�யி� தி�வ�� ேப�றிைன எ��த��ரிய அ�மைறயாகிய உபேதச� தி�ைவ�ெத��தா��. அதைன 

ஆ�ளா� அ�ளி� ெச�பவ� சிவ��வாவ�. அவைன� �சி��� �ைச �� �ைசயா��. அ� �ைசயிைன��, 

அக�ேத ஆ� நிைல�கள�களி� ெச��� வழிபா��ைன��, அ��ைசவ� ெம�யாக� ெபற�ப�� ��ப�தா� 

த��வ�க���ேம� ெச��கி�ற மாறா 

அழகிைன�ைடய வி�மிய ���த� சிவைன�� இைடயறா� அ�ேய� வழிப�வ�. 

(அ. சி.)  ேபாகி��பேதச� - ��தி எ��த��ரிய உபேதச�. 

(1) 

1814. ேமவிய ஞான�தி� மி�கி�� ெம��பர� 

ஆவயி� ஞான ெநறிநி�ற�  1அ��சைன 

ஓவற ��� சைன 2ெச�யி� உ�தம� 

ேசவ� ேசர� ெசயலற� தாேன. 

(ப. இ.)  ெம��பரனாகிய சிவெப�மாைன அைடத��ரிய அறிவி�� அறிவாகிய ஞான�தி� ஞான� 

ேம�ப�டவிட��� ெச��� வழிபா� ஞான �ைசயா��. அ�ேவ வி�மிய அ��சைனயா��. இ� வ��சைனயிைன 

'ஞான ��தைன, ஓத� ஓ�வி�த� ந�ெபா�ைள� ேக�பி�த� தா�ேக�ட� ந�றா�, ஈனமிலா� ெபா�ளதைன� 

சி�தி�த� ஐ��� இைறவன� அைடவி��� எழி� ஞான�ைச' எ�ப�. இைடயீ��றி� தி�ைவ�ெத��தா� ெந�ச� 

�ைசயிடமாக��, ெகா��� ஓம இடமாக��, ��வந� ெச�ெபா�� கா�� நிைல�களமாக�� ெகா�� �ரிவ� 



உ��ைசயாகிய அகவழிபாடா��. இ� வழிபா��� உைற�� நி�ேபா� தைலயாயவராவ�. அ�ெநறியி� தி�வ� தைல� 

��த� எ�ப� ஆ�யி� த� ெசய� அ�� இைறபணி நி�ற�. 

(அ. சி.)  ஆவயி� - அ�விட�தி�. ெசய�அற� - சரிைய ஆதிக� ஒழித�. 

(2) 

1815. உ�சி�� காைல�� மாைல��  3ஈசைன 

ந��மி� ந�சி நமெவ�� நாம�ைத 

வி��மி� வி�சி விரி�ட� ��றி�� 

ந��மி� ேப�ந�தி நாயக னா�ேம. 

(ப. இ.)  காைல, உ�சி, மாைல எ��� ��ெபா��களி�� சிவெப�மாைன வழிப�த��� ேபர�� 

ெகா���க�. 'நமசிவய' எ��� ந�றமி�மைறேய சிவ� தி��ெபய�. ஆதலா�, ேபர�� ெகா�� அ� 

தி�ைவ�ெத��ைத� �க��� ஒதி� ேபா���க�. சிவெப�மா� தி��க�களாக ஞாயி�, தி�க�, தீ ���� 

ெசா�ல�ப��. அ� ��றி�� சிவெப�மா� தி�வ�� ஒளி ேம�ப�� விள��� உ�ைம அறி�� சிவ� 

தி���வாக வழிப��க�. அவ� தி��ெபய� ந�தி நாயக� எ�� நவில�ப��. ��ெனறியாகிய �த�வ� 

��க�ணனாவ�. அவ� தி�வ� ேச��பி��� ந�ெனறியாவ� ந�றமி� மைறயா� 'நமசிவய' ேவ. 

(அ. சி.)  வி��மி� - �க��க�. 

(3) 

 
1. ஞான�. சிவஞானசி�தியா�, 8. 2 - 13. 

2. அ�ெச��தா�. சிவஞானேபாத�, 9. 3 - 1. 

3. காைலேய. 11. காைர�கால�ைம, அ��த�. 65. 

1816. ��ணிய ம�டல� �ைச� றா�மா� 

ப�ணிய ேமனி�� ப��� றா�மா� 

எ�ணிலி� ைகய மி��ேகா� யா�மா� 

ப�ணி�� ஞானி�� பா��கி� விேசடேம. 

(ப. இ.)  சிவ�ைசயிைன நா�வரா� ந�ெனறி �த�வ�களி� தி��பாட� ெப�ற தி���களி� ெச�யி� 

ஏைனய இட�களி� ெச�வதி�� ��மட�� பய� ��தலா��. சிவ�ைத வழிப�� இற�பி� தவ�ைத 

ேம�ெகா���ள ெம�ய�ப� தி�ேமனி�க� வழிப�� பய� ஆயிரமட�� மி�தியா��. சிவ� 



தி�வ�யிைனய�றி� பிறிெதா�றிைன�� நாடாத தானவனா� த�ைம வா��த சிவஞானி�� ஐயமாகிய பி�ைச 

இ�வா� எ��� பய� ஒ� ேகா� மட�� ��தலா�� எ�லாவ�றி�� சிற�த� சிவஞானி உ�ட ஊணா�. 

(அ. சி.)  ��ணிய ம�டல� - ேதவேகா�ட�. ப�ணியேமனி தவ� ெச�தவ�. எ�ணிலி - ஆைசய�ற 

ஞானி. ஞானி�� பா��கி� - ஞானி�� அ�ன� அளி�தா�. 

(4) 

1817. இ���� பா��� இல��� தல�திைட 

வ�தி�த ெத�லா� அ�ர��� வாரியா� 1 

இ���� பா��� இல�கா� தல�திைட 

வ�தி�த� ந�தி�� மா�ைச யாேம. 

(ப. இ.)  இட��� வல���களி� உயி��� நட���கா� சிவவழிபா� ெச�யி� அத� பய� அ�ர��� 

வாரியாகிய பயனா��. இைவ இர��� வழிய�றி ந�நா��க� உயிரி�பட�கி உ�ள ஒ�ைம�ட� சிவவழிபா� 

ெச�யி� அத� ெப�� பய� �ைச ெச��� சிவ��ணிய��ேகயா�. இ� �ைசேய ெச�ப�� ெப�� �ைசயா��. 

இ�� - இடகைல. பா� - பி�கைல. 

(அ. சி.)  இ���� பா��� - இைடகைல, பி�கைல. வாரியா� - பய�ப�வனவா�. இ�....ைட - ��பக�ைத� 

ெச��. 

(5) 

1818. இ���� பா�� ெம�ெற� கி�றேதா� 

வி���� நாத� மாகிமீ தான�ேத 

சி�தைன சா�கிரா தீத�ேத ெச�றி�� 

ந�திைய� �சி�க ந��ைச  2யாேம. 

(ப. இ.)  தி�க�� ஞாயி�� அத�வழி�தா� வி���� நாத�� திக�கி�ற ஆ�நிைல�கள�க���� 

அ�பா�ப�ட ேமலிட�ேத நா�ட�திைன நி��தி, நனவி� உயி��பட�கனிா� ஒ�� சிவனிைறவிெலா��கி� 

சிவெப�மாைன வழிப�� சிவ�ைசேய தி�வ� ேச���� ந��ைசயா��. 

(அ. சி.)  மீதான� - ஆ� ஆதார�க��� ேம�ப�ட இட�. சா�கிர அதீத� - சா�கிர�� ெசா�பன�� 

அ�லாத ந�நிைலைம. 

(6) 

 



1. ஏரி�. தி���ற�, 14. 

2. இ��வி�. சிவஞானேபாத�, 9. 3 - 2. 

1819. மனபவ ன�கைள �ல�தா� மா�றி 

அனித �ட��த மா�கி யக�றி� 

�னித� அ��தனி� ��கி�� தி�ப� 

தனி�� �ைச சதாசிவ� காேம. 

(ப. இ.)  மனமாகிய எ�ண�திைன��, அத��� �ைணயா� பவனமாகிய உயி��பிைன�� 

தி�ைவ�ெத��தா� ேவ� �ல�க���� ெச�லெவா�டா� சிவன��ேக மா�றி, நிைலயி�லாததாகிய �த�ட�க� 

காண�ப�� ஐ��த�கைள�� அ�வ��த �த�க� அ�ளா� ஒ��கி� தி�வ�ைளேய இைடயறா� நிைன��� 

நிைனவாகிய அ��ட� பாக ஆ�கி அத�க� உைற�� ேபரி�ப� ேப�றி�� வாயிலாகிய தனிய�பி� வழிபா� 

சதாசிவ வழிபாடா��. �ல� - தி�ைவ�ெத��� - அ�� - ேபரறி�� ேபரா�ற�; ஞானச�தி. 

(அ. சி.)  மனபவன�க� - மன�� பிராணவா���. அனித� - அநி�திய�. �ல�தா� - அ�ெச��தா�. 

�தமா�கி அக�றி - ஐ��ல�கைள ஒ��கி. �னித� அ��தனி� - தி�வ��ச�தியி�. 

(7) 

1820. பக�� இர�� பயி�கி�ற �ைச 

இய��ைட யீசா� கிைணமல ராக� 

பக�� இர�� பயிலாத �ைச 

சகல�� தா�ெகா�வ� தா�சைட ேயாேன. 

(ப. இ.)  �ற�ேத விள�க��� பக� இரவாகிய கால�களி� அக�ேத அ��ப�பாகிய மல��, �ற�ேத அத� 

நிைன�� �றியா� ந�மலராகிய மல�� ஆகிய இ�வைக மல�க�� இைணமல� என�ப��. இைவேய சிவ�ைச�� 

ஏ�றைவயா��. அ�பக�ேத பக�� இர�� என� பிரி��� பயி�வத�ேகா� இையபி��. ஆதலி�, அ��� �ைச 

கால� நீ�கயிதா��. எனேவ அ� �ைசயிைன ஒழிவி�றி எ�ெபா��� இய�� ஒ�பி� �ைச எ�ப�. இ� வி�வைக� 

�ைசயிைன�� எழிலா� தா� சைடேயா� எ�� ெகா�வ�. 

(அ. சி.)  பக�� இர�� பயிலாத �ைச - உ��ைச. 

(8) 

13. மேக�வர �ைச 

1821. 1படமாட� ேகாயி� பகவ�ெகா� றீயி� 



2நடமாட� ேகாயி� ந�ப��க� காகா 

3நடமாட� ேகாயி� ந�ப��ெகா� றீயி� 

4படமாட� ேகாயி� பகவ�க தாேம. 

(ப. இ.)  அ��ைசவ� த��வ� ஆறாறிைன�� பி�டவ�வி� கா��� பட�ேபா� விள��வ� தி��ேகாவி�. 

இ� நி��பய� அளி��� அ�� நிைலய�. சிவைன மறவா நிைன�ட� யா��� இய��வாரி� தி�ேமனி 

நடமா�� தி��ேகாவி� எ�ப. அவ�த� மறவா நிைன���ரிய இட�க� எ�ெட�ப. அைவ நி�ற�, இ��த�, 

கிட�த�, நட�த�, ெம�ல�, �யில�, விழி�த�, இைம�த� எ�ப. நடமா�� தி��ேகாவி� ெச�� பயன��� 

சிற��ைட� தி��ேகாவிலா��. இ� தி��ேகாவி��� ெச��� சிற�� ��வ�� படமாட�ேகாவி� பரமனா� 

தி�வ��பா� சா��. ஆனா� படமாட� ேகாவி� வழிபா� ஆ�ேட த�கி நடமாட� ேகாவிைல ந��வதி�ைல. இைவ 

யிர��� �ைறேய க�ெல���� க��த��த�� ஆ��. "எவேர�� தாமாக இலாட�தி�ட. தி�நீ�" எ�ப� அ�ப� 

அ��ெமாழி. 'தாமாக' எ�ப� தா� சிவமாக: எனேவ சிவன�யாேர எ�பதா�. க�ணி�கா�� இவேர சிவமாவ�. 

காணா அவ� சிவெமன� க�த�க. 

(அ. சி.)  பட� மாட�ேகாயி� - மாட�கைள�ைடய ேகாயிலான� த��வ�கைள� கா��� பட�ேபா�ற அ�த 

இ�லி� இ����. நட�மாட�ேகாயி� ஆதார�களாகிய மாட�கைள�ைடய நடமா�� ேதகமான ேகாயிலி� இ����. 

(1) 

1822. த�ட� சி�ைத தேபாதன� தாமகி�� 

��ட� ���  5�வன�� உ�ட� 

ெகா�ட� ��� �வன�� ெகா�டெத�� 

எ��ைச ந�தி எ���ைர� தாேன. 

(ப. இ.)  சிவைன மறவாத சி�ைத த�ட� சி�ைத அ� நா�ட� திைன�ைடேயா� இறவா� தேபாதன�. 

அவ�க� அ�ளா� மகி��� உ�ட� ��� உலக�� ��ற உ�டதா��. ��� உலக� அவ� அவ� அ� எ�� 

அைவ. அ�ேபா� அவ� ஏ���ெகா�ட�� ��� உலக�� ஏ���ெகா�டதா��. இ� ��ைமயிைன 

எ����ல�களி�� எ��� நிைற�� நி�றிய��� ந�தியாகிய சிவெப�மா� ந�ல�ளா� ந�லா��� 

நவி�ற�ளின�. 

(அ. சி.)  த�ட� - நீ��த� இ�லாத. ெகா�ட� - உ�ெகா�ட�. எ��ைச - எ��� �க�ெப�ற. 

(2) 

 



(பாட�) 1. படமா��. 2. நடமா��. 

3. நடமா��. 4. படமா��, 

5. நீலேமனி. ஐ�����, கட�� வா���. 

1823. மா�திைர  1ெயா�றினி� ம�னி யம���ைற 

யா�த�� கீ�த அ��ெபா� ளான� 

���திக� �வ��� �ேவ� �ரவ���� 

தீ��தம தாம� ேத���ெகா� வீேர 2 

(ப. இ.)  �ைழ�, ேநா��, ��ைம எ�� ெசா�ல�ப�� சமய�, விேசட�, நி�வாண� ஆகிய ����, �� 

���� எ�� ெசா�ல�ப�� ஆசாரியபிேடக�� ெப�ற ந�லாைர ஆ�த� எ�ப�. அ�த��� உரிேயா� ஆ�த� 

எ�ப�. அ�ந�லா� உலகியைல ஆ�தலா� ஏ�ப�� ஆ� எ��� இ� மா�திைரயினி��� நீ�கி� தி�வ�ைய� 

ேப�வதா� அைம�� ெப�ெண��� ஒ� மா�திைரயா� ஓ�கின�. அதனா� அவ� மா�திைர என�� ெபய� 

ெப�வ�. அவ�பா� சிவெப�மா�� இைடயீ��றி மா�திைர��� ெவளி�ப�� நிைல நி�ப�. அ�தைகய ந�லா��� 

அ��ட� ஈ�த அ��ெபா��க� சிவெப�மா��� ேநராக ஈ�தனேவயா��. ேம�� அ� ெபா��க� அய�, அரி, 

அர� �வ���� த�ைதயி� ெப�ேறா�, தாயி� ெப�ேறா�, மைனவயி� ெப�ேறா� ஆகிய ��திற�� 

எ�வைகயின���� அ�னா� ந�னிைல�� உதவியா� �ய ெபா�ளா��. இ� ��ைமயிைன� 

ேத���ெகா�வீராக. இ�ேவ தி�வ��வ நாயனா� அ��� 'ெத��ல�தா�' கடென�ப. 

(அ. சி.)  ஆ�த� - மேக�ர�; அஃதாவ� சமய�, விேசட�, நி�வாண�, ஆசாரி யபிேடக� ெப�றவ�. 

���திக� �வ� - அய�, அரி, அர�. �ேவ��ரவ� - த�ைத, தா�, மைனவி ��வழியி� ஏ� தைல�ைறயி� உ�ள 

�தாைதய� (அஃதாவ� பிதி��க�, ந�ைம வி��� பிரி�� ேபானவ�க�). 

(3) 

1824. அகர� ஆயிர� ஆரிய�� கீயிெல� 

சிகர� ஆயிர� ெச�� ���கிெல� 

பக� ஞானி பக�� பல���� 

நிகரிைல எ�ப� நி�சய� தாேன. 3 

(ப. இ.)  ேப�ெகா�ட பா��பா� த��மிட� அகரமா��. அவ��� அ�தைகய அகர� ஆயிர� ஈதலி��, 

ேகா�ர��ட� ��ய தி��ேகாவிக� ஆயிரமைம��� கட�� ம�கல� ெச�வதி��, அ�ெளாளி விள�க�தா� 

ஞான�தி� தி���வா� விள��� சிவஞானி�� ஒ� பக�ண� அளி��� ேப� அளவிலாததா��. அ�விர��� 



இ� ேப���� ஒ�பாகாெவ�ப� ஒ�தைல. ஒ�தைல - நி�சய�. ஈ��� 'பக�� ஞானி' எ�ப� �ற� 

தி��ேகால�தா� ம��ம�றி அக�ேத இைடயறா நிைனவா� எ��த�ளிவி���ள சிவ�ெபாலிவா� அவ�த� 

தி�ேமனி இவ� சிவஞானி என ��வ�� தாேன நவி�� எ�பதா�. தி�வா�� 'சிவசிவ' என� ெச���. 

(அ. சி.)  அகர� - ஆரிய� பிராமண� வசி��� இட�. 

(4) 

 
1. சா�தி. 5; 60 - 3. 

2. �ேவ���ற�. 8. ேபா�றி� - வரி, 198. 

3. சி�ைதயிைட. 12. ச�ப�த�. 270. 

1825. ஆறி�� ேவ�வி அவிெகா�� �லவ� 

�றி�� வி�பிர� ேகா�ேப ��பதி� 

நீறி�� ெதா�ட� நிைனவி� பயனிைல 

ேபெறனி� ஓ�பி� ேபற� வா�ேம. 

(ப. இ.)  அ�மைற �லவ� என� ெசா�லி�ெகா�ேவா� ெசா��� வழியி� ேவ�வி ெச�ேவா� அவ�களா� 

அ�தண� எ�� �ற�ப�வ�. அ�தைகய ேப�ெகா�ேடா�, ேகா��கண�கானவ� உ�பத�� ஒ� பய� 

உ�ெட�றா� அ� பய� தி�ெவ�ணீறணி�� சிவ�ெதா�ட��� ஒ� பி� ேசா� அளி�க ேவ��ெம�� 

அ��ட� நிைன��� நிைனவி� பய��� ஒ�சிறி�� ஒ�வாெத�க. எனேவ சிவன�யா�க��� வி��தய�தேல 

ெப��ேபெற�க. 

(5) 

1826. ஏ�ைட யாயிைற வாஎ�பி ராென�� 

நீறி� வார� யா�நிக� ேதவ�க� 

ஆறணி ெச�சைட ய�ண லிவெர�� 

ேவறணி வா��� விைனயி�ைல தாேன. 1 

(ப. இ.)  தி�ைவ�ெத��ேதாதி� தி�நீ� அணி��கா� ஏ�ைடயா� என��, இைறவா என�� எ�பிரா� 

என��, உ�ள�பா� ஓ�வ�. அ�வா� ஓதி� தி�ெவ�ணீறணி�� ெம�ய�யா�க� இய��� ேதவ�க� ஆவ�. அ� 

ெம�ய�யா�கைள ஒ�வ� ஆறணி ெச�சைட அ�ணலாகிய சிவெப�மா� இவ�கேள எ�� நிைனத� ேவ���. 

அ�ஙன� நிைன�� அ� ெம�ய�யா�கைள� சிற�பாக வழிபா�வா��� ��திற விைனக�� �ளா எ�க. ��திற 



விைனகளாவன: எ��விைன, ஏ�றவிைன, ஏ�விைன எ�பன. இவ�ைற �ைறேய ச�சித�, பிரார�த�, ஆகாமிய� 

எ�ப. 

(அ. சி.)  ேவறணிவா� - அ�யாராக� க�தி� �சி�பவ�. 

(6) 

1827. சீ�ந�தி ெகா�� தி��க மா�வி�ட 

ேப�ந�தி ெய��� பிற�� சைடயைன 

நாெனா�� ெநா�� வ�மள ��ெசா�ல� 

ேப�ந�தி ெய��� பித�ெறாழி ேயேன 2 

(ப. இ.)  ெம�ய�யா�க� அ�ளா� சிவைனேய நிைன�� தி��ைற ஓதி, இைறபணி நி�ப�. அவ�க�பா� 

சிவ� தயிரி� ெந� ேபா� விள�கி� ேதா��வ�. அதனா� அ�வ�யா�க� தி��க� சிவ� ெபாலி�ட� ேதா���. 

அ� ேதா�ற�ப�றி அவ�கைள� சிவெனனேவ அைழ�ப�. அ�தைகய ேப� வழ��� ந�திெய��� விள�� 

தி��சைட�ைடயவைன� ப�னாளாயி�� எ�ைனயாள எ��த���வைர நா� வ��தி வ��தி ஐ�ெத��ேதாதி 

அைழ�ப�. அ�ஙன� சிவ� ேந��� எ�ைன ஆ�ெகா���வைர ேபர�பா� ந�திெய��� ெபயைர� 

பித�ெறாழிேய�. ந�திநாம� 'நமசிவய' எ�க. 

 
1. க�வா��. அ�ப�, 4. 95 - 6. 

2. சிவென��. அ�ப�, 4. 113 - 9. 

(அ. சி.)  தி��கமா�வி�ட - அ�யா� வ�வமாக� ேதா�றிய. 

(7) 

1828. அழிதக வி�லா அரன� யாைர� 

ெதா�தைக ஞால��� ��கி�� நீ��� 

ப��ப டாவ�ண� ப�பைன நா�� 

ெதா�ெதழ ைவயக� ேதாரி�ப மாேம. 1 

(ப. இ.)  அழி�� த�ைமயி�லாத அ��ப��கைள ேம�ெகா�ெடா��� சிவன�யாைர இ� ைவய���ள 

ெம�ய�யா� க�ணி�கா��. சிவ� என� காதலா� ெறா�வ�. அதனா� அவ�க�பா� ப�ேட ��லிய மலவி�� 

நீ���. ெதாழாத நா� இ�ைலெய�� ெசா���ப� அ� ெம�ய�யா�கைள� சிவெனனேவ நா�� ெதா�ெதழ 

ஒ�பி�லாத சிவ�ேபரி�ப� பி�ைனெய�னா� அ�ெபா�ேத உ�டா�. 



(அ. சி.)  ப�பைன - சிவ வ�வ�ைத�ைடய மேக�ரைன. 

(8) 

1829. பகவ� 2ேக தாகி�� ப�பில ராகி� 

��ம�த ரா�நி�� �சைன ெச��� 

�கம�ேதா ெடா��நி� �ழிேதா �ழி 

அகம�த ராகிநி� றா��ெதாழி� தாேர. 

(ப. இ.)  அ�ைம�� ஒ��� ப��தளி�ததனா� அ�பனாகிய சிவெப�மா� பகவ� எ�� 

அைழ�க�ப�டா�. அவைன �ண�த�� ேவ��� உலகிய� ப��க� ஏ�� இலராகி��, ெம�ய�யா�க�மா��� 

����ள அளவிற�த அ�பாகிய ம�தரா� நி�� �சைன�� ேவ��ய �கமனாகிய சிற��ட� வழிபா� ெச�வ�. 

அ� வழிபா��� பயனா� ஊழி ஊழியாக நி�� உ�ள�ைத அத�ேக ஈ�தவரா� ேவ� ஆரா�� ஏ�மி�றி அட�கி 

நி�ப�. 

(அ. சி.)  ப�� இலராகி - அ�� இ�லாராகி. ம�தரா� - மய�க� உைடயரா�. �கம�ேதா� - 

உபசார�கேளா�. அக� ம�தராகி - மதி மய�கினரா�. 

(9) 

1830. தா�வில� பி��� �ய�வ ர��தவ� 

ஆ�விைன யாழ அவ��ேக அற�ெச��� 

ஆ�விைன நீ�கி அ�விைன த�ெனா�� 

ேபா�விைன தீ����அ� ெபா��ல காேம. 

(ப. இ.)  சிவன�யா� வழிபா��� அ�பி� ஒ� சிறி�� �ைற பா�லரா�, ேம��ேம�� சிவ�ைத� ேப�� 

இற�பி� தவ�தா� ஆழ�ெச��� ஏ�விைன அக�ெறாழிய, ெம�ய�யா� தி�வ�யிைன வழிப�� ம�ணினி� 

பிற�தா� எ�த ேவ��ய ெப��பயைன 

 
1. உ�னி, அ�ப�, 5. 38 - 2. 

2. அகர�தல. தி���ற�, 1. 

" பரஞான�, சிவஞான சி�தியா�, 11 - 2. 

எ��வ�. ேம�� அ�த ஏ�விைன நீ�கினைம ேபா��, அ�விைனயாகிய எ��விைன�ட� ேபா�விைனயாகிய 

ஏ�றவிைன�� அ�ளா� தா�கா� நீ��வ�. அவ�க� வா�� இடேன சிவ�லகா��. 



(அ. சி.)  தா�வில� - அ��ட� �ைச ெச�வதி� தா�� இ�லாதவ�. ஆ�விைன - ஆகாமிய�. அ�விைன - 

ச�சித�. ேபா�விைன - பிரா�த�. 

(10) 

 
14. அ�யா� ெப�ைம 

1831. திைக��ரி யாெனா� ேதவைன நா�� 

வைக��ரி யாெனா� வாதி யி��கி� 

பைக��ரி யாரி�ைல பா�மைழ ெப��� 

அக��ைற ேக��ைல ய��ல ��ேக. 

(ப. இ.)  ப��� �ல����� ஒ�� ஒ�வனா� நி��� ���த� சிவைன, அவன�ளா� இைடயறா� 

எ��� ெம�ய�யா� ேவ�த��ளி��� சிவ��� மாறா நி�ேபா� எவைர�� மதியா�. ஆ�ைடய பி�ைளயா� 

ேபா�� எவைர�� வழ�கி�� ெவ�ல�� வ�ல�. அ���ைமயாள� வா�� நா��� பைகைமயாளரா� தீேயா� இரா�. 

அவ� இலராகேவ ப�வ மைழ ெபா�யா�; ெபா�யாதாகேவ விைள�� ��றா�. ��றாதாகேவ �ல�ெசழி���; 

ப�ச�� இ�ைலயா��. 

(அ. சி.)  அக��ைற - தானிய விைல� �ைற�. 

(1) 

1832. அ��ல க�ேத பிற�த� �டெலா�� 

அ��ல க�ேத அ��தவ நா�வ� 

அ��ல க�ேத அரன� ��வ� 

அ��ல க�ேத அ��ெப�  1வாேர. 

(ப. இ.)  ெம�ய�யா�க� சிவ�லக�ேத ேதா��வ�. அ� சிவ�லக����ரிய �ய�ட�ட� இ��ப�. அ� 

�லக�தி�க� சிவைன வழிப�� அ��தவ� ஆ��வ�. அ� சிவ�லக�ேத நி�� இைறய�� ேந�ப�� சிவ� 

தி�வ�யிைன� ��வ�. அ� சிவ�லக�திேலேய தி�வ�� இ�ப�திைன எ��வ�. அ��லக� - சிவ�லக�. 

(அ. சி.)  அ��லக�ேத - அவரவ� பிற�த உலக�ேத. 

(2) 

1833. ெகா�ட �றி�� �லவைர ��சி�� 

அ�ட�� அ�ட� தமர�� ஆதி�� 



எ��ைச ேயா��வ� ெத�ைக� தல�தி�� 

உ�ெடனி� நாமினி உ��ெதாழி� ேதாேம. 

(ப. இ.)  ஆ�யி�க� விைன�கீடாக ஏ��� ப�ேவ� வைகயான பிற�� ேவ�பா�� உ�ைமக��, உலகிைட� 

காண�ப�� உய��த 

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

மைல��சியி� த�ைமக��, ஒ�ேறாெடா�� ெந���த�கரிய பலேவ� அ�ட�க��, அ�வ� அ�ட�களி� 

வா�� அமர��, அவ�கைள இய��� காரண��, எ����ல�களி� உ�ளா�� தி�வ���ைணயா� நா��கா� எ� 

அறிவி�க� ெச�விதி� �லனாகா நி�றன�. இ� நிைலேய அ��ைக வ�த ெம��நிைலெய�ப�. இ� நிைல எ�தி� 

நா� உ��தவராேவா�. 

(அ. சி.)  அ�ட�� - அ�� + அ��; அைடத�� அரிய. 

(3) 

1834. அ�ட�க� ஏ�� அக�ட�� ஆவி�� 

ெகா�ட சராசர ���� �ண�க�� 

ப�ைட மைற�� பைட�பளி� பாதி�� 

க�ட சிவ�ெம� க�ண�றி  1யி�ைலேய. 

(ப. இ.)  ஞாயி�றிைன� ���� �ழ�� எ�வைக� ேகா�க��, ேவ� விரி�த நிைலக��, அ�வ� 

நிைலகளி��ள ஆவிக��, ஆ�கா���ள இய��திைண நிைல�திைண உயி�க��, அ�வவ�றி� ப��க��, 

ப�ைட�தமி� நா�மைற��, பைட�த� கா�த� �தலிய தி�வ��ெடாழி�க�� சிவெப�மா� எ��ட� விள�கி 

நி�� எ� அறிவி�க� கா��தலா� அைவ அைன�தி� உ�ைமக�� அ�ேய� அறிவி�க� ெச�விதி� 

�லனாகா நி�றன. 

(அ. சி.)  அ�ட�க� ஏ�� - நா� இ���� இ� �ரிய ம�டல�ைத� ேச��த ஏ� ேகா�க��. 

அக�ட�� - ேவ� பல அ�ட�க��. ப�ைடமைற - தமி� ெமாழியி� ��னி��த மைறக��, எ� க� அ�றி - 

எ� உ�ள�தி�க� அ�றி. 

(4) 

1835. ெப�ண�ல ஆண�ல ேபட�ல  2�ட��� 

உ�நி�ற ேசாதி ஒ�வ�� கறிெயாணா� 



க�ணி�றி� கா�� ெசவியி�றி�  3ேக���� 

அ�ண� ெப�ைமைய ஆ��த� ��ேப. 

(ப. இ.)  இ�விைன�கீடாக� தர�ப�� ப�ைமயான உட�பி� க�ேண ஆ�, ெப�, ேப� எ�ற �றி 

ேவ�பா�க� காண�ப�ேமய�றி, உயிரி�க� அைவ ஒ�சிறி�� காண�படா. ஆயி� இைறவ� மா�� அைவ 

காண�ப�� எ�ப� எ�ஙன� ெபா����? இைறவ� ஆ�, ெப�, ேப� எ�பவ��� ஒ��� அ�ல�. அவ� 

ஆ�யிரி� அகமாகிய ெந�ச�தி�� மைற��� அறி�� ேபெராளியாக� திக�கி�றன�. ஆயி�� 

அவன�ளால�றி� த�மறிவா� ஒ�வ���� அறியெவா�ணாதவ�. அவ� க�விகளி� �ைணயி�றிேய 

நிைற��� கல��� எ�லா� அறிவா�றலா� உண�வ�. அதனா� அவ� க�ணி�றி� கா�ப�, ெசவியி�றி� 

ேக�ப�. இைவேய 'ெபாறி 

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

" ப�ைடமைற. சிவஞான சி�தியா� - ெம�க�டா� வா���. 

2. ச�தி�� " 1. 3 - 14. 

3. ேக�டா��. 8. தி��சதக�, 28. 

வாயி� ஐ�தவி�தா�' எ��� ெபா�வி� ப��. இ�தைகய அ�ண� ெப�ைமைய சிவ��வா� ஆ��தறிவேத 

பிற�ப�ற ெப� நிைலயா� சிற��. ��� - சிற��. இ�, 'தி�வால�கா�� ��த தி��பதிக�,' 'ேகாயி� ��த 

தி��பதிக�' எ�பனவ�றா� உண�க. 

(அ. சி.)  �ட��� - மன�தி�க� உ�ள உ�ள�தி��. ��ேப - அ�பவேம. 

(5) 

1836. இய��� உலகினி� ஈச� அ�யா� 

மய�கா வழிெச�வ� வா�ல கா�வ� 

�ய�க� ெம��ைச ேபா�பா தாள 

மய�கா� பகிர�ட மா��  1தாேன. 

(ப. இ.)  ஓவா� �ழ�� இ��லகினி� சிவெப�மானி� தி�வ��ண�� ைகவர�ெப�ற சிவன�யா�க� 

ெச�ெநறியி� ெச�வ�; சிவ உலைக ஆ�வ�. அ� சிவெப�மா� தி��ேதா�க� �ல� எ���� நல��ரிய எ�டாயின. 

ேபாதாகிய அவ� தி�வ�� தாமைர பாதாள� ஏழி���� அ�பா�; தி���. ெவளியி� திக�� �றவ�ட�க���� 

அ�பாலா�. 



(அ. சி.)  மய�காவழி - ஞான வழி. ேபா� - தி�வ�. 

(6) 

1837. அக�ப� கி�றந� ஐயைன ேயா�� 

அக�ப� க�டவ� அ�லலி� ேசரா� 

அக�ப� ���� கறிகி�ற ெந�ச� 

அக�ப� க�டா� அழி�க�� எ�ேட. 

(ப. இ.)  மறவா நிைன�ைடய உ�ள�தி� வீ�றி��த��கி�ற ���த� சிவைன, மனவட�க�ெகா�� 

ெகா�லாைம �தலிய எ�ெப�� ப�� (1804) மல�கைள� ெகா�� நா�� வழிப�� ெம�ய�யா� பிற��, இற�� 

ஆகிய ேபர�லலி� ேசரா�. த� �ைன�பா� அக�கார� அ�ளாலட�க� ெப�றா� ���டலி� ெம��ைமைய 

�ண�வ�. அ�தைகேயா� எ����பா� ஆகிய ���டைல யறி�� நீ�கவ�லாராவ�. ���ட�: த� மா�திைர 

ஐ��, மன� எ��சி இ��பாகிய உ�கல� ��� ஆக எ��. ஓ��; அைச. 

(அ. சி.)  அக� ப�கி�ற - உ�ள�தி�க� வீ�றி��கி�ற. அக�ப� க�டவ� - ஆ�கார� அட�கியவ�. 

(7) 

1838. கழி� �த�� காத� �ைண�� 

அழி�ம தா�நி�ற ஆதி� பிராைன� 

பழி�� �க�� ப�ெபா�� ���� 

ஒழி�ெம� னாவி �ழ�ெகா�  2டாேன. 

 
1. க�கா�. அ�ப�, 4. 6 - 2. 

" தி��ைட�. 12. தி�ஞானச�ப�த�, 846. 

" ஏ�ைடயா�. 8. தி��ேகாைவயா�, 7. 

2. ெச���. தி��களி���ப�யா�, 21. 

(ப. இ.)  ெசா��� கட�காத ெப�ைம��, எ�ைலயி�லாத �த�ைம��, த�னி� நீ�காத தி�வ�� 

அ�ைமயா� காத��ைண��, ேபெரா��க� ெப�மா�மா� நி�ற காரண� கட�ைள வழிப�த��, ெபா��ேச� 

�க���த��, அவன��ெடாழி� ஐ�தி� ெபா��ைம ெமாழித�� பணியாக� ெகா�ட அ�ேய� ஆவிைய 

(உ�வா�, உ�நில�ைத� த� வி��ப�ேபா� ெச�வ�) உழ� நிலமாக� ெகா�� ஆ�டவ� இய��கி�றன�. 

(8) 



1839. எ�தாேயா ெட�ன�ப� ஏேழ�  1பிறவி�� 

அ�ேற சிவ�� ெக�திய  2ஆவண� 

ஒ�றா �லக� பைட�தா� எ�தினா� 

நி�றா� �கி�வ�ண� ேநெர�� தாேய. 

(ப. இ.)  எ� அ�ைம� தா�ட� த�ைத�� எ�வைகயாக விரி�த பிற��� ெதா�ைமயிேலேய சிவ��� 

அ�ைம எ�� எ�தி ஏ�பி�த ஆேளாைலயாகிய ஆவண� அைனவ���� உ��. அதைன ந�ெவ�தி ஒ��வி�தவ� 

பைட�ேபானாவ�. கா�ேபானாகிய �கி�வ�ண� சா�ெற��தி�ட சா�பின� ஆவ�. ேநாயாளி��, 

அறியாைம�ைடயா��, ம���வ����, ஆசிரிய����, ேநா� நீ�க� ெதாட��வத� ���� க�பி�க� 

ெதாட��வத� ���� அ�ைம� த�ைம வா��தவராவ�. அ�வ� ெதாட�க�� அ�ைமயராவ� இதைனேய 

ஊ��ைற எ�ப�. ேந� எ��� - சா�றாக ஒ��இ�ட ைக எ���. இதைன ேமெல��ெதன�� ��ப. இ�, 

'ம��ேமெல��தி�டா�க�' எ��� ேச�கிழார�க� தி�ெமாழியா�ண�க. இ����ரவ� வ�� அ��வழி�� 

மாச�றி��த� ேவ��ெம�ப� 'மாசிலா மரபி� வ�த வ�ள�' வ�ெறா�ட� எ�பதனா� விள���. 

(அ. சி.)  அ�ேற - அநாதிேய. 

(9) 

1840. �ணி�தா ரக�ப� ��னி உைற�� 

பணி�தா ரக�ப� பா�ப� ெடா��� 

அணி�தா ரக�ப� யாதி� பிராைன� 

கணி�தா ெரா�வ���� ைகவிட லாேம. 

(ப. இ.)  தி�வ��ண�வா� உ�ைம �ணி�தா� ெந�ச�தி�க� ேமேலா�கி� ெபா��தி உைறவ� சிவ�; 

இைறபணி நி�பா� உ�ள�� அவ� வய�ப�� ஒ��வ�. இைடயறா� சிவநிைனவா� அ� நிைனவா� உ�ள� அழகிய 

தி���ள� ஆகி�ற�. அ� ��ள�தி�க� அ�ைனேயா� ��ய அ�தனாகிய சிவெப�மா� தா�க�ப�ேவானா� 

வீ�றி��த��கி�றன�. அ� ��ைமயிைன மதி�� எ��வா��� அ� ெவ�ண�ைத எ�வா�றா�� ைகவிட� 

���ேமா? 

(அ. சி.)  பா�ப�� - வச�ப��. கணி�தா� - மதி�தா�. 

(10) 

 
1. எ�மாென�ைத. ஆ�ர�, 7. 52 - 9. 



" எ�ைதெய�. 8. தி���வ�லி, 2. 

2. ஏ�ைட. 8. தி��ேகாைவயா�, 7. 

1841. தைலமிைச வானவ� தா�சைட ந�தி 

மிைலமிைச ைவ�தன� ெம��பணி ெச�ய� 

�ைலமிைச நீ�கிய ெபா��ல கா�� 

பலமிைச ெச��� பட�சைட ேயாேன. 1 

(ப. இ.)  தா��த தி��சைடயிைன�ைடய ந�திய�ெப�மா� தைலயா� வண��� சிவ�லகின���� த� 

தி�வ�ைய அவ�த� ��ேம� ���ய�ளின�. தி�வ�ெயா�ேற அக�தழீஇ ெம��பணி ெச�வா��� மலக�ம 

நீ�கிய �மாைய உலக�� இ�ப�பய� அ��வ�. அவேன பட�சைட� சிவெப�மானாவ�. 

(அ. சி.)  மிைலமிைச - மிைசமிைல, தைலயி� அணி��ப�. �ைல - ��ற�. பலமிைச ெச��� - பயைன 

இைச�கி�ற. 

(11) 

1842. அறியா� ப�வ� தரன� யாைர� 

�றியா� அறி�தி�ப� ெகா�ட த�ைம 

�றியா� சைட�� க�� நட�பா� 

மறியா� �ன���க மாதவ  2மாேம. 

(ப. இ.)  இள�ப�வ�� அரன�யவ�கைள அவ�க� ேம�ெகா���ள சிவ�தி��ேகால� ெபாலிவா� சிவ� 

அ�ைம ெகா�ட��கி�றன�. அ� நிைலயி�� ஒ� ேபரி�ப� அளி�த��கி�றன�. ெகா�ைற� சைடயா� 

தி�வ�ைய மறவா நிைனவின� எ�பத� �ற அைடயாளேம பி�னிய தி��சைட�ைடயரா� ஒ��வ�. அவ�த� 

தி�வ�யிைன விள�கிய தி��த நீைர அைலேச� அ���னலாக ��க, அ�ேவ இற�பி� தவமா�. இத�க� 

நாயனா� அ�ேய� என� த�ைம� �றி�தா�. 

(அ. சி.)  அறியா� ப�வ� - இளைமயி�. �றியா� - சிவ சி�ன�களா�. மறியா� - அைலக� ெபா��திய. 

(12) 

1843. அவ�பா� அ�கிேய அ��ெச� வா�க� 

சிவ�பா� அ��த� ெச�ய�� வ�ல� 

அவ�பா� அ�கிேய நா� ம�யா� 

இவ�பா� ெப�ைம இலயம தாேம. 



(ப. இ.)  ேம� ஓதிய சிவன�யாைர அைட��, அவ��� அ��� பணி�� இ��ற� ெச�வா�, சிவெப�மா� 

தி�வ�ைய ெந��க�� வ�லராவ�. ேம��, அ� ெம�ய�யாைர� ெதாட��� நா�பவ� சிற�ேதாராவ�. அவ�பா� 

���ெப�ைம�� த���. சிவன�யா� வாயிலாகேவ தாயிலா� சிவைன ஏ�தலா�. 

(அ. சி.)  அவ� - சிவன�யா�. இலயமதாேம - அட��ேம. 

(13) 

 
1. ஆவா. 8. தி��ெத�ேளண� 7. 

2. வி��பினா�. 12. ச�ப�த�, 1234. 

1844. ��னி�� தா��� ெத�கண� ேதவ�க� 

எ�ணிற� த�பா� வ�வ� இ�நில� 

ெத�ணி� நா� திைசய� தரெமா�க� 

ப�னி� காத� பத�ெச��� பாேர. 

(ப. இ.)  �த�ைமயாக ஒ�ைம�ட� இ��த சிவன�யாைர� பதிென�கண�தவ� உ�ளி�ட ேதவ�க� 

அைனவ�� ைக��பி� ெதா�வ�. அவ�கேள இ� நில�லக�� வ�� சிற��ட� �ைசயா��வ�. அ� வழிபா� 

ெதளி�த எ��� திைசயி�� ேச��� வழிபட, அ� வழிபா��� பயனாக� ப�னி�காத எ�ைல சிவமண� கம��. 

அஃதாவ� தி�ெவ�ணீ�, சிவமணி, தி�ைவ�ெத���� பயி�வதா� அ��றி சிவமா�தைலவ� அ���றியாகிய 

வா�ைம� �றியா��. 

(அ. சி.)  ெத� - ெதளி�. 

(14) 

1845. சிவேயாகி ஞானி ெசறி�தஅ� ேதச� 

அவேயாக� இ�றி அறிேவா�� டா�� 

நவேயாக� ைக�� ந�லிய� கா�� 

பவேயாக� இ�றி� பரேலாக மாேம. 

(ப. இ.)  சிவ� தி�வ�ைய மறவா நிைன�ைடேயா� சிவேயாகியாவ�. சிவனிைறவி� அ��தி� 

த�ெசயல��� ெச�வனெவ�லா� சிவ� ெசயலா� �ரிபவ� சிவஞானியாவ�. அ�தைகேயா� வா�� நா� சிவநா� 

ஆ��. அ� நா��� ெம��ண��ைடேயா� வா�வ�. அ��� ேக�ைட� த�� தீவிைனக� ஏ�� நிகழா. ஆ�� 



அ�ளா� எ��� ��ைம ��டா��. ேம�� எ�வைகயான ந�ைம�� ெப���. ஆ�� வா�ேவா� மீ��� 

பிறவா�; சிவ�லக� உ�வ�. 

(15) 

1846. ேம�ண� வா�மி� ஞால� பைட�தவ� 

ேம�ண� வா�மி� ஞால� கட�தவ� 

ேம�ண� வா�மி� ஞால� தமர�க� 

ேம�ண� வா�சிவ� ெம�ய� யா�கேள. 

(ப. இ.)  சிவெப�மா� தி�வாைணயா� உயி�க�� உல�ட�கைள� பைட��� ெகா��தன� அய�. 

அ�ேபா� கா�தன� அரி��. எனி�� அவ�க� உண�ெவ�லா� பைட�த� கா�தலாகிய ெதாழிேல ேம� எ�� 

உண��� உவைக��� நி���. அதனா� சிவைன உணரா�. இ� நில�லக�� வா�� ெம�ய�யா� வி��பி�ண�வ� 

சிவைனேய. அதனா� அவ�க� சிவன�யா�க� எ�� எவரா�� எ��� வ��த�ெப�வ�. 

(அ. சி.)  ேம�ண�� - ேமலாகிய அறி�. 

(16) 

15. ேபாசன விதி 

(ஊ� �ைற) 

1847. எ��� திைச�� இைறவ ன�யவ�� 

க�ட அ�சி� அ�ெத� ெறதி�ெகா�வ� 

ஒ�� ெயா�நில� ஆ�பவ� அ�நில� 

வி��� கிட�கி� வி��பறி யாேர. 

(ப. இ.)  எ��� திைசயி���ளா� இைறநிைன�ட� �ைற�ட� சைம��� அ�சிலாகிய ெச�சாலி� 

ேசா�ைற இைறவ� நிைறய�� அ�யவ�க�� எ�ேற ெகா�வ�. அதனா� அ� �ைவயமி�தா�� திக��. 

அ�வமி�திைன எதி�ெகா�� ெம�ய�யா�க�� �� ஊ��வ�. பி� தா�� மகி����ப�. உயி�நிைல�களமாகிய 

உட��கைள ஆ�பவ� உயி�கேள. அ� �யி�க� அ� �டலிைன��, அத�ெபா���� சைம��� உணவிைன�� 

சிவ��� எ�� எ��த� ேவ���. அ�ஙன� எ�ணாவி�டா� உ�ைமையவி�� விலகியி��பவராவ�. அவ�க� 

தா� வி���கிட�கி� வி��பறியா� எ�� அைழ�க�ப�ேவாராவ�. 

(அ. சி.)  வி���கிட�கி� - நீ�கி இ��தா�. 

(1) 



1848. அ�சிவ� உ�நி�ற அ�ைள அறி�தவ� 

உ�சிய�  1ேபாதாக ��ளம� ேகாவி��� 

பி�ைச பி����� ேபத மறநிைன�� 

இ�ைசவி� ேடகா�த� ேதறி யி��பேர. 

(ப. இ.)  உடலக�� உயி�ம��� இ��கி�றெத�� எ��ேவா�, ஒ�ப� தா��ேதாேரயாவ�. இவ�க� உடேல 

உயிெர�� எ��ேவாரி�� உய��ேதாேர. உ�ைமயி� உட� அதனக�� உயி�, அ� �யிரக�� உயி���யிராகிய 

சிவ� ஆகிய ��ெபா�� உ�ைமயிைன� கா�த� ேவ���. அ� �ண�� சிவன�ளா� ைக��த� ேவ���. 

அ�ஙன� ைக��யவ�கேள 'அ� சிவ� உ�நி�ற அ�ைள' அறி�தவராவ�. தி��ேகாவிலி�� ம�கேள 

�ழ��கி�றன�. வீ���� ம�கேள �ழ��கி�றன�. ஆனா� தி��ேகாவிைல� சிவ�ைடயெத��� வீ�ைட� 

த��ைடயெத��� எ��கி�றன�. தம��� சிவ� நி�� அ�ளா� த�ைம இய��கி�றா� எ��� 

உ�ைமயிைன உண��தவ� த� வீ�ைட�� தி��ேகாவி� எ�ேற எ��வ�. இ� த�ைதயா� க��ய வீ��� தா� 

வா��தா�� அ� வீ� த�ைதயா� வீ� எ�� எ�ண� வ�வைத ஒ���. சிவ� உ�நி��� உ�ைம�ண��தவ�, 

உ�சி�ெபா�� வர� தா� உ��� ஊ� சிவெப�மா� உைற�� தி��ேகாவிலாகிய த��ட��ெகன� க��வ�. 

உ���கா� சிவ�� தா�� ேவெறன� 

 
1. நாவி���. 12. ச�ப�த�, 567. 

" ப��. அ�ப�, 5. 5 - 1. 

" ேபாதினா��. ச�ப�த�, 2. 121 - 4. 

க�தா�. இ�ேவ பி�ைச பி����டலா��. பி�ைச - தி��ேகாவி�ணா. நா� சைம�தா�� உ�டா�� 

ஆ�டவ��� எ�� எ��� நிைனவா� ேகாவி�ணா எ�கி�ேறா�. ேபதமற நிைன�ப� இ�ேவ; இ� 

கைட�ேத�கா� எ�பைத ெயா���. ேவெற� ெபா�ளி�� தம�ெக��� ேவ�ைகயிைனவி��� சிவனிைறவி� 

ஒ��கி� சிவனா� ஒ��ைம�ப����ப�. இ�ேவ ஏகா�த� தி��த�. உ�சிேவைள�� கதிரவ�ட�டெனா�றி உடலி� 

நிழ� ெவளிவராதி���� ேவைள. இதைன� த�னிழ� த�ன�யி� த��த� எ�ப�. இ��� ஏகா�த�ைத 

உண���� எ����கா�டா��. 'தீயைவ ெச�தா� ெக�த� நிழ�த�ைன, வீயா த��ைற� த��' (208) எ��� 

தி�ெமாழி�� இ�� நிைன���க. 

(அ. சி.)  உ�ளம� ேகாவி�� - உ�ளமாகிய ேகாயிலி� இ���� ஆ�மா���. 

(2) 



 
16. பி�சா விதி 

1849. வி��� கல��� ேவலி�ெச� ஒ���� 

உ�சி�� ��ேன �ழ� சைம�த� 

அ�ச�ெக� ட�ெச� அ����ண மா�டாதா� 

இ�ைச��� பி�ைச இர�கி�ற வாேற. 

(ப. இ.)  உடைல வள���� உணவி�� சிற�த� உயி���. உயி��� - பிராணவா�. உயி��� உடைல� கால நீ��க� 

ெச���. உண� பசி���� பி��� பசி�பதேனாெடா���. உயி��� இய��த��ரிய கல� ��கா��. த�க 

காவைல�ைடய விைளநில� ேபா�ற� ��வ ந�வாகிய ஆைணயிட�. உ�சி�� ேநராக� ��வ ந�வி�க� 

அக�தவமாகிய ேயாக� பயி�சியா� உழவாகிய அமி�த� சைம�த�. ���வ���� சிறி�� அ�சா� 

வயல��ப�ேபா� அ�வமி�த�ைத அ��தமா�டாதா�, உட�ேம� ைவ�த ேவ�ைகயா� பி�ைச உணவிைன� பிற� 

சைம��� தர யிர���� உழ�கி�றன�. ேயாக உணவாகிய அமி�� தாேம தம�டலக��� தி�வ�ளா� சைம�ப�. 

உ�சி����ேன எ�ப� உ��� ேவைளயாகிய உ�சி���� எனி�� அைம��. கல� - க�வி. 

(அ. சி.)  வி���கல� - (வி�� - வி��) உயி� நிைல�பத�� வி�தாயி��கி�ற பிராணவா� இய��� ���. 

ேவலி�ெச� - ஆ�ைஞ உ�சி�� �� - உ�சி��� கீேழ ��வ ம�தி ேந�. உழ� - ேயாக�. அ�ச�ெக�� - பய� 

இ�லாம�. ெச�ய��� - அமி�த�ெகா��. இ�ைச�� - உடைல வள���� ஆைச ெகா��. 

(1) 

1850. பி�ைசய ேத�றா� பிரம� தைலத�னி� 

பி�ைசய ேத�றா�  1பிரியா அற�ெச�ய� 

பி�ைசய ேத�றா� பிரம� சிர�கா��� 

பி�ைசய ேத�றா� பிரம� பரமாகேவ. 

 
1. ெச��நி�. ஆ�ர�, 7. 43 - 9. 

(ப. இ.)  சிவெப�மா� பைட�ேபானாகிய அய� ம�ைடேயா��ைன ஆ�யி�க��� கா��� பி�ைச 

ஏ�பானாயின�. சிவ� த�ைனவி�� நீ�கா� சிைவயி�வழி ��ப�திர�� அற�� இைடவிடா� ெச�வி��� 

ெகா����கி�றா�. அ�ஙனமி��ப�� இர�பத��� காரண�, ஈேவாெர�லா� அ�ளாள� நிைலயாக�� 

இர�ேபாெர�லா� ஆ�டா� நிைலயாக�� க��த� ேவ��� எ��� �றி��. அதனா� 'இர�பவ��கீயைவ�தா� 



ஈபவ�க��� அ��� ைவ�தா�' எ��� ெச�தமி�� சிற�� மைறயி�வழி ஒ��த� ேவ��� எ�ப� கா�க. 

பிரம� சிர�கா�� இர�ப� பிரமனி�� தா� உய��ேதா� என��, உல�பிேலா� என�� ெமாழி�தி���� இய�ைக 

உ�ைமயிைன எ�ைமயாக உலக���� உண��தெவ�க. பிரம� பரமாக: பிரமனி�� தா� பர� எ�பைத உண��த. 

(2) 

1851. பர��ல ேக�� பைட�த பிராைன 

இர��ணி எ�ப�க� எ��� கிர��� 

நிர�தர மாக நிைன�� அ�யா� 

இர���� த�கழ� எ�ட�ெச�  1தாேன. 

(ப. இ.)  எ�வைக �லக� ��ைம�� வ�வி�றி� பைட�த வி��ெபா�ளா� சிவெப�மாைன இர���பவ� 

எ�� ��வ� உ�ைமயறியா�. அவ� எத�ெபா��� இர�கி�றா� எ�பதைன உ���ண�த� ேவ���. அஃ� 

இைடவிடா� த� ெம�ய�யா�க� த�ைனேய நிைன��ெகா����கி�றன�. அவ�க� உ��� ஊ� த� 

தி�வ�ளா� வழ�க�ப�வெத��� ெம��ைம உண��த உண�கி�றன�. அதனா� அவ�க� அ� தி�வ�ளி�பா� 

இர�� ெப�� உ��த� ேவ���. அ�வா� உ�ணி� த� தி�வ�யிைன எ��வ� எளிதா� எ��� 

தி���றி�பா� எ�க. உ��� ஊேண சிவ� த�தெதன� ெகா�ேவா�, அதனா� நிக�� எ�லா�� சிவ� த�தன 

ெவ�ேற ெகா�வ�. அதனா� இைறபணியி� நி�ப�. 

(3) 

1852. வரவி�� தா�வழி நி�றி�� ஈச� 

தரவி�� தா�த�ைன ந�லவ�� கி�ப� 

ெபாரவி�� தா��க ேல�க லாக 

வரவி�� தாலறி யாென�ப தாேம. 

(ப. இ.)  ெம�ய�யா�க� ெச�ெநறி�க� வ�மா� சிவெப�மா� அ����ெகா�� அ�ெநறி�க� 

ெவளி�ப�� நி�றன�. தி�வ��ண�வா� ந�ெனறி�க� ெச�வா���� த�ைன உரிைமயாக� ெகா��திட 

இ��தன� சிவ�. அ��ைறயா� ந�லவராகிய சிவஞானியி�பா� தி�வ�யி�ப� உ�டாத�ெபா��� 

ெவளி�ப��மி��தன�. த� தி�வ�ேய நிைல�த ெப���கலாக�ெகா�� ஒ��� உ�தி உ�ைமய� த�ைம 

உடனி��� உண�வி�க� அறிவா� எ�பத�லா�, அறியா� எ�ப� எ�ஙன� ெபா����? ெபார - 

உ�டாத�ெபா���. 

(4) 



 
1. அ�ட�. அ�ப�, 5. 39 - 3. 

" ெகா�ேள�. 8. தி��சதக�, 2. 

1853. அ�கா� பசி�� அவா�� ெவ�ளி�� 

த�கா� சிவன� யா�சரீ ர�திைட� 

ெபா�கா� �வன��� ��ணிய ேலாக��� 

த�கா� சிவைன� தைல�ப�  1வாேர. 

(ப. இ.)  சி� தீயிைனெயா�த பசி, அவா, ெவ�ளி �தலான ��ற�பா�களி� சிவன�யா�க� ஒ�சிறி�� 

மன� ெபா��தா�. உட�� உைடைம �தலியவ�றி� ப���ெகா�� அவ�ைற இைறவ� உைடைமெயன��, தம�� 

அவனா� ெகா��க�ெப�ற இரவெலன�� ெகா�ள ேவ��ய உ�ைமைய மற��, த�ைம மதி�� மன� ெபா�கி� 

ெச���றா�. �ற�க�லக� சிவ�லக� �தலிய எ��லக����ள நிைலயிலா இ�ப�ைத�� ெகா�ளா�; உ�ளா�. 

சிவ� தி��தாேள தைல�ப�வ�. அ� தி�வ�யி�ேப 'ேபரா ஒழியா� பிரிவி�லா, மறவா நிைனயா அளவிலா மாளாஇ�ப 

மாகடலா��.' 

(அ. சி.)  ெபா�கா� - ெப�ைம நிைற�த. 

(5) 

1854. ெம�யக ஞான மிக�ெதளி� தா�க�� 

ைகயக நீ�டா� கைட�தைல� ேகெச�வ� 

ஐய� �காம� இ��த தவசியா� 

ைவயக� எ�லா� வரவி�� தாேர. 2 

(ப. இ.)  உ��ண�வா� உ�ைமயா�� திக�� தி�வ��ண�� ைகவர�ெப�ற ெதளி�ைடயா�க� சிவஞானி 

என�ப�வ�. அவ�க� தி�வ� இய�க�தா�, மைனயற��ரி�� மா��ேச� ந�லா�வா� மைன�தைல� ேச�வ�. 

அ�ஙன� ேச�த� அவ� ந�வழியானீ��ய ெபா�ைள ந��ள�ேதா� ந��ைர நவி�� ந�றா�றி ந��� தான�ைத� 

ெப��� பயனீத�ெபா��� ஆ��. இ�ேவ அவ� மைன�தைல ெச�� பி�ைச��பதா�. ேவ�சில சிவஞானிக� 

தா� த��மிட�ேத த�கியி��ப�. ��ேனாதிய �ைற�ப���ள மைனயற�தா� சிவஞானி த��மிட�ேத ெகா�� 

வ�� பணி�� பைட�ப�. அதைன�� ஏ�� அ���ரிவ�. 



(அ. சி.)  ைகயக நீ�டா� - ைக + அக� - நீ�டா�, உ�ள�ேபா� ெகா��க ���வா�. ஐய��காம� - 

பி�ைச எ��காம�, "இ���மிட� ேத� எ�பசி�ேக அ�ன� உ��க�ட� ெகா��வ�தா� உ�ேப�" எ�� 

இ���ம.◌் 

(6) 

 
1. ��ன�. அ�ப�, 6. 25 -7. 

2. இ����. ப��ன��� பி�ைளயா�, ெபா� - 5. 

17. ��திைர ேபத� 

1855. நாேல� மாறேவ ந�ணிய ��திைர 

பாலான ேமான ெமாழியி� பதிவி�� 

ேமலான ந�தி தி�வ� மீ��ய� 

ேகாலா கல�ெக��� ��ந� ��திேய. 1 

(ப. இ.)  நாேல� எ�ப� நா�� ஏ�� எ��� உ�ைம� ெதாைக. எனேவ பதிெனா�� எ�� ஆ��. அறித� 

க�வியாகிய ெசவி. ெம�, க�, நா��, ��� எ��� ஐ���, ெச�த� க�வியாகிய க�வா�, கா�, ைக, வா�, 

எ�வா� எ��� ஐ���, மன� ஒ��� ஆகிய பதிெனா� ெம� - த��வ�கைள�� அ�ளா� த� வழி�ப��திய 

ெதளிவினேர ��திைரயாகிய சிவ�ெபாறி ெபாறி���ெகா�வ�. ஈ�� ��திைர ெய�ப� தி��ெதா�ட� 

ெதாைக� தி��பா��� பதிெனா�றைன�� காத�ட� இைடவிடா� ஓ�த�. ஏைனய பயனி�லாத ஆரவார��ள 

ேப��கைள� ேப�வத�� வாயி�க� இட�ெபறாம� ஊைம ேபா�றி��த�. ஊைம - வா�வாளாைம. அத�க� 

வா�வாளாைமைய ேம�ெகா�� மன�ைத�� பதிவி�� ���த� சிவனா� ந�தி தி�வ��க� ெச���ய, 

உலகிய� ஆரவார� ெப�ைம� ெசய�க� நீ��த� ேவ���. அ�ஙன� நீ�கி� ைக�ெகா��� இைடயறா� 

சிவனிைனேவ தி�வ��ேபறா��. ேகாலாகல� ேக�� என� பாட�ெகா�ளி� தி�வ�� சில�ெபாலி ேக�� என� 

ெகா�க. ேகாலாகல� - ���ர�. இனி அழகிய ஆ��தணி�த கல� - வீர�கழ�. ஆ�ெபயராக அத� ஓைசைய� 

�றி�தெத�ற�� ஒ��. 

(அ. சி.)  நாெல�� - ம��த� 11 த��வ�க�. ஆற - அட�க. ேகாலாகல� - ப��வித நாத�. 

(1) 

1856. �ரிய�க� ���� ெசா�கிட னாகி 

அரிய �ைர�தார ம�ேக யட�கி 



ம�விய சா�பவி ேகசரி ��ைம 

ெப�கிய ஞான� பிற��� திைரேய. 

(ப. இ.)  உயி� உட�ட���� த�ைன மற��� நிைல ேப�ற�க� எ�ப. இதைன உட�ேப�ற�க� என��, 

இ�ேபா� அ��ட� ��யநிைல அ��ேப�ற�க� என��, சிவ��ட� ��யநிைல சிவ�ேப�ற�க� என�� ��ப. 

இ����� �ைறேய சீவ�ரிய�, பர �ரிய�, சிவ�ரிய� என� �றத�மா�. இ����� தி�வ��ண�வா� 

அட��மிடனாகி, அரிய�ைரயாகிய ந�ெமாழி �க�த��ரிய க�வியா� தார� எ��� நா�கிைன�� உடனட��த� 

ேவ���. இ� ெபா��திய சா�பவி ேகசரி ��திைரயி� உ�ைம� ெப��கமா��. சிவஞான� விள��வதாகிய 

��திைர�� அ�ேவ யா��. 

(அ. சி.)  �ரிய�க� ��� - சிவ�ரிய�, சீவ�ரிய�, பர�ரிய�. ெசா�கிட� - அட��மிட�. தார� - நா��. 

பிற� - விள��கி�ற. 

(2) 

 
1. பிற�மைற. நால�யா�, 158. 

1857. சா�பவி ந�தி த�ன�� பா�ைவயா� 

ஆ�பவ மி�லா அ��பாணி ��திைர 

ஓ�பயி� ஓ�கிய ��ைமய ேகசரி 

நா�பயி� நாத�ெம�� ஞான�� திைரேய. 

(ப. இ.)  சா�பவிேயா���ய ந�திெய� கட�ளரி� தி�வ�� பா�ைவயாகிய ஆ�யிரி� பிற�பிைன அ���� 

உ�ைம அைடயாள� அ��பாணி ��திைர. இதைனேய சி���திைர எ�ப. இ�வைடயாள� �றி�� ஒ� மல� நீ�க 

இ�மல���� அ�மல� ���� அக�றி ஆ�யி� ஆலம� ெச�வ�ட� ேவற�றி� �ண�� உ�ைம இய�ைக� 

�ண��பா��. ெப�விர� இைறயா�� என��, ஆ�கா�� விர� ஆளா� அ�ைமயாகிய ஆ�யி� என��, 

இ�விர�க�� இைண�� ஒ��ைம�ப�� வ�டமாயி��ப� க�ட�� ஒ���ட� உ�� மாளா இ�ப�� 

மீளாத��தலா� ெப�வா�� என�� ெகா�க. ந�விர� விைனயாக��, அணிவிர� மாையயாக��, சி�விர� 

மலமாக�� ெகா�க. அ����� விலகிநி�ற� மீளா ஆளாகிய உயிைரவி�� மீ��� அ� �யி�ட� ேச�� ெசயல�� 

அய��� நி�ற�. ஓ�ெமாழி பயி�� உ�ைமைய உைடய அைடயாள� ேகசரியா��. ெபா�� ேச��க� விள��கி�ற 

சிவெப�மா� தி���கழாகிய 'சிவயநம' எ�� நாம� ஓ�த� ஞான��திைர யா��. 

(அ. சி.)  ஆ�பவ� - இனி உ�டா�� பிற��. பாணி��திைர - சி���திைர. நா�: நாம� எ�பத� ���க�. 



(3) 

1858. தான�தி ��ேள சதாசிவ னாயி�� 

ஞான�தி ��ேள ந�சிவ மாதலா� 

ஏைன� சிவமா� ெசா�ப மைற�தி�ட 

ேமான�� ��திைர ��தா�த ��திேய. 

(ப. இ.)  க�ட�திட�� அ�ேளானாகிய சதாசிவ� வீ�றி��த��வ�. தி�வ��ண�வாகிய 

சிவஞான�தினா� அக�தி�� உண����ண�வா� ந�சிவ� ேதா��வ�. வா�வாளாைமயாகிய ேமான�தி�� 

சிவமா� உ�வ� மைற�தி��. இ�ேவ ேமான ��திைர. ���த ��பாகிய வீ�ேப�� இ�ேவ. 

(அ. சி.)  தான� - க�ட�. ேமான�� ��திைர - ம�ன�. ��தா�த - ���த. 

(4) 

1859. வா�� மன�� இர�� ம�னமா� 

வா�� ம�ன�� வ�தா� ��ைகயா� 

வா�� மன�� ம�னமா� ��தேர 

ஆ��ம� ��த�ைத யாரறி வா�கேள. 

(ப. இ.)  ெசயல�� த�ைமயாகிய ெமௗன� இ� வைக�ப��. ஒ�� வா�; ம�ெறா�� மன�. இ� 

விர��� ஒ��� ெசயல�றாேல பய� உ��. வா�ம��� ேபசாதி��தா� ஊைமேய. இர��� 

ஒ��ப�டா� அ�ளி� அ��திய �ய உயிரா��. தி�வ�� உட� நி�� ஆ��� அ� ��ைமயி� உ�ைமயிைன 

அறிவா� யா�? ஒ�வ�� இலெர�பதா�. 

(அ. சி.)  மன�� ம�ன� - ஐ��ல� ஒ��க�. 

(5) 

1860. ேயாக�தி� ��திைர ேயார�ட சி�தியா� 

ஏக�த ஞான�� ��திைர எ���கா� 

ஆக� த�ேவத ேகசரி சா�பவி 

ேயாக��� ேகசரி ேயாக�� திைரேய. 

(ப. இ.)  எ�ெப�� இ��திகளாகிய சி�திக� ேயாக��திைர எ�ப. ஒ�பி�லாத உ�ைம 

உண�வைடயாள�ைத ஆரா�மிட��� தி�நா�மைறயி�க� வ��க�ெப�ற �ைறயா� ஒ�கி� கட�ள�ளா� 

ைகவ�� ேகசரி சா�பவி ேயாக��� ேகசரி �தலிய ��திைரகளட�கிய ேயாக��திைரயா��. 



(அ. சி.)  ஏக�த - ஒ�ப�ற. ஆக� த�ேவத� - ேவத� �றிய ��தி அைடத��ரிய. 

(6) 

1861. ேயாகிெய� சி�தி அ�ெளாலி வாதைன 

ேபாகித� ��தி ��டா��த ந�ெனறி 

யா�ந� ச�தி�� ஆதார ேசாதைன 

ஏக�� க�ெடா�றி� எ�திநி� றாேன. 

(ப. இ.)  அக� தவமாகிய ேயாக�தா�ெப�� எ�சி�தி ��ளவ�. தி�வ�� உயி��பாகிய அ�� ���ைடய 

வாதனாவ�. ேபாக நிைலயி��ளா� ��தி��ேம� உண�� ந�ெனறியி�க� உளனா�வ�. இைவேய உ�ைமயா��. 

இ�ேவ �ல�த� ஆ� நிைல�கள�களி�� நி�ற��பவ� சிவ� எ�� �ணி�� ெச�ைம க�� உடனாக��� 

எதி� நி��� ப�பா��. எதி� நி�ற�: ஏ��� ெகா��த�. வாதைன: ெச�ைப� ெபா�னா��� ெச�ைக, 

இரசவாதைன. 

(அ. சி.)  ஏக�� - ����. ஒ�றி� - சிவ�தி�. 

(7) 

1862. �வாதச மா��கெம� ேசாடச மா��கமா� 

அவாவ� மீைர வைகய�க மா�� 

தவாவ� ேவதா�த சி�தா�த� த�ைம 

நவாவக ேமா��ன ன���த ைசவேம. 

(ப. இ.)  ப�னி�வைகயான ேயாகவழி வ�ைம வழியா��. ெம�ைம வழி சீல�, ேநா��, ெசறி�, அறி� 

எ��� ந�ெனறி நா�ைமயா��. அ� ந�ெனறி நா�ைம�� ஒ�ெவா��� ந�னா�காக விரி��. அ�ஙன� 

வ�வதா� பதினா� வழியா��. ேவ������ ப�தா��. ெச���, சின�, சி�ைம, இவற�, மா�பிற�த மான�, 

மாணா�வைக எ��� ��ற� ஆ�� ப�றற நீ�கிய ெந��ட� ேமேலாதிய வழிகளி� 

நி�� சிவைன இைடயறா� நிைன��� ேப�ெப�றவ� ந�ைமமி�க இய�ைக� ைசவ�திைன (1395) 

ேம�ெகா�டவராவ�. நவா: அ� அவா எ�ப� �த� �ைற�� நவா எ�றாயி��. ப�ற�ற எ�ப� ெபா��. ேவ������ 

ப�� வ�மா�: 1. தி��ெபய�, 2. நா�, 3. ஊ�, 4. ஆ�, 5. மைல, 6. �ரவி, 7. பைட, 8. �ர�, 9. தா�, 10. ெகா� 

எ�பன. 

(அ. சி.)  �வாதச மா��க� - ேயாக மா��க�. ேசாடச மா��க� - சரிையயி� சரிையயாதி 16 மா��க�. ஈைர 

வைக அ�க� - ப�� அ�க�. ஆ� - காமாதி ஆ�. நவா - அவா அ�ற. 



(8) 

1863. ேமான�� ��திைர ��த��� ��திைர 

ஞான�� ��திைர நாத��� ��திைர 

ேதனி�� ��திைர சி�தா�த ��திைர 

கானி�� ��திைர க�ட சமயேம. 

(ப. இ.)  ேமேலாதிய ேமான ��திைர ந��யிராகிய ��த��� உரிய�. நாதராகிய சிவ��வின��� உரிய� 

ஞான ��திைர. ெச�ெபா���ணிவா� சி�தா�த� ெச�ெநறியாள� ��திைர ஆ��ைர ��திைரயா��. ஆ��ைர 

��திைர - ேத� ��திைர. உயி��பட�� ��திைர க�ட ெநறிக� இைவ எ�ப. 

(அ. சி.)  ��த��� - சீவ� ��த���. நாத��� - �����. ேதனி�� ��திைர - ேத� ��திைர 

அ�ல� ப�ம� ��திைர. கானி��� - வா� அட���. 

(9) 

1864. �ெநறி க�ட �வ� ந�ெவ�� 

�ெநறி க�ட� ெபா�னக மா�நி��� 

ேமெனறி க�ட� ெவ�மதி ேமதினி 

நீெனறி க��ள நி�மல னா�ேம. 

(ப. இ.)  �ய ெநறியாக� காண�ெப�� உ�சி��ைள வழி, ேம� திக�� ஆயிர� இத�� தாமைர அ�� 

வழியா��. அ�ளா� அ�ெநறி அ��தி� கா�பவரி� உ�ள�� உட�� ெபா�வ�ணமா�� திக��. 

ேம�ெநறியாக� காண�ப�வ� தி�க� ம��லமா��. ேம�ெச��� உயி��� வழி க�டவ��ள� மலமக�� 

நல��� நிைலநி�ற ��ைமயா��. 

(அ. சி.)  �வ�-பிரம ர�திர�. �ெநறி-சகசிர அைற; உ�சி� தாமைர. மதி ேமதினி - ச�திர ம�டல�. நீெனறி 

- பிராணவா� ேம�ெச��� ெநறி. 

(10) 

18. �ரண �ைகெநறி� சமாதி 

1865. வள�பிைற யி�ேறவ� த�பாலி� ம�னி 

உளெராளி பா�வி� உ�ேள ெயா��கி� 

தள�வி� பிதி�பத� த�கி� சசி�� 

உள��� ேயாகி �ட�வி�டா� றாேன. 



(ப. இ.)  ேயாகி வள�பிைறயி� உடைலவி�� நீ�கினா� தி�க� ம��ல�ேத ெச�� த��வ�. ெச��� 

வழியி� �ற�க�லக���, ஞாயி��லக���, பிதி� உலக��� த�கி�த�கி� ெச�வ�. 

(அ. சி.)  ஊ� ஒளி-சீவ ஒளி. பிதி�பத�-உடைலவி�� உயி� பிதி��� நி��� பத�. 

(1) 

1866. தானிைவ ெயா��� சமாதிைக �டா� 

ேபான விேயாகி �கலிட� ேபா��பி� 

ஆனைவ தீர நிர�தர மாேயாக� 

ஆனைவ ேச�வா� அ�ளி�சா� வாகிேய. 1 

(ப. இ.)  ேமேலாதியவா� சமாதி ைக�டா� உட�வி��� ேபான ேயாகி நிைலயான சிவன�� �கலிட� �கா� 

மீ��� பிற�க ேநரி�, ந�சா�பி� வ�� பிற�� விைனநீ�கி அ�ளி� சா�வாகி நிைலயான �கலிட� மாேயாகி 

ஆவ�. 

(அ. சி.)  �கலிட� ேபா��-க�ம���� ஈடாக� பதவி அைட��. பி�னா� நைவதீர - உலகி� பிற�தபி� 

க�ம� நீ�க. நிர�தர� - இைடவிடா�. அ�ளி� சா�வாகி - அ�� ���வி�க ேந���. 

(2) 

1867. தானி� வைகேய �விேயா� ெநறித�கி 

ஆன சிவேயாக� தாமாறா ம�வி�� 

தானதி ல�த� சிவேயாகி யா��� 

ஊன�ேதா� சி�திவ� ேதா�காய மா�ேம. 2 

(ப. இ.)  அ�ஙன� �வியி� பிற�த ேயாகி ஏைன உலேகா�ேபா�� உ����� உைழ�� உற�கி வா��� 

சிவேயாகி ெச��� �மாையயி�க� ��ேபா� சிவேயாகி ஆவத��� இ��டலி�க� சி�தி ைகவர�ெப��� 

திக�வ�. அத�� நிைல�களமாகிய இ��டேல �ய�டலா��. 

(அ. சி.)  �விேயா� ெநறி - க�ம மா��க�. வி��தானதி� - ��த மாையயி�. ஊன�ேதா� சி�தி வ�� - 

அ�த உடலிேலேய ஒ�ப�ற சி�திெப��. ஓ� காய� - ஒ�ப�ற உடலாக மா��. 

(3) 

 
1. தவ�ெச�தா�. சிவஞானேபாத�, 8. 1 - 1. 

2. தாெனைன. ஆ�ர�, 7. 100 - 1. 



1868. சிவேயாகி ஞானி சிைத��ட� வி�டா� 

தவேலாக� ேச���பி� றா�வ�� ��� 

சிவேயாக ஞான�தா� ேச��தவ� நி�ப� 

�வேலாக� ேபா��ந� ��ணிய� ேதாேர. 1 

(ப. இ.)  சிவேயாகியாகிய ஞானிய� உட� சிைத�� நீ�கினா�, சிவ�லக� ெச�� பி� நில�லக� வ�� 

பிற�� நிைற�த சிவேயாகஞான�தா� தி�வ� ேச��� நிைலயி�ப� ெப�� நீ�வா�வ�. �வஉலக� �தலிய 

அைன��ல�� இ� சிவேயாக ஞானியைர� ேபா���. அதனா� ேபா��ந���� ��ணிய�ேப�� உ�டா��. 

(அ. சி.)  தவேலாக� - ஒளி உலக�. 

(4) 

1869. ஊனமி� ஞானிந� ேயாகி �ட�வி�டா� 

தானற ேமான� சமாதி�� த�கிேய 

தானவ னா�� பரகாய� சாராேத 

ஊனமி� ��தரா� மீளா�  2உண���ேற. 

(ப. இ.)  ��றம�ற தி�வ��ண�� ெப�ற ஞானியாத� ெபா���� சிவேயாகியராகி� ெசறி�ெநறி நி�றவ� 

உட�வி�டா� தா� எ��� உயி�� த�ைம நீ�க உைரய�ற, உலக�ண�வ�ற, உண���� உண��ட� நிைற��ற (ேமான 

சமாதி) அ�ளி� த�கி� தானவனா�வ�. ேவெறா� உட�க� ��தா�. ப�த�ற ந��யிராவ�. இய�ைக�� ���மா� 

இ�ப�ண�� எ�தி எ��� மீளாதி���வ�. ��த� - ந��யி�; ஞானிய�. 

(அ. சி.)  பரகாய� - ேவ� சரீர�. உண���� - த��வ ஞான� அைட��. 

(5) 

1870. ெச�தா� ெப��பய னாவ� ஏெதனி� 

ெச��நீ� ேச�வ� சி�திைன� ���� 

ெச�தா ரி��தா� ெசக�தி� திரிமல� 

ெச�தா� சிவமாகி ேயசி�த� தாேம. 

(ப. இ.)  உலகியைல மற�தவ� ெச�தா� என�ப�வ�. அவ� ெப��பய� யாெத�� ேக�டா�, ஆணவமல� 

ெக�� ேப�பணி ெதா�� அ�� த�ைம வா��� சிவன�ைய� ேச�வ�. அ� சிவன� ��யபி��� அ�னா� 

நில�லக�தி��த�� ���. அ�ஙனமி��தா� ��மலம�ற ெச�மலாயி��ப�. அவ�க� ெச�ெபா�ளாகிய 

சிவமாகேவ விள��வ�. அவ�கேள சி�த� எ�� அைழ�க�ப�ேவாராவ�. (சி�த� ெநறிேய சி�தா�த ெநறி.) 



(அ. சி.)  ெச�தா� - உலக�ைத மற�� சமாதியி� இ��பவ�. ெச�� நீ� ேச�வ� - அவி�ைச ெக��� 

சிவ�ைத� ேச�வ�. திரிமல� ெச�தா� - ��மல� ெக�டவ�. 

(6) 

 
1. தவ�ெச�தா�. சிவஞானேபாத�. 8. 1 - 1. 

2. நாமா����. அ�ப�, 6. 98 - 1. 

1871. உ�ன� க�வி� �ரேவா னரன�� 

ப�ன� பரேன ய���ல� பாலி�ப� 

எ�ன� �த�வ���� ேவ�� யி�ஞானி 

த�னி�ைச� கீச ���ெச���  1தாேன. 

(ப. இ.)  க�வி�தலாகிய பிற�பி� ப�ற�� உரேவா�� அர�� ஆகிய சிவெப�மா� தி�வ�ைய நிைன�க 

ெமாழிய அ�பரேன அ��ெநறி�� வாயிலாகிய சிவ��ல�ைத அளி�த��வ�. அதனா� அவ� சிவ��வா�� 

திக�வ�. மாணா�க�களாகிய ெம�க�டா�க� பல� வி���வ�. அ� சிவஞானியி� விைழெவ�லா� சிவனா� 

விைழேவயா�. அதனா� அ� சிவஞானியாகிய சி�த� நிைன�தைவயைன�ைத�� அ�ெபா�ேத சிவெப�மா� ஆ�கி 

அளி�த��வ�. 

(அ. சி.)  க�வி�� - பிற�� அ��. உரேவா� - வ�லைம��ள. �த�வ� - கட�� ெநறி�ப� நி�பவ�. 

த�னி�ைச - க��� வி��ப�. 

(7) 

1872. எ��� சிவமா ய�ளா மிதய��� 

த��� சிவஞானி� ெக��மா� த�பர� 

அ�கா� ெகனநி�� சக��ட வா�ேதா�த� 

இ�ேக யிற�ெத�� மா�நி��� ஈசேன. 

(ப. இ.)  எ�க�� சிவமாக� க�� அ� சிவ�தி� தி�வ�ளா� ெந�சக��� த��பவ� 

சிவஞானியாவ�. அ� சிவஞானி�� எ�க�� வி�மிய ���த�வ� நிைல��ைம உைலவி�றி� ேதா���. 

அத�� ஒ�� �தெவளி எ�லாவ�ைற�� த� உ�ளட�கி� தானாக நீ�கமி�றி நி�பதா��. அ� சிவஞானி 

நில�லக�தி� அ�ளா� வா���வரி�� எ��� நிைற���ள ஈசனாவ�. ஈச� - ஆ�டா�. எ��� சிவமாக� 



கா�ப� எ�பத� ெபா��, உலகைன��� சிவ� உைடைம என��, உயிரைன��� அவன�ைம என�� அவ� 

ஆர�ளா� ஆ�யி� உண�வி�க� உண�வ�. 

(அ. சி.)  இ�� - இ��லக�தி�. 

(8) 

 
1. பாைலெந�த�. தி��களி���ப�யா�, 12. 

" �ல�ெகா����. அ�ப�, 6. 20 - 6. 

19. சமாதி� கிரிைய 

1873. அ�தமி� ஞானித� னாக� தீயினி� 

ெவ�தி� னாெடலா� ெவ��� தீயினி� 

ெநா�த� நா�நரி �கரி ��ெச� 

வ��நா� நரி��ண வா�� ைவயேம. 

(ப. இ.)  எ��� அழிவி�லாத தி�வ��ண�� ைகவர�ெப�ற சிவஞானியி� தி�ேமனியிைன� 

க�லைற�ப��தலாகிய சமாதியி�க� ைவயாம� தீயினி� ெவ�திட� ெச�தா� நாெட�லாம ெவ��ேநா� மி��; 

அதனி�� ெகா�ய ெதா�ேநா�க�� மி��; அவ�றா� ம�க� ����வ�. ேம�� அ� தி�ேமனி �ற�ேத வாளா 

எறிய�ப�� நா� நரியா� உ�ண�ப��, உலக�தி� ெப��ேபா� வ�� ம�க� பல� மா�� அவ�த� உட��க� நா� 

நரிகளா� உ�ண�ப��. நீ� + உலக� - நீ�லக� எ�ப�ேபா�, உ� + ெச� - உ�ெச� ெவ�றாயி��. 

(அ. சி.)  உ�ெச� - உ�நா��� கலக�. 

(1) 

1874. எ�ணிலா ஞானி �டெலரி தாவி�� 

அ�ண�த� ேகாயி� அழலி�ட தா�ெகா��� 

ம�ணி� மைழவிழா ைவயக� ப�சமா� 

எ�ண� ம�ன� இழ�பா� அர�ேம. 1 

(ப. இ.)  அளவி�த�கரிய தி�வ��ண�� ைகவர�ெப�ற சிவஞானியரி� தி��ட� எரியிலிட�ப��, அ� 

சிவெப�மா� தி��ேகாவிலி�க� தீயி�டைதெயா���. அ� ெப�� பாவ�தா� ம�ணினி� மைழ விழா�. அதனா� 

நீ�கா வ�கடமா� ெப��ப�ச�� உ�டா��. அளவிலா ம�ன�� த�த� அரசிைன�மிழ�ப�. 

(2) 



1875. ��ணிய மாமவ� த�ைம� �ைத�ப� 

ந�ணி யன�ேகா�கி� நா��� அழிவா�� 

ம�ணி லழியி� அல�கார ப�கமா� 

ம��ல ெக�லா� மய��மன� ம��ேய. 

(ப. இ.)  சிவஞானியி� தி�ேமனிைய� �ைத��� தி��ேகாவிலைம�ப� ெப�� சிவ��ணியமா��. 

அ�ப�� ெச�யாம� தீயி�க� இ�டா� நா����� ெப�� அழி� உ�டா��. ேம�� அ�தி�ேமனி ஓ��வார�� 

ம�ணினி� கிட�� அழியி� நா��� அழெகலா� பா�ப�� நா�� வீ��சி���. தணியா ெவ���, தீ�� பிணி�� 

பிற�� ம��லக� எ��மாகி� ெப������டா��. 

(அ. சி.)  அன� ேகா�கி� - தீயி�டா�. அல�கார ப�க� - நா� அழி��. 

(3) 

 
1. ெச�ய. ச�ப�த�, 3. 51 - 1. 

1876. அ�தமி� ஞானி அ�ைள அைட�த�கா� 

அ�த �ட�தா� �ைகெச� தி��தி�� 

��தர ம�ன�� ெதா��வி ��ேளா�� 

அ�தமி� இ�ப அ��ெப� வாேர. 

(ப. இ.)  அளவிட�படாத சிவஞானி தி�வ��ேபறா� அ�ைள அைட�த�கா� அவ�த� தி��டலிைன 

நிலவைறயாகிய �ைகெச�� அவ�றி�க� அைம�த�ேவ���. அ�ஙன� அைம�தா� அறிவா�ற�களா� மி�க 

அழ�ெப�ற ேவ�த�� நில�லக��வல�� நல�� �ல�� ேச�மா�த�� ��விலா� ப�யிலா வ��ைட ஆர�� 

இ�ப� ெப�� வா�வ�. நிலவைற - சமாதி. 

(அ. சி.)  �ைக - நிலவைற. 

(4) 

1877. நவமி� சாணாேல ந�லாழ� ெச�� 

�ைவமி� �ழைவ� சாணாக� ேகா��� 

தவமி� �ைக�� ேகாண�� சாணா�கி� 

பவம� ந��ைக ப�மா சனேம. 



(ப. இ.)  நிலவைற�ப���� �ைகயி� அள� வ�மா�: ஆழ� ஒ�ப� சா�; அகலமாகிய ��றள� ஐ�� 

சா�; ��� சா� அகல�தி� ��ேகாண�. இ�தைகய �ைற�ப� அைம��� �ைக தாமைர இ��ைகயாகிய 

ப�மாசனமா��. 

(அ. சி.)  �ைகயி� ஆழ� அகல� சா� அளவி� �ற�ப���ள�. 

(5) 

1878. த�மைன சாைல �ள�கைர யா�றிைட 

ந�மல�� ேசாைல நகரின� �மி 

உ�ன�� கான� உய��த மைல�சார� 

இ�நில� தா��ைக� ெக��� இட�கேள. 

(ப. இ.)  சிவஞானியி� தி�ேமனியிைன ந�லட�கமாகிய �ைக அைம��� ந�லிட�க� வ�மா�: அ� 

சிவஞானியி� தி�வ���ைணேச� ெம�க�டா�த� ந�ல வீ��� ப�க�, 'அளவி� சன� ெசலெவாழியாவழி' 

நைட�சாைல அ�ைம, 'அ��ைடயா� உளமைனய த�ணளிேச�' �ள�கைர, அ��ெவ�ள� ெப��கைனய 

ஆ�றிைட� �ைற, ந�மல�� சாைல, நக�நா�ப� பக�நலெமலா� வா��த ேம�, அ�ைமெப�ைம மி�க கா�, 

ெப�வள�ேச� ெத��ைடயா� விைழ�� மைழசா� தி�மாமைல� சார� எ�பன. 

(அ. சி.)  �ைக ெச��� இட� �ற�ப���ள�. 

(9) 

1879. ந��ைக நா�வ�ட� ப�சா�க பாதமா� 

நி�கி�ற பாத நவபாத ேந�விழ� 

ெபா�பம ேராச�� ����� ��றணி 

நி�பவ� தா�ெச�� ேந�ைமய தாேம. 

(ப. இ.)  ந�ல �ைகயி� ேம�பர�� நா�வ�ட� ேச��ததாயி��த�ேவ���. வண��� ெம�ய�யா�க� 

�ழ�தா� இர��, ��ைகஇர�� ெந�றிஒ�� ஆக ஐ������ நில�ேத ப��ப� வண�க�த�க இட� 

வா����ளதாக இ��த�ேவ���. அத� ெபா��� ஒ�ப� அ�நீள� இட� அைம�த�ேவ���. இ� �றி�பா� 

தி��ேகாவி�களி� பலிபீட�தி� ���� அத� ெவளியி�� எ������ நில�ேதப��ப� நல�ேத 

வண��த�ேவ���. ம��� தி���வ�களி��� ஐ������ நில�ேதப��ப� வண��த� ேவ��� எ��� 

ெநறி�ைற ேதா��த� கா�க. அழகிய �ைக அைம��� ��� நிைலயதா� ��� ����ளதா� அழகியதா� 

அைமத�ேவ���. வழிபா��� உைற��நி��� ெம�ய�ப�க� ெச��� ேந�ைமக� ேமேலாதியனவா��. 



(அ. சி.)  நா�வ�ட� - நாலாப�க�. ப�சா�க பாதமா� - அ�� அ�க�க� நில�தி� பதி��ப� வண��த�� 

இட��ளதா�. நவபாத�-ஒ�ப� கால�. ஓச� - �ைக, ேகாயி�. 

(7) 

1880. ப�சேலா க�க� நவமணி பாரி�� 

வி�ச� ப��தத� ேமலா சனமி�� 

��சி ப���ெவ� ணீறி� டத�ேமேல 

ெபா�ெச�ந� ��ண� ெபாதிய� மா�ேம. 

(ப. இ.)  நிலவைற� �ைகயி� அ��ப�தியி� ப��ெபா�, ெவ�ெபா�, ெச�ெபா�, வைரெபா�, 

க��ெபா� எ��� ஐவைக� ெபா���, ஒ�பா� ஒளி�க�க�� அைம�த�ேவ���. இவ�றி� ேம� 

இ��ைகயைம�த�ேவ���. அத�ேம� த��ைப��� பர��த� ேவ���. தி�ெவ�ணீ� �வி�த�ேவ���. 

அத�ேம� தி�ேமனிைய ைவ�த�ேவ���. அத�ேம� அழகிய ��ண� சா�� �சி� ெபாதித�ேவ���. 

ெபா�ைன��� �ைறேய த�க�, ெவ�ளி, ெச��, ஈய�, இ��� என�ப��. வைரெபா� - ஈய�. வைரத� - எ��த�. 

ெபா� எ��� ெசா� ெபா� எ�ப� "���� ெபா�" எ�பதனா�ண�க. 

(அ. சி.)  ��சி - த��ைப� ��. ��ண� - சா��. ெபாதிய� - ��த�. 

(8) 

1881. ந��ைக நா�வ�ட� ப��தத� ேம�சார� 

க�ளவி� தாம� களப�க� �ரி�� 

ெத�ளிய சா�� ���ப� னீ�ேச��� 

ஒ�ளியந� �ப� உவ�தி� வீேர. 

(ப. இ.)  �ைக ந�வி� நா�வ�ட� அைம�� அத�ேம� ேத� நிைற�த மல�மாைலக�, ச�தன� கலைவ, 

க��ரி �தலிய மண�����க�, சா��, ���, ப�னீ�ேச���� த�கவா� ெபாதித� ேவ���. பி� சிற�த 

ந���ைக�� வி��பி மகி��� இ�வீ�களாக. 

(அ. சி.)  ந� �ைக - �ைக ந�வி�. 

(9) 

1882. ஓதி�� ெவ�ணீ�றா� உ��ள� ��பாய 

மீதினி வி�டா சன�தினி� ேம�ைவ��� 

ேபாத� ��ண�� நீ�� ெபாலிவி�� 



மீதி லி��தி விரி�தி� வீ�நீேர. 

(ப. இ.)  ெச�ெநறி�� உளமாக ஓத�ப�� தி�ெவ�ணீ�� ������ ��பாய�ேபா� அைம�த�ேவ���. 

இ��ைகேம�� தி�ெவ�ணீ� �வி�த�ேவ���. அத�ேம� தி�ேமனிைய எ��த��வி�த�ேவ���. 

மண�ெபா��� தி�ெவ�ணீ�� ேம�� ெபாலிவி�த�ேவ���. அத�ேம� தி�ேமனிைய� ெச�ைம�ற 

இ���வீராக. ெச�ெநறி�� உயிராவ� தி�ைவ�ெத���; உட� சிவமணி. சிவமணி - கட�� க�மணி. 

(உ��திரா�க�). 

(அ. சி.)  ��பாய� - ச�ைட. ��ண� - வாசைன�ெபா�. 

(10) 

1883. விரி�தபி� னா�சா� ேம�த� ெச�� 

ெபாரி�த கறிேபா னகமிள நீ�� 

���தல� ைவ�ேதா�  1�ைழ�க� பா�ைவ 

தரி�தபி� ேம�வ�ட� சா�தி� வீேர. 

(ப. இ.)  ேமேலாதியப� அைம�தபி� சா�மைண ெபா��த ைவ�� அத�ேம� பாவாைட விரி�� 

இைலயைம��� ெபா�ேபா� ெபாரி�த கறிவைகக��, ேபானகமாகிய தி�வ��� இளநீ�� சிவ��வி� 

தி���னிைலயி� பைட��க�. அ� தி����� �ைழ �க�பா�ைவ தரி�தலாகிய ைநேவ�திய� க�டபி� 

ேம�க��யைம��ேவ��வ ெச�வீராக. 

(அ. சி.)  சா� - சா�மைண. ேபானக� - ேசா�. ���தல� - ��வி���. ேம�வ�ட� - ேம�நிைல. 

(11) 

1884. மீ� ெசாரி�தி�� ெவ�ணீ�� ��ண�� 

ேபா� பலெகா�� த��ைப��� வி�வ�� 

பாத �தக�தா� ம�சன� ெச��பா� 

மீ��� ����� றணிநில� ெச��ேம. 

(ப. இ.)  ேமேல மைழேபா�ெபாழி�� தி�ெவ�ணீ��, மண� ெபா���, பலவைக ந�மல��, த��ைப� 

���� வி�வ�� ைக� ெகா�� சிவெப�மா� தி�வ� விள�கிய தி��தநீரா� தி�ம�சன� ெச��, 

ேம��றியவ�றா� வழிபா� ெச�க. வழிபட��ரிய கால� ���, க�வி ���, பணி ���, க��� ��� ஆதலி� 

������ ��� அழகிய இட� அைம�பீராக. கால�: காைல, ந�பக�, மாைல. க�வி ���: உ�ள�, உைர, உட� 



பணி���: அ��, அறி�, ஆ�ற� க��� ���: அ��, இ��, அைட�. அ��, ��� அ�பினி� ��பி�ேவா�. 

இ��: ேப�ேவ��� வீறின�. அைட�: உலகிய�ேவ��� நிைலயின�. 

(12) 

 
1. அழேக. 8. �ைழ�த ப��, 10. 

" �யதி�. 12. சி��ெதா�ட�, 14. 

1885. ஆதன மீதி� அர� சிவலி�க� 

ேபா� மிர��னி� ஒ�ைற�தா பி�� 

ேமத� ச�நிதி ேம�� தர���வ� 

காதலி� ேசாடச� கா�ப சாரேம. 

(ப. இ.)  க�லைற�ப��த �ைகயி�மீ� அர�, சிவலி�க� ஆகிய இ� விர���� த�தியானெதா�ைற 

நிைலநா��� சிற��� ெபா��திய தி��� வட��ேநா�கிேய�� கிழ��ேநா�கிேய�� அைம��� பதினா� வைக� 

சிற��ட� �சைன ெச�வாயாக சிற��� பதினாறாவன: 1. தி�ம�சன�, 2. ந�மல�, 3. மண����, 4. ந���ைக, 5. 

உ���ட�, 6. �ளி�நீ�, 7. தி�வ��, 8. ��, 9. அைட�கா�, 10, க�ணா�, 11. �ைட, 12. �வரி, 13. ஆலவ�ட�, 

14. விசிறி, 15. ஆட�, 16. வா�திய� எ�பன. வா��திய� எ��� ெசா� வா�திய� எ�றாயி��. 

(அ. சி.)  ஆதன� - சமாதி��ைகயி� ேம��ள ேவதிைக. 

(13) 

 
20. வி���பன� 

1886. உதய�தி� வி��வி� ஓ���� டலி�� 

உதய� ��லி� வயி�தவ� ஒ�பா� 

விதியி� பிரமாதி க�மி� ச�தி 

கதியி� கரண� கைலைவ கரிேய. 

(ப. இ.)  வி�� எ�� ெசா�ல�ப�� �மாைய ேதா�ற�தி� சிற�த ��டலி��, ெப�ெவளியி� 

மாயாகாரியமான ைவ�தவ� ஒ�ப��, அவ�றி� �ைறயா� அய� �தலிய ஒ�பதி�ம��, தி�வ�� �ைறயாக� 

கரண�க� கைலக� ைவகரி �தலிய ஒைசக� ஆகிய எ�லா ஆ�க�பா�க�� ேதா���. 

(அ. சி.)  ��லி� - பரமாகாய�தி�. வயி�தவ� ஒ�பா� - வி�� மாயாகாரிய� ஒ�ப�. கதி� - �ைறயாக. 



(1) 

1887. ெச�தி�� வி��ேப த�திற�  2ஐைய��� 

ெச�தி� நாதேப த�திற னாலா�� 

ெச�தி� ம�றைவ யீரிர� ��றிற� 

ெச�தி� மாறா� ேச�த� �வ�கேள. 

(ப. இ.)  �மாையயாகிய வி��வினி�� ந��யி�கைள யிய�கி� சிவ� தி�வ�ளா� ெகா��� தி���வ 

வைக இ�ப�ைத��. அைவ வ�மா�: 1. சிவ�ெகா���, 2. அ�ைமய�ப பி�ைள, 3. 

 
2. இ��ைத�� சிவவ�வ�. இத� விள�க�ைத� கா�சி� 

�ராண� சிவ��ணிய� படல��� (3-35) கா�க. 

" ைபய�. அ�ப�, 4. 4 - 10. 

ஒ�ைற�தாள�, 4. எ�ச� தைலவ�, 5. விைட��தி, 6. ந�திவர�த�, 7. ��த�ெப�மானா�, 8. ெகா��சின�த�, 9. 

ெப�ெணா� ��ற�ணலா�, 10. ஆலம� ெச�வ�, 11. தி�நீலக�ட�, 12. சல�தரெனா��கி, 13. 

ஆழிய��ேவா�, 14. அ�தகா�ர� ஒ��கி, 15. திரி�ரெரா��கி, 16. க�ைக தா�கி, 17. உ��ழி�தவி, 18. 

சிவ��ட��ெகா���, 19. மீெனா��கி, 20. ஆைமெயா��கி, 21. ப�றிெயா��கி, 22. ஆளரிெயா��கி, 23. 

��ெக�����கி, 24. காலைவரவ�, 25. பலி�பகவ� எ�பன. நாத�தி� வைகயாகிய வி��, பரவி��, நாத�, 

பரநாத� எ��� நா��� ேதா�றின. நாத வைக உ�க�விக� இ�ப��நா��� ேதா���. இவ�றி� விரிவாகிய 

��ப�தா� ெம�க�� ேதா���. ெம� - த��வ�. 

(அ. சி.)  ம�� இைவ ஈரிர�� - வி��, பரவி��, நாத�, பரநாத�. வி��ேபத� - 25. நாதேபத� - 24. 

இைவக� வி��, நாத த��வ�களி� உ�ணிைல� க�விக�. 

(2) 

1888. வ�தி� ேபத ெமலா�பர வி��ேம� 

த�தி� மாமாைய வாேகசி த�பைர 

உ�� ��ைலேயா ேட�� ��டலி 

வி��வி� இ�நா�� ேமவா விள��ேம. 

(ப. இ.)  பரவி��வி� ேதா��� மாமாைய ேமேலாதிய இ�ப�ைத�� சிவவ�வ�கைள�� த�தி��. ேம�� 

வாேகசி த�பைர ெச������ைல, இ������ ��டலி எ��� வி��வி� ெபா��தி� ேதா���. 



(அ. சி.)  ஏ�� - இ�ப� ெபா��திய. ேமவா - ேமவி. 

(13) 

1889. விள��  1நிவி��தாதி ேமவக ராதி 

வள�ெகா� உகார மகார� �ளவி�� 

கள�கமி� நாதா�த� க�ணி�� ந�ணி 

உள�ெகா� மனாதி�� அ�த�  2மாேம. 

(ப. இ.)  ேம�� நீ�க�, நிைல�பி�த�, �க�வி�த�, அைமதியா�க�, அ�பாலா�க�, ஆகிய ஐ�கைலக�� 

�மாையயி�க�ணி�� ேதா���. இ� �மாையயி� நி�ேற அகர �த�� உள�ெகா� உகர��, மகர��, 

வி����, நாத�� ஆகிய ஐ�� எ����க�� ேதா���. இைவ �ைறேய எ��சி, இ���, மன�, எ�ண�, ஆ�, 

எ��� ஐ�� க�விகைள�� ெச���� கட�ள� ஐவ���� ைக� க�வியாகநி���. இ� கட�ள� ஐவ�� �ைறேய 

அய�, அரி, அர�, ஆ�டா�, அ�ேளா� என�ப�வ�. 

(அ. சி.)  நிவி��தாதி - நிவி��திகைல �தலியன. க�ணி�� - க��தி��. மனாதி - அ�த�கரண�க�. 

(4) 

 
1. நிக��தி��. சிவஞானசி�தியா�, 1. 1 - 24. 

2. அகார. சிவஞானேபாத�, 4. 1 - 3. 

1890. அ�த�� ஆதி� மாகி� பராபர� 

வ�த வியாபி ெயனலாய வ�ெநறி 

க�தம தாகிய காரண காரிய� 

த�ைத� க�ம�� தா�ெச��� வீயேம. 

(ப. இ.)  காரண காரியமாகிய �த� விைள�க��� எ�ண��ைணயா�நி��� ���த�சிவ� பராபர� 

என�ப�வ�. அவ� எ��� நீ�கமற நிைற��நி��� வியாபியாவ�. அ�நிைலயி� மண�ேச� காரணகாரிய 

�த�வரா�� தி��ெதாழி� ஐ�திைன�� இைடயறா� �ரிவ�. இைவேய அவ�ற� அளவி� ெப�ைமயா�. வீய�. 

விய� - ெப�ைம. விய�, வீயமான� ெச����ரி�. 

(அ. சி.)  க�தமதாகிய - வாசைன பரவிய. வீய�: விய� எ�பத� நீ�ட�. விய� - ெப�ைம. 

(5) 

1891. வீயம தாகிய வி��வி� ச�தியா� 



ஆய வக�ட�� அ�ட�� பாரி�ப� 

காயஐ� �த�� காரிய  1மாையயி� 

ஆயிட வி�� அக��ற மா�ேம. 

(ப. இ.)  ெப�ைம உைட�தாகிய வி��வி� ஆ�றலா� அக�ட�� அ�ட�� ஆகிய அைன�� 

ஆ�க�பா�க�� உ�டாவன. ஆகாய �தலிய ஐ��த��ளி�ட ��ப�ெதா� ெம�க�� �மாையயாகிய வி��வி� 

காரிய� ேபா�ற பட���லானா�ேகா�� வள��சிய��. பா� தயிரானா� ேபா�ற திரி�. இதைன� �வாமாைய 

எ�ப�. இைவ �மாையயி� கீ�� ப�தியா��. இ� வி�� ��ப�தா� ெம�க���� அக� �ற� எ�ப. வி�� 

எனி�� காரணமாைய எனி�� ஒ�ேற. 

(அ. சி.)  காய ஐ��த� - ஆகாய �தலா� ஐ��த�. காரிய மாைய - வி��வி� விகாரமான அ��த மாைய. 

(6) 

1892. �றமக� எ��� ���ெதாளி� வி�� 

நிறம� ெவ�ைம நிக�நாத� ெச�ைம 

உறமகி� ச�தி சிவபாத மா�� 

�றெனா� வீடளி� ��ெசய� ெகா�ேட. 

(ப. இ.)  ேமேலாதியவா� வி�� �றமக� எ��� விரவி ஒளி��� ெகா����கிற�. வி��வி� நிற� 

ெவ�ைம. நாத�தி� நிற� ெச�ைம. அறிவா�ற�களா� ஆ�யி�கைள மகி�வி�க மகி�� ச�தி சிவ� இர�ட��� 

�ைறேய வி�� நாத� பதி�த நிைல�களமா��. பதி� - நிைல��. பதி� பாதெம�றாயி��. 

உயி���யிரா�ண�வி��ண�வா� உ�ணி�� ேபற��� அ�ளி�பா�ெகா�ேட இைவயைன��� நிக�கி�றன. 

(7) 

 
1. நி�தமா. சிவஞானசி�தியா�, 2. 3 - 3. 

1893. ெகா�டஇ� வி�� பரம�ேபா� ேகாதற 

நி�ற பட�கட மா� 1 நிைல நி�றலி� 

க�டக லாதியி� காரண காரிய�� 

அ�ட� அைன��மா� மாமாைய  2யா�ேம. 

(ப. இ.)  இ� வி�� ���த�சிவ� �த�மீ�மி�றி� ெதா�ைமயா� இ��ப�ேபா� வி���� 

ெதா�ைமேயயா�. ஆவிகளி� ஆணவ���றமற நி�ப� இ� வி��, இத�க�ணி��� படமாகிய சீைல��, 



கடமாகிய ஏன�� �தலியன ேதா���. (அ�ஙன� ேதா��வ�� தி�வ�ளா�றலா� எ�க.) இய�கி� 

காண�ெச��� ஐவைக� தி�வ�ளா�றலா� கைலகளா� காரணகாரிய� ெதாட�பா� மாமாையயினி��� ேதா���. 

(அ. சி.)  பிரம�ேபா� அ�ல� பரம�ேபா� - சிவ�ைத�ேபால. பட� கட� - ேவ��, ம��ட�. 

(8) 

1894. அ�வி�தி ேலநி�ற� க�ணி��  3ந�தி 

இ�வி�தி ேல�ள வா�ைற �ணரா� 

ம�வி�தி ேலமல ர�னம தாகி� 

ெபா�வி�தி ேலநி�ற ��ணிய� தாேன. 

(ப. இ.)  ேமேலாதிய காரணமாகிய வி��வி� நாதமாகிய சிவ� விரவி� பிரி�பி�றி� கல��நி�கி�றன�. 

இ�த �ைறயாக மாைய ெதாழி�ப�� இய�ைக உ�ைமயிைன உணரா�. ேத���� காரணமா��ள� மல�; அஃ� 

ஈ�� மல�வி�ெதன�ப�ட�. அஃ� ஈ�� உ�சி� �ைளேம�ெகா�ள�ப�� ஆயிர இத�� தாமைரயிைன� 

�றி���. அ� தாமைரமீ� மகி��தம�� அ�ன�ைத� ேபா�� ேபாகமீ�ற ��ணியனாகிய சிவெப�மா� 

வீ�றி��த��கி�றன�. அ�ேபா�� ெபா�ன�பல�தி� க��� நி�ற��கி�றன�. 

(அ. சி.)  அ�வி�தி� - அ�த வி��வாகிய வி�தி�. அ�ணி��� - கல�தி����. ம�வி�திேல மல� - 

ம����� காரணமாகிய மல�. ெபா� வி�� - ��வ ம�தி அ�ல� சி�சைப. 
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1895. வி�தினி ல�றி �ைளவி�ைல அ��ைள 

வி�தினி ல�றி ெவளி�ப� மாறி�ைல 

வி��� �ைள�� உடன�றி ேவற�ல 

அ�த�ைம யா�� அரெனறி  4கா�ேம. 

(ப. இ.)  வி��� �ைள�� இ�ெபா�ளாக உட�ேதா��வன அ�ல. வி�ைத நிைல�களமாக�ெகா�� 

�ைள உ�ளட�கி இ����. 

 
1. உ�ள�. சிவஞானசி�தியா�, 1. 1 - 6. 

2. மாையமா. சிவ�பிரகாச�, 7. 2. 

" மாயா. சிவஞானேபாத�, 4. 2 - 1. 

3. ஆைல�ப�க��. அ�ப�, 6. 52 - 2. 



4. வி���டா. சிவஞானேபாத�, 1. 2 - 1. 

எனி�� வி��� �ைள�� �வைள�� பா��ேபா�� ெவ�ேவறாவன. அட�கியி���� அ��ைள அ�வி�தி� 

வாயிலால�றி ேவ� வாயிலாக ெவளி�ப�மாறி�ைல. அ�வி��� �ைள�� இ� ைகேபால ெவ�ேவறாக� ேதா��� 

இ�ெபா��� அ�ல. ைக�� விர�� ேபா�� ஒ�� உடனாக� ேதா��� இ�ெபா��ம��. மல� மண�ேபால 

அட�கி� ேதா��� இ�ெபா�ளா�. அ�ேபா� வி��வாகிய �மாைய தி�வ�ளா�றலா� நிைல�கள�� அட�கி 

அ�வா�றலா� ெதாழி�ப�� இ�ேபா�� சிவனா� தி�வ�� தாரகமா� நிைல�கள�� மாைய ெதாழி�ப��. 

அதனா� மாைய�� தி�வ��� ஒ�ற�� ெவ�ேவறா�. இ�ேவ அரனார�ளிய ெம�க�ட ெச�ெநறி அ�ல� 

சி�தா�த ைசவ�. 'ந��லரா�ேபா�ற நா�வரா� நா�டநிைல, ெச�ெபா�� சி�தா�த ைசவ� ேத�' எ�பதைன 

நிைன���க. �வைள - பா�கல�. 

(10) 

1896. அ��திய வ�ன மைவ��� �றா� 

ெபா���  1�ட�மன� ேபாமல ெம�ன� 

தி��� �ட�மன மா��� ேச��தி�� 

இ��தன ��னா� இரதம தா�ேம. 

(ப. இ.)  ஆ�யி�க� அ��திய ேசா� ��� ��ப��. ஒ�� ப��டைல வள���� ப�தியா��. 

ம�ெறா�� ���டலி� காண�ப�� மன�ைத வள���� ப�தியா��. பிறிெதா�� ச�ைகயா� மலமா�� கழி�� 

ப�தியா��. ஆ�யி�க� க���ளட�கி� ேபா�� வர� �ரித�� நிைல�கள� உட�. அதைன ஐவைகயாக� ��ப. 

அைவ வ�மா�: ப��ட��, வளி�ட��, மன�ட��, அறி�ட��, இ�ப�ட�� எ�பன. இவ�ைற அ�னமயேகாச�, 

பிராணமயேகாச�, மேனாமயேகாச�, வி�ஞானமயேகாச�, ஆன�தமயேகாச� என�� ��ப. ��னா�களி� உ�ட 

உணவி� சார� ப��டலாக மன�டலாக வள��தி��கி�றன. உைழ�பா�டலழகா� ஊணாலா��ள�, 

மைழெயா��கா லா�யிரி� மா��. எ�பதைன நிைன� ��க. 

(அ. சி.)  ��னாளிரத� - ��தின தின�தி� உ�ட அ�ன இரச�. 

(11) 

1897. இரத �தலான ஏ�தா� ��றி� 

உரிய தின�தி� ஒ��� பனிேபா� 

அரிய �ளிவி�� வா�ேம� ��றி� 

ம�விய வி�� வள��கா ய�திேல. 



இரதமாகிய  சார� �தலாக� ெசா�ல�ப�� ஏ��த�ெபா��களா� ஆ�க�ப�டதி��ட�. தா� - 

�த�ெபா��. அ�ேவ�� வ�மா�: சார�, ெச�நீ�, ஊ�, ெகா���, எ��, �ைள, ெவ�ணீ� எ�பன. இவ�ைற 

இரச�, இர�த�, மாமிச�, ேமத�, அ�தி, ம�ைச, ��கில� என�� ��ப. இவ��� சார�, ெச�நீ�, ெவ�ணீ� 

ஆகிய 

 
1. ம�வான�த�. சிவஞானசி�தியா�, 4. 2 - 23. 

���� ஓ�நா� ஒ���பனிேபா� திர��. இ� திர�சிேய வி��ெவன�ப��. இ� வி�� ஏ���றாகிய 

இ�ப�ெதா�நா� வைர உட�பி� வள��. 

(அ. சி.)  ��பனி - �� �னி�பனி. ஏ� ��றி� - ஏ� தா��களி�. இரத�, இர�த�, ��கில� என ��றி��. 
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1898. காய�தி ேல��� நாளி� கல�தி��� 

காய��� ட�மன மா�� கலாவி�� 

ேநய�ேத நி�ேறா��� நீ�கா விடாைமயி� 

மாய�ேத ெச�ேவா� மன�ேதா டழி�ேம. 

(ப. இ.)  அத�பி� ���நா�கா�� பர�� கல�� �� உட�வி��வாக வி��த அ� மனவி��வாக மா�� 

அதைன� கைலயாகிய அறி� வி��வாக அைம��� சிவ� தி�வ��ண�வா� நீ�கா� நி�ேறா��� அ� வி���� 

நீ�கா. ப�றறாைமயி� உலக மய�கி� ஈ�ப�ேவா��� அ� வி�� மன��ட� அழி��. இதைனேய கனவி� கழித� 

எ�ப. 

(அ. சி.)  ேநய�ேத - சிவ�திேல. 

(13) 

1899. அழிகி�ற வி�� அளைவ யறியா� 

கழிகி�ற த�ைன�� கா�க�� ேதரா� 

அழிகி�ற காய� தழி�தய� ��ேறா� 

அழிகி�ற த�ைம யறி�ெதாழி யாேர. 

(ப. இ.)  இ�ஙன� அழிகி�ற ெவ�ணீராகிய வி��வி� அளைவ அறியா�. அ�வள� ���கா� எ�ப� 

�ளி� ெச�நீ� ஒ� ெவ�ணீரி� ஒ� �ளியா��. இ�தைகய எ�ப� ெவ�ணீ�� �ளிேய ஒ� ����ளி 

வி��வா��. எனேவ ஒ� �ளி வி�� வீணா அழியி� ஆறாயிர��நா�� �ளி� ெச�நீ� அழி�ததா��. 



இ�ப�றிேய 'கண�க� ேகாள� காணி இழ�தா�' எ��� பழெமாழி�� வழ��வதாயி��. கண�க�: ஒ��க� 

வழ�� இ��கா� ைக�ெகா�ேவா�. அ� க��தாவா�ெபயரா� அவனா� ஆ�க�ப�� �ைல� �றி�த�. அ� 

��� மா�பட நட�ேபா� ேகாள� என�ப�வ�. காணி எ�ப� எ�பதி� ஒ� ��; எனேவ அஃ� எ�ணலளைவ 

ஆ�ெபயரா� வி��ைவ உண����. இழ�தா� - வி��ைவ இழ�தா� எ�பதா�. வி�� கழிவதா� வா�நா�� உட�� 

பாழாவதறியா�. அ� பாழி� நி�� த�ைன� கா�க�� ஆ����யலா�. நிைலயி�லா� அழிகி�ற உடல�� வீணா� 

அழி�� தள���ேறா�, த�க� நா�� அழிகி�ற த�ைமைய அறி�� அவ�றினி��� நீ�கி ந�வழி�படரா�. 

இைடயிைடேய கைட�தலாக வ�வனவாகிய தி��பா���க�� பல�ள. எ����கா�டாக 1889 �த� 1893 வைர 

��ள��, 1896 �த� 1899 வைர ��ள�� கைட�த�ெறாைட எ�க. கைட�த�: அ�தாதி.(அ. சி.) ஒழியா� - 

ஆைசைய ஒழியா�. 
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21. வி��சய� - ேபாகசரேவா�ட� 

1900. பா��கி�ற மாதைர� பாரா தக��ேபா� 

ஓ��கி�ற ��ள� உ�க அழ����� 

பா��கி�ற க�ணாைச பா�பட �ல�ேத 

ேச��கி�ற ேயாகி சிவேயாகி தா�ேம. 

(ப. இ .) இைணவிைழ�சாக� பா��கி�ற மாதைர� தா� பாரா� விலகி�ேபா�� சிவ�ைதேய இைடயறா� 

நிைன�கி�ற ெந�ச� ெநகி��� ேம�� உ���ப� �ல�திட��� தழலிைன ���� �ற�ேத 

பிறவி��வாயிலாக அவா�ட� பா��கி�ற க�ணாைச ���� நீ�க �ல�திட�தி��� ந�நா� 

வழியாக உயி��பிைன ேமேல�றி� ெச��தி� பயி�ேவா� அக�தவ�தவராய சிவேயாகியராவ�. உட�ைற 

வி�ப�; ஆ�ெப� ேச��ைக. 

(அ. சி.)  �ல�ேத ேச��கி�ற - �லாதார�தி� வீணா� த�� ஊேட வி��ைவ� ெச���கி�ற. 

(1) 

1901. தாேன ய�ளா� சிவேயாக� த�கா� 

தாேனய� காமாதி த��ேவா ������ 

தாேன யதிகார� த�கி� சட�ெக�� 

ஊேன யவ��� �யிேரா�பா மா�ேம. 



(ப. இ .)  தி�வ�� நா�ட�தா� ேமேலாதியவா� சிவேயாக�தி� உைற��நி�லா� ஒ�வ� காம� �தலாக� 

ெசா�ல�ப�� ம��பைக ஆறி�� த��ேவானாயி� அவ� ெபரி�� அ��வ�. அத�ேம� ேயாக�ேப�ைற 

ஆ��வி��� அதிகார�தி��� பய�ப��தி அ�வதிகார�திேல த�கினா� உட� ெக�ெடாழி��. உட�பி�� உயி� 

ேம�நிைல��� ெச�லாம� பிற�� இற�� உழ�� கீ� நிைலயி� ���ப�� தி�வ�� ஓ�பா� ைகவி��. உட�� 

பயனி�றி அழி��. 

(அ. சி.)  சிவேயாக� த�கா� - சிவேயாக மா��க�தி� நி�லாம�. உ��� - ெக��. ஓ�பா - கா�க�படாம�. 

(2) 

1902. மாயா� வச�ேத ெச�றிவ� ேவ��� 

ஓயா இ�ப�க� ��வள� ப�க��� 

ஏயாெவ� ணாளி�ப ேம�பனி ��றிர�� 

ஆயா அபர�� ளாதிநா� ஆறாேம. 

(ப. இ.)  உலகிய� வாழ�ைகயி� ம�ைக ந�லாைள� ��த� ேவ��ெம��� ேவ�ைக உ�டாயி� 

மாறிமாறி வ�கி�ற வள�பிைற ேத�பிைற எ��� இர�� ப�க���, வள�பிைற� ப�க��� �� எ��நா� 

இ�ப�� ெபா��தாம�, ஞாயி�றி���ரிய பி� ஆ� நா�ேம இ�ப� ெப�க. இ�ேபா� ேத�பிைறயி� �� 

ஆ�நா�� 

(அ. சி.)  மாயா� - ெப�. இவ� ேவ��� - �டேவ���. வள�ப�க� - வள�பிைற. அபர� - ேத�பிைற, 

இ�ப�க�தி�� �ரிய� நா� அ�வா� ஆ��. அ� நா�க� ��த�� உரிய நா�க�. 

(3) 

1903. ஆைற�� ப�ெனா�� ம�றி� சகமா��க� 

ேவற�� ேவ��ேவா� �வரி� பி�ன�ேதா 

ேட�� இ�ப� ெதா�நா ளிைட�ேதா��� 

ஆறி� மி��ேதா��� அ�கால� ெச�யேவ. 1 

(ப. இ.)  வள�பிைறயி� ஆ�நா�க��, ேத�பிைறயி� ஞாயி����ரிய ஒ�ப� நா�களி� �த�பிைற, எ�டா� 

பிைற��, பதி���றா� பிைற��, க��வாவாகிய அமாவாைச�� எ��� நா�� நா�� நீ�கலாகிய ஐ�� 

நா�க�� ஆகிய இ�ப�க�� ��� பதிெனா�நா�க� அக� தவ�ேதாராகிய ேயாகிய� ம�ைகந�லாைர ம��த�� 

வா��த மா��ைடய நா�களா��. ெம��ப�தரா� ���ப���ளா�, த�க� மைனவியரா� ம�ைகந�லாைர 



ம��த�� அ� ந�லா���� ��ெப�திய ��� நா�க�� நீ�கலாக இ�ப�ேத� நா�க�� அமி�த� ஓ���. 

இ�நா�களி� வா��த ேவா�நாளி� ம��த� ெபா����. 

(அ. சி.)  ஆ� ஐ�� ப�ெனா��-வள�பிைறயி� ஆ� நா�க��, ேத�பிைறயி� �ரிய���ரிய 9 

நா�களி�, 1, 8, 13 அமாவாைச ஒழி�த ஐ�� நா�க�� ஆக� பதிெனா� நா�க��, சகமா��க� - ேயாக 

ெநறி�ைடயா��� மா��க�. ேவ� அ�� - ேவ� மா��க �ைடயா���. �வரி�பி� - ம�ைகய���� ��� வ�தபி�. 

ஓ��� - அ�த� ெப���. ெச�ய - கலவிெச�ய. 

(4) 

1904. ெச��� அளவி� றி�நா� ����தேம 

எ��� கைலகால� இ�� ப�திகா� 

ைந� மிட�ேதா� ன�காம ��ெநறி 

ெச�க வலமிட� தீ��� வி��கேவ. 

(ப. இ.)  ம�ைகந�லாைர ம��த��� ெபா��திய ந�ெபா�� இர��ெபா�ேதயா�. அ� இர��ெபா�தி�� 

எ�� ���த� வா���ைடயெத�ப. வி��ைவ� க��ைபயி� த�கவி�� கால� ஞாயி� தி�கைள� த��� 

அட��வதான வல�பா� ��கி� உயி���� ெச��� கால�. ந�ல காம�லி� �ைற�ப� ம��த� ெச�க. ஒ�கா� 

இட�பா� ��கி� உயி���� ெச�லி� அதைன மா�றி வல�பா� வி��க. இ�� ப�திகாைன�மிட�: இ�� ப�தி ைந�� 

கால�. கால�, கா� என நி�ற�. 

(அ. சி.)  அளவி�� - சரியான கால�. இ�நா� ����த� - இர�கால�. எ��� கைலகால� - க��ைபயி� 

வி��ைவ� பதியைவ��� கால�. இ�� ப�திகா� ைந�� - இ�� ப�தியி� ��கி� சரி��� 

 
1. பர�ைதயி�. இைறயனா� களவிய�, 43. 

கால�தி� அஃதாவ� வா� வல� ��கி� சரி��� கால�. ெச�க...ேவ. இைடகைலயி� வா�ைவ விடா� பி�கைலயி� 

வி��க. 

(5) 

1905. வி��கா� �ைன�தி� திரிய�க ைள�ேபா� 

ந��கா தி��பா�� ஐைய�� ந�ண� 

ப��காத� மாதி�பா� ப�றற வி��� 

க��கா� கரண� க���ற� ெகா�ேட. 



(ப. இ.)  ேபர�பாகிய காத� ம�ைகயினிட�� மக�ேப� ஒ�ேற க�தி� சி�றி�ப� ப���கைள அறேவ 

வி�� விைர�ேதா�� உயி��பிைன அைமதி�ப��தி� கரண�கைள� தி��திய க����ெகா�� மன எ��சி�ட� 

ந��கமி�றி� ெபாறி�ல� ப��� ஒ��� ெபா��த� க��ைபயி� வி�� வி�� �ைறைமேய வி�மி� எ�க. கா�: 

��னிைல யைச. 

(அ. சி.)  ஐைய�� - ஐ��� ஐ��� ப�� - ெபாறி�� �ல�மாகிய ப��. 

(6) 

1906. ெகா�ட �ணேன நலேனந� ேகாமள� 

ப�ைட ��ேவ பக�வா� பவளேம 

மி�� தனேம மிைடய வி��ேபாதி� 

க�ட கரண�� ெச�ல�க� ேடவிேட. 

(ப. இ.)  சிற�ெபன�ெகா�ட நாண�, மட�, அ�ச�, பயி��� எ��� ெப�ைம��ண� நா���, 

இய�ைகய�� ெசய�ைக அ��களா� ஏ�ப�� ந�ைம��, ம��� ப�வமாகிய இளைம�� (ேபரிள�ெப�), மண�த 

ஞா���ள க����ைலயா வ�வ��. ��ைம�� பய��� ெச�ைம வாயாகிய பவழ��, மைலேந� ெபாலி�� 

�ைல�� வா��� திகழாநி�ற ம�ைகந�லாைர ம�வி��ணர அ���ள�ைத இ��ற� ெசல���ேபா� 

கலவி�ைறகைள ந�� க�தி� ெச���வாயாக. 

(அ. சி.)  ேகாமள� - இளைம. 

(7) 

1907. வி�டபி� க��ப�� ப�தி விதியிேல 

ெதா���� கால�க� ேதா�ற� க�திேய 

க��ய வாணா�சா நா��ண� கீ�ைமசீ�� 

ப�ட ெநறியிெத� ெற�ணி�� பா��கேவ. 1 

(ப. இ.)  ேமேலாதியவா� ��� க�� பதி�தபி� க��ப� ேதா�ற�ைறயாேன பி� அ� மகவி��� 

வர���ய கால� கண��கைள ந�� உ�னி, வா�நா� நிைலைம��, சாநா� நிைலைம�� சிற�த �ண��, 

சிறவா� �ண��, கீ�ைம� �ண�� �தலிய எ�லாவ�ைற�� தா�க� ��ய ��ட�தா�� ஓ�ய உயி��பினா�� 

உ���ண��� ேநா��த� ேவ���. ேப� - ெச�வ�. இழ� - வ�ைம. இ�ப� - இ�ப�. பிணி - ��ப�. ��� - 

உய��. சா�கா� - இழி�. 

(அ. சி.)  கீ�ைம - தீெநறி ஒ��க�. 



(8) 

 
1. ேபறிழ. சிவஞானசி�தியா�, 2. 2 - 6. 

1908. பா��தி��  1ைவ��� பர�ப� ���ெப�� 

வா��ெச�ற ெகா�ைக மட�ைதைய நீ�கிேய 

ேச���� றி�தி�க� ேசரா தகலி�� 

����ேற பி�னாளி லாெம�லா  2��ளேவ. 

(ப. இ.)  ேமேலாதியப� உ���ண��� பா��தபி� உலகிய�ெறாழி� ெபா��தாம� வ�வ�ெப��, க�சிைன 

ெவ�� ெப��� வள��த �ைலயிைன�ைடய மட�ைதயி� வயி�றினி��� நீ�கி, ��யி��� த�ைதயி� 

வயி�றி� வி��வா� விைள�த இ� தி�களாகிய அ�ப�நா� நீ�க, ����நா� தாயக��� த�கி வரி�� 

உலகினிைட வா�நாளி� எ��� 'ேப�, இழ�, இ�ப�, பிணி, ����, சா�கா�' எ��� ஆ�� பி�னாளி� 

வ�வனவாயி�� அ�ேற உ���ண��ப� அைம���ளன. 

(அ. சி.)  ைவய��� பர�� - உலக வியாபார�. ����� - க��தி���. 

(9) 

1909. வி�தி� ேவா��க�றி ேமேலா� விைளவி�ைல 

வி�தி� ேவா��க�றி மி�ேகா ரறிவி�ைல 

வி�தினி� வி�ைத விதற �ண�வேர� 

ம�தி லி��தேதா� மா�கனி யாேம. 

(ப. இ.)  உலகிைட� �ற�ெபா�ளி�� வி�தி�ேவா��க�லாம� விைள� வ�வதி�ைல. வி�தி�ேவா��ேக 

சிற��ைடய அறி� உ��. அ�ேபா� க� இ�வா���� அைன��� உ�ளன. வி��மாையயாகிய �மாையயினி��� 

க��தலா� வி�� உ�டா��. அ� வி��வினி�� வ�� உயி�வி�ைத அைசவி�றி இ��� உண�வாரானா� 

தயி�கைட ம���ேபா�� விள�கி� ேதா���. அ� ம�தி� உ�ளீடாக� சிவ� விள�கி� ேதா��வ�. ��பழ��� 

ந��பழமாகிய மா�பழ� சிவனாவ�. இஃ� உவைமயா�ெபய�. ம�ைறய விர��� வாைழ, பலா. வி� + அற எ�ப� 

விதற என நி�ற�.(அ. சி.) வி� - சலன�. மா�கனி - சிவ�. 

(10) 

1910. க��தினி� அ�கர மா�� மியா�� 

க���ள� ஈச� க��யி ேரா�� 



க��த� வி�தா�� காரண காரிய� 

க���ற மாறிைவ க�பைன  3தாேம. 

(ப. இ.)  க��பதி��� கால�தி� த�ைத எ��� எ�ண�கேள அ� க�வி�மா��� பதி�� பி� 

விள�க���. அதனா� அ� கர�தாலாகிய அறி�� அறிவா� ெப��� அகைவ�� க�� பதி���ேபா� த�ைத 

எ��வனவ�ைறேய ஆ�டவ� அைம�� வி�கி�றன�. 

 
(பாட�) 1. ைவய���. 

2. ேபறிழ�. சிவஞானசி�தியா�, 2. 2 - 6. 

3. மைனயற�தி�. 12. ச�ப�த�, 19. 

அதனாேலேய பி�ைள�ேப� தவ�ேபெற�ப. ேம�� க� எ�பத��� காரண� எ��� ெபா��� உ��. த�ைதயி� 

க��ேத வி�தா�, காரணகாரிய விைளவா� இைவயைன��� க�பைனயளவாகிய நிைன���ேபா� அைம�� எ�க. 

(அ. சி.)  க��த� வி�தா� - நாயகன� எ�ணேம �ழ�ைத�� ேம� அ�பவ����� காரணமா�. 

க�பைன - நாயகன� எ�ண�. 

(11) 

1911. ஒழியாத வி�� �ட�நி�க நி��� 

அழியா� பிராண� அதிபல� ச�தி 

ஒழியாத ��தி தப�ெசப ேமான� 

அழியாத சி�தி�� டா�வி�� வ�றிேல. 

(ப. இ.)  வி��வான� �ல��� இய�ைகயழலா� வ�ற�ப�� உட�ட� கல�� கைர��வி�த� ேவ���. 

அ�வா� உட�ட� ஒ�றா� வி�� விலகா� ேவறிட� ெச�லா� நி�பி� விைரவி� உயி� அழியா�. அளவிற�த 

வ���டா�. ஆ�ற�� நீ�கா�. ந�லறி�, தவ�, தி�ைவ�ெத�� ெத�ணலாகிய சிவ�, வா�வாளாைம, அழியாத 

எ�ெப��சி�தி யா�� அ�ளா� உ�டா��. க�பா�ைடய �ய�சி�� நிைன�� ெதளி�� அவ���� �லவ� 

எ��� ெபா�வி� ப�ட� வழ��த��� க�வியா��. எனி�� அ� க�விகேள ப�ட� வழ�கா. அ� க�வி��ரிய 

க�ேறா�� ப�ட�ைத� ����ெகா�ளா�. வினவி� ேத��� நிைன��� ந�நி��� சா�ேறாேர ப�ட�திைன 

வழ��வ�. அ�ேபா� தி�வ�ளா�றேல அைன�திைன�� ைக�ட�ெச���. 

(12) 

1912. வ�ற அனைல� ெகா�வி மறி�ேத�றி� 



��ற �ழியன� ெசா�கி� �ட��� 

��� மதிய� த�ைத �ைற�ைற 

ெச��� பவேர சிவேயாகி யாேர. 

(ப. இ.)  �ல�� அனைல� ெகா��தி வி��விைன வ�ற�ெச�� அ� வி��விைன� கீ�ேநா�கெவா�டா� 

த��� ேம�ேநா�கி ஏ�றி� ெபா��திய ��வந�வா� �ழியி�க� நி��தி ஒளிெப��� தி�க� ம��ல�� ��மதி 

அமி�திைன �ைற�ைற பிழி�� �க��� அ�ேவ உணவா� உடைல வள��� அ�ளா� ஊழி�� அழியாம� இ��பவ� 

சிவேயாகி எ�� சிற�பி�� அைழ�க�ெப�� அக�தவ�ேதா� ஆவ�. 

(அ. சி.)  மறி�� ஏ�றி - வி��ைவ� கீ�ேநா�க விடாம� த��� ேம� ஏ�றி. ��ற�ழி - ஆ�ைஞ. 

(13) 

1913. ேயாகி�� ஞானி�� உ�தம சி�த�� 

ேயாகி�� ஞான �ர�தர னாேவா�� 

ேமாக �றி� �ைரயமி� ��ேபா�� 

ஆகிய வி�� அழியாத அ�ணேல. 

(ப. இ.)  ப�ைட� பயி�சிெகா�ட �ள�தா� ேவ�ைக ��றா�� வி��விைன ெவளிவிடா� உ�ளட�கி 

�க��� இ���� ந�ைமய�� உள�. அவ�க� வ�மா�: ேயாகி��, ஞானி��, தைலயாய சி�த��, தைலயாய 

ேயாகி��, தைலயாய ஞான�த�வ�� ஆவ�. இ� ைவவ�க�� எ�ஞா��� வி��விைன ைம��ட� கா��� 

தைலைமயராவ�. 

(14) 

1914. அ�ண� உடலாகி ய�வன� வி���� 

ம�ணிைட மா���� பிராணனா� வி���� 

க��� கனலிைட� க��� கல�ெதரி�� 

உ�ணி� அமி�தாகி ேயாகி� கறிவாேம. 

(ப. இ.)  அக�தவ ேயாகிய��� ஏைனயா��� உயி���யிரா�� திக�� அ�ணலாகிய சிவெப�மா� 

உடலா�� திக�வ�. அ�ஙன� திக�வதா� வி�� மாையயாகிய அன�பிழ��� ம�ணிைட வீணா� கழி�பி� 

மாய�ெச��� உயி�வி��வாகிய அன�பிழ��� க�த�ப�� �ல�கன�ட� ��� கல�� ஒ�பி� ேபெராளி�பிழ�பா�� 

�ட� வி�� அக�தமி�தாகி ேயாகி��� தாவி� அறிவா�� எ�ப. 

(அ. சி.)  க���கன� - �லா�கினி. 



(15) 

1915. அறியா தழிகி�ற வாதலா� நா�� 

ெபாறியா� அழி�� �ல��கி� றா�க� 

அறிவா� நனவி லதீத�  1�ரிய� 

ெசறிவா யி��� ேசரேவ மா�ேம. 

(ப. இ.)  ேமேலாதிய உ�ைமயிைன அ��வழி நி�� அறியா� நா�� வி�� அழி�� ெபாறிேவ�ைக�� 

உ�ப��� பல� �ல��கி�றன�. அ�ளா� அறி�ைடயரா� நனவிேல சிவ நிைனவ�றி ஏ�� உணரா உயி��பட�கலாகிய 

அ�பாைல� �ரி�ேதா���� �மாைய வி���� உயி�வி���� ஒ�றா�� ��� க���ப�� நி���. அதீத� - 

அ�பா�. 

(அ. சி.)  ெபாறியா� - அட�காத ஐ�ெபாறிகளா�. ெசறிவா� - இர�� வி���க�� கல��. மா�� - 

க���ப��. 

(16) 

1916. மாதைர மாய வ����ற ெம���ன� 

காதல தாகிய காம� கழி�தி�� 

சாத� மி�ைல சதேகா� யா���� 

ேசாதியி ��ேள �ரிச�� காலேம. 2 

(ப. இ.)  பிற�ப��� சிற���� வாழநிைனயாத உ�வா� ம��� ெப�ணா�� ேதா��� மாதைர� த�க��� 

பிற���� வ����ற� எ�� எ��த�ேவ���. அ�ஙன� எ�ணினா� ேந�ைம�� 

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

2. ெப�ணியலா�. தி���ற�, 1311. 

சீ�ைம�மி�றி� ெகா�ட காதலாகிய ெபய�ட� ேதா��� காம� கழி�தி��. அதனா� வர�பி�றி இைடேய ேந�� 

சாத�� இ�ைல. சிவ��ட� ஒளியி�� த�கி ��ேகா�யா� ெட�றா�� வா��� அ�காலெம�லா� ��றம�� 

ந�றிற�ெபா�தா�� சிற���. 

(17) 

1917. கால� கட�தவ� கா�வி�� ெச�றவ� 

கால� கட�தழி� தா�வி�� ெச�றவ� 



கால� களி�வி�� ெச���ற காரிைக 

காலி�க� வ�த கல�பறி யாேர. 

(ப. இ.)  உலகியலி� ம�க�� வைரய�ப�ட கால�கைள� கட�� ெந�நா� வா�பவ� வி��விைன அட�கி 

ெவ�றவனாவ�. கால வைரயைற�� உ�ப�� மா�� ஒழி�தவ� வி��வினா� ெவ�ல�ப��� ேதா�றவராவ�. 

இளைம�கால�தி� வி��வினா� ெவ�ல�ப�� அழகிய ெப�ைண� ��னவ�க��� அ� ��ட�பயனா� உயிைர 

ஒ��� தன�ெசயனாகிய வீ�க�கா��� ேதா�றி வள��. அ� வீ�க�கா��� த��யிைர� ேபா��� 

த�ைம�ெத��� அஃ� இைணவிைழ�சா� விைளவெத��� உணரா�. 

(அ. சி.)  வி�� ெச�றவ� - வி��ைவ அட�கினவ�. வி�� ெச�றவ� - வி��வினா� ெசயி�க�ப�டவ� 

கால�களி� - இளைமயி�. வி�� ெச�� உ�ற காரிைக - தா� ��ன ெப�. காலி�க� - தன�ெசய� எ��� 

வா� �லமாக. 

(18) 

1918. கல��நா� ��னா� த�னிைட� காத� 

நல�தக ேவ���அ� நாரி �தர� 

கல�தி� மல�ைத�த� சீத�ைத� பி�ைத 

வில�� வனெச�� ேமலைண வீேர. 

(ப. இ.)  காதலா� க��ெதா�த இ�வ�� ம�வி வாழ வி��பினா� ��வத��� த�திெயன� க��� 

நாளி��த�நாளி� காத�ெப��பய�� ந�றாத� ெபா���� காதலியி� மல��டலி�ற��� மல�ைத அக�றி 

வாதபி�த� ஐ எ��� ��றிைன�� இ��க ேவ��ய �ைறயி� இ��க�ெச�� ந��ைறயாக� 

��யி���வீராக, அ�ஙனமி�ேற� 465 - ஆ� தி��பா���க� ஓதிய தீ�� உ�டா��. ஐ - கப�. 

(அ. சி.)  காத� நல�தக - காதலா� நல� உ�டாகேவ��ய. உதர.....ெச�� - ��னாளிேலேய மல� 

ேபாக�ெச�� வாத, பி�த சிேல��ம�க� த�த� நிைலயி� இ��க�ெச��. 

(19) 

1919. ேமலா நில�ெத� வி���� நாத�� 

ேகாலா� நட�தி� �றிவழி ேயெச�� 

பாலா� அமி���� ப�றற� ப�றினா� 

மாலா ன�மாள மா�ம� வி��ேவ. 



(ப. இ.)  �ல� �தலாக� ெசா�ல�ப��. ஆ� நிைலக���� அ�பா��ள �ெவளி ேமனில� என�ப��. 

அ�� வி���� நாத�� 

ேதா���. அவ�ைற ந�நா� வழியாக நட�தி அக�தவ ஆசா� �றிய�ளியப� ெச�� அ� வி���பாலாகிய 

அமி�த�திைன� ப��வராயி� ப�றற� ப�றினாராவ�. பிற�பி�� ஏ�வா� ம�� ���� மா��. அ� வி���� 

அட���. 

(அ. சி.)  ேமலாநில� - நிராதார�. ேகாலா� - ���ைனயா�. �றி - ஆசிரிய� �றியப�. மாலான� - 

ேபாகமான�. மா�� - க���ப��. 

(20) 

1920. வி�� விைள�� விைளவி� பய����� 

அ�த வழி�� அட�க�தி� ஆ�க�� 

ந�திய நாச�� நாத�தா� ேபத�� 

த��ண� ேவா���� சயமா�� வி��ேவ. 

(ப. இ.)  வி�� �ளி�ளியாக� (1899) �� விைளகி�ற விைள��, விைள�� ��றினா� எ��� பய��, 

உண��� அட��த� ந��. இ��ைறேய எ�ஞா��� ைக�ெகாளி� நீ�� வா�த� ேந��. அ�ஙனமி�றி 

இைணவிைழ�சாகிய ஆ�ெப� ��ட�திைன வி��பினா� அ�வி�� வீணா�� கழி�� வா�நாைள வீ�நா� 

ஆ���. இவ�ைற ��ைமயாக �ணரி� வி�� அட���. அ� வட�க�தி� ேபரா�க� உ�டா��. 

அட�கா�வி�டா� ெப��ேபா�� ஏ�ப��. நாத�தா� ஏ�ப�� வி��வி� சிற��� அ�ளா� உண�வா��� வி�� 

அட��� ெவ�றி�� உ�டா��. 

(அ. சி.)  அழி� - ெவளி�ெச��த�. ந�திய - மி��த. 

(21) 

1921. வி��ெவ� வீச�ைத ேமவிய �ல�� 

ந�திய அ�கியி னாேல நய�ெதரி� 

த�தமி� பா� அதிக�ட ேமேல�றி� 

ச�திர� சா��ற� த�ண� தாேம. 

(ப. இ .)  வி��ெவ�� ெசா�ல�ப�கி�ற உயி�வா� வி�திைன� ெபா��திய �ல�திட�� விள��� 

�லஅனலா� ெச�ைம�ற� ெச�� ெகா��� �த� ெந�ச�வைர��ள ஞாயி��ம��ல���� வல�பா� 



நா�வழியாக ஏ�றி அத�ேம� ெந�ச�த� ெந�றிவைர��ள தி�க� ம��ல���� இட�பா� நா�வழியாக ஏ�றி 

அ�தி�க� ம��ல� சா��ற� த�ைம�� ெவ�ைம�மி�க வ�ைம அ�தமா��. 

(அ. சி.)  வீச� - வி��. பா�வதி க�ட� - �ரிய� இ���� இட� வல�க�. ச�திர� சா�� - ச�திர� 

இ���மிட� இட�க� (வல� ��� இட� ���மா�). 

(22) 

1922. அ�த� சசிவி�� வா�வி�� மாள 

அ�த� �னேலா� அ�கியி� மாள 

அ�த� சிவேபாக� ஆதலா� சி�தி 

அ�த� பலாவன மா���� ேயாகி�ேக. 

(ப. இ.)  தி�களி� �ளி�ளியா� அ�த� எ�� ெசா�ல�ப�கி�ற உட�க� வி�� மா�தலாகிய 

க���பா��ைன எ�த, அ�ேவ ெப��ெக��ேதா�� ெகா��ழி� ேதா��கி�ற சிவ அனலி� க���ப��. 

அ�ெபா�� ஆ� அறிவி� விைளவ� சிவேபாகமா��. அதனா� அ�விட��� தி�வ�யி�ப� பலாவன� எ���. இைவ 

அைன��� அ�ளா� �ய�� சிவேயாகிய��� உ�டா�. பலாவன�: பலா�ேதா��. 

(அ. சி.)  அ�த..மாள - வி�� க���பட அ�த....மாள - அ�வி�� சிவா�கினியா� க���பட. 

அ�த....ேயாக� - அழிவ�ற சிவேயாக�. பலாவன� - பலா�கனி நிைற�த இட�. 

(23) 

1923. ேயாகம� வி�� ஒழியா வைக�ண��� 

ஆக� இர��� கல�தா� மா��றா� 

ேபாக� சிவேபாக� ேபாகிந� ேபாகமா 

ேமாக� ெகட�ய� கா��ட� மாத��ேக. 1 

(ப. இ.)  சிவேபாக �க�வினராய ேயாகிய� உலகிய� வா�வி�ப� மண��ெகா�ட அ�தைகய சிவேபாக 

�க�வினராகிய ெப��ட� ��னா�� உட���டேமய�றி உள���ட� சிவனிட�தி��பதா� வி�� 

ெவளி�ப�வதினி��, அவ�, அ��ைண மனவட�க� அ�ளா� ெப�றவராவ�. அ� கால�� இ�வ���� எ��வ� 

அ�பிய� ேபாகம��. அ�ளிய� ேபாக�ம��. ஆனா� அ����ட� ��� ஆ�டா� அ�யிைணசா� 

இ�பிய�ேபாகமா��. இ�ேவ அ�ளா� ����� ந�ேபாகமா��. இ� ெச�ெநறிெயா��க� ேம�ெகா�ளாத 

அறியாைமயா� �ட�ப�ட �ட�க� அைனவ�� ஆணவ�சா�பாம�ளா� ெப�மய���� ேமாக�ெகட ஆக� 

�ய�கா� ஆக�ெகட ேமாக� �ய�கி வி��வி�டழிவ�. க�டா� ைகெதா�டா� ெசா�ேக�டா� க�தினா�, 



கலவாமேல வி�� கழி�� கழிகா�க� �ட�. இ�பிய� ேபாக இய�பின� ந�பியா�ர�� ந�ைக பரைவ 

ச�கிலியா�மாவ�. 

(அ. சி.)  வி�� ஒழியா வைக - வி�� ெவளி�படாவ�ண�. ஆக....ேபாக� - ஆ� ெப� கல��� 

கால�தி�� வி�� ெவளி�படாம� ேபாக� ெச�வ�தா� சிவேபாக�. 

(24) 

1924. மாத ரிட�ேத ெச��தி�� அ�வி�� 

காதலி னா�விடா� ேயாக� கல�தவ� 

மாத� உயிராைச ைக�ெகா�ேட வா�வ� 

காதல� ேபா�ற�க� காதலா� சா�றிேல. 

(ப. இ.)  அ�ளா� சிவேயாக� ைகவர�ெப�றவ� மக�ேப�றி� ெபா��� வி��விைன மாத�பா�விட ேநரி�� 

ஏைனயா�ேபா�� காதலா� விடா�; அ�ளா� வி�வ�. இ� ந�ெனறி வாரா� ��ெனறி ெயா��வா� 

த��யிரி�மா��� காத�ெகா����பா� ேபா�� 

 
1. ெத�னாவ, த�ைனயா. 12. த��தா�, 181 - 2. 

" ப��நிக�. 12. ஏய�ேகா�, 267. 

ம��� ெப�கைளேய உயிெரன� ெப�ேவ�ைகெகா�� ம��� பிறிதி�லாவா�ட� எ��வ�. இவ�க� 

உ�ைம�காத� உயி��காத� உைடயா�காத� எ�பதைன மற�� உட�காத� உலக�காத� ெகா�� ஓவா� 

அலம�ேவாராவ�. இ�ேவ காதலா�சா�. 

(25) 

1925. சா�றிய வி�� சயமா�� ச�தியா� 

ஏ�றிய �ல� தழைல ெயழ��� 

நா�றிைச ேயாடா ந�நா� நாத�ேதா 

டா�றி ய�த� அ��தவி� தாேம. 

(ப. இ.)  ேமேலாதிய வி�� க��� வாயி� வ�மா�: தி�வ�� ச�தியா� �ல�திட�� அனைல எ��� த� 

உ�ள�ைத� ேபாகவிடாம� 'சிவசிவ' எ��� நா�மைறயா� ைகவர�ெச�� சிவேயாகியாகிய தா� ��� தவேயாக 

வா��ைக��ைணயா� ெப�ணி�பா� உ�ள ெச�நீரா� நாத��ட� த� ந�நா��க� வி��வா� ெவ�ணீைர� 



ெச��தினா� அ�வி�� க���ப��. அ��ம�லாம� ெந�றிவாயிலாக� தி�க� அமி�த�ைத அ���வ�� 

இத��� �ைணயா��. வி��: ��கில�; ெவ�ணீ�. நாத�: �ேராணித�; ெச�நீ�. 

(அ. சி.)  வி�� சய� - வி���க��. ந�நா� நாத�ேதா� ஆ�றி - ெப�ணி� நாத ச�தியா� ���ைன 

நா�யி� வி�� ெச���ப� ெச��தி. 

(26) 

1926. வி���� நாத�� ேமவ� கன��ல 

வ�த வன�மயி�� கா�ேதா�� ம�னிட� 

சி�தைன மாற� சிவமக மாகேவ 

வி��� மா�ெம�� காய�தி� வி�திேல. 

(ப. இ.)  ேமேலாதியவா� வி���� நாத�� ந�நா� வழியாக உட�க� ெபா��த �ல�ெத��த அன� 

மயி���ைளேதா�� நிைலெப��ப�, ெந�சமான� பயி�சிவய�தா� உலகியைல ேநா�கா� மா��ப� இைடயறா� 

'சிவசிவ' எ�� எ�ணி�ெகா����ப� சிவமாவ� அ��ைறயா� வி��வி� ��ைமயாகிய க���பா�� எ���. 

இ�ேவ உட��நிைல��� வி�தா��. வி�� - காரண�மா�. மா�த� - க���ப�த�. 

(அ. சி.)  கன� �ல - �ல�கன�. சி�தைன மாற - உலக சி�ைத சிவ�தினிட�மாற. வி���� மா�� - 

வி���� க�ட�ப��. 

(27) 

1927. வி����� ��பா� விைளவறி யாதவ� 

வி����� ��ணாம� வி����� ��பவ� 

வி����� ��பானி� ேவறல னீ�றவ� 

வி����� ��ணாம� வி��வி� தான�ேற. 

(ப. இ.)  உல��� அ�சாணியாக� திக�� தாளா�ைமயி� �ைறவிலாேவளாள�க� எ��ைண யி��க� 

ேநரி�� வி�திைன���றி 

ஒ� ஞா��� உ�ணா�; எ�ைன, வி�தி�� விைளேவ மி�கபய� த�வ� ஆதலா�. அ�ேபா� சிவேயாகிய�� 

வி�தாகிய வி�திைன� ெப�பா� வி�தலாகிய ��றிைன� ெச�� த� வா�நா� �ைறதலாகிய ஊணிைன��ணா� 

வி��ைவ அட�கி ெந�நா� வாழி� அ�நா� கா�� உலக��� பலேகா� ம�க��� அ�விேயாகிய� ெப�� 

பயனாவ�. அ�ஙனமி�றி� ெப�பா� வி��விைன வி�� ஒ�சில ம�கைள� ெப��� த� வா�நாைள வீேண மா��� 

விைர�� மா�வதா� உ�டா� ெப��பய� யா�? தி�வ�� ைகவர�ெப��� ெபா�வ�� அ�� ��� ெத�� 



��� ெச�த�ளினா� வி��� ����ணா வி�மிய ேவளா� சா�ேறாேரயாவ�. விைளவறியாதவேன 

வி�������பா�: அ�ேபா� வி�������ணாம� வி�தாகிய வி�� விைன� காம� தீயா� ெப�பா� 

வி��� அதைன� ����பா� வி��� ��ற��� ேவளாளனி�� ேவற�ல�. வி�திைன� க���ப��தி அ� 

வி��ைவ� ெப�பா� வி��� உ�ணாம�, த�பா� ந�நா� வழியாக ேமேல�றி� த� உட�க� வி�� விைத�தவ�, 

வி��தவ� சிவேயாகியாவ�. வி�������ணாம� எ�பத�� ெந�லி� விைளவி� மா��ேநா�கி அதைன 

உ�ணாம� ேபா�றி�� அதனி�� சிற�த வி��ைவ� ����பவ� எனி�� ஆ�. 

(அ. சி.)  வி���������பா� - வி���� ைவ�தி���� ெந�ைல ��தி உ�பா�. அ�ேபா�, 

வி��ைவ� க��� ���ைனயி� ஏ�றாம� மாதரிட�தி� ெச���பவ�. 

(28) 

1928. அ�ன�தி� வி�� அட��� ப�க�� 

ம�ன� பிராணனா� வி�� மறி�தி�� 

மி�ெனா�த வி��நா தா�த�� வி��ட 

வ�ன� தி�வி�� மா��கா ய�திேல. 

(ப. இ.)  உ��� ந��ணவா� ஏ�ப�� வி�� த� உட�பக�ேத ேயாக� பயி�சியா� அட��� வைகயிைன� 

க��, உயி� ெந�நா� நிைல ெப�மா� அ�வி��விைன� கீ�ேநா�கெவா�டா�ேமேல�றி மி�ன� ேபால� ேதா�றி 

மா�� இ��ட�பக�� - வி��நாத� இர��ைன�� ஒ��கல�� உட�பக�� ஆ�க அழகிைன�ைடய 

காரணகாரியமாகிய இ�வைக வி���� உட�பி�க� க���ப��. 

(அ. சி.)  அ�....க�� - அ�ன�தா� உ�டா�� வி��. மி�.....காய�திேல - வி��ைவ நாத ச�தியி� 

உதவியா� பய�ப��தி� ெகா�ளாம� வி��வி�டா� நாத�� வி���� அழி��. 

(29) 

1929. அ�ன� பிராணென� றா��� மி�வி�� 

த�ைன யறி���� சாதி�க வ�லா���� 

ெசா�ன மா��� ேதா���எ� சி�தியா� 

அ�னவ ெர�லா� அழிவற நி�றேத. 

(ப. இ.)  யா���� உ��� உணவினா�� ந��� பயி�சியாகிய உயி��பினா�� உ�டா�� இ�வி��க�. 

அ� வி��வி� மா�பிைன அறி�� த� உடலக�ேத உ��ெகா�வதாகிய த��தைல� 



ெச�யவ�லா��� அவ�த� தவ உட�� ெபா�ேபா�� திக��. எ�ெப�� சி�திக�� ேதா���. அவ�க� இ� 

நிலமிைச நீ�வா�வா�. 

(அ. சி.)  ெசா�ன�மா� - த�க�ேபா� மா��. அ�னவ� - வி��ைவ� க��னவ�. 

(30) 

1930. நி�ற சிகார� நிைன��� பிராணனா� 

ஒ�� மகார� ஒ���ேற ெடா�றைவ 

ெச�� பராச�தி வி�� சய�த�ைன 

ஒ�ற �ைர�க �பேதச� தாேன. 

(ப. இ.)  ஓெமாழி�க� அகர� உகர� மகர� ���� �ைறேய இைற உயி� தைளயாக� ேதா���. இ� 

��ெற��தி��� உயிரா�� ேதா��வ� சிவ எ��� சிற�� எ��தினி� �த�க� காண�ப�� சிகரமா��. இ� 

��ெற���� �ல�திட�தவா��. இத�க� தி�வ�ளா�றலாகிய பராச�தி வி��விைன� 

க���ப��திய��வ�. இ�நிைல ைக��மா� உயிராகிய சிகர�ைத �தலாக�ெகா�� திக�� 

தி�ைவ�ெத��ைத� சிவ�� அ�ளி�ெச�ய ேம�ெகா�� கணி�ப� உபேதசமாகிய ெசவியறி��உவா��. இ� 

'சிவயநம'. 

(அ. சி.)  பிராணனா...��� - பிராணனா�� க�த�ப�� அகார� உகார�, மகார�. 

(31) 

1931. தாேன �பேதச� தான�லா ெதா�றி�ைல 

வாேன �ய�வி�� வ�த பதினா�� 

மாேன ரட�க அத�பி�� ��தி�� 

தாேன சிவகதி த�ைம� மாேம. 

(ப. இ.)  சிவ�� அ�ளி� ெச��� 'சிவயநம' எ��� தமி�மைற தாேன உபேதசமா��. சிவெப�மா�ற� 

கல�பி�லாத ஒ�ெபா��மி�ைல. �மாையயினி��� ெவளிவ�த கைலக� பதினா�� எ�ப. மானாகிய மன� 

'சிவசிவ' என வ���� நிைனவா� ெச�ைவ��றட�க அத�பி� இ��பாகிய ��தி�� அட�க ஆ�யி� சிவ�தட�க 

அ�ேவ சிவகதியா��. 

(அ. சி.)  வி�� வ�த பதினா�� - வி�� மாையயினி��� வ�த பதினா�� வி�ைதக��. மா� - மன�. 

(32) 

1932. வி���� நாத�� விைளய விைள�த� 



வ�தஇ� ப��யி� ம��யி ��ெகலா� 

அ�த�� ஆதி� மாம� திர�க�� 

வி�� அட�க விைள��  1சிேவாகேம. 

(ப. இ.)  வி�� நாத� எ��� இர��� க���� விைளய விைள�த� உய�திைண. விைன�கீடாக 

ஆைணயா� ேதா�றிய இய��திைண நிைல� திைணயாகிய பல உயி�க����� ஆறறி� நிர�ப�ெப� 

 
1. அறிவரியா�. சிவஞானசி�தியா�, 12. 3 - 1. 

ற� உய�திைண. ம��யி�க� எ�லாவ�றி��� அ�த�� ஆதி�மாகிய அ��தமி� ம�திர� இர��. அைவ �ைறேய 

'சிவசிவ', 'நமசிவய' எ�ப. இ� ம�திர வலியா� வி��விைன� க���ப��தியவ���� சிேவாகேம விைள��. 

(அ. சி.)  வி�� அட�க - வி�� க���பட. 

(33) 

1933. வ��கி�ற வா� மன��லா ெவ�றி 

நி��கி�ற வா�ம� நீ�வைர ெயா��� 

ெபாறி�கி�ற வா�ம� ெபா�லா விைனைய 

அ��கி�ற நா�வ�� அ�தி� பழேம. 

(ப. இ.)  தி�வ�� வல�தா� வி��விைன� க���ப���� �ைற ஏ�ப��. மன�ைத அட�கி� �ல�ைத� 

த�வழி�ப���� ெவ�றி�� உ�டா��. அ�ெவ�றியிைன மன�ேத நி���� நிைற�� உ�டா��. 

ெபா�வைரயாகிய நீ�டமைலைய ஒ�த ந�நா�வழிைய ஒ��� ேச�கி�ற �ைறைம�� ஏ�ப��. அ�கால��� 

பிற�பி�� வி�தா� ெபா�லாவிைனக� இர��� அ��க�ப�ெடாழி��. அ�ெபா�� ெதா�ைமயனா�� 

தீேமனிைய�ைடய ந�ைமயனா� விள��� 'க�றவ�க���� கனியா�' சிவெப�மா� வ�த���ரிவ�. அ� + தீ 

+ பழ� எ�பன அ�தி�பழ� எ�றாயி��. 

(அ. சி.)  வ��கி�றவா� - வி��ைவ� க��� உபாய�. நி��கி�ற - அட��கி�ற. நீ�வைர - வீணா� 

த��. ெபாறி�கி�ற - ேச��கி�ற. அ�தி�பழ� - உட�. 

(34) 

1934. வி���� நாத�� ேமவி �ட���� 

ச�திர ேனாேட தைல�ப� மாயி�� 

அ�தர வான� த�த�வ� �றி�� 



அ��தி ம�திர� ஆ�தி  1யா�ேம. 

(ப. இ.)  வி���� நாத�� அ�ளா� ெபா��தி �ட���� தி�க�ட� தைல�ப�மாயி� ஆயிரவித�� 

தாமைர� பரெவளியினி�� ஊ�ெற�� அமி�த�வ�� ெவ�ள�ேபா�� இைடயறா� ெப���. அ�விட��� 

தி�ைவ�ெத��� ம�திரேம ஆ�தியா��. 

(அ. சி.)  ச�திர� - இைடகைல. அ��தி ம�திர� - அ�ேபா� உ�டா�� உ�தி�பா�. 

(35) 

1935. மன�ெதா� ச�� மன�ெசவி ெய�ன 

இன�ெத� வா�க� இைச�தன நா� 

மன�தி� எ�கி�ற வா�� வசன� 

கன�த இரதம� காம�ைத நா�ேல. 

(ப. இ.)  இைணவிைழ�சாகிய காம�ைத வி��பினா� மன�ெதா� ெபா��திய நிைலயான எ�ண�� 

மன��� உண�� ஓைச�� எ�� 

 
1. அ�ெச��தா. சிவஞானசி�தியா�, 9. 3 - 2. 

" க�றா�. ச�ப�த�, 1. 80 - 1. 

ெசா�ல�ப�கி�ற இ���ட�தா� எ��� ெசா��கி�ற ெசா�கன�த இரதமாகிய பயனி�லதா��. இைணவிைழ�� 

- ஆ�ெப� ேபாகவி��ப�. 

(அ. சி.)  காம�ைத நா�னா� எ�லா� வீ� எ�பைத� �றி��. 

(36) 

1936. ச�த�� ச�த மன�� மன�க�� 

ெதா�தறி கி�ற விட�� அறிகில� 

ெம��தறி கி�ற விடமறி வாள��� 

அ�த� இ��பிட�� அ�விட� தாேன. 

(ப. இ.)  க� நா�� ���� ெசவி ெம� எ��� அறித�க�வி ஐ��� ஈ��� ச�தெம��� 

ெசா�லா�ெபற�ப��. அ�ேவாைசயிைன ெவளி�ப��த� �ைண�ரி�� மன��, அ� மன�க��� ஒ�� அறிகி�ற 

�ல�க�� எ�வா� ஒ�ேறாெடா�� ெதாட��� யா� இய�க இய��கி�றன எ��� இய�ைக ெம��ைமயிைன 



அறியா�. உ�ைம� சிவன�ளா� இைவ இய��கி�றன எ�� அறியவ�லா��� அ�வறிவாகேவ அ�தனாகிய 

சிவெப�மா� வீ�றி��த��வ�. அ�ேவ அவன� �ய இ��ைகயா��. 

(37) 

1937. உரம� ேமதினி ��தியி ல�பா� 

விரவிய த��ைல ேமவி�கீ ழ�கி 

க��ைல மீமிைச ைக�கீழி� காலா� 

விரவிய க�தர ேம�ெவளி யாேம. 

(ப. இ.)  உடைல� தா��� உ�தியான பாத� நில� ஆ��. பாத�திலி��� ெகா���வைர நீரா��. 

ெகா��ழிலி��� மா��வைர தீயா��. மா�பிலி��� ேதா�வைர� கா�றா��. க����� ேம� வான ெவளியா��. 

இ��ைறயாக உட�பி�க� ஐ�ெப�� �தநிைல நி�பன கா�க. 

(அ. சி.)  உர� அ� ேமதினி - உ�தி��ள தி�வ� ம� த��வ� ஆ�. உ�தியி� அ�பா� - உ�திவைர நீ� 

த��வ�. �ைல ேமவிய கீ� அ�கி - மா��வைர தீத��வ�. க��ைல மீமிைச ைக�கீழி�கா� - க��த 

�ைல�கா�பினி�� ேதா�வைர கா� (கா��) த��வ�. க�தர ேம�ெவளி - க�����ேம� ெவளி (ஆகாய�) 

த��வ�. 

 
22. ஆதி�தநிைல 

அ�டாதி�த� 

1938. ெச��ட ேரா��த லாகிய ேதவ�க� 

ம��ைட ேம� வல�வ� காரண� 

எ��ட ரீச� இைறவ� இைணய� 

த��ட ராக வண��� தவேம. 

(ப. இ.)  ெச��டராகிய ஞாயி�� அத� ஒளியிைன�ெகா��� தி�க�, ெச�வா�, �த�, வியாழ�, 

ெவ�ளி, சனி �தலான ேகா����, ஏைனய வி�மீ�க��, வானவ�க��, ேமக� தவ�� ெபா� மைலயாகிய 

பனிமைலயிைன நா�� வல�வ�வ�. அத� காரண� த�க�� ஒளி சிவெப�மா�பாலி��� அவ� தி�வாைணவழி 

வ�த�ேவ��� எ�� ெப�ேவ�ைகேயயா�. அதனா� அ�ெபா�மைலேம� ெவ�ளி மைல�க� வீ�றி��த��� 

சிவெப�மா� தி�வ�யிைணைய நா�� ேபா�றிவண��வ�. 



(அ. சி.)  ேதவ�க� - ேகா�க�� - மீ�க��. இைறவ� இைணய� த��டராக - இைறவ� தி�வ�ைய 

வல� வ�� வண��தலா� தம�� ஒளி உ�டாக. 

(1) 

1939. பகலவ� மாலவ� ப��யி�� ெக�லா� 

�கலவ னா�நி�ற ��ணிய நாத� 

இகலற ஏ�ல ���ற ேவா��� 

பகலவ� ப��யி�� காதி� மாேம. 1 

(ப. இ.)  பகலவ� சிவெப�மா�த� இய�ைக� ேபெராளியினி�� இரவலா��ெபா�� ஒளித�கி�றன�. அ� 

பகலவனாகிய அ�ட ஞாயி��, கா�ேபானாகிய மாலவ��, ஏைன� ப��யி�க�� எ��� �கலிடமா� நி��நிலவ 

விள��பவ� சிவெப�மா�. அவேன ��ணிய �த�வ�. ஏ�லக��� எ�வைக மா�பா�மி�றி அைன��யி�� 

சிற��றநி�� இய�ைக உ�ைம அறிவி�ப� ேபெராளி த�பவ� சிவ�. அவேன ேபெராளி� பகலவ� ஆவ�. 

அவைனேய சிவஞாயி� - சிவ�ரிய� என�� ��ப. இ� சிவ� அைன��யி���� ஆதிகாரண� ஆவ�. அ� 

சிவெப�மா� பகலவ�மா�� �ைன��� ேதா��தலா� "நில�, நீ�, ெந���, உயி� (கா��) நீ�வி���, நிலா� 

பகேலா�" எ�ற வரிைசயி� ஏழாவதாக நி�கி�றன�. அதனா� ெத�வ வ�வ�களி� அவ� மி�ேகானாவ�. 

அ�ப�றிேய அவ� பல� �க� ஞாயி� எ�� சிற�பி�க�ப�கி�றன�. காைல இளஞாயி� சிவ��கனாக��, பக� 

���� தி�மாலாக��, மாைல ஞாயி� வள�சிவனாக�� வ��தைம�தன� ந�தமி�� சா�ேறா�; அதைனேயா� 

ெவ�பாவி� த�கி�றா�. 

 
1. எரிெபா���வ�. அ��க�. அ�ப�, 5. 100 - 7, 8. 

" அ�கதி அ�ப�. 4. 41 - 8. 

" காைலேய. 11. காைர�, அ��த� - 19. 

காைல� கட�ெச�வா� கா��� சிவ��க� 

ேவைல��� றா�பக� ேம�மா�-மாைல�ெச�வா� 

ைவ�சிவ� ேமக� வள�சைடேம� றி�க�ேதா� 

ைம�கி�நீ ராவிக�ைக ம��. 

(அ. சி.)  பகலவ� - அ�ட� �ரிய�. மாலவ� - அரி. இக� அற - ேபத� இ�றி. பகலவ� - சிவ�ரிய�. 

(2) 



1940. ஆதி�த� அ�பிேனா டாயிர நாம�� 

ேசாதியி ��ேள �டெராளி யா�நி��� 

ேவதிய� ேவ���� வி�ணவ� ெசா�லி�� 

ஆதியி� அ�� ப��கி�ற வாேற. 

(ப. இ.)  ஆதி�தனாகிய சிவஞாயி�றிைன� ேசாதியாகிய உலக ஞாயி� ஆயிர� தி��ெபய�கைள வாயார� 

�க�� வழிபட அ�ஞாயி�றி�� அளவி� �டெராளியா� அவ� விள��வ�. அ� சிவ� தி��ெபயைர 

மைறயவராயி�� வானவாரயி�� காதலா� ஓ�வராயி� சிவன�� அ�� ெசழி��� ப��கி�றவாறா��. சிவ� 

தி��ெபய� 'நமசிவய' எ�ப. 

(அ. சி.)  ஆதி�த� - சிவ�ரிய�. ேசாதி - அ�ட� �ரிய�. ஆதியி�-சிவபிரானிட�தி�. 

(3) 

1941. தாேன �ல���� த��வ னா�நி��� 

தாேன �ல���� ைதய� மா�நி��� 

தாேன �ல���� ச��� மா�நி��� 

தாேன �ல���� த��ட ரா�ேம. 1 

(ப. இ.)  ேமேலாதிய சிவெப�மாேன உலகி��� எ��� ஒ�ப��தா� நி��� ெம��ெபா�ளாவ�. அவேன 

உலகிய� நட�த� ெபா���� ைதயலாகிய தி�வ�ளா�� நி�ப�. அவேன ஆ�யி�க�� இைடயறா இ�ப�ளி� 

ச��வமா� நி�ப�. அவேன த��டராகிய தி�வ�� ேபெராளியா� நி�ப�. 

(அ. சி.)  த��வமா� - ெம��ெபா�ளா�. ைதய�, ச�� - ச�தி, சிவ� (Positive and Negative Energy). 

த��ட� - அ�� ஒளி. 

(4) 

1942. வைலய�� ேகாண� 2 வ�ட� அ�ேகாண� 

�ைலயி� வ�ட� ��ய விதெம��� 

அைல��ற வ�ட�தி� ஈெர� �தழா� 

அைலவ� �தி�தன� ஆதி�த னாேம. 

(ப. இ.)  வைளய�, ��ேகாண�, வ�ட�, அ�ேகாண�, �ைல, இ�வ�ட� ஆகிய அ�வைக 

அைடயாள�களா� �ல�த� ஆறிட� 

 



1. தானலா. அ�ப�, 4040 - 1. 

" ைதயேலா�. 8. அ�ைன�ப��, 4. 

(பாட�) 2. வி�ட�. 

க�� அவ�றி� ��யத�ைமைய ஆராயி� �ழ��ெகா�ட����� வ�ட�தி� பதினா� இத��தாமைர 

காண�ெப��. அத�க� - ெந�ச�திட�� ெச�விதாக ஞாயி� ேதா���. 

(அ. சி.)  இ� வி��தியி� �ரிய� உதி��� �ைற �றிய�. 

(5) 

1943. ஆதி�த ��ளி லான�� ேகாண�தி� 

ேசாதி� தில��ந� �ரிய னாலா� 

ேகத ���ேகணி �ரிய ென��� 

ேசாதித� னீெர��� ேசாடச� தாேன. 

(ப. இ.)  ேமேலாதியவா� ஞாயி����ரிய நிைல�களனாகிய ��ேகாண�தி� யாவ�ைற�� விள�கி� 

திக�கி�றவ� பகலவ�. பகலவ� எ�றா�� �ரிய� எ�றா�� ஒ�ேற. அவன� நாலா�கா� ��ற�த�� 

ேகணிேபா�றா��. பகலவ���ரிய எ��த��தாமைர, பதினாறித��தாமைர எ�ப. ��ற�த�� ேகணி எ�ப� 

தி�களி� நாலா�கா� இற���த�ைமயா� ேந�வ�. 

(அ. சி.)  ேகத�ற� ேகணி - ��ற�ைத� ெச�வதான கிண� ேபா�� ஆதி�த ம�டல�. ேசாடச� - 

பதினா�. 

(6) 

1944. ஆதி�த ேனாேட அவனி  1யி��ட� 

ேபதி�த நா�� பித�றி� கழி�த� 

ேசாதி��� நி�� ��யிைட ெச�கி�ற 

ேவத� ெபா�ைள விள��கி லீ�நீேர. 

(ப. இ.)  ஞாயி� ஒளிதராவி�� உலக� இ�ளா� �ட�ப��. எ��ேதாைச நா��� ெசய�றா� பித�றி� 

கழி�த�. இய�ைக� ேபெராளியாகிய சிவ��ட� ேவறறநி�� விள��� ��ேபா�� இைடயிைன�ைடய தி�வ�� 

அறி��ேபரா�றலா� ஆதிஅ�ைம ெச�த��� மைறெபா�ைள உலேகா� உ�ளவா� உணரமா�டா�. "நாயக� 

க�ணய�பா� நாயகி�ைத�ப" எ�ப� உலகி��� எ�வைகயா�� ஒளித�பவ� சிவெப�மாேனஎ��� உ�ைமைய 

உண��தேவ. அ�ைம, அ�பனி� தி��க�ணிைன� �ைத�கேவ உலக� இ���வி�ட�. அதனா� ஞாயி�றி���� 



ஒளித�பவ� சிவெப�மா� எ�ப� ெபற�ப�டத�லவா! நய�ப எ�ப� 'நய�பா�' என� திரி�� நி�ற�. ஞாயி� 

சிவெப�மானி� எ�ெப�� வ�வ�க�� ஒ��. இ���ைமயிைன ந� தமி�� சா�ேறாேர உலகி��� 

உண��தின�. அதைன '��க�மா� ��சிவனா� ��தபி�ைள ��ேபா, தி�ெளாலிஓ� கா�சி வ�வா� . 'எ�பதனா� 

நிைன� ��க. 

(அ. சி.)  ேபதி�த நா� - ேவ�ப��� ேதா��� நா�வைகவா��. ��யிைட - ச�தி. 

(7) 

 
1. நாயக�. சிவஞானசி�தியா�, 1. 2 - 24: 

" நலமலி. அ�ப�, 4. 14 - 8. 

1945. பா���� கீேழ பகேலா� வ��வழி 

யா���� காணெவா� ணாத அ��ெபா�� 

நீ���� தீ�� ந�ேவ �தி�பவ� 

ஆ���� எ�டாத� வாதி�த� தாேன. 

(ப. இ.)  பா�ேபா�� �ல�திட�� ம�ணி� இையபா� வி�� நிைல��� கீேழ நி�ப� ஞாயி� 

வ��வழியா��. அ� தி�வ�� �ைணயி�லாத யாவ���� காணெவா�ணாத அ��ெபா��. நீ�நிைலயாகிய 

ேம�வயி�றி���� தீநிைலயாகிய ெந�ச�தி���� ந�ேவ அ�ஞாயி� ேதா���. அ�ஞாயி� த��ண�� 

�னன�பா� ஆரா�வா� எவ���� எ�டாத அ��ெபா�� பகலவ� ஆவ�. ேம�வயி� - மணி�ரக�. ெந�ச� - 

அனாகத�. ஆதி�த� - பகேலா�. 

(அ. சி.)  பா� - �லாதார�. நீ���� தீ��� ந� - மணி�ரக����� அனாகத����� ந�. வி�� - 

பீச�. 

(8) 

1946. ம�ைண யிட�ததி� கீெழா�� ஆதி�த� 

வி�ைண யிட�� ெவளிெச�� நி�றி�� 

க�ைண யிட�� களித�த வான�த� 

எ��� கிழைம� கிைச��நி� றாேன. 

(ப. இ.)  நில�லக� உ��ைடயாக இ��கி�ற�. அஃ� உ��� ஞாயி�ைற� ��றி வ�கி�ற�. உலக� 

தானாக உ��வத��� பக�� இர�� ��ய ஒ�நா� ஆகி�ற�. அ� ஞாயி�ைற� ��றிவர ����� 



அ�ப�ைத�ேதகா� நா�ெகா�ட ஓ� ஆ�� ஆகி�ற�. இர��ெபா�� வ��கா� அ�ஞாயி� நில�ைத� 

பிள��ெகா�� ேபாவ�ேபா� நம��� ேதா��கி�ற�. அ�ஙன� ம�ைண� பிள�� ஓ�� ஞாயிறான� 

வி�ணி�க�ணதா�� த�ைன�� ெபா��கைள�� த� கதிரா� விள�கி நி�றி��. அ� கதிரா� ஆ�யி�களி� 

க�க� விள�க���. அ�ெபா�� ஆ�யி�க� க��� ெகா��� உ��� ���� இ����� களி�கி�றன. 

அ��ட� த�ைன அக�தழீஇ நி�பதாகிய தியான�தி��� உரிைம ெகா��த��கி�றன�. இ� தியான உரிைமேய 

எ��� கிழைம என இய�ப�ெப�ற�. இைச��நி�ற� - உடனா� நி�ற�. 

(அ. சி.)  இட�� - பிள��. ெவளிெச�� - விள�கி. எ���கிழைம- தியானி��� உரிைம. 

(9) 

1947. பாைர யிட�� பகேலா� வ��வழி 

யா�� அறியா� அ��கைட �லவ� 

தீர� இ��த தி�மைல �ெழ�ப� 

ஊைர �ண��தா� உண��தி�� தா�கேள. 

(ப. இ.)  உலக� ஞாயி�ைற� ��றி வ�கி�ற�. ஆனா� ஞாயி� உலைக� ��றிவ�வதாக� ��ேவா� உ�ைம 

உணராதவராவ�. அ���ைமயிைன ���ண�வினேர உண�வ�. தா��த நிைலயின� ெபா���� ெச�ய�ப�ட 

�லிைனேய உய��த�லாக� க�தி� சில� 

ஞாயி� தி�மைலயிைன� ��றி வ�கிறெத�ப�. உய��ேதா� உ�சி��ைளவாயிலாக ஞாயி�ைற� கா�� �ைறயி� 

கா�ப�. ஞாயி�ைற� பகலவ� என�� பகேலா� என�� ��வ�. 

(அ. சி.)  கைட�லவ� - கைட�ப�ட ��கைள உண��தவ�. தீர� - சிவபிரா�. ஊைர - ஈச� இ���� 

��வம�தி, உ�சி�தாமைர. 

(10) 

பி�டாதி�த� 

1948. நி��� இ���� கிட��� நட��� 

க�றாய ந�தி� க���� இ��தன� 

ெகா�� மல�க� �ழ�வழி ேயா�ட 

ெவ�� விள��� விரி�ட� கா�ேம. 1 

(ப. இ.)  ஆ�யி�க� நி�றா��, இ��தா��, கிட�தா��, நட�தா�� அ�வாகிய சிவ� அவ�க� 

உ�ள�ைதவி�� அகலா� க���� நி�� அ��வ�. அதனா� மல�க� அட���. ஞாயி�றி� ஒளி ந�நா� 



வழியாக� ெச�� பர��. அ�ெவாளி எ�லா ஒளிகைள�� ெவ�� மி�� விள�கி விரி��. இ� ெவாளியிைன 

அகஞாயி� எ�ப. அகஞாயி�: பி�டாதி�த�. பி�ட�- சி��லக�; உட�. அ�ட� - ேப�லக�; உலக�. 

(11) 

1949. ஆதி�த� ஓ� யட��� இட�க�� 

சாதி�க வ�லவ� த�ைம �ண��தவ� 

ேபதி� �லக� பித��� பித�ெற�லா� 

ஆதி�த ேனாேட யட��கி� றாேர. 

(ப. இ.)  உயி��� பி�கைலவழியாக ஓ� ந�நா�யி� ���. ��� ேபா� உ�டா�� அகெவாளி ஞாயி� 

என�ப��. அ�ெவாளியிைன உண��� அ�நிைலயிேல நி�கவ�லா� த�ைம உண��ேதாராவ�. அஃதாவ� 

கால�கண�ைக ேவ��யவா� ����ெகா��� ஆ�றைல� தி�வ�ளா� உைடயராத�. அ� வழி 

�யலாதாரைனவ�� வீ� பித�ற�கைள� பித�றி� திரிவ�. அவ�க� �ற���கா�� ஞாயி�றி� அளைவயாகிய 

கால�கண�கா� வா�நா� ���� மா�� அட��வ�. எனேவ ேயாகிய� வா�நா� அகஞாயி�ைற� ெகா�� 

அள�க�ப�� எ�ப� கா�க. 

(12) 

1950. உ�வி� �ற�ப� �லைக வல�வ�� 

ெசா�கி� கிட��� �ைறயறி வாரி�ைல 

ெசா�கி� கிட��� �ைறயறி வாள��� 

உ�கி� கிட��ெம� ��ள��  3தாேன. 

 
1. நி�றா��. 12. ப�தராய� பணிவா�, 7. 

" ெந��ெந���. 8. �ண��சி�ப��. 8. 

2. த�ைம. சிவஞானேபாத அைவயட�க�. 

3. உ��வா�. அ�ப�, 4. 75 - 6. 

(ப. இ.)  அக�தவ�ய�சியா� உயி��பிைன ந�நா�வழியாக� ெச��தி அகெவாளி�� க�டவ�, அ� 

கா�சியா� பல அ�ட�க�� ஒ�ேறாெடா�� ெந��கி� �ழ��ெகா�� நி��� உ�ைம நிைலயிைன உண�வ�. 

அ�ஙன� உண�வா��� உ�ள�� ெநகி��� 'அயரா அ�பி� அர�கழ� ெச��' எ��� �ைறயா�� ெச�� 

இ���� ெம�ய��நிைல எளிதாக இனிதாக எ���. இ�நிைலயிைனேய உ�ள�� நிைலெயன உைர�க�ப��. 



(அ. சி.)  உ�வி - �லாதார�தினி��� ���ைனயி� ஊ��வி 

(13) 

மனவாதி�த� 

1951. எறிகதி� ஞாயி� மி�பனி ேசா�� 

எறிகதி� ேசாம� எதி�நி� ெறறி�ப 

விரிகதி ��ேள விய��ெம� ஆவி 

ஒ�கதி ராகி� உவாவ� வாேம. 

(ப. இ.)  ெவ�ப� கதிரிைன வீ�� ஞாயி�� த�ப� கதிரிைன வீ�� தி�க�� ேம� கீழா� ேநெரா�க� 

ேதா��� கால� உவாெவன�ப��. உவா-��நிலா: நிைறமதி: �ரைண. அ�ஙன� விரி�� எறி��� கதிரி�� ஆ�யி� 

இய�காநி���. 

(அ. சி.)  உவா - �ரைண. 

(14) 

1952. சா�திர� �ரிய� தா�வரி� �சைன 

��திய பா�வி� இ��வ� ேத��ைற 

அ�த இர��� உபய நில�தி� 

சி�ைத ெதளி�தா� சிவமாயி  1னா�கேள. 

(ப. இ.)  ச�திரகைல எ�� ெசா�ல�ெப�� இடகைல�� �ரியகைல ெய�� ெசா�ல�ெப�� வல�பா� 

கைல�� �ைறயாக இய�கி� ெகா����பி� ந�றவமா� சிவ�ைச�� உ�ற அைமவா� எ�க. �ரியகைலயி�க� 

ச�திரகைல ெபா��தி நிக��கா� �சைன� ெபா�தா� எ�க. அ� கைல ந�நா� வழியாக� ெச���கா� சி�ைத� 

ெதளி��டா��. இவேர 'சி�த� சிவமா�க�' ெப�ற தி�வின�. இவேர சிவமா� அம��தி��தா�. 

(அ. சி.)  பா�வி� இ�� வ�� ஏ��ைற - ச�திரகைல �ரிய கைலயி� ஒ��கி நி��� �ைற. உபயநில� - 

���ைன. 

(15) 

1953. ஆ�� கைலேயா ட��க� அன�மதி 

ஆ�� கைலயிைட நா�ெகன லாெம�பா� 

ஆ�� அ��க� அன�மதி ேயாெடா�ற 

ஆ�ம� �ரைண யாெம� றறி�ேம. 



 
1. ��த�. 8. தி��ேதாணா�க�, 6. 

(ப. இ.)  பி�கைலயாகிய வல�பா� உயி��� என�ப�� ஞாயி��, அனலாகிய தீ��, தி�களாகிய இட�பா� 

உயி����, கைலெயன�ப�� ந�நா��� ஆகிய நா��� கைலெய�� அைழ�க�ப��. அ��கனாகிய வல�பா� 

உயி����, �ல� தீ��, தி�களாகிய இட�பா� உயி���� ந�நா��க� ��� ெபா��த ேமேலாதிய நிைறநிலா 

ஆ�ெம�றறிக. அக�ேத கா�� நிைறநிலாெவ�ப� தி�க� அமி�த� தீ��ைவ ெவ�ணிலாெவ�க. இத�� 

இட� ெந�றி���வ� எ�க. 

(அ. சி.)  ஒ�ற வா��� - ���ப� வாசிைய உ�ளட��� கைல இைட நா�� - இைடகைல, பி�கைல, 

���ைன, அன�. 

(16) 

1954. ஈர�ட� த�பா� இய�கிய வ�ெவாளி 

ஓர�ட� தா���� உணரா �ண�வ� 

ேபர�ட� �ேட பிற�ெகாளி யா�நி�ற 

தார�ட� த�கா ரறிய�த�  1காேர. 

(ப. இ.)  ஈர�டமாகிய அன�� கதி�� உ�ள நிைல�கள�க��� ேமலாக விள��� அ� நிலெவாளி 

�ற�ேத காண�ப�� எ�வைக அ�ட�தா���� அறித�கரியதா��. அஃ� அறி�� பிழ�பாய நி�ப�. அ� ெபரிய 

அ�ட��ேட ஒளி���ெகா�� திக�� ேபெராளியாக��ள�. அ� சிவெப�மா� தி�வ�ளா� அ�ெவாளியிைன 

ெந��க�த�க தவ�ைடயவ� யாவ�! அவேர அறிய� த�கவராவெர�க. இ�தி���றி��� சிவெப�மா� 

ெவ�தி�க� க�ணியா� எ��� ெம��ைமயிைன விள��வதா��. ெப�மா� பி�ைள�பிைற அணிவா� எ�ப� 

ஆ�யி�களி� அறி��� அறிவ� அ� �யிரறிவிைன நா�� வள���� �றி�பா��. ெவ�தி�க� க�ணியா� 

எ�ப� அ��யி��� இறவா இ�ப� சிற�பறி வ��த� �றி�பா��. பி�ைள� பிைற�ட� ேப�மறி ��கறிவா�, 

ெகா�� தி�க� க�ணியி�ப� �� எ�பைத நிைன���க. 

(அ. சி.)  ஈர�ட� - அன�, �ரிய�. அ�ட� த�கா� - அைடய�த�கவ�. 

(17) 

1955. ஒ�பதி� ேமவி �லக� வல�வ�� 

ஒ�ப� மீச� இயலறி வாரி�ைல 

��பதி� ேமவி �த�வ� அ�ளிலா� 



இ�ப மிலாரி�� �ழநி�  2றாேர. 

(ப. இ.)  ேகா�க� ஒ�ப�� வி�மிய ���த� சிவெப�மா� தி�வாைணவழி இய��வனவா��. இ� 

��ைமயிைன அறிவா� அரிய�. ஒ�வ�� இலெர�ேற �றலா�. அ�ெவா�ப�� தனி� ேபரா�ற�ைடய 

�த�ைம�ெபா�� என மய���ப� ெச��வி�டன� 

 
1. அ�ட. அ�ப�, 5. 97 - 2. 

2. ேவ��. ச�ப�த�, 2. 85 - 1. 

" காளேமக�. " 2. 116 - 6. 

" ஊரிலா. அ�ப�, 5. 97 - 7. 

" ஒ�பிற�பி. " 3. 6 - 5. 

" இ�திரிய�. சிவஞானசி�தியா�, 10. 2-1. 

வ�ேத�� ம�ளின�. அ� ேகா�க�பா� மய�க�க எ�� நா�வ� பா�ய மைற�� �ல� பா�ய �ைற�� ஆகிய 

தி�வ�� ெச�தமி� ேவதாகம�க� ஆயி�கண�கான ஆ��க��� ��னேர அ�தியி�� வைரெச�� 

ஓதிய�ளின. அத�பி��� ந�மேனா� அய� மய�கினி��� ெதளி��றார�ல�. ந�ைம வழி�ப���� ெச�ைம 

ெநறிேச� அ��சகேர�� ெதளி��றாரா எனி�? இ�ைல! இ�ைல! ��கா�மி�ைல ெய�ேற ந�லா� நவி�கி�றன�. 

ந�மவ�நிைல அ�சேம கீ�கள தாசார� எ�ச�, அவா��ேட� உ�டா� சிறி�' (1075) எ��� நாயனா� 

ெபா�மைற�� ���� ஒ��� எ���� கா�டாக இ��கி�ற�. இனிேய�� ந�மவ� நா�வ� வழிநி�� ந�லவரா� 

விழி�� எ��� �ல� �ைறயிைன ���� ைக�ெகா�� எ�லா நல�� ெப�� வா�வாராக. சிவெப�மா� 

தி�வ��� �ைண�ரிவதாக. இ� ெவா�பதி�� இைய�திய�கி� ெபா��த நி�ற��பவ� சிவ�. அவேன 

���த�வ� ஆவ�. அவ� தி�வ�� ைகவர�ெபறாதா� 'இ� பிற��� ெவ�வியரா�' இ�ப� எ�தாதவராவ�. 

அ�ம�ேடா? பிற�� இற���� உ�ப��தி� ெப����ப� விைள��� இ���ழ நி�றவ�மாவ�. 

(அ. சி.)  ஒ�ப� - ஒ�ப� ேகா�க�. 

(18) 

ஞானாதி�த� 

1956. வி�� அபர� பரமிர� டா�விரி�� 

அ�த அபர� பரநாத மாகிேய 

வ�தன த�மி� பர�கைல யாதிைவ�� 



உ��� அ�ேணா தயெம�ன ��ள�ேத. 

(ப. இ.)  வி�� எ��� �மாைய இ�வைக�ப�� அைவ, ஒ�� கீ�நிைலவி��; ம�ெறா�� ேம�நிைல 

வி��. இவ�ைற �ைறேய பரவி�� அபரவி�� என� ��ப. அபரவி��வான� பரநாதமாக� ேதா�றி��. 

அவ�றினி��� தி�வ�� ஐவைக� கைலயாக விள�க ��ற�. கைலெயனி�� நிைலெயனி�� ஒ�ேற. அைவ 

�ைறேய நீ�கி, நிைல�பி, �க�வி, அைம�பி, அ��தி எ�பன. இவ�ைற �ைறேய நிவி��தி., பிரதி�ைட, வி�ைத, 

சா�தி, சா�தியதீைத எ�ப. இ�கைலக� வாயிலாக� சிவெப�மா� ���� ெதாழி�ப���வ�. 

இ�நிைலயிைன�தா� ஆ�யி�களி� அக��� ேதா��� சிவ�ரிய� எ�ப. அதைனேய அ�ேணாதய� எ�ப. 

அ��ந� ேதா�ற� அ�ேணாதய�. 

(அ. சி.)  உ��� - நட���. 

(19) 

1957. உ�ள அ�ேணா தய�ெத�� ஓைசதா� 

ெத��� பரநாத� தி�ெசய ெல�பதா� 

வ�ள� பரவி��  1ைவகரி யாதிவா�� 

உ�ளன  2ஐ�கைல� ெகா�றா� உதயேம. 

 
1. ைவகரி, உ��ண�, ேவ��ைம�, ���ம. சிவஞானசி�தியா�, 1. 1 : 20 - 23. 

2. நிக��தி�ம.◌் " 24. 

(ப. இ.)  ஞானாதி�த� எ�ப� அறி���ட� எ�பதா��. இ�வறி���ட� �ல�திடமாக நி�� 

ஓைசவ�வா�� ேதா���. அ�ேவாைச ேம�நிைல நாத�தி� ெசய� என� ��ப. நாதவ�வி� நிற� ெச�ைம என� 

��ப. அ� �றி��� ேதா�றேவ அ�ண� எ�றன�. இைவ வ�ளலாகிய சிவெப�மானா� நிக�வன. இ�த ேம�நிைல 

வி��விலி��� ெசவிேயாைச �தலிய ஓைசக� ேதா���. அ�ேபாலேவ ஐ�கைலக�� ேதா���. ஐ�கைலக� 

(1956) ேமேலாத�ப�டன. இ�ேவாைச நா��� ஐ�கைலக����ப�டன. அைவ�� ஐவைகயாக� �றி�க�ெப�றன. 

அ�ேவாைச ஐ��� வ�மா�: ��ேணாைச, நிைனேவாைச, மிட�ேறாைச, த�ெசவி��� ேக��� ஓைச, பிற� 

ெசவி��� ேக��� ஓைச எ�ப. இவ�ைற �ைறேய, ���ைம, ைபச�தி., ம�திைம. ைவகரி-அ, ைவகரி-ஆ எ�ப. 

உதய� - ேதா��மிட�. ைவகரி - அ, த�ெசவி��� ேக�ப�. ைவகரி - ஆ, பிற� ெசவி��� ேக�ப�. 

(அ. சி.)  உ�ள - உ�ள�தி�. அ�ேணாதய��-சிவ�த சிவ�ரிய ஒளி வீ�தலா�. 

(20) 



1958. ேதவ� பிரா�திைச ப��த ய�ெச��� 

�வ� பிராெனன ��ெனா� கால�� 

நா�வ� பிரா�ந� வா�ைர யாநி��� 

ேம� பிரா�எ�ப� வி�ணவ� தாேம. 1 

(ப. இ.)  ேதவ�க� அைனவ�க��� ���தலவனாக எ��� விள��பவ� சிவெப�மா�. சிவெப�மா� 

தி�வ�ளா� ப��� திைச�� அத�க�ப�� ெபா��கெள�லா�� �ல�ப�தியினி��� ேதா��வி�க�ப�டன. 

அைவ ேதா��த�� இய��த� க��தாவாக நி�பவ� �வ�. அவ�க� சிவெப�மானி� தி�வாைணவழியாகேவ 

இய��கி�றன�. இவ�க��� தனி�ப�ட ஏெதா� �த�ைம�� கிைடயா�. இவ�க� ���ண�பைட�த 

உயிரின�தவேர யாவ�. இவ�கேள அய� அரி அர� என அைழ�க�ப�வ�. இவ�க� �ல� ப�தி�� உ�ப�டவ�. 

இவ�க���� �த�வ� சிவெப�மாேன. இ� �வ���� கால�தா� ��ப�டவ�� சிவெப�மா� தி�வாைணயா� 

இ� �வ�க��� க�காணியாக நி�� ெதாழி�ப���ேவா�� �வ� உள�. அவ�க�� உயிரின�தவேரயாவ�. 

ஆயி�� அவ�க� க��நீ�கிய சிற��யிரின�தவராவ�. இவ�க�� உைறவிட� �மாையயி�க� காண�ப�� 

��ப�திர�டா� ெம�யாகிய ஆசா�ெம� எ�க. ஆசா�ெம� - ��தவி�ைத. இ� �வ�� அய� அரி அர� 

எ��� காரண� ெதாழி�ெபயேர ெப�வ�. இவ�க��, ��ப�� ��றா� ெம�யி� க���ள ஆ�டா�� ஆகிய 

நா�வ�� ஒ� வைகயின� எ�� மைறெசா�லாநி���. இ� நா�வ���� ெபா�வா� �த�ைமய� சிவெப�மாேன. 

இ� �ைறயா� யாவ���� யாவ�றி��� இய�ைக ���த�வனாக விள��பவ� சிவெப�மாேன எ�� 

ம�ணவேரய�றி வி�ணவ�� ந�ணி எ�ணி� க�ணி வ��தா நி�ப�. 

(அ. சி.)  நா�வ� - அய�, அரி, அர�, ஈச�. 

(21) 

 
1. ேதவ�ேகா. 8. தி��சதக�, 30. 

1959. ெபா�யில� ெம�ய� �வனா பதிெய�ைத 

ைமயி�� நீ�� மதிய�கி ஞாயி� 

ெச�யி�� நீ��� தி��ைட ந�திெய� 

ைகயி�� நீ�க� கல�ெத�� தாேன. 1 

(ப. இ.)  இ���� இ�ப�� நா�� என எ� �றி�பிட�ப���ள �வன�க��� �த�வ� சிவெப�மா�. 

அவேன எ�ைத�மாவ�. அவ� பா��ேகாள� �தலாயினா� ��வ�ேபா�� இ�லாதவன�ல�. உ�ைமயாக 



யா��� உ�ளவ�. �ற�ேத ����ள மாயி�ளாகிய ைமயி�ைள நீ��வ� தி�க� தீ ஞாயி� எ��� 

���ேமயா�. இ��ேச� இ�விைனயா� ெச�விைன இ�ைள� ேபா�கிய��பவ� ��திவ�ட��� ���� 

நி�ற��� ந�திெய�கட��. அவேன ஒ��மலமாகிய அறிைவ� தைட�ப���� ஒ���ைளெயா��க எ��� 

உயி��� உயிரா� எ��த�ளியி��தன�. அவ� ெபா�யில� ெம�ய�. ஒ����: ஆ�யிரி�பா� ��ற இய�பா� 

ஒ����ள ெதா�மல�. எ�ைகயி�� - எ�னிட��� ப�ேட��ள இ��. ைக - இட�. பா��ேகாள�: 

ெம��ெபா�ளாகிய கட�ளி� ெல�ேபா�. இவைர நா�திகெர�ப. 

(அ. சி.)  �வனாபதி - �வன�கைள உ�டா�கினவ�. ெம�யி�� - உலக இ��. ெச�யி�� - க�ம�. எ� 

ைக இ�� - எ�னிட�� உ�ள இ��. 

(22) 

1960. தனி��ட ெர�றி� தய�கி�� நீ�க 

அனி�தி� ேமைல ய��கனி �ற� 

கனி��ட ரா�நி�ற கயிைலயி� ஈச� 

நனி��ட� ேம�ெகா�ட வ�ண� மாேம. 

(ப. இ.)  ஒ�பி�லாத சிவெப�மா� தனி��டராவ�. அவ� நிைற�த இ�� நீ�க ஒளிவீசி அ��ெச�வ�. 

அளி�தி�� எ�ப� எ�ைகேநா�கி அளி�தி�� என நி�ற�. அவேன தி�க� அமி�தமாகிய அ��கனி ஊறைல 

அளி�த��வ�. அவேன �தி��த ேபெராளி� பிழ�பா��ளவ�. அவேன தி��கயிைலயி� வீ�றி��த��� சீ�சா� 

ஆ�டவ�. அவேன எ�லா ஒளி��� ஒளிய�ளி�தா� ேமலாக� திக�� தனி��ட� வ�ண�மாவ�. 

(அ. சி.)  எ�றி - வீசி. அளி�தி�� - உதவிெச���. அ��கனி ஊற� - மதி அ�த�. கனி��டரா� - கனி�த 

அ�� ஒளியா�. அளி��ட� அ��ஒளி வீ��. 

(23) 

1961. ேநரறி வாக நிர�பிய ேபெராளி  

ேபாரறி யா� �வன�க� ேபா�வ�� 

ேதரறி யாத திைசெயாளி யாயி�� 

ஆரறி வாரி� நாயக மா�ேம. 

 
1. ெப��. 12. இைளயா���மாற�, 15. 

" அ�திவ�. அ�ப�, 4. 99-1. 



(ப. இ.)  சிவெப�மா� �லறிவாகவ�லாம� ��ணறிவாக ஆ�யிரி�ட� ஒ�றி�� நி�ற��வ�. 

��ணறிெவ�ப� அ��தி அறிவதாகிய அ�பவ அறிவா��. அ� சிவெப�மா� ேவ�பா��றி எ�லா�லக�களி�� 

ஆைண ெச�லா நி�க அ��வ�. அவன�ளால�றி ஆ�யிரி� �ைன�பா� அறிய��யாத எ�லா� திைசகளி�� 

நீ�கமற நிைற�� நி�கி�ற ேபெராளியா� வி�வ�. இ� �ைறயா� சிவெப�மாேன வி�மிய ���த� 

தைலவனாவ�. ேதரறியாத எ�பத��� ேதைர�ைடய ஞாயி�� அறிய��யாத எ�ற�� ஒ��. 

(24) 

1962. ம�டல� ��ேள மல��ெத�� ஆதி�த� 

க��ட� ��ேள கதிெராளி யாயி�� 

ெச�றிட� ெத��� திைசெய��� ேபா�வ�� 

நி�றிட� ேதநிைல ேநரறி வா��டேக. 

(ப. இ.)  ம�தலமாகிய நில�லக���ேள விள�கி� ேதா��� ஒளி�ைடய� ஞாயி�. இ�ேவ �ல�திட�� 

விள��� ஞாயி�மா��. அ�ேவ மிட�றினிடெம�� ெசா�ல�ப�� வி��தியி�க� கதி�கா�� ஒளியா�� திக��. 

அ� ெவாளி எ�லா� திைசகளி�� உலாவி விள���. தி�வ�ளா� நி�ற இட�திேல நி�� தி�வ��ண�வா� 

எ�லா� கா�பா��� இ� ��ைம எளிதி� �லனா�. 

(அ. சி.)  ம�டல���ேள - ம� தல���ேள, �மியிேல. க��ட���ேள - க�ட இட���ேள, 

வி��தியி�. 

(25) 

1963. நாபி�க� ணாசி நயன ந�வி�� 

�பிேயா ைட��� �ட�வி� ேசாதிைய� 

ேதவ�க� ஈச� தி�மா� பிரம�� 

�வ� மாக �ண��தி�� தா�கேள. 

(ப. இ.)  ஆ�யி� உைற�� சீரிய உடலக��� ெகா���, க�, நாசி, ��வந�, உ�சி��ைள எ�� 

ெசா�ல�ப�� ஐ�திட��� உயி��� உயிரா� அறி��� அறிவா� ஒளிெகா��த��� சிவெப�மாைன� 

�மாையயி�க� வீ�றி���� அர�, அரி, அய� எ�� ெசா�ல�ப�� �வ�மாக ெம��ண��ேதா� 

உண��தி��தாெர�க. �பி - உ�சி��ைள. 

(அ. சி.)  நாபி - ெகா���. க�, நாசி. நயன ந� - ��வம�தி. �பி - சிர�. ஈச� - மேகச�. 

(26) 



சிவாதி�த� 

1964. அ�றிய  1பாச இ��ம� ஞான�� 

ெச�றி� ஞான� சிவ�பிர காச�தா� 

ஒ�� மி��ட ராம� ேணாதய� 

��றி�� நீ��த� ேபால� ெதாைல�தேத. 

 
1. ஒ�றறி�தெதா�. சிவஞானேபாத�, 3. 3 - 1. 

" அ�றினவ�. அ�ப�, 6. 93 - 4. 

(ப. இ.)  ஆ�யி�க�� மா�பா��ண�ைவ எ���வ� பாச�. அ� பாச� இ�� எ�� ெசா�ல�ப��. இ� 

வி�� அறிைவ� தைட ெச���. அ�ெபா�� அஃ� அறியாைம எ�� �ற�ப��. இ� வறியாைமயிைன� 

தி�வ��ண�� ெவளி�பட� சிவஒளி ேதா�றி யக���. அக�றேவ, அ� சிவ ஒளியா� விள�க� அளி��� ெபா���� 

தி�கைள�� ஞாயி�றிைன�� ஒளிர� ெச���. �றவி�� அள��� உ�ப�ட அ� ெவாளிகளா� நீ��வ�ேபா�� 

அகவி�� அ�ெவாளி��� ஒளிய��� அளவிலாத சிவஞான ஒளியா� நீ���. 

(அ. சி.)  அ�றிய - மா�ப�ட. இ��ட� - ெப�ைம ெபா��திய �ட�. ��� - ேதா�ற. 

(27) 

1965. கட�கட� ேதா�� கதிரவ� ேதா�றி� 

அட�கிட ��� அவ�றி� அட�கா� 

விட�ெகா�ட க�ட� ேமவிய காய�� 

அட�கிட நி�ற�� அ�பரி சாேம. 

(ப. இ.)  நில�ேத நீ� நிர�பிைவ�க�ப�ட �ட�க� பலவ�றி�� வான�ேத காண�ெப�� கதிரவ� 

ேதா��வ�. அ� கதிரவ� பல �ட�களி�� ஒேர வ�வா�� தனி�தனி ெவ�ேவறாக� காண�ப�வ�. அ�ஙன� 

காண�ப��� கதிரவ� ஒ�வேன. �டமாகிய கட� பலவாத�ப�றி அவ� நிழ�� பலேபா�� ேதா�றி�� உ�ைமயி� 

கதிரவ�, ஒ�வேன. அ� கதிரவைன� தா�தா� க�டவாேற �ட��� அட�கிவிடேவ��ெம�� �ட�ைத 

��னா� அ� கதிரவ� அ� �ட��� அட��வ��ேடா! இ�ைல; இ�ைல. அ�ேபா� தி�நீல க�ட�ைத�ைடய 

���த� சிவெப�மா�� கல�பா� எ�லா உயி�ட�� தனி�தனி ெவ�ேவறாக� காண�ப�வ�. உட��ேதா�� உயி� 

தனி�தனி ெவ�ேவறா�. ஆனா� அ��டலக��� காண�ப�� உயி�ேதா�� நீ�கமற விரவிநி��� சிவெப�மா� 



ஒ�வேன. அவ� கதிரவைன�ேபா� உட�பி� அட�கா�. அவ� உட�பக��� �ற��� யா�க�� எ�ஞா��� விரவி 

நி�ப�. 

"நீ�ேபாலா� ஆ�யி�க� நீ�நிர�� சா�உட�க� 

ஆ�கதி�ேபா� றா�டவ� மா�." 

எ�பதைன நிைன���க. சா� - நீ���ட�. 

(அ. சி.)  கட� - ம��ட�. 

(28) 

1966. தாேன விரி�ட� ���ெமா� றா�நி��� 

தாேன யய�மா ெலனநி�� தாபி��� 

தாேன �ட�யி� ேவற�றி நி��ள� 

தாேன ெவளிெயாளி தானி�� டா�ேம. 

(ப. இ .)  ஞாயி� தி�க� தீ எ��� ���� தனி�தனிேய ஒளித�� ஒளி�ெபா��க�. அைவ ���� 

சிவெப�மா� ஒளியிைன� ெப�ேற ஒளி த�கி�றன. அ� ���� ஒ�ப��தாக நி�கி�றன. அவ�ைற� 

சிவெப�மாேன அய� அரியாக நி�� ஆ�கி�� நி��தி�� 

அ��கி�ற ன�. அ� சிவெப�மாேன உட�யி�க�ட� ேவறற விரவி நி�ற��கி�றன�. அ� 

சிவெப�மாேன எ�லாவ����� �கலிடமாக��ள ெவளியாக�� நி�ற��வ�. எ�லா ெவாளிகைள�� 

ெதாழி�ப���� மாறா� ேபெராளியாக�� சிவெப�மா� நி�ற��வ�. அ�ம�ேடா? இ���� ஓரா�றா� 

நிைல�களமா� நீ�க� ெதாழி��ைணயா� நி�பவ�� சிவேன. ம���வமைன உ�றவ�, தீ��பா�, ம���, 

உைழ�ெச�வா� எ��� நா�வ��ேக �ரிய�. ஆனா� உ�றவைன� ப�றிநி��� ேநா���� ம���வமைனேய 

இடமாக நி�கி�ற�. அ�ேபா� �ய சிவெப�மா�� மா�ப�ட தீய இ����� �கலிடமாக இ��கி�றா�. அ� 

�கலிட� நீ�க� �கலிடேமயா�. ஆைடயி� ேதாய�ெப�ற சாய���� ஆைட நீ�கா� �கலிட�. ஆைடயி� ஏறிய 

அ��கி���� ஆைட தா�கா� �கலிட�. தா�கா� �கலிடெமனி�� நீ�க� �கலிடெமனி�� ஒ�ேற. இவ�ைற 

உட�பி�ப�ட ச�தன�� சாணக�� ேபா��� க�தலா�. ஒ��ைட ெயா��ைமயாக இ� �றி�பிைன� சிவெப�மானி� 

தி�நீலக�ட� விள��வதா��. வி�ேணா� இ���ைன�பா� மி�ெக��த ந�� ெந�றி�, க�ேணா� 

கைறமிட�றி� கா� என நிைன�ேபாமானா� ந�� �லனா��. 

(29) 

1967. ெத�வ� �டர�கி ஞாயி�� தி�க�� 



ைவய� �ன�அன� மா�த� வானக� 

ைசவ� ெப��பதி தா�கிய  1ப��யி� 

ஐவ�� கிடமிைட யாற�க மா�ேம. 

(ப. இ.)  ெத�வ� தி�வ�ளா� ஒளிெப��� திக��� �ட�� தீ, ஞாயி�, தி�க�, நில�, �ன�, அன�, 

மா�தமாகிய கா��, வான�, சி�தா�த ைசவ�ெப� �த�வனாகிய சிவெப�மானா� தா�க� ெப�� பல�யி�, ஆகிய 

எ��� சிவெப�மா� த�ைன நிைன��� ெம�ய�ப�க�� ெவளி�ப�� நி�ற��� நிைல�கள�களாகிய 

தி���வ�களா��. ெம�, வா�, க�, ����, ெசவி எ��� ஐ��லனிக��சி�� உட�� நிைல�களமா��. 

இைவயைன��� உட�பக��� காண�ெப�� �ல�தலாக எ�ண�ெப�� ஆ� நிைல�கள�களி� இைட�மா��. 

இைடெய�பத�� ���ட���� பி�னா� ஓத�ப�� ஆ���� எ�ற�� ஒ��. 

(அ. சி.)  ஐவ� - ப�ேச�திரிய�. இைட ஆற�க� - அ�க�தி� ந�ேவ��ள ஆ� ஆதார�க�. 

(30) 

 



23. ப� இல�கண� 

பிராண� 

1968. உ��� அளவி� உண�� ஒ�வைன� 

ப�� மைறக� பயி�� பரமைன 

எ��� இ���� இைளயா விள�கிைன 

அ�ன மயெம� றறி��ெகா� ேடேன. 1 

(ப. இ.)  சிவெப�மா� 'அ�னியமி�றி� ெச�ேவா� ெச�தி� பய� விைள��நி�'பவ�. அதனா�, 

ஆ�யி�க� அவைன நிைன�த அளவி� அவ� உண�� ஒ�பி�லாதவனாகி�றன�. �க��ெத���� 

ெசா�ல�ெப�� ெச�தமி�� தி�மாமைறயிைன ஆ�யி�களி� அக�� நி�� பயி��வி�பவ� 

சிவெப�மா�. அ�தைக� சிற��வா��த அவ� எ��� எ��த�ளி��ளா�. எ��� நிைல��நி��� 

ேசா�விலா� ேபெராளி� ெப�விள�காக உ�ளவ�� அவேன. அவன� இய�ைக� த�ைம ேபரறி�� 

ெப��த�ைமயா��. அ���ைமயிைன அவன�ளா� அறி��ெகா�டேட�. இ� �றி�� அ�னமய� 

எ�பதனா� ெபற�ப��. அ�ன� 'நீெராழிய� பா�� ���' ஆதலா� அஃ� அறிவி� நிைன�� 

�றி�பா��. 

(அ. சி.)  இைளயா - ேசா�� படாத. அ�ைமய� அ�ெற�� - உட�பினி��� ேவறானவ� எ��. 

(1) 

1969. அ�ன மிர��ள ஆ�ற�  2கைரயினி� 

��னி யிர��� �ைண�பிரி யாத�ன� 

த�னிைல ய�ன� தனிெயா�ற ெத�ற�கா� 

பி�ன மடவ�ன� ேபற� 3கா த�ேற. 

(ப. இ.)  ஆ�யிரி� வா��ைகைய ஆ��நீ��� ஒ�பாக� ��க. அ� 'சிைறெச�ய நி�ற 

ெச���னலி� உ�ள�' எ��� ெம�க�டா�த� ெபா�யி� தமிழா� விள���. அ�தைகய வா��ைக 

�டலக�� இர�� அ�ன�க� �ைணபிரியாதனவா�� ��னி நி�கி�றன. அ� விர�ட�� ஒ�� 

தாேன விள��� ேபரறி�� ெப��ெபா�ளா� சிவெப�மா�. ம�ெறா�� சிவெப�மா� விள�க விள��� 

சி�றறி�� சி� ெபா�ளாகிய உயி�. இவ�ைற �ைறேய ���ண���ெபா�� சி�றறி��ெபா�� என�� 

�றலா�. ேவேறாரா�றா� விள�கி� அறிவ�� அ���வ�� எ��� �றலா�. அறிவ� சிவெப�மா�. 



அ���வ� ஆ�யி�. ஒ�ேற சிவ�த�வ� உ��� உயி� பலவா�, அ�ேற உளநீடைம� எ�பதனா� 

ஒ��� 

 

1. க�வி. நால�யா�, 135. 

2. சிைறெச�ய. சிவஞானேபாத�, 8. 4 - 1. 

3. நானவென�, " 10. 1 - 1. 

" யா� �ேர. �றநா��. 192. 

பல�மா� உ�ைம உண�க. அ� �யிராகிய அ�ன�தி��� தா� சிவெப�மாைனவி�� நீ�கிநி��� 

தனி�த�ெபா�� எ�� எ���கா�� அ� சிவெப�மாைன எ���ேப� கி�டாெத�க. த�னிைல 

ய�ன�தனிெயா�� எ�ற� ஒ�பி�லாத சிவெப�மா� தனி நிைல�ப�டெதா�றாவ�. அறியாைம வய�ப�ட ஆ�யி� 

மடவ�ன� என ஓத�ெப�ற�. ஈ�றா�� ைக�மக��ேபா� தனி�திராைம �ைண� பிரியாைம. 

(அ. சி.)  ஆ�ற�கைர - உலக வா��. அ�ன� இர�� - சிவ�, சீவ�. �ைண�பிரியா - இர��� தனி�� 

இரா. த�ைம - த�னிைல. அ�ன� தனி ஒ�� - விகார�பா��லாத - ஒ�ப�ற பரமா�மா. பி�ன� - இ�ெனா��. 

மடவ�ன� - அறியாைம நிைற���ள சீவா�மா. ேபற�கா� - தா� ேவ� எ�� எ�ணி�ெகா�� இ���� 

அள�� ��தி அைடயா�. 

(2) 

��ட� 

1970. ைவகரி யாதி� மாயா மலாதி�� 

ெபா�கரி யான  1��டாதி ேபத�� 

ெம�கரி ஞான� கிரியா  2விேசட��� 

ெச�கரி யீச� அனாதிேய  3ெச�தேத. 

(ப. இ.)  ஆ�யி�க� மல�பிணி�பினி��� நீ�கி� சிவெப�மா� தி�வ�யி�பமாகிய நல�பிணி���� 

வா�த�ெபா��� உ�ளதாகிய மாையயினி��� ெதா�ைமயிேலேய நா�வைக ஓைசகைள��, ஐவைக மல�கைள��, 

எ�வைக உண��ெம�கைள��, ேதா��வி�� ெம��ெபா�ளா�� சா�றா� எ��� நி�� விள��� சிவெப�மா� 

ேபரறி�� ெப�� ெபா�ளாவ�. அவ� தன� ேபரா�ற� ெப��தி�வா� இ�வைன�ைத�� ஆ�கி அ��கி�றன�. 

அ� �ைறயா� சிவெப�மா� இைவயைன��� ெதாழி�ப���� சா�றாவ� எ�க. ைவகரியாதி நா���: 



ெசவிேயாைச, மிட�ேறாைச, நிைனேவாைச, ��ேணாைச எ�ப. ஆணவ�, க�ம�, மாைய, மாையஆ�க�, 

மைற�பா�ற� எ�பன ஐவைக மல�களா��. எ�வைக உண��ெம�: ம��, கால�, ஊ�, உைழ��, உண��, விைழ�, 

ஆ� எ�பன. 

(அ. சி.)  ைவகரியாதி - ைவகரி �தலிய ஐ�� வா��க�. மாயா மலாதி - மாைய �த� ஐ�� மல�க�. 

��டாதி - ��ட� �தலிய ஏ� த��வ�க�. ெம�கரி - பிற�ைப ஒழி�� நி���. கரி ஈச� - சா�சியான சிவ�. 

(3) 

1971. அ�வி� அ�விைன ஆதி� பிராைன 

அ�வி� அ�விைன ஆயிர� �றி�� 

அ�வி� அ�ைவ அ�கவ� லா�க�� 

அ�வி� அ�ைவ அ�க� மாேம. 

 
1. மாையயி�, நியதிபி�, வி�ைசயி. சிவஞானசி�தியா�, 2. 3: 4 - 6. 

2. ஒ�றதா. " 1. 3 : 5. 

3. சிவன�. " 1. 3 - 12. 

(ப. இ.)  அ�வாகிய ஆ�யி��� உயிரா� ��ணியனா� விள��பவ� ஆதியாகிய அ�ைமைய�ைடய 

சிவெப�மா� ஆவ�. அவைன� தி�வ��ண�வா� அளவி�றி ��கி ஆராயவ�லா�க�� அ���� அ�வா�� 

திக�� சிவெப�மாைன அ��வ� ைக���. அ��வ� - மாண� ேச�வ�. 

(4) 

1972. பட�ெகா�ட ஆலதி� வி�த� ேபால� 1 

�ட�ெகா� ட�விைன� �வழி ெச�ய 

இட�ெகா�ட பாச இ�ளற ேவா�� 

நட�ெகா�ட ந�வழி நாட� மாேம. 

(ப. இ.)  வி�� ஊ�றி விரிவா�� பட��தி���� ஆலமர�தி� த�ைம ���� அத� வி�தி�க� 

அட�கியி��ப�ேபா�, தி�வ�� ஒளியிைன�ெகா�� அ�வாகிய ஆ�யி� உ�ய� ெச�ெநறியிைன� த� 

தி���ள�தைம�தன� சிவ�. அ� தி�வ�ளி� �ைணயா� அ� ந�ெனறியி� ெச�� எ�நா�� ��ப�ைத 

மி�வி��� பாச இ�ைள ��றாக ஓ��த� ேவ���. ஓ�� அக��� �ற��� ஐ�ெதாழி���� இய�றிய��� 

தி�வ�ேச� தி�ெநறிைய நா�வ� நாட�கரிய ெப�ந�ைமயா��. 



(அ. சி.)  பட�ெகா�ட ஆ� - வி��வி��� பட�� த�ைம��ள ஆலமர�. �ட�ெகா�� - அ�� 

ஒளியினா�. விட�ெகா�ட - அநாதிேய ப�தி���ள. நட� - அ�பல� ��த�. 

(5) 

1973. அ��� அவ�� அவ�� அ��� 

க�வற நி�ற கல�ப �ணரா� 

இைணயிலி யீச னவென�� மாகி� 

தணிவற நி�றா� சராசர�  2தாேன. 

(ப. இ.)  மிக�� ��ைமயாகிய அ�வா� உயிரி�� சிவெப�மா��, அ� சிவெப�மானிடமாக ஆ�யி�� 

ேவறற� கல�� நி��� கல��� ெசா�ெலாணாெத�க. ஆயி�� தி�வ��க�ணா� அஃ�ண�த�ேவ���. 

அ�ஙன� உணராதா� ெச�ெநறி��� ேசயராவ�. சிவெப�மா� ஒ�பி�லாதவ�. அவ� எ��� எ�ைலயி�றி� கல�� 

நி�கி�றா�. அ� �ைறயா� அவேன இய��திைண�� நிைல� திைண�மாகிய எ�லா� ெபா��க�ெம�� 

ந�லாரா� ெசா�ல�ப�கி�றன�. 

(அ. சி.)  அவ� - சிவ�. க� - ேபத�. தணி� - எ�ைல. 

(6) 

சீவ� 

1974. ேமவிய சீவ� வ�வ� ெசா�லி�� 

ேகாவி� மயிெரா�� ��ட� �றி�� 

ேமவிய �ற� ஆயிர மாயினா� 

ஆவியி� ��� றாயிர� ெதா�றாேம. 

 
1. ெத�ளிய. ந��ெதாைக, 17. 

2. தாபர. சிவஞானசி�தியா�, 2. 2 - 25. 

(ப. இ.)  '�ற�தா� ெப�ைம �ைண��றி� ைவய��, இற�தாைர எ�ணி�ெகா�ட��' எ�ப�ேபால 

ஆ�யிரி� வ�வ� அளவி��� �றெவா�ணாததா��. அ� ��ைமயிைன ஒ�வைகயாக ஓதிய��வாராயின�. 

உட� கல� உலக� ஊ� �தலியவ��ட� ெபா��திய ஆ�யிரி� வ�விைன� ��ேவாமானா� ப�வின� மயி� 

ஒ�றிைன எ��� ��ப�� ெச�த�ேவ���. பி�� அ� ��றினி� ஒ�றிைன எ��� ஆயிர� 

��ெச�த�ேவ���. அ� நிைலயி� ஏ�ப�� ஒ� ��றிைன �றாயிர� ��ெச�தா� எ�வள� ஏ�ப�ேமா 



அ�வளவா�� ஆ�யிரி� வ�வெம�க. எனேவ, ஆ�யி��� வ�வமி�ெற��� வா�ைமயிைன வன��ற வ��� 

ஓ�வதி�. 

(அ. சி.)  ேகா - ப�. ஆவி - சிவ�. 

(7) 

1975. உ�� ெதளிவ� உைர�க விேயாகேம 

ெகா�� பயி�� �ணமி�ைல யாயி�� 

ப�� பயி�� பயி�சீவ னா�பி�ைன� 

க�� சிவ��� ெகா�வ� க���ேள. 

(ப. இ.)  இய�ைக�ண��� ����ண�த�� ஒ��கிைய�த �ய அறிவிைன�ைடயவ� சிவ�. அதனா� 

அவ� ெதளிவின� எ�� ஓத�ப�கி�றன�. அவ� எ�லாவ��ட�� பிரி�பி�றி நி��� ெபரிேயா�. அதனா� 

வி���பிரி�� தனி��நி��� ப�� அவ�பா� எ��� இ�ைல. ஆயி��, ெதா�ைமயிேலேய அவ�ட� நீ�கமற 

நி�� அக�தவ� பயி��வ�� ஆ�யி� பி�� அவ� தி�வ�ளா� அவ� தி���விைன� கா��. கா�ட�� 

க��தக�� அவ� தி����ெப�� இ����. 

(அ. சி.)  ெதளிவ� - சிவ�. பயி� சீவனா� - ேயாக ெநறி பயி�ற சீவ�. 

(8) 

1976. மாயா �பாதி வச�தா��  2ேசதன� 

தாய ��வ� ளாேல யதி���ட 

ஓ�� உபாதிேயா ெடா�றிெனா� றா�யி� 

ஆய �ரிய� ���தறி வாகேவ. 

(ப. இ.)  ஆ�யி��� மாயாகாரிய உட�� தைடேபா�றதா��. அதனா� அதைன மாயாஉபாதி எ�ப�. அ� 

�டலக��� ���� நி��� ஆ�யி� ேசதனமாகிய அறி�ைடய�. அ� வறி�ைடய உயிைர� தன�� 

உடலாக�ெகா�� சிவெப�மா� சிவ��வாக எ��த��வ�. அ� சிவ�� அக�தவமாகிய ேயாகியைர அத� 

ேமனிைலயாகிய அறி�நிைல��� ���ய��வ�. அ�ஙன� ��டேவ ேயாக�தைடக� நீ���. அ�ெபா�� 

ஆ�யி� உட� கல� உல� உணா எ��� நா�வைக� ப�றி�� ஒ�றி�� ப�றி�றி நா�கா� நிைலயாகிய 

ேப�ற�க�திைன எ���. ேப�ற�க� எனி��. �ரியநிைல எனி�� ஒ�ேற. அ� நிைலயிைன எ�தி� 

தி�வ��ண�வாகேவ நி���. உபாதி - தைட. 

 



1. ப�லா�ற. நால�யா�, 106. 

2. ம�னவ�த�. சிவஞானேபாத�, 8. 

(அ. சி.)  ேசதன�தாய �� - மானிட வ�வ�ெகா�ட ��. அதி� - ேயாக�தி�. ஓ�� - ஒழி��. 

(9) 

ப� 

1977. க�ற ப��க� கதறி� திரியி�� 

ெகா�ற ப��க� �றிக�� ேமயி�� 

உ�ற ப��க� ஒ��ட� பா�ேபா� 

ம�ைற� ப��க� வற�ப�வா�  1தாேன. 

(ப. இ.)  ெம��ண��கைள� தி�வ��ண�வா� க���ள ஆ�யி�க� அ� சிவெப�மாைன நா��திரி��. 

அ�ஙன� திரி�தா��, ெவ�றி�ட� அறி�விள��� க��யி�க� �றிக�� ேம��தா�� சிவைன� ெபா��திய 

உயிரின�க� ஒ��ட� நிைறபா�ேபா� றி�ப நிைலயிைன எ���. இவ�ைறெயாழி�த ஏைன�யி�க� அறிவி�க� 

வ�ைம���� திரி��. அதனா� அறிவி� �ைற�த�யி�களாகேவ இ����. வற� - ெவ�ைம; வ�ைம. 

(அ. சி.)  ப��க� - மனித�க�. ெகா�ற - ேம�ப�ட. �றி க�� - உ�வ வழிபா� ெச��. உ�ற - ேயாக 

ெநறி�ப�ட. 

(10) 

1978. ெகா�ைலயி� ேம�� ப��கைள� ெச�வெத� 

எ�ைல கட�பி� திைறவ ன���� 

வ�லெச� தா�ற மதி�தபி� அ�ல� 

ெகா�ைலெச� ெந�ச� �றி�பறி யாேத. 

(ப. இ.)  ஐ��ல� கா���� த��ல� அறியா� ேம�� ப��களாகிய ஆ�யி�கைள வ�மா� ெச�வத�றி 

ேவெற� ெச�வ�? தி�வ�� உடனா� நி�� உட� கல� உல�� �தலியவ�றி�க� ைவ���ள ப�றி� 

எ�ைலயிைன� கட�பி��� தி�வ�யி���� இ���வி��� அ� ெசயேல ந�லதாகிய வ�ல அ��ெசய� 

ெச�வதா��. அ� தி�வ�� அ�வா� ெச�த�ள� தி���ள�ெகா�ட பி��தா� ப�படா விைளநிலமாகிய 

ஐ��ல� ெகா�ைலயிைன இ�வா� ெச��� தி���றி�பிைன ஆ�யி�க� உண�த����. அத���� ஏ�� அறியா 

இய�பினவா��. 

(அ. சி.)  ெகா�ைல - ஐ��ல�கா�. வ�ல - ச�தி��ளதாக. 



(11) 

ேபாத� 

1979. சீவ ெனன�சிவ ென�னேவ றி�ைல 

சீவ னா�சிவ னாைர யறிகில� 

சீவ னா�சிவ னாைர யறி�தபி� 

சீவ னா�சிவ னாயி���  2கி��பேர. 

 
1. காய���. தி���தியா�, 43. 

2. ெபா�வா���. சிவஞானேபாத�, 11. 2 - 4. 

" ��வி�த. அ�ப�, 4. 99 - 1. 

" எ�டா�. " 4. 84 - 1. 

(ப. இ.)  யா��� பிரி�பி�றி� கல�பா� ஒ�றா� நி��� சிவெப�மா�� ஆ�யி�� 

ஒ�ைறவி�ெடா�றக�� ஒ�ைற� தனி��� கா�த� இயலா�. அஃ� இட�� இட�� நிக�ெபா��� ேபா� 

கல�� கா�பத�றி� தனி��� காண இயலாத த�ைமயிைன ெயா���. அ��ைறயா� 'சீவெனன� சிவென�ன 

ேவறி�ைல' எ�றதா��. அ�ேவ அ�றி� ெபா�ளா� ஒ�ெற�றத��. ஆ�யி� தி�வ�� �ைணயி�லாம� 

சிவனாைர அறியமா�டா. இஃ� ஒளி�ைட�க� கதிரி� �ைணயி�றி� கதிரவைன� காணாைமைய ஒ���. 

தி�வ�ளா� ஆ�யி� ேப�யி�ஆ� சிவனாைர அறி�தபி� ஆ�யி� ேப�யிராகிய சிவனா� தி�வ�யி� அட�கி� 

சிவனாகேவ இ��� இ����. 

(12) 

1980. �ணவிள� காகிய ��த� பிரா�� 

மனவிள� காகிய ம��யி�� ெக�லா� 

பணவிள� காகிய ப�தைல நாக� 

கணவிள� காகிய க�காணி யாேம. 

(ப. இ.)  ேபரி�ப� ேபெராளியா� எ��� நி�� விள��� ��த�ெப�மா��, மனமாகிய 

விள�கிைன�ைட�தா��ள நிைலெப�ற ஆ�யி�க�ெக�லா� க�காணியாவ�. ஈ�� மனெமன�ப�வ� 

இ���ெம�யாகிய ��தித��வமா��. ஐ�தைல அரவி� பட�தி�க� விள�க�த�� மணிக� உ�ளன. அ� 

அரவி� ��ட�கைள� த�னக���ெகா�� விள��� சிவெப�மா� ��டமாகிய ஒளி விள�கின� என�ப�வ�. 



அவ� அறி��க�ணா� காண�ப�� க�காணியாவ�. க� - க�ணா�. காணி - காண�ப�வ�. காணி 

எ�பத��� கா�ப� என�� ெபா���� எனி�� ஈ��� காண�ப�வ� எ�ப�. இ�ேபா� ஈ�� மன�� 

இ��� ெம�யாகிய ��தியிைனேய �றி���. இ� க����ப�றிேய ஒ�கா� ெப���க�� ெதா�கா�பிய 

�னிவனா��, மரபிய� இ�ப�ேதழா� ��பாவி�க� "....ஆறறி வ�ேவ அவ�ெறா� மனேன" எ�� ஓதின�. 

ஆ��� 'மன�' எ�ப� ��தியிைனேய �றி���. மன� ஏைன� சி��யி���� விள�கெம���. ஆனா� 

ப��தறிவாகிய ��தியி� சிற�த விள�க� ம�க�யி��ேக உ��. க�காணி: பழ�ெசா�. 

(அ. சி.)  �ண விள�� - ஆன�த ஒளி பண� - பட�. கண� - ��ட�. 

(13) 

1981. அறிவா� அறியாைம நீ�கி யவேன 

ெபாறிவா� ஒழி�ெத��� தானான  1ேபாத� 

அறிவா யவ�றி�� டானா யறிவ� 

ெசறிவாகி நி�றஅ� சீவ�  2மாேம. 

(ப. இ.)  ���த� சிவெப�மா� இய�பாக� தாேன விள��� ேபரறிவாக��ளவ�. இய�பாகேவ 

பாச�களினி�� நீ�கிய 

 
1. ேக�டா��. 8. ��ட��த�, 28. 

2. நி���ணனா�. சிவஞானேபாத�, 9. 2 - 1. 

வ�. ெபா றிவாயி� ஐ�தவி�தலாகிய ெபா�தீ� ஒ��கெம��� ெபா��ைம நிைலயிலா� ெபாறிகளி� 

வாயிலாகவ�றி நிைல��ள அறிவி� வாயிலாக� கா�ப� எ�பதா��. இ� ��ைம "ேகளாேத எ�லா� ேக�டா�" 

எ��� ெச�தமி�� தி�மாமைற ��வினா� ந��ணரலா�. எனேவ சிவெப�மா� ெபாறிவாயிலி�றிேய அறிவினா� 

எ�லா� உண�வ�. அறிவி�க அறிவா� விள��� ஆ�யிரி� அறிவி�� அறிவா� நி�� அறிவி��� அறிவ�. அ� 

�ைறயி� கல�பா� ஒ�றா�நி��� ஆ�யி� அ� நிைலயி� சிவனாக�� நி���. அ�ேபா� ேப�யிராகிய 

சிவெப�மா�� ஆ�யிராக�� நி�ப�. எ��தறிவி���கா� ஆசா� மாணவனி� ைகைய� பி��� எ��வி�ப�. 

அ�ெபா�� மாணவ� ைக ஆசா� ைக�ளட��வதா� ஆசா� ைகயாக�� �ற�ப��. அ�ேவ இத�� ஒ��. 

(அ. சி.)  எ��� தானான ேபாத� - சிவ�. ெசறிவாகி - கல��. 

(14) 

1982. ஆறாறி� த�ைம அறியா தி��ேத��� 



ஆறாறி� த�ைம அறிவி�தா� ேப�ந�தி 

ஆறாறி� த�ைம அ�ளா� அறி�தபி� 

ஆறா�� க��ற மாகிநி� 1 றாேன. 

(ப. இ.)  அ��ைசவ� த��வ� (2139) ��ப�தா�� இ�னி�ன எ��� ெம��ைம அறியாதி��த 

அ�ேய��� மிக�� சிற�த ந�தி ெய�ெப�மா� தி�வ�ளா� அறிவி�கறிவா� நி�� அறிவி�த�ளின�. அ� 

��பதாறி� த�ைமகைள� தி�வ�ளா� அறி�த பி� அ� ��ப�தா� ெம�க���� அ�பா� நி�ற��பவ� 

சிவெப�மானாவ� எ��� ெம��ைம �ல�ப�டெத�க. 

(15) 

1983. சிவமா கியஅ�� நி�றறி� ேதாரா� 

அவமா மலைம�� மாவ  2தறியா 

தவமான ெச�� தைல�பறி கி�றா� 

நவமான த��வ நாடகி லாேர. 

(ப. இ.)  அ��ைசவ� த��வ� (2139) ��ப�தா�� உண��தவேர பிற�ப�றவராவ�. ஆ�யி�கைள� 

ேப�யிராகிய சிவமா� ெப� வா�வி� ேச��பி��� தி�வ�ளி�க� உைற�� நி�� உ�ைம உண�ேவா� அரிய�. 

அதனா� 'அறி�ேதாரா�' என வின�வாராயின�. ெகா�ைக எனேவா சமய�, மத� எனேவா �றி�ெகா�ேவா� 

நிைலைமயைன��� அவரவ�க� ேம�ெகா��� த��வ�தளவிேலேய நிைலெப��. எ�லா �யி�கைள�� பிணி��� 

பிற�� இற�பாகிய அவ�ெதாழிலி� ப���� மல�க� ஐ�ெத�ப. இ� மல�க� ஐ�தா�� நிக���வி�பன 

எ�வாயி�� வீணாகிய அவ� எ�ேற ெசா�ல�ப��. இ� ��ைமயிைன� பல� அறியா�. பிற��நிைலயிைன 

நா�வைகயாக� ��வ�. அைவ வில��, ம�க�, ேதவ�, நரக� எ�பன. இவ��� எ��� �த� யாைன யீறாகிய 

ஐயறி� உயி�க� அைன��� வில�� எ�ற ப��பி� அட��வனவா��. ஆறறி�யி� ம�களாவ�. ம�களி� 

 
1. ஐ�ெபாறியி�. சிவஞானேபாத�, 8. 4 - 3. 

(பாட�)2. தறியா� 

ந�விைன� ���பின� ேதவராவ�. ம�களி� தீவிைன� ���பின� நரகராவர.◌் இ� நா�� நிைலயிைன�� மா, 

ம�க�, இ�பி, ��பி என� �றலா�. இ�பியாகிய ேதவ�நிைலயிைன அவாவி� தவ� �ரிவா�� உள�. அ�தைகேயா� 

ெச��� தவ� பிற�பிைன� த�வேதயா��. அ� பசி���� பி��� பசி�பா� நிைலயிைனெயா���. இ�தைகய 

தவ�திைன� ெச�� மீ��� பிற�பிைன எ�தி� ����வா�� பல�. அவ�கைளேய 'தைல�பறிகி�றா�' 



எ�ற�ளின�. இ�தைகயா� தா�க� த�க� ெகா�ைகயி� ேக�டறியாத ��ைம�� ேம�ைம�� சிற�த 

த��வ�கைள நா�� த�ைமயிலாராவ�. 

(.அ. சி. ) தைல�பறிகி�றா� - மீ��� பிற�கி�றவ�க�. நவமான - ேமலான. 

(16) 

1984. நாேடா�� ஈச� நட��� ெதாழி�உ�னா� 

நாேடா�� ஈச� நய���ட�  1நா�டா� 

நாேடா�� ஈச�ந� ேலா��க�� ந�கலா� 

நாேடா�� நாடா�க� நா�விைன யாளேர. 

(ப. இ.)  ெபா��வி�வ�� ெபா����வ�� உயிரிைன ஈ��� ெச��� வாளி� ஈா���கண�ெகன 

எ�ணாதவ� த�க�� நா� இ�பமாக� கழியாநி�றெதன எ��� அறியாைமமி�க நா� விைனயாளராவ�. 

இவ�கைளேய தி�வ��வநாயனா� 'ஆைச��ப�� அவ�ெச�வா�' எ�ற�ளின�. அ�தைகய நா� விைனயாள�க� 

ஒ�ெவா� நா�� சிவெப�மா� ெச�த��� ஐ�ெதாழிலி� அ�ைமகைள நிைனயா�. ஒ�ெவா� நா�� அ� 

சிவெப�மா� விைன� பய�கைள� பிறழா நிக��சியாக ஆ�யி�கைள ஊ��� அ�ளிைன�� நாடா�. ஒ�ெவா� 

நா�� தி�வ�ளா� ெச�விவா��த ந��யி���� தி�வ��ண�ைவ ந�கி ஆ�ெகா��� �ைறைமயிைன�� 

நாடா�. ஆ�ெகா�ள�ப�ேடா� ந�லா� எ�� அைழ�க�ப�வ�. இவ�கேள சீவ���த�. சீவ���தெரனி�� 

சிற�பின� எனி�� ஒ�ேற. 

(17) 

 
24. ஐ�தி�திரிய� அட��� அ�ைம 

1985. ஆக மத�தன ஐ�� களி�ள 

ஆக மத�தறி ேயாடைண கி�றில 

பாக� ெம��தைவ தா�� இைள�தபி� 

ேயா� தி���த� ஒ�றறி  2ேயாேம. 

(ப. இ.)  மி�க மத�ைத உைடயனவாகிய களி�க� உட�பக�� ஐ��ள. அைவ ெசவி, ெம�, ேநா��, நா��, 

��� எ�பன. இவ�ைறேய நாயனா� 'உர� எ��� ேதா��யா� ஒைர��� கா�பா�, வரென��� ைவ�பி�ேகா� 

வி��' என வா�ெமாழி�தன�. அைவ அட�கா மத�ெகா����பதா� க�தாகிய க��� 

 



1. ெச�விைன��. 12. சா�கிய�, 5. 

" நாெளன. தி���ற�, 334. 

2. ெதா�டர��. ச�ப�த�, 2. 114 -1. 

" நாம�ல, சிவஞானேபாத�, 10. 2 - 9. 

தறியி� அைணகி�றில. ஈ��� சிவெப�மாைன� க���தறியாக உ�வகி�தன� அவ�றி�வழிேய ெச�� 

அவ�ைறவழிேய ெச�ற அவ�ைற� ைக�ெகா���ள பாகராகிய ஆ�யி�க�� இைள�தன. அ� களி�க�� 

அைல�� அைல�� எ��தன. இ�நிைலயி� சிவெப�மா� தி�வ�ளா� அக�தவமாகிய ேயா�தி���த� எ��� 

ெபா���நிைலெயா�� ஏ�ப�ட�. அ�ேவ அ� �ல�களாகிய யாைனகைள� க���தறியாகிய சிவ�தி� பா� 

அைண�தலா��. இஃத�லா� ேவெறா��� யா� அறிேயா� எ�க. ேம�� 1995இ� ஓ�� அ��� அட��� 

�ைறைம�� இ�ேவயா�. 

(அ. சி.)  ஆகமத�தன - மத�தன ஆக. ஆகமத�� - உ�ம�தமாக. தறி - சிவ�. பாக� - ஆ�மா. 

(1) 

1986. க��தின� ��க��� கா�ெகா�தி� பாக� 

தி��த�� பா�மா� திைக�த�றி� பாயா 

எ���ற ேவறி யி��கி� மா�ேக 

வ��தி�� அ�மா வழிநட  1வாேத. 

(ப. இ.)  ஆ�யி�களி� ஐ��ல�கைள மதமாவாக உ�வகி�ப� ேபா� மன�ைத� ேதராக�� உயி��ைப� 

பா�மாவாக�� உ�வகி�ப�. உயி���� பயி�சியிைன உைர��� தி�ம�திர �தலிய தமிழாகம�கைள ந�� க�� அ� 

பா�மாவிைன� ெச����ைறயாகிய அக�தவ� பயி�சியி� ஆ�யி� �ய�த� ேவ���. அ��யி��பாகிய 

பா�மா�� �த�க� வ��த��ற�றி� தி��த�றா. இ� �ைறயான�றி அ� பாவமாவாகிய உயி��பிைன எ��த�� 

ஏறி இ��பி��, வ��தி வழி நட�தி�� அ�மா வழி நடவாெத�க. இ� �ைறயறியா� ேயாக� பயி�வா� உயி��பிைன 

ம��த�� வி��த�� ஒ��க�� ெச�� ந�ைம எ�தா� தீைம எ�தி� ����வா� நிைலயிைன� 

�றி�பி�பதா��. பா�மா - �திைர. அ�மா - அ� �திைர. இதைன யாைனயாகேவ ெகா�� ெபா�� ��த� 

ெமா��. யாைனயாக� ���கா� பா�மா - மத� பா�கி�ற மா என� ��க. ேயாக�பயி�சியி�றி ஐ��ல�கைள 

அட��வ� ��யாதெதா��. அ�வியாைனக�� வ��த�றாம� வழி�� வ�வதி�ைல. அத�எ��த�� 

ஏறியி��பி�� வ��தி� ெச��தி�� வழிநடவாெத�க. எ��த�; க���; பிட�; ஈ�� ��கி�ேம��. 



(அ. சி.)  கா� ெகா�தி - பிராணவா�ைவ அட�கி. திைக�த�றி - வ��த�ப�ட�லாம�. அ�மா - அ�த 

இ�திரிய�களாய யாைனக�. 

(2) 

1987. �லைம�� ��ைள�� ��ெச�� ேம�� 

நிலைம�� நீைர�� நீ�ைம�� ஐ�� 

�லெமா�� ேகா�ெகா�� ேம��பா� ஒ�வ� 

உல�வ�� ேபா�வழி ெயா�ப� 2 தாேன. 

 
1. ந�ணன�. சிவஞானேபாத�, 10. 2 - 4. 

2. ���. அ�ப�, 5. 47 - 7. 

" உைரமா�ட, 8. தி��ேதாேணா�க�, 14. 

" �லைன��, தி�வா�ெமாழி, 2. 8 - 4. 

(ப. இ.)  ெசவி, ெம�, ேநா��, நா��, ��� ஆகிய அறித�க�வி�� நிைல�களமாகிய ெபாறிக� ஐ��; 

அைவ ஈ��� �லெமன ஓத�ெப�றன. அவ�றினிடமாக நி�� �ல�கைள ஏ��� ெகா��� இ�திரிய�களாகிய 

�ல�ெகாளி ஐ��. அைவ�� ெசவி ெம� ேநா�� நா�� ��ெகன நவில�ப��. அைவ ஈ��� ��ெள�� 

உ�வகி�க�ப�டன. அ� ��க� ெச�� �க�வதாகிய ேமய�ப�� �ல� ஐ��. அைவ ஈ�� நிலெமன 

உ�வகி�க�ப�டன. அைவ ஓைச, ஊ�, ஒளி, �ைவ, நா�ற� எ�பன. அவ�றி��ரிய ப��க�� ஐ��. அைவ 

ேக�ட�, உ�த�, கா�ட�, �ைவ�த�, �க�த� எ�பன. இைவேய நீ� என� �றி�க�ப�டன. இ� பய�கைள அ� 

��க� �க��. அ�ேவ அ� ��க� ெச�� ேம�� ெதாழி�க�மா��. அ� ெதாழி�கேள ஈ�� நீ�ைம என� 

�றி�க�ெப�றன. இ� ைவ��� ெதாழிலா� ேவ�ப��� அறிவி��� பயனா� ஒ��ப�தலி� �ல� ஒ�ேறயா�. 

ேம���� ேகாலாகிய அறிவிைன�ெகா�� ேம��ேபானாகிய ஆ�யி� உட��க�ேதா�� தனி�தனி ஒ�ேறயா�. 

மிக�� அைல���� ேபா�� வழி ஒ�ப� எ�க. அ�ெவா�ப�� உடலக��� காண�ப�� ெதாைளக�. அவ��� 

இர�� வாயி�க� என�� ஏ� சாேலக� என�� �ற�ப��. வாயி�க� இர��� �ைறேய உண� உ���� வழி�� 

ச�ைக ெவளி�கழி�� வழி�� எ�க. சாேலக� ஏ�� �ைறேய காதிர��, க�ணிர��, ��கிர��. க�வா� 

ஒ�� எ�பன. சாலக�: சாேலக�; சாளர�; ச�ன�. ேம��பாைன� ேப�யிராகிய சிவெனன� ெகா�ளி� மா� 

ேம��பவ� ேபா�� ேம��த�ெறாழி� ஒ�� ம��� அவ�பா�ளதா��. அ� மா��� பயைன� ���பா� அ� 



மா���� உரியவராத�ேபா�� ெபாறிகளி� பயைன� ���பா� அ� ெபாறிகைள� �ம�� நி��� ஆ�யி�க� எ�க. 

ேமலதைன வ�� ெவ�பாவா� நிைன���க. 

"ெபாறிேய �லனா��� ளி�திரிய� ��ேம� 

ெநறிேய �ைவநிலனா� நீ�தா� - அறியி� 

நில�ப�பா� ��ெடாழி�� நீ�ைமயா� ஐ��� 

�ல���நில� நீ�நீ�ைம ேபா��." 

(அ. சி.)  �� - ஆ�மா. நில� - �ைவ �தலிய ஐ��. நீ�ைம - இ�திரிய வியாபக�. ேம��பா� - சிவ�. 

வழிஒ�ப� - நவ��வார�. 

(3) 

1988. அ��ள சி�க� அடவியி� வா�வன 

அ���ேபா� ேம���த� அ�சக ேம��� 

அ�சி� உகி�� எயி�� அ��தி�டா� 

எ�சா திைறவைன எ�த� மாேம. 

(ப. இ.)  உட�பாய த��வ� கா�டக��� ��ளியாகிய இ�திரிய�க� அரிமாவாக உ�வகி�க�ப�டன. அைவ 

அ� கா�டக�� வா�கி�றன. அைவ�� ஐ�ேத. அ� ைவ��� �றேம ெச�� �ற� ெபா��கைள �க��� பி�� அக� 

வ�� ேச��. அ� வரிமாவாகிய ஐ�� சி�க�தி� �ரிய நக�திைன�� ப�லிைன�� தி�வ�ளா� அற�ேபாமானா� 

உ�தியா�� சிவெப�மா� தி�வ�யிைணைய எ��த� ���. இ���ைன�பா� இய�ற�ப�� ந�விைன��� 

க�வியாக அ� ைவ�ெபாறிக� அைம��ேபா� அைவ �ரிய நகமாக��, தீவிைன��� க�வியாக அைம��ேபா� 

ந��� ப�லாக�� அைம�தறித� ேவ���. அ�விர��� இைறபணி�� அைம��கா� �ைறேய விர��தி� 

காவலாக�� �ைவ�ெபா�� �ைவ��� �ைணயாக�� ெசா�ெபா�� உைர��� ெபா�பாக�� அைமகி�றன. 

இ���ைம, 

"மாையமா மாைய மாயா வ�மி� விைனயி� வா�ைம 

ஆயவா �யிரி� ேம�� ம�ெளனி� இ�ளா� நி��� 

மாையமா மாைய மாயா வ�மி� விைனயி� வா�ைம 

ஆயவா �யிரி� ேம�� அ�ெளனி� ஒளியா� நி���." 

- சிவ�பிரகாச�, உ�ைம - 20. 



நக�� ப��� இ���ைன��� ெசய��� க�வியா�கா� ந�விைன�கா� நக� ந�ற� விைன���ப�, 

அ��ைன�பா� ஆ�� ெசய� க�� எ�ப. 

(அ. சி.)  சி�க� - இ�திரிய�. உகி� - நக� (ெச��த�) எயி� - ப� (ப��த�). 

(4) 

1989. ஐவ� அைம�ச�� ெதா��� ற�வ�க� 

ஐவ� ைம�த� மாள� க��வ� 

ஐவ� ைம�� சின�ெதாேட நி�றி�� 

ஐவ�� கிைறயி�� தா�றகி 1 ேலாேம. 

(ப. இ.)  'ஆகி�ற ெதா��ேறாடா�� ெபா� எ�ப�' (2139) ஆதலி� அ� ெதா���றா� ெம�க�� 

ஐவ� அைம�ச� ஆவ�. ம�ைறய ெம�க� 'வாயி� மிேல�ச�, சாரண�, �த�, �த மாகத�, �ேராகித�' �தலாயின��; 

இ�ளி மறவ�, யாைனயவீர�, த�கணாள�, ம�ள�, த�திர� தைலவ� �தலாயினா��; 'உ�தி� ��ற�தா��' பிற�� 

ஆவ�. இ� ைவவ�� ெம� வா� க� ����ெசவி ெய��� அறித�க�வி ஐ��� எ�ப. இ� ைவவ�� தா�க� 

�கரேவ��ய �ைறேய உ�ள ஊ�, �ைவ, ஒளி, நா�ற�, ஓைச எ�பனவ�ைற உ�� ���க� க��வ�. அவ�றி� 

எ�ண�ப�ேய வி�டா� அ� �க�� எ�ைலயி�றி� ெச���. அ� ைவவ�� வலிைம மி�க சின��ட� இ��பரானா� 

அவ�க�� இைற இற�தலாகிய �ல�கைள� ெதா���� ெகா��த� எ��� ந�மா� ��யாத ெதா�றா��. 

இைறயி��த�: ஓவா� ெகா��� நிைற�த�. ஐவ��� இைற எ�பைத மனெமன� ெகா�� அ� மன� அ� 

ைவ��லைன�� வி��பியவா� நா� ெச�ல இட�ெகா���வி�டா� மன� வி��பிய �க��கைள� ேத�� ெகா��ப� 

ந�மா� ��யாத ெதா�றா��. அ� ��ைம: 

"��ைக� ெகா�டர� ெபா�ன� ேபா�றிலா� 

நா�ைக� ெகா�டர� நாம நவி�கிலா� 

ஆ�ைக� ேகயிைர ேத� யலம�� 

கா�ைக� ேகயிைர யாகி� கழிவேர." 

அ�ப�. 5. 90 - 5. 

 
1. ��ப�. அ�ப�, 4. 54 - 3. 

எ��� அ�ப� ெப�மா� அ�ளிய ஒ�பி� ெபா�� மைறயா� உண�க. அர�நாம� - 'நவசிவய' 

(அ. சி.)  ெதா���ற�வ� - 96 �ற� த��வ�க�. ஐ�த� - அ�� விடய�க�. ஐவ��� இைற - மன�. 



(5) 

1990. ெசா�லகி� ேல��ட�� ேசாதிைய  1நாெடா�� 

ெசா�லகி� ேல�தி� ம�ைக�� அ��ள 

ெவ�லகி� ேல��ல� ஐ��ட� த�ைம�� 

ெகா�லநி� ேறா�� �திைரெயா�  1ேதேன. 

(ப. இ.)  தி�வ�� நல�தா� ஒ�ெவா�நா�� இய�ைக உ�ைம அறி� இ�ப� ெப���டராகிய 

சிவெப�மாைன� தி��ைற வழியாக� ெபா��ேச� �க� �க�� இ�� நீ�கி அ��தா�கி� ெதா�ககி�ேல�. 

'�வைள� க�ணி �ற� கா�க' என� ெதா�வா� க��� 'அவ�� தா�� உடேன கா�க' எ��� 

ெம��ைமயா� அ�ளா�றலாகிய தி�ம�ைக�� அ��� ேதா�றிய��வ�. அதனா� அவ�� அ��ள� என 

ஓத�ெப�றன�. அவைள�� அ�ேபா� ெதா�� ஆ�ற�ெப�ேற� அ�ேல�. அதனா� ஐ��ல�கைள�� அவ��ட� 

வி��� பிரிவி�றி ஒ���ெச��� மன�ைத�� ெவ��� ஆ�ற� ெப�றிேல�. அதனா� த�ேம� ஊ�வாைர� 

ேபா��ைனயி� வீ��தி இற��� ��ப�ைத எ��வி�க நிைன��� ேபா� �ைற க�லா� ெபா�லா. மாைவ� 

சா��தாைர ஒ��ேள�. 

(அ. சி.)  தி�ம�ைக - அ��ச�தி. த�ைன - மன�ைத. 

(6) 

1991. எ�ணிலி யி�லி �ைட�த� வி��டைற 

எ�ணிலி யி�லிேயா ேடகி� பிைழத�� 

எ�ணிலி யி�லிேயா ேடகாைம கா��ேம� 

எ�ணிலி யி�லேதா� இ�ப�  2தா�ேம. 

(ப. இ.)  விள�கமாக� ெதரி�� ஒ�ப� ெதாைளகேளய�றி மயி��கா�க� அைன��� தனி�தனி� 

க��லனாகா ��ெதாைளக� ஆ��. அதனா� இ� �ட� அளவிட��யாத ெதாைளகைள�ைடயதா��. 

அ�ம��ம��; எளிதி� ேபா�க��யாத ஆணவவ�லி�� நிைற�த பாழைற�மா��. ஆ��� காண�ப�� அளவிலா� 

ெதாைளக� வழி ஐவ�� மன�� அ��த���� ெச��வாராயி� பிற�� இற���� உ�ப�� ��பமாகிய 

பிைழயிைனேய த�வ�. தி�வ�ளா� மன�திைன அட�கி ஐ��லைன�� தி�வ��ெதா��� ஈ�ப���த� 

ேவ���. அ�ஙன� ஈ�ப��தினா� அைவ அ�ெதாைளக�வழி வீணாக� �ற�ெசல மா�டா. அ� �ைறெயா�ேற 

 
1. ெவ�றிேல�, அ�ப�, 4. 78 - 1. 



" அமரக��, தி���ற�, 814. 

2. ெச�கணவ�பா�, 8. தி�ெவ�பாைவ, 17. 

" எ��ேக�. அ�ப�, 6. 99 - 1. 

அவ�ைற� �ற�ெச�லாம� கா�பதா��. அ�ப�� கா�ேபாமானா� மா�ற� மன� அளைவ எ�லாவ�ைற�� கட�த 

எ�ணிலியாகிய சிவெப�மானி� எ��� இ�லாத அளவிட�படாத ேபரி�ப� இறவாத இ�ப அ�பி� ெப�ேபறாக 

வ����. இ�ேவ 'அ��� அட�கா வைக அறி�ேதேன' (1995) எ�பத� ெச�ெபா��. 'அட�கா' ெச�யா எ��� 

வா�பா�� விைனஎ�சமாக� ெகா�க. எனேவ, அட�கி இைறபணியி� ெச��த� எ�பதா��. அட�கா - அட�கி. 

(அ. சி.)  இ�லி - �ைள. இ��டைற - சரீர�. எ�ணிலி - அளவிட�படாதவனான. சிவ� இ�ல� - 

�வாதசா�த�. 

(7) 

1992. விதியி� ெப�வலி ேவைல�� ைவய� 

�தியி� ெப�வலி ெதா�வா� உலக� 

மதியி� ெப�வலி மா�ட� வா��ைக 

நிதியி� ெப�வலி நீ�வலி தாேன. 

(ப. இ.)  கடலா� �ழ�ப�ட இ� நில�லக� இ�விைன�கீடாக அ� விைன�பய� ����� 

நிைல�களமாக��, இ�விைன ஒ�வா� �ரி�� ெப�நிலமாக�� சிவெப�மா� தி���ள�தா� பைட�க�ப�டதா��. 

அதனா� அ� 'விதியி� ெப�வலி' எ�� ஓத�ெப�ற�. இ� �லகி� ���தலாகிய சிவெப�மாைன, 'ெபா�நீ�கி� 

தைன நிைனய வ�லாரா'த� ேவ��� எ��� தி��ைறயி�ப� ெதா�� அத� ெப�ேப� ����� 

இடமாக���ள� வா�லக� என�ப�� சிவ�லக�. ம�க� வா��ைக அ�ைம அ�பரா� ெச�ெபா�ைள� 

ெச�ெபா���ணிவா� ெச�ெநறியி�வழி� ெதா�� பணிெச��� ெம��ண�வி� வலியா� சீ�சிற�பிைன எ���. 

இவ�றி�� ஒ��� ெப��கடலி� ெப�வலியைன��� அத� நீ� வலியா� நிைறவ� ேபா�� ஆ��. ச��, ���, 

பவழ� �தலிய விைல வர�பி�லா� ெபா��ெபா�� உைட�தாைகயா� கட� நிதிெய�� ஒத�ப�ட�. அ� ெப�ைம�� 

அத�� மைழநீரா� வ�வதா��. அதனா� நீ�வலி எ�பத�� மைழநீ� வலி எ�ப�� ஒ��. இ� ��ைம: 

"ெந��கட�� த�நீ�ைம ���� த��ெதழிலி 

தா�ந�கா தாகி வி��" 

- தி���ற�, 17. 

எ��� ெச�தமி�� ெபா�மைறயா� உண�க. 



(அ. சி.)  நிதி - ச��திர�. 

(8) 

25. ஐ�தி�திரிய� அட�� �ைறைம 

1993. ��ட ெமா��ழ ��ள தைர�ழ� 

வ�ட� அைம�தேதா� வாவி��  1வா�வன 

ப�டன மீ�பல பரவ� வைலெகாண��� 

இ�டன� யாமினி ேயதமி ேலாேம. 

(ப. இ.)  ஒ��ழ ஆழ�� அைர�ழ� பர��� உ�ளதாகிய வ�டமாக அைம�தெதா� �க�ேச� 

நீ�நிைலெயா�� உட�பக��� காண�ெப��. அ� நீ�நிைல�� வா�வன �ல�களாகிய மீ�க� பல. ந��� நி�� 

ந�ைம யிய��� தி�வ�ளா� நா� சிவைன� ெபா� நீ�கி� ெதா�தன�. அதனா� சிவெப�மா� அ� மீ�கைள� 

ெச�ைம�ப��த� ெச�பரவனாக� ேதா�றிய�ளின�. கடலி� வைலவீசி மீ� ப��� ம�ளின�. அதனா� அ� 

மீ�க� ெச�ைம��� �ைணயாயின. அதனா� நா� ஐ��ல���ைம� ��ப�தினி�� நீ�கி� சிவஇ�ப நிைனவி� 

��கிேனா� எ�க. ���த� - ஆ�த�; அ��த�. ஐ��ல� அட���ைறைம ஆ�டவைன வழிப�� 

�ைறைமேயயா�. பரவ�: பரதவ�. 

(1) 

1994. கிட��� உடலி� கிளரி� திரிய� 

அட�க ��மவ� தாேன யமர� 

2விட�கிர� ���ற ேம�� சி�ைத 

நட�கி� நட��� நட�� மளேவ. 

(ப. இ.)  அைன��யி�� ந�ெனறி எ���ெபா���� சிவெப�மானா� அைம�த�ள�ப�ட உட�பி�க� 

காண�ப�� ெபாறிக� அ� ந�ைம��� �ைணயாகேவ அைம�க�ப�டன. மல�சா�பினா� அைவக� தீயவழிகளி� 

கிள�கி�றன. அ� வழியி� நா�� ெச�� விடா� நல�சா�பா� 'த�ைம ஐ�� �ல�� பி�ெச��� தைகயினரா�' 

ஒ��த� ேவ���. அ�ஙன� ஒ��தலாவ� த�ைம� சிவெப�மா� தி�வ��ேக ஒ��வி�� மீளா அ�ைமயா� 

வா�த�. இ�ேவ �லனட�கமா��. இ�தைகய �லனட�க��ளவேர �லவராவ�. அ� �லவரா� வி��ப�ப�பவேர 

அமரராவ�. அமர� - வி��ப�த�கவ�. அம�� - வி��ப�. உட�பாகிய விட�கி�க� அ��த� ெபா��த�களாகிய 

இர���ப�தி�� ஈ�பா��� உ�ள� ெச�� நட�தா� உயி��� வீணா��. அ� �யி��� நட��� வைர உட�� 

நட���. 



 
1. ஒ��ழ. அ�ப�, 4. 44 - 2. 

" க�க�. 8. தி��பைடயா�சி, 1. 

" ���ெப�த. அ�ப�, 4. 52 - 2. 

" பாரா�. 8. தி�வ�மாைன, 2. 

" கா�டக��. " ப�டாய நா�மைற. 3. 

2. விட�ெகா�வ�. ச�ப�த�, 2. 30 - 10. 

(அ. சி.)  விட�� - உட�. இர�� - அ��த�, ெபா��த�. கட��மள� - பிராணவா� இய��� வைர. 

(2) 

1995. அ�� மட�கட� ெக�ப� அறிவிலா� 

அ�� மட��� அமர�� அ�கிைல 

அ�� மட�கி� அேசதன  1மாெம�றி�� 

அ�� மட�கா அறிவறி�  2ேதேன. 

(ப. இ.)  �லனட�க� எ�ப� அவ�ைற� தீயவழியி� ெச��தா� (1993) �யவழியி� ெச���தேலயா�. 

இ� ��ைம தி�வ�ளா� ெச�ெநறி� ெச�வா��ேக ெதளியவ��. ஏைனயா� எ�லா� ெபாறி�ல�கைள� ெசயலற� 

ெச�தேல அட��தெல�ப�. அ�தைகேயா� அறிவிலாராவ� என ஒதிய��கி�றன�. சிவ�லக�தா�� சிவைன� 

ெதா�� இைறபணியி� நி�பாராவ�. அதனா� அ��� அட�கிய அமர�� அ�கி�ைல எ�றன�. ஐ��லைன�� 

ெசயலற� ெச�தலாகிய அட��தைல� ெச�தா� அதனக��� த���யி� அறிவ�ற க�ேபா�றா��. அஃ� ஈ�� 

'அேசதன�' என� �ற�ப�ட�. அதனா� அ�சிைன�� அட�காம� அட�கி� சிவ வழிபா��� ெச���� 

அறி�வழியி� றி���� அறிவறி�ேதென�க. அேசதன� - அறிவி�ல�. ேசதன� - அறி��ள�. 'அட�கா' எ�ப� 

ெச�யா எ��� விைன எ�சமாக� ெகா�� அட�கி (வா��) வைக அறி�ேத� என� ெகா�க. வா�� எ�ப� 

அவா� நிைலயா� இைட� பிற வரலா� வ�த�. அட��த� சிவன�யா� தி����ட����� சிவெப�மா� 

தி�வ��க��� (1985) ஒ��� வைக ஓவா� ெச��தி உ��� ந�ெனறி�க� ஒ��த�. 

(அ. சி.)  அ�� - பஞேச�திரிய�க�. 

(3) 

1996. �ழ�கி ெய�வன ��மத ேவழ� 

அட�க அறிெவ���  3ேதா��ைய  4ைவ�ேத� 



பிைழ�தன ேவா��, ெப��ேக� ம��� 

ெகா��தன ேவழ� �ைல�கி�ற வாேற. 

(ப. இ.)  ஐ��ல�களாகிய ��மதேவழ� காவைல� கட�� �ழ�கி எ�வவாயின. அவ�ைற அட��த�� 

அறிெவ��� ேதா��யிைன அக��� ெகா���ேள�. அ� ேவழ� அ� ேதா��யிைன�� ைக�நீவி� த�பிேயா�ன. 

அ�ஙன� ஒ�னைமயா� நீ�க ��யாத ெப��ேக�க� ெப��வவாயின. அ� ேக�டா� அ� ேவழ�க� 

ெகா��ெப�தின. அதனா� அ� ேவழ�க� ந��ைடய ந�ைமகைளெய�லா� �ைல�கி�றன. �ைல�த� - 

ெக��த�. அறிெவ��� ேகா�ைடைய எ��� பாட�தி�� அ� ேவழ�க� 

 
1. கரண�க�. சிவஞானசி�தியா�, 9. 1 - 2. 

2. அ�சினா. அ�ப�, 4. 26 - 5. 

" ெச�ைம ெவ�ணீ�. 12. ச�ேட�ர� - 2. 

(பாட�)3. ேகா�ைடைய. 

4. உரென���. தி���ற�. 24. 

வர�ைப மீறாமலி��பத�� அைம�க�ப�ட அறி��ேகா�ைட எ�க. நீவி - கட��. 

(அ. சி.)  ��மத ேவழ� - இ�திரிய�. பிைழ�தன - தவ� ெச�தன. ம�� - நிைற��. �ைல�கி�ற - 

அறிைவ அழி�கி�ற. 

(4) 

1997. ஐ�தி� ஒ��கி� அகலிட மாவ� 

ஐ�தி� ஒ��கி� அ��தவ மாவ� 

ஐ�தி� ஒ��கி� அர�பத மாவ� 

ஐ�தி� ஒ��கி� அ��ைட யாேர. 

(ப. இ.)  ஐ��ல�க�� தி�ைவ�ெத��� எ��� சிற�த தவ�தினா� ஒ���தலாகிய ந�வழி�ப�டா� 

விரி�த இ� �லக� சிவ�லகமா�� சீ�சா� இ�ப� பய���. ேம�� அ�நிைலேய 'சிவ�ைத�ேபணி� தவ�தி� கழ�' 

எ��� ந�றவ�� ஆ��. அ�ேவ அரனா� தி�வ��ேப�மா��. அ�நிைல ெம�யாக எ�தினவ�கேள எ�யா� 

தி�வ��ைடயாராவ�. எ�யா� தி� - �ைறயாத ெச�வ�. 

(5) 

1998. ெப��க� பித�றிெல� ேப��ேத� நிைன�ெத� 



விரி�த ெபா��ெக�லா� வி�தாவ ��ள� 

ெப��கி� ெப���� ���கி� ����� 

அ��த�� அ�தைன ஆ���ெகா�  1வா��ேக. 

(ப. இ.)  மி�தியாக� ப�னி�ப�னி� ேபசி ஆ�� பய� எ�! கான�நீ� ேபா� ேதா�றி மா�� உலக� என� 

க��ைர��� ஆவெத�? மாயாகாரியமாக விரி�தைம�த ���� ெபா��க��� எ�லா� �ைண�காரணமாக 

நி�ப� உளளேமயா�. உ�ள� காரிய� பா��ைன� ெப��கி விரி�ேமயானா� ெப��வதா��. அ� மனமான� அ� 

காரிய�பா�கைள� ���கி� ����ேமயானா� அைவ�� �����. எனேவ மன�ைத அட�கி� சிவவழிபா��� 

ெச��தி வா�வேத உ�ைம� ெபா�ளா��. இ� ��ைமயிைன� தி�வ�ளா� ஆ���ெகா�வா� அதைன 

ந��ண��தாராவ�. 

(அ. சி.)  ேப��ேத� - கான�. அ��த� - ெபா��. அ�தைன - அ�வள�. 

(6) 

1999. இைள�கி�ற வாறறி� தி��யி� ைவ�த 

கிைள�ெகா�� மீசைன� ேக�� �கேழா� 

தைள�ெகா�ற நாகம� சாட� ஒ��க� 

�ைள�ெகா�ட த�வழி ���� பைட�ேத. 

(ப. இ.)  ஆ�யி�களி� �ல��நிைலயி� - அ� �யி�க� மல�பிணி�பா� வா�வத��வதாகிய இைள�பிைன 

எ��வவாயின. 

 
1. உற�டைல; ேவ��ய நா�, தா�மானவ�, 29. ம�டல�தி�. 9, 10. 

" ேப��ேத� நீ�, சிவஞானேபாத�, 7. 2 - 1. 

அதைன� தி�வ��க�ணா� க����� ேபர�� �ரிவி�தன� சிவ�. அஃ� எ�னெவனி�? ேம�ேம�� 

ெப��� சிவ�ேப�றினி� திைள��மா� ெச��� ேபர�ளா��. அ�ஙன� ெச�த�ளியவ� எ��� ஒ�ப��தா�� 

ேக��றி நி�� நில�� மாறி� ெப���க� ேச� சிவெப�மானாவ�. க���பா� எ�திய நாகமாகிய வி��வினா� 

'ெபாறிவாயி� ஐ�தவி�த�' எ��� அ�சாட� அட���. அைவ அட�கேவ உயி��� ந�நா� வழியி� த���. உயி���� 

த�கேவ வி���� ேம�ேம�� க���� உய��. 

(அ. சி.)  இன�யி� - க�ைண, தைள�ெகா�ற - க��ய, நாக� - வி��. அ�சாட� ஒ��க - ெபாறி வாயி� 

ஐ�தவி�க. �ைள . . . . . . ���� - ���ைனயி� ெபா����. 



(7) 

2000. பா��தன �த�க� ஐ��� படெராளி 

சா��தி� ஞான� தறியினி� ����� 

வா���ெகா� ஆன�த ெம��� அ��ெச�யி� 

ேவ���ெகா� ேமைல விதிய� தாேன. 

(ப. இ.)  �த�களாகிய �ல�க� ஐ��� �ற��� பா�� இய�பின. அதனா� அைவ பா��தன. அ� 

பா�விைன� தி�வ�ளா� அக�றி� சார�ப�� எ��� ெபா�றா� தி�வ��ண�வாகிய க���தறியி� இைண��� 

���வதா��. இைண��� ���வெத�ப� 'சிவசிவ' எ��� ெச�தமி� ���மைறயிைன ந�தாெத��� 

நலவழிபாடா��. அ� ெநறியி� ெச�றா���� சிவெப�மா� சிற�ததாக ஆ��� ெகா�ள�ெப�ற தி�வ��ேபரி�ப� 

எ��� ெப�� ேபர�ளிைன� ெச�த��வ�. அ�ஙன� ெச�த�ளி� அ�ேவ சிற�ததாகிய தி�வ�� ேப�றி� 

ெப�வா�� �ைறைம�மா��. இஃ� ஐ��லைன�� அட�கி�ெகா��� �ைறைமயா� எ��வெத�க. 

(அ. சி.)  விதி - �ைற. பட��கி�ற - பட�கி�ற. 

(8) 

2001. நட�கி�ற ந�திைய நாேடா� ��னி� 

பட��கி�ற சி�ைதைய� ைபய ெவா��கி� 

�றி�ெகா�ட சி�ைத �றிவழி ேநா�கி� 

வட�ெகா� ெத�� மன�ேகாயி  1லாேம. 

(ப. இ.)  எ�லா� எளிதாக�� இனிதாக�� இய�பாக�� நட��மா� தி���ள�தா� தி�வ���ரி�� 

ந�தி�கட�ைள ஒ�ெவா�நா�� அத� அம��த அ�பினரா� இர�� பக�� இகவா� நிைன�த�ேவ���. 

அ�ஙன� நிைன�தா� எ��� பர�� ெச��� உ�ள�ைத ெம�ள ஒ���� த�ைம அ�ளா� வா����. வா��கேவ 

சிவ��வா� ெசவியறி���த�ெப�ற �றியாகிய 

 
1. ைவ�த. அ�ப�, 4. -94 - 5. 

" மறவாைம. 12. வாயிலா�, 8. 

த�த��. 8 - ேகாயி�றி��பதிக�, 10. 

ெச�ய. ச�ப�த�, 3. 51 - 1. 



தி�ைவ�ெத���� தி�மைறயிைன� கணி�த� ைக���. வட ெப��க��� ெத�ெப�� கட�� நட�ெகா� 

இடமாக� ெகா�ட��� சிவெப�மா� தி�ைவ�ெத��� எ��பவ� சி�ைதேய தி��ேகாயிலாக� 

ெகா�ட��வ�. ெசவியறி��உ உபேதச�. 

(அ. சி.)  ைபய - ெம�வாக. �றிவழி - உபேதச�ப�. 

(9) 

2002. ெச�றன நாழிைக நா�க� சிலபல 

நி�ற� நீ�ெபா�� நீ�ேம� எ��ெதா�� 

ெவ�� �ல�க� விைர�� வி�மி�க� 

��� விழவதி� தா�க� மாேம. 

(ப. இ.)  வா�நா�க� நாழிைக, நா�, தி�க�, ஆ�� �தலிய ெபய�ெகா�� சிலபல ெச�றன. ெந�நா� 

நி��� ெபா��ேபா� காண�ப�� 'இ� �ட� நீ�ேம� எ���� ேபா�� ச�தி� மைற�� த�ைம�தா� நி�ற�. 

தி�வ�ளா� �ல�கைள அட�கி விைர�� ேவ�ைகயிைன வி�� அக��க�. அக�றா� ���ேபா� காண�ப�� 

�ற�ெபா��க�ேம� ெச��� ெபாறிகைள� த��த�மா��. ��� உவைமயா� ெபயராக� ெபா��கைள - 

விடய�கைள� �றி�பதாயி��. தா�க� - த��த�. 

(அ. சி.)  ெபா�� - உட�. வி�மி�க� - அட���க�. ���....... தா�க� - விடய�களி� ெச�லாம� 

த��த�. 

(10) 

2003. ேபா�றிைச�  1���னி த�தி� ேமனிைய� 

ேபா�றிெச� மீ�ேட �லைன��� ��தியா� 

நா�றிைச� ��பி�ைன யா��� நாதைன 

ஊ��ைக ��ள� ெதா��க� மா�ேம. 

(ப. இ.)  �ேயானாகிய சிவெப�மா� தி�ேமனிைய� ேபா�றிைச��� ெதா��க�. சிவனிைனவாகிய சிற�த 

அறிவினா� �ல�கைள� ��ெனறியதனி� ெச��� ேபா�கிைன வில�கி ேமலா� ந�ெனறிெயா�க� ெச��� 

ெப�நல� வா����. அ�நல�தா� நா�றிைச��� ��ைன�� பி�ைன�மாக விள��� அைன��யி���� �� 

�த�வ� சிவ�. அவேன நாதனாக�� விள��வ�. அ� சிவெப�மாைன� தி�வ� இ�ப ஊ�றமி� ��டா� 

ெந�சக��� க�� ெதா�க; அதனா� அவ� தி�வ��க� ஒ���த�� நிைல ெப�� எ�க. நாத� - 

ெம���ரவ�. 



(அ. சி.)  ஊ��ைக - அமி�த� ெப��� ஒ��க� - ஒ���த�. 

(11) 

2004. தரி�கி�ற ெந�ச� சகள�தி ��ேள 

அரி�கி�ற  2ஐவைர யா�� உணரா� 

சிரி�கி�ற வா� சிலபல ேபசி� 

வரி�ெகா�ட ைம�� வைரய� வாேம. 

 
1. ேபா�றிைச��� - 4. 58 -10. 

2. அரி���. அ�ப�, 5. 1 - 3 

(ப. இ.)  சிவெப�மா� �மாையைய நிைல�களமாக�ெகா�� தி�வ�ளி�க� 

தி�ேமனிெகா�ட��வ�. இ� சிவன�யா� தி�நீ��� தி�ேமனி�ட� தி��ேகாயிலி�க� சிவெப�மா� 

தி��� வீ�றி��பைத ஒ��ைடெயா���. தி��ேகாயி� �மாையயாக��, தி�ெவ�ணீ� தி�வ�ளாக��, 

உட�� சிவெப�மானாக�� ஒ�பைம���ெகா�க. இ� �றி�ேப 'அ�த �ட�� த��டேன அரனா� மகனா� ஆயினா�'1 

என��, 'ஊ�ட�� ேவ� ெச�தா� ெநா��தா�மைல உ�தமேன' என�� �றி� ேபா�த தி��ைற� 

தி�வ��ெமாழிகளா�' ெபற�ப�� ேப��ைம�� ஆ��. சிவெப�மா� ெகா�ட��� அ�� தி�ேமனிைய� 

சகள� எ�ப�. சகள� - நிைல�கள�; சிவ�ெகா���. அ� சிவ�ெகா��தினிட�� அ��ைடயா� ெந�ச� த�கி 

இ���கி�ற�. அத�� இைட�றாக� �ற�ெபா�ளி� ஈ���� தீரா, இைட�றிைழ��� ஐ��ல அரி�பிைன யா�� 

உணரா�. எ�ளி நைகயா�த��ரிய சில பல சிரி��ெமாழிகைள� ேபசி யாவெத�? உ�தியாக நி�� ந�ைம� பிறவி� 

�ய��ப���வ� ேமக� ���த க�வைரயைனய ஆணவ வ�லி�ேளயா� எ�க. அரி�த� - �����த�. 

(12) 

2005. ைகவிட லாவெதா� றி�ைல க��தி�� 

எ�தி யவைன யிைசயினா�  2ஏ��மி� 

ஐவ �ைடய அவாவினி� ேதா�றிய 

ெபா�வ �ைடய �ல�க�� ஐ�ேத. 3 

(ப. இ.)  ேமேலாதியவா� ஆணவ வ�லி���� அ�சி� சிவவழிபா�ைட� ைகவி�வதா� 

ஆவெதா�றி�ைல. ஆணவ வ�லி�ைள ெவ��வேத சிவரா�திரி� சிவவழிபாடா��. உ�ள���ேள உைற�� 

உண�வினி� ஒளி��� உட�ெப�லா� விள��� சிவெப�மாைன� தி��ைற� தி��ப�ணா� வழிப��க�. 



இைசயினா� எ�பத�� இைசைம இைச என நி�பதாகலி� ெச�தமி�� தி��ைறேய சிவெப�மா� தி�வ�யி� 

ஆ�யி�கைள இைசவி��� அ�மைற என� ��த�� ஒ��. அ�, "வீ�� ஞான�� ெச�தமி� த��" எ�பதனா� 

விள���. ஐ��ல ஆைசயினா� ேதா�றிய நிைலேபறி�லாத மைலயா�ைட ஒ���. அ� �ல�க� ப��� ெபா��க�� 

நிைலேபறி�லன. அைவ�� �ல�க� எ�ேற ெசா�ல�ப��. அ� �ல�க�� ஐ�ேதயா�. அைவ, �ைவ ஒளி ஊ� ஓைச 

நா�ற� (1987) எ��� ஐ��ேமயா�. 

(அ. சி.)  இைச - ப�. ெபா� வ�ைடய - அறியாைமமி���ள மைலயா�ைட ஒ�த. 

(13) 

 
1. வ�� மிைகெச�. 12. ச�ேட�ர�. 

2. வீ�� ஞான��. ச�ப�த�, 2. 2 - 11. 

3. ெபாறிவாயி�. தி���ற�, 6. 

26. அச��� ெநறி 

2006. உண�ெவா� றிலா�ட� உ�ைமேயா ராேதா� 

க�வி�றி ேவதா கமெநறி காணா� 

பணிெவா� றிலாேதா� பரநி�ைத ெச�ேவா� 

அ�வி� �ண�ேதா� அச��� வாேம. 

(ப. இ.)  சிவ�� எ��த�ளிவ�� ஆ�யி�கைள ஆ�ெகா��� ந�வழியா� தி�ெநறி�� வழி��ைணயாக 

நி�பவ� �ல�� அவேன �லெத�வ�. இ� ��ைம! தி�ஞானச�ப�த�ெப�மானாரா� சிவ�� எ��த�ள� 

பா��ம�ன���� பா�� நா����� வழி��ைணயாக நி�றவ� ம�ைகய��கரசியாரா� �ல�� அவேர 

�லெத�வ�. இ� ��ைம ேச�கிழார�க� அ�ளிய "ம�ைகய���� தனியரசி எ�க� ெத�வ�"1 எ�ற மைற 

ெமாழியா� உணரலா�. �ல�� ெவ�பா� தி��ேகாவி� வழிபா� ெச�வா��, சிவதீ�ைக ெச�வி�பா�ேமயாவ�. 

அவ�க� ெச�ைமயாளராக இ��த� ேவ���. அ�தைகய ெப�நிைல��� ெபா��தா� தி��தாமா�களாவா� சிவ 

உண�ெவ�ப� ஒ� சிறி�� இ�லாத �ட�; ��ெபா�� உ�ைமயா� ெம��ைம உணராேதா�; அ�மைறயா� 

தி�ைவ�ெத���பேதச� க�வி�றி��ேளா�. ெச�தமி� ேவதாகமெநறி காணாதவ�; தா�ெவ�� த�ைமயா� 

அ��� பணி�� ஒ� சிறி�� இ�லாேதா�; சிவெப�மாைன�� சி�தா�த ைசவ�ைத�� இக�ேவா�; பிற�� 

இற���� உ�ப���� ஆணவ� ெச���ைடேயா� ஆகிய த�ைமயாளராவ�. 

(1) 



2007. ம�திர த�திர மாேயாக ஞான�� 

ப�த�� வீ�� தரிசி��� பா��பவ� 

சி�தைன ெச�யா� ெதளிவியா ��ெபா��� 

அ�தக ராேவா� அச��� வா�ேம. 

(ப. இ.)  ம�திரமாகிய மைறெமாழி ��ைம��, அதைன� ெபா��ைம�ட� விள��� ெச�தமி�� சிவாகம 

உ�ைம��, அவ வழியாக� பயி�� ெசறி�நிைலயா� ேயாக�� அறி�நிைலயா� ஞான��, இவ�றா� நீ�கேவ��ய 

பிற��� ஒ�கேவ��ய சிற��மா� ப�த� வீ�� தி�வ�ளா� க�� கா��� த�ைம வா��த ந�லா�பா� உபேதச� 

ெப�� அவ� வழி நி�றேல �ல��ெவன ெவளி�ேபாத��� த�தியா� ஒளி�சிற�ெப�க. அ�ெவாளிேய பா��பவைர� 

சிவமாக நிைன�க�����. ெதளிய� பணி���. இைவ ெயா��� இ�றி வயி���பிைழ�பி� ெபா���� 

ேபாலியாக� ���க�ேகால� ���� �சாம� தி��ேகாயி� வழிபா�ெச�ய ��வ��� திரி�� வ�சக�, 

அறிவிலாராவ�. அ�தக� - அறிவிலாதார,◌் ��ட� இ�தைகயா� நாணமிலாதவராகலி� அக�க�ேண அ�றி� 

�ற�க��� ��டராவ�. 

 
1. ம�ைகய����. 12. ம�ைக. 

(அ. சி.)  ஊ�ெபா��� - வயி��� பிைழ�பி��. அ�தகராேவா� - அழகிய ��பீட�தி� அம�ேவா�. 

(2) 

2008. ஆமா றறியாேதா� �ட� அதி�ட� 

காமாதி நீ�கா� கலதி கலதிக�� 

ஆமா றச�தறி வி�ேபா� அறிவிேலா� 

ேகாமா னலனச� தா�� �ரவேன. 

(ப. இ.)  பிற�ப��� சிற���த�கா� வழிவைககைள அறியாேதா� ஆமாறறியாேதானாவ�. அவைனேய �ட� 

எ�� ெசா��� உலக�. காம� ெவ�ளி மய�க� �தலிய ��ற� நீ�கா வீண�க� - பாவிக� அதி�டராவ�. 

அ�தைகய ெப��பாவிகைள ஒ�தவேன ெபா��ெபா�ைள ெம��ெபா�ெளன அறிவி��� அறிவிலா� ���க�. 

அஃதாவ� (1995) ெச��� ெச��� பிற��� மா� �தலிய சி� ெத�வ�கைள��, ேகா�கைள��, அவ�றி��� 

ெப�ைம த�� மைறகைள��, அவ�ைற� ெகா�டா�� ஆசிரிய�கைள�� ந�� மதி�� வழிப�� அவேர ேபாலி� 

���க�மா� ஆவ�. அ�ேதா இவ�க� தா� ெக�வ� ம��ம�லாம� பிறைர�� வழிப�வி��� ெக��கி�றன�. 

எ�ேன ெகா�ைம! இவ�மா��� கழிவிர�க�ெகா�� ந� அ�ப�ெப�மா� ��� அ��ெமாழி வ�மா�: 



"எரிெப ���வ ர�ெவரி யீச� 

��வ ��கம தாவ �ண�கிலா� 

அரிய ய�கரி யாைன அய����ேபா� 

நரிவி ��தம தா�வ� நாடேர." 

- அபப�. 5 - 100 - 7. 

அவ� �ல��வா� ெப�ைம�ைடயவனாகா�. அவ� உ�ைம�� மாறாகிய ெபா���ரவனாவன.◌் 

(அ. சி.)  கலதி - பாவி. அச�� - ெபா��ெபா��. ேகாமானல� - ெப�ைம�ைடயவ� அ�ல�. 

(3) 

2009. க�பாய க�ப�க� நீ�காம� க�பி�தா� 

த�பாவ� ���� தன�ேக பைகயா�� 

ந�பா� அர��� நா����� ேகெட�ேற 

��பாேல ந�தி ெமாழி��ைவ� தாேன. 

(ப. இ.)  �ல��வா� வ�வா� வீ�நிைன�பா� நிைன�கைள� ேதா��� ேபாேத �ைட��விடாம� 

��கவி�வாராகா�. அ�ஙன� பயனி� நிைன�கைள விடாம� நிைன�பா� க�பி�தலாகிய உபேதச�ைத� �ரி�தா� 

அதைன ஏ���ெகா��� ஆ�யி�� த� த�ைமயாகிய அறி�நிைலயி� ெக��. அ� �யிரி� ெச�ெநறி 

��ேன�ற�தி�� அ�ேவ பைகயா��. அற�ைற தவறா� ந�பா�ைமேயா� ஆ�சி �ரி�� ேவ�த���� அ� 

நா����� நீ�கா� ேகேட நா�� ஓ���. இ� ��ைமயிைன ந�தி�த�வ� (98; 99) ெதா�ைமயிேலேய 

தி�வாைண ெமாழி�� ேத�றிய�ளின�. 

(அ. சி.)  க�ப�க� - ச�க�ப�க� (எ�ண�க�), த�பாவ� ஆ�ம அறி�. 

(4) 

2010. ��ட���� ேகா�கா��� ெச��� ��ட� 

�ர�� பழ��ழி வீ�வ�க� ��பி� 

��ட�� வீ�வ�க� ��பி� னறேவ 

��ட�� வீ�வா� ��டேரா டாேய. 

(ப. இ.)  �ற�க� ��டராக இ��பவ�� அக�க�ணாகிய அறி� நா�ட�ைடயா�� ஒ� ��ைவ நா�வ�. 

அ� ��வா� வ�வா� �ற�க� உ�ளாரா� ந�ெலா��க �தலிய அக�க� ��டர� உ�ளவ�� ேகால�தா� 

��வா� ெவளி�ப�வ�. இ� வி�திற�தா�� ஒ�வைகயா� �����டேர யாவ�. அ� ���க� ேகாயி� வழிபாடா� 



ேகாைல� கா�� ெம��ண����� �ைண�ரிவ� ேபா� விள��வ�. அவ� ெபா��ைமைய அறியா� ெம��ைமெயன� 

ெகா�� வழிப�டா� இ�வ�� பிற�� இற���களாகிய �ர�ப�ட பா���ழியி� �� பி�னாக வீ�வ�. இய�ைக� 

��டராகிய உயி�க�� ெசய�ைக� பாவ���ட�களாகிய ��ட�ட� வீ��� அக�க��� ��டரா�� கழிவ�. 

(அ. சி.)  �ர�� - மா�ப�ட. பழ��ழி - பா���ழி. ��பி� அற - ��பி� எ�� இ�லா�. 

(5) 

 
27. ச��� ெநறி 

2011. தாட� தளி��� தைலவேன ச��� 

தாட�� த�ைன யறிய� தரவ�ேலா� 

தாட�� த��வா தீத��� சா�சீவ� 

தாட�� பாச� தணி�� மவ�ச�ேத. 

(ப. இ.)  சிவ��வாக எ��த�ளி வ�� தைலயளி�ரி�� சிவ�� அத�� வழி��ைணயாக நி��� 

�ல���� க��தி� ஒ�வேரயாவ�. சிவெப�மானி� தி�வ�யிைணயிைன� த�த��பவேன ெம���ரவ�. 

ெம���ரவ� எனி�� ச��� எனி�� ஒ�ேற. தி�வ�யிைணயிைன� த�த�ளி� த�ைன�� உ�ைமயாக 

அறிவி�பவ� ெம����. தாைள அ�ளி� த��வாதீதமாகிய அ�பா� நிைல�க� ஆ�யிைர� சார�ெச�பவ� �� 

தி�வ�யிைன� த�தபி� பாச� �ைட�த��வ�. அவ� எ����ள ெம��ெபா�ளாவா�. ச�� - ெம��ெபா��. 

(1) 

2012. தவிரைவ� தா�விைன த�ன� யா�ேகா� 

தவிரைவ� தா�சிர� ேதா�த� பாத� 

தவிரைவ தா�நம� ��வ� ��ட� 

தவிரைவ� தா�பிற வி��ய� தாேன. 

(ப. இ.)  சிவ��வாக எ��த�ளிய சிவ� ஆ�யி�க�� அளி�த��� அ�ளி�பா�க� பலவா�. அைவ 

வ�மா�: த�ன�யா� 

களி� விைனகைள நீ�க அ�ளின�. த�ன�யா�க��� ேகா�க� �����தாம� அவ� ஏ�� ெதாழிைல இய�ற 

அ�ளின�. நமனி� ��வ���ட� ந�கா� விலகைவ�தன�. பிறவி�ெப���ய� நீ�க ைவ�தன�. 

(அ. சி.)  தவிர - ஒழிய. ேகா� - ��ற�. சிர�ேதா� - சிரசி� ேம�. 

(2) 



2013. க��த இ��ேப கனகம தானா� 

மறி�தி�� பாகா வைகய� ேபால� 

�றி�தஅ� ேபாேத ��வ�� ெப�றா� 

மறி��� பிறவியி� வ�த�  1காேன. 

(ப. இ.)  க�ைமநிற� வா��த இ��� ேவதி�பா� ெதாழிலா� ெச�ெபா�னா��. அ�ஙன� 

ெச�ெபா�னானபி� மீ��� இ��பாகா�. அ�வைகேபா�� ெச�விவா��தெபா�� சிவ�� எ��த��வ�. 

�றி�த அ�ெபா�ேத ��வ�� கி���. அ� ��வ�� ெப�றவ� மீ��� பிறவி�ெப��கடலி� வ�� ெபா��தா�. 

(3) 

2014. பாச�ைத நீ�கி� பரேனா� த�ைன�� 

ேநச�� நா� மலமற நீ��ேவா� 

ஆச�ற ச��� வாேவா�  2அறிவ��� 

�ச� கிர��ேவா� ேபாத� ��வ�ேற. 

(ப. இ.)  தி�வ�ளா� சிவெப�மா�ட� த�ைன�� அ�பினா� ஆரா��� அ�ளா� பாச�ைத 

நீ�கியவ��, ஏைனயா���� அ�வ�ளாேலேய மலமற நீ��பவ� ெம���ரவராவ�. அ�ஙனம�றி ந�லறி� 

சிறி�மி�லா� மாய�ேபா�� மனமிர��� - ேகாைழயா�� ��லியராவ�. அவ� ஒ�ஞா��� ெம��ண��� 

�ரவராகா�. 

(அ. சி.)  �ச�� - கலக����. 

(4) 

2015. ேநய�ேத நி��� நிமல� மலம�ற 

ேநய�ைத ந�கவ� ேலானி�த� ��தேன 

ஆய�த வ�த� �வ�ண�� தா�க�ற 

ேநய�� களி�பவ� நீ��  3�ரவேன. 

(ப. இ.)  இய�பாகேவ பாச�களினி�� நீ�கிய ���த�சிவ� அ�பர� அ�பக� தாமைரயி� அ�ளா� 

பிைண�� நி�பன. ��ற 

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

" ெச�பிரத. சிவஞானசி�தியா�, 11. 2 - 2. 



2. ம�திர�தா�. " 12. 3 - 4 

" சா�திர�ைத. தி��களி���ப�யா�, 6. 

3. த�த��. 8. ேகாயி�றி��பதிக�. 10. 

" த�ைன. சிவஞானேபாத�, 12. 4 - 3. 

ம�ற த�ைன ெம�ய�ப�க��� ��றமாக� ெகா��த��� �ைணவ�. எ��� அழியா நிைலைமய�. இய�ைக� 

��ைமய�. சிவெம�ய�யா� ��ட��� தி�வ�ளா� �� ெம��ண�� ைகவர� ெப�றவ� த��வ� 

உண��ேதாராவ�. அவேர மல�பைக ய�றவ�மாவ�. அ�தைகேயா� ேபர�பினராவ�. அவ���� தி�வ��ேபறளி�பவேன 

நிைலெப�ற ெம���ரவனாவ�. 

(அ. சி.)  ேநய� - சிவெநறி. ஆய�தவ� - சிவன�யா� ��ட�தி� இ��பவ�. அ�ற ேநய� - ஆைச அ�ற 

அ�யா�. 

(5) 

2016. பரிசன ேவதி பரிசி�த ெத�லா� 

வரிைச த��ெபா� வைகயா� மாேபா� 

��பரி சி�த �வலய� எ�லா� 

திரிமல� தீ��� சிவகதி  1யாேம. 

(ப. இ.)  ெபா�னா�� ம��� பரிசனேவதி என�ப��. இதைன� ெபா�னா��வ� என� �கலி�� 

ெபா����. ப�ைடேயா� இதைன� �ளிைக எ�றன�. அ� �ளிைக உலகிய�ெபா��களி� இைய�ைடய ெபா��க� 

எ�லாவ�றி�� ப�ட அளவாேன அைவ ���� ெபா�னாகிவி��. அ�ேபா� ெம���ரவனாகிய சிவ�� ெதா�ட 

இடெம�லா� ��மல� அக�� ஆ�யி��கிழவ� ெச�மல� ேநா�றா� ேச��� சிவகதி எ�தி� சிவனாகி� 

சிவன��கீழி��ப�. 

(அ. சி.)  பரிசனேவதி - உேலாக�கைள� ெபா�னா��� ம���. 

(6) 

2017. தாேன ெயனநி�ற ச��� ச�நிதி 

தாேன ெயனநி�ற த�ைம ெவளி�ப�� 

தாேன தைன�ெபற ேவ��� ச��ெபற 

ஊேன ெயனநிைன� ேதா���ெகா�  2உ�னிேல. 



(ப. இ.)  சிவெப�மா� ஆ�யி�ட� பி�னி அ� �யிராகேவ நி�ற��கி�றன�. அவ� தி��� அ� 

நிைலேபா� அ� �யிைர� த��� அட�கி அ� �யி� தானாேய நி�ற��வ�. இ� க��வ�ல �லவ� த� �லைம 

ேமேலா�கா� தானாக� �லைம உ�ளட�கி நி�க� ெபா�வாக ஆெளன� ேதா��வ� அ� ெபா�நிைலயா� ஆளிய�� 

உ�ளட�க� �லைம ேமேலா�க� சிற�பாக� �லவ� என� �கழ�ப�வ�. ஆ��லவ� ஆ��த �லனட�க ஆளாம�, 

வாளட�க ஆ��லவ� அ�� எ�பதைனெயா���. இ� �ைறேபா� உயி� சிவனா� த�ைம ெவளி�ப�� அ� �யி� 

தி�வ��ண�வா� தானாகேவ தைன�ண�த� ேவ���. ெப�ைமமி�க இ� �ட�பிேல உ�னக�ேத உ�ைன�� 

உைடயாைன�� ெம��ண�வா� உ�னி உண��� ெகா�வாயாக. 

(அ. சி.)  தைன�ெபற - த�ைன அறிய. ச�� - ெப�ைம. ஊேன என - இ�த உடலிேலேய எ��. 

(7) 

 
1. இ�தன�தி. சிவஞானசி�தியா�, 9. 3 - 6. 

2. அவேனதாேன. சிவஞானேபாத�, 10. 

2018. வ��வழி ேபா�வழி மாயா வழிைய� 

க�வழி க�டவ� காணா வழிைய� 

ெப��வழி யாந�தி ேப�� வழிைய� 

��வழி ேயெச�� �ட� மாேம. 

(ப. இ.)  விைன�கீடாக வ��வழியா� பிற��� ேபா�வழியா� இற��� எ�ஞா��� மாறா மைறயா மாயா 

அழியா வழியாக நி���. இ� வழியிைன� பிற��� க�வழி க�டவ� கா�ப�. இ� வழியிைன� காணாதவ� 

அ�ளா� கா�� வழி ெப�வழி. அ� வழி ந�தி �த�வரா� நவி�� நா��ய�ள�ப�ட ந�வழியா��. அ�ேவ 

ந�ெனறி; தி�ெநறி. அதைன� சிவ��வி� தி�வ��வழிேய ெச�� ெபா�� ெபற�ெப�வதா��. 

(அ. சி.)  க�வழி - பிற��� வழி. க�வழி க�டவ� காணாவழி, ெப��வழி, ந�தி ேப��வழி - ��திெநறி, 

ச�மா��க�. 

(8) 

2019. ��ெவ� பவேன ேவதாக ம���� 

பரவி�ப னாகி� சிவேயாக� பாவி�� 

ஒ�சி�ைத யி�றி உய�பாச நீ�கி 

வ�ந� �ரவ�பா� ைவ�க� மாேம. 



(ப. இ.)  சிவ�� எ�� அைழ�க�ப�பவ� ெச�தமி� மைற �ைறயா� ேவதாகம� சிற�ெத��ேதா�� 

ேபரி�ப வ�வின�. அ� வ��ைடயவனாகி� ெச�வி �யிரி���� சிவேயாக� ேச��பி� த��வ�. அ� �யி� 

தி�வ��ண�� ைகவ�தைமயா� ேவேறா� எ�ண�� எ��வதி�ைல. அ� �யிைர அ�நிைலயா� உயர� ெச�� 

பாச�பைச யக�றி� தி�வ�நீழ�கீ� வ�வி��� ேப�றி�க� நிைல�பி�பவ� சிவ��வாவ�. 

(அ. சி.)  பரஇ�ப� - ேபரி�ப வ�வின�. உய� - கிைள�� எ��. 

(9) 

2020. ச��� அச��� சதச���  1தா�கா��� 

சி��� அசி��� சிவபர� ேதேச���� 

��த ம��த மற��க மானெசா� 

அ�த� அ���� வாமவ� �றிேல. 

(ப. இ.)  எ��� ஒ�ப��தா� இய�ைக உ�ைம அறி� இ�ப ெம��ெபா�ளா� விள��வ� சிவ�. அ� 

ச�ெத�� ெச�ெபா���ணிவினரா� ஓத�ப��. காரணகாரிய� ெதாட��சியா��, ேதா�றெவா��க� உைடயதா�, 

அழிவி�லதா�, ஆ�ற� உ�ளதா�, அறிவி�லதா� இய�ைக உ�ைமயா� இ��ப� மல�. அஃ� அச�ெத�� 

ஓத�ப��. ச�� - நிைல��ள�. அச�� - நிைலயி�லாத�. ெம� ெபா� எ�பனவ�றி��� இைவேய ெபா��. மல� 

�வைக� ப��. அைவ ஆணவ� க�ம� மாைய எ�� ெசா�ல�ப��. ெச� 

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

" யாைவ��. சிவஞானேபாத�, 7. 

ெபா���ண ◌ிவின� - சி�தா�த ைசவ�. இவேர அ��ைசவ� என�� அைழ�க�ப�வ�. ஆ�யி� 

க��நிைலயி� மல��ட��, ஒ��நிைலயி� சிவ��ட�� ஒ��கி அ�வ�வா� நி���. இ� நிைல��� பளி��, 

க�, வான� ஒ�பாக� ெசா�ல�ப�� ��வந�வி�க� நா� ெபா�� ைவ�கி�ேறா�. அ� ெபா�� ெவ�ைமயாக�� 

ெச�ைமயாக�� அைமயலா�. இய�ைகயாக ஏ�மி�லாத ��வந� ெவ�ைமசா��தா� ெவ�ைமயாக��, 

ெச�ைமசா��தா� ெச�ைமயாக�� காண�ப��. இ� ெவா�����த�� ஏ��ைட�தா��. ெவ�ெபா��� 

ெச�ெபா�� ேம�� ��வந�, ப�பிவ�றா� ேதா��� பதி��. இ�நிைலயி� உயிரிசா�பி என அைழ�க�ப��. அ� 

ெபா��ைமேய த�� சதச�� எ�ப��. இ�தைகய ��ெபா�� உ�ைமயிைன உ�ளவா� எ����கா��பவ� 

சிவ��. சி�� - அறி�ைடய�. அசி�� - அறிவி�ல�. அறி�ைடய உயி�க��� அறிவி�லாத உட� உலக�க��� 

சா�பிடமா� நி��� ேபரறி�ேச� ெப��ெபா�� சிவ�. இஃ� உண�விலா உைட��� உண��ைடய உட��� உயி� 



சா�பிடமா� நி�பேதாெடா���. ஆ�யி� அ���ரவனா� ெபா���ைம உண�வ� �நிைலயா��. உ�ைம 

உணராநிைல �வாநிைல யா��. �நிைல - ��த� �வாநிைல - அ��த�. இ� விர��� ஆ�யி�க�� அ��ப� 

அ��பவ� சிவ�ரவ�. மாறா� ேபரி�ப நிைலைய ம��வி��� மைறெமாழி தி�ைவ�ெத���. அதைன 

அ�ளி�ெச�பவ� அ�தனாகிய அ����வா��. அ� சிவ�� அ�ளி� ��� அ� தி�ைவ�ெத���� ��றிேல 

எ�லா� விள�க���. 

(அ. சி.)  ச�� - சிவ�. அச�� - பாச�. சதச�� - ஆ�மா. 
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2021. உ�றி�� ஐ�மல� பாச �ண�வினா� 

ப�ற� நாத� அ�யி� பணிதலா� 

��றிய ேபத� �ரிய�� றா�வா��� 

த�பர ேம�ேவா� சாதக ராேம. 

(ப. இ.)  ஆ�யி�க��� ப�ேடப�றிய பாச�தினா� ஆணவ� க�ம� மாைய மாையயா�க� நட�பா�ற� 

�தலிய ஐவைக மல�க� ெபா��தின. அவ�றி�மா���ள ப���க� சிவெப�மா� தி�வ�யி� தி��ைறபா� 

வழிப��� பணிதலா� அ�� ஒழி�தன. அ� �யி�கைள� �����ள உலகிய� �க�ெபா��க� மா���ள 

அவாவிைன� ேப�ற�கமாகிய �ரிய��றா� வா��ன�. வா�டேவ த�பரமாகிய சிவெப�மா� தி�வ� தைல����. 

தைல��டேவ இறவா� ேபரி�ப� �க�வ�. அவேர ந�ெனறி� பயி�சியாளராவ�. இவைரேய சாதக� என� ��ப. 

��றாகிய ேப�ற�க� �ல�� �ண��, �ரி� எ��� ��றிட��� காண�ப�� ேப�ற�க�. 

(அ. சி.)  த�பர ேம�ேவா� - சிவ�ைத அைடய �ய�ேவா�. 

(11) 

2022. எ�லா� இைறவ� இைறவி �டனி�ப� 

வ�லா� �ல�� வ��கா� உயி�ேதா�றி� 

ெசா�லா மலைம� தட�கியி� ேடா�கிேய 

ெச�லா� சிவகதி ேச�த�  1விைளயா�ேட. 

 
1. ஆ��த பிறவி�. 8. தி�ெவ�பாைவ, 12. 

 



(ப. இ.)  ஆ�யி�க�� எ�லா� அ�ளி�ெச��� சிவ�� சிைவ�� அ� �யி�களி� ெச�விேநா�கி� 

தி�வ�யி�ப�ைத அ�ளி�ெச�ய வ��கா� வலிைமமி�க ஐ��ல�� அத�� உட�ைதயாக� ப� கரண�கெள�லா� 

பதிகரண�களாக� ெசா�லாமேல ேதா���. அைவ அைம�� அட���; �ைணயா�வி��. சிவெப�மா�� அ� 

�யி�கைள ேம�ேம�� ெப�கி யா��� நீ�கா� நி��� அ�வி�ப��� நிைல�பி�த��வ�. இ�ேவ ஆ�யி�க� 

எ��� ேபரா இய�ைக� சிவகதி�ேப�. இ� ெசயேல சிவனா� தி�விைளயா��. 

(அ. சி.)  ம�லா� - வலிைம��ள. 

(12) 

2023. ஈன� பிறவியி� இ�ட� மீ����� 

தான�� ளி��� தைன���� தா��த�� 

ஞான�தி� மீ�ட�� நா�ட�� வீ��� 

ேமான��� ைவ�த�� ��த�ற�  1ெச�ைகேய. 

(ப. இ.)  ஆ�யி�க��� அறிைவ விள�க�ேவ���. அவ�ைற� ப�ேட ��லிய மல�ைத நீ�க�ேவ���. 

அத�� இய�பாகேவ "விைனயி� நீ�கி விள�கிய அறிவி� �ைனவ�" ஒ�வ� ேவ���. அவேன சிவெப�மா�. 

அ��ைக அ��கா� ேபா��வத�ேறா ெசய�பால�. 'பிறவி� ெப��கட� நீ��வ� இைறவ� அ�ேச��தா�'. 

அ�ஙன� நீ�திேனா� நீ�தா� என�ப�வ�. ம�கைள� பிற�பின� இற�பின� சிற�பின� விற�பின� என வ��கலா�. 

பிற�பின� மீ��� பிற��� விைனயின�. இற�பின� விைனயி� நீ�கிேனா�. சிற�பின� நிைனவி� ஓ�கிேனா�. 

விற�பின� �ட��ட�� ெபா�ேபா� விள�கிய அறிவினரா� வீ�ெப��ய��ேதா�. இவ�� நீ�தா� இற�பினராவ�. 

நீ�வா� இன�க��� நீ��தைல இய�பாக�� நில�� வ�� ேபாதைல� ெசய�பாக�� அைம���ளன�. அ� 

ேபா� நில��வா� இன�க��� நட�தைல இய�பாக�� கட�தைல� ெசய�பாக�� அைம���ளன�. ந�ைம 

ெயாழி�த ஏைனய உயிரின�க�ெக�லா� அைன��� ெசய�கைள�� அக�� நி�� �ைன��� ெச�கி�றன�. 

அதனா� அைவ அ�நிைலயி� சிவைன ஒ�கால��� காணமா�டா. நம�ேகா அக�� �ைன�ப� ம��ம�லாம� 

�ற��� "ஈ�றா�மா� எ�ைத�மா� உட� ேதா�றினரா�" ெவளி�ப�� �ைன��� �ைண�ரிகி�றன�. 

அ��ைண எ�லாவ�றி�� வ�லவரா� ந�லவரா� வாழ� பழ��வேத. அதனா� ந�ைம�ெகா�ேட ந�ைம� 

ெச�ைம�ப��தி அ�ைம அ��கி�றன� சிவ�. 

அ��ைறயி� சிவ� ஆ�யி�கைள� தா�வான பிறவிகளி� அ�ளா� பிற�பி�கி�றன�. இ�விைன�பயைன 

வ�விைன ெப�க���கி�றன�. அவ�றினி��� மீ�பி�கி�றன�. உய��தநிைலயி� அைம�கி�றன�. 

தி�விைன���கி�றன�. த�க�ெச�கி�றன�. ஞான�பிற�பிைன ந��கி�றன�. பிறவாைமைய 



அ��கி�றன�. தி�வ�யி� நா��கி�றன�. வீ�ற� ெச�கி�றன�. ேபசா� பீ�ற வா��கி�றன�. இைவேய 

விற��யி�க��� சிவனா� சிற��� ெச�வி��� ெச�ைகயா�� இ� தி��பா���க� வ�� விைன 

 
1. நீ�கி. 8. அதிசய�ப��, 8. 

�ற��மா. ச�ப�த�, 2. 93 - 5. 

ெய�ச�கைளெய�லா� ெபா�� எளிதாக�� இனிதாக�� விள��த� ெபா��� ��றா�கி �ைர�தன�. ெதாழி� 

உ�ைமைய�� அ�ஙனேம உைர�தன�. இத�க� இ�� மீ�� ஊ�� இ�� ஊ�� உ�� என விைனெய�ச� ஆ��, 

தா��த� மீ�ட� நா�ட� ைவ�த� என� ெதாழி� உ�ைம நா��� காண�ப��. இ� ப��ேம ��த� ஆ��� 

��த�ெச�ைக எ�க. ஆ� எ�ச�க�� ஆ� �ண�கைள�� ஆ� ெநறிகைள�� �றி��� �றி�பா��. நா�� 

உ�ைமக�� நா�� �ைறகைள�� ேப�கைள�� �றி��� �றி�பா��. இ� தி��பா���� ���� அைம�த 

எ����கா�டாக இ��ப� தி�ைவ�ெத��தி� ந�வா� யகர நிைலயா� ந�பியா�ர� (1771) தி�வரலாறா��. 

'சிவயசிவ' எ��� தி�ைவ�ெத��தி� �ைறேய ஆ�ைடய பி�ைள அர� ந�பி அ�க� �ல� எ��� ெச�ெநறி 

�த�வ� ஐவைர�� அைம�� அ�� ��� ஒ��த� இ�ப� ேவ��வா��கிய�பா� எ�க. இதைன வ�� 

ெவ�பாவா� நிைன���க: 

"ஆ�ைடய பி�ைள அர�ந�பி யார�க� 

ேக��ல� ஐவ�� ேக�லா - வா�மி�க 

ஐ�தா� 'சிவயசிவ' அ�தமிழி� ஆரைமவா 

வ�தா� தி�வ�ளா� வா���." 

(அ. சி.) மீ���� - அதினி��� தி��பி� ேபாக�கைள� �சி�பி��. தான��ளி�� - �வன�களி� இ��தி. 

நா�ட� - நிைல ெப�வி�த�. 

(13) 

2024. அ�த ன�ளி� விைளயா�  1�ட�சட� 

சி�ெதா டசி�தற� ெதளிவி�த சீவைன� 

��த� மா�கி� �ைட�� மல�திைன� 

ச��ட ைன�க� ம�தி�� த�ைமேய. 

(ப. இ.) சிவெப�மா� ெச�த��� தி�ைவ�ெதாழிலி� தி�விைனயா��ட� ஆ�யி�களி� உட�பா��. 

அறி�ைடயன விைவ அறிவி�லன இைவ என ஆ�யி�க�� அறிவி�� அ� வறிவினா� ெதளிவி�க�ப�ட 



ெச�வி�யிைர மல�நீ�கி அ��கி�றன�. உ�ைம�ெபா�ளாகிய த�வ�ண� ஆ��கி�றன�. இைவேய 

தி�ைவ�ெத��தி� சிற�பா� ெபற�ப�� ேபரி�ப�ேப�றி��� வாயிலாகிய தி�ைவ�ெதாழிலா��. 

(அ. சி.) சட� - ேதக�. ச��ட� - சிவ��ட�. ஐ�க�ம� - ஐ�ெதாழி�. 

(14) 

2025. ஈச�� வ�கட� தி�ைலெய� ற��ற� 

பாச�� ேளெய��� பாவி�� 2 அ�ணைல 

ேநச�� ேளநி�ற நி�மல� எ�மிைற 

ேதச�ைத ெய�லா� ெதளியைவ� தாேன. 

 
1. ஏ�றவிைவ. சிவ�பிரகாச�, ெபா�. 6. 

2. பாவி�கி�. " 10.7. 

(ப. இ.) ஈச��வ� எ�� ெசா�ல�ப�� பைட�பாதி ஐ�ெதாழி� த�ைமைய�� கட�� ேம� ஒ��� 

இ�ைலெய���, அத�பி�� உ�� ேநா���ேபா� எ�லா� பாசமாகிய மாையயி� காரிய���தா� எ�� உயி� 

நிைன���. அ�ேபா�� நிைன��� என�� அ�ேயனி� அ���ள ெந�ச�� எ��த��� சிவெப�மா� 

அ�ணலாகிய த�ைன��, த�னா� �ர�க�ப�� உலக�ைத�� பிறவ�ைற�� எ���ேள ெதளிய� 

கா��ய�ளின�. அ� சிவெப�மாேன எ�தைலவனாவ�. அவேன இய�பாகேவ பாச�களினி��� நீ�கிய 

�ேயானாவ�. 

(அ. சி.) ஈச��வ� - ஐ�ெதாழி�. 

(15) 

2026. மாணி�க மாைல மல��ெத� ம�டல� 

ஆணி�ெபா னி�ற� க�த� விைள�த� 

ேபணி�ெகா� ��டா� பிற�ப� றி��தா�க� 

ஊ�� கி��தா� உணராத மா�கேள. 

(ப. இ.) ெச�மணி ஒளி�க�களி� கதி�வரிைசக�ேபா� விரி�� பரவி ஒளிவி�� ம�டல� ��வந�வா��. 

'மா�றறியாத ெச�� ப��ெபா�'னாகிய சிவெப�மா� அ�பா� நிைலயா� ஆறிர�� ேச� ஈறி� அறி��ெப�ெவளியி� 

நி�ற��கி�றன�. அதனா� தி�வ�� ேபரமி�த� ெப�கி விைள�த�. அ� வமி�திைன� தி�வ�ளா� 'சிவசிவ' 

என மாறா� மறவா� �றவா� உண�வி� கணி�தலாகிய ேப�தைல� �ரி�� உ��ெகா������ ந�றவ�தின� 



பிற�ப�றி��த ந�ேலாராவ�. இ� ��ைமயிைன உண��� உர�ட� ஒ�கா� �ல�க� மா�க� எ�லா� '�யி� 

�ைவ�� �ந�லா� ேதா��ைவ��' த�� மயலா��� அயி��ைவயா� ஊ��� வா�� வீ��கி��தன�. 

(அ. சி.) மாணி�க மாைல - மணி ஒளி ேபா�ற கதி� ஒளி���ட�. ஆணி� ெபா� - ெபா�ன�பல� - 

உ�சி�தாமைர. ஊ��� ேசா����� ேகடா�. 

(16) 

2027. அச�ெதா� ச��� அச�ச�� நீ�க 

இைச�தி� பாச�ப� றீ�க� மாேற 

அைச�தி� மாைய அ��தா� மா�ேக 

இைச�தா� ெமா�றறி வி�ேபா�  1இைறேய. 

(ப. இ.) அச�� எ�� ெசா�ல�ப�� அறிவி� ெபா��க��, அ� வறிவி� ெபா�ளாகிய உட�ட� ேச��� 

உல�� ச�தாகிய அறி��ெபா�ளா� உயி�� தனி�தனி நி�பி� ஏ�� பயனி�றா�. அச�ச�� எ��� 

அறியாைமேயா� ��ய அறி��த�ைமயா� உயி�ைம ப���வ� என�ப��. ப���வ�ைத� பிணிைம என�� ��ப. 

ஈ�� அச�ச�ெத�� ஓதின�. அ� வச�ச�தாகிய அைன��� அ�ளா� நீ��த�ேவ���. நீ�கேவ 

ெதா�ைமய எ�� ந�ைம�ண��தாரா� இைச�க�ப�� பாச�ப�� இ�� அ��. 

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

காரணமாையயினி�� �ைறேய கல����� ேதா�றிய காரியமாைய ஒ��. அ� மாைய மலக�ம�கேளா� விரவாத 

ப�தி �மாைய எ���, அவ��ட� விரவிய ப�தி �வாமாைய எ��� இ�வைக�ப��. அ�தைகய இ�மாைய��, 

அ�வாகிய சி��யி��, தானாகிய ேப�யிரா� சிவ�� எ��� இவ�ைற இைச�த�ளியவ�� சிவேன. ஒ�ெற�� 

ெசா�ல�ப�� தி�ைவ�ெத��தா� ெபா��மைற அறிவி�த��பவ�� சிவேன. அவேன 'ெத�னா�ைடய சிவ�'. 

அவேன 'எ�நா�டவ���� இைற'. இைற - பதி. ஒ�� - உ�ைம உபேதச�. 

(அ. சி.) அச� ச�� - சீவ��வ�. அ� - ஆ�மா. இைச�தா� - ��� ைவ�தவ�. 

(17) 

2028. ஏ� ெநறிேய மல�ைத எரி�தலா� 

ஈறி� உைரயா� இ�ைள ய��தலா� 

மாறி� ப�பாச� வா�டலா� வீ�க 

�� பரேன ��வா� இய�பிேல. 



(ப. இ.) சீல�, ேநா��, ெசறி�, அறி� எ��� ந�ெனறி நா�ைமவழி� தி�வ��� ஏ���ைறயா� 

சிவ��வானவ� ஆ�யி�களி� மாையக�ம�கைள எரி�த��கி�றன�. ஈறி� உைரயாகிய தி�ைவ�ெத��தா� 

ெபா�லா வ�லி�ளா� ஆணவ�ைத அ��த��கி�றன�. ஒ�பி�லாத ப�பாச�ைத வீ�க என இைறபணியா� 

த�பணியி� நி��தி வா�� அ��கி�றன�. இ� �ைறகைள� தி��ைற வழி� �றிய��கி�ற வி��ெபா�ேள 

ெசா��மிட��� சிவ��வாவ�. இத�க� ஓத�ெப�� எரி�த� அ��த� வா�ட� எ��� ெசா��றி�பா� 

�ைறேய எ��விைன ஏ�றவிைன ஏ�விைன எ�ற ��ற� நீ�க� ெபற�ப��. எ�� விைனஎரி�த� ஏ�ற 

விைனய��த�, ��சவா� ட�ஏ� ெசா� எ�ற �ைறைமகைள எளிதாக�� இனிதாக�� ெவளி�ப��திய��ேவா� 

சிவெப�மானாவ�. 

(அ. சி.) ஏ� + ெநறிேய - உ�டா��ெபா�ேத. ஈறி� உைர - அழியாத உபேதசெமாழி. மாறி� - ஒழியாத. 

(18) 

 
28. �டாெவா��க� 

2029. க�காணி யி�ெல�� க�ள� பலெச�வா� 

க�காணி யி�லா விடமி�ைல கா��கா� 

க�காணி யாக� கல�ெத�� நி�றாைன� 

க�காணி க�டா� களெவாழி� தாேர. 

(ப. இ.) ேம�பா�ைவயி�� ஏ�பன ெச�வி�ேபா� க�காணியாவ�. அவேன கட��� ஆவ�. இ� 

��ைமயிைன யறியா� பல� தவறான ெச�ைகக� பலவ�ைற�� ெச�கி�றன�. அவ�க� எ�ண�தி� 

க�காணி இ�ைல எ�பேத. ஆரா�மிட�� இட���� உரியவ� இ�ைலயாயி� அ�விட�� இ�ைலயா��. 

ேம�பா�ைவயாளராக� கல�� எ��� நல�ெபற நி�ற��வ� சிவ�. அ�ஙன� நி�ற��பவைன ந�றவ�தா� 

க�காணி��� க�டவ� ெபா��தா� ெச�ைக �தலிய களெவாழி�தாராவ�. க�காணி எ�ப� மிக�ெப�� 

பழ�தமி��ெசா�. 

(அ. சி.) க�காணி - ேம�பா�ைவயாள�. 

(1) 

2030. ெச�தா� அறி�� ெச��கட� வ�ட��� 

ெபா�தா� மிக�� �ல��� மனித�க� 

ெம�தா� உைர�கி�வி� ேணா�ெதாழ� ெச�வ� 



ைமதா�� தில�� மிட�ைட ேயாேன. 1 

(ப. இ.) ெச�விய கடலா� �ழ�ப�ட நில�லக�� மைற��� ெச��� ெசய�கைள� ெச�தவ� 

அறிவான�லவா? அ�ப�யானா� அவ� உைற�� உடைல��, உைற�ைள��, உலக�ைத��, ஊ� �தலிய பிறவ�ைற�� 

பைட�த�ளி உடனா� நி�� உண��திய��� சிவெப�மா� எ�ப� அறியாதி��ப�! அவ� அறியாென�� பல� 

தவ� ெச�கி�றன�. அவ�களைனவ�� ��வி� த�ைம�தாேம ஏமா�றி� ெகா�ேவாராவ�. ெபா��ைர �க���, 

தீயெச�விைன ெச��� மிக�� ����கி�றன�. ��ெனறி� ெச��� ேபா�கிைன�ைடய மனித�க� 

அ�தைகேயா� ந�ெனறிெயா�கி ெம��ைர ெமாழிவரானா� அவ�க� சிவன�யாராவ�. அவ�கைள வி�ணவ�� 

ந�ணி� ெதா�வ�. அ�ஙன� ெதா�மா� ெச�த��பவ� சிவ�. அவ� நீல�கதி� சாலவீ��. மணிமிட�� 

ேவ�தனா� சிவெப�மானாவ�. 

(2) 

2031. ப�திவி� ��� பகைல� கழிவி� 

ம�தக�� க�ேறா ம�பிற� ��ள� 

வி����� ��� விைள�ல� பா�ெச��� 

பி�த�க� ெக��� பிற�பி�ைல  2தாேன. 

(ப. இ.) ேகாலமா�திைரயா� ப�தி�ைடயா� ேபா�� ஏைனயா��� அ� ெநறி�ைறகைள� ேபாதி�� 

விைலெப�� வா�� வ�சக� வீணா� கழி�பவராவ�. அவேர ெப�மய�க�ெகா�ட ம�தக�� ஆவ�. அவ��ேக 

ம�பிற��� உ��. பிற���� அ��பைடயான எ��விைனைய ெந�����ப�ேபா� சிவ��வி� தி��கைட�க� 

ேநா�கா� எரிேச�வி�ெதன� ெச�தவ� பிற�� விைள�லமா� க��ைபயிைன� பா�ெச�தவராவ�. அவேர 

சிவ�பி�தராவ� சிவ�பி�தராவா� தி�வ��ண�� ைகவ�ேதா�. அ� பி�த�க�ேக எ�ஞா��� பிற�பி�ைல எ�க. 

ேகால� - தி�ேவட�. 

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

2. வி�திைன�. தி���தியா�, 28. 

" மற�பி���. சிவஞானேபாத�, 12. 2 - 1. 

(அ. சி.) ப�தி வி���� - ப�தி ெநறியி� தா� நி�லாம� கா��காக� பிற��� எ���ைர��. பகைல� 

கழிவி�� - நா� கழி���. ம�தக� - மதி மய�க� உைடயவ�. வி�� - பிற���� ஆதாரமான க�ம�, விைள�ல� - 

க��பாசய�. பி�த� - ஞானிக�. 
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2032. வட�� வட�ெக�ப� ைவ�தெதா� றி�ைல 

நட�க ��வேர ஞான 1 மிலாதா� 

வட�கி� அட�கிய ைவயக� எ�லா� 

அக�தி� அட��� அறி�ைட ேயா��ேக. 

(ப. இ.) 'அய� வழ�கி� �ைற ெவ��� அைசவி� ெச��தமி� வழ�ேக' வழ��� ெத�றமி� நா��ன�� 

அயலவ� மய�கா� வட�� வட�� எ�� மதிமய�கி நட�க��வாராயின�. 'மாதவ� ெச� ெத�திைச' எ��� 

வா�ைமயிைன அறேவ மற�பாராயின�. இ��ேபா� அ��� ம��பா�மாயின�. அ�ேதா! எ�தநா� வி��ேமா இ�த 

மய�க�! அ�வட�ேக ெத�னா��லி�லாத சிற�� ஏ�� ைவ�க�ப�ட�� இ�ைல. ெத�னா����ள சிற��க� 

பல�� அ�� இ��� கிைடயா. இ�தைகேயாேர சிவஞானமி�லாதவராவ�. அ� வட�கி�க� அட�கிய 

உலகெம�லா� அக�தி�க� அட��� ஈ�� உலகெம�ப� நிைலயி� ெபா��களா��. இஃ� அ�ட�தி��ள� 

பி�ட�தி�� எ��� �ைறைமப�றி யா��. அ� �ைறைம தி�வ��ண��ைடயா��ேக ெதரி��. ஆயி� 

ெத�கி�க���ள சிவன��ெப�ைம நிைல�ைடயதா� அ�டபி�ட��� அட�காததா� அறிவி�வழியா� 

உண�வி�க� �ண�வதா��. காண� ேக�க� க�த� கிள�க� கி�டாதா�� அ� தி�வ�� ெப�ைம. 

க�ப� அ�யா��� நா�ேகா� �தலியவ�றா� எ�நா�� நலி��டாகா� எ�பைத உலேகா��� உண��த 

��னின� சிவ�. நாவைரய� வாயிலாக� ���ய�ளின�. ஞானச�ப�த� ெப�மானா� "ேகாள� பதிக�" 

வாெளன� பா�ய�ளின�. அ�நா�ெதா�� இ�நா�கா�� அ� வழி ெயா��வா� எ��ைணய�? அ� பதிக�ைத 

அறி�தா�தா� எ��ைணய�? அறிவி�தா� எ��ைணய�? இ�ெபா���ள நைட�ைற� ைசவ� ������ 

�ற�சம���� எ����ளட��ெம�பைத யாவ�தா� �றவ�லா�? அ�ேபா� திைசமய� ெகாழி�க� 

சிவெப�மானா� ேநேர ��ட�ப��� கயிைல� கா�சியிைன� தி�ைவயா�றி� க�� தி�நா��கைரய� 

பா�ய�ளின� தி��ைற� தி��பதிக�. அதைன� ைக�ெகா�� தி�ைவயா�ைற� கயிைல என� கா�பா� 

எ��ைணய�? இடமய�ெகாழி�க� காைர�கால�ைமயா� ைகைலயினி��� ேபா�� தி�வால�கா��� ெச�தமி�� 

தி��பதிக� பா�� தி�வ���றன�. அதைன ேம�ெகா�� இட�தா�� மாதவ�ெச� ெத�நாேட சிற�த� எ�� 

ேபா�றி� �க�வா� எ��ைணய�! இனிேய�� ந�ெனறிப�றி உ�தி�ட� ஒ�கி� சிவ இ�ப� ெப��� சிற�ேபாமாக. 

தி�வ��� ெப�க� �ைணெச�மாக. 

 
1. எ�நில��. நால�யா�, 243. 



" ேதனம�. ச�ப�த�, 2. 85 - 11. 

" வள�மதி�. அ�ப�, 4. 3 - 11. 

" ��மதி. 11. காைர�. ��ததி�. 11. 

(அ. சி.) வட�� வட�� எ�ப� - வட�ேக ��ள காசி காசி எ�ப�. வட�கி�.......ேக - வட�ேக உ�ள 'காசி' 

எ�ற இர�� எ��தி��ள ெபா�� அறி�ைடேயா��� அக�தினி� "சி" எ�ற எ��ைத� "கா" எ�� 

ெபா��ப��. Vide "சி எ��ெதா�ைற� சி�ைதயி� இ��த." சி�ற�பல நா�க�. 
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2033. காய� �ழ�பைன� காயந� னாடைன� 

காய�தி ��ேள கம�கி�ற ந�திைய� 

ேதய�� ேளெய��� ேத�� திரிவ�க� 

காய��� நி�ற க��தறி  1யாேர. 

(ப. இ.) ேமேலாதிய தி��பா��� விள�க�ேபா�� எ��த� இ� தி��பா��. ஆ�யி�கைள� காய��� 

விைன�கீடாக� ேச��� ைவ�பவ� சிவ�. அ� காயேம சிவெப�மா���ரிய இய�ைக� தி��ேகாவிலா��. 

அதைனேய தி��ேகாவிலாக நா�கி�றவ� சிவ�. அ� காயமாகிய உட�பி�� சிவமண� கமழ வீ�றி��த��பவ� 

சிவ�. அவேன ந�தி எ�� அைழ�க�ப�வ�. இ� ெம��ைமயிைன ேம�ெகா�ளா� காசி காசிெய�� 

கா�க��ேதா� எ��� ேத�� திரிவாராவ�. இவ�க�தா� சிவெப�மா� ஆ� ெப�ணாக இைண�� வா�� 

உயி�ேச� உட��க�ேதா�� வீ�றி���� அ��ேதா�ற� க��தறியாதவராவ�. 

(அ. சி.) காய� �ழ�ப� - ஆ�மாைவ� சரீர�ேதா� ேச��பவ�. காய ந�னாட� - காயேம ேகாயிலாக� 

ெகா�டவ�. கம�கி�ற - விள��கி�ற. காய�� உ� - உ�ள�தி��ேள. 
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2034. க�காணி யாகேவ ைகயக� ேதெய�� 

க�காணி யாக� க��� ளி��தி�� 

க�காணி யாக� கல�� வழிெச��� 

க�காணி யாகிய காதல� தாேன. 

(ப. இ.) ஆ�யி�களி� உண���க��தா� க�ைண� சிற�த இ��பிடமாக�ெகா�� வீ�றி��த��� 

ெம��காதலனா� சிவெப�மா� ேநேர கா��ப�யாக நாெனறிெயா��க�தி� ைகயக�ேத வ�� ேதா�றிய��வ�. 



அ�ேபா�ேற க��தி���� இ��தி�வ�. அ�ேபா�ேற உட�கல�� ெச�ெநறி� ெச��தி� தி�வ��ெப�� 

ேப�றி��� ஒ�வ� வழிகா���ம��வ�. 

(அ. சி.) க�காணியாக - ேந��� ேநராக. காதல� - சிவ�. 
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2035. க�னி ெயா�சிைற க�ேறா� ஒ�சிைற 

ம�னிய மாதவ� ெச�ேவா� ஒ�சிைற 

த�னிய� ��னி �ண��ேதா� ஒ�சிைற 

எ�னி� ஈச� இய�பறி  2யாேர. 

 
1. கானநா�. அ�ப�, 5. 96 - 6. 

2. இ�னிைச. 8. தி��ப�ளி எ��சி. 4. 

(ப. இ.) அறி�ெநறியி� நி�� க�னியாகிய தி�வ�� வீ��சி ெப�றா� வீ�றி��ப� ஒ��ற�. அ� ெநறி�� 

வ�� வாயிலா� ெசறி�ெநறியி� நி�� அக�தவ� பயி�வா� மிக�ெப�கி உைறவ� ஒ��ற�. ேநா�� ெநறியி� நி�� 

சிவெப�மானி� அ���� ேமனியி� இய�பிைன ��னி� தி��ைறவழியாக வழிபா�ய��� அழிவி� அ�பின� 

ஒ��ற�. ஈ�� வழிபா�ய��ேவா� எ�ப� இைசெய�சமாக வ�� இைச�த�. 'ஆலய�தா�� அர� என�ெதா�ேம' 

எ��� ெம�க�ட ���ைற�ப� தி��ேகாவிைல�� சிவைன�� சிவெனனேவ ேதறி� சீலெநறியி� நி�� 

சிவ�ெதா�� �ரி�� ெப�� ப�தராவா� ஒ��ற�. இ�வாறாக அ�வவ� ெச�வி�ேக�ப� ப��ைறயா� 

அைம�த�ளியவ� சிவெப�மா�. இ���ைமயினிய�பிைன உணராதா� ஈெத�ென�� விய���வ�. 

(அ. சி.) க�னி ஒ� சிைற - தி�வ��ச�தி பதி�தவ� ஒ� ப�க�. த�....சிைற - த�ைன அறி�தவ� 

அஃதாவ� ஆ�ம இய�ைப உண��ேதா� ஒ�ப�க�. எ�னி� - எ�ன ஆ�சரிய�: 
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2036. காணாத க�ணி� படலேம க�ெணாளி 

காணாத வ�க��� காணாத வ�ெவாளி 

காணாத வ�க��� க�ணா� ெப��க�ைண� 

காணா� க�டா� களெவாழி�  1தாேர. 

(ப. இ.) படல�தா� கா��த�ைம யிழ�த க�ணி�� அ�படலமாகிய மைற�ேப க�ெணாளியா��. 

சிவெப�மாைன� கா�த� ேவ��ெம��� காத� திைன�தைன�மி�லாதா���� கா�� த�ைமயி���� 



அவ�� படல மைற�பா� காணாதாைர� ேபா�� காணாத ஒளி�ைடயாேரயாவ�. உலகிய�ெபா�ைள� காணாதவரா�� 

சிவெப�மாைனேய காண�ேவ��ெம��� காதல��� அ��க�ணா� ெப��க�ேண க�ணா�. 

அ�க�ணா� சிவைன� கா�பவ� காணா� க�டவராவ�. காணா� கா�ட� எ�ப� ஆ�யி� த�ைம இழ�� 

க��த�ப�ணவ� கழலிைண�� நீ�கா அ�ைம��� அ� ப�ணவ� க�ேண த� க�ணாக�ெகா�� 

அவ� கா�ட� கா�ப�. அ�ஙன� க�டவேர களவாகிய பிற�பிைன ஒழி�தவராவ�. மைற�ேப க�ெணாளி எ�ப� 

க�ெணாளி மைற�பி��ேம� ெச�லாைமயா� அ� மைற�ேப க�ெணாளி தைட�ப�த��� காரண� எ�பதனா� 

ஏ�� அறியாதி��பெத�பதா�. 

(அ. சி.) படல� - மைற��. காணாதவ� - காண ஆைசெகா�ளாதவ�. காணாதவ� - ��ட�. காணா� 

க�டவ� - சீவேபாத� இ�றி� சிவேபாதமா�� கா�பவ�. 

(8) 

2037. பி�த� ம��தா� ெதளி�� பிரகி�தி 

உ��ெதா�� மாேபா� விழி��த� க�ெணாளி 

அ�த�ைம யாத�ேபா� ந�தி அ��தர� 

சி�த� ெதளி�ேத� ெசயெலாழி� ேதேன. 2 

 
1. அ��கேன�. சிவஞானேபாத�, 11. 2 - 1. 

2. ந�ெசய. தி���தியா�, 6. 

(ப. இ.) பி�த��� அ� ேநாயா� ஏ�ப�ட பிரகி�தியாகிய கி����த�ைம, தீ��பா� த�� த�கம��தா� 

நீ�க�ெப��. நீ�கேவ ந�ல நிைலைமைய�ேபா�� ெபா���வ�. அ�ேபால க�ெணாளி�� படல� நீ�க� கா�� 

இய�ைக�த�ைம எ���. அ�நிைலேபா� ந�தி�கட�� ஆ�யி�க�� இ��சா�பா� ம��நீ�க� தி�வ�� 

த�த��வ�. தர� ெச�வி உயி�களி� சி�த� ெதளிவிைன எ���. அ��ைறயி� அவன�ளா� ெதளிெவ�திேன�. 

ெதளிெவ�தேவ ெசய� ஒழி�ேத� எ�க. 

(அ. சி.) பிரகி�தி - பி�த�பாவ�. 
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2038. பிரா�மய மாக� ெபய��தன எ��� 

பராமய ெம�ெற�ணி� ப�ளி �ணரா� 

�ராமய ��னிய ��விைன யாள� 



நிராமய மாக நிைன�ெபாழி� தாேர. 

(ப. இ.) நில� நீ� ெந��� உயி� நீ�வி��� நிலா� பகேலா� �லனாய ைம�த� ஆகிய எ������ 

சிவெப�மா� �ண��� நி��� த����பா��. அ� ெவ��� அவ� தி�வாைணவழி� �ைடெபய�வன. எ�லா� 

சிவமய� எ�� எ��� தவ�ேதா� அக�தவமாகிய அறி �யி� ப�ளிநீ�கா�. ேபரறி�� ேபரி�ப� ெப�வ�வா� 

தி�வ� நிைலயிைன எ���ெபா��� நாெனறி�� ேமெனறியா� அறி� ெநறியிைன ஆ�� தி�விைனயாள� பிற�� 

இற�����ப� நீ�கி� சிற��� தி�வ�யி�பமாக ஓ�கி ேவ� நிைன�� ஏ�� இ�றி இ��தன� எ�க. ��னிய: 

ெச�யிய எ��� விைனஎ�ச�; எ��� ெபா���. த����� - சா�����. 

(அ. சி.) பிரா�........எ��� - அ�ட ���த�க� (நில�, நீ�, அன�, வளி, ெவளி, ச�திர�, �ரிய�, 

ஆ�மா). பராமய� - பைரயி� மய�. �ராமய� - ஆன�த மய�. நிராமய� - ��ப� இ�ைம. 
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2039. ஒ�றிர� டாகிநி� ெறா�றிெயா� றாயிேனா��� 

ஒ��� இர��� ஒ�கா�� ��டா 

ஒ�றிர� ெட�ேற �ைரத� ேவா��ெகலா� 

ஒ�றிர� டா�நி��� ஒ�ேறாெடா�  1றானேத. 

(ப. இ.) ஆ�யி�க� சிவனிைறவி� ஒ�றியி��பி�� மலநீ�க�தி� ெபா���� பிற�பிைன எ��கி�றன. 

அ� கால�� ேவ�ப�� இ���ெம�னி�; அ� ெபா��தா�. பிற�ேப�ற சி��யி�� பிற�பளி�த ேப�யி�� 

எ�த�கால��� எ�த இட��� பிரி�� நி�றதி�ைல. அ�ப�ய��, ேப�யிராகிய கட�ேள ஒ�றாயி��த� சி��யி� 

என ேவ�ப�� இர�டா நி�ற�. பி� ஒ�றாகிவி�ட� எ�� �றி�, ெப�வானாகிய சி��யி� இ�ைலயாகி ����. 

சி��யி� - சீவா�மா. ேப�யி� - பரமா�மா. எனேவ ஒ�றிர�டாகி நி�றா� எ�ப� : கல�பா� சி��யி�� ேப�யி�� 

ஒ�றாக��ளன. ெபா�� 

 
1. ஒ�றிர�. சிவ�பிரகாச�. உ�ைம, 37. 

" நானவென�. சிவஞானேபாத�, 10. 1 - 1. 

த�ைமயி� அ� விர��� ெப�வா�� ேப�மா� நி���. ெப�வா� - சி��யி�; ேப� - ேப�யி�. அதனா� ஆவி�� 

சிவ�� தி�வ�ளா� ேவறற நி��� இர��� ஒ�����. அ� ��ட�தி� உ�ைமயிைன உண��தா� 

ஒ�றாயிேனாராவ�. அவ��� ஒ��� இர��� ெவ�ேவறாகேவ இ��தா� ஒ�கால��� அைவ ஒ���டா 

எ��� உ�ைம ந�� �லனா��. ஒ�றிர�� எ�� ேபச�ப�ேவா��ெக�லா� ஒ�றிர�டாகேவ நி���. 



தி�வ�ளா� சி��யி�� ேப�யி�� ஒ�ெறன�� இ�றி இர�ெடன�� இ�றி இர�ட��� ெபா�வா�� �ண��� 

ேவறற நி��� ெம��ைம விள���. இ�ேவ ஒ�ேறாெடா�� ��� ெப�வா�� ேப�மா� வா�வெதா� ெப�றியா��. 

இ�ேவ ெச�ெபா���ணிவின� ெகா��� சிற�த தி�வ�� ேபறா��. ேம�� இ�ேவ சிவ�பணி�மா��. 

சிவெப�மா� ஒ�வேன உயிெரன ேவ�ப�� நி�� பி�ன�� �� ஒ�றா�ெம�� ��ேவாமானா� அ�விட��� 
ெப�வானாகிய உயிரி�ைல; ேப�த�ேவானாகிய சிவ� இ�ைல. உயி�க� ெவ�ேவறாகேவ நி�� சிவ��ட� ��� 
சிவமா� வி�ெமனி� ெப�வானி�ைல. உயி�க�� சிவ�� வீ�ேப�றி�க��� ெவ�ேவறாகேவ இ���� எனி� 
ேபறி�ைல. தீயிைன� சா��த இ���ேபா� இ���ெமனி� உயி�க�மா��� ஐ�ெதாழி� காண�ப�த� ேவ���. 
அ�ஙன� காண�ப�மாறி�ைல. இைவயைன��� ஒ�வாைமயா�, க��� ஆணவ��ட� ேவறற நி�ப�ேபா� ஒ��� 
சிவ��ட� ேவறற நி���. இ� 'ேபதைம ெயா�ேறா ெப��கிழைம ெய��ண�க, ேநாத�க ந�டா� ெசயி�.' (85) 
எ��� ெச�தமி�� ெபா�மைறயா� உண�க. 

"ஒ�ேற உயிராகி ஒ�றி�ெப� வா�ேபறி� 

நி�றீ�ேச�� ெதா�ேற� ெப�வானி� - ஒ�றலி�றி 

ெவ�ேவேற� ேபறி�றா� ெவ�பி��ேப� ெச�ைகயி�ைல 

ெச�ெவா�பி� காணவ� ேசா��." 

இதைன நிைன���க. 

(அ. சி.) ஒ�� இர�டாகி - சிவ�ெதா� ேவறாகி. ஒ�றாயிேனா� - சிவ�ேதா� கல�தவ�. ஒ��� 

இர��� - ��மல�. ஒ�ேறாெடா�� - �வித�. 

(11) 

2040. உயிர� நி�றா� உண�ெவ�� நி��� 

அயரறி வி�ைலயா லா�ட� வீ�� 

உயி�� உட�� ஒ��கி� கிட��� 

பயி�� கிட���ள� பா�கறி  1யாேர. 

(ப. இ.) உயி���� உயிராகாவா�. உயி��� ஆகிய உயி� நி�றா� அ� �ட�க� உண�� எ�லாவிட�தி�� 

நிக�த� ேவ���. நிைன��� மற��� உ�டாகா. உட�� கீ�விழா�. ஆைகயா� உயி���� உட�� ஒ��ைம��� 

வா�� வா�� சிவெப�மானி� தி���ள�பா�கா��. அ� ��ைமயிைன� பலரறியா�. 

 
1. க�டறி�. சிவஞானேபாத�, 3. 5 - 1. 

(அ. சி.) உயிர� - உயி���. அய� அறி� - மற�� நிைன��� அறி�. பயி� - விைள�, வா��. 

(12) 

2041. உயிர� ேவறா �ண�ெவ�� மா�� 



உயிைர யறியி� உண�வறி வா�� 

உயிர� �டைல வி��� �ண�ைவ 

அய�� ெப��ெபா� ளா�கறி  1யாேர. 

(ப. இ.) தி�வ�ளா� உயி� உடலி� ேவ� எ��� உ�ைம ஏ�ப�� உண�� ���� சி��� கட�� ��றா� 

எ��� ஆ��. அ�ேபா� உயிரி� உ�ைமைய அ� வ�ளா� அறியி� அ� �ண�ேவ ெம��ண�வா��. உடைல 

நீ�க�ெச�வ� உயிர��. அ� ��ைமயிைன அறிவி�காம� மைற�� ைவ�தி��ப�� ெப��ெபா�ேள. இ� 

��ைமக� அவன�ளால�றி உணரவாரா. ����: ���ண���. சி���: சி��ண���. ��றா� - ���ண�வா�. 

(அ. சி.) அய�� - மைற�க�ெச���. உயி� அ�� உடைல வி����. உண�ைவ - (உட� உயிைர வி���த� 

எ�ப� சாத�) பிரகி�தி மாயா உடைல� ��த மாயா உடலாக உண�த�. 

(13) 

2042. உலகாணி ெயா��ட� உ�தம சி�த� 

நிலவாணி ஐ�தி�� ேந�ற நி��� 

சிலவாணி யாகிய ேதவ� பிராைன� 

தைலவாணி ெச�வ� த�ைன  2யறிவேத. 

(ப. இ.) ேதரிைன�தா��� அ�சாணி ெயா�� விள��பவ� 'அ�ட மாரி� �� கட���ப�, உ�� 

ேபா�ேமா� ஒ��ட�' எ��� ெவ��ட�. அவேன தன�ேகா� தைலவனி�லா ���த� றைலவனாவ�. அவேன 

எ�லா� ைக�ட�ெச��� சி�த�. அவ� நில�தலாக� ெசா�ல�ப�� ஐ��த�க���� ��ைமயனா�, 

வ�ைமயனா�, தி�ைமயனா�, க�ைமயனா�, எ�ைமயனா� நி�ப�. ��ணிய உட�ட� நில�� 

��ேதவ��ளி�ட எ�ேதவ��ெதா�� வி��திைண� ெப�மாைன� த�னிட�� ெவளி�ப�� வா�பவனாக� 

ெச�வ� த�ைன யறிவெத��� தைலயறிவா��. இத�ேகா� ஒ�� "ஆ�ைடயபி�ைள யர�ந�பி யார�க�, 

ேக��ல�" ஆகிய ஐவ�த� ஐ�ெத��� அ�� �ைல நா� அக��ைழ�� ஓ��கா� எ�ெவவ� �ைல 

ஓ�கி�ேறேமா அ�வவ� அ�ஙன� ஓத�ெப�� தி�மைற உடலாக� தா� உயிராக ந��யி� உைற�ளாக விள�கி� 

திக�வ� உண���ைமய�ேறா, அ�ேவயா�. இ� ��ைமயிைன வ�� ெவ�பாவா� நிைன� ��க: 

"ஐவ� ெப��ைல ஆ�ேகாத அ�வவ�� 

ெச�வர�� வா�த� சிற��சிவ - ெம�வா�வா� 

அ�மைற யா�ட� ஆ�கவ ரா�யி� 

ந�ெம� உைற�ளா� நா�." 



 
1. அறி���. சிவஞானேபாத�, 3. 6 - 1. 

2. த�னறி. சிவ�பிரகாச�, உ�ைம, 8 - 2. 

(அ. சி.) உலகாணி - உல��� உ�தி. நிலவாணி ஐ�� - ஐ��த�. சிவவாணி - கல��நி���. தைலவாணி - 

த�னிட�� வா�பவனாக. 

(14) 

2043. தான�த மாெமன நி�ற தனி��ட� 

ஊன�த மா�ல கா�நி�ற ெவா��ட� 

ேதன�த மா�நி�ற சி�றி�ப நீெயாழி 

ேகான�த மி�லா� �ண�த� ளாேம. 

(ப. இ.) ேபெரா��க� ேபரறி��ைம இ�ப� ெப�� ெபா�� ஓெரா�பி�லா� சிவெப�மா�; ஆதலி�, 

அவேன எ�லாவ�றி��� அ�தமாகிய தனி�த� �டராவ�. இ�ப�றிேய ெம�க�டா�� அ�த� ஆதிெய�ற�ளின�. 

உலக �தலாக உட�பி�தியாக நி�ற ஒ�ைம வ�ைம��ட�� அவேன. நிைல�தலிலாத ேத�ேபா�� இனிைம 

வா��த உலகிய� சி�றி�ப�திைன நீ வி�வாயாக. வி�மிய ���த� ெப��ெபா�� சிவெப�மா�. அவன� 

���ேபறி�லாத தி�வ�� தி�வ��ெப��ேப�. இ� நிைல��ள இ�பமா��. அ�ேப� ைக���. ைக��� எ�ப� 

ெசா�ெல�ச�. 

(அ. சி.) தான�த� - எ�லாவ�றி��� தாேன ��விடமா�. ஊன�தமா� - உட� இ�தியா�. ேதன�தமா� - 

ேத�ேபா�� இனிைமயா�. ேகான�தமி�லா� �ண�� - சிவன� எ�ைலய�ற க�ைணயினா�. 

(15) 

2044. உ��த லாகிய ��யி� உ�ெட�� 

க��த லீச� க��தறி வாரி�ைல 

ந��த ேலறிய நாம மறநி�றா� 

த��த லாகிய த��வ மாேம. 

(ப. இ.) ஆ�யி� உைற�� உடலி�க� காண�ப�� நிைன�த� க�வியாகிய மன� இய��த�� 

விைன�த�காரண� அர� ஆவ�. அவேன மைலக��ெக�லா� �த�ைமவா��த தி� ெவ�ளிமைல� 

ெச�வனாவ�. இ� ��ைம� க��திைன அறிவா� பலரில�. பிற���� வி�தாகிய காம� ெவ�ளி மய�கமாகிய 

��ற�நாம�� அ� ந�ெனறி நா�ைமயி� நி�ற� ேவ���. நி�றா� அைவ அ��. அைவ அ�றா�, தன�� 



�தலாகிய ெம��ெபா�ளா� சிவைன எ��த� ���. எ�தினா� அ�தமில ேபரி�ப� வ����. த��வ� - 

ெம��ெபா��. நா�ைம : சீல�, ேநா��, ெசறி�, அறி�. 

(அ. சி.) உ��த� - மன� இய��த�� �ல�. க��த� - கயிைல. ந��த� - பிற�பீ�� வி�� (காம� 

ெவ�ளி �தலியன.) 
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2045. இ�திய� அ�த� கரண மிைவ�யி� 

வ�தன ��க �டல�� மான� 

த�தி�� ஐவித� தா�த� ��ட� 

���ள ம��� ஆறா� 1 ��விேல. 

(ப. இ.) �த �தலாகிய த�மா�திைர ஐ���, மன� எ��சி இ��� ஆகிய அக��ற� கல� ���� �� 

எ�டா��. இ� 

 
1. நி�தமா�. சிவஞானசி�தியா�, 2. 3 - 33. 

ெவ��� உயிர��. உயி� உைற�� �� உட�. இைவ உயி���� தி�வ�ளா� ெகா��த�ள�ப�ட இய�ைக� பிற��ட�. 

இைவ மா� எ�� ெசா�ல�ப�� �ல�ப�தியினி��� தி�வ�ளா� தர�ெப��. கால�, ஊ�, உைழ��, உண��, 

விைழ� எ��� ஐ�ேபா�ைவ ��றிய�� ஆ�யி� ஆளா��. ஆளா�� எ�பதா� த��மாள�ப��. ேகாளாத� 

��மா� �றி எ�பதனா� ஆ�யி� க�விகரண�கைள ஆ��; க��தாவாகிய சிவெப�மானா� ஆள�ப��. 

அ�தைகய உயிரி� உ�ள�தி�க� மாறா� நிைலெப�� ம��� சிவெப�மா� உ��த��� அரிய 

அ��ைசவ�ெம� (2139) ஆறா� எ��� ��ப�தா� த��வ ��வி�க� ��வி�றி விள��� ப�யிலா 

வி��ெபா��. 

(அ. சி.) ஐவித� - ேக�ட�, சி�தி�த�, ெதளித�, நி�ைட, சமாதி. ஆ� ஆ� - 36 த��வ�க�. 

(17) 

 
29. ேக�க�� இர�க� 

2046. வி��� ெபாதிவா� விைரவி�� நா��வா� 

அ�றத� வாணா� அறிகிலா� பாவிக� 

உ�ற விைன��ய� ஒ��� அறிகிலா� 



��ெறாளி தீயி� �னிகி�ற வாற�ேற. 

(ப. இ.) வி�தி�ெபா��� ெந�ைல ந�றாக உண�கி� ேபணி ைவ�ப�. விைதவிைத�� 

நா���டா��வா�க�. உட��� ேவ��� உணவிைன� ேத� எ��ைண� பா�ப�கி�றன�. இவ�க� த�க�ைடய 

வா�நா� இ��� எ��ைண�ெபா�� நி��� என அறிய எ�வைக �ய�சி�� ெச�கி�றில�. ெச�வாேர� ந�ெனறி 

நா�ைமவழி நா�� ஒ��வ�. அ�ஙன� ஒ�காைமயா� த� வா�நா� அ�ற த�ைமயிைன அறிகி�றில�. இவ�கேள 

ப�தகலா ���பாவிகளாவ�. ேம�� த�கைள வ�� ெபா���� இ�விைன� ��ப�திைன� ப�றி ஒ��� அறிகில�. 

இவ�க� இ��ற எ��� உலக�ப�றி� வழிேய மா��ம�கி�றன�. �னிகி�ற�; ம�கி�ற�. இத�� ஒ�� 

��ெறாளி எ�� ெசா�ல�ப�� நிைற�த விள�ெகாளியி��� வி�����சி வீ��� மா�� ம�கி�றதா��. 

வி�����சி அவா� நிைலயா�வ�த�. 

(அ. சி.) வி��� ெபாதிவா� - க�ம�ைத ஈ��பவ�. விைரவி�� நா��வா� - பிற��ழ�வா�. தீயி� 

�னிகி�ற - வி��� விள��� தீயி� ம�கி�ற. 

(1) 

2047. ேபா� சட�ெகன� ேபாகி� ற�க��� 

வா�ெச� ெத�ேனா மனித� ெப�வ� 

நீதி� ேள 1நி�� நி�மல� தா�பணி�� 

ஆதிைய அ�பி� அறியகி� லா�கேள. 

 
1. ����. அ�ப�, 5. 93 - 8. 

" யா�ைகைய. நால�யா�, 28. 

(ப. இ.) வா�நா�� அலகா� வய�ெகாளி ம��ல�ெபா�� மிக விைரவாக ஒ�ெவா�நா�� 

கழி��ேபாமா�ைற� க������ வீணாக� சாதி �ல� சமய� எ��� ெபா��ப�றி ஓயா வழ�கி�� அ�ேதா! 

மா�� மனித� ெப�வ� எ�ேனா? ஏ�மி��. இ�தைகேயா� 'ெந��� நி�� நிைன�பி��� நீதி' சா� �ேயா� 

சிவெப�மா�. அவ� இய�பாகேவ பாச�களினி�� நீ�கியவ�. அவ� தி�வ�யிைன ந�ெனறியாகிய நீதி�� 

நி�� பணி�� வழிப�� தி��ைற வைகைமயிைன�� உணரா�. ஆதியாகிய அ�ைமேயா� �� விள��� அ�பனா� 

�த�வைன அகனம��த அ�பினி� ைவ��� தி��ைற வழியாக� ெதா�� �மல� த� ைககளா� �வி� ேபா�றி� 

ெதாட� �க�� வண�கி� �சைன �ரிய�� அறிகில�. 

(அ. சி.) சட�ெகன - விைரவாக. 



(2) 

2048. கட�ெகா�� ெந����� ைகயைர ��� 

உட�பிைன ேயா�பி உயிரா� திரிவா� 

தட�ெகா�ட சார� தழ��� ேடறி 

இட�ெகா� �டலா� கிட�கி�ற வாேற. 1 

(ப. இ.) ஒ�ேபா �ணைவ ஒழிெய�� �றினா��� உட�ப�� ஒழி��� த�ைமவா��தத�� வயி�. 

அ�தைகய வயி��ட� ��ய� உட��. அ� �ட�பி�� வ�சக��ைலய�க� ஐவராவ�. அவ� நிைனவிைன 

நிைறவி��� ெபா���� கட�ப�� ெந�ெப�� அவ�ைற� ��றி���கி�றன�. எ�னி�� இனிைமவா��த� 

உட�ெப��, அ� �ட�பிைனேய உயிராக�ெகா�� திரிவா�. அ�தைகேயா� உட��� உயி�நீ�கி� பிணமாகி�ற�. 

அ� �ட�பிைன விரி�த இட� அைம�த ��கா���ப�க� ெகா��ேபாவ�. ஈமவிறகி� ேம� ஏ��வ�. ஏ�றி 

எரி���வ�. அதைன மாறா இடமாக�ெகா�� உட��கிட�கி�ற உ�ைமயிைன� க��� அ�ேபா�� த��டைல� 

க�தா� கனியி�� க��ப�ட க��பி�� இனி��ெம�� எ�ணி� திரிகி�றன�. 

(அ. சி.) ைகயைர ஊ�� - வ�சக��� வி��� ெச�� சார� - இ�கா�. தழ� - அன�. ��� - சிைத 

(����� க�ைட). 

(3) 

2049. விைர�த�� நா�வ���  2ெம��பதி ���� 

�ர�தக� லா�நிழ� ��ணிய� ெசா�ன 

பர�த�ைன ேயாரா� பழிெமாழி யாள� 

உர�த�ைம யாக ெவா��கிநி� றாேர. 

(ப. இ.) ��னாளி� ெம��பதியாகிய சிவெப�மாைன� ெச� ெபா���ணி�� ெச�வ� நா�வ� �ழவ�� 

வண�கி� ெச�தமிழாகம� ெச��ெபா�ைள� ெசவியறி����மா� ேவ���ெகா�டன�. சிவெப�மா�� 

மைலமீ� விள��� ஆலநீழலி� ெத��க� 

 
1. க�வா����. தி���ற�, 290. 

" ��ைக�. அ�ப�, 5. 90 - 5. 

2. ேதவ�பிரா�. சிவ�பிரகாச�, ச�தானபர�பைர - 5. 

" க�லா. சிவஞானேபாத�, ம�கலவா���. 



ெச�வரா� இ��க��ட� வீ�றி��த�ளின�. அ�வ�ேவ ��ணிய வ�வ�. அவ� உைர�த�ளிய �ேல 

ெம�க�ட ���த�. அ�ேவ ��ெபா���ைம ெச��� தமி� �� க�. அ� ெம��ெபா���ைமயிைன 

ெம�க�டா� வழிநி�� தி�வ��க�ணா� உணராதவ� ��ெனறி� ெச�� ேபா�ேபா��� தீதா� 

பழிெமாழியாளராவ�. இ�தைகேயா� மன�ேபானவாேற நிைன�த��� ெசா�ல��� ெச�த��� உட�ப�� நி��� 

மடைமயராவ�. ��னா� ெம��ெபா�� �த�வ� பா�ேக�ட வழிவழி நா�வராவ� : ந�தி, சன��மர�, ச�தியஞான 

தரிசனிக�, பர�ேசாதி மா�னிவ� எ�ப. 

(அ. சி.) நா�வ� - சனக� �தலிய நா�வ�. பர�த�ைம - ேமலான ஞான�ைத. உர� - உ�தி. 

(4) 

2050. நி�ற �க�� நிைறதவ� ��ைம�� 

எ���எ� மீச� அ�யவ�� ேகந��� 

அ�றி �லக ம�வி� ேதெவ�� 

���ைக யாேல �ைற�ப�ட வாற�ேற. 

(ப. இ.) 'ஒ�றா �லக�� உய��த �கழ�லா�, ெபா�றா� நி�ப�' பிறிெதா�றி�ைலயாதலி� நி�ற �க�� 

எ�� ஓத� ெப�ற� அ�தைகய நிைலநி�ற �க��, சீல�, ேநா��, ெசறி�, அறி� எ�� ஓத�ெப�� 

ந�றவ���ைம�� எ�நா�� எ�ைம ஆ�ட��� ெப�� ெச�வனாகிய சிவெப�மா���ரிைம ��� ஒ��� 

ெம�ய�யா�க�ேக ந�பயனளி�� நீ�கா� ந��வதா��. அ�வ�லாம� இ� �லக�தி� அயேலா� ��டரவா� 

ம����� ெச��� ெச��� பிற��� உயிரின�கைள அ� ெத�வ� இ� ெத�வ� எ���, இ� மி�ன� கா�� 

மைழ தீ �தலிய அறிவி� ெபா��கைள�� அ�வாேற அ� ெத�வ� இ� ெத�வ� எ��� அறி�� �ைறவா� 

��வா� பல�. அவ� அ� ��ற�தா�� அறியாைம� ெசறிவா�� பி��� �ைறப�டாராவ�. �ைறப�த�, தா��த 

பிற�பினராத�. அ� ��ைம த�க��� ஆ���தைல1 யைம�தைம ந��ண����. 

(அ. சி.) ���ைக - �ைறத�. 

(5) 

2051. இ�ப�� ேளபிற� தி�ப�� ேளவள��� 

இ�ப�� ேளநிைன� கி�ற  2தி�மற� 

��ப�� ேளசில� ேசாெறா� �ைற 3ெய� 

��ப�� ேளநி�� ���கி� றா�கேள. 



(ப. இ.) பிறவா� ெப�ெநறி எ��த��� சிவெப�மா� ம�க� பிற�பிைன வ��தளி�த�ளின�. அ��ய��த 

பிற�பிைன எ�த ஆ�யி�க� மீ��� அ� பிற�பிற�பி� �கா� அ�த �ட�� த��டேன அரனா� 

 
1. எ�ச�. அ�ப�, 6. 96 - 6. 

" தாயி��. அ�ப�, 5. 100 - 8. 

2. ந�� நா�ெதா�. அ�ப�, 5. 42 - 1. 

" ��ப� ��ைம�. " 4. 21 - 9. 

3. த�ைமேய. ஆ�ர�, 7. 34 - 1. 

மகனாராத� ேவ���. அ�ேவ இறவாத இ�ப� பிற�பா��. இ�ப� பிற�ெப�ப� சிவன� மறவா அ��� 

தி���ள��ட� இ��ப�. அ�தைகயாேர ெதா�டரா� �ணமி�காராவ�. அ� ��ைம வ�� ேச�கிழார�க� 

மைறெமாழியா �ணரலா�: 

"நி�றா�� இ��தா�� கிட�தா�� நட�தா�� 

ெம�றா�� �யி�றா�� விழி�தா�� இைம�தா�� 

ம�றா�� மல��பாத� ஒ�கா�� மறவாைம 

��றாத �ண�ைடயா� ெதா�டரா� �ணமி�கா�." 

12. ப�தரா�� பணிவா�, 7. 

�ணமி�கா� எ�ப� ���ண�கட�� சிவனா� எ��ண�ேத கிட�� வா�பவ�. அவ�த� மறவா� 

சிவனிைனவாகிய ஈறி� இ�ப��ேள பிற�தவராவ�. அ�தைகய ெம�ய�யா� அ��சா�ைப வி�� அகலா� ஒ��வ�. 

அதனா� அவ�க� அ� வி�ப�திேல வள�கி�றவராவ�. உைடேபா�றி��ப� சிவமணி. உட�ேபா�றி��ப� 

தி�ெவ�ணீ�. உயி�ேபா�றி��ப� தி�ைவ�ெத���. இ� �வைகயா�� யாவ���� சிவைன மறவா 

இ�பநிைன� உ�டா��. அ� வைக இ�ப���ேள உ�தி�டனி�� நிைன�கி�றவ�க�� அ�வி�ப� பிற�� 

எ�திய ெம�ய�யா�கேளயாவ�. இ�தைகேயாைர� ேக��� க��� இ� சிற�பிைன மற�� ம��கி�றன� சில�. 

அ� ம��சியா� சில� ��ப��ேள ெதாட���கி�றன�. அ� ெதாட�கினா� ேசா�� �ைற�� ேவ��� 

��ப���ேள சில� ��கி� ேசா�கி�றன�. ���தெல�ப� ேவ� எ�வைக �ண��� எழா� ஏதாவ� ஒ�றிேல 

ஆ��� த�கிவி�த�. 

"உைடயா� சிவமணி ஒ�ைம�ட� நீறா� 

நைட�யி�� ஐ�ெத��தா� நா�." 



எ�பதைன நிைன���க. 

(அ. சி.) இ�ப� - சிவ�. மற�� - மய�கி. ேசாெறா�� �ைற - ேசா����� �ணி��மாக. 

(6) 

2052. ெப�த� கரிய பிறவிைய�  1ெப��� 

ெப�த� கரிய பிரான�  2ேபணா� 

ெப�த� கரிய பிராணிக� எ�லா� 

ெப�த� கரியேதா� ேபறிழ� தாேர. 

(ப. இ.) 'மா�ட� �தி�த� க���� கடைல� ைகயா� நீ�தின� காரிய�கா�' எ�ப� தமிழாகம 

ஒ�தாகலி� மா�ட� பிறவியி� பிற�க ேந��தா� அைனவ���� மாறி�றி ேமேலாதிய இ�ப� வ�� எ��த� 

ஒ�தைல. அ�தைகய ெப�த�கரிய மா�ட� பிறவி 

 
1. அ�டச�. சிவஞானசி�தியா�, 2. 4 - 17. 

" உைரேச�. ச�ப�த�, 1. 132 - 4. 

2. ���. தவ. 12. தி�நா��கரச�, 46. 

" அரியாைன. அ�ப�, 6. 1 - 1. 

யிைன� ெப��� ெப�த�கரிய சிவெப�மா� தி�வ�யிைணைய� ேப�கி�றில�. இவ�க� ெப�த�கரிய 

பிராணிகளாவ�. இவ�க� ஆறறி�யிேரா� பிற��� ஐயறி� விள��� வில�� �தலியவ�ேறா�� ஒ�பாகா� எ��� 

க��தா� 'பிராணிக�' எ�ற�ளின�. இ�தைகேயா� ெப�த�கரிய சிவெப�மா� தி�வ��ேப�றி� ந�ேப� 

இழ�ேதாராவ�. சி�பா�ைம யாைன சில�தி �தலியன�� (2057) வழிப�வ� ேக�க�ப�தலி�, வழிபடாதா� 

வில�கி�� தா�வாவ�. 

(அ. சி.) ெப�த�கரிய பிறவி - மானிட�பிறவி. ெப�த�கரிய ேப� - ��தி இ�ப�. 

(7) 

2053. ஆ�வ மன�� அளவி�  1இளைம�� 

ஈர�� ந�லெவ� றி��� கால��� 

தீர வ�வேதா� காம� ெதாழி�நி�� 

மாதவ� இ�ப மற�ெதாழி� தா�கேள. 



(ப. இ.) 'கால��டாகேவ காத�ெச�� உ�ய' ேவ��வ� அைனவ���� அ�ளா� அைம���ள 

அ��கட�. அ� காலேம ஒ� ெபா�ளினிட��� ெச��� அ�பி�ெப��கா� ஆ�வமன� ேசா�வி�றி� ேதா��� 

கால�. ேதா�றியவா� ெதாழி��ரிவத�ேக�ற அளவி�லாத ஊ�க���� கால� இளைம�கால�. க�தியைத மறவா 

நிைன�ட� க�த�கா�� காதலா� ஈர�ைடய கால�� அ�ேவ. இைவயைன�தினா�� எ��� இ�பிைன 

ந�லெவ��ெகா�� இ���� கால�� அ�ேவ. அ� கால��� பிறவியா� வ�� ெப����ப� நீ��த��� 

ப�ற�த� ேவ���. ப�ற�த��� ப�ற�றா� ப�றிைன� ப��த�ேவ���. அத�� மாறாக� சிவெப�மா�மா��� 

ெச��வேதா� ெப�� ப�றாகிய ப�தி நீ�கவ�வ� உலகிய� ெபா��களி� ெச��� காம� அ� காம�ெதாழிலிேலேய 

க�றியமன�தரா� நி�� மாதவ� இ�ப�ைத மற�ெதாழி�தா�க� மா�பிலா மா�க�. மாதவ�: மாேதா� 

��யவ�; ெப��தவ�ைத�ைடயவ�. மாத� அழகாதலா� யாவ���� அழகிைன� ெச�வ� வன�பா�ற�. அ� 

வா�றைல�ைடயவ� மாதவ�. இ�ேவ 'சிவ' எ��� எ��தி� ேப�� எ��தா�� பிற��� 'வ' எ��� எ��தி� 

ெசா�ெபா��. 

(அ. சி.) தீர - சிவப�தி ஒழிய. மாதவ� - சிவ�. 
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2054. இ�பரி ேசயிள ஞாயி�  2ேபா�� 

அ�பரி ச�கியி� உ��ைற  3ய�மாைன 

இ�பரி ேசகம ல��ைற யீசைன 

ெம��பரி ேசவின வாதி�� ேதாேம. 

 
1. இைளய. அ�ப�. 5. 66 - 3. 

" ��ெபலா�. அ�ப�, 4. 28 - 1. 

" ேவ���. தி���ற�, 342. 

2. காைலேயேபா�. 11. காைர�. அ��த�, 65. 

" காைலயி� அ�ப�, 4. 64 - 4. 

3. அ�ெச��தா. சிவஞானேபாத�, 9. 3- 1. 

(ப. இ.) ேமேலாதியவா� இ�பவ�வினனா� எ��� மற�க ஒ�ணாதவனா� விள��� இ� பரி�ைடய 

சிவ� 'காைலேய ேபா�றில��� ேமனிய�' ஆதலி� அவைன இளஞாயி�ேபா�� தி���வினென�� ெதா�மி�. 

அ� �ைறயாக அக� தீயி� உ��ைறகி�றவ� அவ�. அவேன அழகிய தைலவனாவ�. அவேன ந� ெந�ச� 



தாமைரயி� உ��ைறபவனாவ�. அவேன வாராத ெச�வ� வ�வி��� ஈச� ஆவ�. அவைன அவன�ளா� 

வண��த�ேவ���. அ�ளா� வண��த� தி�வ��ண�வா� வண��த�. அஃதாவ� 'ஞான��தைன ேயாத� 

ஓ�வி�த� ந�ெபா�ைள� ேக�பி�த� தா�ேக�ட� ந�றா�, ஈனமிலா� ெபா�ளதைன� சி�தி�த� ஐ��� 

இைறவன� அைடவி��� எழி�ஞான �ைச' எ�பத�ேக�றவா� தி�ைவ�ெத��தா� வழிப�த�. அ� வழிபா��� 

ெபா��ைமயா� உ�ைம�த�ைமயிைன ந�லா�பா� வினவாதி��ேதாேம எ�� மனமார வ���த� ேவ���. 

(அ. சி.) அ�கியி� - உயிரி�க� உ�ள. கமல��ைற - உ�ள� கமல�திைட உைற��. ெம��பரிேச - 

உ�ைமயான ெநறிேய. வினவா� - விசாரி��� ேதடா�. 
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2055. �டகி� லா��� ைவ�த  1�றிக�� 

நாடகி� லா�நய� ேபசி� திரிவா�க� 

பாடகி� லாரவ� ெச�த பரிசறி�� 

ஆடவ� லாரவ� ேபெற� வா�ேம. 

(ப. இ.) ெச�விேநா�கி� சிவெப�மா� சிவ��வா� எ��த��வ�. அவ� சிவதீ�ைகயிைன� 

தி��ைறவழி� ெச�� ஆ�ெகா�வ�. சிவ�ைசயிைன� தி�ைவ�ெத��தா� �ரிய� தி�வ�� �ரிவ�. அ�ேவ 

�� ைவ�த�றி க�� ��வதா��. அ� ��ைமயிைன நா�வதாகிய சி�தி�தேல ந�கட�. அதைன நாடா� 

நயமி�லனவ�ைற நயெமன� ேபசி நாணில� திரிவ�. சிவெப�மா� ஆ�யி��� அளவி�றி� �ரி�� உளமகி� 

சிற�பிைன� பா�� பர�த� ேவ���. அ��� ெச�கில�. எ�ேன இவ�த� ��ைம! �� ைவ�த�ளிய �றிக�� 

நாட�� பாட�� ஆட�� வ�லா� ேதடரிய அளவிலா� தி�வ� யி�பிைன எ��வ�. அவ� ெப�� அ� ெப��ேப�றிைன 

எவேர அளவி��ைர�ப�? ஒ�ணா� எ��� ெபா�ளி� 'ேபெற�வா��' என வினா வா�பா�டா� ஓதி 

உண��திய�ளின�. 
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2056. ெந�� நிைற�த� கி��த ெந���ட� 

ந�ெச� பிராென�� நாதைன நாெடா�� 

��� மள��  2ெதா�மி� ெதாழாவி�� 

அ���� வி�டேதா� ஆைன� மாேம. 

(ப. இ.) ெம�ய�ப�த� ெபா�யி��ள�� ேமவி நிைற�� அ�� வீ�றி��த��� ெந���ட� 

சிவெப�மா�. அவேன 



 
1. இ�நிைலதா. சிவஞானசி�தியா�. 8. 2 - 24. 

2. �ெம�. அ�ப�, 4. 104 - 3. 

" அ�சினா�. அ�ப�, 4. 26 - 5. 

அைனவ���� ஆ�யி�நாத�. அவேன ந� ெச�பிரா�. இ� வைகயாக நிைன�� தி�ைவ�ெத��தா� ெதாழ� 

ெதாட���க�. ெதாட�கி� சாம��வைர�� நாெடா�� விடா� ெதா��க�. எ�ைன, 'ெதா�வா��ேக அ��வ� 

சிவெப�மா'னாதலா� எ�க. இதைனேய ந�றா� ெதாழாவி�� உ�றபய� ஏ�மி�ெற�றன� ெப�நாவல�. அ�ஙன� 

ெதாழாவி�டா� அ�சாகிய ஐ��ல�� ந�ைம� ெபா��தி அ� வி��பிய இட�ேத நா� ெச�� அதனா� ஆ���� 

பாகனி�லா யாைனேபா� அழிெவ��ேவா�. 'ந��' எ�பத�� உ�ள� ெநகி��� ைந�� எ�ற�� ஒ��. 

(அ. சி.) ந�ெச�பிரா� - ந� + ெச� + பிரா�, ந��ைடய ெச�ைமயான கட��. அ�� உ��வி�ட� - 

ஐ��லனா� ஆ���� வ���வ�. 
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2057. மி�க மனித� மி�ேகா�  1பறைவ 

ஒ�வ�ெச� த��ைவ� ��னாத தி�ைல 

ப��வ ேரா�வ� பா��பய� ெகா�வ� 

தி�ம� மாதவ� ேச���ண�� தாேர. 

(ப. இ.) ����ள உ�வல�பி� ெதாட��சியினா� வில��க� மனித� உய��ேதா� பறைவக� �தலிய 

அைன��யி�க�� ஒ�பி�லாத ஒ� ���தலாகிய சிவெப�மானிட�� அ��ெச�� நிைன�கி�றன. அ��ெச�� 

நிைனயாத உயி�கேள இ�ைல. நில�லகி� 'ம�களா�� பிற�தா� ெப��பய� மதி��� அ�ணலா�' அ�யிைணைய� 

ெதா�த�. அ�ப�� ெதா�வாேர பிறவி� ெப��பய� ெகா�வா�. அவ�க� சிவெப�மாைன அளவிற�த அ�பினா� 

ப��வாெரா�� இ���வ�. கிள��சியினா� க�றி ஓ�வ�. அ�தைகயா� அழியா� ெப��தி�வா� சிவெப�மானி� 

தி�வ�யிைணயிைன� ெபா���வத�ேக�ற ெப��தவமா� நாெனறியி� இைடயறாெதா��� ந�ேலாராவ�. அவ�கேள 

அ�யா� இண�க� ேச��ேதாராவ�. 

(அ. சி.) பா��பய� - �மியி� பிற�ததா� உ�டா� பய�. தி�ம� மாதவ� - தி�வ�� ���ப�யான 

ெப�ைமமி�க தவ�. 
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2058. நீதியி ேலா�ெப�ற ெபா�ேபா� இைறவைன� 



ேசாதியி லா�� ெதாட��தறி வாரி�ைல 

ஆதி  2பயென� றமர� பிராென�� 

நாதிேய ைவ�த� நா�கி� ேறேன. 

(ப. இ.) நீதியி�லாதா� ெப�ற ெச�வ� தம��� த� வழியி��ளா���� சா�றவ���� பய�படா� 

தீயா��ேக பய�ப��. அ�ேபா� கிைட�த�கரிய ெபா�னி�� மி�க� ம�க�ட��. இ��ட�பினா� உ�ள பய� 

உட�பி�� உ�தமைன� கா�த�. 

 
1. ��தியினா�. அ�ப�, 6. 84 - 6. 

" அ�ெபாரீஇ� த�ெச�. தி���ற�, 1009. 

(பாட�) 2. யயென�. 

அ�தைகய ந�ெனறியி� ெச�லா� ெபா�ெகா��ெகா�� வர��� உ�வா�ேபா�� வீணாக அழிவா�� பல�. 

அதனா� ���த� சிவெப�மாைன அவன� தி�வ�ளாகிய ேபரறி�� ேபெராளியா� ெதாட��� வழிப�� 

அறிவாரி�ைல. ஆதியாகிய தி�வ��பய� சிவேன எ���, ேதவ�பிரா� எ���, ெதா�ைமயிேலேய அைம�த 

ந�ைமய ெத��� இைடயறா� பா�� பரவி� பணிகி�ேற�. 

(அ. சி.) நீதி - �ைறைம. நாதி: அநாதி எ�றதி� �த��ைற. 
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2059. இ��ேத� மலரைள� தி��ற வ�� 

ெப��ேத� இைழ�கி�ற ெப�றிைம ேயாரா� 

வ��ேத� �கரா� வா���  1ேதைன 

அ��ேதைன யா�� அறியகி லாேர. 

(ப. இ.) வ��க� இ����ெபா��� மி�க ேத��ள மல�கைள� ெச�ற��கி�றன. இ�னிைசபா� 

அைளகி�றன. அ� �ய�சியினா� ெப��ேத� ேச���� �டைம��� ெதா��கி�றன. இ� த�ைமயிைன�� 

உலேகா� உணராதி��கி�றன�. ஐ��ல� �க��சி�� எளிதாக வ�� நிைலயிலா இ�ப�ேத�கைள �கரா� 

ந�ெனறி நா�ைமவழியாக வ�� எ��� தி�வ�யி�ப�ேதைன� சிவனிைன�ட� அ���கி�ேற�. அ�ஙன� 

அ���கி�ற எ�ைன யா�� அறிகி�றில�. ெதா�டைர� �யெதா�ட�� ெதா�ட� �த�வ�� அ�லேவா 

அறி�வ�! ஏைனமி�ட�க� எ�ஙன� அறி�வ�? அ��ேதைன - அ���கி�ற எ�ைன. இ� ந� நாயனா� த� 

நிைலெமாழி�த��� இட�க�� ஒ��. 



(அ. சி.) மல� அைள�� - ��கைள� கி��. 
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2060. க��தறி யா� கழி�தன  2கால� 

அ��தி�� ளா�அம ராபதி நாத� 

ஒ��த�� ளா�ல க��யி��  3ெக�லா� 

வ��திநி� லா� வ���கி�  4றாேர. 

(ப. இ.) உ�ைம� க��திைன� தி�வ�� �ைணயா� ஓ�� �ணரா� கால�க� பல�ழியாக� கழி�தன. 

அ��தியாகிய உ�ைம அ�பி��ளா�. �மாைய� சிவ�லக �த�வ�. அளவி�லாத உலக�க���� அ�க�ேக 

வா�� அளவிற�த ஆ�யி�க��� �த�வனாக எ��� ஒ�பி�லாத ���த� சிவ� ஒ�வேன உ�ளா�. அவ� 

தி�வ�யிைணயிைன எ�தி உ�திெப�த� ெபா��� உட�பிைன 

 
1. சி�தி�. அ�ப�, 4. 92 - 1. 

" நாேனேயா. 8. தி�ேவசற�, 10. 

" ெதா�ைல. தி�வாசக� சிற���பாயிர�. 

2. தி��தி�. அ�ப�, 4. 92 - 8. 

" மா��ேன�. அ�ப� 4. 78 - 3. 

3. ஒ�றலா. சிவஞானேபாத�, 1. 3 - 1. 

4. சில�தி��. அ�ப�, 4. 49 - 4. 

வ��தி ந�றவ� �ரி�� ப�ற����சிற����ய��� வா�வா� ஒ�சிலராவ�. அ� ெநறி�� வாரா� வ���கி�றா�� 

பலராவ�. 

(அ. சி.) அ��தி - அ��. அமராபதி - ேதவேலாக�. வ��தி - தவ�தா� உடைல வா��. வ���கி�றா� - 

ெநறி தவ�கி�றா�. 
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2061. �தி�ேதா�� ேபாகி�ற ��ற��  1சா�வா� 

விதி�தன நா�க�� வீ��� கழி�த 

அதி��தி�� ெத�ெச�தீ ரா�தி ராகி� 

ெகாதி�கி�ற �ழி� ���பிட லாேம. 



(ப. இ.) விைன�கீடாக வைரய��க�ப�ட நா�க�� கழி�தன. ஆ�ல நீரரா�� பயனில ெமாழி��� 

நயனில�ரி��� ெபா��ேபா�கி எ�ெச�தீ�! ��ற� �தி�ேதா��ேபா� ஆ�ற�வா��த சிவ�ைத� ேப�தலாகிய 

ந�றவ� �ரிகி�றிலீ�. எ�ெச�வீ�! ஆ�தலாகிய 'அகனம�த வ�பினரா� அ�பைகெச�� ஐ��ல�� அட�கி 

ஞான� �க'லிைன எ��ேவா� ஆ�யி� ெகாதி�கி�ற �ெழா��� காண�ப�� சிவெப�மா� தி�வ�யி�பி� 

���பி�த� ஒ�� அைண�� இ����. 

(அ. சி.) அதி��தி��� - ஆட�பரமாக இ���. ஆ�திராகி� - மனமாதி அட�க�ெப�றா�. ெகாதி�கி�ற 

�� - சிவ�ேசாதி. ���பிட� - ஆ�மா ஒ�ைம அைடத�. 

(16) 

2062. கைரய� காறா� கழனி விைள�த 

திைரய� கா��ன� ேச��தி�ப� எ��� 

வைரய� �றிய மாதவ ேநா�கி� 

நைர�� வா�ெச�� நாளில வாேம. 

(ப. இ.) 'உண��தா��� உண�வரிேயா� தி�ைல� சி�ற�பல�� ஒ��த�' ஆகலி� அவைன 

அைணய�ய�வா� மன� அட�கிய எ�ைலயாகிய கைரயி�க� தி�வ��ேபரி�ப� கழனியாகிய சிவ�ேப� ஆ��� 

ெப�ெவ�ள�ேபா�� விைள�� திக�கி�ற�. ந�ேலா� திைர�ப�வமாகிய ��ைம எ��வத��� தி�வ�ளா� 

இர�டற� ��� கல�� இ���த��� ெபா���� ெப��தவ� �ரிவாராயின�. அதனா� உண���ள�� 

எ�ைலயிலா� ேபரி�ப� ஊறி� ெப��வதாயி��. இ� ந�ெனறி�க� வாராத சி�ேலா� நைர�தி� யா�ைகயினரா�� 

சாநாெள�தி வ���கி�றன�. அ�தைகய நா� ந�றவ�ேதா��கி�ெல�ப. 

(அ. சி.) கைரய�� - சிவ�க�ைண ஆ�றி� கைரைய அ����ள - க�ைண��ரிய. ஆறா� கழனி - 

சிவ�க�ைண ெவ�ள�தி� திைள�கி�ற ஆ�மா�க�. விைள�த - உ�டான சிவான�த�ைத. திைர அ�கா 

��ன� - நைரதிைர உ�டாகா ��ன�. வைர அ�� - மைலைய� 

 
1. ��ற�. தி���ற�, 269. 

" இைழ�தநா�. நால�யா�, 6. 

ேச��த கா�களிேலா, �ைககளிேலா. ஊறிய - ெச�த. நைர உ�வ� - ��ைம�ப�வ�. 

(17) 

2063. வரவறி வாைன மய�கி�� ஞால�� 



இரவறி வாைன ெய���ட�� ேசாதிைய 

அரவறி வா��� ெனா�ெத�வ  1ெம�� 

விரவறி யாமேல ேம�ைவ�த வாேற. 

(ப. இ.) இ� நில�லக��� ெதா�ைமேய ��லிய இ�ளா� வ�� இ�விைன�கீடாக� பிற�� ேந�� 

அ�ேபா� ெகா�டவிைன �க�வி�க� அ� பிற�� அ��. வரவறிவாைன எ�பதனா� பிற��� இரவறிவாைன 

எ�பதனா� இற��� ெப�மா�ண�க. இ�தைகய ந��ண�� எ�மா� ம�கா� ஓ�கி எ�� �ட��ேசாதியாகிய 

சிவெப�மாைன� ெச�தமி�� தி��ைற, தி��ைறவழியாக �ண��தவ� தமிழக� சா�றவ�. அவ�க� 

உண��தேதாடைமயா� 'நா�ெப�ற இ�ப� ெப�க இ� ைவயக�' எ�பத�கிண�க உண��தி உைர�பா�மாயின� 

அவேர அரவறிவா�. அர� - ெசா�. அ� க�வியா� ெபயரா�� ெதா�ைம ந�ைம� தமி� ��கைள உண��தி��. 

இ�தைகய அ��ைசவ� �� அவ� ��� ஒ� ெத�வேம உ�ைமெய�� உண��� அ� ெத�வமா� சிவெப�மா� 

தி�வ�யி� கல�� இ���� ந�ேபறி�லாதவ� அய� ெமாழிமய�கா� பல ெத�வ�பள� �றி� பழி�ப�கி�றன�. 

அவ�க� இ��� பிற�க ேம�விைன ைவ�தவராவ�. பள� - ��ற�. 

(அ. சி.) வர� - ேதா�ற�. இர� - ���. அர� அறிவா� - ெசா�ல� ெதரிவா�. விர� - கல�த�. 
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30. இேதாபேதச� 

(இ���ெமாழி) 

2064. மற�ெதாழி ம�மிைச ம�னா�  2பிறவி 

இற�ெதாழி கால��� ஈசைன உ��� 

பற�தல ம�� ப��ய� தீ��பா� 

சிற�த சிவெநறி சி�ைதெச� யீேர. 

(ப. இ.) ம�னா �லகமாகிய இ� ம�ணி�மீ��ள நிைல�தலி�லாத பிறவிைய மற�ெதாழி��க� ம�னா - 

நிைலயா. இற�ெதாழி�� கால��� சிவெப�மாைன� தி�ைவ�ெத��தா� வ��தி நிைன��� அ��தவ�ைத 

இ�ெபா�ேத ேம�ெகா���க�. அ�ஙன� ெகா�டா� வா��கால��� மா��கால��� சிவனிைனவி�லா��� 

ஏ�ப�� படபட�ைப�� �ழ�� திரி�� ��ப�திைன�� 

 
1. அயெனா�. அ�ப�, 4. 101 - 9. 



2. ந�விலா�. " 4. 76 - 10. 

" தீ�ெதாழி. " " 96 - 4. 

" வைரயா�. " 6. 47 - 3. 

அதனா� ேந�� இ��ேச� இ�விைன� பிற�ைப�� அ� ந�லா��� வர ெவா�டா� தீ��த��வ�. இ�ேவ 

ெத�னா��� சிற�த சிவெனறியா��. இ� ந�ெனறியிைன எ�ண�ெகா�� நா�வீராக. '���� ேபா���' 

தி�ைவ�ெத���� நிைன��� த�ைமயிைன வ�� அ�ப� அ��ெமாழியா� உண�க : 

'ெந�ச ெம�பேதா� நீ�கய� த��ேள 

வ�ச ெம�பேதா� வா��ழி� ப��நா� 

���� ேபா��நி� னாம� தி�ெவ�� 

த��� ேதா�ற வ���ஐ யாறேர." 

அ�ப�. 5. 27 - 3. 

(அ. சி.) ம�னா - ம���. உ��� - நிைன��க�. பற�� - திரி��. அலம�� - நிைலகல�கி. 

(1) 

2065. ெச�� மள�� ெச���மி� சி�ைதைய 

வ�ல பரிசா� உைரமி�க� வா�ைமைய 

இ�ைல ெயனி�� ெபரி�ள� எ�மிைற 

ந�ல வரெனறி நா�மி னீவிேர. 

(ப. இ.) ெச�ெநறி� பட�� தி�வினேர! ஒ��� வைகயா� உ�க� உ�ள� ெச��மள�� சிவ� தி�வ��ேக 

ெச����க�. சி�ைதைய� ெச���வெத�ப� தி�ைவ�ெத��ைத வ�வா� ெதா�� கணி�த�. த�க 

�ைறயா� ��ெபா�� உ�ைமயா� வா�ைமயிைன எ���� ���க�. சில� அறியாைமயா� சிவ� இ�ைல எ�� 

�றி�� எ� இைறவனாகிய சிவ� ெபரி�� உ�ளா�. ெப�ற தா� கிைடயாெத�� உ�ற மக� �றி�� ம�� உலக� 

ெகா�ளாத�லவா? நீ�க� ந�ல அரெனறிைய நாெடா�� நா��க�. நா�த� - சி�ைதெச�த�. 

(அ. சி.) ெச��மள�� - ��யம���. வ�ல பரி� - இய�ற அள�. 

(2) 

2066. ஒ�ேற �ல�� ஒ�வேன ேதவ�� 

ந�ேற நிைனமி�  1நமனி�ைல நாணாேம 

ெச�ேற ���கதி யி�ைல 2�� சி�த�� 



நி�ேற நிைலெபற நீ�நிைன�  3��மிேன. 

(ப. இ.) ப�� ெத�னா��� வழிப�� ���த� கட�� வழி��ல� ஏ�ப�ட�. ��னாளி� எ�லா�� 

ெச�தமி�நா��� சிவைன வழிப�டன� - ெதா�தன�. அதனா� 'ைசவ�' எ��� ஒ� �லேம திக��தி���. 

ெதாழி�ப�றிய �ல� பலவி��தா�� 

 
1. ஒ�ெற�ற. சிவஞானேபாத�, 2. 1 - 2. 

2. பசி����. சிவஞானேபாத�, 8. 1 - 2. 

3. ைவ�தெபா�. அ�ப�, 4. 95 - 5. 

" ஒ�கால�. " 6. 6 - 5. 

" எவேர��. " 6. 61 - 2. 

" எ��நா. " 6. 68 - 5. 

வழிபா��� �ல� ஒ�றாக இ��தைமயா� பிண�கி�றி அைனவ�� இண�கமாக வா��தன�. அதனா� 'ஒ�ேற 

�ல��' எ��� இ� மைறெமாழி எ�வதாயி��. அ�ேபா� சிவெப�மாைனேய ெச�தமிழ� ���த�ெற�வமாக� 

ெகா�� வண�கின�. அதனா� 'ஒ�வேன ேதவ��' எ��� இ� மைறெமாழி�� எ�வதாயி��. ந�றாக நிைன�� 

ெதா��க�. நம� ��ப� எ�� ெசா�ல�ப�� இற��� பிற��� நம�� எ��� இ��. மீளா ஆளா�� சிவன��கீ� 

நாமி��பதா� நா�� அழி�ெதாழி�� நிைலக��� ெச�� மீ�� பிற�ேபா� ெச�� மீ�� நிைல நம�கி�ைல. 

அதனா� ந�ெனறி ந�லாராகிய நீவீ� �� ந���ள��� சிவெப�மா� தி�வ� நி�� நிைலெபறேவ நீ� நிைன�� 

உ��மி�. 'ஒ�ேற �ல�� ஒ�வேன ேதவ��' எ�� இைடயறா� ஓத�ப�வ� சிற�தெதா� ந�ைமயா��. அ� 

ந�ேற நிைனமி� எ�ப�� ஒ��. 

(அ. சி.) ெச�ேற......இ�ைல - நா� ேத��ெச�� அைட�� சிவகதி இ�ைல. �� சி�த�......ெப�� - 

உ��ைடய சி�த�தி� உ�ேளேய சிவகதி தாேன வ�� நிைலெப��. 

(3) 

2067. ேபா�றிெச ய�த� கயிைல� ெபா��பைன 

நா�றிைச� ��ந� வா�கி�ற ந�பைன� 

கா�றிைச� ��கம� ஆ�ைகைய� ைக�ெகா�� 

���ைத� தா�ற�ைன� �றிநி�  1��மிேன. 



(ப. இ.) அழகிய ெச�த�ைம வா��த தி� ெவ�ளிமைல�க� வா�� சிவெப�மாைன ெந�சேம ேபா�றி 

ெச�வாயாக. நா�� திைசக���� ந�விடமாக� காண�ப�� தி�ைல�க� ம�னிய ெபா�ன�பலவாணனா� 

ந�பைன, உயி��பினா� நட�த�ப�� ஒ�ப� ெதாைளேச� இ� �ட�பிைன� ைக�ெகா�� ��ைற உைத��� த� 

தி�வ�ைய� ெகா��த��� ஏ���தி�� நீ��ேமனி�� ேதா�� ெப�பாக�� உைடய எ�மாைன இைடயறா� 

ஏ�தி ஐ�ெத��ேதாதி உ���க�. கா�� - உயி���. 

(அ. சி.) கா�றிைச��� - பிராணவா�வினா� நட�த�ப��. 

(4) 

2068. இ�கா� நீ�கி யினிெயா� காய�தி� 

���� பிறவாம� ேபா�வழி நா�மி� 

எ�கால� தி��ட� வ�ெதம� கானெத�� 

அ�கால ��ன அ��ெபற லா�ேம 2 

(ப. இ.) பிற�பி��� அ�சி� சிற�பி��� வழிநா�� ெச�ெநறி� ெச�வ�கேள! தி�வ�ளா� இ� காய� 

நீ�கிய�� இனிெயா� காயமாகிய உட�பினி� ���� பிறவாம� தி�வ��ேப�றி��� ெச��� ெச�ெநறியிைன 

நா��க�. இ��ட� நம�� எ�த�கால�� 

 
1. த�த��. 8. ேகாயி�றி��பதிக�, 10. 

" அ�தணாள��. ஆ�ர�, 7. 55 - 1. 

" பத�ெத�. அ�ப�, 4. 108 - 2. 

2. மாதா. ப��ன���பி�ைளயா�, தி� வி. க. 

வ�� உ�ற� எ�பைத நா� தி�டமாக உணேரா�. எனி�� அளவிட�படாத ஊழிக� கட�தன எ�� நிைன�கலா�. 

அதைன உ�ைமயாக நிைன�தா� ெசா�ல�� க�த�� ேக�க�� ஒ�ணாத ேபர�ச� ேதா�றாதிரா�. அ� 

ேதா�றினா� அ�ெபா�ேத சிவெப�மா� தி�வ�� ெப�த� ஆ��. இ�னெமா� காய�தி� ��� வழி� ெச�வ� 

பிற�மைன ேநா��த� எ��� ��றமா�. 'பிற�மைன ேநா�காத' எ��� தி���ற� க��ைத இத��� �றலா�. 

பிற��� மைனேபா�� வா��க ேவ��ய ம�ேறா� உட�� பிற�மைன எ�ப. 

(5) 

2069. ேபாகி�ற வாேற ��கி�ற அ�ெபா�� 

ஆகி�ற ேபா�� அரனறி வா�ள� 



சாகி�ற ேபா�� தைலவைன நா�மி� 

ஆகி�ற அ�ெபா�� அ�கைர யா�ேம. 

(ப. இ.) ஆ�யி�க� விைன�கீடாக� ெச��� ெநறிவழிேய ேப�யிராகிய சிவெப�மா�� ெச�வ�. இ� 

ைக�ப�றி நைட க��� உைடமணி� �த�வ� ேபா�வழிேய நைடபயி��� ந�ற�ைத�� ��வைதெயா��� நம�� 

ஏ�ப�� ெச�வி எ�ெபா�� வா��கி�றெத�� அறி�� அரனாகிய சிவெப�மா�� ந��டேன உள�. அதனா� 

இற�கி�றேபா� சிற�க�ெச��� சிவெப�மாைன நா��க�. அ�ஙன� நா�னா� அ� ெபா�ேள ஒ�வா� 

ெப��பயனாக ��ள�. அ�கைர - ெப��பய�. அ�கைர எ�பத��� 'பிறவி� ெப��கட� நீ�தி�' ேச�� 

கைரயாகிய சிவெப�மா� தி�வ� எ�ப�� ஒ��. 

(அ. சி.) அ�கைர - பய�ைடய�. 

(6) 

2070. பற�கி�ற ெவா�� பய�ற ேவ��� 

இற�கி�ற கால��� ஈசைன ���� 

சிற�ெபா� ேச�� சிவகதி பி�ைன� 

பிற�ெபா� றிலாைம�� ேப�ல  1காேம. 

(ப. இ.) ��வி�� ஆ�யி� பிரி�� ெச�கி�ற�. அ� கால�� அ� பய�ற ேவ��மானா� இற�கி�ற 

கால��� சிவெப�மாைன எ��த�� வாயிலா� அவ� தி�ைவ�ெத��ைத இைடயறா� நிைன��� தவ�ைத 

ேம�ெகா���க�. அ�ஙன� ேம�ெகா��வத�� வழி எ�ெதாழிைல� ெதாட�கினா�� 'சிவ சிவ' எ��� 

ெச�தமி�� தி�மைற ெமாழி�ேத ெதாட��த� ேவ���. ���ப�� அ�வாேற ெச�த�ேவ���. அ�ஙன� 

ெச�வேத ந�றவமா�. அ� '��ம� இ�ம� ெதாட��த ேபா���' ெசா��வ� அ� மைற எ��� ெதா�வழ�கா 

�ணரலா�. அ�ப�� பழகிவ�தா� 'நா� மற�கி�� ெசா��நா நம�சிவாயேவ' எ��� தி�மைற�ப� நா�தாேன 

நவி��. தி�வ�ளா� தி�வ��ேபெற��� சிற��ட� சிவநிைல ேச�� தவநிைல ைக���. பி�� பிற�ெபா��� 

ெப�றி�� 

 
1. வைரயா�. அ�ப�, 6. 47 - 3. 

" மா�ேற�. " 6. 47 - 2. 

" �மம. ச�ப�த�, 3. 23 - 6. 



இ�ைலயா��. இ� நிைலேய வாேனா��� உய��த உலகமாகிய ேப�லகாெம�ப�. 'சிவ சிவ' எ�� இைடயறா� 

நா��ெகா�� ெச��� எ� ெசய�� 'விைனயா� விைனயா�கி� ேகாட� நைனக��, யாைனயா� யாைனயா� 

த��' (678) எ��� தி�வ��வ� பயைன ேம�ெகா�ட அ��ெப�� ெசயலா��. 

(அ. சி.) பற�கி�ற - பிரி��ேபாகி�ற. 
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2071. ���� நி��� ெதா�ெத� மிைறவைன� 

பா�� ேளநி�ற பாத� பணிமி�க� 

ஆ�� ேளநி� றறி�ெச� வா�க�� 

நீ�ய வீ��� ப�வ� வா�ேம. 

(ப. இ.) இைறவனாகிய சிவெப�மாைன� தி��ைறவழியாக� தி�ைவ�ெத��ேதாதி� �� நி�� 

����ெதா�ைக ெதா��க�. தனி�தி���� இனி�த அ� ெதா�ைகைய ஏ���க�. ஏ��த� ஈ�� 

இய��த�. அகனம��த அ�பினரா�� தி��ைற பா� அ�யா�� நி�� சிவெப�மா� தி�வ�யிைணைய 

வண���க�. அ�வ�யா� ��ட���ேள நி�� எ�லா� சிவமாக� கா�� இய�ைக அறி� இ�ன�ளா� 

எ��வா��� அ� சிவெப�மா� க�றீ�ற �னி�றா� ேபா�� ந�� நி�� ெவளி�ப�� அ��வ�. எ�லா� 

சிவமாக� கா�த� எ�ப� ப�ேவ� அழகைம�த கல�க�� ைவ�க�ப�ட ஆ�பா� ஒ�றாயி���� 

உ�ைமயிைன� �ற�ெபாசிய� கா�பதா��. இ�, ப�னிற�ேச� ப�பளி�கி� பா�கா�பா� பா�நிற�ைத�, 

ப�னிற�தி� ேம�கா�பா� பா�� எ�பதைனெயா���. ேம�� பல� �ரி�� ����ெதா�ைகயி� ப�ேலா� 'சிவ 

சிவ' எ�ேற பக�மைற, எ�லாெமா�றா�� ேக�ப ேத�� எ�ப� ஒ���. 

(அ. சி.) ஈ��� ப� - க�� ஈ�ற ப�. 
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2072. வி�கி�ற சீவனா� ேமெல�� ேபா� 

ந�நி�� நா�மி� நாத�த� பாத� 

ெக�கி�ற வ�விைன ேக�� �கேழா� 

இ�கி�றா� உ�ைம இைமயவ ேராேட. 

(ப. இ.) ஆவிநீ�கி ஆ�யி� ேமேலா�கி� ேபா�ெபா�� 'சிவயநம' எ�� நா��க�. அ�ேவ சிவெப�மானி� 

தி�வ�யிைணயிைன நா�வதா��. நா�வ� சி�தி�ப�. அ�ப� நா�வதா� அ� தி�வ�� சிற�பா� �� விைனக� 

ெக�கி�றன. அழிவி�லாத �கைழ�ைடய அழகனாகிய சிவெப�மா� உ�ைம இைமயவ� ந��� இ���மா� 



அ���ரிகி�றா�. இைமயவ�: தி�வ��ேப� ெப�ற அ��ஒளி நிைற�த ெம�ய�யா�. இைம - ஒளி. இைமயவ� - 

ஒளி�ைடயவ�. இைம க�ைண� கா�ப�ேபா�� இவ�க� ந�ெனறி நா�ைமயிைன� கா��� ந�லா� ஆதலி� 

இைமயவ� எ�ப�� ஒ��. இைமய� - தி� ெவ�ளிமைல. தி�ெவ�ளிமைலயி� சிவெப�மா� தி�வ��கீ� வா�� 

ெப�வா��ெப�ற தி�வின�. அதனா�� இைமய�தி� வா�வா� இைமயவ� எ�ற�� ஒ��. அ�� அறி� 

ஆ�றலாகிய ��ற� ஒ��பா�� ேச���தா� காவ� 

நிக��. அ� ��ற�� அறி� இ��த இட�திலி��ேத ஆ�றைல�� அ�ைப�� ���� ெதாழி�ப����. ஆ�ற� 

அ� வறிவி� வழிேய ��றி�திரி�� ேபா�றி� கா���. அ�� கா�க�ப�� ெபா�ளி�மா�� அ�பிைன விைளவி�� 

ேம�ேம�� உ�தி�ட� கா��மா� அ�வறி� ஆ�ற�கைள இைடயறா� ����. அதனா� காவ� அ�பி� 

காவெல�ேற அைறய�ப��. இ� ��திற� காவலி� �ைறைம விள��� ேச�கிழார�களி� அ��ெமாழி வ�மா�: 

"அ�� வா�கர� தாறிழி மத�ேதா� 

   ஆைன நி�க�� அைரயி�� திரி�� 

ம�� நீ�வ� ேபா�மா ேமனி 

   மல��ப த�களி� வ�சில� ெபாலி�ப 

ந�� பி�ெகயி� றரவெவ� றைரயி� 

   நாம ��றிைல� பைட�ைட� பி�ைள 

வ�ச லி�றி�� றிரிய�� ��ற� 

   எறி�த ேவலவ� கா�க�� இைச��." 

12. தி���றி�� - 81. 

சிவய நம' எ�ற நிைலயி� 'ய'கரமாகிய உயி� 'வ'கரமாகிய தி�வ�ளிைனேய ேநா���. எ�ைன, வகர� யகர�தி�� 

வல�பா� இ��பதா� எ�க. ேநா��தெல�ப� அத� அ��ெப�� உதவிைய வி��பி நா�த�. 'நமசிவய' 

எ�றி��தா� யகர� ஈ�றி� நி�பதாகி�ற�. ந�விலி��தா�றா� நா�ட��டா��. அத�ெபா��� அ� மைறயிைன 

'நமயசிவ' என அைம�த�ேவ���. அ�ெபா�� 'ய'கரமாகிய அ�வா�யி� தன�� வல�பாலி���� 'ம'கரமாகிய 

உலகிைன நா��. இ� பிற�பிய� வா��. 'சிவய நம' எ�ப� சிற�பிய� வா��. உயி�வி�� ேபா� 'சிவய நம' எ��� 

சிற�பிய� வா�� மைறயிைன வ���த� ேவ���. ஆைன : ஆ� + ஐ - ஆ� - உயி�; ஐ - தைலவ� : 

ஆ�யி�க��� தைலவ�. ஆைன: அறி�. பி�ைள: ஆ�ற�. ேவலவ�: அ��. 

(அ. சி.) வி�.....ேபா� - சா��ேபா�. 

(9) 



2073. இ��� வீ�அறி� ேதெய� இைறவைன 

அ��� வீ�தவ� ெச��ெம�� ஞான��� 

ப��� வீ�பிற வி�ெதாழி ேலநி�� 

���� பாச� �ைழ�ெதாழி�  1தீர�ேற. 

(ப. இ.) 'தி�நாம�. அ�ெச���� ெச�பாத தீைமயினா� ெபய���� ெச��� பிற�பத�ேக ெதாழிலாகி 

இற�க' ேநரி�கி�ற�. அ�தைகய பிறவி�ெதாழிலிேலேய நி�� பிற��� ��ப�ைத மி�வி��� பாச�ப�றாகிய 

ஆ�ைக�ேக இ�தைனகால�� உைழ�� இைள��� கைள�ெதாழி�தவ�கேளேக�மி�: எ� இைறவனாகிய 

���த� சிவெப�மாைன அவன�ளா� அறி�ேத இ����க�. அவ� தி�வ��க�ேண இறவாத இ�ப அ�� 

ேவ��� காத� ெச���க�. சிவ�ைத� ேப�தலாகிய தவ�ைத� �ரி��க�. அத��ரிய தி�வ��ண��� 

ப��கைள� ெப�வீராவீ�. 

 
1.ேக�ட�ட�. சிவஞானசி�தியா�, 8. 2 - 14. 

இைறவ�மா�� இ���த�� ந�றவ�தி�மா�� அ���த�� ெம��ஞான��மா��� காத��த�� 

ேம�ெகா�டா� ெம��ஞான� ப�பினராகேவ இ��ப�. இ�� அ�� காத� ப�� எ��� நா��� �ைறேய ேக�ட� 

சி�தி�த� ெதளித� நி�ைட எ��� நா��மா�. 
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2074. ேம�ெகா�ள லாவேதா� ெம��தவ� ஒ���� 

ேம�ெகா�ள லாவேதா� ெம��தா�� ஒ���� 

ேம�ெகா�ள லாவேதா� ெம��ெநறி ஒ���� 

ெம�ெகா�ள லா�வ�ண� ேவ��நி� ேறா��ேக. 

(ப. இ.) அைன��யி�� ப��ப�யாக� ெச�விெப�� ேம�ெகா�ள�த�க அழிவி� ெம��தவ� ஒ����. 

அ� தவேம சிவ�ைத� ேப�� தவமா��. இ� தவேம சீல�, ேநா��, ெசறி�, அறி� எ��� ந�ெனறி நா�ைமயாக 

நவில�ப��. இ� ெப�� தவவாயிலாக எ�த�கரிய தி��தா�� ஒ����. அ� தி�வ�யிைன� தைல�ப�� 

அறிவி�� அறிவா� ெம��ெநறி�� ஒ����. இவ�ைற ேம�ெகா���வ�ண� விைழ��நி�பா� 

சிவ�கிழைமயராவ�. அ�ந�லா��� எ�லா� எளிதாக�� இனிதாக�� ைக��� எ�க. 

(11) 

2075. சா��தவ�� கி�ப� ெகா���� தழ�வ�ண� 



ேப��தவ�� கி�னா� பிறவி ெகா��தி�� 

���தவ�� க�ேக �ைரகழ� கா���� 

ேச��தவ� ேதவைர� ெச��ண�  1வார�ேற. 

(ப. இ.) தி�வ���ைணயா� தி�வ��ண�வா� ேச��தவ��� ஆ��த இ�ப� ெகா��த��� ெச�ேமனி 

எ�மா� சிவெப�மா�. ந�ெனறி�ெச�� நாடா� நீ�கியவ� ேப��தவராவ�. அவ���� ��ப� பிறவிைய� 

ெகா��த��வ�. ந�ெனறி நா�ைமயி� அறிவி� அறி� எ�� ெசா�ல�ப�� ேமெனறி� ெச�றவ� ���தவராவ�. 

"����� கழி�� உ�ள� சிற���" (ெதா� ெசா�. 314) ஆதலி� ஆ�யி�க�மா�� அட�கியி��த சிவவிள�க� 

சிவ�பணியா� மி��. அ�ஙன� மிக�ெப�றவ� ���தவராவ�. அ�தைகேயா��ேக தி�வ�யிைணயிைன� கா�� 

அ��வ�. அ� வ��வழி�ெச�� சா��தவ� ேதவராகிய சிவெப�மாைன உண��தவராவ�. உண�த� - சிவனி�ப� 

�க�த�. 
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2076. ��திைய ஞான�ைத ��தமி� ஓைசைய 

எ�தைன கால�� ஏ��வ� ஈசைன 

ெந��தைல� பா�ேபா� நிமல�� அ��ள� 

அ�த� ேசாதி ய�வி�� பார�ேற. 2 

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

" சலமில�. அ�ப�, 4. 11 - 6. 

" இர�பவ��. " 4. 38 - 10. 

" ேக�டா��. 8. ��ட��த�, 38. 

" அற�தி�ேக. தி���ற�, 79. 

த��ணர. சிவஞானேபாத�, 12. 3 - 1. 

(ப. இ.) வீ�ேபறா�, தி�வ��ண�வா�, அ� �ண�விைன� பய��� ��தமி� மைறயா�� திக�பவ� 

சிவெப�மா�. அவேன அறி�� ெப��தி��ைடய ஆ�டவ� ஆவ�. அவைன ந�லா� அளவி� கால� 

அக��ைழ�� �கமல��� தி��ைற �க�� தி�வ�ளா� ெதா�வ�. அ�ஙன� ெதா�வா��ேக அ��வ� 

சிவெப�மா� ஆதலி�, அவ�பா� தயிரி�க� ெந�ேபால��, மலரி�க� மண� ேபால�� விள�கி� ேதா��வ�. 

அ�தைகய ேபெராளி�பிழ�ைப ��றவ� இ�ைமயா� சில� வி��பா�. அ�ஙன� வி��பாதா�மா��� சிவெப�மா� 



உள�. அ�� அவ� பாலினிட�� ெந�ேபால��, �ைகயினிட�� மண�ேபால�� மைற��நி�ப�. ெந� - 

ெவ�ெண�. ��தமிேழாைச-��தமிழ மைற. அ�ேளா� ெம�யாகிய சதாசிவ த��வேம ஓைச உ�வா� 

ெவளி�ப�த��ரிய �தலிட�. அ� ெம�யி�கணி��� ��தமி� வ�த� எ�ப� 'சதாசிவ த��வ� ��தமி� ேவத�' 

(149) எ�பதனா� ந�� ெபற�ப��. ��தமி� இய�, இைச, இ�ப����. அ�ேளானாகிய சதாசிவ� 

உ�ணி��ண���� ஓைச �த�வ�. இய�, இைச, இ�ப���� ஆகிய ���� வைசயிலா அற� ெபா�� இ�ப� 

��றிைன�� வைரய���� ���ண��பா��. அைவ �ைறேய தி�வ��வநாயனா� அ�ளி�ெச�த தி���ற� 

அற�தி� ப�தியா��. நா�வ� அ�ளிய ேதவார தி�வாசக� ெபா�ளி� ப�தியா��. தி��சி�ற�பல�ேகாைவயா� 

இ�ப�ப�தியா��. இைவேய ெச�தமிழ� அ�தமி� தி�மைற. இைவயைன�ைத�� ைகவி�� ம��ெகா�ட 

மன�தரா� மா�றா� மைறயிைன� ேபா�றி� �க��� திரிவ� சில�. அவ�கேள�� அ� மைறயிைன� 

க��ண��தவ�களா? எ�றா�, அ��� இ��. 'இ�பிற��� ெவ�வியரா�' இ�நா� வ�பவ� இவர�ேறா! இ� 

��ைமயிைன ஒ� ெவ�பாவி� த�கி�றா� : 

"ஆ�றவ� ேளா�ெம� அறி�� தமி�ேவத� 

சா�றதி� வ��வனா� சா�நா�வ�-ஏ�ற 

இயலிைச�� தீ�டற� ஏ�ெபா��ந� ேகாைவ 

மயலிலா� ��தி�பா� ம��." 

அ�ேளா� ெம�-சதாசிவ த��வ�. இய�: அற�, இைச:ெபா��. ���:ந�லி�ப�. ஈ�� '��தமி�' எ��� 

ெமாழி மிக�ெப�� ெச�தமி� நில�ெதா� ெபா��திய பைழயவழ�காத� க�� இ���க. வி�மிய ���த� 

சிவெப�மா� ��தமிேழாைச வ�வினனா� இய�ைக அ�பறிவா�றலனா�� திக�கி�றன�. இ� ��ைம 'ஓைச 

ஒலிெயலா� ஆனா� நீேய' எ��� அ�பர�களாரி� அ��ெமாழியா�� ந��ணரலா�. ேம�� ஓைச ேதா��வ� 

நாத ெம�யினி��, இய�ைகயாக� ேதா��வ� ஒ�ைமமி�க ஓ�காரமா��. ஓ எ�ப� ெப��பா�� ந� 

ெசவிவ�ைவ ெயா�தி��கிற�. 

(அ. சி.) ��திைய - ��தி ெகா��பவைன. ஞான�ைத - ஞானமய� ஆனவைன. ��தமி� ஓைசைய - 

��தமி� ேவத ஒலிைய� ேக��� ெகா����பவைன. Vide "சதாசிவ� த��வ� ��தமி� ேவத�" (தி��ல�). 

ெந��தைலபா� - பா� தைல ெந� எ�� ெகா�ள��. 
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2077. நியம�த னாகிய நி�மல� ைவ�த 

உகெம� தைனெய� ெறா�வ�� ேதறா� 



பவம�தி ேலவ�� பா�கி�ற த�லா� 

சிவம�ைத ெயா��� ெதளியகி� லாேர. 

(ப. இ.) அைன��யி���� அைன��டைல�� அைவ உைற�� உலக�கைள�� ஒ���ற� பைட�� 

நியமி�தலாகிய யா���தைல� ெச�தவ� இய�பாகேவ பாச�களினி�� நீ�கிய சிவெப�மா�. அவ� 

அைம�த�ளிய உலக� எ��ைண ஊழியாக நி�� நில�கி�ற� எ�� ஒ�வரா�� அளவி��� ��த� ��யா�. 

யா����த�: இ�விைன�� ஈடாக ஒ��வி�த�. ஆ�யி�க� பிற�� இற�� த�மா�� ெதாழிலினவாகேவ 

இ��கி�றன. ம�க� இவ�ைற உணரா� பிற�� இற�பைதேய க�மமாக� ெகா�கி�றன�. அ�வ�லாம� 

சிவெப�மாைன�ப�றிேயா அவைன� ெச�றைட�� ந�ெனறி நா�ைமயிைன� ப�றிேயா ஏ�� ெதளியா� 

கழிகி�றன�. ந�ெனறி நா�ைமெய�ப� 'சீல�ேநா��, ெசறி�, அறி�' எ�பன. ந�ெனறி: ைசவ� ெச�ெநறி. 

(அ. சி.) நியம�த� - காரண�. உக� - ஆ��க�. பவம�திேல - பிற�பிேல. பா�கி�ற� - இற�ப�. 
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2078. இ�கி�ைத  1வா�� ெமைன�ேதா ரகித�� 

��ெசா�த கால��� ��மணி வ�ணைன 

வி�ச� �ைற�� விகி�தா எனநி�ைன 

ந�ச� றவ��க�றி நாடெவா� ணாத�ேற. 

(ப. இ.) நிைலயி�லாத இ� �லக வா��ைக ���னி� பனியி�� சி�ைமயதா��. இதைன மைலயி�� 

ெபரிதாக எ�ணி மகி�வ� ம�ளின�. அ� ெப�� ேபைதைம� ெச�ைகயா��. அத�ெபா��� எ��ைண� 

சி���ப�� இற�கேநரி�� ெச�யாதி��பேத அற�� �ைற�� அறி�மா��. சிவெப�மா� �ய பளி�கைனய 

ெவ�ணிற வ�ண�த�. அவைன� த��வ�கட�த சிவெம�ேய எ���, சிற��ைட� ெச�ைகயேன எ��� 

உ�ைன உ� தி�வ�ளா� ஆணவம�ற ந�லாேர உ�ளவா� நாட ஒ��� எ���, ஏைனயா��� நாட ஒ�ணா 

ெத��� ஓதி வழிப�க. ���த� இற�த�. ��ெசா�த கால�� எ�ப� இற�பிைனெயா�த ��ப� 

ேந��தகால��� எ�க. கால��� எ��� உ�ைம ெச����ரிபா� ெதா�க�. வி�ச��ைறத�: த��வ�கட�� 

நி�ற� விகி�த�: ேவ�ப�ட ெச�ைகய�; மாறி� ெச�ைகய�; சிற��ைட� ெச�ைகய� (1756): ந�� - ஆணவ�. 

(அ. சி.) எைன�ேதா� அகித�� - எ�விதமான ��ப��. ��ெசா�த கால�� - மரண� ேந��தேபா�. 

வி�ச�� - த��வ�க� கட��. ந�� - ஆணவ�. 

(15) 

 



1. அ�கி�த�. சிவஞானசி�தியா�, 10. 2 - 4. 

" எைன�தா��. தி���ற�, 317. 

" த�ைன�தா� காதல�. தி���ற�, 209. 

2079. ப�ச� மா��வி ச��� பா���னி 

வ�சக ரானவ� ைவகி� அவ�த�ைம 

அ�சவ� நாத� அ�நர க�தி�� 

ெச�சநி� ேபாைர� ெதரிசி�க�  1சி�திேய. 

(ப. இ.) சிவ��வாகிய ச���விைன� சா��� வ�செந�சின� இ��பாரானா� அவைர�க�� 

சிவெப�மானாகிய நாத�� அ��வ�. அதனா� ேப�லக������ ெப�� ப�ச��டா��. அ� ெப�� பாவிகைள 

இ�� உலக�தி� த��வ�. அவ�கைள� கா�ப�� ெப�� பாவமா��. சிவ�� பணிவிைடயி� ெச�ைவயாக 

ெவா��ேவா� ந�லாராவ�. ஆ�டவ� அ��� அவ�பா� ��� விள���. அதனா� அவைர� கா�ட��, 

ைக���பி� ெதா�த��, ேவ�ட�� க�திய� ைக��த�� வாயி�களா��. ெச�ச - ெச�ைவயாக. நி�ேபா� - 

ஒ��ேவா�. 

(அ. சி.) ெச�� நி�ேபா� - ெச�� எ�ப� ெச�� என ம�வி வ�த�; ஆசாரிய� பணிெச�� நி�ேபா�. 
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2080. சிவைன வழிப�டா� எ�ணிலா� ேதவ� 

அவைன வழிப�ட� காமாெறா� றி�ைல 

அவைன வழிப�ட� காமா� கா��� 

��ைவ வழிப�� �ட�  2மாேம. 

(ப. இ.) த�பய�க�தி ஓெரா�கா� அளவி�லாத ேதவ�க� சிவைன வழிப�டன�. அதனா� அவ�க��� 

தி�வ��ேப� எ��த��ரிய வாயி�க� ஏ�� உ�டாகமா�டா. சிவைனவழிப��� தி�வ��ேப� எ��த��ரிய 

ந�ெனறி நா�ைமயிைன� கா��ய��பவ� சிவ��. அ� ��விைன வழிப�டா� தி�வ��ேப� எ��த� ���. இ� 

தி�மைறயா� ெச�ெநறி� ெச�வ�களாகிய நா�� நா�வ� தி��லராகிய ஐ�ெப�� �ரவ�க� வழிநி�றால�றி� 

ெச�ெபா�� சிவெப�மா� தி�வ�யிைணயிைன எ��த� �டா� எ�ப� ேத�றமா� எ�க. வழிநி�ற� - அவ�க� 

த�த�ளிய தி��ைறகைள ஓதி வழிப�� ஒ��த�. 
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2081. நர�� �ர�� ப�பாச ந�ணி� 



க�ம�க ளாேல கழிதலி� க�� 

��ெவ� பவ�ஞானி ேகாதில னானா� 

பரெம�ற� அ�றி� பக�ெவா��  3மி�ேற. 

(ப. இ.) நரராகிய ம��லக�தவ��, �ரராகிய வி��லக�தவ�� யா� எ��� ப��த�ைம��, என� 

எ��� பாச� த�ைம 

 
1. உ�ணாைம. தி���ற�, 255. 

2. ம�திர�தா�. சிவஞானசி�தியா�, 12. 3 - 4. 

" நீ�மா��. அ�ப�, 4. 54 - 8. 

பர�பிரம. சிவஞானசி�தியா�, 12. 3 - 5. 

�� ெபா��தியவரா�� பிற�� இற��� க�ம�களிேல ஈ�ப��� அவ�த� வா�நா� வீ�நா� ஆக� கழித�க�� 

கழிவிர�க�ெகா�� சிவ��வா��ேதா�றி ந�ெனறிகா�� ஆ�ெகா�வ�. அ�ஙன� ஆ�ெகா�ட��� அ� 

சிவ��ைவ� சிவென�ேற வழிப�த�ேவ���. அ� சிவ�� ��றம�ற தி�வ��ண�� ைகவ�த 

ெம��ஞானியராவ�. அவைர� சிவெப�மாென�� ெம��ைமயாக� ��தல�லாம� ேவெற��� ��த� 

ஆகாெத�க. 

(அ. சி.) ேகாதில� - ��ற� இ�லாதவ�. பர� - சிவ�. 
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2082. ஆ�ெகா� டவ�தனி நாயக� அ��ற 

ேம�ெகா� டவ�விைன ேபாயற நாெடா�� 

நீ��கி�ற ெச�சைட நீள� உ�வ�தி� 

ேம�ெகா�ட வாறைல வீவி�� ளாேன. 

(ப. இ.) சிவ��வானவ� ெச�விய வா��த ந�லாைர ஆ�ெகா�டவராவ�. அ� சிவ��விைன ஒ�பி�லாத 

���த�வனாகிய சிவெப�மா� எ�ேற உ�ெகா�� அவ�மா��� காத� மிக ேம�ெகா�டவ� மாணவ� ஆவ�. 

அ�மாணவ�த� விைனைய நாெடா�� ேபாயற� ெச�த��கி�றன� சிவ�. அ�ளி� த�ைம வா��த ெச�விய 

தி��சைட வா��� எ��� நி��நில�� அழிவி�லாதவ� சிவெப�மா�. அ� மாணவ� ����ணர�ப�� உலகிய� 

உ�வ�தி�ேம�ெகா�ட மன அைல�சைல அக�றிய��பவ� சிவ�. நீ��கி�ற : அ�� த�ைம வா��த. நீ� - 

அ��. ஆறைல - அைல�ச�. வீவி�த� - அக�ற�; அழி�த�. 



(அ. சி.) உ�வ�....ளாேன - பிற�� அைல�� வ��த�ைத நீ��வா�. 
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ஏழா� த�திர� ���� 


