
ஐ�தா� த�திர� 

[வா�ளாகம�] 

1. ��தைசவ� 

 

(இய�ைக� ெச�ெநறி) 

1394. ஊ�� உலக�� ஒ�க� பைட�கி�ற 

ேபரறி வாள� ெப�ைம �றி�தி�� 

ேம��� ��ல காளி யில�ெக�� 

தாரணி நா�வைக� ைசவ� மாேம. 1 

(ப. இ.)  ஊ� உலக� உட� உ��� உ�ெபா�� எ�லா� க�வியி�றி� கல�திய��� க��தளவாேன 

பைட�த��கி�றவ� சிவ�. அவ� இய�பாக விள��� ���ண��ைடய ேபரறிவாளனாவ�. அவ�ற� அளவிலா� 

ெப�ைமைய நாமறி�த அளவி� �றி�ேபாமானா� ேம�வாகிய ெபா�மைல��, ��லைக�� ஒ��� ஆ�� அவ� 

(சிவெப�மா�) பைட�த��� உலக��, ��த�, மி���த�, மா��க�, க����த� எ��� நா�வைக� ைசவ�� 

ஓ� �ைட ஒ�பாக� ெசா�லலா�. அ��த� - மி���த�. நா�வைக� ைசவ�� சிவெப�மானி� நி�ேற ேதா��வன. 

�ள�கமி�லாத சிவெப�மானி� அள�த�கரிய ெப�ைமயி���� ெபா�மைலெயா�பா��. எ��� நீ�கமற 

நிைற�� நி��� இய�பி��� நில�லக� ஒ�பா��. தவறா� தி�வ��ேபறா� ெம��பய� த�த�� நா�வைக� 

ைசவ� ஒ�பா��. ��த� - உ�ைம, இய�ைக, நா�வைக� ைசவ� வ�மா�: இய�ைக� ெச�ெநறி, மீ இய�ைக� 

ெச�ெநறி, ெம��ண��� ெச�ெநறி, ெம�க�டா� ெச�ெநறி எ�பன. இவ�ைற �ைறேய, ��த ைசவ�, அ��த 

ைசவ�, மா��க ைசவ�, க����த ைசவ� என�� ��ப. அ��த� எ�பதி� 'அ' அ�பா� எ�பத� 

�தெல��தா��. என� ெமா��. ெச�ெநறி எனி�� சிவெனறி எனி�� ஒ�ேற. 

(அ. சி.)  நா�வைக� ைசவ� - ��த ைசவ�, அ��த ைசவ�, மா��க ைசவ�, க����த ைசவ�. ேம� - 

�மியி� ம�திய இேரைக�� நிர�சர ேரைக�� ேச�� இட�தி� இ��� கட� ெகா�டெடாழி�த ேம� மைல. �ேம� - 

வட ��வ� (North pole.) �ேம� - ெத� ��வ� (South pole.) இ�ேக நிைலதவறாைம�� உவைமயாக வ�த�. 

��ல� - பர�� விரி�த த�ைம�� உவைம. ைசவ� - ெம��பய� த�வத�� உவைம. 

(1) 

1395. ச��� அச��� சதச��� தா�க�� 

சி��� அசி��� ேச��றா ேமநீ�த 



��த� அ��த�� ேதா��றா ேமநி�� 

நி�த� பர���த ைசவ��� ேநயேம. 2 

 
1. ப�ணி�. 12. ச�ேட�ர�, 9. 

2. யாைவ��. சிவஞானேபாத�, 7. 

" ச�தச�. சிவஞானசி�தியா�, 7. 3 - 1. 

(ப. இ.)  நிைல�த ெம��ெபா�ளாகிய சிவ��, நிைலயாத ெபா�� ெபா�ளாகிய மாயாகாரிய உலக�� 

தி�வ�� க�ணா� க��, �மாைய �வாமாைய ஆகிய இர���� மய��வதாகிய ப��� ெகா�ளா�நி�� 

���ண�� சி��ண�வாகிய சி���, உண�வி�லதாகிய அசி��� த�பா� ேதா�றாம� உ�ள� கட�த ��தமாகிய 

உ�ைம� ைசவ��� எ��� யா��� உ�ளதாகிய ெப��ெபா�� சிவ�. அ� சிவ� அவ�க�� இறவாத 

இ�பவ�வா� அ�� ெச�ய�ப�� ெபா�ளாவ�. ேநய� - அ�� ெச�ய�ப�� ெபா��. ��த� - �மாைய; அ��த� - 

�வாமாைய. நீ�த� - கட�த�. பர� - ெப�� ெபா��. 

(அ. சி.)  ச�� - ெம��ெபா�� ஆகிய பதி. அச��. மாைய. உட�. சதச�� - உயி�. சி�� - ஞான�. அசி�� 

- அ�ஞான�. ��த� - ��தமாைய. அ��த� - அ��த மாைய. நி�த� - நி�திய�. பர� - சிவ�. 

(2) 

1396. க�பன க��� கைலம�� ெம�ேயாக� 

��பத ஞான �ைற�ைற ந�ணிேய 

ெசா�பத ேமவி� �ரிச�� ேமலான 

த�பர� க��ேளா� ைசவசி� தா�தேர. 1 

(ப. இ.)  தி��ைற ெம�க�ட ��களாகிய ெம��ண�� ��கைள� தி�வ��ேச� ந�லாசா�பா� க��, 

அ� க�வி� ேப�றா�, எ�த���ய ெம��ெபா�� ேச��ைகயா� சிவேயாக���� ��னிைல சீல� ேநா�� 

என�ப�வன. அ�விர�ட� உண��� பயில�பயில� ைக���. அ��ைறயா� ��ைன�பழ� ெபா��� ��ைன� 

பழ� ெபா�ளாகிய சிவ�ைத� ெபா���வ�. அதனா� மலமாயாக�ம�களாகிய ��ற� அ��. ��றமற�� 

த�பரமாகிய வி�மிய ���த� சிவைன� கா�ப�. அ�ஙன� க��ேளாேர ைசவசி�தா�த� என�ப�வ�. ெதா�பத� 

- பழ�ெபா��. த�பர� - தாேன ெப�� ெபா��. 

(அ. சி.)  கைலம�� ெம�ேயாக� - ��களி� க�ட உ�ைமயான ேயாக�. ��பத� - ேயாக�தி�� 

��திய சரிைய, கிரிைய. ெதா�பத� - ெதா�பத�; சமாதி நிைல. 



(3) 

1397. ேவதா�த� ��த� விள�கிய சி�தா�த 

நாதா�த� க�ேடா� ந��க�ற கா�சிய� 

�தா�த ேபாதா�த மாக� �ன�ெச�ய 

நாதா�த �ரண� ஞானேந ய�தேர. 2 

(ப. இ .)  ெம��ெபா�ைள ஐய� திரிபற விள��� ைசவசி� தா�தேம உ�ைம ேவதா�த (2139) மா��. 

சி�தா�த� ெப�ெநறி நி�பாேர நாத��வாகிய சிவைன� க�� இ���ேவாராவ�; பிற�பிற�பாகிய த�மா�ற� 

இலராவ�; �த���� அறி� ���� ைகவர� த��வ 

 
1. �ற�சமய. சிவஞானசி�தியா�, 8. 2 - 1. 

2. �ைவெயாளி. தி���ற�, 27. 

மாகிய ெம����ட�கைள அட��தலாகிய ெச�ைம நிைலயிைன எ��வ�; இவ�கேள த��வ� கட�த நிைறெப�� 

ெபா�ைள� ேச��ேதாராவ�. இவ�க� ேபரறி�� பிழ�பா� ெப�� ெபா�� சிவைன உண��� உண��� ஒ�பிலா 

இ�ப��� ஒ�ைமயராவ�. ேநய�த� - உணர�ப�� ெபா�ைள உண��தைட�தவ�. 

(அ. சி.)  ேவதா�த�...சி�தா�த� - ��த ைசவ சி�தா�தேம ேவத�களி� ���. �தா�த� - �த�களி� 

���. ேபாதா�த� - ஞான ���. �ன� ெச�ய - ஐ��ல� கா��ைன� ப�ப��த. 

(4) 

 
2. அ��த ைசவ� 

(மீஇய�ைக� ெச�ெநறி) 

1398. இைணயா� தி�வ� ஏ��� சீர�க�� 

இைணயா� இைண��ைழ யீரைண ��திைர 

�ணமா ரிைண�க�ட மாைல�� ��றா� 

அைணவா� சரிைய கிரிையயி னா��ேக. 1 

(ப. இ.)  தம��� தாேம ஒ�பாகிய ��ண�� �க��ண��களாகிய இர�� தி�வ�கைள�� ெதா�� 

த�ைமய�ட�� சிற��ட�பா��. அவ�க�� இர�� ��டல�க� காதணியாக� காண� ெப�� தி�நீ��, 

தி�ைவ�ெத����, அறிவைடயாள அ�ைக��, ந�ப�� வா��த தைலயி�� மா�பி�மாகிய இர�� சிவமணி 



மாைலக�� �ைறயா� எ��� ெபா���வனவா��. இ�தைகேயா� சீல�த� ேநா�பின� எ�றைழ�க� ெப�வ�. 

சீர�க� - சிற��ட��. 

(அ. சி.)  சீர�க� - சிற���ற சரீர�. ஈரைண ��திைர - வி�தி அணி�� அ�ெச��ைத� ெசபி��� 

சி���திைர�ட�. �ணமா� - ந��ண�ைத� ெகா��கி�ற. இைண - இைண�த. க�டமாைல - உ��திரா�க 

மாைல. ��றா� - தவறா�. 

(1) 

1399. கா��ெபா னா��த க��க� இர��ேச��� 

ஓ�� தி�ேமனி ��க� �ர��ட� 

ேசாதைன ெச�� �வாெதச மா��கரா� 

ஓதி யி��பா� ஒ�ைசவ ரா�ேம. 2 

(ப. இ.)  ெபா�னாலாகிய இர�� காதணி��, சிவமணி வடமாகிய உ�க��ர��� உைடயரா� 

வழியாறிைன�� ஆசான�ளா� உ�ைம கா�டலாகிய ��ைம ெச��. ஐ�ெத��த�மைற ேகாடலாகிய 

உபேதச�ெப�� அதைன இைடயறா� ஓதியி��ப�. அவ� ஒ�பி�லாத சிற�த ைசவராவ�. உபேதச�ைத� ெப�றவ� 

ெம�க�டா� எ�� அைழ�க� ெப�வ�. 

 
1. பிற�ெபா���. தி���ற�, 972. 

2. ேதா��. 8. தி��ேகா���பி, 18. 

(அ. சி.)  ேசாதைன ெச�� - அ��வா ேசாதைன ெச��. இ� நி�வாண தீ�ைகயி� ெச�ய���ய�. 

(2) 

1400. க�ட�க� ஒ�ப�� க�டவ� க�டன� 

க�ட�க� ஒ�ப�� க�டா� அ��ெபா�� 

க�ட�க� ஒ�ப�� க�டவ� க�டமா� 

க�ட�க� க�ேடா� க����த ைசவேர. 1 

(ப. இ.)  நாவல�தீ� �தலிய நில�லக�க� ஒ�ப� பாக�களாக� பிரி�க�ப���ளன. அ�ெவா�ப� 

க�ட�கைள�� இைற�ைற தி��பதிகளாக� க�� வழிப�� வல�ெச�� வ�தவ�, அ�ஙன� விள��� 

சிவெப�மானி� அ�வ� நா��, உ�வ� நா��, அ���வ� ஒ�� ஆகிய ஒ�ப� தி�ேமனிகைள�� 

க�டவராவ�. இவ�கேள ேவ�ப�ட பல அ�ட�கைள�� அ��கா�சியா� க�டவராவ�. இவ�க� க����த ைசவ� 



என அைழ�க�ப�வ�. க����த ைசவ�: நிைலேபறான உ�ைம� சி�தா�த ைசவ�. இ� சிற�பினைரேய அ��த 

ைசவ� என� �றி�க�ெப���ள�. அ: ஈ��� தைலைம அழ� �தலிய சிற��� ெபா��ண����. 

(அ. சி.)  க�ட�க� ஒ�ப� - இ� �மி. அ�ட�தி� பாக�க� ஒ�ப�. க�� ஆ� - பா��� ஆரா��த. 

(3) 

1401. ஞானி �விெய� ந�� லைன��ட� 

ேமான திைச�� ��எ�ெண� சி�தி�� 

ஏைன நில�� ஏ�தா மைறயீ�� 

ேகாெனா� த�ைன�� கா�� �ண�தேன. 

(ப. இ.)  தி�வ��ண�� ைகவ�த ஞானிய� ஏ�லக�களி�� நில�� ந�ல ��க�ட� வா�வாளாநிைல�� 

எ��வ�; அ�ப�� நா�� கைலக��, அவ�றா� ஏ�ப�� அ�ப��நா�� ேப�க�� ெப�வ�. இ��லக� நீ�கிய 

ஏைன உலக�க��, உண�வி�ண���� எ�தாமைற���� கா�ப�. யாவ���� �த�வனா� சிவெப�மாைன�� 

யா��� அ�ைமயா� த�ைம வா��த த�ைம�� மாசற�கா�� வா�ைமயராவ�. ேமானதிைச - ம�னநிைல 

வா�வாளாைம. சி�தி - ேப�. வா� - ெசா�. வா�வாளாைம. ெசா�லாடாைம எ�தாமைற: ஓைச; நாத�. 

(அ. சி.)  �விெய� ந��� - �மியி�க� ேதா�றிய ந�ல ��க�. ேமான திைச - ம�ன நிைல. ஏைன 

நில� - ஏைனய அ�ட�க�. எ�தா மைற - எ�த�ப�ட ேவத�க�. (எ�தா ெச�யா எ��� வா�பா�� 

விைனெய�ச�). ேகா� - சிவ� த�ைன - ஆ�மாைவ. 

(4) 

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

3. மா��க ைசவ� 

(ெம��ண��� ெச�ெநறி) 

1402. ெபா�னா� சிவசாத ன��தி சாதன� 

ந�மா��க சாதன� மாஞான சாதன� 

��மா��க சாதன� ேதா�றாத சாதன� 

ச�மா��க சாதன மா���த ைசவ��ேக. 1 

(ப. இ.)  ெச�ெபா� அைனய சீல� ேநா�� ெசறி� அறி� எ��� நா�வைக ந�ெநறி��, 

தி�நீ����ைண��, ஆகிய இைவ ந�ெனறியாகிய சி�தா�த� ெச�ெநறி. பிற�� இற�பி� ����� ��ெனறி�க� 



எ��� ெபா��தாத மன�ேகா�� ந�ெனறியி� வழி��ைணயா��. ேம��றியனவாகிய ெச�ெநறி நி�பாேர 

உ�ைம� ைசவ� எ�� அைழ�க�ெப�வ�. ��த� - உ�ைம; இய�ைக. 

(அ. சி.)  ெபா�னா� சிவசாதன� - ெபா�க��ய உ��திரா�க மாைல. ந�மா��க சாதன� - சரிைய, 

கிரிைய, ேயாக�, ஞான�. ��...சாதன� - இைவ ச�மா��க�தி�� அைடெமாழிக�. 

(1) 

1403. ேகட� ஞானி கிள�ஞான �பதி 

பாட� ேவதா�த சி�தா�த பாக�தி� 

ஊ�� ஞாேனா தய��ைம ��திேயா� 

பா�� ��தைச வ�ப�த நி�தேன. 

(ப. இ.)  மல� அ�ற தி�வ��ண��ேச� ஞானி ெம��ண��� சிற�பினனாவ�. அவேன ��றம�ற மைற�� 

�ைற�� என�ப�� ேவதா�த சி�தா�த� ப�தியி��ள சிவசிவ எ��� உயி�ேபா� ஊ��� ெம��ண�� ைகவ�த 

தவ�ேதானாவ�. அவேன அவாெவ��� பைசய�ேறானாகிய உயி�வா� உ�ைம வீ�ேப�றினனாவ�. அவேன 

ெப�ைமமி�க உ�ைம� ைசவ�ேகா�பா��னனாவ�. அவேன எ��� நிைலெப�ேறானாவ�. அவேன ெம��ண��� 

ெச�ெநறியினனாவ�. 

(அ. சி.)  பா� - ��ற�. ேவதா�த சி�தா�தபாக� ேவத�களி� ��ைய ஒ�த சி�தா�த� ப�தி. தமி�� 

சிவஞான ேபாதேம சி�தா�த சா�திர�களி� �த�ைம ெப�ற�. ஆகம�களி� சாரமா��ள�. அற�, ெபா��, 

இ�ப�, வீ� எ��� தமி� நா�மைறகளி� ��ைப ஒ�த�. வடெமாழி ேவத�க��� ஆகம�க� உட�பா� 

இ�ைல. அ� ேவத�களி� அற�, ெபா��, இ�ப�, வீ� எ��� பா�பா�க�� இ�ைல. இதைன வலி���தேவ 

'ேவதா�த சி�தா�த பாக�' எ�றா� நாயனா�. பா� - ெப�ைம. 

(2) 

 
1. உைரதள��. அ�ப�, 5. 43 - 5. 

1404. ��த� அ��த� �ரிய�க� ஓேர�� 

ச��� அச��� தண�த பராபைர 

உ��த பராபைர ��ளா� பராபைர 

அ�த� அ��ச�தி யாெய�� மாேம. 



(ப. இ.)  அ��தமாகிய �ல�பி�க� நன� கன� உற�க� எ��� ����, ��தமாகிய �ரிவி�க� நன� 

கன� என இர���, ேப�ற�க� உயி��பட�க� எ��� இர��� ஆகிய ஏ��, நிைல�பதாகிய காரணமாைய�� 

நிைலயாததாகிய காரிய மாைய�� நீ�கிய பராபைரயாகிய தி�வ�� ஆ�யிேரா� ெபா��தி�� உயி��� உயிராகி�� 

நி�பவளாவ�. அவேள அ�த� அ�ளா�றலாகிய அ�ைனயாவ�. அவேள எ��� நிைற�� நி�� எவ�ைற�� 

இய��பவளாவ�. �ல�� - ேகவல�. �ரி� ��த�. உ� - உயி���யி�. 

(அ. சி.)  தண�த - நீ�கின. உ�ளா� பராபைர - ஆ�மா��� உ�ளி��� நட��� ச�தி. 

(3) 

1405. ச��� அச��� தண�தவ� தானாகி� 

சி��� அசி��� ெதரியா� சிேவாகமா� 

��தி�� ஆன�த ச�தி�� ��கினா� 

சி�தி� ம�ேக சிற��ள தாேன. 1 

(ப. இ.)  ச�� அச���களாகிய காரண காரிய மாையகைள மலம�றைமயா� ேவ�ப���ண�� இய�� 

அக�றவராவ�. சி��ண��� ���ண��� இ�லா� சிவனிைறவி� அட�கி� சிவேன தானாகி வீ�ேப�றி�க� 

இறவாத இ�ப இைறவி�� அட�கினவராவ�. அவ���� ெப��ேப�� சிற�� விள���. சிவ + அக� = சிேவாக�; 

சிவநிைறவி� உைறத�. 

(அ. சி.)  சிேவாகமா� - சிவேம ஆ�. 

(4) 

1406. த�ைன� பரைன� சதாசிவ� எ�கி�ற 

ம�ைன� பதிப� பாச�ைத மாச�ற 

��ைன� பழமல ��க�ைட வீ��ைன 

உ�ன� த����த ைசவ� உபாயேம. 

(ப. இ.)  உ�ைம� ைசவ�க� உ��ற நிைன�� ேம�ெகா�� ஒ�கேவ��ய வழிவைகயான ெபா��க� 

எ��. அைவ : ஆ�யி�, இய�ைக� ேபரறி�� ெப��ெபா��, அ�ேளானாகிய சதாசிவ�, இைற, உயி� தைள, 

ெதா�ைமயாகிய ஆணவமல�, வீ�ேப� எ�பன. 

(அ. சி.)  த�ைன - ஆ�மாைவ. ��ைன அநாதிேய��ள. �� க�ைட - அநாதிேய ஏ�ப�ட ஆணவ� 

க�ைட. 

(5) 



 
1. அறிவரியா�. சிவஞானசி�தியா�, 12. 3 - 1. 

1407. �ரண� த�னிேல ைவ�த�ற வ�ேபாத� 

ஆரண ம�த மதி�தான� த�ேதா� 

ேநெரன ஈரா� நீதி ெந��ேபாக� 

காரண மா���த ைசவ���� கா�சிேய. 

(ப. இ.)  ஆ�யி�, நிைறவா� சிவ��� அட��தலாகிய ���ண�� எ��த�� ப�ைட� த��ைன�பாகிய 

சி��ண�� அ��. அ�ேவ மைற��வா�. ேபரி�ப��ட� கல��, ப�னிர�டா� நிைலயி� ெபற�ப�� சிவ �க�� 

�ைறயாக எ���. இைவயைன��� ��த ைசவ���� கா�சியா�. மதி�த� - ம�தி�த�: கல�த�. ம�தி�த� 

எ�ப� மதி�தெலன ஆய� இைட��ைற. 

(அ. சி.)  அ�ற அ�ேபாத� - ஒழி�த அ�த ஆ�மேபாத�. ஆரண� அ�த� - ேவதா�த�. மதி�த - கல�த. 

ஈரா� நீதி - 12 ஆதார�களி� ���. 

(6) 

1408. மாறாத ஞான மதி�பற மாேயாக� 

ேதறாத சி�ைதைய� ேத�றி� சிவமா�கி� 

ேபறான பாவைன ேபணி ெநறிநி�ற� 

�றா� ஞானி சரிைத �றி�கிேல. 

(ப. இ.)  ெம�க�டா� எ�ைலய�ற எ��� ஒ� ப��தாயி��கிற தி�வ��ண�� ைக��தலா� பிற���� 

வி�தா� ெபரிய ேயாக�கைள� ெபா�ளாக� ெதளியெவா�டா� உ�ள�ைத� ெதளிவி��� சிவனிைலயமா��வ�. 

���ண�ேபறான சிவைனேய நா�தலாகிய பாவைனேபணி அ�ெநறியி� உைற��நி�ற� அறிவி�சீல� எ��ப�� 

ஞான�தி� சரிையயா��. 

(அ. சி.)  மதி�� - எ�ைல. பாவைன - சிேவாக� பாவைன. �றா� ஞானி சரிைய - ஞான�தி� சரிைய. 

(7) 

1409. ேவதா�த� க�ேடா� பிரமமி� தியாதர� 

நாதா�த� க�ேடா� ந��க�ற ேயாகிக� 

ேவதா�த மி�லாத சி�தா�த� க��ேளா� 

சாதா ரணம�ன ைசவ� உபாயேம. 



(ப. இ.)  உலகிய� ஒ��க���� மைற��� க�ேடா� ெப�� ெபா��ண�� ைகவர� ெப�ேறாராவ�. 

அ��ைசவ� த��வ� ��ப�தாற� ��விைன� க�ேடா� பிறவி� த�மா�றமி�லாத சிவ ேயாகியராவ�. உலகிய� 

கட�த உண�� நிைலயாகிய சி�தா�த�திைன� க�ேடா� ெபா��ைசவ�த� வழிவைக �ண��ேதாராவ�. 

(அ. சி.)  வி�தியாதர� - அறி�தவ�. 

(8) 

1410. வி�ணிைன� ெச�ற� காவிய� ேமக�க� 

க�ணிைன� ெச�ற� கா�பல கா�சிக� 

எ�ணிைன� ெச�ற� காம ெலண�ப�� 

அ�ணைல� ெச�ற� காப� பாசேம. 1 

(ப. இ.)  வான�ைத இடமாக�ெகா�� ெபாழிகி�ற ெபரிய ேமக�க�� அ� வான�ைத� ேபா� ஒ�டா�. 

க�ணினா� காண�ப�� பல கா�சி�ெபா��க�� க�ணிைன�ெச�� ெபா��தா. அைவேபால நா�தலாகிய 

பாவைன�� அ�பா�ப�டெத��� சிவெப�மானாகிய அ�ணைல யா� எ��� சி�றறி�� எனெத��� ��டறி�� 

ஆகிய ப�பாச�க� ெச�ற�கா (159) எ�க. 

(அ. சி.)  விய� - பர�த. 

(9) 

1411. ஒ��� இர��� இல�மா� ஒ�றாக 

நி�� சமய நிராகார நீ�கிேய 

நி�� பராபைர ேநய�ைத� பாத�தா� 

ெச�� சிவமாத� சி�தா�த சி�திேய. 2 

(ப. இ.)  'ெபா��� பணி�� ேபா�' ெபா�� ஒ�ேற எ��� த�ைம��, 'இ��� ஒளி�� ேபா�' ேவ� 

எ��� த�ைம�� இ�லாம� 'உட�யி� க� அ��க� அறிெவாளி ேபா�' ேவற�ைமயாகிய �ண��பா� நி��, 

தி�வ�ளா� அ�� ெச�ய�ப�� சிவைன� ச�தி நிபாதமாகிய தி�வ�� வீ��சியா� ெச�� சிவமா� 

ெப�வா�ைவ� ெப��� ேபரி�ப� உ�த� சி�தா�த� ெப��ேபறா��. இ���ைம வ�� சிவ�பிரகாச� 

ெச�தமிழாகம� தி��பா�டா�ணரலா�: 

"ஒ�றிர�டாகி ெயா�றி� ஒ�ைமயா� இ�ைமயாகி 

ஒ�றிெலா� றழி�� ஒ�றா ெத�னிெனா� றாகாதீயி� 

ஒ�றி�� �றழி னி�றா� உயிரிைன� ெதாழி�� ேவ��� 



ஒ�றிநி��ண�� உ�ைம� �வைம யாணவ�ெதா ெடா�ேற." 

- 10. 8. 

ேம�� 'க���கா� நா���னா� க�ணி�க� ���னா�, ஒ��லிைற ���யி�பி� ஓ�' எ��� ஒ��� 

கா�க. 

(அ. சி.)  ஒ�� - ஏகா�மவதா�. இர�� - �வித�. ஒ�றாக நி�� - ��த அ��விதமா�. சமய நிராகார� 

- மதநி�ைத. ேநய�ைத - சிவ�ைத. 

(10) 

 
1. பாசஞா. சிவஞானசி�தியா�, 9. 

" எ�����. சிவஞானேபாத�, 8. 4. 2. 

2. �ற�சமய�. சிவ�பிரகாச�, 7. 

4. க����த ைசவ� 

(ெம�க�டா� ெச�ெநறி) 

1412. ேவட� கட�� விகி�த�ற� பா�ேமவி 

ஆட� பரமி�றி ஆசாபா ச�ெச��� 

பாெடா�� பாச� ப���வ� பா�பட� 

சா�� சிவேபா தக���த ைசவேர. 

(ப. இ.)  ெச�ெநறி��� �ற�ப�� தி��ேகால�க� ஏ�� இ�லாம�, க��தால�றி� க�வியா� 

ெச�வி��� த�ைமயி�லாத ���த� சிவைன� ெபா��தி ஆரவார� இ�லாம� 'காம�, ெவ�ளி, மய�க� எ��� 

��ற� நாம�'கைள�� ெக���, ��ப�திைன விைளவி��� பைசமல�� த��ைன��� அ�ெறாழிய 

தி�வ��ண�� வ�� �ைணயா�� ெம��ண�வின� சிவேபாதக� என�ப�வ�. இவ�கேள உ�ைம� ைசவராவ�. 

சா�த� - ஒ�சா� �ைணயாத�. பைச மல� - வாசனாமல�; நைச. 

(அ. சி.)  விகி�த� - சிவ�. ஆசாபாச� - ஆைச, பாச�. பாெடா�� - ��ப� ெபா��திய. ேபாதக�. 

ஞானிக�. 

(1) 

1413. உடலான ஐ�ைத�� ஓரா�� ஐ��� 

மடலான மாமாைய ம���ள நீவ� 



படலான ேகவல பாச� �ைட��� 

திடமா�� தைன�ற� சி�தா�த மா��கேம. 

(ப. இ.)  ஐ��த�களாலான யா�ைக��, ஆ�ேகா� மாயாச�திக� எ�� ெசா�ல�ப��. ெச���, சின�, 

சி�ைம, இவற�, மா�பிற�த மான�, மாணா�வைக ஆகிய அ�வைக� �றற�க��, ஐவைக� �ல�க��, 

இவ�றி�� நிைல�களமான காரணமாைய��, ஒழி�க ேவ��வனவாய �ல�பிைன� ெச�த பழமல�� அ�ளா� 

�ைட�� உ�தியாக� த�ைன�ண��� தைலவைன ��த� சி�தா�த ைசவ� ெச�ெநறி� சீ�ைமயா��. உடலான 

ஐ�� எ�பத�� உடலி�க� காண�ப�� நன�, கன�, உற�க�, ேப�ற�க�, உயி��பட�க� எ��� நிைல ஐ��� 

என�மா�. இ�ேவ ெம�க�டா� ெச�ெநறியா��. 

(அ. சி.)  உடலான ஐ�� - உடலி�க� ஏ�ப�� ஐ�� அவ�ைதக��, ஓ� ஆ�� - காம� �தலிய ஆ��. 

ஐ��� - ஐ��ல�க��. அட� - வலிைம. நீவ�பட� - ஒழி�க�த�க. ேகவலபாச� - சகசமல�; ஆணவ�. தைன�ற� - 

த�ைன அறித�. 

(2) 

1414. ��த� சிவ�ைற தானதி� ேதாயாம� 

��த� பத�ெபா�� ��திவி� தா�ல� 

அ�தைக யா�மா அரைன அைட�த�றா� 

��த சிவமாவ ேர��த ைசவேர. 

(ப. இ.)  உ�ைம� சிவெப�மா� உைர�த�ளிய தமி� ஆகம�தி�க� ெசா�ல�ெப�கி�ற �மாைய 

நிைல�கள�களாகிய 

பத�ேப�றி�க� வி������ த�காம�, தி�வ��ேப�றின�க� தி�வா�மல��த�ளிய தி�ைவ�ெத��ேத 

ெசவியறி��உவாகிய உபேதசமா��. அ� ெம��ண�விைன�ெப�ற ஆ�யி� சிவெப�மானி� தி�வ��ேப�றிைன� 

தைல����. அதனா� அ�வா�யி��கிழவ� உ�ைம� சிவனாகேவ இ��ப�. அவேர ��த ைசவ� எ�றைழ�க� 

ெப�வ�. ��தெமனி��, உ�ைம எனி��, இய�ைக எனி�� ஒ�ேற. இவேர ெம�க�டாராவ�. 

(அ. சி.)  சிவ� உைர - சிவனா� ெசா�ல�ப�ட. தான�தி� - பத��திகளி� ��த� - சீவ� ��த�. 

பத�ெபா�� - ��� ெபா��. ��திவி�தா�. �ல� - ��தி��� காரணமாகிய �ல�. அைட�தத�றா� - 

அைட�தா�. 

(3) 

1415. நாென��� தாென��� நா�நா� சாரேவ 



தாென�� நாென� றிர��லா� த�பத� 

தாென�� நாென�ற த��வ ந�கலா� 

தாென�� நாென��� சா�றகி� ேலேன. 1 

(ப. இ.)  ஆ�யிரான� உலகிய� த�ைமயி� பிரியா� பிரிவாக இ��பதா� நாென��� நிைன���, சிவைன� 

தா� எ��� நிைன��� ெகா�� எ�ணி வா��. அ��யி� மீளா அ�ைமயாக� சாரேவ தாென��� நாென��� 

எ��� எ�ண� ேதா�றாம� அத�� மல�� மண��ேபால� கல�� ஒ�றா�� ேதா��� சிவ� நாென�ற 

நிைனவ��� தாென�� ெமாழி�� உ�ைமயிைன ந���. அ�ப� ந�கிய��தலா� தாென�ேறா நாென�ேறா 

கா�� மா�ற மட�கி� தி�வ�யி�ப����பாகேவ ஆ�யி� நி���. இத�� ஒ��: க�க�� வாராசா� க��ரி 

��தைன��, ெபா�பி�ட� நா�வ� ��கத�பி� - ெசா� ெபா�� ��, க��� ெசயல�றி� க�ணா� எைவ�ேம, 

அ��� ேப�றி�க��� ஆ� எ�பேத. க�ணா� - க�தா�. 

(அ. சி.)  த�பத� - தா� ஆகிய பத�. நா� - ஆ�மா. தா� - சிவ�. 

(4) 

1416. சா�றரி தாகிய த��வ� சி�தி�தா� 

ஆ�றரி தாகிய ஐ��� அட�கி�� 

ேம�றிக� ஞான� விள�ெகாளி யா�நி��� 

பா�பர சா��சிய மா�� பதிேய. 

(ப. இ.)  ெசா�லெவா�ணாத இைறநிைறவி� அட��வதாகிய ெம��ைம ைக��னா� த�வழி ஈ���� 

�ல� ஐ��� தி�வ�ளா�. ஆ�யிரி� வழி�ெச�� அட�கி��. அத�பி� தி�வ�� ேப�ண�வா� விள�ெகாளி 

ஒளி��� நி���. நி�கேவ தானாதலாகிய பரசா��சிய�ேப�பதி��, பரசா��சிய� - உய�வற உய��த ஒ� ெப�நல�. 

(அ. சி.)  த��வ� - தாென��� நாென��� இர��லா� த�பத�. ஐ�� - �ல�க� ஐ���. 

(5) 

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

5. சரிைய 

(சீல�) 

1417. உயி���யி ரா�நி�ற� ஒ�ஞான �ைச 

உயி��ெகாளி ேநா�க� மகாேயாக �ைச 



உயி��ெப� மாவா கன��ற� �ைச 

ெசயி�கைட ேநச� சிவ�ைச யாேம. 1 

(ப. இ.)  சிவெப�மா� அைன��யிரி�� உயி���யிரா� நி��� உ�ைமயிைன அவன�ளா� க��ண�த� 

சிற�த அறி� வழிபாடா��. அ� சிவ� உ�ெளாளியா� நி�� அறிைவ விள��� அ� ��ைம கா�ட� 

ெசறி�வழிபாடா��. �ற�தி���வி�க� உயி���யிரா� நி��� சிவெப�மாைன ஆவாகன� �தலாக� 

ெசா�ல�ப�கி�ற அைழ�த�, இைழ�த�, �ைழ�தலாகிய ெதா��ைன� தி��ைற வழியாக� ெச�யி� அ� 

ேநா�� வழிபாடாகிய �ற��ைசயா��. �ைச��வி� மீ��� அ� சிவெப�மாைன அக�ேத அைம�த� �ைழ�த 

ெலன�ப��. 'அைழ�த� இைழ�த� �ைழ�த� �ைழ�த�, விைழவா� சிவ�ைச வி��.' அைழ�த� - ஆவாகன�. 

இைழ�த� தாபி�த�. �ைழ�த� - பிராண� பிரதி�ைட. �ைழ�த� - உ�வாகன�. இ� �ற��ைச தைலய�பா� 

ெச�ய�ப��. சிவ�ைசயா��. கைடேநச� - தைலய��. கைட : க��த�; மி�த�; தைல. 

(அ. சி.)  உயி���யிரா� நி�ற� - எ�லா உயி�கைள�� த��யி� ேபா� க�தி நி�ற� (ஞான �ைச). 

உயி��ெகாளி ேநா�க� - உயிரி� க� ஒளிைய� க�� நி�ற� (ேயாக �ைச.) உயி� ெப�� ஆவாகன� - த� 

உயிரி�க� உ�ள சிவ�ைத ெவளியி��ள ெபா��களி� தாபி��� �சி�த� (கிரியா �ைச.) 

(1) 

1418. நா� நகர�� ந�றி�� ேகாயி�� 

ேத�� திரி�� சிவெப� மா�எ�� 

பா�மி� பா�� பணிமி� பணி�தபி� 

��ய ெந�ச��� ேகாயிலா� ெகா�வேன. 2 

(ப. இ.)  இத�க� சீலெநறி நி�ேபா� தி��ெதா�� ஓத�ெப�கி�ற�. சிவெப�மா� ெம�ய�யா�க� 

உ��மா� ஆ�டா�� ெவளி�ப�ட��கி�ற தி�நா� தி�நகர� தி��ேகாவி� �தலியவ�ைற� தைலய�பா� 

ேத��திரி�� 'ஆலய� தா��அரெனன� ெதா�ேம' எ�றப� இைடயறா� ெதா�வ�. அ�ஙன� ெதா�வா��� 

அக��றமா� இ�றியைமயாதன �ைறேய பா�த�� பணித�மா�. அ�ஙன� ெச�தா� ந���ள�கைள� 

சிவெப�மா� தி��ேகாவிலாக� ெகா�ட��வ�. 

(அ. சி.)  இ� பா��� சரியா �ைசைய� ப�றி� ��கிறா�. 

(2) 

 
1. ச�மா��க�. சிவஞானசி�தியா�, 8. 2 - 8. 



" விள�கினா�. அ�ப�, 4. 77 - 3. 

" ந�ல. 12. கணநாத நாயனா�, 3. 

2. ப�தரா��. ஆ�ர�, 7. 39 - 10. 

" ெத�ணிலா. 12. த��தா�ெகா�ட, 107. 

1419. ப�த� சரிைத ப�ேவா� கிரிையேயா� 

அ�த� ெதா�ட� அ��ேவட� தா�ேவா� 

��த வியமாதி சாதக� �ேயாக� 

சி�த� சிவஞான� ெச�ெற�� ேவா�கேள. 1 

(ப. இ.)  சீலெநறியி� ெச�ேவா� ப�த� என�ப�ேவா�. ேநா�� ெநறியி�ெச�ேவா� ெதா�ட� என�ப�வ�. 

இய�ைக இயமாதி எ������ ைக�ெகா�ேடா� சிவேயாக� என�ப�வ�. சிவைன மறவா� ெச�ைகேயா� 

சிவஞானி என�ப�வ�. இவ�கேள சி�தராவ�. இவ�க� ��ேப சி�தா�த�. இ� நா�வ�� தி�ெவ�ணீ�, சிவமணி, 

தி�ைவ�ெத��� �தலிய தி��ேகால�ைடயவராவ�. எ�வைக����: அட�க�, நட�ைக, இ��ைக, வளிநிைல, 

ெதாைகநிைல, ெபாைறநிைல, நிைன�, சமாதி எ�பன. இவ�ைற இயம�, நியம�, ஆதன�, பிராணாயாம�, 

பிர�தியாகார�, தாரைண, தியான�, சமாதி என�� (பி�கல�ைத. 419) �றப. சமாதி - சிவநிைற�. 

(அ. சி.)  ப�த� - சரிையயாள�. ெதா�ட� - கிரிையயாள�. சாதக� - ேயாகிக�. சி�த� - சிவஞானிக�. 

(3) 

1420. சா��தெம�� ஞான�ேதா� தானவ னாயிேனா� 

ேச��தெவ� ேயாக�த� சி�த� சமாதிேயா� 

ஆ��த கிரிையேயா� அ��சைன த�பாேதா� 

ேந��த சரிையேயா� நீ�நில� ேதாேர. 2 

(ப. இ.)  தி�வ��ண�� ைகவர�ெப�ற சிவஞானிய� சிவனிைறவி� அட�கி� சிவனாயி��ப�. எ�வைக� 

தவ�தா� சிவேயாக� ேம�ெகா�டவ� சிவனா� தி���விைன� ெப�வ�. ேநா�பினராய கிரிையயாள� சிவ� 

அ��கராயி��ப�. சீல�தராய கரிையயாள� சிவ�லகினிலி��ப�. நீ�நில� - சிவ�லக�; அழியா�லக�. 

(அ. சி.)  தானவனாயிேனா� - சா��சிய�. ேச��தெவ�ேயாக�தா� - சா�ப�தா�. அ��சைன த�பாேதா� - 

சாமீப�தா�. நீணில�ேதா� - சாேலாக�தா�. இ� ம�திர�, சரிையயாள� சாேலாக�ைத��, கிரிையயாள� 

சாமீப�ைத��, ேயாக�தா� சா�ப�ைத��, ஞான�தா� சா��சிய�ைத�� அைடவ� எ�ற�. 

(4) 



1421. கிரிைய ேயாக�க� கிள�ஞான �ைச 

அரிய சிவ�� அம�� அ�ப� 

ெதரி�� ப�வ��� ேத��தி�� �ைச 

உரியன ேநய� �ய��ைச யாேம. 

(ப. இ.)  ேநா�� ெசறி� அறி� எ��� ��ப�வ��� அழியா� பயனளி��� என ஆ��ெத����ெச��� 

சிவ�ைச, தைலய�பா� ெச��� உய�வற உய��த உரிய �ைசயா��. இவ��� 

 
1. ெதா�ட�கா�. 8. தி��பைட எ��சி; 2. 

" தாதமா��. சிவஞானசி�தியா�, 8 2. 9. 

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

ேநா�பின� ெசறிவின� ஆகிய இ�வ�� க��லனா� தி���வ� ப���ேகா�ட� �ரிவ�. அறிவின� உண�வி� திக�� 

ப��� ேகா��லாத அறி��வி�ெறா�வ�. ப���ேகா� - சாதார�. ப���ேகா��ைம - நிராதார�. சிவ�ைசேய 

உைடயவ��ைச. 

(அ. சி.)  கிரிையயாள�� ேயாகிக�� ெச�வ� உ�வ� �ைசயா��; ஞான�ைச எ�ப� அ�வ� 

�ைசயா��. 

(5) 

1422. சரியாதி நா��� த�ஞான நா��� 

விரிவான ேவதா�த சி�தா�த மா�� 

ெபா�ளா ன�ந�தி ெபா�னக� ேபா�� 

ம�ளா� மா�த� வண�கைவ� தாேன. 1 

(ப. இ.)  சீல� ேநா�� ெசறி� அறி� எ��� ந�ெநறி நா�கி�� தனி�தனி ���த ��பாக� 

ெகா�ள�ப�� அறி� நிைலயாகிய ஞான� நா�� ேவதா�த ெநறி ஆ�. அைவ கபால�, காணாத�, பாத�சல�, 

அ�சபாத�, வியாச�, ைசமினிய� எ�பன. இைவயா�� �ற�சமயமா��. சி�தா�தெநறி ஆ�. அைவ ைவரவ�, 

வாம�, காளா�க�, மாவிரத�, பா�பத�, ைசவ� எ�பன. இைவ யா�� அக��ற� சமயமா��. சிவ�லக�தி� நி�� 

ந�திய�கட��, ��றாவ�ளா� ����வா�� ேதா�றி அறியாைம வய�ப��ழ�� மா�த��� ெம��ெபா��ண�� 

ேதா��மா� சீல�தலிய ந�ெனறி நா�கிைன�� அ���ரி�� ���த�சிவைன வழிப�மா� அைம�தன�. 



(அ. சி.)  ஞான நா�� சரிையயி� ஞான�, கிரிையயி� ஞான�, ேயாக�தி� ஞான�, ஞான�தி� ஞான�. 

ேவதா�த� ஆ� காபில�, காணாத�, பத�சல�, அ�சபாத�, வியாச�, ைஜமீனிய� - 6 சி�தா�த� ஆ� - ைபரவ� 

வாம�, காளா�க�, மாவிரத�, பா�பத�, ைசவ�. ெபா�னக� - சிவேலாக�. ம�� - அ�ஞான�. 

(6) 

1423. சைமய� மல��தி� த�ெசய� அ�றி�� 

அைம�� விேசட�� அர�ம� திர��தி 

சைமய நி�வாண� கலா��தி யா�� 

அைமம�� ஞானமா�� க�அபி ேடகேம. 

(ப. இ.)  ெச�ெநறி�க� தி��ைற வழியாக� ெச�ய�ப�� சிவதீ�ைக �வைக�ப��. அைவ சமய� 

விேசட� நி�வாண� எ�ப. சமயதீ�ைக எ�ப� ந�ெனறி��� தைடயாகிய தீைமக� பலவ�றி� உ�ைமயிைன 

�ண��தி அவ�றிைன� ��ைம�ப��த�� சிவ ெப�மான�ளி� �ைணயி�றி எவ���� யா��� எ�ெசய�� 

இ�ைல எ��� உ�ைம�ண��� த�ெசயல�த�மா�. விேசடதீ�ைகயாவ� 'ந�தி நாமமாகிய' தி�ைவ�ெத��ைத 

இைடயறா� கணி�பதா� எ�லாவைகயான அக��ற� ��ைமக� எ��வனவா��. 

 
1. ேபாதமி��. சிவஞானசி�தியா�, ��. 

" ேதவ�பிரா�. சிவ�பிரகாச�, ச�தான�, 5. 

நி�வாண தீ�ைகயாவ� அ�ைவ வழியாகிய ம�திர�, பத�, வ�ன�, த��வ�, �வன�, கைல எ�பனவ�ைற� 

��ைம�ப��தலா��. வழிய� வைகயி� வா�ைம வ�மா� : 1. அ� பா�நிைலயி� ஒ�பி� அறி� ஒ�சிறி�� 

விள�கா� �ல�����கிட�த ஆ�யி�க�� அறி� விள�கி அ��தி அறிதலாகிய �க�� உ�டா��ெபா��� 

��ேணாைச �த� ெசவிேயாைச ஈறாகிய ெமாழிகைள� ேதா��வி��� க�விக� கைலயா��. 2. அ� 

ெமாழிகளா� ஆ�யி�க�� அ��தியறித� உ�டா��ப� �ய�சி��� க�விக� ெம�யா��. ெம� - த��வ�. 3. 

அ� �ய�சியா� க��� ேக��� அறிய�ப��. �ல�க����ரிய இட� உலகமா��. உலக� - �வன�. 4. அ� 

�ய�சியா� க��� ேக��� அறி�தவ�றி� இய��கைள�� அவ�ைற� ெப�த��ரிய வழிவைககைள�� உ�ளவா� 

உண��ப� பயில�த�க அறி�� க�வியாகிய ெச�தமி� மைற�ைறக� என�ப�� ேவதாகம�களாகிய ��க� 

எ��ெதன�ப��. எ��� - வ�ண�. 5. அ� தமி� ேவதாகம�களாகிய மைற�� �ைற��களா� அறிய�ப�� 

�க��க� நிைல என�ப��. நிைல - பத�. 6. அ� நிைல�க� வ�வாெதா�கி உ�த�� வி�மிய ���த� வழிபா� 

இ�றியைமயாததா��. அ� வழிபா����� தி���வ அைம�� உயி� ேபா�றதா��. தி���வ� ப�ம� என�� ப��. 



அ� தி��� ெசா����� ெபா����� என இ�ேவ� வைக�ப��. அவ��� ெபா���வி�� ெசா���ேவ 

நனிமிக� சிற�ததா��. ெசா�ெலனி�� மைற எனி�� ஒ�ேற. மைற - ம�திர�. அ� 'நமசிவய' 'சிவயநம' என�ப�� 

இ�வழிபா��� தி���வ�கேள ம�திர�. 

இவ�ைற� ��ைம�ப��தெல�ப�, பய� ேவ��� ெச�ய�ப�� ெசயலைன��� ெதாழி� என�ப��. 

சிவன�ைம எ��� ெதளி�ட� ெச�ய�ப�� ெசய� அைன��� ெதா�ெடன�ப��. ஆ�யி�க� �� ெதாழிலாக� 

ெச�ய�ப�ட விைன�பய�க� இ� ஆ� வழிகளி�� அைம�� கிட���. அவ�ைற மா�றி ேம� ெச�வன அைன��� 

ெதா�டாமா� விதி�� நி��த�. 'ேதா�� பய� ேவ�ட� ெதாழி� சிவ�தா� ேவ�டாைம, ஆ��ெதா�டா�கலா� 

ஆ���' எ�பதைன�� ேநா��க. ேம�� 'ஓைசெம�ேயா�லக� ஓ���� ����நிைல, ஆசி�வழி பா��மைற ஆ�' 

எ�பைத�� நிைன���க. ஓைச - கைல. ெம� - த��வ�. ஞான தீ�ைக எ�ப� ேமேலாதிய ��றைன�� 

ெச�வி��� உரிைம ந��வதாகிய ஆசிரிய� தி����� எ��� அபிேடகமா��. 

(அ. சி.)  இ� ம�திர� ைசவ�தி��ள தீ�ைககைள விவரி�கி�ற�: சமய� - விேசட� - நி�வாண� - 

அபிேடக�. 

(7) 

6. கிரிைய 

(ேநா��) 

1424. ப��� திைச�� பரெமா� ெத�வ�� 

ெட�தி� கிலரி�ைல எ�பதி� அமல��� 

ஒ��� தி�வ� நீழ� சரெணன� 

த��� விைன�கட� சாரா� கா�ேம. 1 

(ப. இ.)  ப��� தி��களி�� ஒ�பி�லாத ���த�சிவ� ஒ�வ�ள�. அவ� இ�லாத தி��க� 

இ�ைலெய�� அ�� ��க� ��கி�றன. அக�ேத ெகா�லாைம �தலிய சிவைன எளிதாக எ��வி��� 

ந�ப��க� 'ெகா�லாைம ஐ�தட�க� ெகா�ெபா�ைமேயா�ர�க�. ந�லறி� ெம�தவ� அ�ெப��' அைமய� �ற�ேத 

அவ�றி�� இனமாகிய ந�மல�கைள�ெகா�� தி��ைற�ேபா�றி� ெதாட��க�� தி�வ� நீழேல மாறா� 

�கலிடெம�� அ��சி�த� ேவ���. அ�ஙன� அ��சி�பா��� ஏ�விைனயாகிய ஆகாமிய� உண�கிலாவி�� 

ஒ� ஞா��� விைளயாைமேபா� சாரா� எ�க. 

(அ. சி.)  எ�தி�கில� இ�ைல - ெத�வ� பலவியி�லாத தி�� இ�ைல. த��� - ஏ��. 

(1) 



1425. கா�� ேகா� க�கம� ச�தன� 

வா�� மாமல ரி�� வண�கி�� 

ஊனிைன நீ�கி உ�பவ�� க�ல� 

ேதனம� ��கழ� ேசரெவா� ணாேத. 2 

(ப. இ.)  ம��� வி��� ஆகிய எ�க�� ந�மண� கம�� ச�தன��, அ�தைகய சிற�த மண� 

கம�� ந�மல�� ைக�ெகா�� நா�� வழிப�டா�� த�ைம அ�ைம எ�� ெகா�� ெகா�லாம�� ெகா�றைத� 

தி�னாம�� இ��பதாகிய ெச�ெநறிெயா�கி� சிவைன நிைன�பதாகிய தி��ைடயா��க�றி தி�வ�� 

வீ��சியாகிய ச�திநிபாத� கி�டா�. ச�தி - தி�வ��. நிபாத� - ந�றா�� பதித�; வீ��சி. 

(அ. சி.)  ேகா�-எ�ைல. வா� உ�-ெப�ைம ெபா��திய. ஊனிைன நீ�கி - சரீர அபிமான� வி�� அ�ல� 

மாமிச உணைவ வி��. 

(2) 

1426. ேகான�க� றாேய �ைரகழ� ஏ��மி� 

ஞான�க� றாகிய ந�ேவ �ழித�� 

வான�க� றாகிய வானவ� ைகெதா�� 

மான�க� றீச� அ��வ�ள மாேம. 3 

 
1. எ�ைலயி�. சிவ�பிரகாச�, 10 - 10. 

" பிண�கி. 8, தி��க����ற�, 1. 

2. ெகா�லா. தா�மானவ�, பராபர�க�ணி, 192. 

" ெகா�லா�. தி���ற�, 260. 

" ெகா�லா."984. 

3. அ��. அ�ப�, 5. 97 - 14. 

(ப. இ.)  எவ���� ���தலா� ேவ��வா� ேவ����ட� ேதா��பவரா� உ�ள சிவெப�மானி� 

தாயா� விள��பவ� தி�வ�ள�ைம. அ� தி�வ�ள�ைமயி� ஒலி��� சில�பணி�த தி�வ�யிைணயிைன� 

ேபா�றி� ெதா��க�. ெதா�தா� அ� தி�வ�ள�ைம ெம��ண�� ந��� வி�தா� உ�க� ந�ேவ எ��த��வ�. 

அவ� எ��த��வதா� ெப�ைமமி�க ஆேன�றி�மீ� வ�� சிவெப�மானி� ேபரி�ப� ெப�வள� மி�� 

உ�டா��. அ� சிவெப�மா� வா�லக� ப��களாகிய ேதவ�களா� எ��� ெதாழ�ப�� சிற�பின�. ேகா� 



தைலவ�; �த�வ�. ந�க� - ேதா��பவ�. ஞான�க�� - ெம��ண�� ந��� வி��. மான - 

ெப�ைமைய�ைடய. க�� - ஆேன�; இடப�. ந�த� - ேதா��த�.. 

(அ. சி.)  ேகா� ந�க� தா� - இைறவ� தா�; ேதவி. ஞான..... த�� - ஞான� உ�டா��. வான�க�� 

ஆகிய வானவ� - வான�தி�க� உ�ள உலக�களி� வசி��� ப��களாகிய வானவ� (ப��க� - 

��மல�கைள�ைடயவ�) ஆன�� - ஆனா�. அ�� ஈச� அ��வளமாேம - அ�ெபா�� ஈச� அ�� ெச�வ 

��டா�. 

(3) 

1427. இ�பணி� ெத��ைச ம�டல� எ�லா� 

அ�பணி ெச�கி� றவெளா� �ற� 

இ�பணி மா�ட� ெச�பணி யீச� 

பதிபணி ெச�வ� ப�திைம காேண. 

(ப. இ.)  ேம� ஓதிய �ைறைமகைள வண�கி ஏ���ெகா��, எ��� திைசகளா� �ழ�ெப��. உல� உட� 

ெபா��க� நிைற ம�டல�கைளெய�லா� பைட�� அளி�� அழி�� மைற�த�� ெச��� ஐ�ெதாழி�ைடய 

அ�ைமைய ஒ� ��றிேல உைடயவ� சிவ�. மா�த� ெச�ய�த��த இைறபணி சிவ�பணிேயயா�. இ� சிவ�பணிேய 

ேநா�பாளராகிய கிரிையயின� ெச��� சிவப�தி� தி��பணியா��. 

(அ. சி.)  இ� பணி�� - இ��ைரைய ந�பி. இ� பணி - ஆ�கி அளி��� ெதாழி�. 

(4) 

1428. ப�த� கிரிைய சரிைய பயி����� 

��த அ�ளா� �ரிச�ற ேயாக�தி� 

உ��த ெநறி�� �ண�கி�ற ஞான�தா� 

சி�த� ��வ� ளா�சிவ மா�ேம. 1 

(ப. இ.)  சிவப�த� ஆனவ� தி��ைறயி� �றியப� சீல� ேநா�� இர��ைன�� சிற�பாக� ெச��வர 

இய�ைக� தி�வ�� ேம�� �ைணெச���. அ� �ைணயா� ��ற� நீ�க�. ��ற� நீ�க�� ேயாக�தி� 

ெச����. ேயாக� - ெசறி�. இ� ெசறிவா� அறி�� எ�ணமாகிய சி�த� ��வ�ளா� சிவமா�� திக��. 

(5) 

 
1. பாைலெந�த�. தி��களி���ப�யா�, 12. 



" ��திரமா��. சிவஞான சி�தியா�, 8. 2 - 10. 

" ெப�ைம 12. ச�ேடச�, 37. 

1429. அ�பி� உ��வ னா�� பணிெச�வ� 

ெச�ெபா�ெச� ேமனி கமல� தி�வ� 

���நி� றா�ேக ெமாழிவ ெதன�க�� 

எ�பி�� ேசாதி இல��கி� றாேன. 

(ப. இ.)  சி�த� சிவமாய சிவப�த� எ�ைலயிலா� தைலய�பா� உ��வ�. அவ� எ�நா�� அ�ைம� பணி 

ெச�ெதா��வ�. ெபா� ேபா��. தி�ேமனி�� ெச�தாமைரயைனய தி�வ��� உைடயவ� சிவ�. அவ� அ�ேய� 

��நி�� அ�மைறய�ள� தி�வ��ண�� ைகவ�த ஒ� ெம�ய�யாைர ஊ��� ெசறி�த அறிெவாளியா� 

விள�கிய��வ�. எ�� - உட�. அ�மைற - உபேதச�. சி�த� �றேவ இன�ேகாளாக மன� எ��சி இ��� 

�தலிய�� ெகா�ள�ப��. 

(6) 

 
7. ேயாக� 

(ெசறி�) 

1430. ெநறிவழி ேயெச�� ேந�ைம�� ஒ�றி� 

தறியி�� தா�ேபா� த�ைம யி��தி� 

ெசாறியி�� தா�கி�� ��ெண� �ணரா� 

�றியறி வாள���� �ட� மாேம. 1 

(ப. இ.)  ஆசா� அ�ளிய அ�மைறவழிேய ஒ�கி அக�தவமாகிய ேயாக�தி� ெபா��தி ஆ �தலியவ�ைற� 

க���தறி (��) மா�தலி�றி இ��தா�ேபா� த� உட�ைப இ��தி� தின� �தலியன உட�பி� ேதா�றி�� 

ெசாறியாம��, கா�� மைழ மி�ன� இ� �தலியன உட�பி� ேமாதி�� அைசயாம�� இ��� க�திய �றியா� 

சிவ�ைத அறிவா��� அ�ளா� அ� சிவ��ட� �ட�மா��. 

(அ. சி.)  ெநறிவழி - �� உபேதசி�தப�. தறி - க�ப�. 

(1) 

1431. ஊழிேதா �ழி உண��தவ�� க�லா� 

ஊழிேதா �ழி �ணர�� தாெனா�டா� 



ஆழி அம�� அரியய� எ��ளா� 

ஊழி �ய��� ஒ��சி� ளாேன. 2 

(ப. இ.)  ஊழிேதா �ழி பலவரி�� எ��� ஒ� ப��தா� நி�� நில�� ���த� சிவைன அவ� 

அ��க�ணா� உண��தவ��க�லாம� பல�ழிக�டா�� த� அறிவா� அ� சிவைன� காண ��யா�. ச�கர� 

பைடைய� தா��� அரி�� அய�� பல�ழி 

 
1. க�ட. 12. ச�ேட�ர�, 49. 

2. ஊழிெதா. ஆ�ர�, 7. 100 - 10. 

�ய��� காண ஒ�ணா� நீ�கி மைற��நி�றன�. ஒ��சி: ஒ�விெய�பத� திரி�. ஒ�வி - நீ�கி. 

(அ. சி.)  ஒ��சி - விலகி, நீ�கி, ஒ�வி. 

(2) 

1432. �வினி� க�த� ெபா��திய வா�ேபா� 

சீவ�� ��ேள சிவமண� ��த� 

ஓவிய� ேபால உண��தறி வாள��� 

நாவி யைண�த ந�தறி யாேம. 1 

(ப. இ.)  மலரி�க� மண�ெபா��தியைமவ�ேபா� ஆ�யிரி� க��� அ�ைனய�தனா� சிவமண� 

��தைம�த�. அ�வைமவிைன�ைடயா�, �ைன�த சி�திர�ேபா� அ� சிவைனேய உண��தறிவ�. அ�ப� அறிகி�றவ� 

�����ைன அைண�தந�தறிேபா�� அைசயா தி��ப�. நாவி - ���� �ைன. 

(3) 

1433. உ��தன� எ�பீ� உ�ெபா�� கா�கிலீ� 

க�த மலரி� கல�கி�ற ந�திைய� 

சி�ைத �றேவ ெதளி�தி�� நீ�கினா� 

��ைத� பிறவி�� 2 �லவி� தாேம. 

(ப. இ.)  உயி���யிரா� உ�ணி�� உண��திவ�� �த�ைம வா��த சிவெப�மாைன� க�டவேர உ�வ�. 

அ�ஙன� உ��தன� எ�� உணராதி��கி�றீ�க�. மண�கம�� ந�லா�த� ெந�ச� தாமைரயி� கல�கி�ற 

ந�திைய, உ�க� உ�ள� ெபா��த� ெதளி��க�. ெதளி�தா� இ�� நீ���. இ�� நீ�கினா� ���டலாகிய 

க��றா� ேதா��� �த� பிறவிைய ஒழி�பத�� அ� ெதளி� அழியா� காரணமா��. வி�� - காரண�. 



(அ. சி.)  உ�ெபா�� - அைடத�� உரிய ெபா��. ��� அ�பிறவி�� �ல அவி�தா�� - உ�டா�� 

பிறவிக� இ�ைலயா��. 

(4) 

1434. எ��ெதா� பாட�� எ�ெண� கைல�� 

பழி�தைல� பாச� பிறவி�� நீ�கா 

வழி�தைல� ேசாமேனா ட�கி ய��க� 

வழி�தைல� ெச��� வைக�ண�� ேதேன. 3 

(ப. இ.)  இல�கண இல�கிய�க��. இவ�றி� விரிவான அ�ப�� நா�� கைலக��, பழி�த�கிடமாகிய 

���ண�வா�� அ� ���ண�வாகிய பாச�தினா� ெதாட�� பிறவி��, நீ�காத �ைறைம வாய�� இட�பா� 

நர�பாகிய தி�க��, வல�பா� நர�பாகிய ஞாயி��, ந��பா� நர�பாகிய தீ�� அ�ளா� அைம�� நிைலகைள 

 
1. மாதிைனேயா�. அ�ப�, 6. 61 - 1. 

2. பிற�ெபா���. தி���ற�, 972. 

3. �வைக. சிவஞானசி�தியா�, 1 1 - 26. 

�ண�வ�. அ��ண�வா� �த�ைமயான ெச�ெநறி� ெச��� ேம�ைம எ���. 

(அ. சி.)  எ��� - இல�கண�, ��. பாட� - இல�கிய�க�. எ�ெண� கைல - 64 கைலக�. பழி�தைல 

: பழி�சைல எ�பத� திரி�; ப��காவி�டா�. வழி�தைல - தைலவழி; ��கிய ெநறி. ேசாம�, அ�கி, அ��க� - 

இடகைல, பி�கைல, ���ைன. வ��தைல� ெச��� - பிராணாயாம� ெச���. 

(5) 

1435. வி��பிநி� ேறெசயி� ெம��தவ ரா�� 

வி��பிநி� ேறெசயி� ெம��ைர யா�� 

வி��பிநி� ேறெசயி� ெம��தவ மா�� 

வி��பிநி� ேறெசயி� வி�ணவ னா�ேம. 1 

(ப. இ.)  சிவ�ைத வி��பிநி�ேற ெசய� ெச��� ந�ேலா� உ�ைம� தவ�தவராவ�. அ�வாேற ஒ�கி� 

��வ�� அ�மைற ைக���. அ�ேபா� ெச�யி� அஃ� இற�பி� தவமாகிய உ�ைம� தவமா��. ேம�� 

ைக�ெகாளி� �ய வி��லக ேநரா�சி�ைடய சிவெனன மதி�க�ப�வ�. 

(6) 



1436. ேபணி� பிறவா உலக�� ெச�தி�� 

காணி� தன� கலவி� ேளநி��� 

நாணி� நரக ெநறி�ேக வழிெச�� 

ஊனி� ��ம�கி ��தம� றாேன. 2 

(ப. இ.)  அக�தவமாகிய ேயாகெநறியிைன� ேபணி ஒ��வா� மீ��� பிற�பத�� வாயிலி�லாத �ய 

சிவ�லைக எ��வ�. இ��லேக பிறவா�லெகன�ப��. அ��க�ணா� கா�பா� சிவெப�மா� ேவறற� கல�� 

நி��� கலவி�� நி�ப�. இ�தவ ஒ��கி�ெச�ல நாண��வா� இ��லெக�தி இ�ன��வ�. சிவ� உட�பி�� 

அ��ட�� நிைல��நி�பத��ேவ��� ���ைனய��வ�. அ�தைகய சிவெப�மாேன சா��தாைர� கா��� 

தைலவனாவ�. 

(அ. சி.)  பிறவா உல� - சிவேலாக�. தன� கலவி�ேள - சீவனி� கல�ேத.. நாணி� - ேயாக மா��க�ைத 

நாண�தா� வி��வி�டா�. நரக ெநறி - பாப மா��க�. ஊனி� ��� சரீர ��ப�ைத� ெகா����. அ�கி உ�தம� - 

தீ வ�வனான சிவ�. 

(7) 

1437. ஒ�தெச� ேகாலா� உல�பிலி மாதவ� 

எ�தைன யாயிர� வீ��தன� எ�ணிலி 

சி�த�க� ேதவ�க� �வ� ெப�ைமயா� 

அ�த னிவென�ேற அ��� வா�கேள. 3 

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

2. சா��தாைர�. சிவஞானேபாத�. 

" உ��திரைன. அ�ப�, 6. 90 - 5. 

3. நார. அ�ப�, 5. 65 - 10. 

" இய�க� "" 97 - 25. 

(ப. இ.)  ��டா� �ைறெச��� ���ைட ேவ�த� எ�ணிலாதவ�; ெகடாத வி��தவேவ�த� அளவிலாதவ�. 

இ�வி� திற�தா�� சிற�த ெப�ைம�ைடய சிவெப�மாைன வி��பிவழிப�� உ��தன�. அளவிற�த சி�த�க�� 

ேதவ�க�� �வ�க�� அ� சிவெப�மாைனேய வழிப��� சிற��� ெப�ைம�� ேசர�ெப�றன�. எ�லா�� 

சிவெப�மா� தி�வ�யிைண�ேக தைலய���� ஒ��வா�. வீ��தன� - வி��பின�. 



(அ. சி.)  ஒ�த ெச�ேகாலா� - �� அரச�க�. உல�பிலி மாதவ� - ேக��லாத தவசிக�. 

(8) 

1438. ேயாகி�� ேயாகாதி ���ள ெகா���ேறா� 

ஆக� த�கிரி யாதி சரிையயா� 

தாக�ைத வி�ட சரிையெயா� றா�ஒ��� 

ஆதி�த� ப�தி�� அ��ைவ� ேதேன. 1 

(ப. இ.)  ெசறி� நிைலயாகிய ேயாகி��� ெசறி�, ேநா��, சீல� எ��� ���� உ�ளன. அவ�க� அ� 

��றிைன��ெகா�� ெச���ேவா� ஆவ�. ேநா��நிைலயாகிய கிரிையயாள� சீல� எ�� ெசா�ல�ப�� 

சரிைய��� உரியவராவ�. ஆைசய��தவராகிய சீல�த� சரிைய ஒ�ற��ேம உரிய�. எ��� ெபா�றா ஒ�றா� 

யா��� இய�ைக� ேபெராளியா� விள��� சிவ �ரிய�பா� நீ�கா அ�� ைவ�ேதேன. 

(அ. சி.)  தாக� - ஆைச. ஆதி�த� - சிவ�ரிய�. 

(9) 

1439. ேயாக� சமயேம ேயாக� பல��ன� 

ேயாக விேசடேம அ�டா�க ேயாகமா� 

ேயாகநி� வாணேம ��ற பேராதய� 

ேயாக அபிேடகேம ஒ�சி�தி ��றேல. 

(ப. இ.)  ெசறி� நிைலயாகி ேயாக�தி� சமய�, விேசட�, நி�வாண�, அபிேடக� என நா�� நிைலக� 

உ�ளன. அைவ �ைறேய சிவ �ைழ� சிவேநா�ைம சிவ��ைம சிவ �க�ைம என அைழ�க� ெப��. ேயாக�தி� 

சமய� பலவைகயான ேயாக �ைறகைள நிைன�த�. ேயாக�தி� விேசட� எ�����ட� ��ய ேயாக�. ேயாக�தி� 

நி�வாண� ���த� சிவ� ேதா�ற�. ேயாக�தி� அபிேடக� சி�தி ெப�த�. உ�த� : உற�; உ�ற� என 

மி��நி�ற�. 

(அ. சி.)  இ� ம�திர� ேயாக�தி�, சமய�, விேசட�, நி�வாண�, அபிேடக� இ�ெறன விள��கி�ற�. 

(10) 

 
1. சகமா��க�. சிவஞான சி�தியா�, 8. 2 - 21. 

8. ஞான� 

(ெம��ண��) 



1440. ஞான�தி� மி�க அறெநறி நா���ைல 

ஞான�தி� மி�க சமய�� ந�ற�� 

ஞான�தி� மி�கைவ ந���தி ந�காவா� 

ஞான�தி� மி�கா� நரரி�மி� காேர. 1 

(ப. இ.)  தி�வ��ண�வாகிய ஞான�தி� மி�க பிற�ப��பதாகிய அறெநறி எ�நா���� இ�ைல. ஞான�தி� 

ேவறான சமய�� இ�ைம உ�ைம அ�ைம எ��� �விட�� ந�ைம�� ஏ�� த�வதி��. அதனா� அ� ேகா�பா� 

ந�ைம�மாகா�. ஞான�தி��� �ற� பா��ளைவ ந�ல வீ�ேப�றிைன� தாரா. சிவஞான�தா� சிற�ேதா� மா�தரி� 

சிற�ேதாராகிய அ�த�ெம�ய�யாராவ�. 

(அ. சி.)  நா���ைல - நா��� இ�ைல. மி�க - ேவறான - மி�கா� - சிற�தவ�. நரரி� - ம�களி�. 

(10) 

1441. ச�த�� ச�த மன�� த�மன� 

உ��த �ண�� �ண���� அக�ைத�� 

சி�தெம� றி����� சி�தி��� ெச�ைக�� 

ச�த� கட�தவ� ெப�றச� மா��கேம. 

(ப. இ.)  மி�க ேவகமாக யா��� நிைற���ள ஒலி �தலாகிய நாதெம���, அ�ேபா�� பர�த 

த�ைம��ள, மன��, அ� மன� ப�றி ஐ��ற ெபா�ைள உ�திெச�வதாகிய இ��� எ��� ��தி��, 

அ���தியிைன எ���வதாகிய அக�கார��, ��கி எ��வதாகிய சி�த�� ஆகிய ஐ�த�� சி�த� 

மன�தி�க� அட��வதா��, நாத� இவ�ைற� ெதாழி�ப���வதா�� ஏைனய மன� அக�கார� ��தி எ��� 

���� சிற�தன. அைவ �ைறேய நிக���� நிைன�� எ��சி இ��� ஆகிய அ�த� கரண� ெச�ைகக�� 

நாதகைல�ம கட�தவேர ஞானியராவ�. அவ�க� ெச��� ெநறிேய ெம��ெநறியா��. ெம��ெநறி - ச�மா��க�. 

(அ. சி.)  இ� ம�திர� அ�த�கரண�க� ��தமா� இ��பேத ச�மா��க ெநறி எ�� ��கி�ற�. 

(2) 

1442. த�பா� உல�� தன�க� காவ�� 

அ�பா ெலன�க� ளாவ� மாவன 

எ�பா�கள ஞான�� எ��� சிேவாக�� 

பி�பாலி� ேநய�� ெப�றி�� தாேன. 



(ப. இ.)  தா� சா��தி���� மாயாகாரியமாகிய நிைல�தலிலவா� உலக��, த�ேனா� ெதாட��ைடய 

உட��� நிைலெப�ற தி�வ�ளா� கிைட�தன. இவ�றா� சிவெப�மானிட�� நீ�கா� காத�ெகா�� ஒ�கினா� 

அ� சிவ��� அட�கி� தாேன சிவமாக� ெபாலிவ� 

 
1. ஞானெம��. 12 ச�ப�த�, 1248. 

" ஞான�. அ�ப�, 5. 91 - 3. 

இ�ேவ சிேவாக�. பி� தி�வ�� �ய�சியினா� தானாகேவ சிவ� தி�வ�யி�பிைனத தைல���வ�. 

ம���வைன� சா��த ேநாயாளி�� ேந�� �ய�சிெய�லா� ம���வனாேலயா� எ�ப� இத�� ஒ�பா��. 

(அ. சி.)  சிேவாக� - அவேன தாேன ஆகிய ெநறி. பி�பா� - சிேவாக� பாவைன ைகவ�த பி�. ேநய� - 

சிவ�. 

(3) 

1443. இ���� ெச�மி இட�பிரம மா�� 

வ��க� சராசர மா�� உலக� 

த��கிய ஆசார ெம�லா� த�ேம 

தி��கிலா ஞான�ைத� ேத���ண�� ேதா��ேக. 

(ப. இ.)  மா�பா��லாத சிவஞான�ைத� தி�வ�ளா� ெதளி��ண��ேதா� சிவஞானியராவ�. அவ� 

ஒ��கமாகிய நி�ைட ��யி���மிட� சிவ� எ��த�ளியி���� இடமா��. இய��திைண நிைல�திைணயாகிய 

��டமைன��� அவ�க�� உலக உறவா��. ேம�பா� மி�க ஒ��கமைன��� தாேம வ�� எ���. 

(அ. சி.)  ெச�மி இ���� - மைற�� இ����. ஆசார� - ஒ��க�. தி��கிலா - மா�பா��லாத. 

(4) 

1444. அறி�� அட�க�� அ��� உடேன 

பிறியா நக�ம��� ேபர� ளாள� 

�றி�� �ண�� �ைரகழ� நீ�கா 

ெநறியறி வா��கி� நீ��ெதானி யாேம. 

(ப. இ.)  சிவ�ைத அறி�� அறி��, சிவ�தி� அட��� அட�க��, சிவ�ைத� ப��� தைலய��� 

உ�ளவ�ேக��லாத சிவ�லக�தி� வா�ேவாராவ�. அவ�க�த� �ற அைடயாள� சிவ�ேகால��, அக அைடயாள� 

சிவ�ப��� ஒலி��� கழலணி���ள சிவெப�மா� தி�வ�யிைணயிைன நீ�கா நிைலைமயிைன� 



�றி�பனவா��. அவ�க� பா� அட�கி நி��� தி�வ��ண�� கா�� �தலிய �ைணயா� நீரி� ஒலி��டாவ�ேபா� 

ெச�ெநறி� ெச��� �ைணயா� ெவளி�ப��. 

(அ. சி.)  பிறியா நக� - ��தி நக�. நீ��ெதானி - நீரினிட�� உ�ள ஒலி கா�� �தலிய ���றவா� 

ெவளி�ப�வ�ேபால, அறிவா� ஆ�மாவி� அட�கி��ள ஞான� பிரகாசி���. 

(5) 

1445. ஞான� விைள�ெத� கி�றேதா� சி�ைத�� 

ஏன� விைள�ெததி ேரகா� வழிெதா�� 

�ன� மதிம� டல�ெததி� நீ�க�� 

ஊன ம���நி� ெறா��ட ரா�ேம. 1 

(ப. இ.)  தி�வ��ண�வாகிய சிவஞானேம ��கிநி��� ந�லா� தி���ள��� �லாதார� உயி��� �தலிய 

அக��வ���� 

 
1. அ�டமா. அ�ப�, 5. 97 - 2. 

ேவ��� க�விகேளா� ��� ெச��� ேயாக�� ைக���. அதனா� காண�ெப�� வழிெதா�� ப���ேகா��றி� 

ெச�� ��வந�வா� தி�க�ம��ல��� ேதா��� ��தமி�த� கா�ப�. க�� தி�வ�ளா� மலமாயா 

க�ம�களாகிய தைளயிைன ய��� நிைலநி�ப�. அ�ஙன� நி�றா��� வி�� நீ�கா� விள��வ� சிவனா� 

அ���டேரயா��. அ� �ட� ஓ��ட� என�ப��; இ� ப��� ெதாைக� �ற��� பிற�த அ�ெமாழி� ெதாைகயா��. 

(அ. சி.)  ஏன� - சாதன� க�வி, ஆதாரேயாக�. வழி - ஆதார மா��க�. �ன.....க�� - ச�திர 

ம�டல��� ெப��� அ�த�. ஊனம��� - மல� ஒழி��. ஒ��ட� - சிவ�. 

(6) 

1446. ஞானி� �ட��ண ஞான�தி� நா��மா 

ேமானி� கிைவெயா��� �டா�� ேமாகி�� 

ேமனி�ற லா�ச�தி வி�ைத விைள�தி�� 

தானி� �ல�ேதா� சரிைய கிரிையேய. 

(ப. இ.)  சிவஞானி��ரிய ப�� நா�கா��. அைவ, அறிவி� சீல�, அறிவி� ேநா��, அறிவி�ெசறி�, 

அறிவி� அறி� எ�பன. ஞான�தி� ேமனிைலயாகிய ேமான�ைத எ�தியவ��� ேம��றிய நா�ப�க�� ஏ�� 

ெபா��தா. சிவச�தியி� த�ைன மற�� நி�க, அஃ� அ�பா� நிைலயி��ள ��டலினிச�தியி� 



வலிெகா��ய��� ேயாக�பயைன விைள�தி��. இைவேய ப���ேகா�ேடா�� ெச��� ேயாகிய��� நிக�� 

அறிவி�சீல�, அறிவி� ேநா�� என�ப��. இைவ ஞான�தி�சரிைய ஞான�தி� கிரிைய என�ப��. 

(அ. சி.)  ஞான�தி� நா�� - ஞான�தி� சரிைய, ஞான�தி� கிரிைய, ஞான�தி� ேயாக�, ஞான�தி� 

ஞான�. �� ேமாகி�� - சிவ ச�னிதியி� த�ைன மற��. ச�திவி�ைத - ��டலி ேயாக�. தானி� �ல�ேதா� - 

ஆதார ேயாகிக�. 

(7) 

1447. ஞான�தி� ஞானாதி நா��மா ஞானி�� 

ஞான�தி� ஞானேம நாெனன ெத�னாம� 

ஞான�தி� ேயாகேம நாதா�த ந�ெலாளி 

ஞான� கிரிையேய ந���தி நாடேல. 1 

(ப. இ.)  சிவஞானி�� ஓத�ப�ட அறிவி� அறி� �தலிய நா��� உ�ளன. அறிவி� அறிவாகிய ஞான�தி� 

ஞானேம யா� எனெத��� ெச��கற�. ஞான�தி� ேயாக� ��ப�தா� ெம��� கட�த அ��ெவளியி� கா�� 

சிவ ஒளி. ஞான�தி� கிரிையேய தி�வ��ேப�றிைன நா�த�. ெம� - த��வ�. ஞான�தி� சரிைய எ�ப� 

தி�வ��ேப�றிைன� தி��ைற� ெச�வ� நவில ந�கினி� ேக�ட�. 

(8) 

 
1. ஞான��தைன. சிவஞானசி�தியா�, 8. 2 - 13. 

" ஞானேயா. சிவஞானசி�தியா�, 12. 3 - 3. 

1448. ந�ணிய ஞான�தி� ஞானாதி ந��ேவா� 

��ணிய பாவ� கட�த பிண�க�ேறா� 

க�ணிய ேநய� கைரஞான� க��ேளா� 

தி�ணிய ��த� சிவ��த� சி�தேன. 

(ப. இ.)  ெபா��திய சிவஞான�தி� நா�ப��� ேம�ெகா�டவ�, பிற���� வி�தா� இ��ேச� 

இ�விைன�� கட�ேதானாவ�. இ�விைன நா� எ��� �ைன�பா�ெச��� ��ணிய பாவ�. க�த�ப�கி�ற 

பிழ�ேபா� ���ேதா�றி அ��� தி���வி� மைற�தி���� அ�பி� விைள ஞான� சிவ�ெபா�ைள 

அ����கைர�த நிைலயி� கா�பவ�� அவேனயாவ�. அவேன நிைலேபறான �ேயா�. அவேன சிவ�ேப�றின�. 

அவேன தி�வ� எ�திய சி�த�. 



(9) 

1449. ஞான� சமயேம நா�� தைன�கா�ட� 

ஞான விேசடேம நா� பேராதய� 

ஞானநி� வாணேம ந�றறி வான�� 

ஞானாபி ேடகேம ந��� பாதேம. 

(ப. இ.)  சிவஞான�தி� நிக�� நா�வைக� தீ�ைக�� வ�மா�: சிவ �ைழெவ�ப� 

சிவைன�கா��ைறயா� த�ைன� கா�ப�. சிவேநா�ைமெய�ப� ேமலா� சிவ�ேதா�ற� கா�ப�. சிவ 

��ைம எ�ப� வாலறிவினனாகிய சிவெப�மானி� தி�வ�� வி��சி. சிவ �க�ைம எ�ப� தி�வ�ளாசா� 

தி�வ�யிைன மறவாைம. �ைழ� - சமய�, ேநா�ைம - விேசட�. ��ைம நி�வாண�. �க�ைம - அபிேடக�. 

தி�வ�� வீ��சி - ச�தி நிபாத�, நிபாத� - ந�றா�� பதித�. 

(அ. சி.)  பேராதய� - பர� + உதய�; சிவ� ேதா�ற�. ந�றறிவா� அ�� - சிவன��. ந��� - சிவ��. 

(10) 

 
9. ச�மா��க� 

(காத�ைம ெநறி) 

1450. சா���ச� மா��கமா� த�சிவ த��வ� 

ேதா�ற�க ளான ��தி� �ட�க�� 

சீ�ற� ஒழி�� சிவேயாக சி�தரா�� 

��ற�ைத ெவ�றா� �றி�பறி� தா�கேள. 

(ப. இ.)  ந�லாரா� �க��� ெசா�ல�ெப�� �மாைய ெம�க� ஐ��. அைவ, ஆசா�, ஆ�டா�, 

அ�ேளா�, அ�ைன, அ�த� எ�பன. இவ�ைற �ைறேய ��தவி�ைத, ஈ�ர�, சதாசிவ�, ச�தி, சிவ� என�� 

��ப. ெச�தமி�� தி�மைற�� தி��ைற�� (தமி� ேவதாகம�க�) �ற� சிவெப�மானி� உ�ைம� த�ைம 

உண�ெவாளியிைன� க��, சீ�ற �தலிய அ�பைக ெச�� சிவேயாகசி�தரா� வா�வா�. அவ�கேள 

��ற�ைதெவ�� ��த� ெப�மா� தி�வ�ைய� தைல����. இய�பைம�த ெம��ெநறியாகிய ச�மா��க� 

த�ைம�ண��ேதாராவ�. சீ�ற� - சின�. 

(அ. சி.)  சிவ த��வ� ேதா�ற�க� - ��தவி�ைத. ஈ��ர�, சாதா�கிய�, ச�தி, சிவ� ஆக 5. ��தி - 

தமி� நா�மைறக�� தமி� ஆகம�க��. �றி�� - ச�மா��க ெநறி. 



(1) 

1451. ைசவ� ெப�ைம� தனிநா யக�ந�தி 

உ�ய வ��த ��ெநறி ஒ���� 

ெத�வ� சிவெநறி ச�மா��க� ேச����ய 

ைவய� ��ளா��� வ���ைவ� தாேன. 

(ப. இ.)  ெகாைல�� �ைல�� (1425) வி��த ெச�ெநறியாகிய ைசவ�தி�. ெப�ைமமி�க ஒ�பி�லாத 

�த�வ� ந�திெய�ெப�மா�, அவ� ஆ�யி�க� அைன��� தி�வ�ெப�� உ��மா� வ��த�ளிய ��ெநறி 

ஒ�� உ��. அ�ேவ ெத�வ� சிவெனறி. அ�ெநறியாகிய ச�மா��க�ைத� ேச��� ஒ�கி உ���ப� 

நில�லக���ளா���� ெச�தமிழா� வ��த�ளின�. ெத�வ� சிவெனறி எனி�� ச�மா��கெமனி�� ஒ�ேற. 

(2) 

1452. ெதரிசி�க� �சி�க� சி�தைன ெச�ய� 

பரிசி�க� கீ��தி�க� பா�க� �ட� 

��ப�தி ெச��� �வலய� ேதா���� 

த���தி� சா����� ச�மா��க� தாேன. 1 

(ப. இ.)  ெம��ெநறியாகிய ச�மா��க�தி� சிவ� அளி�த��� தி�வ��ெப� சிவ��வி� ப�தியினா� 

ைக��வதா��. அ� ெப�� ப��� சிவ��விைன�காண, வழிபட, இைடயறா� எ�ண�, தி�வ�யிைன�ெதாட, 

சிவ��வி� ெபா��ேச� �கழிைன வாயார� �கல, சிவ��வி� தி�வ�யிைணயிைன� த���ேம� �ட� தாேம 

விைளவதா��. வழிய� வைகயி� வா�ைம யி�வாறா�. 

(3) 

1453. ெதளிவறி யாதா� சிவைன யறியா� 

ெதளிவறி யாதா� சீவ� மாகா� 

ெதளிவறி யாதா� சிவமாக மா�டா� 

ெதளிவறி யாதவ� தீரா� பிற�ேப 

(ப. இ.)  ச�மா��க ெநறியி�க� ஒ�கி� தி��ைறவழியாக ��ெபா�ளி� ெம��ைம ெதளியாதவ� 

சிவைன உணரா�. சிவைன 

1. ம�திர�தா�. சிவஞானசி�தியா�, 12. 3 - 4." �வைகயா. சிவ�பிரகாச�, 8." சா�திர�ைத தி��களி���ப�யா�, 
6 
. 



உணராைமயினா� உயி��பய� எ�தா�. பய� எ�தாராகேவ அறி�ைட� ெபா��மாகா�. ெம��ைம ெதளியாதவ� 
சிவ� தி�வ�யிைணயிைன� ��� சிவமா� ெப�வா�� எ�தா�. ெம��ைம ெதளியாதா� பிற�பறா�; சிற�� உறா�. 

(4) 

1454. தானவ னாகி� தாைன�தா மல�ெச�� 

ேமானம தாெமாழி� பா���த ராவ�� 

ஈனமி� ஞானா� �தியி� இ�ப�� 

தானவ னா�ற லானச� மா��கேம. 1 

(ப. இ.)  சிவெப�மா� தி�வ�ளா� ஆவி சிவமாகி� ெதா�ைமேய ஒ��ய ஆணவ��, அதைன 

அக��த�ெபா���� ெதாட�கமாக� க��ய க�ம மாையக��, மாயாகாரியமாகிய உல�ட� உ�ெபா��களா� 

மாேயய��, இவ�ைற� ெதாழி�ப���� தி�வ�ளா� நட�பா�ற�� (திேராதானச�தி) ஆகிய ஐ�� மல�கைள�� 

அக�றி உண�வி� கணி�பதாகிய 'சிவசிவ' எ��� ெச�தமி�மைறேய வா�வாளா ேமான ெமாழி என�ப��. அ� ெமாழி 

ெப�றாேர வீ�ேப�றினராவ�. அவேர �ைறவி�லாத சிவஞான� ���பின�. அவேர அ� சிவன�யி�ப�� 

தைல�ப�வ�. இ�நிைலேய தானவனா� ச�மா��கமா��. ச�மா��க� - ெம��ெநறி; ெத�வ� சிவெனறி. 

(அ. சி.)  ஐ�� ஆ� மல� - ஆணவ�, க�ம�, மாைய, மாேயய�, திேராதாயி ஆக - 5. ேமான...ெமாழியா�. 

"��மா இ� ெசா�லற" எ�ற ��ெமாழியா�. அ��தி - அ�பவ�. 

(5) 

1455. ச�மா��க� தா��� �க�ெதா� பீட�� 

ச�மா��க� தா��� இட�ெதா� ெத�வ�� 

ச�மா��க� தா��� வ��க� ெதரிசன� 

எ�மா��க� தா���� இய��வ� ேக�மிேனா. 2 

(ப. இ.)  எ�வைக ெநறியின���� இய�பாகிய சிற�த உ�ைமயிைன� ��கி�ேற�. ேக��க�. 

ெம��ெநறியாகிய ச�மா��கெநறி நி�பா��� இண�க�ேச� ந�லா� ��ட�� அவ�க� ��வா�� இட�ேம 

சிற�தன. அவ�க� ��யி���� இடேம சிவெப�மாைன ேநா�கி வழிப�� திைசயா��. அவ�க� இ��ேப 

சிவெப�மா� தி���வ இ��பா��. அவ�கேள ெத�வமா��. அவ�கைள� கா�பேத ெதரிசனமாகிய கா�சியா��. 

(அ. சி.)  வ��க� - ச�க�. 

(6) 

1456. ச�மா��க சாதன� தா�ஞான ேஞயமா� 



பி�மா��க சாதன� ேபைதய�� கா�நி��� 

��மா��க� வி�ட �ரிய� �ரிச�றா� 

ச�மா��க� தானவ னா��ச� மா��கேம. 3 

 
1. த�னறி. சிவ�பிரகாச�, 8 - 2. 

2. ைகக�. 12. தி�மைல�சிற��, 18. 

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

 

(ப. இ.)  ச�மா��க சாதனமாகிய ந�ெனறி� பயி�சியா� எ��வன, தி�வ��ண���, அதனா� உணர�ப�� 

சிவமா� ெப�வா�வா� தி�வ�யிைண�� எ�ப. ந�ெனறி எனி�� காத�ைம ெநறி எனி�� ஒ�ேற. அத� 

வழிெநறியாகிய ேதாழைம, மக�ைம, ெதா�ட�ைம (அ�ைம) எ��� ���� பி�மா��க� பயி�சியா��. இ� 

���� ��றா உர�ைட� ேபைதய��� ஆவன. தீைம அைன��� வி�� ந�ைமயி�க� த�னிழ�பாகிய ெநறியி� 

ெச�ேவா�, நா�கா� நிைலயாகிய ேப�ற�க�� கட�� அ�பா� எ�� ெசா�ல�ப�� ஐ�தா� நிைலயாகிய 

உயி��பட��த� வழிநி�பாராவ�. த� நிைலயி� வழி நிைலயாகிய நன� கன� உற�க� ேப�ற�க� �தலியவ�ைற� 

�ரிெச�ேற ெகா�வ�. அ��� நீ�கிேனா� ந�ெனறியாளராவ�. அவ�க� எ��� தனி�ேப� தானவனா�� 

தனி�ெப�� வழிேய. தானவ� என�� த�ைன அ�ைம என�� சிவைன ஆ�டா� என�� ெகா�� தான�� 

ஒ��த�. ெம��ெநறி எ�றா�� ந�ெனறிெய�றா�� ஒ�ேற. 

(அ. சி.)  பி� மா��க� - சகமா��க�, ��திர மா��க�, தாச மா��க�. �ரிய� �ரி� - �ரியாதீத����� 

கீ��ப�ட �ரிய�. 

(7) 

1457. ச�மா��க ெம�த வ�ம�� சீட���� 

பி�மா��க ���� ெபறவிய� பாெம�றா� 

ந�மா��க� தாேன சிவெனா� நாடேல 

ெசா�மா��க ெம�ன� ��திைக� ெகா��ேம. 1 

(ப. இ.)  ந�ெனறியிைன� ெபறவி��பி� ேபரா� காத�ட� வ�� ெம�க�டாராகிய மாணவ���, அத� 

வழிநிைலயாகிய பி� மா��க� எ�� ெசா�ல�ெப�� ெசறி� ேநா�� சீல� எ��� ���� அவ�க� பயி�� 

அவ�க���� ைக��னைமயி� அஃ� அவ�க��� இய�பா� எ�ப�. இய�ெப�ப� சி�தி�தெத�◌ாபதா��. 



ேம� அவ�க��� நிகழ ேவ��வ� இைடயறா� சிவ�ைத எ��தேலயா�. எ��த� - நா�த�, சி�தி�த�. 

இ�ேவ அ�மைற எ��� தி�ைவ�ெத��� உபேதசமா��. இ�தைகய தி��ைற� தமிழாகம�கைள 

ேம�ெகா�ெடா��வேத (��தி - ஆகம�) அ�நிைலயா��. 

(8) 

1458. அ�னிய பாச�� ஆ�� க�ம�� 

���� அவ�ைத�� �ல� ப�தி�� 

பி�னிய ஞான�� ேபதாதி ேபத�� 

த�ெனா�� க�டவ� ச�மா��க� ேதாேர. 2 

(ப. இ.)  தன�� ேவறா�� த�ைன அ�ைம�ப��தி த��� அட��� ஆணவ� பழமலமாகிய அ�னிய 

பாச��, அ� பாச ஆ�றைல� ேத��� அட��� ம��தாகிய விைன��, அ� விைன காரணமாக 

 

1. பரிதி. அ�ப�, 5. 94 - 5. 

2. ெதரிவரிய. சிவஞானசி�தியா�, 11 - 4. 

" நானவென�. சிவஞானேபாத�, 10. 1 - 1. 

விைள�� பிற�� இற�பாகிய நிைலக��, அ� நிைலக���� க�வியாகிய மாயா காரியமான �ல�ப�தி��, 

இைற உயி� தைளயாகிய பதிப� பாச�களி� உ�ைம உண�� ெம��ண���, ஒ��ைம ேவ��ைம� ெபா��களி� 

ெதாட��க�� சா��நிைலயா� த�ெனா� க�டவ� ச�மா��க�தவராவ�. பி�னியஞான�: �ண���ண��; 

அ��வித�. 

(அ. சி.)  அ�னிய பாச� - தன�� ேவறா�� பாச� உ�� எ���, ஆ�� க�ம� - பாச�தா� க�ம� உ�� 

எ���, ���� அவ�ைத�� - அ� க�ம� காரணமாக� பிற�� இற���களாகிய அவ�ைதக� உ�� எ���, 

�ல� ப�தி�� - அவ�ைத� ேக�வான �ல� பிரகி�தி உ�� எ���, பி�னிய ஞான� இைவகைள அறி�� அறி� 

உ�� எ���, ேபதாதி ேபத�� - இைவகளி� ேபத�கைள��, த�ெனா�� - ஆ�மாைவ��. க�டவ� - க�� 

ஆரா�பவ�. 

(9) 

1459. ப�பாச நீ�கி� பதி�ட� ���� 

கசியாத ெந�ச� கசிய� கசிவி�� 

ஒசியாத ��ைம� ெசா�ேபா தய���� 



அைசவான தி�லாைம யானச� மா��கேம. 

(ப. இ.)  ஆணவ� பிணி�பா� ஏ�ப�� த��ைன�பா� சி��ண��� த�ைம �ைன�பி அ�ல� ப� 

என�ப��. அ�தைகய ப�� த�ைமயிைன�� பாச� த�ைமயிைன�� நீ�கி ���த� சிவமாகிய பதி�ட� ��� 

ைவ�ப�� ந�ெனறியா��. ஒ�றா�� இளகி� கசியாத உ�ள�திைன� கசிய� ெச�� எ��� ெபா�றா உ�ைம 

ஆவி� த�ைமைய� ேதா�ற� ெச�வ�� அ� ந�ெனறிேயயா� எ��� �ள�கமி�றி� தி�வ� நிைறவி� 

அ���வி�� வாழ� ெச�வ�� அ�ந�ெனறிேயயா��. 

(அ. சி.)  ஒசியாத - ெகடாத. ெசா�ப உதய� - ஆ�மாவி� இய�ைக உ�வ�. 

(10) 

1460. மா��க�ச� மா��கிக� கி�ட வ��ப� 

மா��க�ச� மா��கேம ய�றிம� ெறா�றி�ைல 

மா��க�ச� மா��க ெம�ெநறி ைவகாேதா� 

மா��க�ச� மா��க மா�சி�த ேயாகேம. 

(ப. இ.)  ந�ெனறியாகிய ச�மா��க� த�ைன� சா��த ச�மா��கிகளாகிய ந�லா� எ���ப� வ��ப� 

ச�மா��கேமய�றி ேவெறா�றி�ைல. அ� ந�ெனறி நிைலயிைன எ��ேவா� ெச���வழி ந�ெனறி�� வாயிலாகிய 

சி�தேயாகேமயா��. சி�தேயாக� எ�ப� ஆ�யிரி� எ�ண� ஓவா� சிவ�தி�பா� ��யி��ப�. அதைன� 

சிவேயாக� என�� ��வ�. 

(அ. சி.)  சி�தேயாக� - சிவராச ேயாக�. 

(11) 

10. சகமா��க� 

(ேதாழைம ெநறி) 

1461. ச�மா��க� தாேன சகமா��க மான� 

ம�மா��க மா��தி சி�தி��� ைவ�பதா� 

பி�மா��க மான� ேபரா� பிற�திற�� 

உ�மா��க ஞான� �றதி� மாேம. 

(ப. இ.)  ச�மா��க���� வழியாக இ��ப� சகமா��கமா��. சகமா��க� எனி�� ேதாழைமெநறி 

எனி�� ஒ�ேற. நிைலேபறாக��ள ேதாழைம ெநறியி�பய� சிற�த ேபறாகிய சி�தி�� நிைல�பி�பதா��. ந�ெனறி 



வாயிலா� நாெனறி வி��� ஏைனய ெநறிகளி� உழ�ேவா� நீ�கா� பிற�� இற��க��� உ�ப�� அ�ேவ உ�தி என� 

திரிவ�. ஆ�யி�கைள� ேதாழைம ெநறியி� இ���த�� இ��� கா��யவ� ந�பி ஆ�ர�. 

(அ. சி.)  சகமா��க� - ேதாழைன�ேபா� ப�தி ப��� ெநறி. ம� - ெப�ைம ெபா��திய. பி�. மா��க� - 

ேமேல �றிய நா�� மா��க�க� அ�லாத�. உ� - அைலகிற. 

(1) 

1462. ம��� �வாதச மா��கமி� லாதா� 

���� சிவ�� சமய�� �டா� 

ெவ��� தி�மக� வீ���ைல யா�� 

உ��� கிைள�� ஒ��கிழ� பாேர. 1 

(ப. இ.)  ெச�ெநறி வைகயா� ப�னிர�� நிைலகைள� ைக�ெகா�ளாதா� சிவ��விைன�� சிவ� 

தி�வ�நீழ� ெப�வா�விைன�� சிவெனறியிைன�� ேம�ெகா�� ெபா��தா�. இ����� ெபா��தா� 

��ெனறியினைர� காண�� தி�மக� அ��வ�. அவ���� ���ப�� இ�லாெதாழி��. அழ�� உற�� பிற�� 

ஒ��கிழ�ப�. ப�னிர�� நிைலக�� ஆ�நிைலக� ப���ேகா��ளன. ஏைன ஆ�நிைலக� ப���ேகா��லன. 

இவ�ைற �ைறேய ப���ேகா� ப���ேகா�லி என� பக�வ�. �ல�, அ�வயி�, ேம�வயி�, ெந�ச�, க���, 

��வந� எ��� ஆ�� ஆறாதார�. ஞாயி�� ம��ல� தி�க� ம��ல�, தீ ம��ல�, சமைன, உ�மைன, அதீத� 

எ��� ஆ�� நிராதார�. இைவேய ப�னிர�� நிைலக�மா��. ஆதார� - ப���ேகா�. நிராதார� - 

ப���ேகா�லி. 

(அ. சி.)  �வாதச மா��க� - ப�னிர�� ஆதார�களி� வழி - ஆதார�க� 6. நிராதார�க� 6. அைவ 

ம�டல� 3-�, சமைன - உ�மைன, அதீத� - 3-�. சமய� - சகமா��க�. தி�மக� ெவ��� - இல��மி 

அ�ச�ப�வா�. 

(2) 

1463. ேயாக� சமாதியி� உ�ேள யகலிட� 

ேயாக� சமாதியி� உ�ேள �ளெராளி 

ேயாக� சமாதியி� உ�ேள �ளச�தி 

ேயாக� சமாதி �க�தவ� சி�தேர. 

 

1. அ�வி�. தி���ற�, 167. 



(ப. இ.)  ேதாழைம ெநறியாகிய சகமா��க�தி� சமாதியாகிய நி�ைடயிலி��ேபா���, அவ� உ�ள�தி�க� 

தி�வ��க�ணா� பர�த உலக�க� காண�ப��. அ�ேபா� உ�ெளாளியாகி� ேபெராளி ேதா���. அ� 

��ள�தி�க� தி�வ�ள�ைம கா�சிய��வ�. இ� சமாதியி� உய��ேதா� அைன��� சி�தி�� அைடவ�. 

அவ�கேள சி�தெரன�ப�வ�. 

(அ. சி.)  ேயாக� சமாதி - சகமா��க�. 

(3) 

1464. ேயாக�� ேபாக�� ேயாகிய�� கா�மா� 

ேயாக� சிவ�ப� உ�றி�� உ�ள�ேதா� 

ேபாக� �வியி� ��டா��த சி�திய� 

ஆ�� இர��� அழியாத ேயாகி�ேக. 1 

(ப. இ.)  அக� தவமா� ேயாக�� அத� �ற�ெபாலிவா� ேபாக�� ேயாகிய��� எ��வன. அக�தவ� 

சிவவ�வ� எ��த�. �ற� ெபாலி� ந�பி ஆ�ர�� ந�ைக பரைவயா�� ேபா�� சிவ�ெதா�� மறவா� சீ�ைம�ட� 

அைன��யி���� அ��தா�கி இ�ப�மைன� தவ��ரித�. இ�ேவ உயி��� உ�தித�� அற�, ெபா��, இ�ப�, 

வீ�ேபெற��� நிைல எ��வத�� வாயிலா��. இ�வி� நிைல�� அழியா� ெச�விேச� ேயாகிய��� ஒ��� 

எ��வன. அழியாத ேயாகிய� சிவவ�வ� எ�திய உ�ள�தராவ�. 

(அ. சி.)  ��டா��த� - அறி�, ெபா��, இ�ப�, வீ�. இர�� - ேயாக�, ேபாக�. 

(4) 

1465. ஆதார ேசாதைன யானா� ��திக� 

ேமதாதி யீெர� கல�த� வி�ெணாளி 

ேபாதா லய��� �ல�கர ண���தி 

சாதா ரண�ெகட லா�சக மா��கேம. 2 

(ப. இ.)  ஆ� ஆதார�கைள�� தி�வ�� �ைணயா� க�� ேம�ேநா��த� நா� ��திகளா��. ��தி - 

உ�ைமேயா�த�. ேமைத �தேல� �த� ெபா��க�� பதினா� கைலக�� கல�த கல���, பரெவளி� பர���, 

அறி�நிைலய��� காண�ப�� ஐ��ல� அ�த� கரண� நா�� ஆகியைவக�� ஆ�த� சீல நிைலயிைன� 

தா��த�. இைவ ேதாழைம ெநறியா��. ஏ� �த� ெபா��க� 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. 

�த�ெபா�ைள� தா� எ�ப. 



(அ. சி.)  ேமதாதி - ேமைத �தலிய தா��க�. ஈெர� - பதினா� கைலக�. வி�ெணாளி - �ரிய ச�திர 

ஒளி. ேபாதாலய� - ஞான ஆலய�. சாதாரண� - சீவ இய��. 

(5) 

 

1. ெத�னாவ. 12. த��தா�ெகா�ட, 181. 

" நா�களி�. சிவஞானசி�தியா�, 10. 2 - 3. 

" ேபாகியா. சிவஞானசி�தியா�, 1. 2 - 22. 

2. ேமதாதி. 10. தி�ம�திர�, 1046. 

1466. பிண�கிநி� கி�றைவ ைய�ைத�� பி�ைன 

அண�கி ெயறிவ னயி�மன வாளா� 

கண�பதி ென��� க��� ஒ�வ� 

வண�கவ� லா�சி�ைத வ��நி� றாேன. 1 

(ப. இ.)  ஆ�யி�க�� உடலா� அவ��ட� மா�ப�� நி�கி�ற இ�ப�ைத�� ெம�கைள�� அ��யி� 

அக�தவ�தா� எ��� �ரிய ஞான வாளா� வ��தி எறி��. பதிென� ��வின�� ைக��பி வண�கி�ெதா�� 

சீ�� சிற��� வா��த ஒ�பி� சிவெப�மாைன வண�கவ�லவ� உ�ள�தி�க� அவ� ெவளி�பட வ�த��வ�. 

கண� பதிென�� : 'அமர� சி�த ர�ர� ைத�திய�, க�ட� கி�னர�, நி�த� கி���ட�, கா�த�வ ரிய�க� வி�ைசய� 

�த�, பசாச� அ�தர� �னிவ�ரக� ஆகாய வாசிய� ேபாக� மியெரன�, பா� ப�டன பதிென� கணேம.' (பி�கல�ைத, 

92.) இ�ப�ைத�� ெம�க�� மா�ப�� நி��� உ�ைமயிைன ந� ெம�க�டா� �றி�பி� �ல�ப���வா� 'அ��� 

�லனாய அ�ெச��ைத' எ�ற�ளின�. இ� ேபா�� ெம�க�டா� ெச�தமி�� சிவஞானேபாத�தி�க� 

காண�ப�� ஒ��ைமக� பல. அைவ அ�க�ேக வ�� அ���றி�பி� கா�க. 

(அ. சி.)  அண�� - வ��தி. 

(6) 

1467. வள�கனி ெயா��� வளநிற� தா���� 

வள�கனி ெயா�பேதா� வா�ைமய னா�� 

உள�கனி� ��ள �க�தி�� பா���� 

பழ�கனி� ��ேள ப���நி� றாேன. 



(ப. இ.)  வள� கனி எ�ப� வள� க�னி எ�பத� இைட� �ைற. வள�த�� க�னியாகிய தி�மக� 

மனெமா�பி மா�பி� வீ�றி���� தி�மா� வளமி�க கள�கனிெயா�த நிற�ைடயவராவ�. அ� தி�மா���� 

�த�ைம வா��த ெம��ெபா�ளா��ளவ� சிவ�. சிவெப�மா� வழிபா��னா� உ�ள� கனி�� உய��தி��ப� 

ெம�ய�யா�. தி�வ�� ேபரி�ப� பழ�கனிய அ� ெம�ய�யா��� அதைன� பகி���ெகா��� உடனி�ற��வ� அ� 

சிவ�. 

(அ. சி.)  வா�ைமய� - த�ைமய�. 

(7) 

 

1. ஞானவா�. 8. தி��பைட எ��சி, 1. 

" ஒ�றறி�த. சிவஞானேபாத�, 3. 3 - 1. 

11. ச���திர மா��க� 

(மக�ைம ெநறி) 

1468. ேமவிய ச��� திரமா��க ேமெதாழி� 

தாவி�ப தா�சக மா��க� சக�ெதாழி� 

ஆவ திர��� அக�� சகமா��க� 

ேதவிேயா ெடா�ற� ச�மா��க� ெதளிவேத. 1 

(ப. இ.)  ேதாழைம ெநறியாகிய சகமா��க�ைத நிைலநி���வ� மக�ைம ெநறியாகிய ச���திர 

மா��கமா��. சகமா��கமாகிய அக� தவ�� மைன�தவ�� ஆகிய இர��� காத�ைம ெநறியாகிய ச�மா��க 

அ��பைடயா��. அக� தவ� - ேயாக�. மைன� தவ� - சக�ெதாழி�. 

(அ. சி.)  இ� ம�திர� - ச���திர மா��க�, சக மா��க�, ச�மா��க�. ஒ���ெகா�� அ��பைட எ�� 

��கிற�. 

(1) 

1469. �சி�த� வாசி�த� ேபா�ற� ெசபி�திட� 

ஆச�ற ந�றவ� வா�ைம அ��கி�ைம 

ேநசி�தி� ட�ன�� நீ��தி ெச�த�ம� 

றாச�ற ச��� திரமா��க மா�ேம. 2 



(ப. இ.)  மக�ைம ெநறிநி�பா���� தி��ைற வழியாக வழிபா� ெச�த��, தி��ைற எ��த� அதைன 

ஓ�த�. அ�வைக� ேபா�றி� ெதாட� �க�� அ��சி�த�, தி�ைவ�ெத��ைத� கணி�த�, ஆகியைவ�� 

��றமற� ெச��� ந�றவமா��. வா�ைம�� அ��காறி�ைம�� ைக�ெகா�ளேவ��ய ��ைமகளா��. 

அ�பைம��� பைட��� �ைழ�த� ைநேவ�தியமா��. தி����� �தலியன தி���வி�மா��� ெச�த� 

��ைமயதா��. இவ�ேறா�ைண�த ம�றைவ�� மக�ைம ெநறியா��. ேபா�றி�ெதாட� தி�நா��கர� நாயனா� 

பா�ய�ளிய ேபா�றி� தி��தா�டக� ஐ��, தி�வாத�ர�க� பா�ய�ளிய ேபா�றி� தி�வகவ� ஒ�� ஆக ஆ�� 

தி��ைற�க� தனி�த�ைமயாக� காண�ப�கி�றன. இைவ �ைறேய ஐ�ெதாழி�றனிைம��� ஒ��கா� 

இனிைம��� வா��பாக அைம�த அ�ளி�பாடா��. தனி�தனி ஐ�ெதாழி�� �ைறேய பி�ைளயா�, ��கேவ�, 

ஆலம� கட��, அ�ைம, சிவ�ெகா���, ஆகிய ஐ�ெப�� ப�ம�க���� ஆ�. தி�வாசக� ேபா�றி� தி�வகவ� 

ஐ�ெப��ெதாழி�� ஒ��� காண�ப�� அ�பலவாண அ��ெப�� ப�வ���� ஆ� ேபா�றி� தி�� 

தா�டக�களி� �த� நிைன�� �ைறேய வ�மா�: 1. ெபாைற�ைடய. 2. எ�லா�, 3. பா�டான, 4. ேவ�றாகி, 5. 

க�றவ�க���� எ�பனவா�. 

(2) 

 

1. மைனயற�தி, 12. ச�ப�த�, 19. 

2. ம�� நீ. 12. த��தா�ெகா�ட, 70. 

" ஏட�ைக. 10. தி�ம�திர�, 1043. 

1470. அ�கா� பறைவ அல�ேத�� �ழ�� 

ம�கா நைரய�ன� தாமைர நீல� 

��கா ந�மல� ெகா�வன க��� 

சி�கா� அறெநறி ேசரகி லாேர. 1 

(ப. இ.)  வ��க� ேதைன��� இ����ெபா���� ேதனிைற ��கைள நா��திரி��. அ�ேபா� 

ெவ�ைள அ�ன�க�� தாமைர மலைர நா��திரி��. அ�தைகய சிற��� ெபா��திய தாமைர நீல� �தலிய 

��கைள� த�க ெச�வியி� ெம�ய�யா�க� �ன� ��கி வா� �ைத�� உ�ள� தி�ைவ�ெத��ேதாதி� 

ெகா�வன க��� கால ��டாகேவ சில� அறெனறியாகிய ெச�ெநறி ேசரா� பி�னி�ப�. 

(அ. சி.)  அ�கா� பறைவ - வ�� ம�கா - அைல��. நைர அ�ன� - ெவ�ைள அ�ன�பறைவ. சி� கா� - 

இள� ப�வ�. 



(3) 

1471. அ��கைர யாவ� அ�வ� நீழ� 

ெப��கைர யாவ� பி�ஞக னாைண 

வ��கைர ேயகி�ற ம��யி�� ெக�லா� 

ஒ��கைர யா�ல ேகழிெனா� தாேன. 2 

(ப. இ.)  ஆ�யி�க� பிறவி� ெப��கட� நீ�தி� கைரேய�� அரியகைர சிவெப�மா� தி�வ�நீழலா��. 

அைன��யி���� ேபெர�ைலயாக� திக�வ� சிவெப�மா� ஆைணயா��. விைன� கீடாக வ�� 

பிற�ெப�வைக�� ��� உயி�க�ெக�லா� ஒ�பி�லாத ஒ� தனி ேவ�தா�� ேதா�றிய உலகைன�தி�� 

ஒ�பநி�ற�ளின� சிவ�. 

(அ. சி.)  அ��கைர - ச�சார� கட���� கைர. வ��கைர - எ�� பிற���க�. அைரயா� - இைறவனா�. 

(4) 

1472. உய���� பணி��� �க��� த�வி 

விய��� அரன�� ேக�ைற ெச�மி� 

பய��� பிறவி� பயன� வா�� 

பய�� பரி�கில� பா�ைமய னாேம. 3 

(ப. இ.)  தி�ேவட� ெபாலிவா� உய����, சிவன�யா� தி�வ�யிைணயிைன� பணி���, அதனா� உ�ள� 

உவ���, தி�ைவ� ெத��திைன அக� த�வி��, அதனா� விய����� சிவெப�மா� தி�வ��ேக தி��ெதா�� 

ெச�ேவா� எ�பாேர மக�ைம ெநறியினராவ�. அ� பணியிைன அ��ட� ெச���க�. பிறவி�� அ�சி� 

 

1. ெப���ல�. அ�ப�. 4. 31 - 4. 

" ைவகைற. 12. எறிப�த�, 9 

" தி�நாம�. அ�ப�, 6. 95 - 6. 

" அ��. 12. ஏய�ேகா�, 226. 

2. ��ப�. அ�ப�, 4. 92 - 6. 

3. அ�சி. " 5. 23 - 9. 

ெப�மா� அ�யிைணைய� ேச�� ெப��ேபற�வா��. அ��� அ�ச�� ெகா�� அவ� தி�வ�யிைன 

ெந�ச�தைம��� ெதா�தா� சிவெப�மா�� அ�வா�யிரிைன ��னி�� தா��பவனாவ�. அ��� 



அ�ச��ெகா�� வழிப�� �ைறயிைன� தி�வ��வநாயனா� "அகலா� அ�கா� தீ��கா�வா� ேபா�க, 

இக�ேவ�த�� ேச��ெதா�� வா�." (691) எ��� தி��பா�டா� �றி�த�ளின�. ேம�� "யாவ���� ேமலா� 

அளவிலா� சீ�ைடயா�" எ�பதனா� அ�ச��, "யாவ�� ெப�றறியா இ�ப��� ைவ�தா�" எ�பதனா� 

அ���ெகா�� வழிப�த�ேவ��� எ�பதா�. அ�ல�உ�, சிற�பி�பா�ெகா��� அ���, பிற�பி�பா� 

ெகா��� அ�ச�� அகலா��ள�தரா� வழிப�தெல�ற�� ஒ��. 

(அ. சி.)  பய�� பரி�கி� - பய� ப�தி�ட� ச���திர மா��க�ைத� ைகப�றினா�. 

(5) 

1473. நி�� ெதா�வ� கிட�ெத� பிரா�த�ைன 

எ��� ெதா�வ� எழி�பர� ேசாதிைய� 

��� மல��வி� ெதா�மி� ெதா��ேதா�� 

ெச�� ெவளி�ப�� ேதவ� பிராேன. 1 

(ப. இ.)  பணிெச�� கிட�� அ��வழிநி�� எ�பிரானாகிய சிவெப�மாைன� ெதா�ேவ�. அ�ெபா�� 

சிவ� ேபெராளி ேதா���. அ�த எழி�ெப���டைர எ��� இைடயறா� ெதா�வ�. ெம�ய�ப�கேள, நீ�க�� 

மி�க மல�ெகா�� சிவெப�மா� தி�வ�யி� தி��ைற� ேபா�றி� தி�மாமைற ஓதி வழிபா� ெச���க�. நீ�க� 

ைக��பி வல�வ�� கீ�வீ��ெத��� தைலவண�கி� ெதா��ேதா�� தயிரி� ெவளி�ப�� ெவ�ெண� ேபா�� 

ேதவ���� பிரானாகிய சிவெப�மா� உ�க� உ�ள� தாமைரயி�க� ெவளி�ப�ட��வ�. 

(அ. சி.)  ெச�� - உதயமாகி. 

(6) 

1474. தி�ம��� ச��� திரமா��க� சரிைய 

உ�ம�னி வா�� உலக�தீ� ேக�மி� 

க�ம�� பாச� ைக��ப� ெதா�� 

இ�ம�� நாேடா�� இ��� றி��ேத. 

(ப. இ.)  கிைட�த�கரிய ம�க� யா�ைக ெப�ற உலகவேர! ேக��க�. மக�ைம ெநறி�க� ஒ��வா��� 

வீ�ேப� எளிதி� எ���. பிறவி�� வி�தாகிய ஆணவமல�பாச� இ� மக�ைம ெநறியினைர� க�� 

ெசயல�ெறா����. அதனா� நா�ேதா�� தி�ைவ�ெத��� ஓதி�ெதா�� இ���றி��க�. மக�ைமெநறி - 

ச���திர மா��க�. ைக��ப - ெசயல�ெறா��க. ைக - ெசய�. 

(அ. சி.)  பாச�ைக ��ப - பாச�ெகட. 



(7) 

 

1. விறகி�. அ�ப�, 5. 90 - 10. 

" த��ணர. சிவஞானேபாத�, 12. 3 - 1. 

12. தாச மா��க� 

(அ�ைம ெநறி) 

1475. எளியன� தீப மிட�மல� ெகா�த� 

அளிதி� ெம�க ல����த� வா��த� 

டளிமணி ப�ற� ப�ம� சனமாதி 

தளிெதாழி� ெச�வ� தா�தாச மா��கேம. 1 

(ப. இ.)  அ�யா��� எளியனா� ஒ��த�, தி��ேகாவி�களி� ந�ல விள�கி�த�, தி�ந�தனவன�தி� 

மல�ெகா�த�, அ��ட� ெம�க�, தி�வலகி�த�, தி��ைற� தி��பதிக� பா�யப� ெபா�� ேச� �கைழ ஓதி 

வா��த�, தி��ேகாவி�க� உ�ள அைசயா மணி ேபா�ற விள�கமி�க ெபரிய மணிகைள அ��த�, 

தி������� ேவ��ய தி��தநீ� �தலியன ெகாண�த� இ��� தி��ேகாவி� தி��ெதா�� பல�� �ரித� 

அ�ைமெநறி எ�ப. பளி: ப�ளி எ�பத� இைட��ைற. ப�ளி - தி��ேகாவி�. தளி - தி��ேகாவி�. அ�ைமெநறி - 

தாசமா��க�. 

(அ. சி.)  எளி - பணிவாக. அளிதி� - அ��ட�. ���த� - தி�வல� இட�. பளி - ப�ளி; ேகாவி�. 

(1) 

1476. அ�வி� வாதி� பரெம� றக�வ� 

இ�வழி ெய�ற� கிைற�சின ரி�ைல 

விதிவழி ேயெச�� ேவ�தைன நா�� 

அ�வி� ெந�சி� தணி�கி�ற வாேற. 2 

(ப. இ.)  ஆதி�பர� அ� இ� எ�� ஐ���� ெதளியா� நீ��வ�. வா�ைம� ெச�ெநறி இ� எ�� ெதளி�� 

ேவ�தனா� சிவெப�மாைன வழிப��� ெதா�தாரி�ைல. தமி�� தி�மாமைற தி��ைற வழிேய உ�ைம க�� 

ஓ��� ெச�ெநறி� ெச�� சிவெப�மாைன நா��க�. அ�ேவ உ�ள�தி� ேதா��� ஐ�றைவ அக�றி� 

ெதளிவிைன� த�வதா��. தணி�த� நீ��த�. தி�மாமைற - தமி� ேவத�. தி��ைற - தமிழாகம�. ேவ�த� - 

ம�தநில� ெத�வ�. 



(அ. சி.)  விதி வழி - தமி� ேவத�; தமி� ஆகம�க� விதி�தப�. ேவ�த� - சிவெப�மா�. 

(2) 

 

1. தி��ேகாயி. அ�ப�, 6. 95 - 5. 

" ந�ல. 12. கணநாதநாயனா�, 3. 

" தாதமா��. சிவஞானசி�தியா�, 8. 2 - 9. 

" நீறணி�தா�, 12. தி�நா��கரச�, 68. 

" �வா. அ�ப�, 4. 114 - 3. 

2. அ�லலா�. தா�மானா�. 15. ேத��க�, 6. 

" ேவ�த�: சிவெப�மா� (மாேயா�, ெதா�. ெபா�� - 5). 

" ெச���. அ�ப�, 5. 100 - 2. 

1477. அ�தி�ப� தி�க ளத�பி�� ஞாயி� 

சி�தி�ப� எ��� ஒ�வ� ெசறிகழ� 

வ�தி�ப வானவ� ேதவைன நாெடா�� 

வ�த�ப ெத�லா� வைகயி� ���தேத. 1 

(ப. இ.)  தி�வ�� �ைணயா� தி�களாகிய இட கைலைய�� ஞாயிறாகிய பி�கைலைய�� அட��வ�. 

அட�கி எ�நா�� ஒ�பி�லாத சிவெப�மானி� தி�வ�யிைணைய நா�வ� ேதவ� �த�வனாகிய அ� 

சிவெப�மாைனேய நாெடா�� வண��வ�. அ�வா� வண��� திற�கெள�லா� சீல�, ேநா��, ெசறி�, அறி� 

எ��� ந�ெனறி நா�� வைகயி� அட���. இஃ� உயிராவணமி��� உ��ேநா��தலா�. 

(அ. சி.)  அ�தி�ப� - அட��ேவ�. தி�க� ஞாயி� - இடகைல பி�கைல. வைக - நா�� வைகயான 

மா��க�க�. 

(3) 

1478. அ�ணைல வானவ� ஆயிர� ேப�ெசா�லி 

உ��வ� உ�மகி�� ��ணி� ற�ெதாழ� 

க�ணவ ென�� க�� மவ�க��� 

ப�ணவ� ேபர�� ப�றிநி� றாேன. 2 



(ப. இ.)  ஒ� நாம� ஓ��வ� ஒ��� இ�லா� சிவைன வானவ�க� ஆயிர� தி��ெபய� ெசா�லி அ�ண� 

எ�� நிைன�� வழிப�வ�. அ� சிவெப�மாைன நா� தி�வ�ெதா�த�ேவ��ெம�� எ�ணினா� அ�ெபா�ேத 

அவ�. மகி��� ெதா�த��� �ைணயா� உயி���யிரா� உ�ணி��. அவேன அறிவி�கி�ற க�ணாவ� - 

அ�ஙன� க��வா���� ப�ணவனாகிய அ� சிவெப�மா� அ��யிரினிட��� ேபர�� ��� அ��யிரிைன�ப�றி 

நி�றா� க�ணவ�: அவ� க�; அவேன அறிவி�கி�ற க�ணாவா�. 

(அ. சி.)  உ�ணி�� - மனமார. 

(4) 

1479. வாசி��� �சி��� மாமல� ெகா�தி��� 

பாசி� �ள�தி�வீ� க�லா மன�பா��கி� 

மாச�ற ேசாதி மணிமிட� ற�ணைல 

ேநச� தி��த நிைனவறி யாேர. 3 

(ப. இ.)  பாசி��ள� ேபா�� க���ழியி� வீ��� உழ�� ந�ெனறி க�லாத மன�ேதாைர� பா��கி�, 

ந�லா� தி��ைறயிைன ஓதி��, அ� �ைறயிைன எ�தி� �சி���, அத� வழியாக ந�மல� 

 

1. உயிரா. அ�ப�, 6. 25 - 1. 

2. க�ணவ�கா�. அ�ப�, 6. 52 - 1. 

" ேபராயிர�பரவி. அ�ப�, 6. 54 - 8. 

3. ஓதி உண����. தி���ற�, 834. 

ெகா���, இய�பாகேவ மாச�ற ேபெராளி�பிழ�பா� தி�நீலக�ட� ெப�மாைன� ேபரா�ெப�� 

காத�ெகா�� வழிப������ க��திைன அவ� அறியாதவராவ� எ�பதா�. ந�லா� - ஞானி. 

(அ. சி.)  பாசி��ள� - க��பாயச�. 

(5) 

1480. எ�விட� ��பணி யி�ைமக� ��ளவ� 

எ�விட� ��பணி யீச� பணிெய�ேற 

அ�விட� ைத�க� ம�தா� அறிதலா� 

உ�விட� ேதா��ேகா� உபாய மி�ைலேய. 1 



(ப. இ.)  தி�வ� உண��ேச� ெம�ய�யா� எ�த இட��� இைறவைனயி�றி� தம�ெகா� பணியி�ைம 

க���ளவராவ�. தா� ெச��� பணியைன��� ஆ�டவ�, அ�ைமயாகிய த�ைம� ெகா�� ெச�வி��� 

பணிெய�ேற நிைனவ�. இ� 'நி�ன�ேய� ெச�பணிக� நி�ெதா�ேட நி�ன�ேள. நி�ன��ேக ஒ��வி�ேத�' 

எ��� உ�ைமயிைன உண����. அ�ஙன� அ� ெம�ய�யா� அறிவ�உ� உலக��, உலக�ெதாழி�க��, உயி�� 

ெசய�க�� ஆ�டவ� ஐ�ெதாழிலி�க� அட��� உ�ைமயறிவதா� எ�க; இதைனெயாழி�� 

எ�விட�ேதா���� ேபெற��� வழிவைக ேவறி�ைல எ�க. 'எ�கட� பணிெச�� கிட�பேத' எ��� ெச�தமி�� 

சிற�� மைறயி� சீரிய ெபா�� உலகிைட ஊ���ெச�ல ஊ�தி உைழ�பத��� க�வி, உைறவத�� இ�ல� �தலியன 

த�வா���� ெகா���� �லி� பண�ேபா�றா�� இதைன வ�மா� நிைன���க. 

ஊர உைழ�க உைறய� த��க�வி� 

கார� த���றி யாரறியா� - சார� 

த��ட�� ந�ேகா� த�த�சிவ� ெதா�ேட 

உ��மன� த�ப �ைர. 

(6) 

13. சாேலாக� 

(சிவ�லக�) 

1481. சாேலாக மாதி சரியாதி யி�ெப�� 

சாேலாக� சாமீப� த��� சரிையயா� 

மாேலாக� ேசரி� வழியா�� சா�ப� 

பாேலாக� இ�லா� பர�� வாேம. 2 

(ப. இ.)  சிவ�லக�, சிவன�ைம, சிவ��வ�, சிவனா� ெப� வா�� எ��� நா��� சீல�, ேநா��, 

ெசறி�, அறி� எ��� 

 

1. சலமிலனா�. சிவஞானசி�தியா�, 102 - 2 

" நாம�ல. சிவஞானேபாத�, 10. 2 1 

" நி�ைனெய�. அ�ப�, 4. 113 - 4. 

2. ச�மா��க�. சிவஞானசி�தியா� 8. 2 - 8. 



நாெனறியி� ெப�ேபறாக எ��வன. சிவ�லகநிைல சீல�தா� எ�த� ெப��. சிவன�ைமநிைல ேநா�பா� 

மா�லக�ைத� சா�வதா� எ���. இ� ேநா��வழி�தா� ெசறிவினா� விரிவா� உலக� ெதாட�பி�லாத 

சிவ�தி��வ� எ���. 

(அ. சி.)  சரிையயா� சாேலாக� ெபறலா� எ�ற� இ� ம�திர�. 

(1) 

1482. சமய� கிரிையயி� ற�மன� ேகாயி� 

சமய ம��ைற தாேன விேசட� 

சமய�� �ல� தைன�ேதற� ��றா� 

சமயாபி ேடக� தானா� சமாதிேய. 

(ப. இ.)  ேநா�ைமநிைலயி� சிவ�ைழவாகிய சமய� 'நமசிவய' எ��� தி�ெவ��ைத�தா� த� உ�ளேம 

தி��ேகாயிலாக� ெகா��த�. சிவேநா�ைமயாகிய விேசட�. 'சிவயநம' எ��� தி�ைவ�ெத��ேத. தி��ேகாயி� 

சிவ��ைமயாகிய நி�வாண� 'சிவயசிவ' எ�பேத தி��ேகாயி� சிவ�க�ைவ எ��� தி����� அ�ல� 

அபிேடக�. 'சிவசிவ' எ�பேத தி��ேகாயி� எ�� வழிப�த�. இ� �க�ைம நிைலயிைன� சிவனா� சமாதி எ�ப. 

சமாதி - ெநாசி��.. 

(2) 

 

14. சாமீப� 

(சிவன�ைம) 

1483. பாச� ப�வான தா��இ� சாேலாக� 

பாச� அ�ளான தா��இ� சாமீப� 

பாச� சிரமான தா��இ� சா�ப� 

பாச� கைரபதி சா�� சியேம. 

(ப. இ.)  பாச� ப��ேபா� ெநகி��சி��நிைல சிவ அ�ைமயி� சிவ�லகமா��. அ� பாச� அ��ேபா� 

வ���வெதாழி�� ெபா��� மளவானி�ப� சிவன�ைமயா��. பாச� ேதா�ற�தளவானி�ப� சிவ��வமா��. 

பாவ� அ� ேதா�ற�� ஒ��கி நி�ப� சிவனாதலா��. 

(அ. சி.)  பாச� ப�வானதா�� - ெசயல�ற பாச� ப��ேபா�� ெநகி��சி���. பாசம�ளானதா�� - பாச� 

வ���� த�ைமய��. பாச� சிரமான - பாச� அதிகார மா�திைரயா� நி���. பாச� கைர - பாச� அ�� ஒழித�. 



(1) 

15. சா�ப� 

(சிவ��வாத�) 

1484. த�கிய சா�ப� தாென�டா� ேயாகமா� 

த��� ச�மா��க� தனில�றி� ைக�டா 

அ�க� �ட�சி�தி சாதன ரா�வ� 

இ�கிவ ராக விழிவ�ற ேயாகேம. 

(ப. இ.)  எ�வைக உ����களானைம�த சிவேயாக ெநறியா� எ��வ� சிவ��வ�. இ�நிைல�� சீல�, 

ேநா��, ெசறி�, அறி� என வழ�க�ெப�� ந�ெனறியாகிய ச�மா�க�தின�றி� கிைடயா�. அ� சிவேயாக� உட� 

உ����கேளா� ��யி��பி�� சி�தி�பயி�சி ெப�றவராவ�. 

(அ. சி.)  ேயாகமா��க�தா� சா�ப� கி��� எ�ற� இ� ம�திர�. அ�க��ட� - உ����க� அைம�த 

உட�. 

(1) 

1485. சயிலேலா க�திைன� சா��த ெபா�ேத 

சயிலம தா�� சராசர� ேபால� 

பயி�� ��வி� பதி��க ேபாேத 

கயிைல இைறவ� கதி�வ� வாேம. 1 

(ப. இ.)  உலக�� ஒ�பி� ஒ�மைல எ�� ெசா�ல�ப�� ெபா� மைலயிைன� சா��த இய��திைண�� 

நிைல�திைண�மாகிய ெபா��கெள�லா� அ� ெபா�வ�ணமாத�ேபா� சிவ�� வீ�றி���� தி��� 

���தேபாேத கயிைலமைலயி� வீ�றி���� சிவெப�மானி� இய�ைக அறிெவாளி வ�வமாவ� ெம�க�டானாகிய 

மாணவ�. சயிலேலாக�: ேலாகசயில�. சயில� - மைல. சயிலாதி : மைலக�� �த�ைமயான ைகைலமைல. 

(அ. சி.)  சயிலேலாக� - சிைல, ைசல�, சயில� அஃதாவ� ேம� "ேம�ைவ� சா��த காக�� ெபா�னா�" 

எ��� பழெமாழி�ப� "சயிலமதா�� சராசர� ேபால" எ�றா�. 

(2) 

 

சா��சிய� 

(சிவனாத�) 



1486. ைசவ� சிவ�ட� ச�ப�த மாவ� 

ைசவ� தைனயறி� ேதசிவ� சா�த� 

ைசவ� சிவ�த�ைன� சாராம� நீ�த� 

ைசவ� சிவான�த� சா�� சியேம. 2 

 

1. ப�யி�. 12. ெவ�ளாைன. 2. 

" ���கமி�. யா�ப��கல�காரிைக. 3. 

2. க�தமல��. அ�ப�. 6. 84 - 4. 

"��திெநறி. 8. அ�ேசா�பதிக�. 1. 

(ப. இ.)  சிவனா� நிைலயி� �தனிைல ைசவ� சிவ�ட� ெதாட���� நி�ற�. இர�டா�நிைல அ� ெநறியி� 

உ�ைம உண��� சிவ� அ�ைமயி� சா���நி�ற�. ��றா�நிைல சா���நி�றைல� கட�� ��நீ� �சிய 

�னிவ�ேபா�� ேவற�ைமயாக விரவி நி�ற�. இ�நிைலேய ைசவ�தி�க� ஓத�ப�� சிவனா� தி�வ�� ேபரி�ப� 

எ��� சா��சியமா��. 'ேதா�மைற�� ெவ�ணீ� ேதா�ற� ெபா�� ேவற�ைம�. சா��ண���� சா��� 

தனி��. 

(அ. சி.)  சாராம� நீ�த� - சா��� நி�லாம� இர�டற� கல�த�. 

(1) 

1487. சா�� சிய�சா� கிராதீத� சா�த� 

சா�� சிய�ப சா�த��� த��த� 

சா�� சிய�சிவ மாத� ��விலா� 

சா�� சியமன� தான�த ச�திேய. 

(ப. இ.)  சிவனா� ெப�நிைலயாகிய சா��சிய� சா�த� ேமலாலவ�ைதயி� நனவி� உயி��பட��த� 

ேவ��த� ேவ�டாைம இ�லாைமயாகிய உவ���நிைல உலக� கட�தநிைல இ� நிைல உபசா�தநிைல எ��� 

�ற�ப��. இ�ேவ சிவனா� ெப�நிைலயி� த��த�. இ��வ��� நிைல. 'கா�ட� ெவ������ கா�டாைம ஆ� 

வி��பி�, ��ட� உவ��பா� உண�' எ�பதனா� உணரலா� ஊ�ட� - ஒ�ப� கா�ட�. சிவமா� ெப�வா�ேவ எ��த� 

��விலா� சா��சிய�. இத�க� சிவெப�மான� தி�வ�� ேபரி�பமாகேவ திக�த�. இ� வி��ேப� யா�, என�, 

ஆ�, அறி�, எ��� இ�மா�திைர� ெசா�ெபா�ளா� ஆயி�� நி���கா�� ெப�த� இயலா�. ஆனா� ெப�, 



அ�� எ��� ஒ� மா�திைர� ெசா�ெபா�ளாயவழி எ��த� இைய��. இையயேவ வி�மிய ���த� 

சிவெப�மா�� க�, இ�� என ஒ� மா�திைர� ெசா�ெபா�ளா� விள�கிய��வ�. 1 

(அ. சி.)  உபசா�த� - வி��� ெவ��� இ�லாைம. 

(2) 

 

17. ச�திநிபாத� 

(தி�வ�� வீ��சி) 

ம�ததர� (மி�ம�ட�) 

1488. இ��டைற �ைல யி��த �மரி 

����� கிழவைன� �ட� �றி��� 

����ைன நீ�கி� �ண�பல கா�� 

ம��� யவைன மண��ரி� தாேள. 2 

(ப. இ.)  அறியாைமயாகிய இ�� ���த இ� �டலக�� அறியாைமைய நீ�கி அறிைவ விள��� 

தி�வ���மரி �ைலயிலி��பா� 

 

1. சா�தி. அ�ப�. 5. 60 - 3. 

2. �ைல. தி���தியா�, 12. 

ேபா�� மைற��ைற�தன�. அறி��க� விள�கா� ��டாக இ��த ஆ�யி��கிழவைன� ��த� 

க�தி அவ��� ஏ�ப�ட ��டாகிய அறியாைமைய அக�றி� சிவெப�மானி� எ��ண�கைள�� வ�ண�ற� 

கா��� த�மா�ேட ேபர�� ெகா��மா� மய�கி அவ�பா� சிவமண� கம��ப� தா� ��யி��தன�. 

(அ. சி.)  இ��டைற - அ�ஞான இ�� பட��த சரீர�. �மரி தி�வ�� ச�தி. ����� கிழவ� - 

ஞான�க�ணி�லாத ஆ�மா, அஃதாவ� அ�ஞான��ள சீவ�. ����ைன - அ�ஞான�ைத ம��� - ெதளி� 

உ�டா�கி. மண� �ரி�தா� - த�கினா�. 

(1) 

1489. தீ��ல னான திைசய� சி�தி�கி� 

ஆ��ல னாயறி வா��க� தா�நி��� 

ேத��ல னான ெதளிவறி வா�க��� 



ேகா��ல னா�ய ெசா�ைல� மாேம. 1 

(ப. இ.)  சிவன�யி�ப� எ��த��ரிய நிைலயிைன எ�ணி� அ�நிைல தி�வ��ண�வா� அ� �ண�விைன 

உண�வா��� இறவா இ�ப �க�வா� சிவ அமி�தா� நி���. இ�தைகய இனிய உண�வாகி� 

ெதளிவறி�ைடயவ�க��� ேகா��லனாகிய சிவஞான� எ�ணியவாேற ஐ��ல�க�வி�ப� த�� �ற��� 

��காெவா�� அக��� திக��. ேகா��ல�. ேகா��ல� என எ�ைகேநா�கி� திரி�த�. ேகா��ல� - உய��த 

ஞான�. ெகா�ைல - ��கா. 

(அ. சி.)  தீ��ல� - இ�ப� அ�பவி���. தைச - சமய�. ஆ� �லனா� - ெபா��திய அறிவா�. ேகா��ல� 

- சிவஞான�. 

(2) 

1490. இ��நீ�கி எ�ணி� பிறவி கட�தி 

அ��நீ�கா வ�ணேம யாதி ய��� 

ம��நீ�கா வானவ� ேகாெனா�� ��� 

ெபா��நீ�கா இ�ப� �ல�பயி� தாேன. 2 

(ப. இ.)  பழமலமா� இ�ைள� பிைறமதிேபா� நீ�கி, அத� ெபா��� அ� �யி��� ேந��த பல 

பிறவிகைள�� ெகா���� கட�தி ஆதியாகிய நட�பா�ற� தி�வ�� நீ�காவ�ண� உடனி�ற��� அ�ளேவ அ� 

�யி� உ�ம�த� அகலாத வானவ� ேகானாகிய சிவெப�மா�ட� �� எ��� நிைல�தி��பதாகிய ேபரி�ப� �க��. 

உயி�நிைல�களமா� உட�பாக�� அ� வ�� திக��. �ல�பய� : பயி��ல� - உைற�� உட��. 

(3) 

1491. இ��� ழைறயி� இ��த� நா�� 

ெபா���� விள�க� ��ெகரி� தா�ேபா� 

ம���� மய�க�� மாமல� ந�தி 

அ���� இைறவ�� அ�ைம� மாேம. 

 

1. மாசி�. அ�ப�. 5. 90 - 1. 

2. ம���. சிவஞானேபாத�. 11. 2 - 2. 

" ��வ��. 8. தி��சதக�. 7. 



(ப. இ.)  �றவி�� நிைற�தி��கி�ற அைறயி�க� உ�ள �க�ெபா��கைள ஆரா��� 

ைக�ெகா�ள��வா��� அ� ெபா�ைள�� நா�வா� க�ைண�� ���� ஒ��� விள��� தி�விள�� விள�கி 

நி�� எரி�தா�ேபா��, அகவி�ளாகிய மலமய�க�தா� அறி� விள�காத ஆ�யி� ேபரி�ப� ெப�வா�� ந��� 

ெம��ெபா�ளா� சிவ�திைன� �� அழியா இ�ப� �க�த��� தி�வ�� விள�ெகா�� அ� �யிரி� அறிவிைன 

விள�கி� சிவ�திைன� கா��� தி�வ�யி���� வன�பா�றலாக� �ைணெச�� நி���. ெம��ெபா�ளாகிய அ� 

ெப��ந�தி ஆ�யிரி� ெந�ச� தாமைரயி� வீ�றி��த��வ�. அதனா� மாமல�ந�தி என�ப�வ�. அ� ெப�மா� 

ஆ�யி�கைள ஆ�ட�� கா�ட�� ��ட�� ஊ�ட�� அ� �யி��� வா�டமி� ஊ�மா� விள��� த�ைமயின�. 

அதனா� அவ� ஒ�வேன அ�ைமய�பெர��� வி�� நீ�கா ஒ����� இ�நிைல�� உைடயனாவ�. மாமல� - 

சிவன�மறவா� �யெந�ச�. 

(அ. சி.)  இ��டைறயி� விள�ெகாளியா� ெபா�ைள� கா�ப� ேபால, அ�ஞான இ�� பட��த சரீர�தி� 

தி�வ�� ச�தியி� ஒளியா� சிவமாகிய ெபா�ைள� காணலா� எ�ற� இ� ம�திர�. 

(4) 

 

ம�த� 

(ம�ட�) 

1492. ம���� �ண��� மய�க�� நீ�கி 

ெவ��� விைனய�� தி�ப� விைள��� 

����ைன நீ�கி� �ண�பல கா�� 

அ���க� ஞான ம��ரி� தாேன. 

(ப. இ.)  தி�வ�ள�ைம ஆ�யி�க� த�மா�� வி��ப� ெகா���ப� அ��யி�கைள மய�கி� ��ன�. 

அவேள அ� �யி�க� பழமல� பிணி�பா� மாையயி�க� மய�கி�கிட�த மய�கிைன நீ�கிய�ளின�. அ����தி 

விைனகைள அ���� தி�வ�யி�ப�திைன விைள�தவ�� அவேள. அவேள ஞான�க� ெபறா� அக�க� 

��டாயி��த ����ைன நீ�கிய�ளின�. எ�த��ரிய ந�ைமக� பலவ�ைற�� கா��� தி�வ�� வ�ணமாகிய 

சிவஞான�திைன� பதி�த�ளினவ�� அவேள. அ�ஙன� ெச�த�ளியவ� வன�பா�றலாகிய தி�வ�ள�ைம. 

வன�பா�ற�: இத� �தெல��� வகர�. இ�ேவ 'சிவ' எ�பதி��ளைவ. 

(1) 

1493. க�னி� �ைறப�� தா�ய ஆடவ� 



க�னி� �ைறப�� தா�� க��தில� 

க�னி� �ைறப�� தா�� க����ேட� 

பி�ைன� பிறவி பிறிதி�ைல தாேன. 1 

(ப. இ.)  �ற�ேத ெச�தமி� நா��� ெத�ேகா� �ைனயாகிய க�னியா�மரி எ��� க�னி��ைற� 

தி��தநீ�ப��� ஆ�யவ�, 

 

1. �ற���ைம. தி���ற�. 298. 

" க�ைக. அ�ப�. 5. 99 - 2. 

அ��ட� அைம��வி�கி�றன�. அஃ� அக�ேத விள��� தி�வ�� ெநறியாகிய க�னி��ைற 

ப��தா�த�� வழிெய�� நிைன�� ஆ��� ெச�� பயி�� க���ைடயர�ல�. அ� தி�வ�� ெநறி� ெச��� 

க����டா�மானா� அவ� பிறவா� ெப�ெநறி ப�றி� பிற�ப��� சிற���� வா�வ�. 

(அ. சி.)  க�னி��ைற - ச�தி ெபா���த��� உரிய வழி. 

(2) 

1494. ெச�ய� கரிய� ெவளிய�ந� ப�ைசய� 

எ�த �ண��தவ� எ�வ� இைறவைன 

ைமெவ� றக�ற பக�ரி ேபா��தெவ� 

ைகய னிவென�� காத�ெச� வீேர. 1 

(ப. இ.)  பைட�த� கா�த� �ைட�த� மைற�த� ஆகிய உலகிய�ெறாழி� நா�கி��� ெகா��� 

தி�ேமனியி� நிற� �ைறேய ெச�ைம, க�ைம, ப�ைம எ�ப. இைறவ� இ� நிற�கைள ேம�ெகா�கி�றன� 

எ��� உ�ைமைய� ெபா��த உண��தவ� அவ� தி�வ�யிைன அைடவ�. எ�வ�; எ��வ� எ�ப� எ�வெரன� 

�ைற�� நி�ற�. அவேன அறியாைம� சா�பாக� ேதா�றிய த� �ைன�பாகிய யாைனயிைன� த�கிழைம� 

ெபா�ளாகிய நக�தா� உரி��� ேபா��தன�. ம�வாகிய தீயிைன� ைகயி� தா�கியவ�� அவேன. இ� 

�ைறைமயிைன நிைன�� அவ�பா� ேபர�� ���க�. இ� நிறைவ��� �றி�சி, ��ைல, ம�த�, ெந�த� 

எ��� நானில ைவ�பைமவிைன நிைன����வதா��. 

(அ. சி.)  ெச�ய� - அய�. கரிய� - அரி. ெவளிய� - அர� (உ��திர�). ப�ைசய� - ஈச� (மேகச�) ைம 

ெவ�றக�ற பக� - யாைன. ெவ�ைகய� - ேவ� + ைகய� - இட� கர�தி� எரி. 

(3) 



1495. எ�திய கால�க� எ�தைன யாயி�� 

ைதய�� தா�� தனிநா யகெம�ப� 

ைவக�� த�ைன வண�� மவ�க��� 2 

ைகயி� க�ம�ெச� கா�ட� வாேம. 

(ப. இ.)  உலகி��� எ�தைன ஊழிக� ெச�லி�� சிைவ�� சிவ�� ஒ�பி�லாத �� 

�த�ைமயராவெர�ப�. நாேடா�� த�ைம வண��� ெம�ய�யா�க�� உ�ைமயறிவி�ப அைடயாள� 

தி��ைகயா� ெம���ண����றி���� தவநிைலயா�ற� கா��ய��வ�. அைடயாள� கா�ட��மா��. 

உ�ைமயறிவி�ப அைடயாள� - சி� ��திைர. அைடயாள� - ெபாறி. 

(அ. சி.)  ைகயி� - சி���திைரயா�. க�ம� ெச� கா�� - ேயாக� ெச� எ�� ��வ� ேபா��. 

(4) 

 

1. ெச�யாைன. அ�ப�. 6. 60 - 2. 

" ெச�யா�. " 6. 57 - 3. 

" கால�வலி. " 6. 75 - 5. 

2. க�லாலி�. தா�மானவ�. 42, க�லாலி�, 1. 

1496. க��ெகா� ேடாமிர� ��ெதாட�� தா�ெகாளி 

ப��ப� ேடா�� பரம� பர��ட� 

வ��ெகா� டா� மல�வா� சைடய�ண� 

நி��க� டா��கி�� நீ�கிநி� றாேன. 

(ப. இ.)  ஞாயி�� தி�க�� ஆகிய ஒளியிர��� பைழைமயாக ஒ�ைற ஒ�� ெதாட��� வரி�� அைவ 

இைள����. ஆனா�, பரமனாகிய பர��ட� எ��� ஒ��ேபாலி��ப�. வ�� ெமா���� ெகா�ைறமல�மாைல 

யணி�� நீ�ட தி��சைடயிைன�ைடய சிவெப�மா� தி�வ�யிைணயிைன ந�ெனறி நா�வைக�� ேமலா� அறி� 

வைகயி� நி�� க�ேடா��� அவ� எ��த�ளி இ��நீ�கி ஆ�ட��வ�. நா�வைக: சீல�, ேநா��, ெசறி�, 

அறி�. 

(அ. சி.)  இர�� - �ரிய�; ச�திர� ஓ�� - தள����. 

(5) 

 



தீவிர� 

(�தி��) 

1497. அ�ணி��� ெப�பி�ைள அ�பனா� ேதா�ட�தி� 

எ�ணி��� ஏேழ� பிறவி �ண�வி��� 

உ�ணி�ப ெத�லா� ஒழிய �த�வைன� 

க���� நி�ற கனிய� 1 வா�ேம. 

(ப. இ.)  அ�பனா� உைடைமயாகிய ேதா�ட� ஒ���ள�. அ�பனா� - சிவனா�. அ� ேதா�ட� ஆ�யி�களி� 

உட�பா��. அத� க� ெபா��தியி��கி�ற ெப�பி�ைள தி�வ�ளா�றலாவ�. அளவி�லாத எ�வைகயாக� 

ேதா��� பிற��யி��� அ� தி�வ�� உண�விைன விள��� உட�பக���ள க�வி� ��ட�க�� க�ம� 

��ட�க�� ஆகிய அைன�ைத�� அ� தி�வ�� அக�றிய��வ�. அக�றேவ ���தலாகிய வி�மிய சிவ�கனி 

க��ற� ெபா��தி நி���. எ�ணி�� எ�ப� எ�ணி��� என எ�ைக ேநா�கி� திரி�த�. எ�ணி�� 

எ�ைண� கட���; அளவிற���. 

(அ. சி.)  அ�ணி��� - ெபா����. ெப�பி�ைள - தி�வ�� ச�தி. அ�பனா� ேதா�ட� - சரீர�. 

எ�ணி��� அள�கட�த. உ�ணி�ப� எ�லா� - ெந�ச��� நி��� விைன�பய�க� எ�லா�. 

(1) 

1498. பிற�ைப ய���� ெப��தவ� ந��� 

மற�ைப ய���� வழிபட ைவ��� 

�ற�ெப� �வி�ைல ேகாமள வ�லி 

சிற�ெபா� �சைன ெச�யநி� றா��ேக. 2 

 

1. உழ�பி�. 11. ப��ன�. தி�விைட. 10. 

2. சிற�ெபா�. தி���ற�. 18. 

" பிற�ேபா. அ�ப�. 6. 30. 5. 

" �றவிேதா�. " 5. 60 - 3. 

" ேவடனா�. " 6. 83 - 5. 

(ப. இ.)  �ற�ெப�ணாகிய ெவ�ளிமைல மைலயா� - தி�வ�� அ�ைம. ெச�தமி�� தி��ைற வழிேய 

சிற��ட� �சைன�ரி�� ெம�ய�யா�க�� அவ�க�ைடய பிற�ைப அ��ப�. நாெனறி� ெப��தவ�ைத ந��வ�. 



அறியாைமயா� நிக�� சிவைன மற��� மற�ைப அ��ப� 'சிவயநம' எ��� தி�ைவ�ெத��ைத� கணி�� 

இைடயறா� வழிபட ைவ�ப�. 

(அ. சி.)  �ற�ெப� - �றி�சி நில�ெப�. பா�வதி. 

(2) 

1499. தா��மி� எ��� திைச��� தைலமக� 

��கம� ேகாைத� �ரி�ழ லாெளா�� 

ஆ�க� ேச�� அறி�ைட யா�க��� 

��ெகாளி நீல� ெதாட�த� மாேம. 1 

(ப. இ.)  எ���திைச��� தைலமகேனா� �� விள��� தி�வ�ள�ைமைய உ�ள�தாமைரயினிட�� 

இைடயறா� உ���க�. மண�கம�கி�ற மல���ய ��தலிைன�ைடய தி�வ�� அ�ைமயி� தி�வ�ைய 

வழிப�� ெம��ண�விைன�ைடயா��� நீ�கா ஒளி நீலமாகிய தி�வ�� வீ��சி ெதாட��� அ���ரி��. நீல� - 

தி�வ��: உவைமயா�ெபய�. தி�வ�� வீ��சி : ச�திநிபாத�. 

(அ. சி.)  தா��மி� - நிைன��க�. ஒளி நீல� - நீல ஒளி, ச�தி. 

(3) 

1500. ந�கி� ஞான� ெகா��ெதா�� ந��� 

பணிகி�� ப�மல� �வி� பணிவ� 

அ�கிய ெதா�றறி யாத ெவா�வ� 

அ��� உலெக��� ஆவி� மாேம. 

(ப. இ.)  பலவாகிய ந�மல�கைள� �வி� தி�வ�ள�ைமைய� பணி�தா��, அ� பணிவி�வழிேய 

அ�கி�� ெம��ண�விைனேய ந��வ�. சிவெப�மா� ேவறறநி�பி�� அ�கிய ஆ�யி�� கிழவ� 

அவன�ளால�றி� த�னறிவா� கா�� தைகைமய� அ�ல�. அ� சிவெப�மா� உயி���யிரா� நி�ப�ம��ம�றி 

ஒ�ேறாெடா�� ெந��கி� �ழ�� அைன��லகி���� ஆவியாக�� நி�ற��கி�றன�. 

(4) 

 

தீவிரதர� 

(��க�) 

1501. இ�விைன ேநெரா�பி� இ�ன�� ச�தி 



��ெவன வ�� �ண�பல நீ�கி� 

த�ெம� ஞான�தா� த�ெசய ல�றா� 

திரிமல� தீ��� சிவனவ னாேம. 2 

 

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

2. இைனயபல. சிவ�பிரகாச�, ெபா�, 30. 

" பசி����. சிவஞானேபாத�, 8. 1 - 2. 

(ப. இ.)  இற�பி� தவமாகிய சீல� ேநா�� ெசறி� அறி� எ��� ந�ெனறி நா�வைகயா� ந�விைன� 

பய�� தீவிைன� பய�� ஆகிய இர���� உ�ள�ேதாயாம� உட�ேதாய நி�� ஒ��� ெகா��� நிைல வ�தா� 

தி�வ�ளா�ற� சிவ��வாக ெவளி�ப�� வ�� ஆ�யி�க�பா� ��கிட�த ம���ண� பலவ�ைற�� நீ�கி 

அ�வ�� த�த��ெம�� சிற�பி��� ெசா�ல�ப�� தி�வ��ண�விைன ந���. அ�வ��ண�வா� ஆ�யிரி� 

�ைன�பாகிய த�ெசயல�றா� ஆணவ� மாைய க�ம� எ��� ��மல�� தீ��. அ�மல� தீ��தா� அ��யி� 

சிவ� அவ� எ��� சிற�பிைன எ���. இ�விைனெயா�பிைன வ�ெமா�பா� கா�க : ச�தன�� சாணக�� 

சா��த �லி�ெக��பா�, எ�த மண�� வைரயா� இ��. 

(அ. சி.)  இ�விைன ேநெரா�� - ��ணிய பாவ�தி� சம உண��. திரிமல� - ஆணவ�, க�ம�, மாைய. 

(1) 

1502. மாைல விள��� மதிய�� ஞாயி�� 

சால விள��� தனி��ட� அ�ண�� 

ஞான� விள�கிய நாத�எ� உ���� 

�ைன விள�கி �டனி�� தாேன. 1 

(ப. இ.)  மாைல� கால�தி� இ��ைட�ேபா�கி ஒளிைய ந��� தி�விள���, அ�ேபா�ற மதிய��, பகலி� 

அ�ேபா�� ஒளிைய ந��� ஞாயி�� விள�க� த�மா� அவ�றி�� விள�க� அ��� தனி��ட� அ�ணலாகிய 

சிவெப�மா�, ஆ�யி�க��� உயி���யிரா� உ�ணி�� தி�வ��ண�விைன விள��த� ெபா���� தாேன 

���த� தைலவ� என அ�ளி எ� உ�ேள ����நி�றவ�� அவேன. அ�ஙன� ���த�ளியேதாடைமயா� 

உட�பி� ெம��ைம� த�ைமயிைன�� விள�கிய�ளி உடனா�நி�றன�. 

(அ. சி.)  ஊைன - சரீர�ைத. 

(2) 



 

�ற�சமய �டண� 

(பிறெநறி� பீைழ) 

1503. ஆய��� நி�ற அ�சம ய�க�� 

காய��� நி�ற கட�ைள� கா�கிலா 

மாய� �ழியி� வி�வ� மைனம�க� 

பாச�தி� உ��� பைத�கி�ற வாேற. 2 

(ப. இ.)  விரிவி�றி� ���கிய க���� ஒ��கிநி��� ������ �ற�சமய�களி���� ேம� 

ஆரா�தலி�றி அ� அ�ேவ ெம��ைமெயன மய�கி நி�கி�றவ� 'உ�ள� ெப��ேகாயி� ஊ�ட� பாலய�' ஆக 

எ��த�ளியி��கி�ற சிவெப�மாைன� காணமா�டா�. ெம��ெபா�� காணாைமயா� மீ��� பிற�பத�ேக 

ஆளாகி மாய� 

 

1. இ�லக. அ�ப�, 4. 11 - 8. 

" நா�. " 5. 1 - 10. 

2. காயேம, " 4. 76 - 4. 

�ழியாகிய க���ழியி� வீ�வ�. அ�ஙன� வீ��� பிற�பதா� மைனவி ம�க� எ��� பாச�தி���� 

த�மா�வ�. இ�ேவ உ�ள� ந��கி உைலத�� வழியா��. ����: �ற��ற�, �ற�, அக��ற�. 

(1) 

1504. ஆ� சமய �தலா� சமய�க� 

ஊற ெதன�� உண�க உண�பவ� 

ேவற தற�ண� வா�ெம�� ��ந�தி 

யாறி யைமபவ�� க�ணி��� தாேன. 

(ப. இ.)  ஆ�சமய� �தலாக� ெசா�ல�ப�கி�ற சமய�களைன��� பிற�ப��� சிற����� ேபரி�ப� 

எ�த��வா��� இைட�றா�� என உண�க. அ�ஙன� ெம��ைம�ண�பவ� அ� சமய�க�� ேவறாகிய சி�தா�த� 

ெச�ெநறியிைன� தி�வ�� �ைணயா� ந�றாக உண�வ�. உணரேவ ந�தியாகிய சிவ�� ெவளி�ப�� வ�� 

அ�மைற1 அ��வ�. அ�ளேவ அ� வ�� ெப�றா� ஆறியைமவ�. அ�தைகேயா���� சிவ� அ��கமா� 

இ����திய��வ�. அ�மைற - ��ெமாழி; உபேதச�. (சிவயநம). 



(2) 

1505. உ�ள�� ேளதா� கர�ெத��� நி�றவ� 

வ�ள� றைலவ� மல�ைற மாதவ� 

ெபா�ள� �ர�ைப ���� �ற�ப�� 

க�ள� தைலவ� க��தறி யா�கேள. 2 

(ப. இ.)  ஆ�யிரி� ெந�சி��ேள மைற�� எ��� நீ�கமற நிைற��நி�றவ�, வ�ளலாகிய �த�வ�. 

அவ� உ�சி�� அ�பா� அ�� ெவளியி� காண�ப�� ஆயிரவித�� தாமைரயி� வீ�றி��த��� அ�ைமேயா� 

��ய அ�ப�. அவ� ஒ�ப� ஓ�ைடகைள�ைடய நிைலயி�லாத இ� �டலி� ���� நி�றன�. இ�கி��� 

ஆ�யி�களி� ெச�விேநா�கி ெவளி�ப�பவ� க�ள�தைலவனாகிய மைறேயா�. அவன� ெம��ைம� க��திைன 

எவ�� எளிதாக அறியமா�டா�க� எ�க. 

(அ. சி.)  ெபா�ள� - ஒ�ப� ஓ�ைடக� உ�ள. மல� உைற மாதவ� - உ�ள� தாமைரயி� வீ�றி��பவ�; 

'மல�மிைச ஏகினா�' இத� வழி��. 

(3) 

1506. உ�ள��� உ�ள� �ற���ள� எ�பவ�� 

��ள��� உ�ள� �ற���ள� எ�மிைற 

உ�ள��� இ�ைல �ற�தி�ைல எ�பவ�� 

��ள��� இ�ைல �ற�தி�ைல தாேன. 3 

 

1. ெப�மைல. 12. ச�ப�த�, 42. 

2. க�ள�. தி�வ��பய�; 10. அைண�, 10. 

" ெவ�ளநீ��. அ�ப�. 4. 75 - 9. 

3. ஆ�கில�. தி���தியா�, 9. 

" உ�ெடனி. தி��களி���ப�யா�, 36. 

" ெத�வ�, �மர��பர�, நீதிெநறி விள�க�, 74. 

(ப. இ.)  எ��� நிைற���ள சிவெப�மாைன ஆ�யி�களி� உ�ள���ள� �ற���ள� எ�� அ��ட� 

சிவயநம எ��� ெச�தமி�மைற ஓதி வழிப�வா��� எ�மிைறயாகிற அ�சிவெப�மா� ெவளி�ப�� ந�ைம 

அ��வ�. உ�ள��� இ�ைல; �ற��� இ�ைல எ�� ��பவ��� உ�ள��� �ற��� ெவளி�படா� மைற�� 



நி�� ந�ைமய��வான�ல�. இ�ைல எ�பத� ெபா�� சிவெப�மானா� எ��� ந�ைம இ�ைல எ�பதா�. 

இத�� ஒ�� தி���றளி� எ�ன இ��கி�ற�? அதி� ஒ��மி�ைல எ�பா��� அ� தி���றளினா� எ��� 

ந�ைம ஏ�� இ�ைல எ�பதா�. 

(4) 

1507. �தெலா�றா மாைன ���ட� வா�� 

தித�� ெகா�� ெசவி�தி� ைககா� 

மதி�ட� அ�தக� வைகவைக பா��ேத 

அ��ற ெலா��� ஆ� சமயேம. 1 

(ப. இ.)  உ���� உ��பி�மாகிய யாைன �த� ஒ�றா��. அ� யாைனயி� மைலேபா�ற ��ைக��, 

�ைட�ப� ேபா�� வாைல��, த��ேபா�� உ�தியான ெகா�ைப��, �ற�ேபா�� ெசவியிைன��, உல�ைகேபா�� 

�தி�ைகயிைன��, உர�ேபா�� காலிைன�� க�ணிலா� பல� தனி�தனி ஒ�ேவா� உ��பிைன ம��� தடவி யாைன 

எ�ப� �ைறேய மைல என��, �ைட�ப� என��, த�ெடன��, �ற� என��, உல�ைக என��, உர� என�� �றி� 

த��� மா�ப��� ச�ைடயி�டன�. அ� ச�ைடயிைன ஒ�தேத ஆ� சமய�தா�� த�த� சமயேம உய��தெதன� 

�றி �ர�ப�த�. க���ளா� ஒ�வ� இைவயைன��� யாைன அ�ல, இைவயைன��� யாைனயி� ஒ�ேவா� 

உ��பா��. இைவ யைன��� ேச��த உ��பிேய யாைனயா� எ�� �றியைமதி�ப��தின�. ஈ��� 

க���ளா� தி� அ��க��ைடய சி�தா�த� ைசவ�. 

(5) 

1508. ஆ� சமய�� க�டவ� க��ல� 

ஆ� சமய� ெபா��� அவனல� 

ேத�மி� ேதறி� ெதளிமி� ெதளி�தபி� 

மா�த� இ�றி மைன�க லாேம. 2 

(ப. இ.)  ������ �ற�சமய��� �றி�பாக ஆ�வைக� சமய� வ�மா� : ைவணவ�, சமண�, 

பா�சரா�திர�, பா�டாசாரியம,◌் உலகாயத�, �னியவாத� எ�பன. இ� சமய�களி� நி�றவ� சமய�கட�த 

தனி�த� சிவ�ைத� கா�கில�. இ� சமய�தாரா� �ற� 

 

1. விரிவிலா. அ�ப�, 4. 60 - 9. 

" பரிதி; " 5. 94 - 5. 



" த�ைம. சிவஞானேபாத�, அைவயட�க�. 

" ஓ�சமய�க�. சிவஞானசி�தியா�, 8, 2 - 3. 

2. ைசவ - தா�மானவ�. 39. கா��கைர��, 2. 

" அ�வைக�. சிவஞானசி�தியா�, ம�கலவா��� - 1. 

ப�� ெபா��� அவன�ல�. இ� ��ைமயிைன� ெதளித�ெபா��� ந�லா�ட� ஆரா��க�. ஆரா��� 

ெதளி��க�. ெதளி�தபி� �ம��� தி�வ�யாகிய நிைல�த ��கி�லா� மைன���� ேபரி�ப� எ��தலா��. 

ந�லா� : ந�றமிழாகம� ைக�ெகா�� நா�� இைடயறாெதா��� சி�தா�த� ைசவ�. 

(அ. சி.)  ஆ� சமய� - ைபரவ�, சமண�, பா�சரா�திர�, பா�டாசாரிய�, உலகாயத�, �னிய வாத�. 

(ேவ�விதமாக� ��வா��ள�.) 

(6) 

1509. சிவம�ல தி�ைல யைறேய சிவமா� 

தவம�ல தி�ைல தைல�ப� வா��கி� 

கவம�ல தி�ைல அ�சம ய�க� 

தவ�வ�ல ந�திதா� சா����� நீேர. 1 

(ப. இ.)  அைற�வி விள���கா� சிவெப�மா� அ�றி ேவ� ஒ� ���த� யா��� இ��. சிவமா� 

ெப�வா�ெவ��� சீல� ேநா�� ெசறி� அறிெவ��� இற�பி� தவம�றி ேவ� சிற�த தவ�� இ�ைல. தி�வ�� 

ேபெற��� ெச�ெநறி� ெச�வ�க�� ேம� ஓதியனவ�றி ஆ� சமய�க�� தவ�தி�� மாறாகிய அவேமயா��. 

ெச�ெநறி� தவ�தா� ெவளி�ப�ட��� வ�ல சிவ��வாகிய ந�திெய�கட�ளி� தி�வ�யிைணயிைன� சா��� 

நீ�க� உ�வீ�களாக. 

(அ. சி.)  அவம�லதி�ைல அ� சமய�க� - ஆ� சமய�க�� பாபமா��க�க�. 

(7) 

1510. அ�ணைல நா�ய ஆ� சமய�� 

வி�ணவ ராக மிக�� வி��பிேய� 

உ�ணி� றழிய �ய�றில ராதலா� 

ம�ணி� ெறாழி�� வைகயறி யா�கேள. 2 

(ப. இ.)  சிவெப�மா� தி�வ�யிைணயிைன எ��த� ேவ��ெம�� எ�ணி�ய�� ஆ� அக� 

சமய�தவ�க�� பிற�� அ�நா�டெமாழி�� தா�கேள ேதவராகேவ��ெம�� மிக�� வி���கி�றன�. 



வி���தலா� பிற���� வி�தா� ஏம� எ�� ெசா�ல�ப�� உ�ேள நி��� ஆைச ஒழிய�ய�றில�. ஆதலா� 

ம�ணி� பிற��� பிற�பற�ய�� ெச�ெநறியி� நி��� வைக அறியாராயின� வி��பி : வி��ப என� திரி�க ஏம� 

எ�ப� ஏ� என� �ைற�� நி�ற�. 

(அ. சி.)  அ�ணைல நா�ய ஆ� சமய� - உ� சமய�க� ஆ�� உ� நி�� அழிய - ஆைச ஒழிய. 

ம�ணி�� ஒழி�� வைக - பிற�� அ�� வைக. 

(8) 

 

1. நம�சி. அ�ப�. 5. 97 - 22. 

" ��கி�. தி���ற�. 340. 

2. வா���வ��. 8. 2. அறி���த�, 16. 

1511. சிவகதி ேயகதி ம���ள எ�லா� 

பவகதி பாச� பிறவிெயா� ��� 

தவகதி த�ெனா� ேநெரா�� ேதா�றி� 

அவகதி �வ�� அ�வைக யாேம. 

(ப. இ.)  சிவெப�மா� தி�வ�யிைணயிைன� ேச��பி��� நாெனறி ேச� ந�ெனறிேய வி��ேபறளி��� 

���தவ ெநறியா��. அஃெதாழி�த ம���ள ெநறிகெள�லா� பாச� அறாைமயா� பிற�ைப� த�� சிற�பிலா 

ெநறியா��. அவ�க��� பிறவி���. தன��� தாேன ஒ�பாகிய ந�ெனறியா� ச�மா��க� ேதா�றி� அ�ேவ 

சிவ�ைத� ேப�� தவகதியா��. வி�ணவரி�� ேமலா� அய� அரி அர� எ�� ெசா�ல�ப�� �வ�� சிவ�ைத� 

ேபணாைமயா�, பிற���� வாயிலா� அவகதியி� ேச�வ�. 'சிவ�ைத� ேபணி� தவ�தி� கழ�' எ�ப�� கா�க. 

(அ. சி.)  தவகதி - ச�மா��க� �வ�� - �����திக�� : அய�, அரி, அர� 

(9) 

1512. �� சமய� உளவா �வ��கா� 

ஆ� சமயம� வா�� ப�வன 

�� சமய�க� ெகா�ட ெநறிநி�லா 

வீ� பரெநறி யி�லா ெநறிய�ேற. 1 

(ப. இ.)  ெசா��மிட��� சமய�க� அளவிற�தனவாக ��ளன. அ� வளவிற�த சமய�க�� ஆ�சமய� 

��� ெபா��கைளேய ெப��பா�� ��கி�றன. இ�ஙன� ��� சமய�களி� ெநறியிைன� ப��ைற என� 



கட�� இவ�றி�� ேமலாக ��ள� பரெநறியா� சிவெநறிேய எ�� ெதளிக. அ� சிவெப�மா� தி�வ�ேய எ��� 

ெபா�றா இய�ைக எழி�ேச� எ�ைலயி� ேபரி�ப இ�லா� �கலிட வீ�ேப�� ெநறியா��. வீ� : பிறிெதா�ற��� 

இ�லா� தனி�ெப��த�ைம. 

(அ. சி.)  ��சமய� - அளவிற�த சமய�. ஆ� சமய� - ேமேல �றிய ஆ� சமய�க��. அ�வா�� - 

அளவிற�த சமய�க��. வீ� பரெநறி - வலிைம மி�க சிவெநறி. 

(10) 

1513. க��� க�ைதக� ேபா�� கலதிக� 

��த சிவென��� ேதா���� நி�கி�றா� 

��ற� ெதளியா� �ண�ெகா�� ேகாதா�டா� 2 

பி�ேதறி நா�� பிற�திற� பாேர. 

(ப. இ.)  தவெநறி ேபணா� அவெநறி திரி�� வீண�க� பிற� ெவ����ப�யாக� �ர� எ��பி� க��� 

க�ைதயிைன ஒ�ப�. இய�ைக உ�ைம அறிவி�ப வ�ைம� சிவெப�மா� எ�லாஇட��� 

 

1. ெச�கணவ�பா� 8. தி�ெவ�பாைவ, 17. 

2. ெப�றி, 8. தி�வ�மாைன, 20. 

பிரி�பி�றி விரவிநி�கி�றா�. ம�க� அவைன நிைனயாைமயாகிய ��ற�� அ� ��ற�தி��� 

காரணமாகிய மல�பிணி��� த�பா� உ�ளன எ�பதைன �ணரா�. அவ�ைடய ெம��ைமயான �கைழ� பாரா��� 

ெதாழா�. நிைலயா� ெபா��களாகிய உல� உைடைம உட�களி� மய�க� ெகா�� அதனா� பி�ேதறி எ��� 

பிற�திற�� ����வ�. 

(அ. சி.)  கலதிக� - வீண�க�. 

(11) 

1514. மய��கி� றா� மதிெதளி� தா�� 

�ய�கி யி�விைன �ைழ�க� பா�சி 

இய�கி� ெப�வேர லீற� கா��� 

பய�ெக� டவ��ேகா� பரெநறி யாேம. 

(ப. இ.)  உ�ைம ெதளியாைமயா� மய��கி�றவ�க��, அறி� ெதளி�தவ�க�� இ�விைன� பய�கைள 

�க��� உ�சி��ைள��ைக அ�கிலி���� தி�வ�ள�ைமயிைன� �� அவ� இய��� இய�க�தி� வழிேய 



ெச�ல�ெப�வா�களானா� அவ�க��� விைன ���� பரெவளி�� அ��க�ணா� கா�ட�ெப��. 

கா�ட�ெப�தலா� பிற�� இற��� �றி�� ஒ�சிறி�� அவ� அ�சா�. அவேர, ந�ெனறியாகிய ேமெனறிைய எ�தியவ� 

ஆவ� �ைழ�க�� ஆ�சி : உ�சி��ைளயி� விள��� தி�வ�ள�ைம : ஆ�சி : அ�ைம. 

(அ. சி.)  �ய�� - அ�பவி��. �ைழ �க�� ஆ�சி - ��டலி ச�தி. ஈ� - விைன ���. 

(12) 

1515. ேசய� அணிய� பிணியில� ேப�ந�தி 

�ய� �ள�கற ேநா�கவ� லா�க�� 

மாய� மய�கிய மா�ட ராமவ� 

காய� விைள��� க��தறி யா�கேள. 1 

(ப. இ.)  ���த�சிவ� மா�ற� மன� கழியநி�ற மைறேயானாதலி� ெதாைலவி��ேளா�. அவ� அ�� 

க�ணா� கா�� தவ�ைடயா��� உயி��� உயிரா� ெவளி�ப�தலி� ெந��கமாக உ�ளவ�மாவ�. இய�பாகேவ 

பாச�களினி�� நீ�கியவ� ஆதலி� பிணியில�. அவ� தி��ெபய� ந�தி இய�பாகேவ ��ைமயாகிய 

வாலறிவின�. அவைன ஒ�மன�ப�ட ெந�சினரா� அைசயா� நி�� இைடயறா� ேநா�கவ�லா���� பிற�ப��; 

சிற����. தி�வ�� ேபரி�ப� எ���. பிற�� இற���� உ�ப�� உட�பா� விைள�� ��பநிைலயிைன அறியா� 

அ�ேவ இ�பெமன மய��ேவா�, மாயவ� மய�கி�ப�ட ம��ட மா�தராவ�. சிற�� - தி�வ��ேப�. 

(13) 

1516. வழியிர� ���ேமா� வி�த� வான 

பழிய� பா�மிைச வா�த� உ�த� 

�ழியறி வாள�ற� ெசா�வழி ��னி� 

றழிவறி வா�ெநறி நாடநி� லாேர. 

 

1.தாயி. அ�ப�: 5. 100 - 9. 

(ப. இ.)  ேம�நிைல கீ�நிைல எ��� இ�வைக� பிற�� நிைல��� காரணமாக� பழி�க�ப�வ� நி�லா 

�லகிைன, நிைலெயன மய��� நிைலைம. ஓெமாழிேய�� அ�ல� ��வம�திேய�� எ�� ெகா�ள�ப�� 

�ழியினிடமாக ெவளி�ப��நி�� இய�கவ�லவ� சிவெப�மா�. அவ� ஆைணவழி ��னி�� உலக அழிவிைன 

உணரவ�லா� ந�ெனறியிைன நாடவ�லாராவ�. அவ�க� தீ ெநறி�க� ெச�லா�. 



(அ. சி.)  வழியிர�� - ேம�கதி, கீ�கதி. �ழி - பிரணவ�. அழி� அறிவா� - நிைலயாைமைய உண�வா�. 

ெநறி - ���றிய இர�� வழிகைள. 

(14) 

1517. மாதவ� எ�லா� மாேதவ� பிரா�எ�ப� 

நாதம தாக அறிய� ப�ந�தி 

ேபத�ெச� யாேத பிரா�எ�� ைகெதாழி� 

ஆதி�� அ�ெநறி யாகிநி� றாேன. 

(ப. இ.)  இற�பி� ெப��தவ�ேதாெர�லா� மாேதவனாகிய சிவெப�மாேன ���த�வ� எ�ப� அத� 

�மாையயி�க� விள��� ஓைசெம�யாகிய நாதத��வ வ�வாக அறிய�ப�வ� �மாைய அவ�ைடய ேநரா�சி 

எ�ப�. அவ� தி��ெபய� ந�தி அவைன ேவறாக� க�தா� அவேன உயி���யிரா� நி��� �த�வ� எ�� 'சிவசிவ' 

என நிைன�� அ�ைம அ�பேர என வா��தி ஆ�ட�� எ�� ைகெதா�தா� ஆதியாகிய சிவெப�மா�� 

அ��ைறேய உடனா� நி�ற��வ�. சி எ��� �தெல��� அ�பைன��, வ எ��� இர�டாெம��� 

அ�ைமைய�� �றி�பன. 

(அ. சி.)  நாதமதாக - நாத உ�வினனாக. 

(15) 

1518. அரெனறி ய�பைன யாதி� பிராைன 

உரெநறி யாகி �ள���� தாைன� 

பரெநறி ேத�ய ப�த�க� சி�த� 

பரனறி யாவி�� ப�வைக� �ரேம. 

(ப. இ.)  அரெனறியாகிய சிவெனறி அ�பைன ஆதியாகிய அ�ைமைய உட�பி� இட�ப�கமாகிய ஒ� ��றிேல 

வி��விலகா� ஒ��� திக�� ���த�சிவைன, அறி� ெநறியாகிய ஆ�யி�களி� உ�ள� ���தவைன, 

ந�ெனறியாகிய வீ�ேப��ெநறியிைன� ேத�ய 'ப�ைட ந�றவ�தா� ேதா�றி� பரமைன� ப�திப��� 

ெதா�ட�'களி� உ�ள�ைத உடனி��தறி�� ஒ�வைன அறியாவி�டா� வீ� ேப��வழி ெதா�த��� 

ெதா�மா���த��� கி�டாெந��ெதாைலவா��. 

(அ. சி.)  அர�ெநறி - ச�மா��க�. உரெநறி - அறி� ெநறி. பரெநறி - ��திெநறி. ப�வைக� �ர� - 

ெந���ர�. 

(16) 



 

1. வா�. அ�ப�, 5. 100 - 4 

" வி�ைதேயா. சிவஞானசி�தியா�, 1. 3 - 7 

" வாரா�ட, அ�ப�, 6. 98 3. 

1519. பரிசற வானவ� ப�ப� பகேலா� 

ெபரிசறி வானவ� ேப�றி� திக�� 

�ரிசற நீநிைன ��மணி வ�ண� 

அரிதவ� ைவ�த அறெநறி தாேன. 

(ப. இ.)  மாையயி� �ண�க� சிறி�� இ�லாதவ� ேமலா� சிவெப�மா� ஒ�வேன. அவ� எ�ெப�� 

அ���ண�கைள�ைடயவ�. இய�ைக� ேபெராளியா� எவ�றி���� ஒளிெகா��பவ�� அவேன. மி�தி�� 

உய��த ேதவ�க� அவைன� ெதா�வதா� த�த� ேபறாகிய நிைலயி� திக�கி�றன�. அவைன ந� ஆணவ �தலிய 

��ற�க� நீ���ப� ெந�ேச நீ நிைனவாயாக. அவ� �ய பளி�� நிற�த�. அவ� அ�ளி�ெச�த 

அறெநறியாகிய ச�மா��க� மி�க அ�ைம�� ெப�ைம�� வா��த�. 

(அ. சி.)  பரிசற வானவ� - மாைய இ�லாதவனான சிவ�. ெபரிசறிவானவ� - மி�க அறி��ள வானவ�. 

��மணி - ப�கமணி. அரிதவ� - அரிய தவ�ைத� ெச�� அைடய���யவ�. அறெநறி - ச�மா��க�. 

(18) 

1520. ஆன சமய� அ�இ� ந�ெற�� 

மாய மனித� மய�க ம�ெவாழி 

கான� கட�த கட�ைள நா�மி� 

ஊன� கட�த ��வ� வாேம. 1 

(ப. இ.)  அ� சமய� ந�� இ� சமய� ந�� எ�� தி�வ�� உண��த உண�� த�ைமயி�லாதா� 

பிைழ�பி� ெபா��� வ�சைனயாக� ��� மய�கெமாழிகைள ஒழி�பாயாக. ெச�தமி�� கீத�க� த�த�ளிய 

சிவெப�மாைன அவ� தி�வ���ைணயா� நா��க�. நாடேவ மலமாைய க�ம�களாகிய ��ற� நீ�கி எ�லாமா� 

சிவெப�மான� உ�ைமயறிவி�ப வ�ணவ�விைன� ெப�வீ�. 

(அ. சி.)  மாய மனித�-வ�ச மனித�. கான� கட�த-த��வ�க� கட�த. ஊன� - ��ற�. 

(19) 

1521. அ�ெநறி நா� அமர� �னிவ�� 



ெச�ெநறி க�டா� சிவெனன� ெப�றா�பி� 

��ெனறி நா� �த�வ� அ�ளிலா� 

ெச�ெனறி ெச�லா� திைக�கி�ற வாேற. 

(ப. இ.)  ேமேலாதிய ந�ெனறியாகிய சிவெனறிைய� தி�வ�ளா�ண��� அதைனேய �த�ைம என� 

ைக�ெகா�ட அமர�� �னிவ�க�� தி�வ�ைய�தைல���� ெச��� ெநறியிைன� ைக�ெகா�டன�. 

அவ�க� சிவமா� ெப�வா�ைவ எ�தின�. ம�களா� மா�ெகா�� கால�தா� பி��� ���மாக அைம�க�ப�ட 

ெநறிகைள நா�� ெச�ேவா� �த�வ� தி�வ�� ெபறாதவராவ�. ஆகேவ, ந�ெனறியாகிய ெச��� ெநறியி� 

ெச�லாதவராவ�. அவ�க� மய��� மய�க�தி�� ஓ� அளவி�ைல. 

1. இ�வைக�பல. 12. தி�நா��கரச�, 82 

(அ. சி.)  ெச�ெனறி - ெச�ல�த�க ெநறி. பி� ��ெநறி - ந�தி வ��த ச�மா��க���� ��தி�� 

பி�தி�� மானிடரா� வ��க�ப�ட ெநறிக�. 

(20) 

1522. உ�மா றறிவ�� உ�நி�ற ேசாதி 

ெப�மா றறியி� பிண�ெகா��� இ�ைல 

அ�மா ற�வான வ�கி� ளா�ேக 

இ�மா றறிகில� ஏைழக� தாேம. 

(ப. இ.)  சிவ� தி�வ�ைய� ெபா���த�� வாயிலாகிய ந�ெனறியிைன அறிவ��, உயி���யிராகிய தழ� 

வ�ணனாகிய சிவெப�மாைன அறிவ�� ஆகிய அறிவிைனயறிவ��, அ� சிவைன�ெப�மா� அறிவ�� ஏ�ப�டா�, 

எ�ெநறியினேரா�� பிண�� ஒ��� ஏ�படமா�டா�. பிற�ப��ப� ேபெராளி� பிழ�பா� சிவெப�மா� தி�வ�யி� 

பிரிவிலா அ�ைமயா� உைறத� ேவ���. இ� ��ைமகைள அறிவி��ைற�தா� அறியமா�டா�. 

(அ. சி.)  உ�� ஆ� - அைடய�த�க மா��க�. பிண�� - விேராத�. அ�மா� - பிறவி அ�� வழி. அ�கி�� 

- அ�கி உ�வனான சிவபிரானிட�தி�. இ�மா� - இலயி�கி�ற வித�. 

(21) 

1523. வழிநட� ��பரி ெசா���� ைவய� 

கழிநட� ��டவ� க�பைன ேக�ப� 

�ழிநட� ���ய ர�ம� நீ�கி� 

பழிநட� பா���� பரவ� மாேம. 



(ப. இ.)  சிவெப�மா� தி�வ�யிைணகைள அைடவத�� ேந� வழியாக� திக�வ� ந�ெனறிேய. அத� 

வழிேய ெச�வ� பயி�சி� �ைணயா��. உலகிய�பிைன� கட�� ெச��� �ற�சமய�தா� க�பைனயாக� ��� 

ெபா��ெமாழிகைள� ேக�பா� ந�ெனறி� ெச�லா�. பிற�� இற���களாகிய �ழியி�ப�� நட��� 

ெப����ப�திைன நீ�கி�� நிைலயா� ெபா�ைள� ப���ெச�தலாகிய பழியிைன நீ�கி�� நட�பா���� 

சிவெப�மாைன� ெதா�த�மா��. 

(அ. சி.)  வழி - ச�மா��க வழி. பரி� - சாதன�. கழி நட�� - வர�� கட�த நட�ைக. க�பைன - மானிடரா� 

க�பி�க�ப�ட மத�க�. �ழி நட��� �யர� - க�பைன ெச�ய�ப�ட மத�களி� ெகா�ைககளா� ஏ�ப�� �யர�. 

பழி நட�பா� - ��ப� த�வனவ�ைற� பழி�� நட�பா�. 

(22) 

1524. வழிெச�ற மாதவ� ைவகி�ற ேபா� 

பழிெச��� வ�விைன� ப�ற�� தா�ேக 

வழிெச��� வ�விைன யா�திற� வி��� 

�ழிெச�லி� உ�ப� தைலவ��� னாேம. 1 

 

1. எ�ன��ணிய� : ச�ப�த�, 2. 106 - 1. 

(ப. இ.)  சிவெப�மாைன அைடத��ரிய ந�ெனறி மாதவ� இ��கி�றேபா�, ��ெனறி�க� ெச��� 

ெகா�ய விைனயி� ப�ற���� ெச�லாம� அ� ��ெனறியி� வழிேய ெச��� ெகா� விைனயா� சா�ைபவி�டக�ற 

ந�ெனறி�க� ெச�றா� ேதவேதவனா� �வ�ேகானா� விள��� ���த� றைலவனா� சிவெப�மா� 

அ�ெபா�ேத ��னி���வ�. 

(அ. சி.)  பழி ெச��� - நி�தைன பர�கி�ற. ஆ�ேகவழி - அ�த நி�தைன பர�� வழியான பிற மா��க�. 

வழி ெச�லி� - ச� மா��க�தி� ெச�றா�. 

(23) 

 

19. நிராசார� 

(அ�ெலா��க�) 

1525. இைமய�க ளா�நி�ற ேதவ�க� ஆ� 

சமய�க� ெப�றன� சா�திர� ஓதி 



யைமயறி� ேதாெம�ப ராதி� பிரா�� 

கைமயறி� தா�� கல��நி� றாேன. 1 

(ப. இ.)  இைமயமைலேபா�� அைசவற நி�ற ேதவ�க� அவ�க� நிைலைம�ேக�றவா� ஆ� சமய�க� 

ெப�றன�. அவ�றி��ரிய சா�திர�களாகிய ெபா�� ��கைள ஓதின�. அைடத�கா� அைம�த நிைலயிைன 

அறி�ேதா� எ�ப�. ஆதி�பிரானாகிய சிவெப�மா�� பிைழெபா���� த�ைமயரா�� ெபா�ைம�ட� ஒ��வா�ட� 

கல�� நி�ற��வ� : 

(அ. சி.)  இைமய�க� - இமயமைலேபா�� அைசவற நி�ற. அைம - அைடய�த�க�. கைம - ெபா�ைம. 

(1) 

1526. பா�கம� ெகா�ைற� பட�சைட யான� 

தா�� மனித� தரணியி� ேநெரா�ப� 

நீ�கிய வ�ண� நிைன�ெச� யாதவ� 

ஏ�கி உலகி� இ��த� வாேர 2 

(ப. இ.)  தா��க�ணி�� ஆக �ைறேய மா�பினிட��� தைலயினிட��� ெகா�ைற��வா� 

அைம�தவ�ைற� �� விள��� தி��சைடயிைன�ைடய சிவெப�மா� தி�வ�யிைணயிைன மறவா� 

உள�ெகா�� தா��� ெம�ய�யா�க� இ� நில�லக�தி� தம��� தாேம ஒ�பாக விள��வ�. சிவெப�மாைன 

நிைனயா� ெச�ெநறியிைன நீ�கி�தா� ��ெனறியி� ெச��� �ைரயாகிய ��ற�திைன எ�ணாதவ� ெச�வ� 

இ�னெத�றறியா� இ� �லக�தி� ஏ�கி இ��� அ�வ�. 

(அ. சி.)  ேநெரா�ப� - சமான� ஆவா�. நீ�கிய - அ�ஞான� நீ�கிய. 

(2) 

 

1. ேபா���. அ�ப�. 4. 100 - 7. 

" அ���. " 6. 78 - 5. 

2. ெப�ைமயா�. 12, த��தா�, 196. 

1527. இ��த� வா�� இய��ெக� டா�� 

அ��தவ ேம�ெகா�ட� க�ணைல எ�ணி� 

வ��தா வைகெச�� வானவ� ேகா�� 

ெப��த�ைம ந��� பிற�பி�ைல தாேன. 



(ப. இ.)  ��ெனறி� ெச�� ����றி��� அ�வா�� ம�க� த�ைமயா� இய�� ��றினா�� ந�ெனறி 

நா�� ெதா��களா� ந�றவ�ைத ேம�ெகா�� அ�விட�� அ�ணலாகிய சிவெப�மாைன வ�லவா� 'சிவயநம' 

என எ�ணினா� அவ� எ�வைக வ��த�� எ�தி வ��தாதப� ெச�த��வ�. சிவ�லக�தா� ேந�தைலவனாகிய 

சிவெப�மா� தி�வ��ண�விைன ந�கிய��வ�. அதனா� இனி� பிற�பி�ைலயாகி� சிற�� வ����, ெப��த�ைம 

- தி�வ��ண��. 

(அ. சி.)  இய�� - த�னிைலைம. வானவ�ேகா� - சிவ�. ெப��த�ைம - ஞான�. 

(3) 

1528. �ரறி வாள� �ைணவ� நிைன�பில� 

பாரறி வாள� ப�பய� றா��ப� 

காரறி வாள� கர�� பிற�பா�க� 

நீரறி வாரெந� மா�கி லாேம. 1 

(ப. இ.)  ��றமாகிய ��ைவைய� �ணெமன அறி�� த� மன� ேபா�ஒ��பவ� யா��� உ��� 

�ைணயாக நி��� அ�ைமய�பரி� நிைல�பி�லாதவராவ�. நிைலயாத உலகேம ெபரிெதன மய�கி 

அ�வழிெயா��வா� உலக� பயைன �க��� பிற�ப�. அறியாைம வய�ப��� த��ைன��ட� ஒ��வா� மீ��� 

மீ��� இற�� பிற�� இ�ன��வ�. தி�வ��ண�வாகிய அ��நீ� அறிவா� அ� தி�வ��ண�வாக நி�� 

தி�வ�� வ�ணமாவ�. மா�கி�-தி�வ�� வ�ண�. இவ� சிவன� இ�ப� எ��வ�. நீ� - த�ைம. 

(அ. சி.)  �� அறிவாள� - ஈசைன� தம��� �ற�பாக நிைன�பவ�. �ைணவ� - ெப�த� ��திகளி� 

�ைணயா� இ��பவ� ஈச� எ��: பா� அறிவாள� - உலக அறி�ைடேயா�. ப�பய� - உலக� பய�கைள. உ�ப� - 

���ப�. கா� அறிவாள� - அ�ஞானிக�. கர�� பிற�பா� - ெச��� பிற�பா�. நீ� அறிவா� - சிவ�தி� த�ைமைய 

அறிவா�. ெந�மா�கி� - ெப�ைம த�கிய கா��கி� ேபா�றவ�. 

(4) 

1529. அறி�ட� �� அைழ�தேதா� ேதாணி 

பறி�ட� பார� பழ�பதி சி��� 

�றிய� க��� ெகா�விைன யாள� 

ெசறிய நிைன�கில� ேசவ� தாேன. 2 

 

1. ப�பய�. தி���ற�. 172. 



" களெவ���. தி���ற�. 287. 

2. ெச�ஞாயி���. �றநா��. 30. 

" ��ப�. அ�ப�, 4. 92 - 6. 

" ஆவெத. 12. க�ண�ப�, 67. 

(ப. இ.)  ���ண�வாகிய சிவஞான��ட� ��� தி�வ�� �ைணயா� ேதாணியாகிய சிவெப�மா� 

தி�வ�யிைன ஓவா� அைழ�தா� அவ� தி�வ�ளா� உட�� ெபா�மயமா��. பாரமாகிய �வாமாைய� த��வ� 

��ட�க�� பழமல�தா� ேந��த மாயாகாரியமாகிய பழ�பதி எ��� உட��� அக��. இ� ��ைமயிைன� 

சிவன�யா�பா� ேநரி� க������, மல�ெகா�� விைனஞ� சிவெப�மா� தி�வ�யிைணயிைன� ேச�மா� 

நிைன�கில�. 

(அ. சி.)  ேதாணி - சிவ�தி� தி�வ�. பறி - ெபா� ேபா�ற உட�. பார� - த��வ� ��ட�. பழ�பதி - அநாதி 

மாையயா� ஆகிய சரீர�. �றி - க���. 

(5) 

1530. ம��� ஒ�வ� ம�� மேனாமய� 

எ�னி� மனித� இக�வரி� ேவைழக� 

��னி மனேம ெதா�மி� �ைணயிலி 

த�ைன�� அ�ேக தைல�பட லாேம. 1 

(ப. இ.)  நிைலெப�ற ஒ�பி�லாத சிவெப�மா� அ�பா� நிைனவார� உ�ள� கமல�தி�க� அவ� நிைன�த 

வ�ேவா� ெபா��தி விள��� மேனாமய� ஆவ�. இ� ��ைமயிைன ெம�ய�யா�க� �ற� ேக��� ம�க� 

அதைன� ெபா��ப���கி�றாரி�ைல. ெபா��ப��தா� இக�வா� தா��த அறிவிைன�ைடயவராவ�. அ� வழி� 

ெச�லா� சிவெப�மாைன மன�ெகா�� ெந��கி� ெதா��க�. ெதா�தா� ஒ�பி�லாத அவ� அ�ெபா�ேத 

ெவளி�ப�ட��வ�. அ�ளேவ அவ� தி�வ�யிைன� �� இ��றலா�. 

(அ. சி.)  ம��� - நிைலெப�� இ����. ஏைழக� - அறிவி�வறியவ�. �ைணயிலி த�ைன - 

ஒ�ப�றவைன. 

(6) 

1531. ஓ�கார� ��ெளாளி உ�ேள உதய�� 

றா�கார ம�ற அ�பவ� ைக�டா� 

சா�கால ��னா� பிறவாைம சா��றா� 



நீ�கா� சமய��� நி�ெறாழி� தா�கேள. 2 

(ப. இ.)  ஓ�கார�தி� உ�ெளாளி வ�ணமாக இ��பவ� சிவ�. அவ� அ�ளி�ேதா�ற� அ�ேக உ�டாக 

ஆ�கார� அ��. அறேவ சிவன�யி�ப �க�� ைக���. இ� நிைலைம ைக�டாதவ� த�க�� இற�� உ�ெடன 

எ�ணா�. எனேவ பிறவாைமைய� சா��றா�. இ�தைகேயா� பிற�� இற�பிைன� த�� �ற�சமய ெநறியி� உழ�வ� - 

�க�� : ���� : அ��தியறித� : அ�பவ�. 

(அ. சி.)  நீ�கா� சமய� - மய�க� நீ�காத பிரம சமய�. 

(7) 

 

1. '���தழ�. அ�ப�. 4. 113 - 5. 

" அ��" 5. 97 - 14. 

2. ஓ�காரேமந�. உ�ைம விள�க�. 35. 

20. உ�சமய� 

1532. இைமயவ� த�ைம�� எ�ைம�� ��ன� 

அைமய வ��தவ� ஆதி �ராண� 

சைமய�க ளா��த� றாளிைண நாட 

அைமய� �ழ�கி�ற ஆதி� பிராேன. 1 

(ப. இ.)  பிற��� ேதவ�கைள��, சிற�பி��ரிய ம�கைள�� மல ஆ�றலி� வ�ைம ெம�ைமக��ேக�ப 

விைன�கீடாக� ெபா��த� க��றா ���ட� க���� ப��ட�கைள மாையயினி��� பைட�த�ளியவ� 

அ�ைமேயா� ��ய ெதா�ைமய�. அ�வைக� சமய�க�� ப��ைறயா� த� தி�வ�யிைணயிைன எ�ண 

வ��த�ளினவ� ெதா�ைம� சிவெப�மாேனயாவ�. இ� ��ைமயறியா� சில� அ�சமய�களி� நி�� ேம� 

ேநா�கா� உழ�கி�றன�. 

(அ. சி.)  இைமயவ� - இமயமைல வாசிக�. ஆதி �ராண� - உலக உ�ப�தி�� ஆதியாகிய அநாதி �த�வ�. 

(1) 

1533. ஒ�ற� ேப�� வழியா றத��ள 

எ��� ேபால இ��� சமய�� 

ந�றி� தீதி� எ��ைர யாள�க� 

��� �ைர�ெத� நாையெயா� தா�கேள. 2 



(ப. இ.)  தி�வ�� ேபெற��த��ரிய வழிக� ஆறா��. அ�வாறிைன�� சமய�க� எ�� ��வ�. அைவ 

ப��ைறயி� ைவ�� ேம�ெச���வன. இ� ��ைமயிைன உணராம� இ� சமய� ந�ல� அ� சமய� தீய� எ�� 

ெசா�லி� ச�ைடயி�ேவா� ��றிைன� பா���� �ைர�ெத�கி�ற நாயிைன� ேபா�றவராவ�. 

(அ. சி.)  ��� �ைர�ெத� நா� - (இஃ� ஒ� பழெமாழி.) ��ைற�பா��� �ைர��� நா�, அஃதாவ�, 

வீ� ஆரவார�. 

(2) 

1534. ைசவ� ெப�ைம� தனிநா யக� த�ைன 

உ�ய �யி��கி�ற ஒ��ட� ந�திைய 

ெம�ய ெப�ைமய�� க�பைன இ�ப�ெச� 

ைவய� தைலவைன வ�தைட� ��மிேன. 3 

(ப. இ.)  சி�தா�த ைசவ�தி� மா��மி�க ஒ�பி�லாத தைலவைன, அைன��யி�� உ���ப�யாக 

உயி��� உயிராக நி�� உயி���� ெகா��மா� �ைணெச��� உண�ெவாளி�பிழ�பா� ந�திைய, உ�ைமயான 

ந�ெனறியி�க� ஒ��� த�க அ�யா�க�� 

 

1. அ�டேம. அ�ப�. 6. 56 - 7. 

" ேபா��� தைகயன. 4. 101 - 7. 

2. ஓ�சம. சிவஞானசி�தியா�. 8. 2 - 3. 

3. வி�ள�தா. அ�ப�. 4. 76 - 7. 

அ�பைன, அைன��யி���� ேபரி�ப� அ��� உலக �த�வைன, காத�ட� வ�� கழ�பணி�� 

உ�வீ�களாக. உயி��� - ���. 

(அ. சி.)  ெம�ய - ெம�யான. 

(3) 

1535. சிவனவ� ைவ�தேதா� ெத�வ ெநறியி� 

பவனவ� ைவ�த பழவழி நா� 

இவனவ� எ�ப தறியவ� லா�க� 

கவனவ ன��ள தா�கட னாேம. 1 



(ப. இ.)  சிவெப�மா� ஆ�யி�க� ப��ைறயா� வழிப�� உ���ெபா��� அைம�த�ளிய 

ெத�வெநறியாகிய ந�ெனறியி� அ�சிவெப�மா� ஏ�ப��திய பைழைமயான ச�மா��க ெநறிைய ஆரா��� 

ேநா�கினா� ந�ெனறி� ெச�வா� இவ� அவ� எ��� ேவ�பா��ைன ஒழி�� ஆ�யி�க�� அ��ெச��� 

ேப�யிேர சிவ� என அைழ�க�ப�கி�றா� எ��� உ�ைம கா�ப�. இ� ��ைம அறியவ�லா�க��� அ�வ� 

சமய�க� ேதா�� சிவெப�மா� நி�� பயி�சி ேவ�பா����� தக� பய� அ��வ�. 

(அ. சி.)  பவ� - பரமசிவ�. பழவழி - பைழைமயான ச�மா��க�. 

(4) 

1536. ஒ�த சமய�க� ஓரா� ைவ�தி�� 

அ�த ெனா�வனா� எ�ப தறி�தில� 

அ�த� ஒ�வனா� எ�ப தறி�தி�� 

��தி விைள�� �த�வ� மாேம. 2 

(ப. இ.)  அ�வைக� சமய�ைத�� ப�வ�தி�ேக�றவா� அைம�த�ளியவ� சிவெப�மாேன. அவ� 

ஒ�வேன எ��� உ�ைமைய� பலரறி�தில�. அ�தனாகிய அ� சிவ� ஒ�வேன எ�பதறி�தி�டா�, அ�ஙனமறி�த 

ெம�ய�ப��� வீ�ேப�றிைன ந�கிய��� ���த�வ��. அ� சிவெப�மாேனயாவ�. 

(5) 

1537. ஆமா �ைர��� அ�சம யாதி��� 

ேபாமா� தானி�ைல ��ணிய ம�லத� 

காமா� வழியா��� அ�ேவ �யி�க��� 

ேபாமாற� வாதார� ��ெகா� யாேள. 3 

(ப. இ.)  அவரவ� நிைலைம�� ஏ�றவா� �ற�ப���ள ஆ� சமய�க��� பய� ��ேனறி� ெச�வத�� 

வழி��ைணயா� ��ணிய� ஒ��ேமயா�. சிவெப�மா� தி�வ�யி�ப�திைன அளி���. 

 

1. வா�. 5. அ�ப�. 100 - 4. 

" ஆெறா�றிய " 4. 100 - 4. 

2. ஓ�வி� " 4. 100 - 1. 

3. ைகயிலி�. " 4. 102 - 9. 

" தி�மைறேயா. 12. அ��தி. 16. 



ந�ெனறியா� ச�மா��க�தி��� பய� உயி�களி� ெச�வி�ேக�ப ஊ��� சிவ�ேபேறயா�. எ�லா 

�யி�கைள�� அ�வ��யி�களி� ெச�வி�� ஏ�ப� பயனளி�� ஆ�ெகா�பவ� தி�வ�ள�ைமேய. 

(அ. சி.)  ஆமா� வழி - சரியான மா��க� - அ� ேவ�யி� - மலபரிபாக� ெப�ற சீவ�க�. 

(6) 

1538. அரெனறி யாவ தறி�ேத�� நா�� 

சிரெநறி ேத�� திரி�தஅ� நா�� 

உரெநறி ��ள� கட�கட� ேத�� 

தரெநறி நி�ற தனி��ட� தாேன. 1 

(ப. இ.)  அரனாரா� அ�ளி�ெச�ய�ப�ட ெநறிகைள அறி�த நா��, தைலைமயாகிய ந�ெனறியிைன 

நா�யைல�த நாளி�� மிக�� வ�ைமயாகிய காம� ெவ�ளி மய�க� ேபா�ற ��ற�கட�� மன� அ��தி நி�ற 

அ� கால�� அ� கடலிைன� கட�� கைரேய�வத�� ேவ��ய �ைறைமயான சிற�த ெநறியிைன� த�த�ளிய 

நாளி�� எ�ைனவி�� நீ�கா� உடனாக நி�ற�ளியவ� தி�வ�ள�ைமேய. 

(அ. சி.)  ந�ெனறி உணரா� ேவ� ெநறிகளி� அைல�� திரி�த கால�தி�� �டேவ இ��� மலபரிபாக� 

வ�வி��� ச�மா��க�தி� ���ய�� சிவச�திேய எ�� ��வ� இ� ம�திர�. 

(7) 

1539. ேத��த அரைன அைட�த சிவெனறி 

ேப��தவ� உ�னி� ெபய��த ெப�வழி 

ஆ��தவ� அ�ட��� ��க� வ��ெநறி 

ேபா�� �ைன�� �ண�ெநறி யாேம 2 

(ப. இ.)  தி�வ�ள�ைமயா� உண��த�ண��த சிவெப�மாைனயைட�த ந�ெனறியான�, சிவெநறிைய� 

ைகவி�� ேவ�� ெநறியி� ெச�றைல�� ப�வ� எ�த�� மீ��� சிவெனறிைய� க�தி வ�தவ���� இட�த�� 

ெப�வழி. ஏைனய ெநறிகளினி�� ஒ�கி அ�வ�பய�கைள அ�டமாகிய அ�வ� �லக�களி� ெச�� �க�வ�. 

�க��தபி� மீ��� தி�வ�� ெநறியாகிய சிவெனறி ���� அ�ெநறி ஒ�கி இறவா இ�ப� ேபெற��வ�. 

இைவயைன�ைத�� உடனி��� உதவிய��பவ� தி�வ�ள�ைமேய. "��ணியைன ைவய� �க��தவாறா� 

�க���" அ�ளி� ெச�த நா�வ��, ேதவார� அ�ளிய �வ�� ந�வரா� �த�வ� தி�நா��கர� நாயனா�. அவ� 

�ற�சமய� ��� அ�ளா� மீ��� சி�தா�தைசவ� ெப�ெநறி வ�� ெப��ேபெற�தி ந�ைமெய�லா� 

ஆ�ெகா�ட�ளியைம இத�ெகா� சா�� கரியா��. சா��கரி - ேபா�மான சா��. 



(அ. சி.)  ேத��� அ� அரைன அைட�த - தி�வ�� ச�தி உண��த அறி�� அைட�த. ேப��� - விலகி. 

உ�னி - உ�ைம 

 

1. ஆதி. 12. ச�ப�த�. 129. 

2. ேபா���. அ�ப�. 4. 101 - 7. 

" ஓ�வி� " 4. 99 - 1. 

 

ெநறிெய�� க�தி. ெபய��த ெப�வழி - ெச�றைட�த பிற சமய�க�. ஆ��தவ� - அ�வ� சமய ஒ��க ெநறி 

நி�றவ�. அ�ட��� ��� - அ�வ� சமய�க���� த�க ேபாக �மிகளி� ெச�� �சி�� நீ�கி அ�ெணறி 

ேபா�� - �மியி� ம�ப��� தி�வ�� ��ட உ�சமய�களி� ���� ப��ப�யாக ேமேலறி. �ைன�� �ண� ெநறியா� - 

பி� உ�ைம இ�ெவ�� க�� அதைன� �க��� ைக�ெகா�� அைட�� ச�மா��க ெநறி ஆ��. 
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1540. ஈ� மன�ைத யிர�டற வீ�மி� 

ஊ�� சகார�ைத ஓ�மி� ேனாதிேய 

வா�� அரெனறி ம�னிேய ��னிய� 

��� �டெராளி ேதா�ற� மாேம. 

(ப. இ.)  தி�வ�� �ைணயா� ெபாறி�ல�வழி� ெச��� மன�ைத அட�கி ஆ��க�. ேவ�ப�ட 

ெநறிகளி� ெச��� ெசலவிைன அக���க�. இகர� ஊ��த சகர�ைத-சி என ஒ�ெட���ட� அஃதாவ� வ 

எ��� எ���� ேச���� 'சிவ' என ஓ��க�. அ�ஙன� ஓதிவ��கால�� அரெனறியி� நிைல��� சா�பாக� 

க�த�ப�� 'ய' கர�ைத�� ���� 'சிவயசிவ' என ஓ��க�. அ�ஙன� ஓ��கா� அ��பைட� சிவஒளி 

உ�ெளாளியாக� ேதா��� எ�க. இகரமாகிய இ�ப�ேப� ஆ�யி�க�ேக உரிய�. அதனா� ஆ�யி� இகர� என� 

�றி�க�ப��. சிவெப�மா� அறிவி�பாக�� ஆ�யி� இ�பியாக�� அைழ�க�ப��. 'சி' '�+அ+இ' �:ச. ச�� 

உ�ைம. தி�வ��. அ: அறி� - சிவ�. இ: இ�� - தி�வ�: இ�பி - இ�ப� ����� ஆ�யி�. எனேவ 'சி' எ��� 

சிற�பி� �தெல��� உ�ைம அறி� இ�ப� ஒ��கைம ஓ� உ�வா�� திக�� உ�ைம வ�ைம�ண��தி���க. 

இ� 'சிவயநம' வி� �தெல��தாத�� ேநா��க. 

(அ. சி.)  ஈ�� மன� - சலி��� மன�ைத. இர�டற - ஒேர நிைலயி� நி�க. ஊ�� சகர� - சி. வா�� 

அரெனறி ம�னி - வ எ��ைத� ேச���. ��னி - எ�ணிய. உயி� ��� - ம�� இ����. 
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1541. மின��றி யாளைன ேவதிய� ேவத� 

தன��றி யாளைன ஆதி� பிரா�த�ைன 

நிைன��றி யாளைன ஞான� ெகா��தி� 

நய��றி காணி� அரெனறி யாேம 2 

(ப. இ.)  அக�தவமாகிய ேயாக� கா�சியி� சிவெப�மா� மி�ன� ேபா�� அறிெவாளி அ��வ�. 

அ�தைகய சிவெப�மாைன� தி�நா�மைறவ�ல சிவமைறேயா� அ� மைறயி� �றி�தப� சிவைன 

���தலா�ெகா�� ெச�தழ� ஓ���. சிவேவதியராகிய அ�தண��� அ�வன� வ�வாக� ேதா�றி��வ�. 

அவேன ஆதி�பிரானாகிய அ�ைமய�பனாவ�. ெம�ய�ப�க� நிைன��� நிைன���றியாகிய தி�ேமனி 

ெகா�ட��வ�. ெசறி� ேநா�� சீலமாகிய ��திற�தா���� 

 
1. இவ�லகி�. சிவஞானசி�தியா�, 10. 

ெவளி�ப�ட��� அகஒளி, �றெவாளி, தி��� ஆகிய ���� கட�த அறி� நிைலயாகிய ஞானெநறியி� உண���� 

உண�வா�� ேதா��� ேபரறி�� ேபெராளிைய அ��க�ணா� காணி� அ�ேவ அரெனறியா��. சிவெப�மாைன 

���தலாக�ெகா�� ெகாைல�� �ைல�ெமாழி��� ெச�தமி�� தி�நா�மைறவழிேய ெச��� நல ேவ�விேய 

சிவேவ�வி எ�க. அ�ேவ 'க�றா� ெகரிேயா�பி� கலிைய வாராேம ெப�ற�' ெச��� சிவ�ெதா�டா��. 'ப�ேவ�� 

எரிேயா��' ெம�பத�� அைன��யி�� இ���� வாழேவ��ெமன� சிவேவ�வி சிற�க� ேப�� எ�பேத 

ெபா�ளா�. 'எரிெப���வ� அ�ெவரி ஈசன, ��வ��கம தாவ �ண�கிலா�' ெச��� மய��ற அயலவ� ேவ�விேய 

பிறேவ�வி எ�க. ப� - ம��யி�� ெதா�தி. 

(அ. சி.)  மின��றியாளைன - மி�ன�ேபா�ற ஒளி�ைடயாைன. அன��றியாளைன - சிவா�கினி 

உ�வமானவைன. நிைன��றியாளைன - ச�ண�தி�ேமனி�ைடயாைன. 

(10) 

1542. ஆ���ண ரா�களி� ஆ�மா� ச��பல 

வா���ண ராவைக நி�ற அரெனறி 

பா���ண� வா�அர� ேசவ� ைகெதா� 

ேத���ண� ெச�வேதா� இ�ப� மாேம. 1 



(ப. இ.)  ெநறிகைள ஆரா���ண�� த�ைமயிலாதாராகிய ஆவிகளி� திறைம�பா� பலவா��. 

வா���ண��� அ� வழியிேல நி�� ந�ெனறியாகிய அரெனறியி� ெச�� உண��� ஒ��வா� ஒ� வைகயின�; 

அர� தி�வ�யிைணயிைன� ைகெதா�வ� ம�ெறா� வைகயின�. அ�ஙன� ஏ���ண��ெதா��வா� எ��� ெப�� 

பய� தி�வ�யி�பேமயா��. 

(அ. சி.)  வா��� உணராவைக - வா��� உண�� வைக. (உணரா : ெச�யா எ��� வா�பா�� 

விைனெய�ச�), ஏ��� - சிவஞான� ைகவர�ெப��. உண�ெச�வ� - அ�பவி�ப�. 
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1543. இ�தவ� அ�தவ� எ�றி� ேபரி�� 

பி�தைர� காணி� ந�ெம�க� ேப�ந�தி 

எ�தவ மாகிெல� எ��� பிற�கிெல� 

ஒ��ண� வா��ெகா�ைல ���க லாேம. 2 

(ப. இ.)  ந�ெனறியாகிய சிவெனறியி� ெகா������ எ�ெநறிகளி�� ெச�ய�ெப�� தவ�கெள�லா� 

அ�வ�ெநறியினி�பா��� ஏ��ைடயனேவ. எனேவ இ�தவ� அ�தவ� எ�� ேவ�ப��தி� ேப�ேவா� பி�தராவ�. 

அ�தைகேயாைர� காணி� ந� ந�தியாகிய சிவெப�மா� சிரி�த��வ�. எ�வைக� தவமானாெல�ன, எ�வைக� 

பிற�� எ�தினாெல�ன, தி�வ�� �ைணயா� தி�வ��ண� ெவ��வா� விைர�� சிவ�ல� எ��வ�. 

(அ. சி.)  ஒ�ைல - சீ�கிர�. விைரவி�. 
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1. ெப�கலா�. அ�ப�, 5. 88 - 1. 

2. ஒ�டாத." 4. 5 - 9. 

" நம�சி." 5. 97 - 22. 

1544. ஆேம பிரா��க� ஐ�ெதா� மா�யி� 

ஆேம பிரா�� கேதா�க மா�ள 

தாேம பிரா���� த�சிர மாைல��� 

நாேம பிரா��� நரரிய� பாேம. 1 

(ப. இ.)  சிவெப�மானி� தி��க� ஐ��ள. அைவ இய�க� ஆ�சி. ந��க� ேதா��வி�த� எ��� 

ெதாழி� ப�றிய ெபய�க�ைடயன. இவ�ைற ஈசான�, த���ட�, அேகார�, வாமேதவ�, ச�திேயா சாத� என�� 



��ப. இ� தி��க�களி� இட� �ைறேய உ�சி கிழ�� ெத�� வட�� ேம�� என� திைசேநா��வன. இ� 

தி��க�க� ஐ��ட� ஆ�யி�கைள உட� உல�ட� ெபா���வ��, மாையைய� காரிய�ப���வ��, 

விைனமல�கைள� ெதாழி�ப���வ�� ஆகிய நட�பா�றலாகிய ஆதிச�தி கீ�ேநா�கிய தி��க� எ�� �ற�ப��. 

இத�ட� ேச��� ஆ� தி��க�க� உள. இைவ சிவெப�மா���ரியன. இ��ட� அய� அரி �தலிய ேதவ�க� 

தைல மாைல�� ����ளா�. ம�களாகிய நா� அ� சிவெப�மா��� அ��ைடயராேவா�. நரரிய�� : நாரரிய��; 

நார� - அ��. 

(அ. சி.)  ஆ�யி�...ஆ�ள-ஆ� உயி�க�� மாைய (Matter) யி� அ��க�� த���ப�யான அேதா 

�க�ைத�� ��ட� சதாசிவ�தி� �க�க� ஆறா��. 
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1545. ஆதி� பிரா�ல ேக�� அள�தவ� 

ஓத� கட�� உயி�க� மா�நி��� 

ேபதி� பிலாைமயி� நி�ற பராச�தி 

ஆதி�க� ெட�வ�� அ�த� மாேம. 

(ப. இ.)  அ�ைமேயா� ��ய அ�பனாகிய சிவெப�மா� உலைக அள�த மாலாக��, அ� மா� நிற�ேபா�� 

ஒலி�ைடய கடலாக�� அ� கட� �� உலகி� வா�� ப�ேவ� உயி�களாக��, கல�பா� ஒ�றா� நி�ப�. அவ� 

வன�பா�றலாகிய தி�வ�ள�ைம�ட� பிரி�பி�றி மர�� கா����ேபால ஒ�வேன இ�நிைலைம�மா� நி�ப�. அ� 

வ�ைமேய நட�பா�றலாகிய ஆதி�� ஆவ�. அவேள ஒ��க�ைத� ெச��� ஆ�டவ�மாவ�. ஆதி - நட�பா�ற�. 

(அ. சி.)  ேபதி�பிலாைமயி� - பிரி� இ�லாம�. ஆதி�க� - சி��� ஆர�ப�தி��, அ�த�� - ஒ���� 

கால�தி��. 
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1546. ஆ��தறி வா�க� அமர�வி� தியாதர� 

ஆ��தறி யாவ�ண� நி�ற அரெனறி 

ஆ��தறி� ேதனவ� ேசவ� ைகெதாழ 

ஆ��தறி� ேதனி�ைம அ�ைமக� ேடேன. 2 

 
1. தைலேய. அ�ப�, 4. 9 - 1. 

2. நாேனேயா. 8. தி�ேவசற� - 10. 



" ேத��. அ�ப�, 4. 9 - 12. 

(ப. இ.)  அமர�� வி�தியாதர�� சிவைன ஆ��தறிவா�க�. அவ�க� ஆ��� அறிய ��யாதப� அ�பா� 

நி�றதா�� அரெனறி. சிவெப�மானி� தி�வ�ைய� ெதா��ேப� கிைட�தைமயா� அ�வ�� �ைணயா� அவைன 

ஆரா���ண��ேத�. அ� �ைறைமயினா� நிைலயாதனவாகிய இ�ைம உ�ைமயாகிய ம�ைமகைள ெவ��� 

ஒ��கிேன�. அதனா� ெச�ெநறியாகிய அ�ைமெய��� அரெனறியி� உ�ைமயிைன உ�ளவா� உண��ேத�. 

அ�ைம - தி�வ��ேப�. 

(அ. சி.)  ஆ��� அறியாவண� - சாதாரண மனித�க� ஆரா��� அறிய ��யாத. கா��� - வி��� ெவ��� 

இ�றி. 
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1547. அறியெவா� ணாத� �ட�பி� பயைன 

அறியெவா� ணாத அ�வைக யா�கி 

அறியெவா� ணாத அ�வைக� ேகாச� 

தறியெவா� ணாதேதா� அ�ட� பதி�தேத. 1 

(ப. இ.)  ெப�த�கரிய ம�க�யா�ைகயி� பய� வீ�ேபறைடத�. அதைனயைட�� வழிவைககைள 

எளிதா�க அக� சமய� ஆறைன�� அ�ளின�. உ�ெட�� �ட உணர��யாத ெதா�ைம ஆணவ மல�ைத 

அ�வைகெச��, உண�ட��, வளி�ட��, மன�ட��, அறி�ட��, இ�ப�ட�� ஆகிய ஐவைக�ட��களா�� 

அறிய��யாத தி�வ�� ெப�ெவளி ஆ�யி�மா��� பதி�தெத�க. அ�வைக - அ���ேபா�வைக. ஐவைக 

உட�பிைன�� �ைறேய அ�ைமயேகாச� பிராணமயேகாச�, மேனாமயேகாச�, வி�ஞானமயேகாச�, ஆன�த 

மயேகாச� எ�ப. அக�சமய� ஆ�� வ�மா� : 1. ஆவி�க�ேகா�. 2 ஆவி ேவ��ைம�ேகா�. 3. 

சிவெனா���ேகா�. 4. க�வி ெச�� ப���ேகா�. 5. சிவ� ெசயலி�ைம�ேகா�. 6. சிவ�திரி��ேகா� எ�பன. 

இவ�ைற �ைறேய பாடாணவாத�, ேபதவாத�, சிவசமவாத�, ச�கிரா�தவாத�, ஈ�வரவிகாரவாத�, நிமி�த காரண 

பரிணாமவாத� என�� ��ப. 

(அ. சி.)  உட�பி� பய� - உட�பினா� ெபற�ப�� பய� ��தி. அ�வைக - ஆ�வைக உ�சமய�களாக. 

அறியெவா�ணாத அ�வைக - அறித�� அரிதாகிய ஆணவமல� அ��வைக ெச��. ேகாச�� - உட�பி��, 

அ�ட� - அ�டகாரணனாகிய சிவ�. 

(16) 

நா���தி ெப�றா� சிவந�றா� ேப��வ� 



���ைறஐ� தா�த�திர� ேநா��. 
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