
ஒ�பதா� த�திர� 

(ம�டாகம�) 

1. ��மடதரிசன� 

2601. பலி�� அவி�� பர�� �ைக�� 

ஒலி��எ� ஈச� தன�ெக�ேற �ளகி� 

�வி�� ��மட� க�டவ� தா�ேபா�� 

தளி� மலர� சா���நி�  1றாேர. 

(ப. இ.)  அ�பா� அைம�க�ப�� ெச�சாலியரிசி� ேசாறாகிய தி�வ���பலி��, ��தழ�க� ந�தி� 

ெசாரி�� ெந� அவி��, பர�� சி�தா�த ைசவ� தி�மட�களிென�லா� ந���ைக கமழா நி���. எனேவ 

ெம�ய�யா�க�� வி��தயர� சைம��� ேசாற� பைக��. ெபா��திய சிவ வண�க�தி�ெபா���� ெச�ய�ப�� 

ேவ�வி� தீயி� ெந�ெப� �ைக�� எ�க�� பர�� உ�ள� ெபா�க உல�� ெபா�கின எ�க. தி�வ�ளா� ேதா�றிய 

ெச�தமி�� தி�மைற தி��ைற �தலிய சிவ��களி�க� பிற�ப���� அ�மைறகேள ேபச�ப���ளன. 

அைவகேள கீத�ெதாலி என�ப�� அ�ெவாலிகேள எ�க�� �ழ��வ. எ�லா� சிவெப�மா� ஒ�வைனேய 

���தலாக�ெகா�� நிக�வவாயின. அவ�ைற ெந�ச ெந���கி நிைன�� அ�ப�ளெமலா� �வி��. அத� 

�றவைடயாளமாக� ைகக�� தைலமீேதறி� �வி��. அ�தைகய சிவ��மட�கைள� க�டவ� ெச�மல� 

ேநா�றாளா� சிவெப�மா� தி�வ�யிைணயிைன� சா��� இ�பா��� எ��� சி�ப�. 

(அ. சி.)  பலி�� - அ�ன� பலி�� (ஆரிய ேவ�வியி� ெச��� உயி��பலி அ�ல). அவி�� - பற�ைபயி� �ல� 

ஓம�தீயி� ெசாரி�� ெந� அவி��. ஒலி - தமி�ேவத� ஓ�� ஒலி. �வி�� - மன� அட���. தளி�� - �ளி��� 

தளி��த. பற�ைப: ெந� ைவ��� மரைவ. 

(1) 

2602. இவனி�ல ம�ல தவ��க� கி�ைல 

அவ���� ேவறி�ல� உ�டா அறியி� 

அவ�� கிவனி�ல ெம�ெற� றறி��� 

அவைன� �ற�ெப� றர��கி�  2றாேர. 

 
1. ஆக�ேதா�. அ�ப�, 6. 45 - 2. 

2. தி��ேகாயி. சிவஞானசி�தியா�, 12. 3 - 2. 



" எவேர��. அ�ப�, 6. 61 - 3. 

" க��த��. இ�பாவி�ப�, 1. 

" ெச�மல�. சிவஞானேபாத�, 12. 

(ப. இ.)  ஈ�� இவ� எ�ப� ஆ�யிைர� �றி���. அஃ� அவ� இவ� ஆகி�றா� எ��� 

��ெமாழி�க� ெபற�ப��. அ�தைகய இவ� எ��� ெசா� சிற�பாக சிவ��விைன� �றி�பதா��. அவ� 

எ��� ெசா� ���த� சிவைன� �றி�பதா��. ���த� சிவனாகிய அவ���� சிவ��வாகிய இவ�ைடய 

ந�றவ உ�ளேம உ�� உைற�� வ�றா அ��ேச� தி��ேகாவி� எ�க. அ�வ�லாம� ேவ� தி��ேகாவி� சிவ��� 

அ�� இ�ைல எ�க. அ�ஙனமி���� அவனாகிய சிவ���� சிவ��வி� உ�ள�ைதய�றி ேவேறா� இ�ல� 

இ��பதாக ஆரா��� அறிய��கி�, வழியளைவ �லளைவ ���ண�� �தலிய எ�லா வைகயா�� ெபற�ப�வ� 

சிவ��வி� தி���ள� எ�பேதயா�. அ���ைமயிைன அ�வா�றா� அறி�தி���� அவனாகிய 

சிவெப�மாைன� சிவ����� ேவறாக� �ற�� எ�� சி�ேலா� வீ��ழ�க� ெச�கி�றன�. உ�டா - 

உ�டாயி��பதாக. 

(அ. சி.)  இவ� - சீவ�(ஈ��� ��); அவ� - சிவ�. �ற�� - ேவறானவ�. 
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2603. நா��  1ெப���ைற நா�க�� ெகா�டபி� 

��� சிவன� ெகா�மல�� ேசவ� 

ேதட வரிய� சிற�பிலி எ�மிைற 

ஓ�� உல�யி ராகிநி� றான�ேற. 

(ப. இ.)  ந�ேனறி நா�ைம ந�றவ�ேதாரா� நாட�ெப�� 'மி�ைசவ��ைறேய ெப���ைறயா��. 

அ��ைறயிைன� தி�வ�ளா� நா� க��ெகா�ேட�. அத�பி� சிவெப�மா�ைடய ெச�மல� ேநா�றா� 

ேச��தி���� ேப� ைக����. சிற�பிலி : சிற�� + இ� + இ = சிற�பாகிய, இ� - சிவ��வி� தி���ள�, இ - 

உைடைமயாக�ெகா�� எ��த�ளியி��பவ�. இ� ெபா�� பய�பேத ஈ��� சிற�பிலியா��. இ: ஒைடைம� 

ெபா��ஈ�; வி�ைல�ைடயவ� வி�லி எ�ப�ேபா�. அ�தைகய சிற�பிலியாகிய எ�மிைறைய� ேதடவரிய� எ�� 

ெச��வ�. அ� சிவெப�மா� �ைடெபய�� உலகாக�� உ��ண�� உயிராக�� பிரி�பி�றி நிைற�� 

நி�றிய��கி�றன�. 

(அ. சி.)  ெப���ைற சிவன� தி�வ�தா� எ�ப� இ� ம�திர� க���. சிற�� இ� இ - 

சிற�பிைன�ைடய� இ�லமாயி��கி�ற ��. 
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2604. இய��வ� ஆசன� ேதா� மைல�� 

இய��வ� சி�த� �ைக�� இட�� 

இய��வ� ஆதார� ேதா� வன�� 

இய��வ� ஈரா றி�நில� ேதா��ேக. 

(ப. இ.)  சிவெப�மா� ஆ�யி�க� உ�த�ெபா��� ஆ�டா�� எ��த�ளியி���� இ��ைக�� 

மைல�� இைவ இைவ என இய��வ� 

 
1. ேவதெநறி. 12. ச�ப�த�, 1. 

" ெப��ெப�. 8. அைட�கல�ப��, 3. 

ேபர��வா��த சிவன�யா� சி�த� �ைக��, தி�மட� தி��ேகாவி� ெதா�மிட� �தலிய இடவைகக�� 

இய��வ�. அகநிைல ஆதாரமாகிய ஆ�நிைலக��, �றநிைல ஆதாரமாகிய சிவ�� சிவன�யா� �தலிய 

தி�ேமனிக��, கா� �தலிய பீ�ேச� இட�க�� இய��வ�. யாவ��� எ�றா� பதினா�� உலக�களி�� வா�� 

பய�ேச� ப�ேலா���� எ�க. ஈரா� : ப�னிர��. இ�: இர��. ஆக�பதினா��. 

(அ. சி.)  ஈரா� இ�நில� - பதினா�� உலக�க�. 
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2605. �க�பீட மாமட ��னிய ேதய� 

அக�பர வ��கேம யாசி�ெச� கா�சி 

அக�பர மாதன� எ�ெண� கிரிைய 

சித�பர� த��ைக யாதார� தாேன. 

(ப. இ.)  சிவெவ�மா���� சிவ��வி� தி��கேம தாமைர இ��ைகயா��. சிவ��வி� தி�மடேம 

க�த�ப�� சிற�த இடமா�� ேதய� - இட�. ஆ�யி�களி� �ய��ள�கேள ��றம�ற அ��கா�சிகைள ய��� 

நிைல�கள�. அதனா� அ���ள�களி� இ���தேல கா�சியா��. ஒ�ெவா�வ�� த�த� உ�ள�கைள� 

சிவெப�மா��� உக�த உவ�பைம இடமா��த�ேவ���. பதினா� (1885) வைகயான வழிபா��� ெச�ைககைள� 

சிற�த காத�ட� ெச�த�ேவ���. அ��ேச� இ�ப��ள� அறி�� ெப�ெவளியி� ��ணிய நிைல�களமா��. 

எ� எ� - பதினா�. இஃ� உ�ைம� ெதாைக; எ��� எ��� ��ட� பதினாறா��. 



(அ. சி.)  �கமபீட�-ப�ம ஆசன�. மட� ��னிய ேதய� - ேதயேம மட�. அக�பர வ��கேம - அக�தி� 

பரைன இ���தேல. அக�பர மாதன� - அக�ைத� பர��� ஆதனமா�கி. எ�ெண� கிரிைய - க�த�ப�� 

எ��வித கிரிையக��. �ைக - இ�தய�. 
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2606. அக�க மா�பீட� ஆதார மா�� 

சக�க மா�ச�தி யாதன மா�� 

ெசக�க மா�ெத�வ ேமசிவ மா�� 

அக�க� ஆ��த அறி�ைட  1ேயா��ேக. 

(ப. இ.)  அக�க� - நிைனவகலா��ள� சிவெப�மா���� பீடமா��. அ�ேவ நிைல�கள�மா��. 

உலகிைன� ெதாழி�ப���� தி�வ�ளா�ற� சிவெப�மா���� தி���வா��. தி��� - ஆதன�. 

அ�தி���வி�க� விள�கி�ேதா�றி உலகி� ெவளி�ப�பவ� சிவெப�மாேன. அவ� ஒ�வேன ேதவ�. 

தி�வ�ளா� உ��கமா�� ேத�� ந�லறிவாள��� இ���ைமக� ந�� �லனா��. 

(அ. சி.)  அக�க� - உ� நிைன�தி��ப�. சக�க� - உலக வியாபார�களி� கல�ப�. ெசக�கமா� - 

உயி�கைள� கா�த� ெபா��� உலக இ�ப�கைள�ெச�த. அக�க மா��த - சி�ைதைய உ�ப�க� தி��பி ஆரா��� 

தி�வ� நிைன�த. 

(6) 

 
1. எ�����. சிவஞானேபாத�, 8. 4 - 2. 

2607. மாைய யிர�� மைற�க மைற��� 

காயேமா ைர��� கழிய�தா னாகிேய 

�ய பர��ட� ேதா�ற� ெசா�ப��� 

ஆ�பவ� ஞானாதி ேமான�த ரா�ேம. 

(ப. இ. ஆ �யி�க�� அைம�த உட�ெம� உண��ெம� எ��� ெம�க�� ேவ��ய மாைய இர��. அைவ 

�ைறேய ப�திமாைய �வாமாைய என�ப�� இ� மாயா �ட��களா� ஆ�யி�க� த� உ�ைம இய�� அறிய 

��யாதப� மைற�க�ப���ளன. உ�ைம� த�ைம - ெசா�ப�. காய� ஐ�� வ�மா�: ப��ட��, �� உட��, 

வளி�ட��, மன�ட��, அறி�ட��, இ�ப�ட�� எ�ற�� ஒ�� இ� ஐ வைக உட��களி� உ�ைமகைள� 

சிவ��வ�ளா� ேத��� ெதளிதேல கழிதலா��. கழியேவ த� உ�ைம �லனா��. �லனாக� �ய பர��ட�� 



சிவெப�மா� ேதா�றி ய��வ�. அ� சிவெப�மா� அ��� ேதா�ற�தி�க� த�ைம�� அறித� ���. நா� 

தி���றைள� பயி��கா� தி�வ��வ நாயனாைர உண�கி�ேறா�. அ� நாயனாைர உண��கா� உண�கி�ற 

ந�ைம�� நா� உண�கி�ேறா� அ�லவா? அ�ேபா�றதா�� ஆ�யி�க� சிவைன �ண��கா� த�ைம �ண�வ�� 

'க�ணா� ைய�கா�பா� காணாேனா த��க��, உ�ணா�� ஈெதா�பா� ஓ�' அ�ஙன� ஆ�பவ� ஞான� 

நிைற�த ேமான�தராவ�. 

(அ. சி.)  மாைய இர�� �ல� பிரகி�தி மாைய, அ��தமாைய, காய� ஓ� ஐ��� - அ�னமய ேகாச� 

�தலிய ஐ�� ேகாச�க�� அ�ல� ஐ�� �த�களா� ஆகிய காய�. 
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2. ஞான�� தரிசன� 

(சிவ��� கா�சி) 

2608. ஆெறா� ��ப�� அ�ேக யட�கி�� 

�ற� ��பர� ��பி� த�தி�� 

ேவேற சிவபத ேமலா� அளி�தி�� 

ேபறாக ஆன�த� ேப�� ெப�கேவ. 

(ப. இ.)  அ�� ைசவ� ேம�ெகா��� (2139) ��ப�தா� ெம�க�� சிவ��வி� அ��வழி நி�றலா� 

அ�ேக அட�கி��. அவ� ெசவியறி���திய தி�ைவ�ெத��தி� வழிநி�க� சிவெப�மானி� தி�வ� 

தைல�ெப�தலாகிய ��பி�த� ைக���. அ� ைக�டேவ சிற�பாகிய ேபரி�ப� ெப�வா�வா� சிவபத�திைன 

ேமலாக அளி�த��வ�. அவ� தி�வ�யிைன மறவா நிைன�ட� ேபணிவரேவ ேபரி�ப� அளவி�றி உளெமலா� 

ெப�கி ஊறிேயா��. 

(அ. சி.)  ��பி� - ஐ�கிய�. 

(1) 

2609. �ரிய�க� ���� கட�ெதாளி� ேசாதி 

அரிய பரசிவ� யாைவ� மாகி 

விரி� �விவற வி�ட நில�ேத 

ெபரிய ��பத� ேபசெவா� ணாேத. 



(ப. இ.)  ஆ�யி�� ெசயலற�, அ�� ெசயலற�, அ�ெளா� ெசயலற� ஆகிய �ரிய�க� ���� கட�� 

அ�பா� திக�� அறி�� ேபெராளி� பிழ�� சிவெப�மா�. அவேன மா�ற� மன�கழிய நி��� அ�ைமேச� பரசிவ� 

அவேன யாைவ�� ஆகி� பிரிவி�றி நி��� ெப�� ெபா��. நிைன��� மற��மாகிய விரி�� �வி�� எ�� ேபச�ப�� 

அ� விர��� அற அக�றதாகிய �ய நில� வி�ட நில� என�ப��. இ�ேவ 'வாேனா��� உய��த �லக�' அ�விடேம 

தி�வ��ெப��. ேபறா��. அ�நிைல ேபச ஒ�ணா� ெப�நிைல எ�க. சீவ�ரிய�, பர�ரிய�, சிவ�ரிய� என� 

�ரிய�க� ���. 

(அ. சி.)  விரி� �வி� அற - நிைன�� மற�� ஒழிய. ��பத� - தி�வ��ேப�. 

(2) 

2610. ஆயன ந�தி ய��ெக� றைலெப�ேற� 

வாயன ந�திைய வா��தெவ� வா�ெப�ேற� 

காயன ந�திைய� காணெவ� க�ெப�ேற� 

ேசயன ந�தி�ெக� சி�ைதெப�  1ேறன�ேற. 

(ப. இ.)  ஆயாகிய தாைய ெயா�த ந�தியி� தி�வ�ைய வண�கி� �ம�க� தி�வ�ளா� 

தைலெப���ேள�. அ� தைல அ�ேய��� அ�ெதா��� ெபா��� அ�ளா� ெகா��க�ப�� இரவ� 

க�வியா�� க�பா���� ெகா���த�� இரவ� ஏ� இத�ெகா�பா��. அவி��ைவயி�� ெசவி��ைவ ஆ�ற� 

சிற�பினதா��. அவி��ைவயி�ேற� ெசவி��ைவயிைன� ேகாட�� ஏலா. எனேவ �ைவ �ண�� ேச� வாைய ெயா�த 

ந�திைய வா���த� ெபா��ேட வா� ெப���ேள�. இய�ைக� ேபரறிேவ யா��� தி�ேமனியாக� ெகா�� 

திக�� ந�திைய அக��� �ற��� காண நா� க� ெப���ேள�. மா�ற�. மன� கழிய நி�ற மைறேயாைன ஆ�ற 

உண�வி�க� கா�பத�� வாயிலாகிய எ�ண� எ�� சி�ைத ெப���ேள�. மா�ற� மன� கழிய நி�ற 

மைறேயாைன மா�ற� மன� வழிய �ண�த�� வாயி� சி�ைத எ�ற�� ஒ��. ேசயன-எ�டா� த�ைமைய உைடய. 

அ�ப� ெப�மானா� அ�ளிய 'தி�வ�கமாைல� தி��பதிக� ���� ஈ�� ேநா�கி இ���க. அத�க� ஒ�� 

�த� ஒ�ப�� உ��பி� பணியா��. ப�� : இைற, பதிெனா�� : உயி�, ப�னிர�� : தைள, ஆகிய ���� 

��ெபா���ைமயா��. 

(3) 

 
1. வா��த. அ�ப�, 5. 90 - 7. 

" மா�ட�. சிவஞானசி�தியா�, 2. 4 - 20. 



" உண�வி. 12. ச�ப�த�, 161. 

" ேகாளி�. தி���ற�, 9. 

" சி�ைத. 8. தி��சதக�, 79. 

" சி�தைனநி�. 8. " 26. 

2611. க�ட� உ�வ� க��� அளவி� 

ப�விட� தீ��� பய�ெக� மாேபா� 

��வி� உ�வா� �றி�தஅ� ேபாேத 

திரிமல� தீ��� சிவனவ னாேம. 

(ப. இ.)  அரவி� ந�சிைன அக��� அ� மைறேயா� அரவி���� பைகயா� க�டனி� மைறயிைன� பல 

நா� உ�ேவ�றி� தி�வா� நி��� உ�ள��ட� க�தி� க�ணா� பா��ப�. பா��கேவ அ�ந�� அ�ெபா�ேத 

அக��. ந�சி� பய�� ெக�ெடாழி��. அ�ேபா� சிவ��வி� தி�வ�யிைணயிைன� �றி�பதாகிய சி�தைன 

ெச�த அ�ெபா�ேத ��மல� பிணி�� ���� அக�றட���. அ� �யி�� சிவன�� ேப� ெப��� சிவனவனாக 

விள��� எ��� பிறவாயா�ைக� ெபரிேயாேன பிறவி��� பைகயாவ�. அவ� தி��ெபயராகிய தி�ைவ� ெத��ேத 

பிறவி� ெப�� பைகய���� அ�ம��தா��. அதைன� ைக�ெகா�வேத சால� சிற�தெத�ப� இதனா� 

விள���. 

க�டபாவைன வ�மா� : "ஆதிெபௗதிக க�ட�, ஆதி ைதவிக க�ட�, ஆ�தியா�மிக க�ட� 

என�க�ட� �வைக�ப��. இ�வா� ெபா�� ேதா�� க��ெகா�க அவ���, உலக�தி� காண�ப�� க�ட� 

ஆதிெபௗதிக க�ட�. அத�� அதி ெத�வமா� அ� ேபால ைவ��� தியான� ெச�� கணி�க�ப�� ம�திர� 

ஆதிைதவிக க�ட�. அ� ம�திர�தினிடமாக நி�� மா�திரிக���� பய� ெகா��பதாகிய சிவச�தி 

ஆ�தியா�மிக க�ட� என�ப�� அவ���, ஈ��� க�டென�ற� க�ட��� அதிெத�வமா� 

மா�திரிக�ள�தி� காண�ப�� ம�திர �பமாகிய ஆதி ைதவிக க�டைன. அதைன� பாவி�தலாவ� நாேடா�� 

பயி�� வ�த பயி�சி விேசட�தா� அ� ம�திர �பேம தானாக அந�நிய பாவைன ெச�� த�னறி� அத� வசமா�ப� 

உைற��நி�ற�. அ�ஙன� நி�� அ� ம�திர�க� ெகா�� பா��பேவ அஃ� அ� விட ேவக�ைத மா��த� 

ஒ�தைலயாகலி�, அ� பாவைன ஈ�ைட�� உவைமயாயி��." (சிவஞான �னிவர�, 9 2-3ேப�ைர.) அந�நிய� - 

ேவற�ைம. 

உ�வ� உயி�மைற ஊ���அ� ளா�ற� 

வ�ெபா�� ேதா��டா� வ��பி�-ெத��லகி� 



ஆதி ெபௗதிக� ஆதிைத வீக�ட� 

ஆதியா� மீக� அறி. 

ைதவிக� - ைதவீக�. ஆ�மிக� - ஆ�மீக�. ஆ�தியா�மிக� எ�ப� ஆதியா� மீக� என நி�ற�. 

(4) 

2612. ேதா�ற அறித�� ேதா�ற�ேதா� றாைம� 

மா�ற வறி� மறிநன வாதிக� 

��றைவ நீ��� �ரிய�க� ��றற 

ஊ�றிய ந�தி �ய�ேமான� தான�ேற 

 
1. க�டைத. சிவஞானேபாத�, 9. 2 - 3. 

(ப. இ.)  சிவ��வின�ளா� தி�வ��ண�� ேதா�ற அறிவ�. அறி�தபி� ேதா�ற� ேதா�றாைமயாகிய 

நிைன��� மற��� நீ���. மய�க அறி�க�� அக�� . அறிகி�ற நன� கன� உறகக� �தலிய பா�க� ���� 

நீ���. ஆ�யி�� ெசயலற� அ�� ெசயலற� அ�ேளா� ெசயலற� ���� அ��. அறேவ, சி�த�தி�க� 

தி�வ���றிய ந�தி உண�வி� ேந�ெபற எ��த��வ�. அ�நிைலயி� அ� ேப� ெப�றவ� உய��த ேமான 

நிைலயினனாவ�. ேமான� : ேம�ைமயா� ெபற�ப�� உண��. 

(அ. சி.)  மா�ற - மய�க��ள. மறி - மாறி வ�கிற. நனவாதிக� ��� - நன�, கன�, ���தி . 

�ரிய�க� ��� - சிவ, சீவ, பர�ரிய�க�. ஊ�றிய - நிைலெப�ற. 

(5) 

2613. ச�திர �மி� �ட��� வ�திைட� 

க�த மலரி� இர��த�� க�னி�� 

ப�த மிலாத பளி�கி� உ�வின� 

ப�த� அ��த பர��� ப�ற�ேற. 

(ப. இ.)  தி�க� ம��ல�தி�� ��� ��வ ந�வாக இ���� ந�மண� கம�� இர��த�� தாமைர 

மலைர ெந���த� ேவ���. ெந��கி ஆ�� வீ�றி���� தி�வ�ளா�றலா� க�னிைய� கா�த� ேவ���. 

அ� தி�வ�� பளி�கி� (1043) வ�ண�தளாவ�. அ�தி�வ�ளி� ெபறல���ைணயா� சிற�த சிவஞான ெம�� 

��வி� தி�வ�யிைணயிைன� ப��த� ேவ���. அ�ேவ ெப��ேபெற�க ��வந�-ஆைணயிடமா��. பர���ேவ 

ப�தம��த பர�ெபா�ளா��. 



(அ. சி.)  ச�திர �மி��ட� - ச�திரம�டல�ேதா� ��. க�த மலரி� இர��த�� க�னி - 

இர��த�கைள�ைடய ஆ�ைஞயி� இ���� ச�தி. பர� - ேமலான. 

(6) 

2614. மன���� தா�ல ேக� மகிழ 

நில���� தாென� வானில� தா�கி� 

சின���� தா�திைச எ��� ந��க 

வன���� தா�� வட�ெக�ப தாேம. 

(ப. இ.)  ெம�ய�யா�களி� �ய தி���ள�தி�க� சிவெப�மா� ���த�ளின�. அ�ஙன� 

���த�ளிய� ஏ�ல�� மகி��� இ���� ெபா��ேடயா�. நீ�ட வானில�ைத� தா�கி�ெகா�� 'இ�த 

மாநில�ேத' ���த�ளின�. ஆ�யி�களி� ெகா�ைம க�� எ���திைச�� ந���� வ�ண� சின� 

ெகா�ட�ளின�. அவேன ேபெரா��க� ெப�வன�தி�க� ��� ெப��ெபா�ளாவ�. அவ���ரிய சிற�த�� 

ெத�றமி� வழ��� வடபா��ள தி��கயிைலயா��. தி��கயிைலயி� ெத�றமி� வழ��த� தி��ல நாயனா� 

பர�ேசாதி மா�னிவ� �தலாயினா� ெபாதியிலி��� அ��த���� தமி� �னிவ�பா� தனி�தமி�� ேக�ைமயா� 

வ�வ�உ�, ந�பியா�ர� 

 
1. நி�ற . 12 . ெவ�ளாைன, 44. 

" ெப��. " " 46. 

ந�றமிழ� வி�ண�பி�ப��, ேசர� ெப�மானா� தி��கயிைலயி�க� "ஞான�லா" ேமான� தமிழா� தி��ெசவி 

ேக�பி�த�� ந�நி�� நயனா� ந��ண�வா� நா�வா��� ந�� �லனாகாதிரா�. 

(அ. சி.)  சின� ���தா� - ெவ��டவ�. வன� - த��வ� ��ட�. வட�� - கயிைல. 

(7) 

2615. தானான வ�ண�� ேகாச�� சா�த�� 

தானா� பறைவ வனெமன� த�கன 

தானான ேசாடச மா��க�தா� நி�றி�� 

தானா� தசா�க�� ேவ��ள தான�ேற. 

(ப. இ.)  உண�ட��, வளி�ட��, மன�ட��, அறி�ட��, இ�ப�ட�� என ஐவைக�ட��கைள� தானாகேவ 

எ�ணி ஆ�யி� நட���. இ�வைக �ட��க ைள�ைத�� ஐ�ேகாச� என�� ��ப. அவ�ைற� ெகா�� நட��� 



ஆ�யிைர� பறைவ என உ�வகி�ப�. அ� ம��ம��; த��வ� ��ட�கைள�� ஆ�யி� தானாகேவ க�தி 

நட�கி�ற�. இைவ யைனத�� தன�� ேவறானைவ என� சிவ��வி� அ�ளா� �லனா�� �லனாகேவ ந�றவ 

நா�ைமயி� விரி� பதினா�� விள���. விள�கேவ அவ�ைற ேம�ெகா�� அ� �யி� தானாகேவ நி���. 

அத�ேம� பதி� ஆ�கமா1கிய தசகாரிய�� ெதளிய� திக�� நா�ைமயி� வரி� பதினாறாவன1: 

1.சீல� : 1. சீல�தி� சீல� 2. சீல�தி�ேநா�� 3. சீல�தி� ெசறி� 4. சீல�திலறி�. 
 2.ேநா�� : 1. ேநா�பி� சீல� 2. ேநா�பி�ேநா�� 3. ேநா�பி� ெசறி� 4. ேநா�பி� அறி�.  

3.ெசறி� : 1. ெசறிவி� சீல� 2. ெசறிவி� ேநா�� 3. ெசறிவி� ெசறி� 4. ெசறிவிலறி�.  

4.அறி� : 1. அறிவி� சீல� 2. அறிவி� ேநா�� 3. அறிவி� ெசறி� 4. அறிவி� அறி� எ�ப. இவ�ைற, 'அ�பி�� 

ந���பி� காயி� அறி வினினா�, கி��நிைல மா�திைர ெயா� ெவா��' எ�பதனா� நிைன���க. ேம��,  

"சீல மி�றி ேநா�பி�றி� ெசறிேவ இ�றி அறிவி�றி� 

ேதாலி� பாைவ� ��தா�டா�� �ழ�� வி��� கிட�ேபைன 

மா�� கா�� வழிகா�� வாரா உலக ெநறிேயற� 

ேகால� கா�� ஆ�டாைன� ெகா�ேய� எ�ேறா ��வேத" 

அ . ஆன�தமாைல, 3. 

எ��� ெச�தமி� மைற��வா�� உண�க. 

பதி� ஆ�க� : 1.ெம� (த��வ�) : 1. திரிய�கா�ட� 2. இர��ற� கா�ட�. 3. ெதளிய�கா�ட�.
 

1. �ற�மய. சிவஞானசி�தியா�, 8. 2 - 1. 

2.ஆ�யி� : 1. திரிய�கா�ட� 2. இர��ற�கா�ட� 3. 

ெதளிய�கா�ட�. 

3.சிவ� : திரிய�கா�ட� 2. இர��ற�கா�ட�, 3. சிவ�ேதா�� 4. சிவ����� எ�ப. திரிய�கா�டைல 

உ�வ� என��, இர��ற� கா�டைல� தரிசன� என��, ெதளிய�கா�டைல� ��தி என�� ��ப. 

இ�ேபா� சிவ����� ���கா� ெதளிய�கா�ட��கீடாக� சிவேயாக� என�� அத�ேம� சிவேபாக 

ெமன�� பிறிெதா�� ����� ��ப. இத� விரி�கெள�லா� உ�ைம ெநறி விள�க� �தலிய 

ெம�க�ட ��களி� பர�க�கா�க. 

(அ. சி.)  ேகாச� - ஐ�� ேகாச�க��. பறைவ - சீவ�. வன� - த��வ���ட�. ேசாடசமா��க�- 

சரிையயி� சரிைய �த� 16. தசா�க� - தசகாரிய�; அைவ த��வ�ப� - த��வ தரிசன� �த� சிவேபாக� 

ஈறாக�ப��. 
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2616. ம�வி� பிரிவறி யாஎ�க� மாந�தி 

உ�வ நிைன�கநி� ��ேள ����� 

க�வி� கர���ள� காணவ� லா��கி�� 

அ�விைன கணேசா�� அ�றா� அக�ேத. 

(ப. இ.)  ெச�விவா��த ஆ�யிைர� தி�வ�ளா� ம�விய எ�க� மாந�தி பி�ைன� பிறவியி� 

பிரி�தறியா�. அவன� தி�வ������ைவ உண�வி�க� நிைன�க ஆ�யிரி� த��ைன�பாகிய இ�ைள� 

ெக����. எ�லாவ�றி��� காரணமாயி��கிற அ� சிவ�தி�க� ஒ��கி� காணவ�லா��� இ��� சார நி��� 

அ�விைனக� க� ேசா��� அ�றழி��. இ� விைனக�� அகமாக இ���� மாைய�� அழி�� க�வி� - 

காரண�தி�. 

(அ. சி.)  ம�வி� பிரி� - ���பிரித� . உ���� - த�ேபாத�ைத� ெக����. 
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2617. தைல�பட லாெம�க� த��வ� த�ைன� 

பல�ப� பாச� அ��த�� தி�� 

நிைல�ெபற நா� நிைன�பற ��கி� 

தைல�பட லா�� த�ம�� தாேன. 

(ப. இ.)  சிவஞான� தி�வ�ளா� ெம��ெபா�ளா� சிவெப�மாைன� தைல�ப�த� உ�டா��. த��வ� - 

ெம��ெபா�� அ�தைல�பா��னா� பலவைகயாக� கிைள��� ஆசாபாச�கைள அ��� அ��தி�� ஒழி�கலா�. 

எ��� ெபா�றா நிைலைம�ட� தி�வ�� கீ� நிைலெபற நா�மி�. நீ�கா நிைன�ட� இ��பி� அவ� 

தி�வ�ைய� தைல�ப�தலா��. அவ� ேபாகமீ�ற�� ��ணிய வ�வின� ஆவ� அறவாழி அ�தண� ஆவ�. 

(அ. சி.)  பல�ப� - பலவைக�ப�ட . த�ம�� - அற�தி� வ�வா��ள சிவ��. 
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2618. நிைன�கி� நிைன�� நிைன�பவ� த�ைம� 

�ைன��� விைளமல�� ேசாதியி னாைன� 

திைன�பிள� த�ன சி�ைமய ேர�� 

கன�த மன�தைட� தா�ய��  1தாேர. 



(ப. இ.)  ேபர��வா��த ெம�ய�யா�க� காத�ட� த�ைன நிைன�பா�களானா� அ�ஙன� நிைன�பவைர� 

சிவெப�மா�� தி�வ�ளா� நிைன�த��வ�. ��வந�வாகிய �ைனயி�க� தி�வாைணயாக விள��� அறி�� 

ேபெராளியாைன ெந�ச�தாமைரயினிட�� விைள�� மல�� உ�ெளாளியாக �ைற�� சிவெப�மாைன� திைனைய� 

பிள�தாெலா�த சி�ைமயரா��ளா�� தி�ைவ�ெத��திைனேய எ�ணி அ�ெவ�ண�தா� உ�தி 

எ�திய��ள�தி�க� நிைன�பாராயி� அ���ள� உர�ைடய ��ளமா��. உர�-தி�ைம. அ�தி�ைம ேச� 

மன��� சிவெப�மாைன� ெபா��த� ெச�தவா, உய�வற உய��த ஒ�வராவ�. திைன : ப�� வழ�கியேதா� 

சி�றளைவ. 

(அ. சி.)  �ைன ��வம�தி. விைளமல�� ேசாதி - உ�ள� கமல�தி� விள��� சிவ ஒளி. திைன�பிள�த�ன 

- உைட�த திைனயரிசி அள� கன�த மன� - ந��ண�க� நிைற�தமன�. 
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2619. தைல�ப�� கால��� த��வ� த�ைன 

வில��றி� ேமைல விதிெய��� ெகா�க 

அைன��ல கா�நி�ற ஆதி� பிராைன 

நிைன��� வா�ப�தி ேந��ெகா� வாேர. 

(ப. இ.)  ெம��ண��� �ரவனா� சிவெப�மாைன அவன�ளா� தைல�ப�மிட��� தி�நா��கர� 

நாயனா� தி��கயிைல ெச�ற கால���, ஆைறவடதளியி� வ�சமி�க அமணரா� மைற�க�ப����த 

தி��ேகாவிைல� திற�பி�க �ய�ற கால��� ஏ�ப�ட இைட��கைள விதிெய�ேற ெகா�� �ைறேய 'மா�� இ� 

�ட� ெகா�� மீேளெனன��'. 'உ�ணாதி��தா� எ�ண ���பாெரன��' ேச�கிழா� அ�க� ��வேபா�� 

உ�தி�ட� �றி வ�� இைட��கைள ேமைல விதிெயன� ெகா�� நீ��வ� ெம��ண��தா�. எ�லாமா� 

அ�ல�மா� நி�ற காரணக��தாவாம ஆதி�ட� ��ய அழியா அறி�� ேசாதி� சிவெப�மாைன இைடயறா 

நிைன�ப�� ெகா�வ�� ெச�வ� அவ�. அவேர சிவப�தியிைன� சிர�தி���� சி�ைதயி���� ேச���� ேத�� 

ைக�ெகா��� சிவப�தராவ�. 
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2620. நக�ெவாழி� தாரவ� நாதைன ��கி 

நிக�ெவாழி� தாெர� பிராெனா�� ��� 

திக�ெவாழி� தா�த�க� சி�ைதயி ��ேள 

�க�வழி கா��� ����நி� றாேன. 



 
1. திைன��ைண. தி���ற�, 104. 

" பைனெய�. ெதா�கா�பிய�, எ���. 169. 

(ப. இ.)  ெம��ண��தா� நாதனாகிய சிவெப�மாைன இைடயறா� பட��� வில���� எ�தைகய 

இைட��கைள�� நீ�கி� ெகா�வ�. சிவெப�மாைனேய அவன�ளா� உண�வி� ���ெகா����ப� 

ெம��ண�வின�. அதனா� நிக�வாகிய ஏ�விைன ஏ�ற� ஏலாெதாழி�தன�. உலகிய� ஆட�பர�க� த�க� 

உ�ள�தி� தைல���வனவாகிய திக�விைன ெயாழி�தன�. தி�வ�� ேப�றி���ரிய ெச�ெநறி- சி�தா�த 

ந�ெனறி - ெச�தமி�� ெப�ெநறியிைன ந� நிைலயாள� அைனவ�� ெம��ைமேயா� �க�வ�, அதனா� அ� �க� 

வழியிைன உலகிைட நா��� தி�வ�� ேபறா� 'ெச�வ� கழேல��� ெச�வ'�திைன� ���� நி�றா� எ�க. 

(அ. சி.)  நக�� - வில�த�. நிக�� - உலக வியாபார�. தக�� - வீ� ஆட�பர�. �க�வழி - �க�த��ரிய 

��திெநறி. 
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2621. வ�த மரகத மாணி�க ேரைகேபா� 

ச�தி� மாெமாழி� ச��� ச�மா��க� 

இ�த இேரைக யிலாட�தி� �ல�ேத 

��தர� ேசாதி�� ேசாதி� மா�ேம. 

(ப. இ.)  மரகதமாகிய ப�ைசமணி, ம�� நிைல�� ஒ�பா��. அ� ப�ைசமணியி�க� ெச�மணி�கதி� 

பா�வ� ம�ளி�க� அ��கதி� பா��� ஆ�யிரி� அறியாைமைய அக��வைத ெயா���. அ�தைகய அ�மைற 

ெமாழியிைன ெம���ரவ� அ��� ெம�� ெநறி�க� அவன�ளி� த�தி�வா�. ச�தி�� - த�தி��. 

ெம���ரவ� தி�வ�ளா� த�த�ள�ெப�� தி�ைவ�ெத��தாகிய அ�மைற� கதி� ெந�றியி�க� ��கி� 

�லமாகிய ��வ ந�வி� ஊ��வி ஒளி��. அ�ேவ அழகிய ஒளிக�, ெக�லா� ஒளிெகா���� ெகா�ெடாளி�� 

அ�ெளாளியா��. 

(அ. சி.)  வ�த...ேபா� - மரகத�தி� வ�த மாணி�க ேரைக, அ�ஞான�திைடயி� உ�டான ஞான ஒளி. 

ச�தி� - ெதரிவி���. இலாட� - ெந�றி. �ல� - நாசியி� �லமாகிய ��வந�. 
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2622. உ���ந� வா�� உட�� உயி�மா�� 

க��மா ேயாக� கட�� இ��ப� 



ம��ந� நீரன� காெலா� வா�மா� 

வி�� மிலதா� ெவளியாேனா� ேமனிேய. 

(ப. இ.)  ந�றவ (2615) நா�ைம���� ��றா� நிைல ெசறி� நிைலயா��. அ�நிைலையேய சிவேயாக� 

என�� மாேயாக� என�� ��ப அ�தைகய ெசறி�நிைல�கா�சிய�, அறி�� க�ணி� �லனா�� கட�ள� 

மாேயாக� கட�ளராவ� அவ� கல��� த�ைமயா� உ��� வாயி�க���, அ�வா���பிைன�ைடய உ��பியாகிய 

உட�பி� க���. அ�வா��பய� ெகா��� உயிரி�க���, பய� விைள �லனா� ம� நீ� அன� கா� வான� 

ஆகிய ஐ��த�களி� க��� பிரி�பி�றி� கல�� நி�ற��கி�றன�. �தெவளியாகிய வி�ைண�� 

கட�� அறி�� ெப�ெவளியி� நி��� ெசறிவிேனா� தி�ேமனிைய� தன��� தி�ேமனியாக�ெகா�� 

எ��த��வ� சிவ�.(அ. சி.) ேயாக� கட�� - ேயாக�தா� அறிய�ப�� கட��. ெவளியாேனா� - ப�கரண� 

நீ�கி� சிவகரண�ைடேயா�. 
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2623. பர� பதிெய�� பா��� ெத�லா� 

பரசிவ னாைண நட��� பாதியா� 

ெபரிய பதிெச�� பி�னா� அ�யா��� 

உரிய பதி��பா ரா�கிநி� றாேன. 

(ப. இ.)  பர� எ�� ெசா�ல�ப�� ேகாடாலி� பைடைய� தா�கி��ள சிவெப�மா�. அைன��யி�க��� 

அைன��லக�க��� பதியாவ�. அவைனேய பதிெய�� பா� ���� வண��� பா� ���� அவ� 

தி�வாைணேய ����றி� ெச��� ��வாைணயா�� ெம�(த��வ�)கைள� ப���ண�வதாகிய த��வ ஞான� 

ைகவ�த ெச�ெபா���ணிவின���� ெபரிய பதியாகிய தி�வ��லகிைன அைம�த�ளின� சிவ�. பி�னாக� 

ெச�வி வா���வ�� அ�யவ�க�� உரிய பதி�� பாராகிய உலகெமன அைம�த�ளின�. அவேன எ�க�� நீ�கமற 

நிைற��நி�ற�ளின�. ெச�ெபா���ணிவின�: ைசவசி�தா�த�. 

(அ. சி.)  பர�� - �கழ�ப��. பாதியா� - த��வ ஞான�தா�. ெபரிய பதி - ��தி. பா� ஆ�கி - உலைக� 

பைட��. 
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2624. அ�பர நாத� அகலிட நீ�ெபாழி� 

த�பர ம�ல� தாமறி ேயா�எ�ப� 

உ�ப�� வானவ� தானவ� க��ல� 



எ�ெப� மான�� ெப�றி�� தார�ேற. 

(ப. இ.)  ேபரறி�� ெப�ெவளியி� ெப��தைலவ� சிவெப�மா�. அ�பரநாத� எ�பத�� அழகிய ேமலான 

�த�வ� எ�ற�� ஒ��. நீ�ட ெபரிய�லக�க� அைன��� அவ� தி�வாைணயாேலேய நட�கி�றன. 

இ���ைமைய ய�றி ேவெறா��� நாமறிேயா� எ�� ெம�ய�யா� ��வ�. ேமலிட���ள வானவ�� தானவ�� 

இ���ைம யிைன�ண��தில� இ���ைமயிைன �ண��த ெம�ய�யா�க� எ�ெப�மா� தி�வ��ெப�� இனி 

தி��தா�க�. 

(அ. சி.)  நீ� ெபாழி� - ெபரிய உலக�. த� பர� - தம� கட��. உ�ப� - வா�ல�. 
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2625. ேகாவண� ��ப� ேகாவண மாகி�பி� 

நாவண� ��ப� ந�தி ய��ெச�தா� 

ேதவண� ேகாமினி� சி�த� ெதளி�தன� 

ேபா�வண� ��ெபா� ளாயி��  1ேதாம�ேற. 

(ப. இ.)  ேதவ�ேகா, �வ�, ெச��ெபாழி�ேகா ம��� யாவ�� ேகாெவன வண��� ேகாவண� 

சிவெப�மா� அ�ஙன� ேகாவண� 

 
1. எ��நா. ���வி�, அ�ப�, 6.98 - 5, 6. 

ஆகி�பி� ெம�ய�யா�க� த�க� ந�னாவா� தி��ைறபா� வண���ப� எ��த�ளி இ��பவ�� அவேன. 

அவைன வண���ப� ஆர���ரி�தவ� ந�தி. ந�தியி� ��திய தி�வ�ளா� உ�ள� ெத�ள�ெதளி�த 

ெவ�ளராேனா�. க�ளமக�ேறா�. ெகா�ேளா� கனவி�� ெச��� பிற�� சி�ைம��� சி�ெத�வ வண�க�. 

அ�ெத�வ�கெள�லா� ெதா�� த�ைமயா� சிவெப�மா�. அவ� தி�வ��கீ� அவன�ளா���� அவனாக� 

திக��தன�. இதைன� 'பிறவா� ெப��ெத�வ� ேப�சிவ� ஏேனா�. பிற�பா� சி�ெத�வ� ேப�' எ�பதனா� நிைன� 

��க. 

(அ. சி.)  ேகா - ப� - ஆ�மா. ேகாவணமாகி - ஆ�மா�களி� உ�வ� தா�கி. நாவண���ப� - நாவா� 

�தி���ப�. ேதவண�ேகா� - ேவ� ேதவைர வண�ேகா�. ச�த� - ப��வித நாத�க�. வண��� ெபா�ளா� - 

சிவமா�. 

(18) 

 



3. பிரணவ சமாதி 

(ஓ�கார� ெதா��க�) 

2626. �ல� பிரணவ� ெசா�பான� த� 1ேப� 

பாலி�த ���ம ேமைல� ெசா�ப�ெப� 

ஆலி�த ��திைர யா�கதி� காரண� 

ேமைல� பிரணவ� ேவதா�த வீதிேய. 

(ப. இ.)  பாரிய ஓெமாழி �ல� பிரணவமா��. அதனா� ெப�வ� ப��டலி�ப�. ��ைம ஓெமாழி 

���ட��ரிய இ�ப வாயிலா�� ேமைல� ெசா�ப� எ��� இ�ப ஓெமாழி காரண� பிரணவமா��. அ� 

தி�வ�� வீ��சி�� வாயிலா��. அ� பிரணவ� ைக��றியா� ��திைர வ�வாக வி����. மா�த� ஓெமாழி 

ேமைல� பிரணவமா��. இ�ேவ மாகாரணெமன�� ெசா�ல�ப��. இ� தி�வ��ண�வா� ேவதா�த வீதியி� 

ேச��பதா��. 

(அ. சி.)  �ல� பிரணவ� �ல சரீர���� ஆன�த��, ���ம� பிரணவ� ���ம ேதக���� (ேமைல� 

ெசா�ப�) ஆன�த��, காரண� பிரணவ� தி�வ��ச�தி பதிய� ெச�த��, மகாகாரண� பிரணவ� (ேமைல� 

பிரணவ�) ேவதா�த வீதியி� ேச��த�� ெச���. 

(1) 

2627. ஓெம�� ஓ�கார� ��ேள ெயா�ெமாழி 

ஓெம�� ஓ�கார� ��ேள ��வ� 

ஓெம�� ஓ�கார� ��ேள பலேபத� 

ஓெம�� ஓ�கார� ஒ���தி  2சி�திேய. 

 
(பாட�) 1. ேப�ைர. 

2. க��பி�. அ�ப�, 4. 74 - 3. 

" ஒ��டரா�, " 6. 39 - 10. 

(ப. இ.)  ஓெம�� ஓத�ெப�� ஓ�கார���ேள ஒ�பி� ஒ� ெமாழி ேதா���. ஒ� ெமாழிெயனி�� 

ெப��ெபா��கிளவிெயனி�� ஒ��. இதைன மகாவா�கிய� என�� ��ப. அ�ேவா�கார���ேள உ��� அ��� 

ேதா���. உ�விைன� சகள� எ�ப. அ�விைன நி�கள� எ�ப. இ�ேவா�கார���ேள ஆ�யி� ேவ�பா�க� பல�� 



உ�டா�. அ� ேவ�பா�க� மா, மா�க�, ம�க�, ஆ�ேறா�, அறிவ�, அமர� (வானவ�) �த�பலவா�. 

அ�ேவா�கார�தாேலேய பிற��� சிற��� உற�ெப��. பிற�� - சி�தி. சிற�� - ��தி. 

(2) 

2628. ஓ�கார� ��ேள �தி�தஐ�  1�த�க� 

ஓ�கார� ��ேள �தி�த சராசர� 

ஓ�கார தீத� �யி����� உ�றன 

ஓ�கார சீவ பரசிவ �பேம. 

(ப. இ.)  ��ப�தாறாவ� ெம�ஒலி, ஓ�கார� ஒலியினி�� ேதா��வ�. வழிவழியாக ஏைனயெம�க� 

ேதா��� அ��ைறயினா� ஓ�கார�தினி�� ஐ�� �த�க�� ேதா�றின எ�� ஓதின�. ேம�� ஓ�கார�ைத 

இைய�� இய��� உரிைம� ெத�வ�க� அய�, அரி, அர�. ஆ�டா�, அ�ேளா� எ�பவராவ�. அவ�கேள 

ஐ��த�கைள�� �ைறேய இய��கி�றன�. அதனா� அ��த�க� ஓ�கார�தினி�� ேதா�றின எ�ற�� ஒ��. 

அ�ேவா�கார���ேள இய��திைண நிைல�திைண� ெபா��க� அைன��� ேதா�றின. இய��திைண - சர�. 

நிைல�திைண - அசர�. அ�பாலா� ஓ�கார��� �வைக உயி�க�� சா��தன. �வைக�யி�களாவன: ஒ�மல� 

உைடயன, இ�மல�ைடயன, ��மல�ைடயன எ�பன. அ�பா� ஓ�கார� - ஓ�காராதீத�. இதைன மாகாரண 

ஓ�கார� எ�ப. அ�ேவா�கார���ேள ஆ�யி� உ�, அ���, அ�ேளா� உ��ேதா��� எ�ப. சர�: நக�வ�. 

அசர� - நகராத�. 

(அ. சி.)  ஓ�கார அதீத� - மகாகாரண� பிரணவ�. 

(3) 

2629. வ��க� �கமா� பிரம� மா�� 

2அ��க� சராசர மா�� உலகி� 

த��கிய வாதார ெம�லா�த� ேமனி 

���கமி� ஞான� ெதா���ண�� ேதாேர. 

(ப. இ.)  ஓெமாழியி� இனமாகிய அகர உகர மகர�க� வ��க� என�ப��. இைவ இ�ப நிைல�மா��. 

இைறவ�மா��. அ���ற� ெதா��பாகிய அ��க� சராசரமா��. ஆ�ைம மி�க ஆதாரநிைலகளி� 

உ�வெம�லா� ஓ�காரமா��. ஓ�கார�தி� உ�ைம�ண��ேதா� தி�வ��ண�வா� நிைறஞான� 

ெதா���ண��ேதாராவ�. 

(அ. சி.)  வ��க� - ஓ�கார�தி� அ�ச�களாகிய அ - உ-�. ���கமி� - பர�த. 



(4) 

 
1. பாராதி. உ�ைமவிள�க�, 8. 

(பாட�) 2. வ��க�. 

2630. மைல� மேனாபவ ம��வ� வாவன 

நிைலயி� றரிசன� தீப ெநறியா� 

தல�� �ல�� தவ�சி�த மா�� 

நல��ச� மா��க� �பேதச� தாேன. 

(ப. இ.)  நிைலேபறி�றி ஓவா� அைல��ெகா�ேடயி���� மன�� உயி��� மய��வத�� 

இடமாக��ளனவா��. அ�நிைலயி� மய�க� ஒழி�பத��� சிவ��வி� விள�க� கா�சி எ��த�ேவ���. 

அ�ேவ ஈ��� தீபெநறி என�ப�ட�. இ� விள�க�தி�� இட�� சா��� உ�ள�� தவ�ம� ��ைமயாத� 

ேவ���. அ�ேவ வா���ைடயதா��. சிவமைறயாகிய நல� ந�ெனறி�க� ெசவியறி����� அ�மைறயா��. 

அ�மைற-உபேதச�. 

(அ. சி.)  மைல�� - மய���. ம��வன - மய��வன. 

(5) 

2631. ேசாடச மா��க�� ெசா���ச� மா��கிக�� 

ஆ�ய ஈராறி� அ�த�� ஈேரழி� 

��ய அ�த�� ேகாத�ட ��கட�� 

ஏறிேய ஞானேஞ யா�த� தி��கேவ. 

(ப. இ.)  ந�ெனறி நா�ைம ந�லா� ச�மா��க�க� என�ப�வ�. அவ�க�� நா�ைம ெநறி�� ஒ�ெவா��� 

நா�� நா�காக� ப��க�ப��. அ��ைறயி� அைவ (2615) பதினா� வைக�ப��. அவ��� ப�னிர��� அ�த� 

ெசறிவி� அறிவா��. பதினா�கி� அ�த� அறிவி� ேநா�பா��. ேகாத�டெமன�ப�வ� அறிவி� ெசறிவா��. 

தி�வ�ளா� இைவயைன�ைத�� பயி�� ைகவ�தபி�, ஒ�றா�ய��த (பதினாறாவதாகிய) அறிவி� அறி� 

வாயிலாக� தி�வ�� ேப� எ���. அறிவி� அறி� - ஞான�தி� ஞான�. 

(அ. சி.)  ேசாடசமா��க�-சரிையயி� சரிைய �த� 16 ெநறிக�. ஈராறி� அ�த�-ேயாக�தி� ஞான�. 

ஈேரழி� ��ய அ�த�-ஞான�தி� கிரிைய. ேகாத�ட��-ஞான�தி� ேயாக��. ேஞயா�த�-ஞான�தி� ஞான�. 

(6) 



 
4. ஒளி 

2632. ஒளிைய யறியி� உ��� ஒளி�� 

ஒளி�� உ�வ� அறியி� உ�வா� 

ஒளியி� உ�வ� அறியி� ஒளிேய 

ஒளி�� உ�க �டனி��  1தாேன. 

(ப. இ.)  ஆ�யிரி� இய�ைக நிைல பளி�கைனய அறிெவாளியா��. அ�ளா� அதைன நா�� அ��யிரி� 

நிைல�களமாகிய உட�பி� 

 
1. ��கா�. அ�ப�, 4. 114 - 2. 

நா�ட� மைற��. ஒ��கமாகிய மைறேவ இய�பாக��ள உ�வமா�. உட�பிைனநா�� மீ��� உட� உ�ெவ���� 

பிற���டா��. ஆ�யிரி� அறிெவாளி� த�ைமைய அறியி� சிவ��வா� ஒளி�� ெவளியா��. அ�ெளாளியா� 

ஆ�யி� சிவெப�மா� தி�வ��க� ேபர�� ��� உ�ள� உ�கி� த�ளரிய ெம��ப�தியிேனா� நி�ற� ேவ���. 

அ�ஙனநி�பி� உடனாகவி����. சிவெப�மா� ெவளி�ப�� இ����திய��வ�. 

(அ. சி.)  ஒளிைய-ஒளி மயமான ஆ�மாைவ; உ��� ஒளி��-உட�� மைற�� [(Vide) மர�ைத மைற�த� 

மாமத யாைன] ஒளி�� உ�வ� அறிவி�-மைற�த ேபா�� உட�ைப அறி�தா�. உ�வா�-பிற�பா� ஒளியி� உ�வ� 

அறியி�-ஆ�ம தரிசன� ெச�தா�. ஒளிேய-சிவ ஒளி உதயமா��. ஒளி�� உ�க - ஒளி மயமான ஆ�மாவி� பாச� 

கைளய. 

(1) 

2633. �கெலளி தா�� �வன�க� எ��� 

அகெலாளி தாயி� ளாசற வீ�� 

பகெலாளி ெச�த� ம�தா மைரயிேல 

இகெலாளி ெச�ெத� பிரானி�� தாேன. 

(ப. இ.)  தி�வ�ளா� சிவஒளி ைகவ�த அறிெவாளிக�ட ஆ�யி���� �வன�க� அைன�தி���ள 

நிக��சிகைள உ�ளவா�ண��� உைர�த� எளிதா�� அறிவி� அறிவா� ெசறிெவாளி எ�க�� பர��நி���. 

அ�ெவாளி எ���நிைற�த சிவெவாளியா��. அ�ெவாளி�கதி� வீசேவ மல�தலிய ��ற�க� ேத��� 

மா��தக��. ஆ�யிரி� ெந�ச� தாமைர�க� ஞாயி�ெறாளியி� மி�கதா��ள ேபெராளி காண�ப��. அ� 



தி�ெவாளி எ�ெப�மானாகிய சிவெப�மானி� ெச��ட� ஒளியா��. அதனா� அ�ெவாளி ஞாயி�றி� ஒளியி� 

மா�ப�ட ேபெராளியா�. அதனா� இகெலாளி என ஓதின�. அ�தைகய ெச�ெவாளிய�ளி� சிவெப�மா� 

இ��த�ளின�. 

(அ. சி.)  அகெலாளி தா� - அக�ட ஒளி பரவி. பக� ஒளி - �ரிய ஒளி. அ� தாமைர - அ�த உ�ள� 

கமல�தி�. இகெலாளி - �ரிய ஒளி�� மா�ப�ட ஒளி. 

(2) 

2634. விள�ெகாளி ய�கி விரிகதி� ேசாமன 

�ள�ெகாளி ெப�றன ேசாதி ய�ள 

வள�ெகாளி ெப�றேத ேபெராளி ேவ� 

கள�ெகாளி ெச�� கல��நி� றாேன. 

(ப. இ.)  எரிெபா�ைள� ப�றிநி�� யா��� ஒளித�� தீ��, விரி�த கதி�கைள�ைடய ஞாயி��, 

அ�கதிரி� �ைணயா� ஒளித�� தி�க��, இய�ைக உ�ைம அறி� இ�ப�பிழ�பா� ஒளி�� சிவெப�மா� 

ஒளிெகா��த�ளினைமயா� உலகி���� காலவைரயைற�� உ�ப�� ஒளித��ெகா����கி�றன. வழ�க� தவா 

வள�ததா� உ�ள ேபெராளி வ�ணனா� சிவெப�மா� பைட�த�ளியேத அ���� ஒளிம��ல�க��, 

அவ�றி�� இய�ைக ஒளி இ�லாைம ஒ� 

�ைறவா��. அ���றயிைன� சிவெப�மா� இய�ைகயா��ள த� அளவி� ேபெராளியினி��� 

ஒளிெகா��த�ளி�ேபா�கின� ேபா�கி ேவறற�கல��நி�றன�. 

(அ. சி.)  விரிகதி� - �ரிய�. ேசாதி அ�ள - சிவ� ெகா��தலா�. விள�� ஒளி ெப�றேத ேபெராளி - 

இ�ைல எ�னா� ெகா���� �க� (ஒளி) ெப�ற ெத�வமாகிய சிவ� த� இய�ைக� ேபெராளியினி���. ேவ� 

கள�ெகாளி - ேவறாகிய கள�க��ள �ரிய - ச�திர - அ�கினி ஒளிகைள உ�டா�கி. கல�� நி�றா� - 

அவ�க��� ஒளி��டாமா� ேச��� நி�றா�. 

(3) 

2635. இள�ெகாளி யீச� பிற�ெபா��  1மி�லி 

�ள�ெகாளி ஞாயி�� தி�க�� க�க� 

வள�ெகாளி ய�கி� ம�ைற�க� ெந�றி 

விள�ெகாளி ெச�கி�ற ெம�காய மாேம. 



(ப. இ.)  இல�ெகாளி என� பால� இள�ெகாளி என நி�ற�. இஃ� அலமர� அளமர� என நி�ப� 

ேபா�றா��. திக�� இய�ைக ெயாளியிைன�ைடய சிவெப�மா� எ��� பிற�ெபா��மிலா� ெப��ெப�றிய�. 

உலகி��� ஒளித�� ஞாயி�� தி�க�� சிவெப�மானி� �ைறேய வல�க��� இட�க��மாகிய 

இ�க�களாக� ெசா�ல�ப��. ஈ��� க�ெண�ப� க���. அஃதாவ� சிவெப�மானி� தி���ள�தா� 

இைவ ஒளி�கி�றன எ�பதா�. ேம�� அ� சிவெப�மா� உலகேம உ�வாக�ெகா���ளவ�. அ� தி�ேமனி�க� 

க�ேபா�� உ�வகி�க�த�கன ஞாயி� தி�க� தீ எ��� ���ேமயா�. தீ, சிவெப�மானி� 

ெந�றி�க�ணா��. இ���� தி��க�க�ட�� அறி�� ெப�ெவளிேய தி�ேமனியாக�ெகா�� 

திக��த��பவ� சிவெப�மா�. ெம� - உட��. காய� - ெவளி. 

(4) 

2636. ேமெலாளி கீழத� ேமவிய மா�த� 

2பாெலாளி ய�கி பர�ெதாளி யாகாச� 

நீெராளி ெச�� ெந�வி�� ெபா�றி�� 

ேமெலாளி ைய��� ஒ��ெகாளி யாேம. 

(ப. இ.)  ஐ��த�க�� ேமலாகநி��� ஒளி வி��பா��. அ� வி��பிைன� தடவிவ�� ஒளி�ெபா�� 

கா��. அ� கா�றி�பாலா� விள��ெமாளி தீ. நீ��� இட�ெகா��� எ�க�� பர�தி��ப� நில�. 

அ�நில�தி�ேம� விள��வ� நீ�. ேமேலாதிய �த�க� ஐ��� ஓரா�றா� விள��வனவ�ைற ஒளிெய�ற�ளின�. 

இ� விள�க� ��வ�� சிவெப�மா� தி�வ�ளாேலேய யா��. 

(அ. சி.)  ேமெலாளி - ஆகாய�. மா�த� - கா��. பா� ஒளி - ம�. அ�கி - தீ. நீ� - நீ�. ேமெலாளி ஐ���. 

ேம�ைம ெபா��திய அ�ல� ேமேல �றிய ஐ�� ஒளிக��. 

(5) 

 
1. சீ��தாைன�. அ�ப�, 6. 54. 2. 

(பாட�) 2. பாெராளி. 

2637. மி�னிய �ெவாளி ேமத�க ெச�ெவாளி 

ப�னிய ஞான� பர�த பர�ெதாளி 

��னிய வாெறாளி ��ெமாழி நாெடா�� 

உ�னிய வாெறாளி ெயா�த� தான�ேற. 



(ப. இ.)  ெதா�ைம� �ெவ�ெளாளி சிவெப�மா�. அ�ெவ�ெளாளியினி�� உலகிைன இய�க 

ஐ�ேபெராளியி� ேமலதாக� காண�ப�� ெச�ெவாளி விள�க��ற�. ெவ�ெளாளி அறி�� ப�பா��. ெச�ெவாளி 

ஆ�ற� ப�பா��. �க��� ெசா�ல�ப�� அறி� பர�த ேப.ெராளி ெம��ண��� ப�பா��. பர�ெதாளி 

அ��நிைற�த ஆ�யிெராளியா��. சிவெப�மானி� தி�வ��� ெந��கமாக� காண�ப�� ெநறி ந�ெனறி. 

அ�ெநறியி� ஒளி ஆெறாளியா��. தி�ைவ�ெத��ெதன�ப�� �ெமாழி மைறெயாளியா��. இ�வா�� ஒ�� 

நிைற�� விள��வ� சிவஒளி. 

(அ. சி.)  மி�னிய �ெவாளி-பைட��� �வ�க�தி� நி�மல சிவ�தினி��� ேதா�றிய ெவ� ஒளி. 

ேமத�க ெச�ெவாளி-அ�ெவ� ஒளியினி��� ேதா�றிய ஐ�� வ�ண அளிகளி� ேமலான பராச�தியி� சிவ�த 

ஒளி. பர�ெதாளி�ட� ��னிய பைர-ஆதி இ�ைச-ஞான�-கிரிைய ஆகிய ஐ�� வ�ண ஒளி�ட� ஆ� ஒளி. 

(6) 

2638. விள�ெகாளி மி�ெனாளி யாகி� கர�� 

�ள�ெகாளி யீசைன� ெசா���எ� ேபா�� 

உள�ெகாளி �னிைட நி����� கி�ற 

வள�ெகாளி எ��� ம�விநி� றாேன. 

(ப. இ.)  சிவெப�மா� ேமக�தி�க� மைற�� இைடயிைட சி�வைர ேதா�றி விள�க�த�� மி�ெனாளி 

ேபா�� ஆ�யி�க�ட� விரவி ேவறற நி�� இைடயிைடேய அ�� விள�க� த�த��கி�றன�. அ��வழிநி��� 

ஆ�யி�களி� அ��நிைற உ�ள� தாமைரயிைன இடமாக�ெகா�ட��பவ� சிவெப�மா�. எ�க�� உயி��� 

உயிரா�, உண���� உண�வா� ேவறற� ெபா��நிநி�ற��பவ� சிவெப�மா�. 

(அ. சி.)  விள�ெகாளி - பைரயாதி ஒளிக�. மி�ெனாளியாகி - ேமக�தி� மி� ஒளி மைற�� நி�ப�ேபால. 

கர�� - ஆ�மா�களிட�� ஒளி��. 

(7) 

2639. விள�ெகாளி ய�ெவாளி ய�வி�� ம��� 

�ள�ெகாளி யா�ெதா� வா���� ஒளியா� 

அள�ெகாளி யார� தாகந� சா�� 

கள�ெகாளி யீச� க��த�  1தாேன. 

 
1. திற�க�. அ�ப�, 5. 50 - 8. 



" ஆலேம. 12. ச�ப�த�, 740. 

" இ�நிலன��ன. ச�ப�த�, 1. 22 - 7. 

(ப. இ.)  ேபெரா��க� ேப�ழி� கால�� மி�� விள��வ� இ�� வ�ணேமயா�� ஆ��� நிைலெப�� 

மாறா� ம��� ேபெராளி� ெப��ெபா�� சிவெப�மானாவ� அவேன நிைலெப�� ஒளி�� ேபெராளியா�. அளவிலா 

அ�பா� அக��ற� ஒ���ெதா�� ெம�ய�யா�க�� மைறயா�நி�� ெவளி�ப�ட��� இய�ைக� த�ைமய� 

சிவ�. விள�கமி�க ஒளிேச� நிைறய�த� ஆத�ெபா��� ஆ��� ேதா�றிய ெப�ந�சிைன உ�� க�ட�� 

அட�கியவ� சிவ�. இைவயைன��� அவ�ைடய தி���ள� பா�கி�ப�யா��. 

(அ. சி.)  அ�வி�� ம��� - உலக ��வி� ஏ�ப�� இ�ளி� அட���. ஒளியா� - ெவளி�ப�வா� 

அள�ெகாளி - அல�� ஒளி - இல��கி�ற ஒளி. ந�சா�� கள�ெகா� ஈச� - விட��ட க�ட�. 

(8) 

2640. இல�கிய ெத�ெவாளி ய�ெவாளி யீச� 

�ல�ெகாளி ேபா�வ� ��க�� ச�தி 

விள�ெகாளி ��ேற விரி�ட� ேதா�றி 

உள�ெகாளி ��ேள ெயா���கி� றாேன. 

(ப. இ.)  இய�ைகயா� எ��� ெபா�றாததா� விள��� உ�ைம அறி� இ�ப� ேபெராளி எ�? அ�ேவ 

சிவெப�மானி� அழிவி� ேபெராளியா��. அ�ெவாளியி� அ��கதிரா� நி�� ஒளி�வ� அ�� அறி�� 

ேபரா�றலா��. உள�ெகாளியாவ� அ�� நிைற ஆ�யிரா��. விள��கி�ற இ���� ஒளி�மாக விரி�த 

�டைர�ைடய சிவெப�மா� ேதா�றி ஒளி���ெளாளியா� ஒ��கி உடனி�ற��கி�றன�. 

(அ. சி.)  ��� - நிைலெப��. விள�� ஒளி ��� - சிவ ஒளி - அ��ச�தி ஒளி - ஆ�ம ஒளி. 

(9) 

2641. உள�ெகாளி யாவெத� உ�நி�ற சீவ� 

வள�ெகாளி யாநி�ற மாமணி� ேசாதி 

விள�ெகாளி யா�மி�னி வி�ணி� ஒ��கி 

வள�ெகாளி யாய�� ளாகிநி� றாேன. 

(ப. இ.)  உ�ள�ெகா��� ஒளியாக நி�ப� ஆ�யி�. அ��யி��� உயிரா� ஒளி�� ஒளியா� விள��வ� 

வள�பமி�க சிவெனாளி. அ� ெவாளி மாமணி� ேசாதியா��. விள�கமி�க ஒளியாக மி�னி விள��� �ய அறி� 

வி�ணி� ஒ����. ஒ��கி வள�ெபற வழ��� ஒளி�கதி�� ��ட��� நி�ற�ளின� சிவ�. 



(10) 

2642. விள�ெகாளி யா�நி�ற விகி�த� இ��த 

�ள�ெகாளி பாச��� ��கி�� ேசரா� 

கள�கி�� ந�டேம க��த லாட 

விள�ெகாளி ��மன� ெதா�றிநி� றாேன. 

(ப. இ.)  யா��� ஒ� ெப�றி�தா� விள��� ஒளியா� நி�பவ� சிவ�. அவ�ற� த�ணளிேச� 

தி��ெசய� ஒ�ப��தாய�றி� பலப��தா� நிக�வன. அதனா� அவ� விகி�தென�� அைழ�க�ப�கி�றா�. 

அவ� எ��த�ளி விள�கமி�க ஒளியாக நி���ேபா� ெதா��ெதா�ேட த�கி��ள இ��மல� மாயாகாரிய� 

பாச��� மய�கா�. ஆணவ வ�லி�� அக�த� ெபா���� சிவெப�மா� ஐ�ெதாழி�றி����� அ�ைம காண� 

ெச�ைம�ட� எ��� நிக���கி�றன�. அ� சிவெப�மா� விள�ெகாளியாக உ�மன��� ஒ�றி 

நி�ற��கி�றன�. 

(அ. சி.)  இ�� ேசரா - ஆணவ� �ைன�� நி�லாம�. கள . . . . . லாட - ஆணவ இ�� இரிய� 

��த�பிரா� ஆட. உ�மன�� - உ�மனாகைலயி�. 

(11) 

2643. ேபா� க���ழ� ேபானவ� �திைட 

ஆதி பர�ைத அமர� பிராெனா�� 

ேசாதி�� அ�ட�த� பா��ற �ெவாளி 

நீதியி ன�லி�� நீ�கிய  1வாற�ேற. 

(ப. இ.)  ேபர��� ��ய கரிய ��தைல�ைடய தி�வ�ள�ைம�ட� நிைற�� நி�பவ� சிவெப�மானா�. அ� 

தி�வ�ள�ைம ஆ�யி�கைள வன�பா�றலாக நி�� ஆதி பர�� ஐ�ட� ���வி�ப�. ஆதிபர�� ஐ எ�ப� 

அைன����� காரணமா� அைன�ைத�� கட�த வி��ெபா�ளா� நீ�கமற நிைற�� நி��� �த�வ�. அவ� 

வானவ� ேகா� தீ ப�ேவ� அ�ட�க� அைன����� அ�பா� நி��� �ய அறிெவாளியாக ��ளவ�. அவேன 

�ைறமாறா� ஆ�யி�களி� ெச�வி ேநா�கி அ�வ� �யி�களி� ஆணவ வ�லி�ைள அக�றிய��வ�. ஐ - 

�த�வ�. 

(அ. சி.)  ேபா�.......ேபானவ�-மாெதா� பாகனா�. �திைடயாதி - ச�� ெச�வி�பதி�. பர��ஐ - ேமலான 

கட��. அமர�பிரா� - இ�திர�. ந�லி�� - ஆணவ இ��. 

(12) 



2644. உ���ைல ெய��� உலக� திய�வ� 

ப���ைல ெய��� பர�கதி ���ெகா� 

க���ைல மானிட� க�ட க���றி� 

வி���ைல ��ேள விள�ெகாளி  2யா�ேம. 

(ப. இ.)  ����ணர�ப�� இ� �லக� உ�� என ஒ�சாரா� ��கி�றன�. அதைன ம��� ம�ெறா�சாரா� 

உலக� கான�நீ� ேபா� இ�லாத� என� ��கி�றன�. இ�தைகய �லக��� இ�� மல��ட� ��ய �ல�� 

நிைலயி� ஆ�யி�க� �ல�� நிைல�� �ண�� நிைல�� கட�த �ரி� நிைலயாகிய தி�வ�� ேப� இ�ைல 

 
1. ஐய�கா�. அ�ப�, 9. 24 - 8. 

" ெபா�. " 5. 48 - 9. 

" எ�ஐ��. தி���ற�, 771. 

2. ���� தி�வ��பய�, 21. 

ெய���ப� நி�றன.�ண�� நிைல�� வ�தபி� அ��யி�க��� �ரி� நிைல�� உ��ெகா� எ�� ஐ�ற� 

ஏ�ப�வதா��. ஏைன� ெபா��கைள� ேபா�� ���ண�� சி��ண��க�� எ��வத��. அ� தி�வ��ேப�. 

மானிட�க� தி�வ�� ேப�றிைன� க�ட அறி� உ�� என� ��வராயி� அஃ� உ�ைம� சிற�பிய�பாக இ��த� 

ஒ�ணா� அ� தி�வ�� ேப� ெசா�ல ஒ�ணாத ஆ�யி� அக�தம��த அறி�� ேபெராளியா��. 

(அ. சி.)  உ���ைல - உலக� உ�� உலக� இ�ைல எ�� வாதா�� உலக�தி�. ப�� - ேகவல நிைல. பர� 

கதி - ேமலான ��தி ெநறி. க���ைல மனிட�-இ�வைர காணாத மானிட�. க�ட க��� - அறி�த அறி�. 

வி���ைல - உைர�க ேவ��யதி�ைல. 

(13) 

2645. �ட�ற ஓ�கிய ஒ�ெளாளி யா�ேக 

பட�� கா�சி� பகலவ� ஈச� 

அட�� மாையயி னாரி�� வீசி� 

உட�� ஞான� �றவிய னாேம. 

(ப. இ.)  வி�மிய ���த� சிவெப�மா� ஒளி�� ஒளியா�� திக�� அறிெவாளியாவ�. அவ� 

அகெவாளியா�� ெதாட����� கா�சியளி��� உண�ெவாளி� பகலவ�� ஆவ�. தி�வ�ளா� ப�ேவ� பிற�பி��� 

வாயிலாக நி�� அட�� மாையயி� நிைற�த இ�� நீ�க�ெப�த� ேவ���. அ�ஙன� நீ�கினா� உட�க� 



ெபா��தியமாறி� ெம��ண��ேமேலா� சிவெப�மானாவ�. அவேன தி�வ��ண�வி� உற�ைடேயா� ஆவ�. 

ஞான��றவிய�-ஞான�தா� �றவிய� எ�ற�� ஒ��. 

(அ. சி.)  பகலவ� ஈச� - ஞான �ரியனாகிய ஈச�. வீசி - வில�கி. உட�� - மாயா ச�ப�தமான 

அ�ஞான�ேதா� மா�ப�கி�ற. 
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2646. ஒளிபவ ள�தி� ேமனிெவ� ணீ�ற� 

அளிபவ ள�ெச�ெபா� ஆதி� பிரா�� 

களிபவ ள�தின� காரி�� நீ�கி 

ஒளிபவ ள�ெத�ேனா �ச�நி�  1றாேன. 

(ப. இ.)  மி�க ஒளிேச� பவள� தி�ேமனிைய உைடயவ� சிவெப�மா�. மணிக� ஒ�பதி���� ���� 

பவள�� ந��� கடலக��� ேதா��வன. நீரி� ேதா��� தாமைர ��� சிற�த� ேபா�� நீரி� ேதா��� ���� 

பவள�� மணி�� சிற�தனவா��. ��� சிவெப�மானி� ஆரறிைவ�� பவள� அளவி லா�றைல�� �றி��� 

�றி�பினவா��. ஆ�றலாகிய தி�வ�ேள அவ� தி�ேமனியாகலி� பவளேமனிய� எ�ேறாதின�. தி�ெவ�ணீ��� 

��சின� �தி��த பவள�ைத�� ெச�ெபா�ைன�� ேபா�ற ஆதி� பிரானாகிய சிவெப�மா� ஆ�யி�க�� மி�க 

களி�பிைன ��டா��வ�. அ�ஙன� உ�டா��வதி� அவ� ெம��ண��� பகலவனாவ�. 

 
1. வனபவள - அட��பரிய. அ�ப�, 4. 6 - 1, 10. 

பகலவ� - �ரிய�. அவ� பிற ெவாளிகளா� நீ�காத ஆணவ வ�லி�ைள அறேவ நீ�கிய��வ�. நீ�கி அவ� 

அ�ேய�ைடய உ�ள�தி�க� ஒளிபவள வ�ண�தனா� நிைற�� நி�ற��கி�றன�. 

(அ. சி.)  அளி - �தி��த. பவள� ெச�ெபா� - பவள�தி� சிவ�த ெபா�பதி�தாெலா�த நிற�ைத�ைடய, 

களிபவள�தின� - ஆ�மா�க��� மகி��சிைய அ��கி�ற �ரியைன�ேபால. 
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2647. ஈச�நி� றானிைம ேயா�க�நி� றா�நி�ற 

ேதசெமா� றி�றி� திைக�திைழ� கி�றன� 

பாசெமா� றாக� பழவிைன� ப�றற 

வாசெமா� றாமல� ேபா�ற�  1தான�ேற. 



(ப. இ.)  ஈசனாகிய சிவெப�மா� யா��� நீ�கமற நிைற�� நி�ற�ளின�. க�ணிைமயா� காவலராகிய 

இைமேயா�க�� நி�றன�. ஓரிட�� நீ�கா� இ�வ�� நி�பி�� இைமயவ�க� அக� அகலாைமயி� தி�வ� 

காணா� திைக�� நி�கி�றன�. பாசமாகிய இ�விைன ெயா�� வா��த ப�வ� வ�� எ�த�� எ��விைன� ப�� 

அ�சியக��. அகலேவ ஏ�விைன�� இ�லி�ைமயா� ��சி� ந�சி� ெச���. ஏ�றவிைன�� அ� �யிரி� 

உ�ள��� ��� வழியி�ைமயா� �ைட நிழ� �காநைட ெவயி�ேபா�� உைடப�டழி��. அழியேவ அ� �யி�� 

ஆர�� சிவெப�மா�� மல� மண� ேபா�� நில�வ�. அ� �யி� மீளா அ�ைமயா� நா�� ேபரி�ப� ெப�வா���� 

இ����. அக� அகலாைம - ெச��� நீ�காைம; உ�ள� அ�பா� விரியாைம. இ�: உரிய��. ��சி�: ஒ�����. 

(அ. சி.)  பாச� ஒ�றாக - இ�விைன ஒ�பாக. பழவிைன - ��னீ��ய விைனக�. வாச� ஒ�றா� 

மல�-�வி� மண�ேபா� சிவசீவ ஐ�கிய�. 
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2648. தாேன யி���� அவ�றி� தைலவ�� 

தாேன யி���� அவெனன ந�ணி�� 

வானா யி���மி� மாயி� ஞால��� 

பானா யி��க� பரவ�  2மா�ேம. 

(ப. இ.)  ெச�தமிழி�க� இ��� எ�� ஓத�ப�வ� தி� இ��� ஆ��. ஆ�ைடய பி�ைளயா� பல தி� 

இ���கைள� காதலா� ஓதிய�ளி��ளா� தாேன யி���� எ�பத�� அ�தைகய ெச�தமி�� தி�மைற 

இ��காக இ��பவ�� சிவேன. அ� வி��கி� �த�வ�� தாேன. அ� வி��காகிய மைறவழி� ெச�வா� 

அவைனேய ந��வ�. அ� சிவெப�மா� �ய அறி�� ேபெராளி� ெப�ெவளியாக� திக�பவ�� ஆவ�. விரி�த 

ெபரிய நில�லக��� பரனாக 

 
1. அ���வ�. சிவஞானேபாத�, 7. 3 - 1. 

" உ�ற. 8. அதிசய�ப��, 9. 

2. நி��. ச�ப�த�, 1. 63 - 1. 

எ��� நி�ற��பவ�� சிவேன. அ�தைகய சிவெப�மா� தி�வ�யிைணயிைன� பர�ேவாமாக. பரனா எ�ப� 

பானா என நி�ற�. பா�வாக எ�ப� பானாக என நி�ற� எ�ற�� ஒ��. இத��� சிவஞாயிறாக என�ெபா�� 

ெகா�க. 



(அ. சி.)  இ��� - தமி� ெமாழியி� உ�ள இ��� �தலிய ேவத�க�. அவ�றி� தைலவ� - சிவ�. 

வானா� - வியாபகமா� பானாயி��க - பரவி இ��க. 
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5. �ல ப�சா�கர�(பரிய ஐ�ெத���) 

2649. ஒ��க� ேடனி� �ல�� ெகா�கனி 

ந��க� டாய� நம�சிவா ய�கனி 

ெம��க� டால� ெம�ெத� றி���� 

தி��க� டால� தி�தி���  1தான�ேற. 

(ப. இ.)  உலகிைடவா�� தி�வ�� ேப�றி��ரிைம�ைடய ம�க�யி���� தி�வ�ளா� ஒ�பி�லாத 

அ�ைவ��ட அ�ெந�லியி�� ெச�விதாக��ள ஒ�பி� ஒ� கனியிைன� த�பி�றி� க�� ெகா���ேள�. 

அ� கனி தீயதி�லாத ந��ைடயதா��. அ�கனியி� தி�� ெபய� 'நமசிவய' வா��. (2588 2993) அ� 

தி��கனியிைன உண�வி�க� கணி�தலாகிய ெம��தைல� ெச�வா��� அஃ� அனி�ச மலரி�� ெம�லிதாக 

அைம�தி���� அத�க� அ��தியறிதலாகிய தி�றைல� க�டா���� ெதவி�டா இனி�பா�� சிற�பா� 

விைள�� தி�தி��� தி�தி��� - இனி���. அ��தியறித� - அ�பவி�த�. 

(1) 

2650. அகார �தலாக ஐ�ப�ெதா� றாகி 

உகார �தலாக ேவா�கி �தி�� 

மகார இ�தியா� மா���மா�� ேதறி 

நகார �தலா�� ந�திதா  2ம�ேம. 

(ப. இ.)  உலகிைட உயி��பா� வழ��� ெதா�ைம ெமாழிக� பலவ����� நனிமிக� ெதா�ைம வா��த� 

ந� தா�ெமாழியாகிய 

 
1. மனித�க� அ�ப�, 5. 91 - 7. 

" �றி�த�யி. சிவஞானசி�தியா�, 9. 2 - 1. 

" ஒ�மணிைய. அ�ப�, 6. 46 - 5. 

" ெத�ள�." 5. 91 - 9. 



" உழ�பி�. 11. ப�� - தி�விைட, 10. 

2. ஞானெம��. 12. ச�ப�த�, 1248. 

" ந�திநாம. ச�ப�த�, 3. 49 - 11. 

இனிைம மி� தனி� ெச�ெமாழி ெய��� தமி�ெமாழிேயயா�. அ�ெமாழி�க� வழ�கிய ஒலி� �றி���கைள ஒ� 

வைரயைற�ப��தி ஐ�ப�ெதா�� என அைம�தன�. அத��� த�கவா� வரிவ�வ�கைள�� அைம�தன�. அ� 

நிைலயி�றா� அகர �தலாக ஐ�ப�ெதா�� என அ�தியி�டன�. பி��� ��கி இய�பாக� �ண�நிைல�க� 

ேதா��� ஒலி�திரி�க��� வரிவ�� தனி�தனிேய அைம�காம� ஆ�த� எ��� ��பா� ��ளியி� ��டரவா� 

உண�த� ��ெமன� க�டன�. அ� கால�� வரிவ�ைவ ��ப����ெறன வைரெச�தன�. அ�ேவ அ��ெதா�� 

இ��கா�� வழ�கிவ�கி�ற�. ஒலி ��ப�தாறா� ெம�யாகிய நாத�தினி��� ேதா��வதா��. அ�ஙன� 

ேதா���கா� வாயி��ள ப��� இத�� நா�� ���� அ�ண�� �தலிய உ����களி� ெதாழிலி�றி 

வா�திற�த அளவாேன வ�� ஒலி அகரமா��. அதனா� அ� ெவாலி �த�க� அைம�க�ெப�ற�. அ� அகர� 

�தலாக ஐ�ப�ெதா�ெற�க. விரி�தபி� �வித�ேவ��மாதலி� உகர �தலாக உ��� ேதா�றியதா��. பி�� அ� 

ெவாலி ஒ���த� ேவ���. அ� �ைறயி� மகர இ�தியா� மா��� மா��ேதறி என ஓதின�. இ� ���� ஒ��ைட 

ெயா�பாக ��ெபா��� �றி�பனவா��. அைவ �ைறேய அறிவ�, உைறேவா�, மைற�ப� எ�றா��. நகர �தலாகிய 

'நமசிவய' எ��� தமி�மைற ந�தியி� தி��ேபரா��. அ� ��ைம வ�� தி��ைற� தி��பா�டா� உண�க: 

"ந�தி நாம நம�சிவா யெவ�� 

ச�ைத யா�றமி� ஞானச� ப�த�ெசா� 

சி�ைத யா�மகி�� ேத�தவ� லாெரலா� 

ப�த பாச� அ��கவ� லா�கேள." 

(3. 120 - 11.) 

(அ. சி.)  அகார....றாகி-தமி�ெமாழி�� வ�ெட���� கால�தி�� அத�� ��தி�� உயி�க� 16, ெம�க� 

35. ஆக51. 
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2651. அகராதி யீெர� கல�த பைர�� 

உகராதி த�ச�தி ��ெளாளி யீச� 

சிகராதி தா�சிவ ேவதேம ேகாண 

நகராதி தா��ல ம�திர ந��ேம. 



(ப. இ.)  தி�வ�� கல�பா� ேதா��� அகர �தலிய உயிெர����க� பதினா�. உகராதி சிவெப�மானி� 

தி�வ�ளா�றலா��. அ� வா�ற�களி� உ�ெளாளியா� விள��பவ�� சிவேன. சிகர �தலாக ஓத�ெப�� (2550) 

'சிவயநம' சிவேவத� எ�� ெசா�ல�ப�� தி�வ��ண�வா��. இ� �ண�விைன� ெப�� உரிைம வா��த ஆ�யி� 

ேகாண� என�ப��. நகர �தலாக ஓத�ப�� 'நமசிவய' �லம�திர ெமன�ப��. இவ�றா� தி�வ�� ேப� எ���. இ� 

ப�றிேய "நம�சிவாய வாஅ�க நாத�தா� வா�க" என� ெச�தமி� மைற���� ஓ�வதாயி��. ந��ேம எ�ப� 

ந��ேம என நி�ற�. 

(அ. சி.)  அகராதி ஈெர�-அகர �தலிய 16 எ����களி� (தமிழி� உ�ள உயி� எ����க� 16). 
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2652. வாெயா� க�ட� இதய ம���தி 

ஆய இலி�க மவ�றி�ேமேல ய�வா�� 

�யேதா� ��ட மி�ம� தக�ெச�ல� 

ஆயதீ றாைம�ேதா டாெம�� த��ேம. 

(ப. இ.)  வா� (��வந�), மிட�, ெந��, உ�தி (ேம�வயி�), இலி�க� (ெகா���), ேமலாகிய �ல� ஆகிய 

ஆ� நிைல�கள�� இடமாக அகர� ேதா���. ��� �னியாகிய �யேதா� ��ட�தினி�� ெப�ைமமி�க உ�சி� 

ெதாைளயாகிய கபால� வைர அ� ெவாலி பர�� ெச���. பி� ெவளி�ேபாத��. ெவளி� ேபாத�ெம�ப� எ��� 

வ�வா�� த� ெசவி��� பிற� ெசவி��� �லனா�� ெசவிேயாைச யா�� எ�பதா�. இ� ஈறாகிய வலிைம��ள 

ெசவிேயாைச�� உயிராக நி�ப� ெச�தமி�� தி�ெவ��ைத�தா��. 

(அ. சி.)  �ல� - இலி�க� - உ�தி - இதய� - க�ட� - ��ட� என ஆதார�க� ஆ� �ற�ப�ட� கா�க. 

ம�தக� ெச�லலாய தீறா�-நாதவ�வமான அ�கர� �ல�தி� ேறா�றி� ெச�� சகசிர அைறயி�றா�கி 

வ�ணவ�வா� ெவளி�ப�� எ�ப�. ஐ�� - வா�, க�ட�, இதய�, உ�தி - இலி�க�. 

(4) 

2653. கிரண�க� ஏ�� கிள��ெதரி ெபா�கி� 

கரண�க� வி��யி� தாென�� ேபா�� 

மரண�ைக ைவ��யி� மா�றி�� ேபா�� 

அரண�ைக ���வ த�ெச��  1தாேம. 

(ப. இ.)  ஊதா, நீல�, ப�ைச, சிவ��, ம�ச�, ப���, இளநீல� எ��� ஏ�நிற� கதி�க� ேச��த நிைலயி� 

எரிெயாளி ��டா��. அ� ெவரி மி�தி�ப�� நி�றேபா� க�வி���ட�களினி��� ஆ�யி� எ��� �ற� 



ெச���. அ� �யி� இற�பிைன ேம�ெகா�� உட�பிைனவி�� அக��. அ�ெபா�� அ� �யி��� எ��� ெபா�றா 

அரண� �கலிடமாக வி��ப� சிவெப�மானி� தி�வ�. அ� தி�வ�யிைன ஒ�வா� ம��வி�ப� 

தி�ைவ�ெத��தா��. 

(அ. சி.)  கிரண�க� ஏ�� கிள��� எரி - ஒளி ஏ� கிரண�களா� ஆ�க�ப�டதா� ஏ�� கிள��� எரி 

எ�றா�. ஏ� கிரண�களாவன: ஊதா, நீல�, ப�ைச, சிவ��, ம�ச�, ப���, இளநீல�. மரண� - யம�. 

அரண�-உயி��� அர� ஆகிய ��தி. 

(5) 

2654. ஞாயி� தி�க� நவி�ெற� கால�தி� 

ஆ�� ம�திர 2 மா�� அறிகில� 

ேச�� க�ணி தி�ெவ�� த�ைச�� 

வா�� ேவாதி வ��த� மா�ேம. 

 
1. சரண. அ�ப�, 5. 97 - 17. 

" வைரயா�, " 6. 42 - 3. 

2. ம�திர. ச�ப�த�, 3. 22 - 2. 

(ப. இ.)  ஞாயிறாகிய வல�பா� ����, தி�க� ஆகிய இட�பா� ���� எ����, த����, வி���� 

பயி��கால�� ஆரா��� ேம�ெகா��� ம�திர���ைமயிைன உ�ளவா�ண��� ஆ�� அறிகில�. ெச�வரி 

பர�த தி��க�கைள�ைடய தி�வ�ளா�றலா� ெவளி�ப�� ஒலி ஒளிெம�களாகிய நாதவி�� 

த��வ�களினி��� எ����க� ெவளி�ப��. அ� ெவ��தானாகிய ம�திர�க�� தி�ைவ�ெத��ேத 

�த�ைமயா��. அ� ைவ�ெத��ேத உயி���� பயி�சியி��� ஒ�பி� தி�மைறயா��. அ� தி�மைறயிைன வாயார 

வா��தி வ���ேவாமாக. 

(அ. சி.)  ஞாயி� - பி�கைல. தி�க� - இடகைல. 

(6) 

2655. ��வழி யாய �ண�களி னி�� 

க�வழி யாய கண�ைக ய��க 

வ��வழி மாள ம��கவ� லா�க�� 

அ��வழி கா��வ த�ெச��  1தாேம. 



(ப. இ.)  சிவ��வானவ� அ�ளி� ெச�த ெசவியறி��வாகிய தி�ைவ�ெத��தி� மாறா� ப�பினி�� 

க�வழி� ��வத�� வாயிலாகிய எ�� விைனைய�� ஏ�விைனைய�� அ��தக�றலா��. அ� �ைறயா� வ�� 

வழியிைன மாள� ெச�ய�� ம��க�� வ�லா���� தி�வ�� தி�ைவ�ெத��தி� வழியிைன� கா���. 

தி�ைவ�ெத���� ெபா��மைறயா�� அவ�றி� விரிேவ அைன�� ��மா��. அைவ ப�னி� தி��ைற�� 

பதினா�� ெம����க�� எ�ப. 

(அ. சி.)  �ண�க� - சாதன�க�. கண�ைக - வைகைய. ம��க - த��க. 

(7) 

2656. ெவறி�க விைன��ய� வ�தி�� ேபா� 

ெசறி�கி�ற ந�தி தி�ெவ�� ேதா�� 

�றி�ப� ��னி� �ைரகழ� ���� 

�றி�பறி வா�றவ� ேகா��  2வாேம. 

(ப. இ.)  அ���ப�யாக� தீவிைன� ��ப� ெதாட��� வ�தி��. அ�ெபா�� எ��� நீ�கமற நிைற�� 

நி�கி�றவ� ந�தி. அவ� தி��ெபய� தி�ைவ�ெத��தா�� அ� தி�ைவ�ெத��ைத விதி�ப� ேயா�� �றி�பைத 

உ�ள�� உ�தியாக நிைன�� ஓதி வ�தா� அ�ேவா�� தவ� சிவெப�மானி� ஒலி��� வீர�கழ� அணி�த 

தி�வ�யிைணயிைன� ���வி��� வீர�கழ� - மைற� சில�ப�. அ�தைகய இற�பி� தவ�தி� �றி��ண�வா� - 

சிவன�� கீ� சிவ��வா� நிைல�தி��ப�. 

(அ. சி.)  ெவறி�க - மய�க. தவ� - தவ�தா�. 

(8) 

 
1. வி��ற. அ�ப�, 4. 11 - 3. 

" அ�ெச��ேத. உ�ைம விள�க�. 44. 

2. இ���. அ�ப�, 5. 90 - 4. 

" எ�பிரா�. " 4. 76 - 3. 

2657. ெந�� நிைன��த� வாயா� பிராென�� 

���� ெபா��� �ைண�தா� சரெண�� 

ம�� தவ�� வடவைர மீ�ைற 

அ�சி� இைறவ� அ��ெபற  1லா�ேம. 



(ப. இ.)  தி�ைவ�ெத��தி� சிற�ேபா��� அ� ெப�� ெபா�� மைறயிைன நீ�கா நிைன�ைடய �யரா�� 

கணி��� வாயா� ���த� ெப�மா� சிவ� எ�� வா��தி�� வ�ேவா� ெச�ெநறி� ெச�வராவ�. அவ�க� 

���� ேபா�� உ� �ைண�தா� ஒ�ேற �கெல�� அைட�கல� ��வ�. அதனா� அவ�க� தி�வ�� உ�வாக� 

ெச�ப� ெப�� ேமக�க� தவ�� தி�ெவ�ளி மைலமீ� உைற�த��� தி�ைவ�ெத��தா� ெபற�ப�� ���த� 

சிவெப�மானி� தி�வ�� ெப�� உ�வ�. அ�சி� இைற - அ��தலி�லாம� ெச�த��� சிவெப�மா� எ�ற�� 

ஒ��. 

(அ. சி.)  வடவைர - கயிைல. அ�சி� - அ��த� இ�லாத. 

(9) 

2658. பிரா�ைவ�த ஐ�தி� ெப�ைம �ணரா� 

இராமா�ற� ெச�வா�ெகா� ஏைழ மனித� 

பரா���� கீெழா� ப�வைக யா�� 

அரா���� ���த அகலிட� தாேன. 

(ப. இ.)  வி�மிய ���த� சிவெப�மானி� தி���ள�தா� காரிய�ப�� ��டலினி எ�� ெசா�ல�ப�� 

�மாைய பா�ெபன உ�வகி�க�ப��. அ�தைகய அரவிைன ஆதிேசட� எ�ப. ஆதிேசட� எ�ப� ஆதியாகிய 

தி�வ�ளா� காரிய�ப�� �மாைய எ�ப. அ� ��டலினியா� �ம�க�ப�� விரி�த அகலிட���ளா� 

அைனவரா�� பராவ�ப�� ���த� சிவெப�மா� ஆவ�. பலவைகயா�� ஆரா��� பா��கி� சிவெப�மாேன 

���தலாவ�. அ� சிவெப�மா� ஆ�யி� உ�த�ெபா��� அ�ளி�ெச�த ெபா��மைற தி�ைவ�ெத��தா��. 

அ� தி�ைவ�ெத��தி� ெப�ைம உணராதவ�க� ஆணவவ�லி�ளாகிய இராவிைன மா��� வ�ைம�ைடயவ� 

ஆவேரா? அ�ேதா அறிவிலா ஏைழ மனிதராக இ��கி�றனேர! ேசட�: ெப�ைம�ைடயவ�; ேச� - ெப�ைம. 

ஏைனம�திர�களாகிய மைற அைன��� �க�மைற எ�� ெசா�ல�ப��. 

(அ. சி.)  ஐ�� - அ�ெச���. இராமா�ற� - அ�ஞான�ைத� ெக��த�. பரா - பர�. அரா���� ���த - 

ஆதி ேசடனா� தா�க�ப�கி�ற. 

(10) 

 
1. ெந�ச�. அ�ப�, 5. 27 - 3. 

 



6. ���ம ப�சா�கர�(��ைம ஐ�ெத���) 

2659. எளிய வா�ெச� வாெர�க� ஈசைன 

ஒளிைய ��னி ��� மன�தரா�� 

ெதளிய ேவாதி� சிவாய நமெவ��� 

�ளிைக யி���ெபா� னா��வ�  1��ைடேய. 

(ப. இ.)  எ�க� ���த� கட�ளாகிய சிவெப�மாைன உ�ைம உண�விலாதவ� எளியானாக� 

க�தி� ெசா�ேபா� ெச�வ�. அவ� '��� வா�� ேவதைன ெச���' எ��� ஒ�கலா���ைறயிைன 

���� மற�ேதாராவ�. ெசா�ேபா� - வா�. அவ� எ�லா ஒளி��� ஒளி ெகா����ெகா�� தா� 

இய�பாக ஒளி���ெகா������ அறி�� ேபெராளியாவ�. அவைன� ேபர��ட�நிைன�� இைடயறா� 

உ�� மன�தரா� இ��பவ� சிவன�யாராவ�. அவ� சிவ��வி� தி�வ�ளா� ெதளி�� 'சிவயநம' எ��� 

��ைம� தி�ைவ�ெத��ைத இைடயறா� கணி�ப�. அ�ஙன� கணி�தலா� சிவெப�மா� அ�ெபா�� 

மைறயிைனேய ந��ளிைகயாக�ெகா�� அ��யிைர�� அ��யிரி� உட�பிைன�� மா��ய��த 

ெச�ெபா�னா� வ�ண� ெச�த��வ�. அஃதாவ� அ��யிைர�� உட�பிைன�� சிவமா�கிய�ள�. 

இ���ைம ஆ�ைடய ந�பியா� தி��ட�பிைன�� ச��சநாயனா� தி� �ட�பிைன�� �ைறேய 

'ஊ�ட�� ேவ� ெச�தா�' என��, '���த ஒளியி� ேதா�றினா�' என�� ��மா� 

ெச�த�ளினைமயா� விள���. �ளிைக: ெச�ைப� ெபா�னா��� சீரிய க�வி. 'சிவயநம' என (2550) 

ேநா�� ெநறியி� நி�பா� ேம�ெகா�ள ேவ��ய ��மைற. 

(அ. சி.)  ெபா�னா��வ� ��ைட - உட�� ெபா�ேபா� ஒளி வீ��. �ளிைக - ம�திர�. 

(1) 

2660. சிவ�ச�தி சீவ� ெச�மல மாைய 

அவ�ேச��த பாச மலைம� தகல� 

சிவ�ச�தி த��ட� சீவனா� ேசர 

அவ�ேச��த பாச� அ�ககி லாேவ. 

(ப. இ.)  ெச�தமி�� தி�ைவ�ெத���� ெச�ெபா�� ஐ�திைன�� இ�ைமேய அறிவி��� 

ெச�ைம மைறயா��. அ�ைவ�ெத���� தனி�தனிேய ஒ�ெவா� ெபா�ைள�ண���� ஒ�ெவா� 



ெசா�லி� �தெல��தா��. அைவ �ைறேய 'சிற��, வன��, யா��, நட��, மைற��' என�ப��. இவ�ைற 

�ைறேய சிவ�, ச�தி, சீவ�, திேராதாயமல�' எ�ப. மல�ைத� ெச�மல�. மாைய என�� ��ப. 

 

1. தாெனைன. ந�பி, 7. 100 - 1. 

" ெச�க�. 12. ச�ேட�ர�, 55. 

" ெச�பிரத. சி�தியா�, 11. 2-2. 

" அ�ல. அ�ப�, 5. 43 - 9. 

இவ��� தி�வ�ளா� மல� அட���. மல� அட�கேவ ச�தியாகிய தி�வ�ளா� ஆ�யி� ��ட� 

த�தி�ைடயதா��. அ�ெபா�� தி�வ�� அ� �யிைர� சிவ��ட� ���வி���. ���வி�கேவ வீணாக� 

பிற�திற��� பிைழெநறியி� ��வி��� பாச� (159) அ�றழி�� தி�ைவ�ெத��தி� விரிவிைன வ�� ெவ�பாவா� 

நிைன���க. 

சிற��வன� பியா�� நட�� மைற�ேபா 

�ற�பால ஐ�ெத��தி� உ�ைம-மற�பி� 

சிவய நமஎ��� ெச�தமி�ஐ� தாலா� 

சிவமைறயி� ெம�விரியா� ெச��. 

(அ. சி.)  சிவ�.....மாைய-அ�ெச����க� ஐ�ெபா��கைள உண���கி�றன. சி - சிவைன��, வ - 

ச�திைய��, ய - சீவைன��, ந - மல�ைத��, ம-மாையைய�� உண���கி�றன. அவ� ேச��த பாச� ஐ�� - 

பாவ�ைத உ�டா��� மல�க� ஆணவ�, க�ம�, மாைய, மாேயய�, திேராதாயி ஆக ஐ��. 

(2) 

2661. சிவன� ளாய சிவ�தி� நாம� 

சிவன� ளா�மா� திேராத மலமாைய 

சிவ��த லாக� சிற�� நிேராத� 

பவம தக�� பரசிவ  1னாேம. 

(ப. இ.)  ெச�தமி�� தி�ைவ�ெத���� சிவெப�மானி� தி�ேமனியா��. அதனா� அ�மைற 

தி�வ�ேளயா��. அ� 'சிவயநம' என�ப��. இ� தி�ெவ��ைத��� �ைறேய சிவ�. அ��, ஆ�மா, திேராத�, 

மலமாைய எ��� ெம��ெபா�� ஐ�திைன�� தனி� தனியாக� �றி��� (2660) ஐ�� ெசா�களி� 



�தெல��தா��. சிவ எ��� மைறெமாழிைய �த�க�ைவ�� 'சிவயநம' என� காதலாகி நா�� கணி�க�ெப�� 

ந�றவ� �ரித�ேவ���. அ� �ரி�தா� அ�தவ� பயனா� மலமாையக�ம�க� அக�� அட��� அைவ அட�கேவ 

பிற�ப��. பிற�பறேவ தி�வ��ேபறா� சிற���� சிற��றேவ அ��யி� சிவனாகி மீளா அ�ைமயா� வா��தி����. 

நிேராத� - ஒழி�த�; அட�க�. 

(அ. சி.)  சிவன�ளாய - சிவ ச�தியாகிய. சிவ� தி�நாம� - அ�ெச���. சிவ� - அ�� - ஆ�மா - 

திேராத� - மலமாைய - சி - வா - ய - ந- ம -. சிவ� �தலாக - சி �தலாக. நிேராத� - ஒழி�த�. 

(3) 

2662. ஓதிய ந�மல� எ�லா� ஒழி�தி�ட� 

வாதி தைனவி� �ைறய�� ச�தியா� 

தீதி� சிவஞான ேயாகேம சி�தி��� 

ஓ�� சிவாய மலம�ற  2உ�ைமேய. 

(ப. இ.)  ேமேலாதியவா� 'சிவயநம' என ஓதிவ��கா� ெசா�ல�ப�� நகரமகரமாகிய மல�க� இர��� 

ஒழி�தி��. ஒழியேவ 

 
1. அ�ெச���. தி��களி���ப�யா�, 25. 

2. வி�ணி. அ�ப�, 5. 51 - 6. 

அ�வாதிய�ளாகிய நகர�� அதனா� ெச��த�ப�� மகர�� ஆகிய இர��ைன�� நீ�கிய இட�� அ��� 

தி�வ�ளா�ற�ட� ��ய சிவ எ��� சிற�� எ����கைள யைம�த�ேவ���. அைம�கேவ 'சிவயசிவ' என 

அைம�� இ��ைறேய கணி�கி� ��றம�ற சிவ��வ வாயிலா� சிவ� ெசறி� ைக���. சிற�� ெசா�ல�ப�� 

'சிவயசிவ' எ��� மைற மல� அக�� நலேமா�கி நி��� உ�ைம நிைலயா��. இ� ெசறிவின� ஓ�� 

சீ�ைமயதா��. 

(அ. சி.)  ந�மல� எ�லா� - நகர - மகர�களா� �றி�க�ப�ட மல�க� எ�லா�. அ�வாதிகைள - அ�த 

�தலி� உ�ள எ����களாய ந-ம எ�பைவகைள. 

(4) 

2663. ெத�ள� �ற� சிவாய நமெவ�� 

உ�ள� �ற ெவா�கா� உைர�தி�� 

ெவ�ள� �ற� வி��பி�� ணாதவ� 



��ளிய நீ�ேபா� �ழ�கி�ற வாேற. 

(ப. இ.)  ெதளி�த தி�வ�ய�� ஓவா� ஊறி� தாவா இ�ப� தைல�தைல� சிற��� ெபா���� 'சிவயநம' 

எ��� தி�மைறயிைன உ�ள���ேள தி�வ�யி�ப அ��ெப�கி ஊற� காதலா� ஒ�கா�ைர�த�ேவ���. 

உைர�கேவ ��வந�வி� ேதா��� ெவ�ள ெமா��வ�� தி�க� ம��ல� தி�வ�� அளவி�றி ஊ�� அதைன 

அ�ளா� விைழ�� உ��த�ேவ���. அ�ஙன� உ�ணாதவ� பிற�� இற�பி�ப�� நீ���ளி �ழ�மா� �ழ�� 

����வ�. 

(5) 

2664. நமாதி நனாதி திேராதாயி யாகி� 

தமாதிய தா�நி�க� தான�த� ���� 

சமாதி� �ரிய� தமதாக மாகேவ 

நமாதி சமாதி சிவவாத� எ�ேண. 

(ப. இ.)  நகராதி ஐ�ெத��� நன�, கன�, உற�க�, ேப�ற�க�, உயி��பட��த� ஆகிய ஐ�பா��ைன�� 

நிக���வி���. திேராதாயி எ�� ெசா�ல�ப�� நட�பா�ற� அ�நனவாதிகைள� ���� ெதாழி�ப���� 

�த�வியா��. அ�ேவ அ�ெவ����க���� ஆதியா�நி���. ஆவி அ���பிைன எ�தி அகநிைல� 

ெசயலறலாகிய �ரியேம த�உட�பாக நி���. நி�கேவ நமாதி��� சமமாக� சிவ�தலாக� ேதா���. ேதா�றேவ 

'சிவயசிவ' என எ��வேத சிற�பா�� எ�ப. 

(அ. சி.)  நமாதி - நகர�த�. தமாதியதா� - அ�வ�கர�க��� ஆதியா�. தா� - ஆ�மா. சமாதி� �ரிய� 

- �ரிய அவ�ைத தம� ஆகமாக - தம� உட�� ஆக. சிவவாத� - சி - வ �தெல����க� ஆத�. 

(6) 

2665. அ�ட� மாய�� அ�த�� த�மி� 

ஒ�வைன யீ�றவ� உ��� மாைய 

திரிமல நீ�கி� சிவாயெவ� ேறா�� 

அ�விைன தீ��ப�� அ�ெவ�� தாேம. 

(ப. இ.)  தி�வ�ைள� �ரி�� அ�ைமயாகிய வன�பா�ற�� அ�வா�றலி� �ைண�� அ�தனாகிய சிற��� 

த�மி� ஒ���� ஆ�யி���� �ைண�ரி�� அ��யிைர� ேபணி ஈ�றவராவ�. அதனா� உ��� மாைய, 

நட�பா�ற�, ஆணவ�, க�ம�, மாைய ஆ�க� ஆகிய ஐ�மல�க�� நீ���. நீ�கேவ 'சிவயசிவ' எ�� ஓவா� 



கணி��� ந�றவ� ைக���. அ�ஙன� ைக�டேவ அ�விைனயக��. அ� வ�விைனைய அக��வ�� அ� 

'சிவயசிவ' எ��� தி�ைவ�ெத���� தி�மைறேயயா��. 

(அ. சி.)  அ�ட� மாய�� அ�த�� - அ��த�கிய ேமாகினி�� உ��திர��. த�மி� - த��� ��. 

ஒ�வைன - சா�தைன. அ�ெவ��� - அ�த� சி - வா - ய எ��� எ����க�. 

(7) 

2666. சிவசிவ எ�ேற ெதளிகில� ஊம� 

சிவசிவ வா��� ேத���� அட�க� 

சிவசிவ வாய ெதளிவி�� ளா�க� 

சிவசிவ வா�� தி�வ� ளாேம. 

(ப. இ.)  ெதளிவறிவி�லாத எளிய ஊம�க� இ�ைம உ�ைம அ�ைம எ��� �விட����� �ைணயாக 

எ��� ெபா�றா� நி�ப� "சிவசிவ" எ��� தி�நா�மைற� தி�ைவ�ெத��தா�� எ��� ெம��ைமயிைன� 

ெதளிகில�. அ��ைண� சிற�த தி�ெவ��� மைறயா� 'சிவசிவ' எ�� இைடயறா� கணி�த�ேவ���. 

கணி�கேவ, அட�கா மன�� ஒ��கா உயி���� அட�கி ஒ����. ஒ��கேவ, 'சிவசிவ' எ��� சிற�பிைன 

�ண��த ெதளிவினராவ�. ெதளிவினராகேவ 'சிவசிவ' வாக நிைல��� தி�வ�ைள� ெப�வ�. இ�மைற 

அறி�ெநறியின� (2550) ேம�ெகா�ள ேவ��ய அ�மைறயா��. 

(அ. சி.)  சிவசிவ வாய - சிவா எ��� �றி� ெந�� எ����க���ரிய மா�திைர�ேபா� வா�ைவ இேரசக 

�ரக ��பக� ெச�த�. 

(8) 

2667. சிவசிவ எ�கில� தீவிைன யாள� 

சிவசிவ எ�றிட� தீவிைன மா�� 

சிவசிவ எ�றிட� ேதவ� மாவ� 

சிவசிவ எ�ன� சிவகதி  1தாேன. 

(ப. இ.)  ���� தி�வ�ளா� ஒ�வா� 'சிவசிவ' எ�ேறா�� ெப����வா� தா�� ஓ�� வா���� 

ெபறாதா� பல�ளராவ�. அவ�ேபா� தீவிைனயாள� எவ�மில�. அ� தீவிைனயாள� அ� பிைழயிைன��னி இ� 

பிற�பிேல�� 'சிவசிவ' எ�� ெச�மன�தா� ஓ�த�ேவ���. அ� தீவிைனயாள�, அ�ஙன� ��வ�� ஓ�த� 

 
1. நாேனேயா. 8. தி�ேவசற�, 10. 



" ெதா�த�. 10. தி��ல�, 2451. 

" ேக�. அ�ப�, 5. 56 - 9. 

" ெவ�ைம " 5. 43 - 8. 

" பிணி��. தி���ற�, 1102. 

அ�ைம. அதனா� தீவிைனயாள� 'சிவசிவ' எ�� ஓ�கி�றில�. அ� தீவிைன ேவெறா�றா�� மாளா�. 'சிவசிவ' 

எ�� இைடயறா� ஓ�வதனா� ம��ேம அ� தீவிைன மா��. 'சிவசிவ' எ�� அ�ெம�ய�ப� இைடயறா� ஓதிவர� 

சிவ�லக� ெச�வரா� ேதவராவ�. 'சிவசிவ' எ�� ேம�� ஓத� சிவநிைல எ�தி� தி�வ�யி�ப� ���ப�. ப�ைட 

ந�றவ�தா� 'சிவசிவ' எ�� ஓ�� சிவெனறியி�ேசரா� தீவிைனயாளராவ�. அதைன ஓ�� சீவநிைலயின���� 

தீவிைன ெவ�பி�ேறா�றிய ெவ�கதி� க�டவ�, ��பனி� ெக�மா�ேபா� ெக��. ேம�� ஓ�� ெம�ய�ப�க� 

ேநா�� நிைலயினராவ�. அவ� சிவ��விைன வழிப�� ேதவராவ�. பி��� ஓ�ேவா� (2460) ெசறி� நிைலயினராவ�. 

அவ�க� சிவகதியாகிய தி��� எ��வ�. ேம��, 'இ�தி��பா�ைட ஈரா��ைற ஏ�திவரி�, ஒ�த�� ��ெற�டா� 

ஓ�.' எ�பதனா� தி��ைற ப�னிர��� நிைனவா� இதைன� ப�னிர���ைற நா�� அைனவ�� ஓ�க. 

ஓதேவ ��ெற��� சிவ� ெச�ததா��. 

(9) 

2668. நமெவ�� நாம�ைத நாவி� ஒ��கி� 

சிவெம�� நாம�ைத� சி�ைத� ேள�ற� 

பவம� தீ�� பரி�ம த�றா� 

அவமதி தீ�� அ��பிற�  1ப�ேறா. 

(ப. இ.)  'சிவயநம' எ��� ெச�தமி�� தி�மைறயிைன ஓ��ைற ஒ��ைடெயா�பாக� சிவ எ��� இர�� 

எ��திைன�� சி�ைதயி��ேள அ��தமாக� பதி�த�ேவ���. ய எ��� ஓெர��திைன மிட�றி�க� 

நி���த�ேவ���. நம எ��� இர�� எ��திைன�� நாவி�க� அட�கி ஒ���மா� ஒ���த� ேவ���. 

அ�ஙன� �விட� பயி�வா� �ைற�ைற ஓ�த� ஓ��ைறயா��. அ�ஙன� ஓதிவர இ�விைன� பாவ� 

ம�வாதக��. இ�விைனயாவ� எ��விைன ஏ�விைன எ��� இர��ேமயா�. அ� மைறயி� ெம��ைம� 

த�ைம�� அ�ேவயா�. அதனா� அறியாைமயி��� தீ��. அறியாைம நீ�கேவ அ�ெபா�ேத பிற�ப��. பிற�பறேவ 

சிற����. 

(அ. சி.)  அவமதி - அ�ஞான�. 

(10) 



 
7. அதி���ம ப�சா�கர� 

(மீ��ைமஐ�ெத���) 

2669. சிவயா நமெவன� சி�த� ஒ��கி 

அவாய� அறேவ ய�ைமய தா�கி� 

சிவாய சிவசிவ ெவ�ெற�ேற சி�ைத 

அவாய� ெகடநி�க ஆன�த  2மாேம. 

 
1. ஊன�க�. சிவஞானேபாத�, 9. 

2. சிவாய. ஒளைவயா�, ந�வழி - 15. 

(ப. இ.)  ேமேலாதியவா� 'சிவயநம' என ஓதி� த� சி�த�திைன� சிவனா���� சிற�த 

உைற�ளா��த�ேவ���. அஃதாவ� நீ�கா நிைனவா�� 'சிவசிவ' எ�� எ�ணி�ெகா����ப�. அ�நிைலேய 

சி�த� ஒ���� நிைலயா��. அ�ஙன� இ��பதா� ேபரிட� அ��. ேபரிட� அறேவ அ�ைமநிைல ைக���. 

ைக�டேவ ��ைம� தி�ைவ�ெத��தி� ேமனிைல மீ��ைம� தி�ைவ�ெத��தா��. அ�ேவ 'சிவயசிவ' 

எ�ப. இ� தி�மைறயிைன எ�தைகய இ��க�க�� அக��ெபா��� எ�ணி� கணி�� ந�ணி நவி�� 

நா�� வ�த�ேவ���. இ�ேவ தி�ைவ�ெத��தி�வழி நி���ைற யா��. அ�ஙன� நி�கேவ தி�வ��ேப�றி� 

இய�ைக உ�ைமயறி� இ�ப எழி�நல �க�� ைக���. அ�ேவ ேபரி�ப� ெப�வா�� எ�ப. 

(அ. சி.)  அவாய� - அபாய�. 

(1) 

2670. ெச��ட� ம�டல� ��ெச� ற��ற� 

அ�சண ���ைற ேயறி வழி�ெகா�� 

��� மவ�ெசா�ன கால� திைறவைன 

ெந�ெசன நீ�கா நிைலெபற  1லா�ேம. 

(ப. இ.)  ெச��ட� ம��ல� ஞாயி�� ம��லமா��. அக�தவ� பயி�சியா� அ� ம��ல�தி�� ெச�� 

நி�ற�ேவ���. அத�ேம� ஐ�ண��� 'த�ைம ஐ�� �ல�� பி�ெச��� தகவா�' ஒ��கி� ைக��த�ேவ���. 

ைக�டேவ அ�வழி ஏறி�ேபா� அைசவி�றி இ��த� வா����. ெசா�ல�ப�ட அ�ேநர�� ���த� சிவெப�மா� 

ந�ைமவி�� நீ�கா� ெச�ெபா�ளா� நிைலெப�ற��வ�. 'ெந�ெசன நீ�கா நிைலேப'ெற�பத�� ந� ெந�� 



நம�� ேவறாக நி�லா� ந��ட� ேவறற விரவிநி�ப�ேபா�� �ண���நி�ப� என��, ெந�� 

நிைன����வ�ேபா�� நிைன����வ� என�� ெகா�க. இ� ��ைம வ�� அ�ப� அ��ெமாழியா� உணரலா�: 

"���� ேபா�� �ட�வி� ேசாதிைய 

ெந��� நி�� நிைன�பி��� நீதிைய 

ந�� க�ட� தட�கிய ந�பைன 

வ�ச ேனனினி நா�மற� கி�பேன." 

(5. 93 - 8.) 

(அ. சி.)  அ�சண��ைற - ஐயறி�� ஒ��ப�மா�. வழி� ெகா�� - ேபா�. ���மவ� - உலக�ைத 

மற�தி���� அவ�. ெசா�ன கால�� - �றி�த கால�தி�. 

(2) 

2671. அ�க�� ஆகம ேவதம ேதாதி�� 

எ�க� பிராென�� ெதா�றி� இ��ப� 

ச�ைகெக� ட�ெவ�� ெதா�ைற�� சாதி�தா� 

அ�கைர ேச��த அ��கல  2மா�ேம. 

 
1. ெந�சிைன�. அ�ப�, 4. 23 - 9. 

2. க�ம�. நால�யா�, 250. 

" அல�சா�. " 140. 

(ப. இ.)  க�வி ��க�� இைற��� மைற��� ��டா� ஓதி�� அ�ெம�களைன��� எ����த� 

தைலவனாகிய சிவெப�மா� தி��ெபயராகிய 'சிவயநம' எ��� தி�ைவ�ெத��தி� ஒ�பி� ஒ�றாகிய 'சி' 

கர�தி�� அைம�� கிட�கி�றன. அ���ைமயினிட�� ஒ�சிறி�� ஐ�றா�. அதைன ேம�ெகா�ெடா�கி 

உ�தி�ட� நிைலநி�ற�ேவ���. அ�ஙன� நி�றா� இ��ட�பாகிய அ��கல� அழகிய தி�வ��ேபறாகிய 

கைரயிைன� ேச��. அதனா� 'அ�கைரேச��த அ��கல�' எ�ேறாதின�. 'சி'கர�ேபசாஎ��ெதன�ப��. எனி�� 

'வ'கர��ட���� 'சிவ' என� ேப�� எ��தாக�� நி���. சிகர�தி�க� சகரமாகிய ெம���, இகரமாகிய உயி��, 

அகரமாகிய உயி��� உயி�� உட�கிைய���ளன. சகர� மாையயிைன��, இகர� ஆ�யிரிைன��, அகர� 

ேப�யிரிைன�� ஒ��ைடெயா�பாக� �றி�பனவா��. அதனா� ஓெர��தி� க�ேணேய ��ெபா���ைம 

ேதற�ப��. இ� வ�ைம ேவ� எ�மைற� க��� கா�ட� அரி�. 'சகார ஞகார� இைடநா அ�ண�' (ெதா�. 



எ��� - 90) உற� பிற�தலினா� இடனா� இைட நி�ற மாைய�� ஒ��ைடெயா�பா��. இகர�� 'அ இ உ அ� 

���� ���' (ெதா�. எ��� - 31) எ�பதனா� இைடநி�பதா��. அ��ைறயி� 'அ�யா� ந��ளி����' 

ஆ�யி�க�� ஒ��ைட ஒ�பா��. அகர� (2352) தனி�ெப�� �த�ைமயதா� எ�லாவ�ைற�� இவ� த����� 

இய��வதா�� திரிபி�லதா� இய�ைகயா� நி�பெதா�றா��. அதனா� அ� வி�மிய ���த� சிவெப�மா��� 

ஒ��ைடெயா�பா��. எ�லாவ�ைற�� எ�ப� உயிெர����க�, ெம�ெய����க�, உயி�ெம�ெய����க� 

எ�பன. அ, இ, உ ���� அ�பி, இ�பி, உ�பி என ஒ��ைடயாக� �றலா�. அ�ைப ேவ�ப� அ�பி. இ�ைப 

ேவ�ப� இ�பி. உ�பி�பைத ேவ�ப� உ�பி. இைவ �ைறேய இைற, உயி�, இைறய�ளா��. 

(அ. சி.)  அ�க�� - ேவத���� அ�க�களா��ள ஆ� சா�திர ��க�. எ��ெதா�றி� அதி���ம 

ப�சா�கரமாகிய ஓ� எ��தி�. ச�ைக ெக�� - ச�ேதக� ெகா�ளாம�. அ�கைர - அழகிய ��தி�கைர. 

அ��கல� - அழகிய மர�கல�. 

(3) 

2672. நாேயா�� ம�திர� நா�மைற ேவத� 

நாேயா�� ம�திர� நாத னி��பிட� 

நாேயா�� ம�திர� நாதா�த ேசாதி 

நாேயா�� ம�திர� நாமறி  1ேயாம�ேற. 

(ப. இ.)  நய�ப� நா�. நய�க�ப�ேவா� நாய�. நாயான� உய��த ப�ைப உைடய�. அைவ தைலவைன 

அறித�, தைலவ� உைடைமைய உயிரி�� சிற�பாக ஓ��த�, தைலவ� �����தி�� இ����த�, தைலவ� ஏவிய 

வழிநி�ற�, ந�றி மறவாைம, தைலவ� ெபா���� த��யிைர�� ெகா��த�, ேமா�ப� உண�த� �தலிய பலவா�. 

அ�தைகய நா� மற�� பிறரி� ��ேம� அதைன ஓ��த� ெபா��� இக��சி� �றி�பாக� ெசா��� ெசா�. 'சீ' 

எ�பதா��. 

 
1. நாயி�. 8. �ைழ�தப��, 8. 

" நாயி��. அ�ப�, 4. 77 - 6. 

" இ�ன�. " 5. 92 - 9. 

இதைனேய நாேயா�� ம�திர� என நவி�றன�. பழ�கால��� ெபா�வாக ம�திர�கைள உ���ண�மா� 

மா�திைரகைள� ����� �ைற��� (2751) ஓ�வாராயின�. அ� �ைறயி� ஈ��� சிகர�ைத� சீ என மா�திைர 

��� ஓ�வாராயின�. எனேவ நாேயா�� ம�திரமாகிய சிகர�தி�க� நா�மைறேவத�க� அட���. அ� சிகரேம 



நாத� இ��பிடமா��. அ� சிகரேம அ��ைசவ� ெம� ஆறா��� அ�பா��ள இய�ைக உ�ைம அறிவி�ப� 

ேபெராளியா��. இ���ைமைய அ�லாம� ெவளி�பைடயாக� ��� 'சீ' எ�பேத நாேயா�� ம�திர� 

என�ெகா�� ெபா�� காண�றி� அ�ெபா�ைள நாமறிேயா� எ�க. 

(அ. சி.)  நாேயா�� ம�திர� - சி.    (4) 


