
2673. ப��தன ஐ��� பழமைற ��ேள 

விழி�த� �ற��� விைனயறி வாரி�ைல 

எ��தறி ேவாெம� �ைர�ப�க� ஏத� 

எ��ைத ய���� எ��தறி  1யாேர. 

(ப. இ.)  ெச�தமி�� பழமைறக����ேள ப��� �தி��தன 'சிவயநம' எ��� தி�ைவ�ெத��தா��. 

அதைன 'ந� ெசயல�� நாம��� பி� நாத�, த� ெசயலாகேவ நி��' நா�த� ேவ���. அ� நா�ட�திைன 

விழி��ற��� நிைல எ�ப�. இதைன அறி �யி� என�� ��ப. இ�தைகய ஒ�றா�ய��த உ�ைம நிைலயிைன 

அறிவாரி�ைல. அறியாைம� ��ற� ெபா��திய �ட�களாகிய ஏத�க� 'சிவயநம' எ��� எ��ைத��� வ�ைம 

ெம�ைம இைடைம கல�தனேவயா�; இைவயைன��� ெந��கண�கி��ளனேவ; இவ�ைற யா�க� அறிேவா� 

எ�� ��வ�. அவ�க� அ� தி�ைவ�ெத��ைத ஏைனய எ����க� ேபா�ற எ��தாகம��� க�தின�. அ� 

பிற�பி���ரிய எ��ைத அ���� பைட�கலமாகிய எ��ெதன. அறியா�. அறிவேர� உ�ைமயறி�தாராவ�. 

நைட�ைறெயா��கி� ைக�ெகா�� ெப��பய�� எ��வ�. 

(அ. சி.)  ஐ��� - அ�� எ����க��. ஏத� - �ட�. எ��ைத அ���� - விதி எ��ைத மா���. எ��� 

- சி. 

(5) 

 
1. பைட�கல. அ�ப�, 4. 81 - 8. 

" ��த�ச. ச�ப�த�, 3. 22 - 10. 

" யா�ெம�தி. 8. தி��ேகாைவயா�, 70. 

8. தி������ தரிசன� 

2674. எ��� தி�ேமனி எ��� சிவச�தி 

எ��� சித�பர� எ��� தி�ந�ட� 

எ��� சிவமா யி��தலா� எ�ெக��� 

த��� சிவன�� ட�விைள  1யா�டேத. 

(ப. இ.)  சிவெப�மா���� தி�ேமனி சிவச�திேய யா��. அ� சிவனி� அ�ளா�ற� எ��� நீ�கமற 

நிைற���ள�. அ� சிவெப�மா� தா� ெச��� தி�வ��ெடாழி�களைன��� சிவச�தியி� வாயிலாகேவ 

ெச�த��கி�றன�. அ� சிவெப�மா�� தி�வ��� ��ணறி� அ�பலமா� தி��சி�ற�பல�தி�க� 



விள�கிய��கி�றன�. அதனா� எ��� சித�பர� எ�றன�. அவ� ெச�த��� தி������ எ��� நிைற�ேத. 

எ��� சிவமாகேவ இ��தலா� எ�லா�யி�க�� எ�லா �லக�க�� எ�லா உலகிய� ெபா��க�� சிவனிைறவி� 

சா��� நி�கி�றன. அதனா� அைன��� சிவவ�ணேமயா�. அ�வா�றா� எ��� த��� சிவன�� 

தி�விைளயா�ேட எ�லாமா��. 

(அ. சி.)  இ� ம�திர� உலகெம�லா� சிவ�தி� தி����தா� எ�பைத விள�கி��. 

(1) 

2675. சி�பர� ேசாதி சிவனா�த� ��தைன� 

ெசா�பத மா�அ�த� ��தர� ��தைன� 

ெபா�பதி� ��தைன� ெபா�றி�ைல� ��தைன 

அ��த� ��தைன யாரறி வார�ேற. 

(ப. இ.)  வி�மிய ���த� சிவெப�மா� ஆ�றிய��� தி��ெதாழி�க� ஐ��. அ�ேபா� தி�வ����� 

���� ஐ�தா��. அைவ �ைறேய சிவான�த����, ��தர����, ெபா�பதி� ���, ெபா�றி�ைல� ���, 

அ��த���� எ�பனவா��. அ� சிவெப�மா�� அ�வ� ��தி� அைடயா� தி�� ெபய� ெப�வ�. அ� 

'சிவான�த� ��த�' எ�ப� ேபா�றா��. இ� ைவ��� �ைறேய அறி�, ஆ�ற�, அ��, ஆ�ற� ��த�, அறி�� 

��த� எ�பனவ�றா� நிக�� நிக��சிகளா��. இவ�ைற வ�� ெவ�பாவா� நிைன� ��க: 

அறிவா�ற� அ�ேபா டறிவா�ற� த�மி� 

ெநறியா�ற� தா�மிக� ேந�� - அறி�மிக� 

இ�ைவ�தா லா��� ெதழி�ெபய�� எ�மா��� 

ெச�ைவசிவ இ�ப��� த�. 

(அ. சி.)  ெசா�பத� - ெசா���ப�யான பத�க�. இ� ம�திர� (1) சிவான�த� ���, (2) ��தர� ���, 

(3) ெபா�பதி� ���. 

 
1. எ���ள. சிவஞானேபாத�, 2. 4 - 1. 

" உலெகலா. சிவஞான சி�தியா�, 2. 

(4) ெபா�றி�ைல� ���, (5) அ��த� ��� என� சிவநடன� ஐவைக�ப�� எ�பைத உண��தி��. 

(2) 

2676. தி�ம� திரேம சித�பர� தா�� 



தி�ம� திரேம சிற�த உபா�க� 

தி�ம� திரேம தி����தி� ெச�ைக 

தி�ம� திரேம தி�ேமனி தாேன. 

(ப. இ.)  தி�ைவ�ெத��ேத அழகிய ம�திரமா��. அ� தி�ம�திரேம தி�ைல� தி��சி�ற�பல�. அ� 

தி�ம�திரேம சிற�த �ைண���பா��. அ� தி�ம�திரேம தி����தி� ெச�ைகயா��. அ� தி�ம�திரேம சிவ� 

தி�ேமனியா��. 'எ��த ெபா�பாத�' இட� பா��ள�. அ� நகர�; வயி� மகர�; தி��ேதா� சிகர�; தி��க� 

வகர�; தி��� யகர�. உ��ைக��ள தி��ைக வல�பாலா��. அ� சிகர�; ந��யி� நா�� தி�வ�யிைன� 

����கா��� தி�வ�� ப�தியா� இட�பா� தி��ைக வகர�; வல�பா� தி� அ�சலி�ைக யகர�; ம�ேவ�திய 

இட�பா� தி��ைக நகர�; ஊ�றிய வல�பா� தி�வ� மகர�. இ� �ைறயாக� தி�ேமனியிைன� கீழி��� ேம�� 

ேமலி��� கீ�மாக அைட�ப��தி� தி�ைவ�ெத��தி� ைவ��� கா�க. இன�ேகாளாக தி�வாசி ஓ�கார� 

என� (2271) கா�க. உ�ற இ� தி�ைவ�ெத���� அ�பறிவா�ற� இ�ப உைடைமகளி� எழிலாக�� ெகா�க. 

'ஆ��' 'ேச����' 'ஓ�கார�' எ��� ��� ெவ�பாைவ�� ஓதி� �ைகெயாளி கா�� வழிப�க. 

(அ. சி.)  தி�ம�திர� - அழகிய அ�ெச��� ம�திர�. 

(3) 

2677. தி�ேமனி தாேன தி�வ� ளா�� 

தி�ேமனி தாேன தி�ஞான மா�� 

தி�ேமனி தாேன சிவேநய மா�� 

தி�ேமனி தாேன ெதளி�தா���� சி�திேய. 

(ப. இ.)  ேமேலாதியவா� அ�ெச��தா� அைம�த தி�ேமனிேய தி�வ�ளா��. அ� தி�ேமனிேய தி�வ� 

�ண�வா��. அ� தி�ேமனிேய அறிய�ப�� சிவ உ�ைமயறி� இ�ப வ�வா��. தி�வ�ளா� இ� ��ைமயிைன� 

ெதளி�தா��� அ� தி�ேமனிேய தி�வ�� ேபறா� சி�தியா��. 

(4) 

சிவான�த� ��� 

2678. தான�த� இ�லா� சதான�த ச�திேம� 

ேத���� ஆன�த மாநட� க��� 

ஞான� கட�� நட�ெச��� ந�பி�க�� 

ஆன�த� ��தாட ஆடர�  1கானேத. 



(ப. இ.)  ெபா��� த�ைமயிைன எ��� எ�தாத� தி�வ��. அ� தி�வ�� எ�ெபா��� ஒ�பிலா 

இ�பவ�வமாகேவ யி���� 

 
1. க�ேலன�ேல�. ஆ�ர�, 7. 15 - 4. 

அ� தி�வ�ளி�ேம� தி�வ�� ெச�ேத� ��தி� ெபாழி��. அ��� சிவெப�மா� இ�ப� 

தி����திய�றிய��கி�றன�. ���ண�� சி��ண�� அவ�றா� அறிய�ப�� ெபா��நிைல எ�லா� கட�த 

நிைல தி�வ�� நிைலயா��. அ� நிைலயி�க� சிவெப�மா� தி����திய�றிய��கி�றன�. அ�ஙன� 

இய�றிய��� சிவ� தி��ேப� ந�பி. அ�தைகய ந�பி�� அ� தி�வ�� நிைலேய ஆன�த� ��தாட��ரிய 

ஆடர�கா��. 

(அ. சி.)  ேத� உ��� - இ�ப� பிற���. ந�பி�� - சிவபிரா���. ஆன�த� - ஆன�த ச�தி. 

(1) 

2679. ஆன�த� ஆடர� கான�த� பாட�க� 

ஆன�த� ப�லிய� ஆன�த வா�சிய� 

ஆன�த மாக அகில சராசர� 

ஆன�த� ஆன�த� ���க� தா��ேக. 

(ப. இ.)  சிவெப�மா� ஆ�யி�க� எ�லா�� ேபரி�ப� எ��த� ெபா��ேட தி� ஐ�ெதாழி� 

�ரி�த��கி�றன�. அதனா� எ�லா� இ�பமயேமயா�. ேநா��ப�டா� ேநா� நீ�கி நல��ற கால�� ��ேநா� 

நீ��த� ெபா��� நிக��த ம��� ம���ணா �தலிய அைன��� இ�ப�தி�� வாயி� எ��� உ�ைமயிைன 

உண�வ�. உண��த�� அதைன�� இ�பமாகேவ க��வ�. இ� ேபா�றதா�� இைறவ� தி�வ�� ெசய��. அ� 

சிவ� ஆ�� அர�க�� இ�ப நிைலயமா��. ஆ�� நிக�� தி��ைற� பாட�க�� இ�பேமயா�. �ட�ழா 

�தலிய பலவைக வா��திய�க�� இ�பேமயா�. �ழ� யா� ேபா�ற வா��திய�க�� இ�பேமயா�. அைன�� 

உலக�தி���ள இய�� திைண நிைல�திைண� ெபா��க� எ�லா�� இ���த� ெபா��ேட சிவெப�மா� 

தி����திய�றிய��கி�றன�. அதனா� அைவக�� நீ�கா இ�ப� உ�கி�றன. இ�ப� ��திைன இைடயறா� 

உஞ�றி அதனா� ����கா�� சிவெப�மா���� உக�ேப - உய�நிைலேய உ�டாகி�ற� ஆயி� தி����� 

எ�லா���� எைவ��� ேபரி�பேமயா�. 



(அ. சி.)  ப�லிய� - பல இைச; ெகா��� க�விக�. வா�சிய� அபிநய�. அகில....��ேக - ��த�பிரா��� 

ஐ�ெதாழி� ���. ஆன�தேம எ�ெனனி�, ேகவல நிைலயி��ள ஆ�மா�க� ��தி ெய��வா�க� எ�� 

எ�ணிேய. 

(2) 

2680. ஒளியா� பர�� உளதா� பர�� 

அளியா� சிவகாமி யா�� சமய� 

களியா� பர�� க���ைற ய�த� 

ெதளிவா� சிவான�த ந�ட�தி� சி�திேய. 

(ப. இ.)  அறி�� ேபெராளியா� விள��� ���த��, எ��� மாறா உ�ைமயாக� திக��. ���த��, 

ேபர�� நிைற�த சிவகாமிேய யா��. 'சிவகாமி' எ�ப� சிவனா� விைழ�� வி��பேம த� வி��பமாக� 

ெகா�ெடா��� 'காமி' எ�பதா�. ந�ெனறி�க� நி�பா��� அளவிட�படாத ேபரி�ப� ெப�வா�ைவ அ�ளி� 

ெச��� ���த��, 

ேபர�ப� தி���ள�தி�க� ெவளி�ப����த�ளி� ெதளிவிைன ந��� ���த�� அ� சிவெப�மாேன யாவ�. 

இைவயைன��� ஆ�யி�க��� ைகவ�வ� அ� ெப�மானா� ெச�த��� தி����திைன� க�� ��பி�ட 

தி��ேப�றி� பயனாலா��. 

(அ. சி.)  ஒளியா� பர� - ஞானமாகிய பர�. உளதா� பர� - ச�தாகிய பர�. அளி - க�ைண. சிவகாமி - 

சிவான�த ச�தி. களியா� பர� - ஆன�தமாகிய பர�. ந�ட�தி� சி�தி - சிவான�த� ��தி� பய��. 

(3) 

2681. ஆன நடைம� தகள சகள�த� 

ஆன நடமா� ஐ�க� ம�தாக 

ஆன ெதாழில� ளாைல� ெதாழி�ெச�ேத 

ேத�ெமாழி பாக� தி�நட மா�ேம. 

(ப. இ.)  தன�ெகன� தி���வ� இ�லாத சிவெப�மா� ஆ�யி�களி� ெபா���� தி���� 

ெகா�ட��வ�. அ� தி����� மாயாகாரியமாகிய ந�மேனா� ப���வ� ேபா�றத��. அவ� ேம�ெகா��� 

தி���வ� தி�வ�ளி� ெகா��� தி���வ� ஆ��. க� �தலிய ெபா��களா� அைம�க�ப�ட தி���வ� நீரி� 

கல���கா� கைரயா� ேவ�ப�� அ�யி� ெச�� விள�கி� ேதா���. நனிமிக இனி��� இனியேதா� 

க�க�டா� ெச�த தி���வ� நீரி� கைர��கா� ேவ�படா� ஒ�றாகி� கைர��வி��. அ�ேபா� மாயாகாரிய 



���க� தி�வ�� ெவளியி� ஒ�றா�� கைரயா� ேவ�ப�� நி���. அ��� அ� தி�வ�� ெவளியி� கைர�� 

ஒ�றாகிவி��. அவ� அ��ெப�� ��திைன ஒ�வா� இய��கி�றன�. அ��� ஆ�யி�களி� ந�ைமயி� 

ெபா��ேடயா��. அவ� தி�வ�ளா� �ரி�� தி��ெதாழி�க� ஐ��. அைவ �ைறேய, பைட�த�, கா�த�, 

�ைட�த�, மைற�த�, அ�ள� எ�ப. அவ� ேத�ேபா�� இனிைம�� ந�ைம�� கனிைம�� அைம�த 

ெமாழிகைள�ைடய அ�ைமைய� ெச�பாகமாக�ைடய தி���வின�. அ� ��விைன� ெகா�ேட அவ� 

தி����திய��கி�றன�. 

(அ. சி.)  அகள சகள�த� - உ�வ� இ�லாதவ� உ�வ�ேதா� ��, ஐ�க�ம�தாக - பைட�பாதி ஐ�� 

ெதாழி�க��காக. அ�ளா� - அ��ச�திைய�ெகா��. 

(4) 

2682. �தா�ட ேபதா�ட ேபாகா�ட ேயாகா�ட 

�தா�ட ��தா�ட ேமாகா�ட ேதகா�ட 

தாகா�ட ைம�க� ம�தா�ட த�பர�� 

ஏகா�த மா�பிர மா�ட�த எ�பேவ. 

(ப. இ.)  அ�ட�க� ஒ�ப� வைக�ப��. அைவ ஐ�ெப�� �த�களானாகிய அ�ட��, அவ�றி� 

ேவ�ப�டைவயா�� காண�ப�� ேபத அ�ட��, ஆ�கா�ேக இ�விைன� கீடாக இ�ப ��ப� �க�� 

�க�வ�ட��, ெசறிவின� ேச��� பய� ����� ேயாக அ�ட��, இைவ யைன�ைத�� பரவி ேமலாக நி��� 

�தா�ட��, தி�வ�� ேப�றி� சிற�பிைனய��� ��தா�ட��. இ� தி�வ��ேப�றி�க� 

நீ�கா� ெப� விைழ� ெகா��� ேமாகா�ட��, �க����� க�வியா� ேதகா�ட��, �க�வி�ேம� மி� 

விைழவாகிய ேவ�ைக ெகா��� தாகா�ட�� எ�பன. இ� வ�ட�க� அைன�ைத�� ஐ�ெப�� ெதாழிலா� 

ஆ��ெகா�ட��பவ� சிவ�. அவேன ���த�வ�. அவ� தி�வ��க� ேவறற ஒ�றி�� நி�பேத பிரமா�ட� 

எ�ப. பிரமா�ட� - ெப��ேப�லக�; சிவனா� - தி�வ�ட�. 

(அ. சி.)  �தா�ட ேபதா�ட - ஐ��த�களா� ஆ�க�ப�ட மா�ப�ட ெவ�ேவ� பல ஆயிர அ�ட�க��. 

(5) 

2683. ேவத�க ளாட மி�ஆ கமமாட� 

கீத�க ளாட� கிளர�ட� ஏழாட� 

�த�க ளாட� �வன ��தாட 

நாத�ெகா� டா�னா� ஞானான�  1த���ேத. 



(ப. இ.)  ேவத�களாகிய மைற��க� ெதாழி�பட எ�பேத ஆட எ�பத� ெபா�ளா��. ெதாழி�ப�தலாவ� 

உலேகா� ஓதி�� ஓ�வி��� அத�ப� ஒ�கலா�றி� ேம�ெகா�ெடா�கி உ�ய� �ைண நி�ப�. ஆ�த� - பய� 

ெகா��த�. உலகெவா��கி�� உய��த� சிவ ெவா��க� அதனா� மி� ஆகம� ஆட எ�ற�ளின�. ஆகம� - 

இைற�� ேவத�ைத ெநறி �� என��, ஆகம�ைத� �ைற�� என�� ��ப. கீத�களாகிய ப� ��க� ஆட, 

விள�கமிக� ெசா�ல� ெப�� ஏ� அ�ட�க�� ஆட, ஐ�ெப�� �த�க�� ஆட, இ���� இ�ப�� நா�� 

எ��� எ���ப�ட உலக�க� ��வ�� ஆட ��ப�தாறா� ெம�யாகிய நாதத��வ�ைத இடனாக� ெகா�� 

சிவெப�மா� தி����தா�கி�றன�. அ� தி����ேத உ�ைமயறிவி�ப ஒ�ெப�� ��தா��. ஆ�த� - 

ெதாழி�ப�த�; �ைடெபய�த�. 

(அ. சி.)  ேவத�க� ஐ�தி� - அற�, ெபா��, இ�ப�, வீ� என நா��� ஆகம ��க�� ேச���. ஐ�� 

ஓ�� கைல....சி�தேன - ேபச�ப�கி�ற கைல, கால�, ஊழி, அ�ட�, ேபாத� ஆக ஐ�தி�� ஆ�� சி�த�. 

(6) 

2684. �த�க� ஐ�தி� ெபாறியி� �லைன�தி� 

ேவத�க� ஐ�தி� மி�மா கம�த�னி� 

ஓ�� கைலகால� ஊழி �ட�அ�ட� 

ேபாத�க� ஐ�தி� �ண��தா�� சி�தேன. 

(ப. இ.)  �ல��க�வி��� இடமாக� காண�ப�� ஐ�ெப�� �த�களி��, �லைன� ெகா��� 

ஐ�ெபாறிகளி��, அ� ெபாறிக��� 

 
1. ம��த�. சிவஞானேபாத�, 9. 3 - 3. 

" அவன�றி. தா�மானவ�, 10. எ��நிைற, 1. 

" ஆ��வி�தா�. அ�ப�, 6. 95 - 3. 

" ஆ�வா�. " 6. 25 - 3. 

" ��மா. 12. காைர�கால�ைமயா�, 61. 

ெபா�ளா� ஐ��ல�களி��, ெநறி �லா� ேவத�களி��, தி�ைவ�ெத��தி� சிரி�பா� மி��� சிவ 

வழிபா��ைனேய கிள��ெத��� ஓ�� �ைற �லா� ஆகம�களி�� ஓதிெயா��� ஏைன� கைலகளி��, 

கால�தி��, ஊழியி��, அ�ட��ண�வாகிய ஐ�தி�� வி�மிய ���த� சிவெப�மா� ேவறற� �ண��� 

தி����தா�வ�. அவேன சி�த� எ��� ெச�தமி�� சிற��� தி��ெபயரிைன�ைடய�. 



(7) 

2685. ேதவ� �ர�நர� சி�த�வி� தியாதர� 

�வ�க� ஆதியி� ��ப�� �வ�க� 

தாபதா ச�த� சமய� சராசர� 

யாைவ�� ஆ��� எ�மிைற  1யாடேவ. 

(ப. இ.)  சிவெப�மா� எ�க�� நீ�கமற நி�ற��� சிற�பின�. அதனா� எ��யி�� எ�ெபா��� 

�ைடெபய�வதானா� அவ� தி���ள� �ைடெபய�வி� தி���றி�பானா��. அதனா� எ�லா� �ைடெபய��சி�� 

அவ� �ைடெபய��சிேய என� ��வ�. அதைனேய அவ� ஆட� என�� ��ப. பிற��� ேதவ��, சிற��� 

ேதவராகிய �ர��, நர��, சி�த��, வி�தியாதர��, �வ�க��, நா�ேவறிய�ைக� பதிெனா� �வராகிய ��ப�� 

�வ�க��, தாபத��, எ��னிவ��, சமய�தா��, இய��திைண� ெபா��, நிைல�திைண� ெபா�� ஆகிய 

அைன��� சிவெப�மா� ஆட ஆ��. 

பிற��� ேதவ� - வா�லக�ேத இய�ைக� பிற�ெப�தியவ�. சிற��� ேதவ� நில�தி� பிற�� ��ணிய� 

ேப�றா� ேதவரா�� சிற���றவ�. நர� - ம�க�. ��ப�� �வ� ஆதி�த� ப�னி�வ�. உ��திர� பதிெனா�வ�, 

வ��க� எ�ம�, ம���வ� இ�வ�. தாபத� - �னிவ�. சமய� சமய�ேதா�. நா� ேவறிய�ைக - ஆதி�த�, உ��திர�, 

வ��க�, ம���வ� எ��� நா�வைக இய�பிரி�. 

(அ. சி.)  ேதவா�ர� - ேதவ�க�� அ�ர�க��. சி�த� - வாமிக�. 

(8) 

��தர� ��� 

2686. அ�ட�க� ஏழி�� க��ற� த�பா�� 

உ�ெட�ற ச�தி சதாசிவ� ��சிேம� 

க�ட� கரியா� க�ைண தி���� 

ெகா�ட� �ைமகாண� ���க�  2தான�ேற. 

(ப. இ.)  ஏழ�ட�க�� அ�பா�� அத�க�பா�� உ�� எ�� ஓத�ப�� ச�தியாகிய தி�வ��, அ�ேளா� 

எ�� ெசா�ல�ப�� சதாசிவ த��வ���சியி�ேம� க�ட�கரியதா� அ�ேள தி���வா� நி�� உைமய�ைமயா� 

க��களி�க� தி����தி 

 
1. �வ��. 8. தி�ெவ�பா, 9. 



2. மன�தக�தா�. அ�ப�, 6. 8 - 5. 

ேத�ெபா�. " 4. 8 - 3. 

ய���. சிவெப�மா� ெச��� ெசய� அைன��� சிவச�தியி� ெசயேல. அதனா� தி�வ�� ��திய��� என 

ஓதின�. 

(அ. சி.)  சதாசிவ���� - சதாசிவ த��வ� அ�ல� சாதா�கிய த��வ�தி� தைலயி�. 

(1) 

2687. ெகா�ெகா�� பா�டர� ேகா�ச� கார 

நடெம�ேடா ைட�தா� நா��� நா�� 

திட�� ெற��ேதவ தா�வா� தி�ைல 

வட��ற மாவன ம�னவ�  1தாேன. 

(ப. இ.)  சிவெப�மா� ெச�த��� தி����தி� தி��ெபய�க� வ�மா�: ெகா�ெகா��, பா�டர�க�, 

ேகா�, ஐவைக� ச�கார��ட� காளி���� �னி���� இ�ப� ���� ��ய எ��, ஐ�ெதாழி����, 

அ�சமய���� என இ�ப�திர�ெட�பன. இ�����க� ப�ேவ� கால�களி� ப�ேவ� இட�களி� 

நிக��திய�ள� ெப�றனவா��. அவ����� சிற�தன இர�ெட�ப. அைவ �ைறேய உ�தியி� விைழ� ெபா��த 

எ��த ெத�வ� த�ைம வா��த தி�ைலவன�கா����, அ�ேபா�� சிற�த ஆலவன� கா���� நிக��தியன 

எ�ப. தி�ைலவன� உலக நிக�வா� அ�பிய� ��தா��. ஆலவன� தி�வ� நிக�வா�. அ�ளிய� ��தா��. 

இவ�றா� நிக�வன இ�பிய� வா�வா��. ஐவைக� ச�கார�: நீ�க�, நிைல�பி�த�, �க�வி�த�, அைமதியா�க�, 

அ�பாலா�க� �தலிய கைல� ப�திக� ஒ���� ஒ��கமா��. கைல: நிவி��தி, பிரதி�ைட, வி�ைத, சா�தி, 

சா�தியதீைத என ஐவைக�ப��. இவ�ைற �ைறேய நீ�க� �தலாக� �றி�க� ெப���ளன. பா�டர�க� எ�ப� 

'பா�டர�' எனநி�ற� ெச��ளி� திரி�. 

ஆடலிைன அ�லிய �த� ெகா�ெகா��யீறாக� பதிெனா�ெற�ப. அவ�ைற வ�� சில�பதிகார 

அர�ேக��காைதயி� ேம�ேகா� ெச��ளா� உண�க: 

"கைடயமயி ராணிமர� கா�வி�ைத க�த� 

�ைட��மா ல�லியம� ��ப� - �ட�விழியா� 

ப�டமத� ேப�தி�� பாைவயர� பா�டர�க� 

ெகா��யிைவ கா�பதிேனா� ���." 

 



"பா�டர�க� ��க�ணா னா�� றத����, 

பா��தன வாறா ெமன�." 

 

"ெகா�� ெகா�விைட ேயானா�� றத����, 

ெபா��ய நா�கா ெமன�." 

 
1. ஆறறி. கலி�ெதாைக. கட�� வா���, 1. 

" ெகா�ைள�. அ�ப�, 6. 35 - 5. 

" ப�றா� " 37 - 6. 

" ெதா��. 5. 30 - 6. 

"�ரெமரி�த� ��மா� �ைளப��த� க�ச 

�ர ெனரி�த� வாணைனவா� உ��த� - ெபரிய 

அர��த லாகேவ ல��த� மாேயா 

னம��த லா�ய வா�." 

(அ. சி.)  இ�ம�திர� ����களி� வைககைள விள��கி�ற� :- 

(1) ெகா� ெகா�� - எ�லாவ�ைற�� அழி�� நி�� ஆ�� ���. 

(2) பா�ட� - பா�டர�க� என��ப�� ���ர�கைள எரி�த கால�தி� அ� நீ�றிைன அணி�� ஆ�ய 

��தி� ெபய�. 

(3) ேகா� - காபால� ���. பிரமன� சிரைச� ைகயி� ஏ�தி� ெகா�� ஆ�ய ���. 

(4) ச�கார� - நா�ேதா�� நட��� அழி�த� ெறாழி��காக ஆ�� ���. 

(5) நட� எ�� - ஐ�ெதாழி� நட��ட� காளி����, �னி நடன�, ஆன�த நடன� ஆக எ��. 

(6) ஐ�� - ��றால�, �ட�, தி�ைல, ேப��, ஆல�கா� இைவகளி� ஆ�ய ����க� ஐ��. 

(7) ஆ� - ஆ� சமய�களி�� அ�வவ� சமய���ேக�ற ����க� ேதவதா�வா� தி�ைல - 

ெத�வ�த�ைம ெபா��திய தி�ைல மர�க� உ�ள வன�. வட� - ஆலமர�. மாவன� - ெபரியகா�. 

(2) 

2688. பரமா�ட� �ேட பராச�தி பாத� 

பரமா�ட� �ேட படெராளி ஈச� 



பரமா�ட� �ேட பட�த� நாத� 

பரமா�ட� �ேட பர�நட மாேம. 

(ப. இ.)  பரமா�ட� என�ப�� அ�பா� அ�ட��� பராச�தியாகிய வன�பா�றலி� தி�வ� காண�ப��. 

அ�வ�ட��� நனிமி� ஒளி�ைடய ஆ�டவ� காண�ப�வ� அத�� ஓைச ெம�யாகிய நாத� காண�ப��. 

அ�வ�ட��� பரனாகிய சிவெப�மா� நடமா� ய��கி�றன�. 

(3) 

2689. அ��ச ெம�ன எ�மா��க� ேபாத�தி� 

த�கிய ெதா�தி எ��தாள ஒ�தினி� 

ச�கர� �லநா ���� தரி�தாட� 

ெபா�கிய கால� ���ேபாக� இ�ைலேய. 

(ப. இ.)  ெச�ெபா���ணிவி� ந�ெனறிேய ச�மா��க� என�ப��. அ�ந�ெனறி அ��ச� எ��� 

ேதா��ைய ஒ�த�. அஃதாவ� 'உர� எ��� ேதா��யா� ஓைர��� கா���, வரென��� ைவ��' 

ெநறிெயன� �றி��� �றி�பா��. அ�ந�ெனறியி� ���த�வ� ச�கர� ஆவ�. அவ� ந�நா�யி�� 

அறிவினி� த�கி� ெதா�தி� என� தாளமிைச��� தி����தா�வ�. அ�கால� தி�வ�� ெபா��� காலமா��. 

அ� தி�வ�� ந�மா��� ���. ஆனா� �ற�ேபா�� ேபா�� இ�ைல எ�க. 

(அ. சி.)  அ��ச� எ�ன எ�மா��க� - பிற சமய�கைள அட��வதி� அ��ச� ேபா���ள 

ச�மா��கமாகிய ைசவ�. ேபாத�தி� - ஞான�தி� ெதா�தி - ெதா�தீ� என� த��� தாள�. �லநா� - ���ைன 

நா� ெபா�கிய கால� ெந��கால� ேபாக� - அழித�. 

(4) 

2690. ஆன�தி யா�� பி�னவ� ��தா�� 

கான�தி யா�� க��தி� தரி�தா� 

�ன� ��ைன�� ஆ� ��வி�லா 

ஞான��� ஆ� ���தா�எ�  1நாதேன. 

(ப. இ.)  ஆ�யி�கைள உ�வி�த�ெபா��� அ��யி�க�மா�� அளவிற�த அ�� ��� பைட�த� �தலிய 

ஐ�ெதாழி� றி���� தா�கி�றன� சிவ�. ஆ�யபி�� அ�வ� நா�, உ�வ� நா�, அ���வ� ஒ�� ஆக ஒ�ப� 

தி���வ�களிடமாக நி�� ஒ�ப� வைகயான தி����தா�கி�றன�. ேபெரா��க� ெப��கா�ைட விைழ�� 

ேப�ழி� ெப����தா�கி�றன�. ஆ�யி�களி� க��தினி�� த�கியா�கி�றன�. ��� நா�க�� 



ஒ������ ந�விடமாகிய ��ைன���� தி�� ��தா�கி�றன�. எவ�றி��� ேமலா� ��� ேபறி�லாத ெம� 

�ண�வி�க� ப��ப�யாக வ�� தி����தா� நிைற��நி�றன�. அவேன அ�ேய�ைடய ஆ�யி� நாதனாவ�. 

(அ. சி.)  இ� ம�திர� ஆன�தி, அதாவ� ஐ�ெதாழி� நடன �த� ஞான���� ஈறாக ஆ�� 

ஆ�ட�கைள� �றி�த�. நவ���� சிவ�தி� ஒ�ப� ேபதமான ���. (அ�வ� 4, உ�வ� 4, அ���வ� 1 ஆக 

9.) 

(5) 

2691. ச�திக� ஐ��� சிவேபத� தாைன��� 

��திக� எ��� �தலா� பதெம��� 

சி�திக� எ��� சிவபத� தாென��� 

��திக� எ��ச� ெதா�நட மா�ேம. 

(ப. இ.)  தி�வ�ளா�றலி� வைக ஐ�தா��. அைவ �ைறேய வன�பா�ற� நட�பா�ற� என��, நட�பா�றலி� 

வைகயாகிய அறிவா�ற�, ெதாழிலா�ற�, அ�பா�ற� என�� வழ�க�ப��. இ� தி�வ�ளா�ற� ஐ��� �ைறேய 

பராச�தி, ஆதிச�தி, ஞானச�தி, கிரியாச�தி, இ�சாச�தி என�ப��. இ�வா�ற� நிைல�� ஏ�றவா� 

சிவெப�மா�� ஐவைகயாக நி�ற��வ�. ��தியாகிய வீ�ேப� எ�ெட�ப. அைவ �ைறேய சீல�, ேநா��, 

ெசறி�, அறி� 

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

" எ��. 11. காைர�கால�ைமயா�, ��த தி��பதிக�, 1. 

எ��� ந�ெனறி நா�ைமயி� ேப�க� நா��. அைவ உ�வ நிைலயி�� அ�வ நிைலயி�மாக எ�டா��. 

ஆ�டா� ெம�யி�க� உைற�� அறி� �த�வ� எ�ம� நிைல�� பதெம�டா��; எ�ெப�� சி�திக�� சி�தி 

எ�டா��. ஐ�ெப�� �த�க�, ஞாயி�, தி�க�, ஆ�யி� எ��� எ��� சிவனிைல எ�டா��. இ�ெவ��� உ�ைம 

கா�ட� ��தியாகிய ��ைம எ�டா��. இைவயைன�தி�� ���த� சிவெப�மா� ��� ேபறி�லாத 

ெதா�ைம� தி�நட� ந��ப�. சிவெப�மா� தி�நடேம சிற�பாக உல�யி�கைள ஆட�� பாட�� �ட�� 

ெச�கி�ற�. இைவேய தி�நட� �றி�பா��. 

(அ. சி.)  ச�திக� ஐ�� - பைர, ஆதி, இ�ைச, கிரிைப, ஞான�. சிவேபத�தா� ஐ�� - சிவ�தி� உ�வ 

ேபத�களாகிய அய�, அரி, அர�, ஈச�. அ���வ ேபதமாகிய சதாசிவ��. ��திகெள��� - பத��திக� எ���. 

கணபதி - அய�, அரி, ��க�, உ��திர�, இ�திர�, ச��, ஈச� கயிைல ஆக எ��. பத� எ��� - உ�வ அ�வ 



ேபதமா��ள சாேலாகாதி எ���. சி�திக� எ��� - அணிமா �தலிய சி�திக� எ���. சிவபத� தாென��� - ைசவ 

ச�ப�தமான பத�க� எ���. ��திக� எ��� - (1) பா��த� (நிரீ�சண�) (2) ெதளி�த� (�ேரா�கண�) (3) 

த��த� (தாடன�) (4) ��த� (அ���கண�) (5) ��த�� (தாள�திரய�) (6) திைச�க�� (தி��ப�தன�) (7) 

வைள�த� (அவ��டன�) (8) அமி�த� ெசாரித� (ேத���திைர). 

(6) 

2692. ேமக�க� ஏ�� விரிகட� தீேவ�� 

ேதக�க� ஏ�� சிவபா� கர�ஏ�� 

தாக�க� ஏ�ட� சா�திக� தா�ஏ�� 

ஆகி�ற ந�தி ய��கீ� அட��ேம. 

(ப. இ.)  எ�வைக ேமக�க��, எ�வைக� தீ�க��, எ�வைக �ட�க��, சிவ ஞாயி� ஏ��, 

ஏ�நாவிைன�ைடய தீ��, சா�தியாகிய எ�வைக அட�க�க�� சிவெப�மா� தி�வ��கீ� அட���. எ�வைக 

ேமக�க� ஆவன: 'ச�வ��த மாவ��த� ��கலாவ��த�, ச�காரி�த� �ேராண� காள�கி, நீலவ�ணேம� ேமக� 

ெபயேர' (பி�கல� - 71.) எ�பனவா�. எ�வைக� தீ�களான: நாவல� தீ�, சாக�தீ�, �ச�தீ�, கிெரௗ�ச�தீ�, 

ச�மலி�தீ�, ேகாேமதக� தீ�, ��கர� தீ� எ�பனவா�. ஏ�வைக �ட�க�: நீ�வா�வன, ஊ�வன, பற�பன, 

நா�காலின, நிைல�திைணயன, ம�க�, ேதவ� எ�பனவா�. சிவஞாயி� ஏ�. ெசவி, ெம�, ேநா��, நா��, ���, 

மன�, இ��� (��தி) எ��� அறித�க�வி ஏ�மா��. சிவபா��ர� சிவ�ரிய�. எ�வைகயட�க� ேம��றிய 

ெபாறிக� ஐ��, மன�, இ��� ஆகிய ஏ�� அட��த�. இ���: ��தி. 

(அ. சி.)  ேதக�க� ஏ� - எ�வைக� ேதா�ற�க�. சிவபா�கர� ஏ�� - சிவ�ரிய� எ��� 

ஞாேன�திரிய�க� ஐ��� மன�� ��திய� ஆக ஏ�. தாக�க� ஏ� - எ�நா. அ�கினி சா�திக� ஏ� - ஐ� 

ெபாறிகைள�� மன�, ��தி இைவகைள�� அட�கி இ���� நிைல. 

(7) 

ெபா�பதி� ��� 

2693. ெத�� வட��� கிழ��ேம� ��சியி� 

அ��த மானேதா� அ�� �க�தி�� 

ஒ�பி�ேப ரி�ப� �பய உபய��� 

த�பர� நி�� தனிநட�  1ெச��ேம. 



(ப. இ.)  ெத��, வட��, கிழ��, ேம��, உ�சி ஆகிய விய�த� தி��க�க� ஐ��� அ�ேளா� �றியி� 

காண�ப��. அ�ேளா� �றி - சதாசிவலி�க�. ஒ�பி� ேபரி�ப�திைனேய வ�வமாக�ைடய சிவெப�மா� அ�வ�, 

உ�வ�, அ���வ� எ��� ��திற� பா�பா��னி�� ேமேலாதிய தி��க�களினிடமாக� தனிநட� �ரி�த��வ�. 

இ�ேவ ெபா��� நடமா��. தி��க�க� ஐ��� �ைறேய ந��க�, விள�க�, ஆ�சி, ேதா��வி�த�, இய�க� 

எ�பன. இவ�ைற �ைறேய அேகார�, வாமேதவ�, த���ட�, ச�திேயாசாத�, ஈசான� என�� ��ப. இ���ைம 

வ�� சிவ த�ேமா�திர� ெச��ளா� உணரலா�: 

"உ�சி�க� ஈசான� ஒளிெதளிய� பளி�ேக 

உ�தர� �வதிைசைய ேநா�கி��� உக�ேத 

நி�சயி�த �க�தி�கீ�� ��வதிைச ேநா�கி 

நிக��க� த���ட� ேகா�கல�ேபா� நிறேம 

அ������ அேகார�� அற�கரி� கராள� 

அவி�தா� வல�ேதாளி� ெத�ேனா�கி அம�� 

ெச�ைசநிற� ெதரிைவ�க� இட�ேதா�ேம� வாம� 

சி��ற�தி� �க�ச�தி ேயாசாத� திக�வா�." 

ஒ�பி� ேபரி�ப� - நிரதிசய இ�ப�. 

(அ. சி.)  உபய உபய��� - அ�வ��� உ�வ��� அ���வ���. 

(1) 

2694. அ�யா� அரன� யான�த� க�ேடா� 

அ�யா ரவராவ ர�த� ��ேறா� 

அ�யா� பவேர ய�யவ ராமா� 

அ�யா�ெபா� ன�பல� தாட�க� டாேர. 

(ப. இ.)  சிவெப�மா� தி�வ�யி�ப�திைன� தி�வ�ளா� க�ேடா� ெம�ய�யாராவ�. சிவெப�மானி� 

தி�வ�ைள� ெப�ேறா� அ�ள�யாராவ�. தி�வ�யி�ப�திைன� சிவ��வின�ளா� �க�பவேர தி�வ�யாராவ� 

தி��சி�ற�பலமாகிய ெபா�ன�பல�தி�க� நிக�� தி����திைன� க�ேடா� சிவன�யாராவ�. இவ�க� 

ெம�ேய அ���� ேம�சிவ� நா�ைம�� ெப�ய�யா� நானிைலய� ேபச, என�ப�வ�. 

(அ. சி.)  அ�த� - சிவ�. அ� ஆ�பவ� - அ�ேச��ேதா�. 

(2) 



 
1. க�பைன. 12. தி�ைலவாழ�தண�, 2. 

2695. அட�காத எ�ைன அட�கி அ�ைவ�� 

இட�கா� பரான�த� ேதஎ�ைன இ�� 

நட�தா� ெச��ந�தி ந�ஞான� ��த� 

பட�தா�ெச� ���� ப��தி��  1தாேன. 

(ப. இ.)  ெபாறி�ல� அட�கி ந�ெனறி�க� ெச�லாத எ�ைன� சிவ��வா� எ��த�ளி� தி�வ���� 

அட�கிெயா��மா� ெச�த�ளின�. எ�க�� நிைற�� எ��� ெபா�றா� ஊ�� ேபரி�ப� ெப��ேதைன 

ஊ��ய�ளின�. எ� உண�வி�க� த�னிகரி�லா� தி����ைத� �ரி�த��கி�றன�. அவ� தி��ெபய� ந�தி 

எ�ப. அவேன ந�ஞான���த�. அ�ேயைன� பட�தி�க� காண�ப�� உயி� ஓவிய� ேபா�� அைசவற 

நி�றலாகிய நி�ைடயி� ���வி�தன�. அத�ேம� அ�ேய� உண�வி�� ப��தி��த�ளின�. 

(அ. சி.)  இட�கா� - பர�த பட�தா�. ெச�� - சி�திர� ேபா� அைசவற� ெச��. 

(3) 

2696. உ�பரி� ��தைன உ�தம� ��தைன� 

ெச�ெபா� றி�ம��� ேசவக� ��தைன� 

ச�ப�த� ��தைன� த�பர� ��தைன 

இ��ற நா�எ� அ�பி�ைவ� ேதன�ேற. 

(ப. இ.)  தி��கயிைலயாகிய உ�பரி�க� ஆ�யி� உ�ய� தி�� ��திய��� ��தைன, 

�த�வனா�நி�� தைலயாய தி����திய��� ��தைன, அழகிய ெச�ெபா�ன�பல�தி� தி����திய��� 

ேசவக� ��தைன, ஆ�யிரிேனா� ேவறற விரவிநி�� அ��யி�கைள� தி�வ�� ெதாட��ப���� ச�ப�த� 

��தைன, தாேன ���தலாக இ��� தி����திய��� த�பர� ��தைன, அ�ேய� இ���� வ�ணமாக நா� 

அ� தி����திைன� �ரி�த��கி�ற சிவைன அ�ேய� அ�பி�� ைவ�� வழிப�கி�ேற�. 

(4) 

2697. மாணி�க� ��தைன வ�தி�ைல� ��தைன� 

���ற ம��� �ரிசைட� ��தைன� 

ேச��ற ேசாதி� சிவான�த� ��தைன 

ஆணி�ெபா� ��தைன யா�ைர� பார�ேற. 



(ப. இ.)  மணிம�றி�� நட��ரி�� மாணி�க� ��தைன, ெச�தமி�� ெச�ெநறி��, சி�தா�த�� மி��� 

பயி�� வ�தி�ைல� ��தைன, சிற��� ெபா��திய ெபரிேயா� வா�� �வா� சீ�ைட� தி��சி�ற�பல� 

��தைன, தி��சைட� ��தைன, அள�படாத ேச��ற அறி�� ேபெராளிேயா� ந�ைம மி�மா� 

தி����திய��� சிவான�த���தைன, ஆணி�ெபா�ன�பல�ேத ஆ�யி�கைள� ேபணி� ��திய��� 

ஆணி�ெபா���தைன அளவி��ைர��� வ�ைமய� யாவ�? 

(5) 

 
1. ஆ��வி�தா. அ�ப�, 6. 95 - 3. 

2698. வி��� ெவ��� வி��எ�� ெம�ேசா�� 

த�ைம�� தாமறி யா�க� ச��ெக�� 

ெச�ைம சிற�த தி�அ� பல����� 

அ�மல�� ெபா�பாத� த��ைவ�  1பா�க�ேக. 

(ப. இ.)  அழிவி�லாத விய�த� ெச�ைமவா��த சிற�த தி� அ�பல�தி�க� ��திய��� 

அ�பல���தி�� அழகிய ெபா� ேபா�� தி�வ�� தாமைர�க� நீ�கா� ேபர�� ��பா���� காதலா� 

நிைன��� நிைன� மி�தியா� உயி���� �லனா�� கிைட�க� ெபறாைமயி� ேபர�ச�ெகா��� அ�ச�ேதா���. 

தாேன எ���வி��; பி��� ெம� ேசா��. தி�ைவ�ெத��ேத தி�வ�பல�தி��� ெகா������. காத�மீ� 

��தலினா� ேமெலன நிக�� எ�பதைன� க�ண�ப நாயனா� தி�வரலா�றி�க� ேமாகமாேயா�� ெச�றா� 

த�வினா� ேமா�� நி�றா�' எ�பதனா� க�� ெதளிக. 

(அ. சி.)  தி�வ�பல� ��தி� அ�� ைவ�பவ�க�� ஏ�ப�� ெம� அைடயாள�கைள இ� ம�திர� 

��கிற�. 

(6) 

2699. ேத�ட�� சி�ைத திைக�ப�� பி�ட��� 

வா�ட�� கா���தி யாகி வ���ல� 

ஓ�ட� மாைச அ��ள� தான�த 

நா�ட ����� நாடக�  2காணேவ. 

(ப. இ.)  �ற�ெச�� ஒ�ைற� ேத�த�ேவ��� எ��� எ�ண� ேதா�றா�. நா�டமாகிய சி�ைத 

ஒ�ைற� ��கி�� எணணா�. அதனா� சி�ைத� ேத�ட�� எ�றன�. நா�ட� ஈ� யாதாக� பா�� என� ��கி 



எ�ணிய ெபா�ைள மன� ப�றி ��பழ�க�தா� இ�னதாக� பா�ெறன நிைன���, ஆேமா அ�ேறா என ஐ���� 

திைக����. அ� திைக��� எ��சி ��ட� ெதாழி�ப�� இ��பா� நீ���. எனேவ மன� என ஒ�ெசா� 

வ�வி�� மன�திைக�ப�� என ���க. உட�பக�� ஏ�ப�� தள�� �தலிய வா�ட�க� நீ��� உயி���, இ��� 

எ�� ெசா�ல�ப�� ��தியி� வய�ப��. வய�படேவ, �ல�களிேலா�� உயி� அறிவி� ஓ�ட��. இைவெய�லா� 

அறேவ ேவ�ைக�� அவா�� அ��. 'ேவ�ைகயாவ� ெபா��க� ேம�ெச��� ப���ள�. அவாவாவ� 

அ�ெபா��கைள� ெபறேவ��ெம�� ேம�ேம� நிக�� ஆைச. ஆ�யிரி� உ�ள��ண�வி�க� தி�வ�� 

ேபரி�பநா�ட� ��கி வள��. இைவயைன��� அ�பலவாணரி� ெபா�பதி� ��திைன அ��ற�க�� வழிப�� 

இ���வா��� நிக�வனவா��. 

(அ. சி.)  ேத�ட�� - ஆைசெக��. வா�ட�� - தள��சி நீ���. கா� - பிராணவா�. ��தியாகி - ��தியி� 

வச�ப��. �ல� ஓ�ட�� - �ல�க� அட���. ������ - �தி��. 

(7) 

 
1. ைக��. 12. தி�நா��கரச�, 167. 

2. சி�தி�தா�. சிவஞானேபாத�, 4. 1 - 2. 

2700. காளிேயா டா�� கனகா சல�தா�� 

�ளிேயா டா�� �வலய� ேதயா� 

நீ�ய நீ�தீ�கா� நீ�வா னிைடயா� 

நா�ற அ�பல� ேதயா��  1நாதேன. 

(ப. இ.)  சிவெப�மா� காளிைய அட��வத�ெபா���� காளி�ட� ஆ�ய��கி�றன�. 

ெபா�மைலயாகிய ேம�ந�மைல�க� ஆ�ய��கி�றன�. ேப�� ��ட�க�ட� ஆ�ய��கி�றன�. 

நில�லக�ேத ஆ�ய��கி�றன�. ஐ�ெப�� �த�களினிடமாக நி�� ஆ�ய��கி�றன�. எ�ைலயி� காலமாக� 

தி�ைல� தி��சி�ற�பல�தி�க� சிற��ற நி�� ஆ�ய��கி�றன�. ஆ�த�: உல�யி� ெதாழி�ப�� ெபா���� 

தைலவனாகிய சிவெப�மா� ெதாழி�ப�த�. அவ� ெதாழி�ப�தலாவ� தி���ள�ெகா��த�. தி���ள� 

ெகா��தெல�ப� இ�னவா� ஆ�க என� சிவ� அறிவி� கணி�த�. 

(8) 

2701. ேம� ந�நா� மி�கிைட பி�கைல 

��மி� வானி� இல�ைக� �றி��� 



சா�� திைலவன� த�மா மலய�� 

ேட�� ��ைன இைவசிவ �மிேய. 

(ப. இ.)  அ�ட�தி� ந�வாக� ெபா�மைலயாகிய ேம� விள��கி�ற�. இ�ேபா� பி�டமாகிய 

உட�பக�� ந�நா� விள��கி�ற�. ந�நா�யிைன� ���ைன எ�ப. ேம�விைன நில�தி� ந��ேகா� எ�ப. 

ந��ேகா��� வடபா�� ெத�பா���ள ேகா�கைள வழி�ேகா�க� எ�ப. அ�ேபா� உட�பக�� இட�பா� நா� 

வல�பா� நா� எ�பன உ�ளன. இட�பா� நா� இைடகைல என�� வல�பா� நா� பி�கைல என�� �ற�ப��. 

ெசா�ல�ப�� இ� வான ெவளியி� ந��ேகா��� நிைலயிைன இல�ைக என� ��ப. இ� வில�ைக� ேகா��ட� 

தி�ைல� தி��சி�ற�பல�ேகா�� ெபா��தியி��கி�ற�. தி�ைல��� ெபாதியி� மைல��� ஊடாக� ெச��� 

நா� ந�நா�யா��. இைவேய ெத�னா��� சிவ�மியா��. இ� �ைற சிற�� �ைறயா��. ெபா��ைறயா� 

ேநா��� வழி இல�ைக��� ெபா�மைல��� ந�வி�க� உ�ள� தி�ைல. இ� விர�ட��� இைட�ப�ட� 

சிவ�மியா��. தி��ெதா�ட� �ராண��� 'மாதவ� ெச� ெத�றிைசயி�' மா��ைர���கா� ெப��ப�ற� 

�லி��, தி�ஆ��, தி��கா�சி, தி�ைவயா�, தி��ேதாணி�ர� �தலிய சிவ வழிபா��ட�க� பல என 

அ�ளிய�உ� கா�க. 

(அ. சி.)  ேம� ந�நா� - அ�ட��� ந�ேரைக�� (Equator), பி�ட��� ���ைன��. அ�ட��� 

இத� வட அயன வைர 

 
1. ெவ�றிமி�. ச�ப�த�. 2. 32 - 5. 

" ைபத�. அ�ப�, 4. 100 - 2. 

" ��தா. " 5. 22 - 2. 

" எ��. 11. காைர�கால�ைம, ��த. 1. 

க�� பி�ட��� இைடகைல பி�கைல நா�க�மா��. இல�ைக� �றி��� - இல�ைகயி� ேம�வி� �றிைய� 

பா��கலா�. (இதனா� ேம�மைல தி��ல� கால�திேலேய அழிெவ�திவி�ட� எ�ப� ேபாத�கி�ற�.) ேம� - �ேம� 

- �ேம� - என ��றா�. ேம� - �ம�தியேரைக�� - �மியி� அ�சேரைக�� ��� இட�; அ�தா� இல�ைக. 

�ேம� -வட��வ� (N. pole). �ேம� - ெத���வ� (S. pole). தி�ைலவன� - மலய� இைவ �மியி� ந�நா� (Axis) 

யி� இ��கி�றன எ�பைத இ� ம�திர� �றி�கி�ற�. 

(9) 

2702. �தல ேம�� �ற�தான ெத�கண� 



ஓ�� இைடபி� கைலெயா� ��ைனயா� 

பாதி மதிேயா� பயி�தி� வ�பல� 

ஏதமி� �தா�ட� ெத�ைலயி னீற�ேற. 

(ப. இ.)  �தேம� என�ப�� வடபா��ள ெபா�மைல�� ெத�கண��ற�ததான இல�ைக�� �ைறேய 

இைடகைல பி�கைல என�ப��. இ� விர�ட� ந�வணதாக� காண�ப�� தி��தி�ைல ந�நா�யாகிய 

��ைனயா��. பாதிமதியாகிய ஆ�யி� ஐ�ெத��தி� ந�வ� நி��� 'ய'கர�தா� ெபற�ப�� ஆவிேயயா�. 

அதைனேய சிவெப�மா� ��ய�ளின�. அ� ��ைம "�� 'ய'�பா�" (2271) எ��� உ�ைம விள�க� 

தி��பா�டா� உணரலா�. அ� பாதிமதி ��ய சிவெப�மா� இ� தி�ைலயி�க� (2361) இைடயறா� 

தி����திய�றி ய��கி�றன�. ��றம�ற இ� நில�லக அ�ட�� எ�ைல�� அ� ெவ�ைலயிர��� ந�வ� 

வ�� ����� ந��ேகா� தி�� தி�ைலயா��. சிவெப�மானி� தி��தைல அ�பியலா��. தி�வ� 

அ�ளியலா��. ஆ�யி� அ�பியலி�வழி� பாதிமதியாக வி����. அ�ளியலி�வழி ��மதியா��. பாதிமதி 

யா�கா� ஆ�யி� ���ண��� சி��ண��மாக இ���� ��மதியா�கா� அ� �யி� ���ண�வாக வி���� 

���ண�� நிைலயி�லாத உலகிய� இ�பமா��. சி��ண�� நிைலயி�லாத உலகிய� ெபா�ளா��. இ�விர��� 

சா�பா� வ�வ� ெபா�� வ�வமா��. ���ண�� நிைல�ைட� ெபா��� நிைல�ைட இ�ப�� ப�றியதா��. இ� 

விர��� சா�பா� வ�வ� அறிவிய�பா� ெபற�ப�� அ�� வ�வமா��. ெபா�� வ�விைன� பிைற ெயன��, 

அறவ�விைன ஆேனெறன�� உ�வகி�க�ப��. இ�வ�வ�கெள�லா� ஆ�யி�களி� உள�ப�ைப �கெமன� ��� 

உ�வகேமயா�. அதைன வ�� ெவ�பாவா� நிைன� ��க: 

'ஆணவ மாெம�ைம ஆைனகரி ஆ�ம��கா� 

ஏணஅரி மாவிைனயா� ஏ�பரி�� - ஆ�மா� 

ந�ெசறிவா� ெவ�ளாைன ஞானமா� ஆேன�� 

இ��கல� பி���ேம� எ�.' 

அறி� நிர��வத� �� ெப�ேறா� பி�ைளயிைன� த� ேதாளிேலா, இ��பிேலா, ஓேராவழி� தைலயிேலா 

த�கி இ���மா� ெச�வ�. அறி� நிர�பியபி� ெப�ேறா�த� தி�வ�யிேல அ�வ�விைன� சிற�த 

அணிெயன���� ��மிைச� ெகா�� வழிப��� தி��திய ந�ெனறி ேச� ம�க� த�கி யி����. அ� 

தி�வ��வ நாயனார�ளிய, 

"��தழீஇ� ேகாேலா��� மாநில ம�ன� 

அ�தழீஇ நி��� உல�." 



(544) 

எ��� ெச�தமி�� ெபா�மைறயா� ந��ணரலா�. அ� �ைற ேபா�� சிவெப�மா� பிைற�� 

இ��பிடமாகி�றா�. ஆேன�ைற ஊ�பவனாகி�றா�. இதனா� யா��� சிவெப�மா� சா�பாகேவ 

ஆ�யி�க� வா��. இ� ��ைம விள��� �றி�� வ�மா�: 

'எ�மா� இ���� இ��ப�� மாயி��ப� 

ெச�மா� பிைறஏ� ேச���தமி� - அ�மா�பா� 

ேப�பிைற ஆ�யிரா� ெப�மா� தைலயிட�தா� 

ேப�நிைற ��ற��கீ�� ேப�.' 

(அ. சி.)  �மி ந�ேரைக (Equator) அயனேரைகக� (Tropic of cancer and tropic of capricorn), 

இைவக��� இைடநிைலேய ��றா� பிைறைய அணி�த சிவெப�மா� ஆ�� எ�ைலகளா�� எ�� இ� ம�திர� 

�றி�கி�ற�. ஐ�� அ�பல�க�� இ� ெவ�ைலயிேலேய இ��பைத நா� கா�கி�ேறா�. 

(10) 

ெபா�றி�ைல� ��� 

2703. அ�ட�க� ஓேர�� அ�ெபா� பதியாக� 

ப�ைடயா காச�க� ஐ��� பதியாக� 

ெத��னி� ச�தி தி�அ� பலமாக� 

ெகா�� பர�ேசாதி ���க� தான�ேற. 

(ப. இ.)  ஏ�வைக அ�ட�க�� வி�மிய ���த� சிவெப�மானா� த��� அழகிய ெபா�ேபா�� 

ஊராக��, அவ�றி� உ��பாக� காண�ப�� ஐ�ெப�� �த�களி�� விரவி நி��� பான�க� ஐ��� பதியாக�� 

ெகா�� அவ� �ற��� தி����திய��கி�றன�. அ�ேபா� அவ� ஆ�யிரி� அக�� ந�நா��க� 

தி�வ�ளா�றைல அ�பலமாக� ெகா�� தி����திய��கி�றன�. அவேன அறி�� ேபெராளியா� 

பர�ேசாதியாவ�. ஆகாச�க� ஐ�தைன�� �ைறேய �ண�கட�த ெவளி, �ணெவளி, ெப�ெவளி, ெம� 

(த��வ�) ெவளி, ஞாயி�� ெவளி என� �ற�ெமா��. பதி: தைலநக�. 

(அ. சி.)  ஆகாச�க� ஐ�� - ம�ணி� ஆகாய�, நீரி� ஆகாய�, தீயி� ஆகாய�, வா�வி� ஆகாய�, 

ஆகாய�தி� ஆகாய� ஆக ஐ��. 

(1) 

2704. �ரான�த ேரைகயா�� ���த �ணமா� 



சிரான�த� �ரி��� ெத�திைச ேச��� 

�ரான�த ேபாகனா�� �ைவ�� தா�� 

நிரான�த மாகி நி��த�ெச� தாேன. 

(ப. இ.)  சிவ��வா� அ�ள�ப�ட இ�ப ெநறியா�, அ� ெநறி ெயா��கா� ேம�ப�ட சிவெப�மானி� 

எ��வா� �ண�தி�ப� 

நிைற�� நி�ற� ேவ���. அ� மாதவ�ெச� ெத�திைச ேச��தா��ேக ைக��வெதா�றா�. இ�பேம வ�வா� 

ஆ�யி�க��� ேபாக�ைத� �ரித� ெபா���� �ைவ� ��ேபா�� தி�ேமனிைய�ைடய தி�வ�ள�ைம�� தா�மாக� 

�ண��� நி�� சா�� ப�றாத ஏரி�பமா�� தி�� ��திய�றி ய��கி�றன�. நிரான�த� - எ��� ெபா�றா 

ஏரி�ப�. நி�� ெபா�றி�ப� - சாரி�ப�. �ைவ�� - காயா��. 

(அ. சி.)  �� ஆன�த ேரைக - ��வா� அ�ள�ப�ட ஆன�த மா��க�. சிர� ஆன�த� - ேமலான ஆன�த�. 

�ரான�த� - �ரி ஆன�த� - சரீர ஆன�த�. �ைவ - உமாேதவி. நிரான�த� - நி�தியான�த�. 

(2) 

2705. ஆதி பர�ஆட அ�ைக� கனலாட 

ஓ�� சைடயாட உ�ம�த ��றாட� 

பாதி மதியாட� பார�ட மீதாட 

நாதேமா டா�னா� நாதா�த ந�டேம. 

(ப. இ.)  ஆதிபரனாகிய சிவெப�மா� ஆ�தலாகிய தி���ள� �றி�� ேந�பட அவ� தி� அ�ைகயி�க� 

விள��� கனலா���. அைன�தி��� அ���கலிடமாக நில�� தி��சைட�� ஆ���. அ�சைட எ�லாரா�� 

ேபா�றி� �கழ�ப�வெதா�� அ� தி��சைடயி�க� காண�ப�� உ�ம�த� ஆகிய ஊம�த மல�� ஆ���. 

தி��சைடயி�றிக�� ஆ�யிராகிய பாதிமதி�� ஆ���. நில அ�ட�க�� ஆ�ன. அ��ைசவ� ெகா��� (2139) 

��ப�தாறா� ெம�யாகிய நாத�தி�க� தி�வ�ளா�ற�ட� சிற�தா�ன�. இதைனேய நாதா�த ந�ட� எ�ப. 

ந�ட� - நடன�. ஆ�ட� - �ைட ெபய��சி; அைச�. உ�ம�த� - மி�க களி�� எ�ற�� ஒ��. 

(அ. சி.)  பா� அ�ட� - �மி அ�ட�. நாதேமா� - நாத ச�திேயா�. 

(3) 

2706. ��பிட அ�பல� தா�ய ேகானட� 

அ�பர� ஆ�� அகிலா�ட ந�டமா� 

ெச�ெபா� ளா�� சிவேலாக� ேச����றா� 



உ�பர ேமானஞா னா�த�தி�  1உ�ைமேய. 

(ப. இ.)  அைன��யி�க�� அ��ட� வழிப�� இ�����ய ���த� சிவெப�மா� ஆ�ய தி�நட� 

தி��சி�ற�பல�தி�க�ணா��. அ� தி����� அழகிய சிவெப�மா� �ரி�த��� அகிலா�ட� 

தி����தா��. சிற�ெப��� ெச�ெபா�� விள��� தி��சி�ற�பல� சிவ �லகமா��. அதைன� சா��தவ� சிவ 

�லக�தவேர யாவ�. ஈ����ரி�� தி����ேத ேமலான ஞானவர�பி� ���த ஞான�தி� உ�ைம� 

தி����தா��. ஞான�தி� ஞான� எ�ப� ந�ெனறி நா�ைமயி� பதினாறா� ேபறாகிய ���த உ�ைம� ேபறா�� 

அ�ேவ அறிவி� அறிவா��. தி��தி�ைலேய தி�வ�� 

 
1. ந�பேன. அ�ப�, 6. 44 - 5. 

ேப�ைற� (2615) ெசய� �ைறயி� எளிதி� ���வி��� தி���. தி�வா�ரி� பிற�க�ேபெற���. தி��காசியி� 

இற�க� ேபெற���. ேதா�ற மைறய� ெதாழ�ேபறா��காசி, ஆ�றதி�ைல ��பா� அறி. 

(அ. சி.)  ��பிட - யாவ�� வண���ப�. சிவேலாக� - ெபா�றி�ைல. 

(4) 

2707. ேமதினி �ேவ� மி�ம�ட� ஓேர� 

சாதக மா�� சமய�க� ��ெற�� 

நாதேமா ட�த நடான�த நா�பத� 

பாதிேயா டா�� பரனி�  1பாதேம. 

(ப. இ.)  நாத�ைத�� நாத அ�த�ைத�� ேம�ெகா�� 'சீல� ேநா�� ெசறி� அறி�' எ��� நானிைல�� 

நா�பாத� என�ப��. அதைன அ��பவ�, தி�வ�ள�ைமயாவ�. அவ� ஆ�டவனி� ெச�பாதியாவ�. அவ�ட� 

சிவெப�மா� தி����தா�கி�றன�. அவ�ற� தி�வ�யிைணேய �ேவ� உலகிைன�� ஆ��வி�பதா��. 

ஓேரழ�ட�ைத�� ஆ��வி�ப�� அைவேய. ைக�ெகா�ேவா� த�தி�ேக�ப� ப��ைற ேபா�� விரி�த ெநறிக� 

��ெற��. அவ�ைற�� அவ� தி�வ�ேய ஆ��வி�கி�றன. 

(அ. சி.)  பாதி - சிவ� பாதி� சரீரி ஆகிய ேதவி. 

(5) 

2708. இைடபி� கைலயிம வாேனா �ல�ைக 

ந�நி�ற ேம� ந�வா� ��ைன 

கட�� திைலவன� ைகக�ட �ல� 



பட�ெவா�றி ெய��� பரமா� பரம�ேற. 

(ப. இ.)  அக��� காண�ப�� இைடகைல பி�கைல இர��� �ற�� �ைறேய ெபா�மைலயாக�� 

இல�ைகயாக�� ெகா�ள�ப��. ந�நா�யாகிய ��ைன தி�ைலவன� என�ப��. ந�நா�ேய எ�லாவ�ைற�� 

நட��கி�ற�. அ�ேபா� �ற��� தி�ைலவன� ெபா�மைல �த� இல�ைக யீறாக� ெகா�ள�ப�� 

நிலமைன�ைத�� ந�நி�� நட��கி�ற�. அதனா� 'கட�� தி�ைலவன� ைகக�ட �ல�' என ஓதிய�ளின�. 

யா�க�� நீ�கமற நிைற�ெதா�றி நி�பவ� 'பட�ெவா�றி' யாவ�. அவேன பரமா� பர�மாவ�. பரமா�பர� - ேமலா� 

வி��ெபா��. 

(6) 

2709. ஈறான க�னி �மரிேய காவிரி 

ேவறா  2நவதீ��த மி���ள ெவ�ேப�� 

ேபறான ேவதா கமேம பிற�தலா� 

மாறாத ெத�திைச ைவயக� ��தேம. 

 
1. பரிதி. அ�ப�, 5. 94 - 5. 

" விரிவிலா. " 4. 60 - 9. 

2. ஏவியிட��. அ�ப�, 6. 72 - 10. 

" �ம���. 12. ச�ப�த�, 409. 

(ப. இ.)  தமிழக�தி� ெத�பா� எ�ைல க�னியா�மரியா��. (வடபா� எ�ைல ெபா�மைல.) இ� ந�ெனறி 

நா�ைமயி� ந�ப��பா�. இதனக��� சிற�பாக ஓத�ெப�� தீ��த�க� ஒ�ப�. அைவ �ைறேய 'காவிரி, ய�ைன, 

க�ைக, சர�வதி, ெபா�றாமைர, ��கரணி, ேகாதாவரி, �மரி, தாமிரபரணி' எ�பன. ஏ� மைலக�� ஓத�ப�கி�றன. 

அைவ �ைறேய ைகைல, இமய�, ம�தர�, வி�த�, நிடத�, ஏம�ட�, நீலகிரி எ�பனவா��. இவ�றி�கிைடேய 

மாதவ� ெச� ெத�திைச�க� ெச�ெபா�ைள� த� ெபா�ளாக� ெகா�� திக�� ெச�தமி� ெமாழி�பா� ெநறி 

�லாகிய ேவத��, �ைற �லாகிய ஆகம�� ெதா�ைம�கால�ேத ேதா�றின ெவ�க. அவ�றா� ந�ெனறி�பட�� 

�ேயா� ெகாைல �ைல நீ�த தமி� ெநறி நி�� நனி நாகரிகராயின�. ஒ� ���தலா� சிவெப�மாைன வ�வி�றி� 

ெதா�� தமி���ைற நி�� வி�மியராயின�. அ� �ைறயா� ஒ�கலா�றி� தைலத�மா�றமி�லாத ெத�திைச� 

தமிழக� எ��� ெபா�றா இய�ைக உ�ைம� ��ைமேயயா��. யா�க� தி��ெதா�ட� �ராண�� 

ைவ���ைற�ப� வ�வனவ�ைற வ�� ெவ�பாவா� உண�க. 



"காவிரிேய ெப�ைணயம ராவதி ெபா��கலி- 

ேம� ெபா�ைந மிளி�ைவைய - தாவி�க�ைப 

ெகா�ளிட�பா லி�ெக�ல� ��ம�ணி ��தா� 

ெவ�ளா� க�ைகநிவா ேம�." 

(அ. சி.)  ஈறான க�னி - தமி�நா����� ெத�� எ�ைலயாக விள��� க�னி ஆ�. க�னி நதி�� - �மரி 

நதி��; (2000 வ�ட�க� ��னேர ஒளிநா� - ெப�வளநா� - �மரி நா�ேடா� கட�ெகா�� அழி�த�.) ஒ�ப� 

தீ��த�க�� ஏ� ெவ���க�� ெத�னா����� இ��பன. இ� ம�திர�தா� �த��த� ேவத ஆகம�க�� 

ெத�னா���தா� பிற�தன எ�ப� ெதளிவாகி�ற�. 

(7) 

2710. நாத� தினிலா� நா�பத� ேதயா� 

ேவத�தி லா�� தழல�த  1மீதா� 

ேபாத�தி லா�� �வன ��தா�� 

தீத�ற ேதவாதி ேதவ� பிரான�ேற. 

(ப. இ.)  இய�பாகேவ பாச�களினி��� நீ�கிய இய�ைக உ�ைம அறி� இ�ப� ெப�மா� ேதவாதி ேதவ� 

பிரானாவ�. அவ�, தி�வ�ளா� நாத�தினி� ஆ�ய��கி�றன�. சீல�, ேநா��, ெசறி�, அறி� எ��� 

நா�பாத�தி�� ஆ�ய��கி�றன�. ெநறி�லாகிய தமி�ேவத�தி�க� ஆ�ய��கி�றன�. சிவ ேவ�வி� 

தழ��சியி�� ஆ�ய��கி�றன�. சிவஞான ேபாத� ந��� �ைற�லாகிய தமிழாகம�தி�க��� 

ஆ�ய��கி�றன�. இ� �ைறயா� இ� ��றி�ப�� நா�� �வன ��வ�� ஆ�ய��கி�றன�. அவ� 

வி�மிய ���த� சிவெப�மானாவ�. 

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

" �ெம�. அ�ப�, 5. 18 - 8. 

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

(அ. சி.)  நா�பத� - சரிையயாதி நா��பத� தழல�த� - ஓமா�கினி. 

(8) 

2711. ேதவேரா டா�� தி�வ�பல� தா� 

�வேரா டா� �னிசன� ேதாடா�� 



1பாவி�� ஆ�� பராச� தியிலா�� 

ேகாவி�� ஆ��� ��த� பிரான�ேற. 

(ப. இ.)  நா� ேவறிய�ைக� பதிெனா� �வ� எ�� ெசா�ல�ப�� ேதவேரா� ஆ�ய��கி�றன� சிவ�. 

அவேன தி� அ�பல�தி� க��� ஆ�ய��கி�றன�. இ�ப�� நா�கா� ெம�யாக� க�த�ப�� 

�ணெம�யி�க� உ�ளாராகிய, சிவெப�மா� தி�வாைணயா� ��ெதாழி��ரிய அய�, அரி, அர� எ��� 

�வ�ட�� ஆ�ய��கி�றன�. �னிவ� ��ட��ட�� ஆ�ய��கி�றன�. ெச�தமி�� தி��ைற� 

தி��பா���க�ட�� ஆ�ய��கி�றன�. தி��ைற� பாவி� ெச�� ெபா�ளா� விள�கிய��பவ� 

தி�வ�ள�ைம. அவ�ட�� ஆ�ய��கி�றன�. ேகா எ�� ெசா�ல�ப�� ஆ�யிரி� க��� 

ஆ�ய��கி�றன�. ேகா - இயமான�. 

(அ. சி.)  �வ� - அய�, அரி, அர�. �னிசன� - தவ�த�. ேகாவி�� - சீவ��. 

(9) 

2712. ஆ�  2�க�தி� அதிபதி நாென��� 

�� சமய� ��பர� நாென��� 

ேதறின� ெத��� தி�அ�ப ல��ேள 

ேவறி�றி ய�ண� விள�கிநி� றான�ேற. 

(ப. இ.)  ஆ� தி��க�கைள�ைடய அ�ளா� தி���வி���ரிய ெச�ெபா�� ெச�வ�� வி�மிய. 

���த�வனா� சிவெப�மாேனயாவ�. அவேன அ�பலவாணனாவ�. 2693-இ� ஓத�ெப�ற ஐ�� தி��க�க�ட� 

மைறவாக� கீ�ேநா�கிய தி��க� ஒ������� தி��க�க� ஆறா��. மைற�க� அ�மைற ய��� 

�ைற�கமா��. அ�மைற - உபேதச�. ஒ��ைடெயா�பாக ஐ�� தி��க�க�� ஐ�ெதாழி���� அைம�தனவா��. 

அைவ வ�மா�: ேம���க� பைட�த�, கிழ���க� கா�த�, ெத���க� �ைட�த�, வட�� �க� மைற�த�, 

உ�சி�க� அ�ள� எ�ப. எனேவ ஆறாவ� தி��க� சிவ��. ஆ� தி��க� �றி�� ஆ� ஆதார�கைள� 

�றி��� உ�ைமயா��. அ� �� '�மர��பர�' என இ�வைக வழ�கி�� ெப�க வழ��வதானா�� உணரலா�. 

ேம�� அ� ��ைம வ�� அ�ப� அ��ெமாழியா�� உணரலா�: 

 
1. ப�ணி�. அ�ப�, 5. 44 - 8. 

" க�தமல��. " 6. 84 - 4. 

2. ஆ�ெகா. அ�ப�, 4. 18 - 6. 



" த�கன�. " 6. 74 - 7. 

" �க�விழி - தி��தணிைக �ரா. சீபரி�ரணநாம�படல� - 183. 

"��ைன யா�மயி� ஊ�தி ��கேவ� 

த�ைன யாெரனி� தாேனா� தைலமக� 

எ�ைன யா�� இைறயவ� எ�பிரா� 

பி�ைன யாரவ� ேபெரயி லாளேர." 

(5. 16 - 7.) 

தி���க���� சிவெப�மா���� தி��ெபய� �ைற ேவ�பாேடய�றி� ெபா�� ேவ�பா���. �ைறேய 

அக�� நீ�� ஆ�� நீ�� ேபா�� ஒ�ேறயா�. இ� ெவா�பா�� உண�க. அ� ��ைம ேத�றேவ தி���க� 

ெப�மா�, ெத�வ நா�சியாைர��, வ�ளி நா�சியாைர�� ஒ��� தி�மண� �ரி��ெகா�டன�. ஈ��� 

தி�மண� எ�ப� ெசவியறி���� ஆ�ெகா��த�. இ�வ�� ஆ�யி�களி� இ�ேவ� நிைலகைள� �றி��� 

�றி�பா��. ஒ�வைக ெச��ல�ேதவ�� வள�த�. ம�ெறா�வைக ஐ��ல ேவட�� வள�த�. இ�வைகயினைர�� 

சிவ��வாக வ�� ஆ�ெகா�பவ� தி���க� ஒ�வேன யா�. இஃத�றி� தி���கனி� ெதாழிலா�ற� 

விைழவா�ற� என� ��வ� உ�ைம�� மாறா��. தி�வ�ளா�றலி� நிைல பலவாெமனி�� ெபா�� ஒ�ேறயா�. 

���த� சிவெப�மானி� தி�வ�ளா�றைலேய அவ��� மைனவி ம�களாக உ�வக� ெச�வ� உ�ைம�ண��த 

ந�லா�. அ� வா�ற���� பி�� ேவேறா� மைனவி ம�களாக உ�வகி��� மர� யா��மி��. இ� ��ைம, 

'ெச��� சிவனா� தி�வ�ேள ம�க� மைன 

ஒ�பா� அவ��கைவயி� ேறா�.' 

எ�பதனா� நிைன� ��க. ப� �ைறயா� ெவ�ேவ� ெநறிகளி��ளாரைனவ�க��� சிவ��வா� - அ��க� 

��பரனா� விள�க� ெச�த�ளி அ�வ� ெநறி�க� நி�பவ�� சிவேன. இ� ��ைமகைள� தி�வ�ளா� ேத��� 

ெதளி�தவ� ெத�பா� தி�ைல�க� தி��சி�ற�பல�தினிட�ேத ேவ��ைமயி�றி விரவி நி�ற��பவ� சிவேன 

என�� அவேன அ�ணலாக�� விள�கிய��கி�றன� என�� தி��ைறக� ஓ�� ெச�விய ��ப�திைன 

அ�ளா� உண�வ�. 

(அ. சி.)  ஆ��க� - ஈசான�, த���ட�, அேகார�, வாம�, ச�திேயாசாத�, அேதா�க�. 

(10) 

2713. அ�பல� ஆடர�  1காக அத�மீேத 

எ�பர� ஆ�� இ�தாளி னீெராளி 



உ�பர மா�ஐ�� நாத�� ேரைக�� 

த�பத மா�நி�� தா�வ� த��ேம. 

(ப. இ.)  தி��சி�ற�பலேம ஆ�� அர�கமாக�ெகா�� அத� க� எ�ெப�மானாகிய சிவெப�மா� 

தி����திய��கி�றன�. எ�ெப�மா� த� இர�� தி�வ�களி�� இ�ெப�� அறிெவாளி ேதா��மா� 

தி����திய��கி�றன�. இ�ெப�� ஒளி ��ண��� ���ண��மா��. ேமேலா�கி ஒளி�� ஐவைக 

ஓைசயி� ேகா��� க��� நி�� தி����திய��கி�றன�. அ�ம�ேடா? 

 
1. ஒளிவள�. 9. தி�மாளிைக�ேதவ�, ேகாயி�, 1. 

அ�ேவாைசக� திக�� �மாையயிைனேய த� ேந�நிைலயாக� ெகா�� எ��த�ளிவ�� அ��கி�றன�. 

ஐவைக ஓைச: ��ேணாைச, நிைனேவாைச, மிட�ேறாைச, ெசவிேயாைச ேக�பி��� ஓைச. ��ண�� - 

அபரஞான�. ���ண�� - பரஞான�. 

(அ. சி.)  ஐ�� நாத� - ஐவைக வா��களா��ள நாத�க�. 

(11) 

2714. ஆ�ய கா�� அதி�சில� ேபாைச�� 

பா�ய பா��� பலவான ந�ட�� 

��ய ேகால� ��பர� ெகா�டாட� 

1ேத�� ேளக�� தீ��த�ற வாற�ேற. 

(ப. இ.)  தி������ �ரி�� தி�வ���, அ� தி�வ��க� கிட�� ஒலி��� மைற�சில�ெபாலி��, அ� 

சில�ெபாலியி� விரிவாக� காண�ப�� தி��ைற� தி��பா���க��, அ� தி��பா���களி� மைற�ெபா�ளா� 

விள��� பலவைகயான தி�நடன�க�� சிவெப�மா� தி�வ�ளா� �ரி�த��கி�றன�. 

அத�ெபா����ெகா�ட�ளிய தி��ேகால�� பலவா�. அ�வைக அ����� ேகால�கைள� ெகா�� வ�பவ� 

��பர�. அ�வா� வ�வ�� ெம��ண�வின� ெகா�டா�த�ெபா���� உ�த�ெபா���மா�. அவைன� 

தி�வ�ளா� அ�ேய� உண�வி� உ�ேள ேத�� க��ெகா�ேட�. கா�ட�� அ�ற� பிற��. உ�ற� சிற��. 

சிற�ெபனி�� தி�வ�� ேபெறனி�� ஒ�ேற. 

(அ. சி.)  அ�றவா� - பிற�� அ�றவா�. 

(12) 

2715. இ�தய� த�னி� எ��த பிராண� 



கரசர ணாதி கல��� ப�ேய 

அரதன ம�றினி� மாணி�க� ��த� 

�ரவனா� எ�க�� ���க� தாேன. 

(ப. இ.)  மாணி�க� ��த� எ�� ெசா�ல�ப�� ஒ�பி� ஒ� ெப�� �த�ைம� ��த� சிவெப�மா�. 

அவ� தி�வால� கா���க� மணிம�ற� அணிெபற� தணியா� ெப����திய��கி�றன�. அவேன 

அைனவ���� ெம���ரவனாவ�. மணிம�ற� ஐவைக ம�றி�� �த�ைம வா��த�. ஏைனநா�� ம�ற�க�� 

ெபா�, ெவ�ளி, ெச��, ஓவிய� என�ப��. இ�ைவ��� ஒ��ைட ெயா�பாக� 'சிவயநம' எ��� 

தி�ைவ�ெத��திைன� �றி�பதா��. இ���ைமயிைன வ�� ெவ�பாவா� நிைன���க: 

"ேமலா� 'சிவயநம' ேம�மணி ெபா�ெவ�ளி 

பாலா�ெச� ேபா�ம� ப�ற�ேபா� - ேமலா� 

அவனாட� ெச�வனக� ஆ�தி�ைல �ட� 

தவெந�ைல ��றால� தா�." 

ம� - ஓவிய�. ஆ� - தி�வால�கா�. �ட� - ம�ைர. 

 
1. ேத�� அ�ப�, தி�வ�கமாைல, 12. 

" தி��சில�. தி���தியா�, 17. 

ேம�� எ�லா இட�களி�� அவ� இைடயறாதிய��� தி����ைத உக�த�ளின�. அ� தி����தி� 

தி�வாைண� ெதாட�பா� ெந�ச�தி� க�ெண��த உயி��� ைககா� �தலிய ெபாறிகைள� கல�� 

இய��வதாயி��. 

(அ. சி.)  அரதன ம�� - இர�தினசைப (தி�ஆல�கா�) �ரவ� - ��. 

அ��த� ��� 

2716. ���� வ�றி� �னி��� உ�வ� 

அ��� வாவ�� அ�த அ�ேவ 

திரி�ைர யாகி� திக�த� வா�� 

உ�வ� வா�� உைமயவ� தாேன. 

(ப. இ.)  ��வி� தி���ைவய�லாம� இைடயறா� நிைன�� இ���� தி��� ேவெறா��மி��. 

�னி�த� - இைடயறா� நிைன�த�; தியானி�த�. க��லனாகாத அ�வவ�வமாவ� அ�ைம வா��த 



அ���ேவயா��. திரி�ைர எ��� தி�வ�� திக��� விள��வ�� அ���வ�ேவ. உ�வமா��, அ�வமா�� உ�� 

விள��பவ� உைமயவளாவ�. 

(அ. சி.)  �னி��� - நிைன���. 

(1) 

2717. தி�வழி யாவ� சி�ற� பல�ேத 

��வ� ��ளா� �னி��� உ�ேவ 

உ�வ� வாவ� ���ண�� ேதா��� 

அ��வழி யாவ�� அ�வழி தாேன. 

(ப. இ.)  சிவெப�மா� தி�வ�யிைன� ேச��� இ���த�� எ��� வா��பான தி�வழி ந�ெனறி 

நா�ைமயா��. அ�ேவ சி�ற�பல� தி����தா��. சிவ��வ�விைன அக�ற இைடயறா� எ��வா��� 

அ���ேவ சி�ற�பல�தி� �னி��� தி���ெவ�ப� ெத�ள�ெதளிய ��ள��� �லனா�. சிவ��வி� 

தி���ேவ அ���வா� ந���� அ�பலவாணரி� அ���வா��. இ���ைமயிைன அ�ளா� 

����ண��ேதா���� தி�வ�� வழியாவ�� அ� தி��சி�ற�பல வழிேயயா��. 

(அ. சி.)  தி�வழி - ந�ெனறி. உ�ளா� �னி��� - உ�ள�தி� நிைன���. 

(2) 

2718. நீ�� சிரசிைட� ப�னிர� ட��ல� 

ஓ�� உயிெர�� ேதா�கி �தி�திட 

நா�மி� நாதா�த ந�ெப� மா�உக� 

தா�� இட�தி� அ�பல� தான�ேற. 

(ப. இ.)  சிரசி�க� உ�சி��ேம� ப�னிர�� விர�கிைடவைர உயி��� எ��� ஓ��. ஆ�� ஓ�கி 

எ��� ேதா�றி�மா� நீ�� 

நா�மி�. நாத��வாகிய ந�ெப�மா� மி�க உக��ட� தி����தா�� இட� அ�வா��. அ�ேவ தி�வ�பலமா��. 

தி�வ�பல� - தி�ைல� தி��சி�ற�பல�. 

(அ. சி.)  உயி� - பிராணவா�. 

(3) 

2719. வளிேமக மி�வி�� வானக ேவாைச 

ெதளிய வி��பி� திக�த� வா�ேபா� 



களிெயாளி யா�� கல��ட� ேவறா� 

ஒளி�� வாகி ஒளி��நி� றாேன. 

(ப. இ.)  வான�தி�க� கா�� வீ�கி�ற�. ேமக� தவ�கி�ற�. மி�ன� மி��கி�ற�. வானவி� 

ேதா��கி�ற�. ஓைச எ�கி�ற�. இவ�றி�ெக�லா� வான� இட�ெகா��பி�� அ�வான� இவ�றினா� 

ெதாட���ணா� ேவறாக� தனி��நி�� திக�கி�ற�. அ�ேபா�� சிவெப�மா�� களி�பிைன� த�� ஒளிக� 

ஆ�ட�� கல�� அவ�றி��� ஒளிெகா��� நி�கி�றன�. அ�ஙன� நி�பி�� தா� தனி� ேபரறிெவாளி வ�வா�, 

மைற�� நி�ற��கி�றன�. அ�வைகெயாளி: அகநிைல ஆதார�க� ஆறி�� காண�ப�� அ��விள�கெவாளி, 

ஓரறி� �த� ஆறறி� ஈறாக� காண�ப�� அறிெவாளி. 'அ�வைக� சமய� ேதா���� அ�வவ� ெபா�ளா�'� 

ேதா��� சமயெவாளி. 

(அ. சி.)  களிெயாளி ஆ�� - ேமலான �ெவாளி �தலிய ஆ� ஒளிக��. 

(4) 

2720. தீ�த� ஐ��� திைசெய��� கீ�ேம�� 

ஆ�� அறிவி�� க��ற� ஆன�த� 

மாையமா மாைய கட��நி� றா�காண 

நாயக� நி�� நட�ெச���  1மாற�ேற. 

(ப. இ.)  ஐ�ெப�� �த�களி�� ஒளி��வா� ந�நி�� ஓ�கி உய��� வள��� ஒளித�வ� தீ. அ� தீ 

ஒளியா� �றவி�ைள� ேபா��கி�ற�. ��டா� ெவ�ப�ைத�� உணா �தலியவ�ைற� பத� ெச�வைத�� 

�ரிகி�ற�. அ�ேபா� சிவெப�மா� அறிெவாளிைய�� அ��பத�ைத�� �ரி�த��கி�றன�. அ��ைறயா� தீ 

அவ��� ஒ��ைடெயா�பா��. அ�தைகய தீ �தலிய ெப�� �த�க� ஐ���, திைச எ���, கீ�� ேம�� ஆகிய 

ப����ல�� நிைல�களனாக� ெகா�� ஆ�� ஆ�யிரி� அறிவி��� அ��றமாக� காண�ப�வ� தி�வ�� 

ேபரி�ப� �வாமாைய �மாைய எ�� ெசா�ல�ப�� மாைய மாமாையைய� கட��நி�ற ெம��ண�வின� 

அறி��க�ெகா�� கா�மா� நாயக� நீ�கா�நி�� நட�ெச�த��கி�றன�. இ�ேவ அ�பலவாண� 

இ�பரிைட�� ஆ�யிரி� அக�திைட�� அறிவிைட�� இைடயறா� ெச�� ேபாத�� தி�வ����தா��. 

(அ. சி.)  தீ �த� ஐ��� - ஐ�� �த�க��. 

(5) 

 
1. மாையமா. சிவ�பிரகாச�, 70. 



2721. ��த� கல�தி�� ேகா�வைள யாெளா�� 

��த� கல�தி�� ேகாதிலா ஆன�த� 

��த� கல�தி�� ேகாதிலா ஞான��� 

��த�� ��தி�� ��ததி� ேமல�ேற. 

(ப. இ.)  ��தனாகிய சிவெப�மா� அழகிய ��ளிகைள�ைடய வைளயைல யணி�� கிைள�ற விள��� 

தி�வ�� அ�ைம�ட� கல�� ஆ�யி�க�� அளவிலாநல� உளெமா�� �ரிகி�றன�. அவ�த� தி�வ��கல�பா� 

��றம�ற ேபரி�ப� சீ�ற� ெப���. அவ� தி�வ��ண�ெவன�ப�� ��றமிலாத சிவஞான விள�க��டா��. 

��த�� ��தி�� ஆகிய சிவ�� சிைவ�� தி����தி�ேம� தி�ேநா�க� ெகா�ட��கி�றன�. 

(அ. சி.)  ��தி - நடமா�� சிவகாமி. 

(6) 

2722. இட�ெகா�ட ச�தி�� எ�ைத பிரா�� 

நட�ெகா�� நி�றைம நா�� அறி�ேத� 

பட�ெகா� நி�றஇ� ப��யி�� ெக�லா� 

அட�க�� தாமா�நி� றா�கி� றாேர. 

(ப. இ.)  சிவெப�மானி� இட�பாக�ைத� தன�� இடமாக� ெகா�� திக�பவ� தி�வ�ள�ைமயாகிய 

ச�தி. அவ�ட� வி��� பிரிவி�றி இ�ேவ��வி� ஒ� ேபரியா�ைகயா� ஒ��� திக�பவ� சிவெப�மா�. அவ� 

தி�நட��ரி�� சீெரா� நி�றைமைய அவன�ளா� அ�ேய�� அறி���ேள�. பட�ேபா�� மைற�பிைன� ெச��� 

ஆணவ வ�லி�ைள� ெபா��தி��ள பலேவ� உயி�க�ெக�லா� ேபரறி�� ேபரா�ற�� ேபரி��� எ��� மாறாதிைய 

த�ெபா��� அ� சிவெப�மா� அட�க�� தாமாகநி�� ஆ�ய��கி�றன�. ஆ�த� - அைன�ைத�� 

�ைடெபய�வி�க� தி���ள� ெகா��த�. பட� - �ணி; திைர�சீைல. 

(அ. சி.)  இட�ெகா�ட - இட�பாக� ெகா�ட. பட�ெகா� - ஆணவமல மைற���ெகா��. 

(7) 

2723. ச�தி வ�� சகல ஆன�த�� 

ஒ�தஆ ன�த� உைமயவ� ேமனியா� 

ச�தி வ�� சகள� ெத��திர�� 

ஒ�தஆ ன�த� ஒ�நட மா�ேம. 



(ப. இ.)  எ�ெபா�ளா� எ�விட�� எ�வைக இ�ப� காண�ெபறி�� அ�வைன��� அ�ளா�றலா� 

ச�தியி� உரிைமேய. அதனா� அைன�தி�ப�� அ�ளா�றலி� தி�வ�ெவ�றன�. உ�ைம அறி�, இ�ப� எ��� 

ஒ�பி� ெபா�� ��ற�� உைடைமயாகிய உலக��, உலகிய� ெபா��க�� அவ�றி� �தலாகிய மாைய�� உ�ைம 

ஒ��ம��� உ�ளன. அ�ைமயாகிய ஆ�யி�க� உ�ைம�� அறி�� உைடயன. உைடயானாகிய ���த�சிவ� 

உ�ைம��, அறி��, இ�ப�� 

எ��� ��� �ைடய�. தன��� தாேன ஒ�ததா� ஈ�� எ���� இ�லதா�� காண�ப�� வி�மிய அழியா� 

ேபரி�ப� தி�வ�ளி� தி�ேமனியா��. ச�தியி� வ�வ� அரிசி மாெவா�� உ�ள�. அ�மாவினி��� ப�ேவ� 

உ�வ�, சைம�பா� நிைனவி�ேக�றவா� அைம��. அ�ேபா� தி�வ�ளி�கணி��� சிவ� தி���ள�தி��� 

த�கவா� சிற��ேதா���. அதனா� ச�தியி�வ�� சகளமாகிய வ�வ நிைல�கள��� ேதா�றி எ��. எ��த 

சிவ�� சிைவ�மாகிய இர��� ஒ��� திர�� ஆ�யி�க��� ேபரி�ப�திைன ஊ��வதாக �வ�தநிைல ஒ�பி� 

தி�நடமா��. 

(அ. சி.)  இர�� ஒ�த - ச�தி-சிவ நடமிர���. 

(8) 

2724. ெந�றி�� ேநேர ��வ� திைடெவளி 

உ����� பா��க ெவாளிவி� ம�திர� 

ப����� ப�றா�� பரம னி��திட� 

சி�ற� பலெம�� ேத���ெகா�  1ேடன�ேற. 

(ப. இ.)  ெந�றியி�க� ேந�ந�வா� ��வம�தியி� காண�ப�� இைடெவளி தி�ைல� 

தி��சி�ற�பலமா��. ஆ�� உ�� உ��� பா��க ஒளிவி� ம�திர� 'சிவசிவ' எ��� ெச�தமி�� தி�மைறயா��. 

ப�ற�றா� ப����� ப�றா� நி�பவ� சிவெப�மா�. அவேன பரம�. அவ� உடனாக இ���� இ��பிட� ேமேலாதிய 

��வந�வாகிய தி�ைல� தி��சி�ற�பலெம�� தி�வ�ளா� ேத��� ெதளி�� ெகா�ேட� எ�க. 

(9) 

2725. அ�ட�க� த��வ மாகி� சதாசிவ� 

த��னி� சா�தவி சா�பவி யாதன� 

ெத��னி� ஏ�� சிவாசன மாகேவ 

ெகா�� பர�ேசாதி ���க� தான�ேற. 



(ப. இ.)  அ�ட�க�� அவ�றி� அட�கமாகிய த��வ�களா��, அ�ேளா�, ஆ�டா�, அர�, அரி, 

அய� எ��� ஐ�ெப�� நிைலக��, ச�தியி�வ�வா��ள சா�தவி, சா�பவி எ��� இர��� ��ய 

ஏ�நிைலக�� அைட�பட - �ைறைமயா�� சிவ� இ��ைகயா��. அ�ெவ�நிைலக�� இ��ைகயாக�ெகா�� 

பர�ேசாதியாகிய வி��திைண� சிவ� தி�����க�தன�. 

(அ. சி.)  ெத��னி� - �ைறைமயி�. 

(10) 

2726. ம�� நிைற�த விள�ெகாளி மாமல� 

ந�றி� தானித� நாெலா� �றைவ 

ெச�ற� தாெனா� ப�தி� ��ள 

நி�ற� தாென� ம�டல மா�ேம. 

 
1. சிைறவா�. 8. தி��ேகாைவயா�, 20. 

" க��தலா�. ச�ப�த�, 2. 40 - 5. 

(ப. இ.)  ெச�ெபா� அ�பல� - தி�ைல� தி��சி�ற�பல� �தலிய ம�� நிைற�த தி�விள�ெகாளிேபா�� 

கதி� கா�� ெப�மல�. இ� ந�ைமத�� ெம�ைம மலரா��. இத� இத�க� ��� நா�ெகன��, 

இ�����ப�ெதன�� �ற�ப��. இ� மல�க� ஆறாதார��� காண�ப�� எ�ப. இைவயைன��� சிவெப�மா� 

நி�ற��� ெந�ம�டலமா��. 

(அ. சி.)  நாெலா��� - 104. ப�தி��� - இ����� ப��. 

(11) 

2727. அ�ட� எ�ேகா� பி�ட� எ�ேகா� 

ெத��ைர ���த திைசக� எ�ேகா� 

எ��ைச ���த இலி�க� எ�ேகா� 

அ�ட� நட�ெச�� ஆலய� தான�ேற. 

(ப. இ.)  அளவி�லாத எ�ேகா� அ�ட�க��, அைவேபா�� எ�ேகா�� பி�ட�க��, ெதளி�த 

திைரைய�ைடய கடலா� �ழ�ப�ட திைசக�� விள��� எ�ேகா�� தீ�க��, எ��� திைசகளி�� காண�ப�� 

அளவி�லாத சிவ�ெகா��� என�ப�� சிவலி�க�க�� எ�ேகா� எ�ப. இ�விட�களைன��� அ�டனாகிய 

சிவெப�மா� நடன�ெச��� தி��ேகாவி�களா��. 



(12) 

2728. ஆகாச மா�ட ல�கா� �யலக� 

ஏகாச மா�திைச ெய��� தி��ைகக� 

ேமாகாய ��க�க� ��ெறாளி  1தானாக 

மாகாய ம��� நட�ெச�கி� றான�ேற. 

(ப. இ.)  ெவளியா� உட��, கா�கீ� கரிய நிற�ைடய �யலக��, ேமலாைட ேபா�� காண�ப�� எ��� 

திைசக�� ைககளாக�� ெகா��, மி�க ேவ�ைகயிைன�ைடய ��� க�க�� ��ெறாளி� 

ெபா��களாக��ள ஞாயி� தி�க� தீயாக�� ெகா�� திக�ேவா� சிவ�. அவ� அறி�� ேபெராளியாகிய 

ெப�ெவளியி� அறி�� ெப�நட�ெச�த��கி�றன�. '�யலக�' எ�ப� ந�ெனறி நா�ைமயி�க� �ய���� 

ந�லாைர �யலெவா�டா� த���� ஆணவ�. அத� சா�பா� ம��, பிற���வா�க��� சிற�த க��� ேபா�� 

இனி���. அதைன அைர�� அ��கீ� அ���வ� ஆ�டவ� அ��ெசயலா��. அ���ைம வ�� ப��ன��� 

பி�ைளயா� தி��பா�டா�ண�க: 

"ெப�வ� ெப�ற உ�தி�� தம�க�� 

ஆயி�� சிற�த ேநயெந� சினேன 

யாக� கழனியி� ேயாக� தேபாதன� 

ஆன ேப�ழவ� மானேமா டா�கிய 

5. �ய லகென�� மிய�ெப�� க��ைப. 

 
1. நாயக�. சிவஞானசி�தியா�, 1. 2 - 24. 

" நலமலி. அ�ப�, 4. 14 - 8. 

உதிர ெம��� �தி�சா ெறா�க 

நைகெய� ��த� ெதாைக�ற� ேதா�ற� 

��தர� பதெம�� எ�திர ஆைலயி�� 

அைர�தக வயிர� கைர�தவி� தகேன 

. . . . . . . . . . . . . . 

(தி��க�மல ��மணி, 25.) 

(அ. சி.)  ஏகாச� - ேமலாைட. ேமாகாய - வி��ப��ள. மாகாயம�� - ஆகாயம��. 



(13) 

2729. அ�பல மாவ தகில சராசர� 

அ�பல மாவ� ஆதி� பிரான� 

அ�பல மாவ� அ���தீ ம�டல� 

அ�பல மாவ� அ�ெச�� தா�ேம. 

(ப. இ.)  அைன��லகி�க� காண�ப�� இய��திைண நிைல�திைண� ெபா��க� ���� 

சிவெப�மா� தி����திய��� தி�வ�பலமா��. ஆதியாகிய நட�பா�றைல�ைடய நாய� தி�வ��� அ�பலமா��. 

நீ� ம�டல�, தீ ம�டல� (இன�ப�றி ஏைனய �த�க�) ஆகியைவக�� அ�பலமா��. ெம��ைம அ�பலமாவ� 

ெச�தமி�� தி�ைவ�ெத��ேதயா�. தி�ைவ�ெத��� அ�பல� எ�பைத 2715 ஆ� தி��பா���க� 

விள�கி��ளா�; ஆ��� கா�க. 

(அ. சி.)  இ� ம�திர� எ�லா� சிவ�தி� நாடகசாைலக� எ�� �றி��. 

(14) 

2730. ��ய தி��ழ வ��ழ ேலாெம�� 

ஆ�ய மா�ட� ஆதி� பிராென�ன 

நா�ய ந�கண மார�ப� �த�க� 

பா�ய வாெறா� பா�டர� கா�ேம. 

(ப. இ.)  சிவெப�மா� ஆ�ய தி����திைன� கா�� ேப� தி�வ�ளா� ெப�ற மா�ட� ஆ�� �ழ�கிய 

�ட�ழாவாகிய தி�ணிய �ழேவாைசயிைன��, ��லா��ழ� ஓைசயிைன�� ெபாலி� ெபற� ேக�டன�. எ�லா� 

ஓ� எ�� ஒலி��� ��ைமயிைன�� உண��தன�. ஆதி�பிராென�� ேபா�றின�. சிவெப�மாைனேய நா� நி��� 

வரிைச யைம�த ந�கண��, ப�ேவ� வைகயான �தகண�க�� அவ� ஆ�� (2678) பா�டர�க� 

��திைன�க�� பா�யா�� ெதா�தன�. பா�டர�க� வ�மா�. 

"ஏறம� கட�� �ெவயி� எ��ழி� 

��� றாக� ெகா�ெயா�� பைடெயா�� 

ேவ�ேவ ��வி� வி�மிைச� பர�த� 

அ�வழி ெயாளிெயா� ��ெவா�� ேதா�றி� 

5 ேத�� னி�� திைசதைல பனி�ப� 

�ைவ�� �றி��� ஒழிவில ேதா�றி 



அைவயைவ ய�வழி யா�ன� ஆட 

ைம�த� மகளி�� த�நிைல யழிய 

ெம��ப� �ைவெயா� ைக�பைட மற�ப� 

10 க�ய கால� கா�ெறன ஏ�றவ� 

ப�நிைல திரியா� பா�டர� க�ேம." 

மானிட� எ��� பாட�தி�� மாைன இட�ைகயி�க� உைடய சிவெப�மா� எ�க. 

(அ. சி.)  மானிட� - மா� + இட� - மாைன இட�கர���ப�க� உைடயவ�. கண� ஆர� - வரிைசயாக உ�ள 

��ட�க�. 

(15) 

2731. அ�ட�தி� ேதவ�க� அ�பாைல� ேதவ�க� 

ெத��ைர ���வி� ����ள ேதவ�க� 

��டரி க�பத� ெபா�ன� பல����� 

க��ேச வி��� கதிெப� வா�கேள. 

(ப. இ.)  ெவ�ேவறாகிய அ�ட�களி� உ�ள ேதவ�க��, ஏைன� �ற அ�ட�களி��ள ேதவ�க��, 

ெதளி�த அைலகைள�ைடய கடலா� �ழ�ப�ட உலக�க������ள ேதவ�க��, ெச�தாமைர மலைர ெயா�த 

தி�வ�� தாமைரைய� ��கி� ெபா�ன�பல�தி� க�ேண ���த� சிவெப�மா� �ரி�� தி����திைன� 

க�� ெதா�� வழிப�டன�. அதனா� அவ�த� ெப�நிைலயிைன எ�தி��ளா�க�. இ��� வழிப�வதனா� 

ேமனிைல�� அைடவா�க�. 

(அ. சி.)  அ�பாைல - �றவ�ட�. 

(16) 

2732. �ளி�க� டவ���� �ன�� மாேபா� 

களி��� தி������ க�டவ�� ெக�லா� 

�ளி��� அ��க�ணீ� ேசா�ெந� ����� 

ஒளி��ளா ன�த� த���� உ�ள�ேத. 

(ப. இ.)  �ளியிைன� க�டவ��� நா�கி�க� �ன��வ� இய��. இ� கா�சியினாேலேய மீ�சியி� 

மா�சியி�ப� உ�ெட�பதைன உண���கி�ற�. அ�ேபா�� அைனவ���� தைன நிக� களி�பிைன� த�� 

தி�ைல� தி��சி�ற�பல� ��தைன� காத�ட� க�டவ�க�ெக�லா� இ�ப� க�ணீ� �ளி�� ��� ��தாக 



வ���. ெந�சமான� அ�பி� ேமலீ��னா� தழ� க�ட ெவ�ெண� ேபா�� உ�கா நி���. உ�ள�தி�க�ேண 

உண�ெவாளி��� விைள�த வ�றா� ேபரி�ப�த����. 

(17) 

2733. தி�டா� வீ�ைக சிவான�த மாவ� 

உ�டா�� �ண��டா� உ�ம�த� சி�தி��� 

ெகா�டா� ம��� �னி��� தி������ 

க�டா� வ���ண� ேக�டா���� ஒ��ேம. 

(ப. இ.)  ெகா�� பிறவி�க�சி� ப�ைறவி�� ேவ�ைக�ட� வ�� ெம�ய�ப�க�� வி��பி� த��மிட� 

சிவான�தமாகிய தி�வ��ேபேறயா�. அ� சிவான�த� உண�வினி� உண� என உ�டா���� ெசயல�தலாகிய 

உ�ம�த� ைக ���. எ�லாரா�� ெகா�டாட�ப�� தி�ைல� சி�ற�பல�தி�� சிவெப�மா� �ரி�� 

தி�நடன�ைத� காதலி��� க�டா��� வ�� கண�கிலா� ேபரி�ப� ப�� ெசா�ல� ேக�டா���� 

ஒ�ப�கிைட��� ேபரி������. ெசயல�த� - உலைக மற�த�. 

(அ. சி.)  உ�ம�த� - உலைக மற�தி���� நிைல. 

(18) 

2734. அ�கி தம�க� அ��மா ைலபாச� 

அ��ச� �ல� கபால �ட�ஞான� 

த�� பய�த� நீல ���ட� 

ம�ைகேயா� பாகமா� மாநட மா�ேம. 

(ப. இ.)  சிவெப�மா� தி������ �ரி��கா� ைக�ெகா��� ெபா��க�� �ைண�� வ�மா�: ம�, 

உ��ைக, சிவமணி, கயி�, ேதா��, ��தைலேவ�, நா��க� ம�ைடேயா� �தலியன. �ைணயாக 

வி���பிரியா� தி�வ��ண�வாகிய அழியா வி��பயைன� த�த�ள� த��� நீல� தி��கைட�க��ட� 

எ��த�ளியி���� ம�ைகயிைன ஓ� உட�பி�க� ஒ�பி� ஒ� �றாக�ெகா�� மாநட� �ரிகி�றன� சிவ�. 

(அ. சி.)  நீல���ட� - நீல விழிகேளா�� ��ய. 

(19) 

2735. ஆட� பதிேனா ����� அைடவாக� 

��ய பாத� சில��ைக� ெகா��� 

நீ�ய பாத� பரா�பர ேநய�ேத 



ஆ�ய ந�தி �றமக� தான�ேற. 

(ப. இ.)  சிவெப�மா� �ைறயாக ஆட��� ேவ��ய பதிெனா� உ���� �ைறவி�லாம� 

ந��த��கி�றன�. தி�வ��க� மைற�சில���, தி��ைகயி� ெகா��� உ��ைக�� எ��� ெபா�றா� 

நி�� ஓ� எ�� ��றிய ஒலியிைன ந�றாக ஒலி���. 'ேமேலா���� ேமேலா���� ேமலாய' இய�ைக உ�ைம 

அறி� இ�பவ�வ�ேத நி�� தி����த��கி�றன�. அ� தி������ �றமாகிய அ�ட����� அகமாகிய 

உட�பி���� அவன�ளா� ஓவா� இய�ற�ப�கி�றன. உட�� - பி�ட�. 

"கைடயமயி ராணிமர� கா�வி�ைத க�த� 

�ைட��மா ல�லியம� ��ப� - �ட�விழியா� 

ப�டமத� ேப�தி�� பாைவயர� பா�டர�க� 

ெகா��யிைவ கா�பதிேனா� ���." 

(சில�பதிகார�, 3. அர�ேக��காைத, ேம�ேகா�.) 

எ���� எவரா� ஆட�ப��� அைவ யைன��� சிவெப�மா� தி�வ�ேளயா�. 

(20) 

 



2736. ஒ�ப�� ஆட ஒ�பதி னாறாட 

அ��� மா��க�க� ஆ�� உடனாட 

இ���� ஏழி�� ஏைழ�ப� தாறாட 

அ�ப� மா�னா� ஆன�த� ��த�ேற. 

(ப. இ.)  'சிவ�, ச�தி, நாத�, வி��, சதாசிவ�, திக�� ஈச�, உவ�த�� உ��திர�றா�, மா�, 

அய�' எ�� ெசா�ல�ப�� சிவெப�மானி� ெப�நிைலக� ஒ�ப�� சிவெப�மா� �ரி�த��� 

தி����தா� ஆ�தலாகிய ெதாழி�நிைல எ���. எ��� திைச��, எ��� தி����க�� ஆகிய 

பதினா�� தி����தா� ஆ�வனவா��. இறவாத இ�பவாயிலா� அ��ேச� ெநறிக� 

சமய�கெளன�ப��. அைவ ெதாைகயா� அ�வைக�ப��. வைகயா� அக�, அக��ற�, �ற�, �ற��ற� 

என நா�கா��. விரியா� இ�ப�� நா�கா��. அைவக�� ஆ�வனவா��. இ�ப� எ��� 

நிைல�களமாக� காண�ப�� உலக�க� ஏ�� ஆ�வனவா��. ஆ�யி�களி� பிற�பி�வைக ஏழாக� 

காண�ப��. அ�ேவ�� ஆ�வனவா��. நா�க� ஐ�ப�தாெற�� நவில�ப��. அைவக�� 

ஆ�வனவா��. இைவ யைன��� அ�ப�வாக� சிவெப�மா� ஆ�� ஆன�த� ��தினா� 

நிக�வனவா��. அ�தைகய ேபரி�ப� ெப����திைன� சிவெப�மானா�ய�ளின�. 

(21) 

2737. ஏழினி� ஏழா� இக��ெத�� ேதழதா� 

ஏழினி� ஒ�றா� இழி�தைம� ெதா�றாகி 

ஏழினி� ச�மா��க� எ�க� பர�ேசாதி 

ஏழிைச நாடக� ேதஇைச�  1தான�ேற. 

(ப. இ.)  ப�ணைம� ஏெழ�� �ற�ப��. அைவ: �ர�, ��த�, ைக�கிைள, விளரி, தார�., 

உைழ, இளி என எ�வைக�ப��. அ� ேவ�� உறழ நா�ப�ெதா�பதா��. இக��ெத��� ஆ�� 

திக��ெத��� ஒ��� ஆகிய ஏ� எ����களா��. அைவயாவன: ஆதாரமாகிய நிைலக� ஆ���� 

உரிய எ����க� ஆ�. ஓெமாழி� பிரணவ எ��ெதா��� ஆக ஏ�. இ� ேவழி���� �த�ைம 

வா��த� ஓெமாழிேய. அதனா� ஏழினி� ஒ�றாெய�றன�. அ�வைக ெநறி�� ந�வாக ந�றி�க� 

த�கியா� ெநறி�� எ� ெநறிக� ஏழா�. ந�வாக ந�றி�க� த�க�: சமரச ச�மா��க�. இதைன 



ந�ெநறி என�� ��ப. ந�ெநறியிைன� சமயாதீத� என�� ��ப. சமயாதீதேம சி�தா�த ைசவ�. இ� 

��ைம வ�� தா�மான அ�க� தி��பா�டா� உணரலா�. 

"ைசவ சமய ேமசமய� சமயா தீத� பழ�ெபா�ைள� 

ைகவ� திடேவ ம���ெவளி கா��மி�த� க��ைதவி��� 

ெபா�வ� �ழ�� சமயெநறி ��த ேவ�டா ��தித�� 

ெத�வ சைபைய� கா�பத��� ேசர வா�� சக�தீேர." 

(தா�மானா�, 30. கா��கைர��, 2) 

 

1. ஏழிைசயா�. ஆ�ர�, 7. 51 - 10. 

எ�க� பர�ேசாதி நாடக�� இைச�� தி����திய�றிய��கி�றன�. 

(அ. சி.)  இ� ம�திர� இைசயி� உ�ள ப�க� வைககைள நாடக� ப���ேக�ப� ��கிற�. 
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2738. ��றினி� அ�சாகி ���� ற�பதா� 

��றினி� ஆறா� �த�ப�னீ� �லமா� 

��றினி� அ�க ��வாகி ��திேய 

��றி�� ஆ�னா� ேமாகா�த� ��தாேம. 

(ப. இ.)  ஒ�மல�ைடயா�, இ�மல�ைடயா�, ��மல�ைடயா� என ஆ�யி�க� �வைக�ப��. ��மல�� 

ஆணவ� க�ம� மாைய என�ப��. இைவ விரி�� கால��, ஆணவ�, க�ம� மாைய, மாையயா�க�, இவ�ைற� 

ெதாழி�ப���� நட�பா�றலா� தி�வ�� ஆக ஐ��மா�. ஆ�யி�களி� ��� ����ற�ப�ட� ஆ� உறழ 

இர�டாயிர�ெதா���ற�ப� உயி��பா��. ப�னிர�� ஆதார�க�� வழியா� அ�கமாகிய ஆ�மாவி� 

க���, ���லகி�க��� ெதா�ைமேய சிவ� ஆ��ளின�. ��றினி� எ�பத�� ��� 

ம�டல�களிெலன��, ஐ�தினி�: ந��க�, விள�க�, ஆ�சி, ேதா��வி�த�, இய�க� எ�� ெசா�ல�ப�� 

ஐ�ெப� ம�திர�கெளன��, ��� ேவ�பா� ����ற�ப�, ஆறாதார�க� என�� �ற�ெமா��. 

(அ. சி.)  ��றினி� - ஒ�மல�ைடயவ�. இ�மல�ைடயவ�, ��மல�ைடயவ�. அ�சாகி - ஐ�� 

மல�களா�. ����ற�பதா� ��றினி� ஆறா� - ���வித உயி�களிட�தி�� 360 x 6 = 2160 �வாசேபதமா� 

�த�ப�னீ� �லமா� - �லாதாரமா�. அ�க� - ஆ�மா. 
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2739. தா�� வானவ� த��� ேம�ைற 

மாமணி ஈச� மலர�� தாளிைண 

வாமணி ய��ைட யா�மன� ��ெள�� 

1காமணி ஞால� கட��நி� றான�ேற. 

(ப. இ.)  அழகிய சிற�த மணிக�ட�ைத�ைடய சிவெப�மானி� ெச�கமல� தாளிைணக� பிற�திற��� 

ெப�றிைம வா��த ஆ�யி� இன�தரா�� ��ணிய� ேப�றினா� வானவரா�� திரி�� வானவ� ���க� 

உைற�த�ளின. அழ� ெபா��திய சிவ அ��ைடயா� மன��� எ��ேதா�கி நி��� சிவெப�மா� ேவ�ட� 

ெகா���� க�பக�ைத��, சி�தி�த� ெகா���� சி�தாமணிைய�� ஒ��ைடெயா�பாக��ளவ�. அவ� அ� 

ெம�ய�ப�கைள� தானா�கி� ெகா�ட�ளின�. அவ� ஞால�கட�� நி�ற��� ேமேலானாயின�. 

(அ. சி.)  ��வானவ� - ஒ�கால�தி� இற��� த�ைம��ளவானவ�. வாமணி - வாம� + அ�ணி - 

அழ�ெபா��தி. காமணி - கா + மணி - க�பக த��� சி�தாமணி��. 

(24) 

 
1. காரணி. 8. தி��ேகாைவயா�, 400. 

2740. �ரி�தவ� ஆ�� �வன�க ளா�� 

ெதரி�தவ� ஆ�� அளெவ�க� சி�ைத 

�ரி�தவ னா��ப� �த�க� ஆ�� 

எரி�தவ� ஆட�க� ����ற  1வாேற. 

(ப. இ.)  சிவெப�மா� �ரிதலாகிய தி���ள�ெகா�� உல� ெதாழி�பட ேவ��ெமன ேநா�க� 

ேநா�காகிய ஆ�தைல� �ரிவ�. �ரியேவ �வன�க� ஆ��. இய�ைக �ண��� ��� �ண�� ���த�ற�ைம�� 

இய�பாக வா��த வி�மிேயா� சிவ�. அதனா� அவ� அைன��� ெதரி�த அ�ளாளனாவ�. அவ� ஆ�மள�� 

எ�க� சி�ைத�� ஆ��. இத�� ஒ��� பக�� நில��, விள��� உ�ள �ைண�� க��� க���� அ�ணி� 

ெதாழி�ப�� இ�ப� ந��வதா��. �ரி�தவனாகிய சிவெப�மா� ஆ�� பல �த�க�� ஆ��. இய�ைக� 

ேபரறி�� ேபெராளி வ�ண� சிவெப�மா�. அதனா� அவ� எரி�தவ� என ஓத�ெப�றன�. அ�ல�உ� மலமாைய 

க�மமாகிய ���ர�கைள�� எரி�தவ� எனி�� அைம��. இ� ெபா���� பிறவிைன த�விைனயாக நி�றெதன� 

ெகா�க. அ�தைகய ெப�� ெபா�� கிளவியா�ற� ேபர�� ஆடைல� க�� அைன��யி�� இ���றன எ�க. 



(அ. சி.)  �ரி�� - வி��பி. எரி�தவ� - தீ�பிழ�பா��ள சிவ�. 
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2741. ஆதி நட�ெச�தா� எ�ப�க� ஆத�க� 

ஆதி நட�ெச�ைக யா�� அறிகில� 

ஆதி நடமாட லா�� அறி�தபி� 

ஆதி நடமாட லாம��  2ச�திேய. 

(ப. இ.)  ேமேலாதிய ��ைமயிைன உ�ளவா�ண�� ந�லறி வி�லாத ��லறிவாள�க� ஆதிைய� பாதி� 

தி�ேமனியாக�ைடய சிவெப�மா� ஏைனேயாைர�ேபால� த� ெபா��� நட� �ரிகி�றன� எ�ப�. அ� ெப�மானா� 

'அைவேய தாேனயா�' நி�� தி�வ�ளாட� �ரி�� உ�ைம ��ைம� ெச�ைகயிைன அவன�ளிலா� யா�� 

அறிகில�. அவ�ற� தி�வாடைல அவன�ளா� அறி�� ேப� ெப�றபி� அ� வாட� அ�� ச�தியினா� 

நிக�வெத��� உ�ைமயிைன��, அ��� ஆ�யி�களி� உ�வி�ெபா��� எ��� ந�ைமயிைன�� க�� 

�க�வ�. தா�� தி�வ�� வ�ணமாக� திக�வ�. 

(26) 

2742. ஒ�பேதா ெடா�பதா� உ�ற இ�பத�� 

அ��� ேகாண� அசிபத� தா�ட� 

���� ச�தி�� ேதா�றிநி� றாடேவ 

அ��� எ�ைதநி� றாட�� றான�ேற. 

 
1. ேநா�கா�. சிவஞானேபாத�, 1. 2 - 3. 

" க��பி� அ�ப�, 4. 74 - 3. 

" சாட.. " " 81 - 10. 

" ம�வம�. ச�ப���, 3. 8 - 4. 

2. சிவன�. சிவஞானசி�தியா�, 1. 3 - 11. 

(ப. இ.)  ஆ�யி�க�� அைம�த ���ட�� �ரிய�டக� என�ப��. அ� �லனாகிய த�மா�திைர ஐ���, 

மன� எ��சி இ��� (��தி) எ��� ���� ��ய எ��னா�� ஆயதா��. அ��டேல 'பிற�ெபா��� 

எ�லா�யி����' எ��� மாறா� பிற��டலா��. அ� �ட��, ஐ�ேபா�ைவ�� ெபா��திய விட�� அைம�� 

விள��� ஆ�நிைல ஒ������ ெம� ஒ�பதா��. அ� ெவா�ப� வைகயா� பி��� ஒ�பதா��. வைக 



ெபா�ைம�� தனிைம�� இவ�ைற� ெபா��� சிற��� என�� ��ப. சம�� விய�� எனி�� ெபா����. 

ப��ட�ட� ��� ெதாழி�ப� நிைல தனிைம அ�ல� சிற��. �டா� நி��� நிைலைம ெபா�ைம. 'த�', '�வ�' 

எ��� இ�ெமாழி�க���, அ�பா� இர��� வி�� நீ�கா� ஒ��ேயா��வ� ���வ� எ��� 

��ட�திைன� �ல�ப���� 'அசி' ெமாழி�க��� சிவெப�மா� ஆட அைவ நிக��. அஃதாவ� ஆ�யி�� 

ேப�யி�� ஓ�யிரா�� ேச����� �ண��� தீ�வரிய இ�ப�திைள�த�. ேதனிைன �க�வா� ேத�� நா�� தா�� 

ஒ�� ��ய விட�� �க�� இ�ப �க�� இத�� ஒ�பா��. ஆ�யி�களி� சீரி� நிைலக�� ����� 

நட�பா�றலாகிய ஆதி ச�தியி�� நி�� ஆ�ய��வ�. அ� ச�தி, அதனா� ஆ�யி�கைள நட�திய��வ�. 

(அ. சி.)  இ�பத� - த�பத� - �வ�பத�. 

(27) 

2743. த��வ� ஆட� சதாசிவ� தானாட� 

சி�த�� ஆட� சிவச�தி தானாட 

ைவ�த சராசர� ஆட மைறயாட 

அ�த�� ஆ�னா� ஆன�த�  1��த�ேற. 

(ப. இ.)  வி�மிய ���த� சிவெப�மா� தி�வ�� தி���ள� தி�ேநா�கமாகிய தி�வாடைல� �ரிவ� 

உலக ந�ைம�� உலேகா� ந�ைம�� நி�� நில�த� ெபா��ேடயா�. அதனா� அவ� ஆடேவ அைன��� 

ஆ�கி�றன என ஓதிய�ளின�. அைவ வ�மா� ெம�களாகிய த��வ�களா�ன. அவ����� சிற�� ஐ�தீ. 

நா�ப� நி��� அ�ேளானாகிய சதாசிவ�� ஆ�ன�. சிவனா� தி���ளமாகிய சி�த�� ஆ���. சிவன�ளாகிய 

ச�தி�� ஆ�ன�. ��ேனறி ஓ�கி உய�மா� அைம�த இய��திைண� ெபா��க�, நிைல�திைண� 

ெபா��க�� ஆ�ன. அவ�றி��� உ�திபய��� மைறக�� ஆ�ன எ�க. அ�தனாகிய அ� சிவெப�மா�� 

எ��� ேபரி�ப� ெப����தா�ன�. 
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2744. இ�வ��  2காண எழி�அ� பல�ேத 

உ�ேவா ட�ேவா ��பர �பமா�� 

தி�வ�� ச�தி��� சி�தனா ன�த� 

அ��� வாகநி� றாட�� றாேன. 

(ப. இ.)  பத�சலி �னிவ� �லி�கா� �னிவ� எ��� இ�ெப�� ெச�ெபா���ணிவினராகிய 

சிவன�யா�களி�வ�� 



 
1. ��தணி. 8. தி��ெபா� ��ண�, 10. 

2. ெபா�வ��. 12. தி�மைல� சிற��, 31. 

ெதா�ைம� ெத�னா��ன�. "ெத�னா�ைடய சிவேனேபா�றி" என அ�பா� ெதா�� ஆட� க�� இ���� 

ம��� ந�ைமய�. அ�ெப��னிவ� காண அழகிய ெபா�ன�பல� ம�னி� தி����திய�றிய�ளின�. 

பாதஅ�சலியா�: பத�சலியா� எ�றாயி��. இ� சிவெப�மா� தி�வ�ைய வண��பவ� எ�பதா�. �லி�கால�: 

தி�வ�ைய� ��லியவ� எ�பதா�. இைவ ��பி�னாக� ெதா�க�. ��லி எ�ப� �லிெயன நி�ற�. அ� 

தி�வ�பல� கா�பா� ெச�வி�ேக�றவா� விள�க��ற��� தி�வ�ளா�றலி� வ�ணமாய�. அ� தி�வ��, 

உ�வா� அ�வா� உ�வ�வா� விள�கிநி�ப�. ெசா�லி� வரிவ�வ� க��லனா� உ�வமா��. ெசா�லி� ஒலிவ�வ� 

ெசவி��லனா� அ�வமா��. ெசா�லி� உ�ள� பதி� உ�வ�வமா��. தி�வ��� இ� ��திற� பா�பா���� 

நி�� ஆ�யிைர இைய�திய�கி அ��கி�றன�. அ� தி�வ����� சி�தனாகிய சிவெப�மா�, ேபரி�பேம 

ெப� வ�வமாக��ளவ�. அ���வாக நி�� ஆட��ரிகி�றன�. தி��சி�ற�பல� தி�வ�� உ�வ� எ�பதைன 

வ�� ேச�கிழார�களி� தி�ெமாழியா� உண�க: 

"க�பைன கட�த ேசாதி க�ைணேய ��வ மாகி 

அ��த� ேகால� நீ� அ�மைற� சிர�தி� ேமலா� 

சி�பர விேயாம மா�� தி��சி�ற� பல��� நி�� 

ெபா��ட� நட�ெச� கி�ற ��கழ� ேபா�றி ேபா�றி." 

(12. தி�ைலவாழ�தண�, 2.) 

(அ. சி.)  இ�வ�� - பத�சலி, வியா�கிரம�. 
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2745. சிவமாட� ச�தி�� ஆட� சக�தி� 

அவமாட ஆடாத அ�பர� ஆட 

நவமான த��வ நாதா�த மாட� 

சிவமா�� ேவதா�த சி�தா�த� ��ேள. 

(ப. இ.)  ெம�களாகிய த��வ�கைள இய��� அ�தனாகிய (36) சிவ�� ஆ�ய��கி�றன�. 

அ�ைனயாகிய (35) ச�தி�� ஆ�ய��கி�றன�. இ�வி�வ�த� தி����தா� நில�லக�தி� ஆ�யி�கைள� 

பிணி��� மல�தலிய ��ற�க�� ஆ�ட�க�� அக�வதாயின. த��வமாகிய ெம�க���� �ழ�சி ந�கி� 



தா�� �ழ�� ெகா�� நி���. ஒலி��வா�� த��வ�கட�த விய�த� ��ைம ேச� த��வ�� ஆ�வதாயி��. 

கட�த நிைலயி� விள��� ���த� சிவ�� ஆ�ய��வதாயி��. இ�தி� ஆடலினாேலேய ஏைனய�� 

ஆ�வதாயி��. இ���ைமெய�லா� ேவதா�த சி�தா�த ெம��ைமயி�� காணலா�. 

(அ. சி.)  அவமாட - தீைமெயலா� ஒழிய. 

(30) 

2746. நாத�தி� அ�த�� நா�ேபாத அ�த�� 

ேவத�தி� அ�த�� ெம��சிவா ன�த�� 

தாத�ற ந�ல சதாசிவா ன�த�� 

நாத� பிரம� சிவநட மா�ேம. 

(ப. இ.)  நாதமாகிய ஒலியி�����, அ�ெவாலியா� ெபற�ப�� நா�வைகயான அறிவி�����, ேவத�தி� 

����, எ��� உைலவி�றி நிைலெப�� நி��� ெம��ைம� சிவெப�மானி� ேபரி�ப��, தி�வ�� நட�தா� 

வ�ெத���. ��றம�ற ந�ைம�ெகா�கலமா� அ�ேளானாகிய சதாசிவ� ேபரி�ப�� நாத�பிரமமாகிய ஓ� மைற 

சிவநட��ரி�� தவநிைலயமா��. 

(அ. சி.)  தா� - ��ற�. 

(31) 

2747. சிவமாதி ஐவ�தி� டா�ட�� தீர� 

தவமா� ப�பாச� ஆ�ேக தனி��� 

தவமா� பரென��� தானாக ஆ�� 

தவமா� சிவான�த� ேதா�ஞான� ��ேத. 

(ப. இ.)  அ�த�, அ�ைன, அ�ேளா�, ஆ�டா�, ஆசா� எ�� ெசா�ல�ப�� �மாைய� க���ள 

தி���வின� ஐவ�. அவ� �ைறேய சிவ�, ச�தி, சதாசிவ�, ஈ�ர�, ��தவி�ைத எ��� நிைலகளி��ள 

தி�வ��ேப�றினராவ�. அவ� உலகேநா�கி� ெச��� உைழ�பாகிய தி�டா�ட�� ெம��ண��� ��தா� வில��. 

அ� தி����தாேலேய ந�ெனறி நா�ைமந�றவ ேம�ெகா�டா�பா� ஒ�டா� வி��நி��� சி��ண�வாகிய 

உயிரிைம��, ���ண�வாகிய பிணிைம�� ஆ��� தனி�� நீ���. தவேம வ�வமாக��ள வி��ெபா�ளா� சிவ� 

தன� ேபர�ளா� தானாக ஆ�ய��வ�. இ� தி����தா� ேமலன நிக��. இ�ேவ ந�றவேம வ�வமாக� சிற�த 

சிவான�த�ேதா� அ�ளா� க�� �க�� தி�வ� ஞான� தி����ெத�க. உயிரி: உயிைர�ைடய�. உயி� - ���. 

(அ. சி.)  தி�டா�ட� - உைழ��. தவமா� பர� - தவ உ�வனான சிவ�. 
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2748. ��நி� றாெனா� கால��� ேதவ�க� 

வீடநி� றா�விகி� தாெவ�� நாம�ைத� 

ேதடநி� றா�திக ���ட� ��ெறாளி 

ஆடநி� றா�எ�ைன ஆ�ெகா�ட வாற�ேற. 

(ப. இ.)  ஆ�யி�களி� அ��ெப�� ந�ைம�� இடமாக நி�ப� மாைய. அ�மாைய ெதாழி�ப�� ெபா��� 

அத�ட� ��நி�ற��பவ� சிவ�. ஒ�கால��� ேதவ�க� விைன�கீடாக மா�ெவ�தின�. அ�கால��� 

ஆ��நி�ற�ளின�. வி�ணவ�க� விகி�தா எ��� தி��ெபயைர ஒதி� ேத��ப�யாக நி�ற�ளின�. 

விகி�த� - ெச�ய�படாதவ�; இய�ைகயாக��ளவ�; ஒ�வழி�ப�ட ெசயலி�லாதவ�. விகி�த� - ஞாயி�, தி�க�, 

தீ எ��� ��� ஒளி� ெபா��க��� ஒளிெகா��� ஆட - ெதாழி�பட நி�பவ�� அவேன. அவேன ஆர�ளா� 

அ�ேயைன ஆ�ெகா�ட�ளின�. 

(அ. சி.)  �� - மாையேயா� ��. வீட - அழிய ஒளியாட - ஒளி உ�டாக. 
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2749. நாத� �வ�கட� தாதி மைறந�பி 

�த� �வ�ேத ெபாலி�தி�ப� எ�தின� 

ேநத� �வ�� அவ�ெறா� ேநதி�� 

ேபத� படாவ�ண� பி�னிநி�  1றான�ேற. 

(ப. இ.)  நாதத��வ�கட�த ஆதியாகிய அ�ைமேயா���ய சிவெப�மா� ேவத�ெபா�ளா� விள��� 

ந�பியாவ�. அவைன அ�ளா� க�� அ�பணி�ேதா� அழகிய சிவத��வ�தி�க� சிற�� எ�தி இ���றன�. 

ேநத��வமாகிய த��வ நீ�க� ��தி�� ேநதி ெச�வதாகிய அ�� அ�� என வில��� ேநதி�� அ� 

ெம��ண��தா� ைக�ெகா�டன�. அவ�க� அ���ைமயிைன எ��� ெபா���� சிவெப�மா� தி�வ�ளா� 

அ�ெம��ண��தா�ட� ேவறற� �ண��� நி�ற�ளின�. �ண���, பி�ன� அ��வித� எ��� 

ெபா���ைமயிைன அ�தியி��� ��� உ�தி�ைரயா��. 

(அ. சி.)  நாத��வ� - நாத த��வ�. ேநத��வ�� பிரி�க�ப�வ�. ேநதி - பிரி�ப�. 
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2750. ஆன�த� ஆன�த� எ�ப� அறிவில� 

ஆன�த மாநட மா�� அறிகில� 



ஆன�த மாநட மா�� அறி�தபி� 

தான�த� அ�றிட� ஆன�த மா�ேம. 

(ப. இ.)  இ�ப� இ�ப� எ�� உ�ைம காணா� அறிவிலா� உைர�ப�. ஆன�தமாகிய இ�ப� 

ெம��ண��மாநட�தி�க� உ�ள� எ��� உ�ைமைய யா�� அறிகில�. ஆன�த மாநட� அஃெத��� 

உ�ைமைய யா�� அறி�தபி� த��ைன�� அ��. அறேவ பைசயாகிய பழ�கவாசைன�� அ��. அ�த இடேம 

தி�வ�� ேபரி�ப� அ�ளா� ெபா���� ஒ� ெப�நிைல�களமா��. ஆன�த�: ஆ� + ந�த�. ந�த� - ெப��க�. 

ஆவியி� இ�ப� ெப��க�. 

(அ. சி.)  தா� - ஆ�மா. அ�த� - ���. 

(35) 

2751. தி���ந� சீெய� �தறிய ைக�� 

அ��தவ� வாெவ� றைண�த மல��ைக�� 

ெபா��தி� இைம�பிலி ய�ெவ�ற ெபா�ைக�� 

தி��த�தீ யா�� தி�நிைல  2ம�ேவ. 

(ப. இ.)  �� (2672) ஓதியவா� ம�திர�கைள மைறவாக ஓ�� �ைற ப�றி எ����களி� 

மா�திைரகைள� ����� �ைற��� வழ��வ�. அ��ைற ப�றி இ� தி��பா���க� சிகர� சீகாரமாக 

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

2. நாேயா��. 10. தி��ல�, 2672. 

" ஒ�றி. அ�ப�, 4. 81 - 2. 

ஓத�ப�ட�. இ���ைம வ�� சி�தியா�� தி��பா�டா� உணரலா�: 

"அ��ட� உ�� ம��� மன���தி யக�கா ர�க� 

ெச�விய வி��நாத� சி�தேமா ��ள மா�� 

ஒ�ெவ�� எ��தா ைம��� உண��தி� ெதா��� மா�� 

ப�வ�� திைர�� ேபா�� பா��கிலி� ப��� ேதா���." 

(4. 1 - 3.) 

'பிரணவமாகலி� உ�ளவாேற ெவளி�பட� �றா� ஒ�ெவன� கைட� �ைற��� ���க�விகாரமா�கி� 

�றினா�.' (சிவஞான �னிவ�.) 



தி��திய ந�ல 'சி' கர�தி� நீ�டலாகிய சீ எ��� எ��திைன� �றி�ப� ��ேச� வல� ெபா�ைகயா��. 

உதறிய தி��ைக இட� ைகயா��. இதைன வீ�கர� என�� ��ப. இ� 'வ' கரமா��. ந�ெனறிநா�ைமயி� 

ந�றவ��ரி�த அ��தவ�ேதாைர வாெவ�� அைழ�� அைண���ெகா�ட ெபா����ைறயி� இைமயாநா�ட� 

ேச���க�ணினான� வல� அ�சலி�ைக 'ய' கரமா��. ம�ேவ�திய இட� தி��ைக 'ந' கரமா��. தி� எ�ப� 

ஈ�� நகர�தி� ேம��. நிைலயாகிய ஊ�றிய வல� தி�வ� 'ம' கரமா��. 

இ���ைம வ�� உ�ைமவிள�க� தி�ெவ�பாவா� உணரலா�. 

"ேச���� ��சிகர� சி�கனவா வீ�கர� 

ஆ���� யகர� அபயகர� - பா��கிலிைற�� 

அ�கி நகர� அ��கீ� �யலகனா� 

த��� மகரம� தா�." 

(33) 

(அ. சி.) தி��த� தீயா�� தி�நிைல - ��ற� நீ�க� தீவ�வான த�ைம. 

(36) 

2752. ம��� ���ட� ம�னிய வீ�� 

ம�விய அ��� அன�ட� ைக�� 

க�வி� மிதி�த கமல� பத�� 

உ�வி� சிவாய நமெவன ேவாேத. 

(ப. இ.)  ெபா��திய ��ேச� வல� தி��ைகயா� சிகர��, நிைலெப�ற வீ�� இட� தி��ைகயா� 

வகர��, அ�� எ��� தி�வ�� நிைலேச� வல அ�சலி�ைகயா� யகர��, அ�கியாகிய ம�ேவ�திய இட� 

தி��ைகயா� நகர��, (க�வி���� காரண மாகிய ஆணவ� �றி�பா� �யலகைன ஆ�ெபயரா� க�ெவ�ேற 

ஓதின�. அ� �யலக�ேம�மிதி�த) வல� தி�வ�யா� மகர�� ெபற�ப�த� கா�க. உ�வி� எ�ப� உ�வி�லாத 

அ�வாகிய ��ைம எ�பதா��. எனேவ ��ைம� 'சிவயநம' எ��� ெச�தமி�� தி�ைவ�ெத��தி� சிற�� 

மைறயிைன� �றி��� �றி�பாவ� கா�க. 

(அ. சி.)  �� - உ��ைக. க�வி� - �யலக�மீ�. உ�வி� - ���மமான. 

(37) 

2753. அர��� ேதா�ற� அைம�த� திதியா� 

அர�அ�கி த�னி� அைறயி�ச� கார� 



அர�� றைண�பி� அம�� திேராதாயி 

அரன� ெய��� அ��கிர க�ேம. 

(ப. இ.)  ேபெரா��க� ெப�மானாராகிய அரனா� உ��ைகயா� பைட���, அைம�� ைகயா� கா���, 

ம�ேவ�திய தி��ைகயா� �ைட���, ஊ�றிய தி�வ�யா� மைற���, நா�ற (��கிய) தி�வ�யா� அ�ளி�பா�� 

�ைறேய நிக�வனவா��. அைண�பி� - ஊ�றிய தி�வ�யி�. அரன� - எ��த ெபா�பாத�. இ���ைம வ�� 

உ�ைம விள�க� தி��பா�டா� உண�க: 

"ேதா�ற� ��யதனி� ேதா�� திதி அைம�பி� 

சா�றியி�� அ�கியிேல ச�கார� - ஊ�றமா 

ஊ�� மல��பத�ேத உ�றதிேரா த���தி 

நா�ற மல��பத�ேத நா�." 

(35) 

(அ. சி.)  அைண�பி� - ஊ�றிய பாத�தி�. அரன� - ��கிய பாத�. 

(38) 

2754. தீ�திர� ேசாதி திகெழாளி ��ெளாளி 

��தைன� க�டஅ� ேகாமள� க�ணின� 

���திக� �வ� �த�வ னிைடெச�ல� 

பா��தன� ேவத�க� பா�ன� தான�ேற. 

(ப. இ.)  அளவி�லாத தழ���ட�க� ஒ�� திர�� ெகா��� வி�� விள��� திகெழாளியாக��ளவ� 

சிவ�. அவ� ஒளிக� அைன�தி���� ஒளிெகா��� ஒளி�� ேபெராளி. அவேன ெப����த� அவைன 

ஆ�யி� உ�ய அக�ற�க�ட அழகிய தி��க�கைள�ைடயவ� சிவகாமி அ�ைம. அய�, அரி, அர� எ��� 

�வ�� �ைறேய ஒ����கால�� அ�ேளா�க� ஒ���வ�. அ�ேளா� - சதாசிவ�. ேமேலாத�ப�ட �வ�� 

ஆசா� ெம��க� உைறபவ�. ஆசா�ெம� - ��தவி�ைத. அ� சிவகாமிய�ைமயா� தி���ள�ெகா�ட�ளின�. 

அவ�தாேன அ�மைற பா�ய�ளின�. பா�ய��த�: பா�வா��ள��� நி�� பா�வி�த�. 

(அ. சி.)  ேகாமள� - அழ�. �த�வ� - சதாசிவ�. 

(39) 

2755. ந�திைய எ�ைதைய ஞான� தைலவைன 

ம�திர ெமா��� ம�வி ய�கட�� 



அ�தர வான�தி� அ��ற� த�பர 

��தர� ��தைன எ�ெசா��� மாற�ேற. 

(ப. இ.)  ந�தியாகிய ���தைல, எ�ைதைய, எழிலா� ெம��ண��� தைலவைன ஒ�பி�லாத ஓெமாழி 

வ�ணமா� தி�ைவ�ெத�� 

தி�� 'சிற�பா�' சிவ�திைன வழிப�� ம�திர� சிகர�. அதைன ��னாக� ெபா��த� 'சிவயநம' என ஓ�க. 

அ�ஙன� பயி�� வ�வத�லாம� அத�ேம� (2550) 'சிவயசிவ' என� பயி�க. அத�� ேம� 'சிவசிவ' என� பயி�க. 

இ�ேவ அ�ெப�� ெபா�ளா��. அவேன ��தர� ��தனாவ�. இ�வாற�றி ேவ� எ� ெசா�வ�. 

(40) 

2756. 1சீய ��ந�தி தி�அ�ப ல�திேல 

ஆ�� ேமனிைய யா�� அறிகில� 

தீ�� ெச�ைம ெவ��ெபா� ம�த�ைம 

ஆ�� ேமனி அணி�க லா�ேம. 

(ப. இ.)  அரிமா அைனய ந�தி சிவ��வாவ�. அரிமா - சீய�. சி�க�. அவ� தி� அ�பல�திேல 

ெப������ �ரிகி�றன�. ஆராய�த�க அவ� தி�ேமனி உ�ைமயிைன யா�� அறிகில�; ஒ��ைடெயா�பாக� 

தீயி�க� காண�ப�� ெச�ைம�� ெவ�ைம�� �றலா��. அ� த�ைமவா��த ஆரறிவி�� அறிவா� விள��� 

அவைன அவன�ளா� ஆ�வேத வா�வதா�. அவ� தி�வ�ேய அைன��யி���� அைன��லகி���� 

நிைன�த�ெக�டா நிைல�த �கலிடமா��. 

(அ. சி.)  சீய� - சி�க� ேபா�ற. அைண�க� - அைணத��ரிய �கலிட�. 

(41) 

2757. தானான ச�தி�� த�பைர யா�நி��� 

தானா� பர��� உயி���� த�மி�ைச 

ஞானாதி ேபத நட�� ந��த�� 

ஆனா� அரன� ேநய�த தா�ேம. 

(ப. இ.)  சிவ�ேவ� ச�திேவ� அ�ல. சிவ�� ச�தி�� மர�� கா���� ேபா�றன. கா��� - ைவர�. அ� 

ச�தி வன�பா�றலாகிய பராச�தியா� நி���. ேம�� அ�வா�ற� தானா� விள��� சிவ���� த�ைன நா�� 

ஆ�யி�க��� ெதாழி� அறி�க��� வழியாக நி��� விைழவாகிய இ�ைசயாக நி���. ஆ�யி�க�� நிக�� 

அறி� அறியாைம �தலிய ேவ�பா�கைள உண��தி நட��� நட�பா�றலாக�� நி���. தி�வ����ைத�� 



திற�ெபற ந����. ஆனா� அ�யிைணயிைன வ���� ஆ�யி�கைள அ�வ��க� அ���வி��� 

அ���ெபா�ளாக�� நி���. ேநய� - அ��. 

(அ. சி.) த�மி�ைச - ெபா��திய இ�சாச�தி. 

(42) 

2758. ப�தி விைதயி� பயிெரா�� நாண�ைத� 

சி�தி த�வயி ரா�க�தா� ெச�த��� 

உ��த சமாதி சிவான�த ���ட� 

சி�தி திக���தி யான�த�  2சி�திேய. 

 
1. அ�கேம. அ�ப�, 6. 99 - 2. 

2. ெம��ைமயா�. அ�ப�, 4, 76 - 2. 

" ப�யினீ��. 12. ெவ�ளாைன, 2. 

(ப. இ.)  தி�வ�ேச�� தி���த��� சிற�தவாயி� ப�திெயா�ேறயா�. ெம��ைமயா� உழைவ� ெச�� அ� 

ப�தியிைன விைத�த�ேவ���. அஃ� அ�� நீரா� பயிராகி வள�� நாணெம�� ெசா�ல�ப��. கைளயிைன� 

சி�திைன� பய��� வயிரா�கியமாகிய ப�ற�தியினா� அ��த�ேவ���. கைளக�டேவ சிவான�த��� 

ெச����. ெசயலறலாகிய சமாதி�காவ� கா�த�ேவ���. கா�கேவ சிவேபாக� விைள��. விைளயேவ சிவன� 

நீ�கா நிைனவாகிய அ�ேபாக�ைத அ�ளா� உ���த� ேவ���. உ�ணேவ ைக��� திக�� தி�வ��ேப�, 

ேபரி�பவிைளவா�� ெப�கி நிைல���. வயிரா�கிய� வயிரா�க� என நி�ற� ெச����ரி�. 

(43) 

 
9. ஆகாச� ேப� 

(அ�� ெவளி�ேப�) 

2759. உ�ள�� ேளாெமன ஈச� ஒ�வைன 

உ�ள�� ேளய�கி யாய ெவா�வைன 

உ�ள�� ேளநீதி யாய ெவா�வைன 

உ�ள�� ேள�ட� ஆகாய மா�ேம. 



(ப. இ.)  தி�வ�ளா� உ�ள��� ஒ� எ�� ஓவா� கணி�க ஒ�பி� இைறவ� அ�ெபா�ேத எ��த��வ�. 

அவ� அ�ேவா ெமாழி��வா� நி�ப� எ��� உண�க. அவைன உ�ள�தி�க� அறிெவாளி� பிழ�பா� நி�கி�றா� 

என� ெதளிக. அவைன 'ெந�ச���நி�� நிைன�பி��� நீதிைய' உைடயா� உன ேந�க. அவ� ஒ�பி� ஒ�வ�. 

அவ� உ�ள��� திக�கி�றைமயா� அ���ளமைம�த�ட� அறி�ெவளியாக விள���. 

(அ. சி.)  உ�ள��� ஓ� என - உ�ள�தி� ஓ� எ�� உணர. உட� ஆகாய� - உட� சிதாகாயமாக விள���. 

(1) 

2760. ெப�நில மாய�ட மாய�ட� த�பா� 

��நில மா�நி�ற ெகா�ைகய� ஈச� 

ெப�நில மா�நி�� தா�கிய தாேளா� 

அ�நிைல யா�நி�ற ஆதி�  1பிராேன. 

(ப. இ.)  ���த� சிவெப�மா� கல�பினா� ெப�நிலமாக��, அ�டமாக��, அ�ட�� அ�பா��ள 

சிற�த நிலமா� மாையயாக�� ேதா�ற� அளி�� நி��� ��ெகா�ைகைய�ைடயவ�. எ�லாவ�ைற�� 

ெப�நில�ேபா�� ஒ��� தா�கி நி��� ெப��தாேளா� ஆவ�. அவேன ெபா��ட�ைமயி� கா�ட�க அரிய 

நிைலயாக நி���. ஆதி�பிரானாவ�. ஆதி�பிரா� எ�ப� ஆதிைய�ைடய பிரா� எ�க. �� - சிற��. � - 

ப���ேகா�. 

(அ. சி.)  அ�ட�த�பா� ��நில� - மாைய. 

(2) 

 
1. வி���டா. சிவஞானேபாத�, 1. 2 - 2. 

" பா�ெகா��. அ�ப�, 4. 82 - 1. 

2761. அ�ட ெவாளி�� அக�ட ெவாளி�ட� 

பி�ட ெவாளியா� பித��� ெப�ைமைய 

உ�ட ெவளி��� ஒளி��� ஒளி�த� 

ெகா�ட �றிைய� �ைல�த�  1தான�ேற. 

(ப. இ.)  அ�ட����� தி�வாைணயா� ஒளித�� ஞாயி�றி� ஒளி��, எ�ைலயி�லா� எ�லாவ�றி��� 

ஒளிெகா��ெதாளி�� அக�ட ெவாளியாகிய சிவெவாளி��, பி�டெம�� ெசா�ல�ப�� ஆ�யி� உட�பக��� 

காண�ப�� அறிெவாளி�� அ�ளா� ஆ��கா� நீேய எ�ற ேபர�பா� பித�ற�த��. ெப�ைமைய�ைடைய. 



உ�டெவளி: உ�� + அ�ெவளி. ஆ�யிரி� உட�பக�� ஒளிைய அ�டெவாளியாகிய ஞாயி�றி� ஒளி வி��கி��. 

அதனா� உட�பி�நிைல, க��� �ைலவதாயி��. 

(அ. சி.)  அ�ட ஒளி - �ரிய ஒளி. அக�ட ஒளி - சிவ ஒளி. பி�ட ஒளி - சீவ ஒளி. ெகா�ட�றி - சரீர 

அைம���க�. 

(3) 

2762. பய�� க�னிய� ேபாக�தி ��ேள 

பய�� மாதி பர��ட�� ேசாதி 

அயெனா� மாலறி யாவைக நி�றி�� 

உய�ெநறி யாெயாளி ெயா�ற�  2வாேம. 

(ப. இ.)  அ�பிய� சி�றி�ப �க�வி�க� க���க�னிய� எ�ஙன� �ைணயாகி�றா�க� எ�ப� யாவ�� 

அறி�த இய��ைடய ஒ��. அ�ேபா� அ�ளிய� ேபரி�ப�தி�க� ஆதி�பர��ட�� ேசாதியானவ� அ�ைம� 

பய�� �ைணயாக� ெச�ைமயாக நி�ப�. அவ� அயெனா� மா�� அறியாவைக� �ள�கா எரி�டரா� நி�றவ�. 

அ�ஙன� நி�� உய�ெநறியாயவ�. அவ� ஒ�பி� ஓெராளியாயவ�. அ�ெபா�� ���த� ஒ�ேறயா��. 

(அ. சி.)  பய��....ேசாதி - சி�றி�ப����� க�னிய� பய� ப�வ�; ேபரி�ப����� சிவ� பய�ப�வ�. 

(4) 

2763. அறி�� கறிவா� அக�ட ெவாளி�� 

பிறியா வல�தினி� ேபெராளி ���� 

அறியா தட�கி�� அ�த� அ���� 

பிறியா தி��கி� ெப��கால மாேம. 

(ப. இ.)  அறி��� அறிவா� விள��� எ�ைலயி� ேபெராளி அறித�கரிய சிவெவாளி என�ப��. 

அ�ெவாளியி� வய�ப�� வி�� நீ�கா� நி��� ேபெராளி ���. அைவ அ�டெவாளி அக�டெவாளி, 

பி�டெவாளி எ�ப. இவ�ைற எ�ைல ேசெராளி எ�ைல தீெராளி, ந�ல உடெலாளி என நவி�ப. இ�ெவாளிக� ���� 

ஒ��� ேதா�றா நிைலயா�� சிவ� நிைனவாகேவ நி�ற� ேவ���. நி�� அவ� தி�வ��கீ� 

அட��த�ேவ���. அட�கி� 

 
1. இ�லக. அ�ப�, 4. 11 - 8. 

2. ெப�வைர. ச�ப�த�, 3. 10 - 9. 



பிரியாதி��க� ெப�த�ேவ���. அ�ப�� ெப�றா� எ�ைலயி� ஊழி ந�லவா� வாழலா�. 

(அ. சி.) பிறியா - ேவறா�� தனி�� இராத ேப�ஒளி ��� - அ�ட ஒளி, அக�ட ஒளி, பி�ட ஒளி. 

அறியா� அட�கி�� - ெதரியாவ�ண� சிவ ஒளியி� ஒ��கினா�. ெப��கால� - க�பேகா� காலமா�. 

(5) 

2764. ஆகாச வ�ண� அமர�  1�ல�ெகா��� 

ஏகாச மா�ண மி�ட� கி��தவ� 

ஆகாச வ�ண� அம���நி� ற��ற� 

ஆகாச மாய�கி வ�ண� மா�ேம. 

(ப. இ.)  அறியெவா�ணாத அறி�� ெப�ெவளி வ�ண�த� சிவ�. அவ� சிவ�லகி� வா�� 

ந�றவ�தமர� �ல�ெகா��தாவ�. �மாைய எ�� ெசா�ல�ப�� ஐ�தைல அரவிைன ேமலாைடயாக�ைடயவ� 

சிவ�. அவ� சிவ�லகி�க� வீ�றி��த��கி�றன�. ெவளியான� எ��� நிைற�தி��ப� ேபா�� 

சிவெப�மா� எ��� நீ�கா� நிைற�� நி�ற��கி�றன�. அ�பா� நில�� அறி�� ெப�ெவளியா�� ெச��ட� 

வ�ண�தனா�� திக�பவ� சிவ�. 

(அ. சி.)  ஏகாச மா�ணமி�� - பா�ைப ேம�ேவ��யாக� தரி��. ஆகாச வ�ண� அம��� - எ��� 

நிைற��. 

(6) 

2765. உயி��கி�ற வா�� உலக�� ஒ�க 

உயி��கி�ற உ�ெளாளி ேச�கி�ற ேபா� 

�யி�ெகா�ட ேபைத �லாவி �லாவி 

ெவயி�ெகா�ெட� உ�ள� ெவளிய� வாேம. 

(ப. இ.)  ���த� சிவெப�மா� உல� உட�கைள� பைட�த��கி�றன�. அைவக� ெதாழி�ப�மா� 

உயி��� உயிரா� உ�ெளாளியா�நி�� உயி��தலாகிய �ைடெபய��சி��� தி���ள� ெகா�ட��கி�றன�. அ� 

தி���ள� தி�ேநா�க� திக��கா� �யி� ேபா�� இனிய ெமாழியிைன�ைடய தி�வ�ள�ைம சிற�� விள�� 

ெவளி�ப�ட��வ�. ெவளி�ப�� அ��ஒளி�ரிவ�. அ�ெபா�� ஆ�யி� உ�ள� அறி�� ெப�ெவளியா�� திக��. 

(அ. சி.)  உயி��கி�ற - பைட�கி�ற. உ�ெளாளி - சிவ�. �யி� ெகா�ட ேபைத - உைம. ெவயி�ெகா�� - 

ஒளி�ைடயதாகி. 

(7) 



2766. ந�கி லக�கில னாத� உலக�� 

அ�கி� அக�ற ெப��பதி ந�தி 

ந�கிய மி�ெனாளி ேசாதி ெவளிைய� 

பணியி� அ�த� ப�க�  2மாேம. 

 
(பாட�) 1. தவ�ெகா��. 

2. ����கா�. தி���ற�, 1218. 

 



(ப. இ.)  ஆ�யி�க� சிவெப�மாைன நீ�காநிைன�ட� அ�ைம� ெதா���ரிவேத அவைன 

ந��வதா��. அ�ஙன� ந�கினா� நாதனாகிய அவ� அ��யிைர வி�டகலா� அ��யி�கைள� 

த�பி� �ைழ�மா� பணி�த��வ�. அ�ஙனம�றி ஆ�யி�க� உலக�ைத நிைன�� அதைன 

அ��மாகி� சிவெப�மானாகிய ந�தி அ��யி��� அக�� நி��� ெப��பதியாவ� ந�ெனறி நா�ைம 

ந�றவ�தா��� மிகெந��கிய மி�ெனாளி� ேசாதியா�� சிவெப�மா� விள��வ�. அவ� ேபரறி�� 

ேபெராளி ெவளியாவ�. அவைன 'அ�சய�ப�� அ�வி� எ�னா�, கனிமன�ெதா� க�க�� 

நீ�ம�கி'� ெதா�த� ேவ���. அ�ஙன� ெதா�தா� அவ�ைடய தி�வ�� ேபரி�ப� ெப�நல�ைத 

ஓரி�பமாக அவன�ளா� �கரலா�. 

(அ. சி.)  அ�த� ப�க� - ஆன�தா�பவ�. 

(8) 

2767. �ற��ளா காச� �வன� உலக� 

அக��ளா காசெம� மாதி யறி� 

சிவ��ளா காச� ெச���ட�� ேசாதி 

சக��ளா காச�தி� தான� சமாதிேய. 

(ப. இ.)  �ற��� காண�ப�� �தெவளி இ���� இ�ப�� நா�� �வன�க���, அ� 

�வன�க�� உ�ப�ட உலக�க�� இட�ெகா���� ெகா�� நி�பெதா��. ஆ�யி�களி� அக��� 

காண�ப�� அறி�ெவளி ஆதியாகிய சிவெப�மானின�வா��. சிவெப�மானி� உ�ெவளியாக� 

காண�ப�வ� அவ�ற� ெச���ட�� ேசாதி வ�வமா��. இ� ேசாதி வ�வ� அவ�ற� இய�ைக 

அறிெவாளி வ�வேமயா�. நில�லகெவளி ெசயலறலாகிய சமாதியி� இடமா��. தான� சமாதி : 

சமாதி�தான�; ��பி�ெதா�க ஆறா� ேவ��ைம�ெதாைக. 

(அ. சி.)  தான� சமாதி - நி�ைட ��� இட�. 

(9) 

 

10. ஞாேனாதய� 

(உண��� ேதா�ற�) 

2768. மனச� தியி�க�ட ம�னன வா�� 



கன�ற ஆன�த� கா�ட� அதைன 

வின�ற ஆன�த மீெதாழி ெவ�ப 

இன��றா ன�தியா ன�த  1மிர�ேட. 

(ப. இ.)  மனமான� ஐ�ெபாறிக�ட� கல�� ஐ��ல�கைள�� க�� அறிவி�ப� எ��நிைல 

நனவா��. இத�� இட� ��வந�. இ�ஙன� க�ட ெபா��கைள� க�டவாேற அ� மன� ெதாட�பினா� 

கனவி�க� க�� அறிவி�ப� எ��த� கனவா��. இத�� இட� க�ட�. இ�தைகய நனவி�ப� 

கனவி�ப� இர��� ஓரி�பமாக� 

 

1.ஒ�றைணயா. சிவஞானேபாத�, 4. 3 - 1. 

ெகா�� ேம� வின�ேவாமானா� இைவ இர���கட�த அ�பா� நிைலயி� ஓரி�ப���. அ� மீெதாழிவி�ப� 

எ�� ெசா�ல�ப��. இவ�ைற இன�ப���� ���கா� மன�கல�த நனவிட��� கனவிட��� கா�� இ�ப� 

ஒ��, மன�கட�த அறி�கல�த அ�பாைல இ�ப� ஒ�� ஆக இர�ெட�ப. 

(அ. சி.)  மன ஒ��ைமயா� ெபா��கைள நனவி� க�� ஆன�தி�த� ஒ��, அேத ெபா��கைள� 

கனவி� க�� ஆன�தி�த� ஒ�� ஆக ஆன�த�க� இர�ெட�ப எ�� இ� ம�திர� ��கி�ற�. 

(1) 

2769. கரிய�ட ைகய� கபால�ைக ஏ�தி 

எரி�� இள�பிைற ���எ� மாைன 

அரிய� ெபரியென� றா�ப�ட த�லா� 

கரிய�ெகா� ேசய�ெகா� கா�கி�றி  1ேலேன. 

(ப. இ.)  ஆ�யி�களி� ஆணவ�ைன�பா� மத�ெபாழியாைனைய அட�கியவ� சிவெப�மா�. அ� 

யாைன�ேதாைல உரி��� ேபா��தவ� எ��� �றி��ெமாழியா� வழ��கி�றன�. உலக இய�பி� ஒ�வைனயட�கி 

ந�வழி�ப��த� ��� �றி�பி� உ�ேதாைல உரி��வி�ேவ� எ�� வழ�கிவ�கி�றன�. இதனா� அ���ைம 

அறியலா�. க�வி� ெச���ைடய நா��கனி� ெச��கட�க� தைலைம கி�ள�ப�டெத�க. அ��றி�� அவ� 

தைல கி�ள�ப��, அ� ம�ைடேயா�� ைகயி� ெகா���ளவ� சிவ� எ�பதனா� உணரலா�. ஒளிவி�� 

அறி�ைடய ஆ�யி�கேள இள�பிைற என வழ�க�ப�டன. அவ�றி� அறி� சிவெப�மானி� அறி���ைண 

��னால�றி விள�கா. அ��ைறயா� தைலயி� இள�பிைற��ன� எ�ற�ளின�. அவ� எ�தைலவனாகிய 



எ�மானாவ�. அவேன எ�லா�யி���� தைலவனாவ�. அவ� மா�ற� மன�கழியநி�ற மைறேயா�. மைறேயா� - 

சிவச��. அவைன� ேதா�றா� �ைணயாகநி��� த�ைமயா� அரியெனன��, ேபரி�ப� ெப�வா�� 

த�த���த�ைமயா� ெபரியெனன�� உள�ெகா�� ஆ�ப�ேடா�. அ�வ�லாம� அவைன� க�ைம நிற� 

வா��தவ�, அ�ல� ெச�ைமநிற� வா��தவ� என எவரா�� காணெவா�ணா�; யா�� க��ல�. நிற�� 

வ�வ�� இைறவ�த� ெபா�� த�ைமயா��. அைவ கட�தநிைலேய அவ�ைடய சிற��� த�ைமயா��. சிற��� 

த�ைம ெசா�ெலா�ணாத�, எ��� ெபா�றா� ஒ�� ேபாலி��ப�; திரிபி�ல�. ெபா��த�ைம அ�ளா� 

ஆ�யி�க� உ�த�ெபா���� ெகா���ள ஐைய�� தி���வ�க�� பிற�மா��. இ� ��ைம அ�பர�ளிய 

"ஐய�சி� அ��ற�தா�" என�� அ�மைற யா�ணரலா�." 

(அ. சி.)  கரிஅ�ட - யாைனைய உரி�த. கரிய� ெகா� ேசய� ெகா� - க��ேபா சிவ�ேபா. 

(2) 

 
1. ைம�ப��த. அ�ப�, 6. 97 - 10. 

" இ�ன��. ச�ப�த�, 3. 71 - 4. 

" அ���. 11. காைர�கால�ைமயா�, அ��த�, 61. 

" ேக�விவா��. சீவக�, 2787. 

2. ைபய�. அ�ப�, 4. 4 - 10. 

2770. உ�ண� உற�க� உலாவ� உயி�ேபாத� 

ந�ண� நரக �வ��க�� நா��ட� 

ப�ண� அவ�பணி யாலிவ� பாலிைட 

தி�ணிதி� ெச�ைக சிவ�பணி  1யா�ேம. 

(ப. இ.)  ஆ�யி�க���� தி�வ�ளா� நிக�� உ�ண��, உற�க��, உலா�த��, அ��யி��� 

அ�பறிவா�ற�களி� நிக��சி ைக��வதாகிய ேபாத� ெபா��த�க�� நிக�கி�றன. இவ�றா� இ�விைன 

நிக�� ஏ�ப�கி�ற�. அ�விைன� பயனி� ப�தி �க�ைவ ஒளி�லக��� இ��லக��� இைய�� �க�மா� 

நா��தைல� ெச�த�� நிக�கி�ற�. அைன��� சிவெப�மா� தி��பணிேயயா��. அ� ெசய�கைள� ெச��� 

உயி� சிவைன மறவாத உற��ள��ட� அற� என� க�தி� ெச�த�ேவ���. அ�ெபா�� அ� சிவ� 

பணியாவத�� ஏ�� ஐ�ற�வி��. உடைல நீ�கிய�யி� 'இ�வி��� ஏ��.' இ�வி���: ஒளி�ல�, இ��ல� 

எ�பன. 



(3) 

2771. ஓ�� இ���� கிட��� உடென��� 

ஆ�� பற��� அக�ட�� ேபசி�� 

பா�� �ற�ெத�� ப��யி� ஆன�த� 

��� ெபா�தி� �றி�பிைவ தான�ேற. 

(ப. இ.)  தி�வ�ளா� பல�யி�க���� சிவெப�மானி� தி�வ�� ேபரி�ப� ைக���. அ� ைக��ய 

கால�� அ�வி�ப� அ��கதிரா�� �ற��� ெபாசி��. அ�நிைலயி� அ��யி�களி� ெச�ைககைள அளவி��� 

��த� ��யா�. எனி�� வ�மா��ள �றி���களா� அ���ைம �லனா��. அ��யி� ஓ��; இ����; 

கிட���; உடேன எ��� ஆ��. ேவ��ேம� பற�க�� ெச���. இ��த இட�தி� இ���ெகா�ேட எ�ைலயி�றி� 

பர�த உலக�களி� ெச�திகைளெய�லா� ஒ�ெறாழியாம� உைர���. ப�ெணா� ெபா��த� பா�� 

இைவயைன��� த�ெசயல�ற ந�றவ�ேதா� ந�ெசயலா��. இ���ைம வ�� தி���தியாரானறிக: 

"ந�ெசய ல�றி�த நாம�ற பி�னாத� 

த�ெசய� தாேனெய� ��தீபற 

த�ைனேய த�தாென� ��தீபற." (6) 

(4) 

2772. மி�கா ர��� ணந���ட ேமலவ� 

த�கா� உைர�த தவெநறி ேயெச�� 

��கா ல��� ெபா��ைர ஞான�ைத 

ந�கா� கழ�வழி நா�மி� நீவிேர. 

(ப. இ.)  ந�விைன�பய� மி�காராகிய ேதவ�க� அ����� ெபா��� அவ�க� ��� த�ைன 

(சிவைன) மற�த தீவிைன� பயனா� 

 
1. சிவ��தேல. தி��களி���ப�யா�, 64. 

" ேதசமிட�. சிவஞானசி�தியா�, 8. 2 - 23. 

" சலமிலனா�. "10. 2 - 2. 

ந�சிைன ம�றா��ேக���ெகா�டத�� இர�கி� ெபா��தலாகிய உ�டைல� ெச�தவ� சிவெப�மா�. அதனா� 

அவ� ேமேலானாயின�. ந���டவ� எ�ப� பிைழெபா��தவ� எ�பதா�. ெச�ெநறி� ெச�வ�, 



ெச�ெபா���ணிவின�, சி�தா�த� ைசவ� த�காராவ�. அவ�க� அ�ளா� உைர�த��� ந�ெனறிநா�ைமேய 

(2615) ந�றவ ெநறியா��. அ�ெநறிேய பயி�� ஒ�கினா� சிவ��வினா� அ�ள�ெப�� ெபா�ேபா��ய��த 

தி�ைவ�ெத��தி� அ�மைற அ��ண�� ைக���. ைக�டேவ ஒளி மி��த மைற� சில�பாகிய கழ�����ள 

தி�வ�ேச� தி�வழி �லனா��. அதைன நீ�க� நா��க�. ந�கா� கழ� - ஒளிமி��த தி�வ�. 

சிவெப�மா� சாவா�வா� தனி�த� ெபா�ெள��� தி�மா� உ�ளி�ட ேதவ� ெச��� ெச��� பிற��� 

உயிரின�க� எ��� உ�ைம ெதளிவி�பேத சிவ� ந����� சாகாைம��, வி�ணவ�க� அ����� 

இற�தைம�� ஆ��. இ���ைம சில�பதிகார���க� இள�ேகாவ�க� ேவ��வவரியி� சாலினி 

வா�ெமாழியாக� சா��வ� கா�க: 

"��ெண� ��ெயா� ���� எறித� 

க�ணி� எயின� இ�கட� உ��வா� 

வி�ேணா� அ����� சாவ ஒ�வ�� 

உ�ணாத ந��� ���த�� ெச��வா�." 

(12. 21 - 4.) 

ேம�� தி�நா��கர� நாயனார�ளிய தி��ைற�தி�� பா��� இ� ��ைமயிைன அ��வ� கா�க : 

"ெவ����த தி�வ�யா� ��ற� டாைன 

விள�கிெனாளி மி�னிெனாளி ��தி� ேசாதி 

ஒ����த தி���வ� ெதா�வ� த�ைன 

ேயாதாேத ேவத �ண��தா� த�ைன 

அ����த கடன�ச� உ�டா� த�ைன 

அ���டா� உல�தா�� உலவா தாைன 

அ����த நீரக�ேத அழலா னாைன 

ஆ�ரி� க�ட�ேய� அய��த வாேற." 

(6. 26 - 2.) 

(அ. சி.)  மி�கா� - த�ைனெயாழி�� மி����ளவ�. ெபா��ைர - ெபா�ேபா�� அ�ைமயான உபேதச�. 

ந�கா� - ந�க�, சிவ�. 

(5) 

2773. விள�ைக� பிள�� விள�கிைன ேய�றி 



விள�கி�� ��ேள விள�கிைன� ��� 

விள�கி� விள�ைக விள�கவ� லா��� 

விள��ைட யா�கழ� ேமவ�  1மாேம. 

(ப. இ.)  தி�வ�ளா� ஆ�யி� அறிெவாளியா� உ�ள�தி�க� விள��வ�. அதனா� அ�ெவாளியிைன 

உட� உ��� �தலிய த��வ� 

 
1. உட�ெப��. அ�ப�, 4. 75 - 4. 

" இ�லக. " 4. 11 - 8. 

��ட�களி� ேவ� என� பிரி��� கா��வ�� கா�ப�� அறிவா��. பிரி��� க�டபி� உ�ள���ேள 

சிவவிள�கிைன ஏ��வாயாக. சிவவிள�கிைன ஏ��வெத�ப� அ� சிவைன மறவா� நிைன�பேதயா�. பாட�ைத 

வர�ப���வெத�ப� இத�� ஒ�பா��. அ�சிவ விள�கி�� ஆ�யி� விள�� ஒ����மா� ���க. ���த� 

- விடா� அ�� �ண�. தி�வ��ண�வா� விள�கினா� ஆ�யிரி� அறி�விள�ைக விள��மா� ெச��� 

ெப��காதலா� ப�திவ�லா��� அைன�ைத�� ஒ��� விள��� சிவெப�மா� தி�வ�யிைணயிைன� ெபா��தி� 

ேபரி�ப� ெப�வா�� எ��த�� உ��. 

(அ. சி.)  விள�ைக� பிள��-த��வ�களினி��� ஆ�ம ஒளிைய ேவ�ப��தி. விள�கிைன ஏ�றி-சிவ 

ஒளி பர��ப� ெச��, விள�கி����ேள விள�கிைன� ��� - சிவ ஒளி��� சீவ ஒளி விள���ப�ெச��. 

விள��ைடயா� - ஒளி�� ஒளியா��ளவ�. 

(6) 

2774. த��வ� எ���� த��வ� அ���� 

த��வ� எ�கி�ைல த��வ� அ�கி�ைல 

த��வ ஞான�தி� த�ைம யறி�தபி� 

த��வ� அ�ேக தைல�ப��  1தான�ேற. 

(ப. இ.)  தி�வ�ளா� ெம�ெய�� �ற�ப�� த��வ�களி� உ�ைமைய அறித�ேவ���. த��வ 

உ�ைம அறிதலாவ� அைவக� காரிய� ெபா��கெள���, அறிவி�லன எ���, ஆ�டானா� உ�ளதாகிய 

மாையயினி��� பைட�க�ப�ட அவ�ற� உைடைம� ெபா��கெள���, ேதா�றிமைற�� த�ைமய எ���, நம�� 

நாயகனளி���ள இரவ� ெபா��கெள��� உண�த�. அ�ஙன� உண��கா� அவ�ைற உைடைமயாக�ைடய 

உைடயானாகிய சிவெப�மா�� அ��� ேதா�றிய��வ�. அவேன த��வனாவ�. அவைன அவன�ளா� அறி�� 



ஆ�யி�களைன��� மீளா அ�ைமகளா��. இ�வைக உ�ைமயிைன�ணராதா� த��வ உண��சியிலராவ�. த��வ 

உண��சி எ�கி�ைல அ��� த��வனாகிய சிவெப�மானி� அ�� விள�க�� உ�டாவதி�ைல. இ�வைகய 

த��வ ஞான�தி� த�ைமயறி�தபி� த��வனாகிய சிவெப�மா�� அ�ேக தைல�ப�ட��வ�. ெம� - த��வ�. 

(7) 

2775. வி��ெபா�� தா�கிய ெம��ஞான� ��ேள 

அ��பினி� �றிய தார� தா�� 

ப��ெபா� திக�� பட�சைட மீேத 

���ப மல��க�த� ��நி�  2றாேன. 

(ப. இ.)  வி�� ெபா�� எ�ைலயி�றி விரி�த தி�வ��ண�வாகிய ெம��ஞான�தி��ேள, தி�வ�யி�ப� 

�ைறவிலா நிைற 

 
1. த��. அ�ப�, 5. 46 - 7. 

2. காைலேய ேபா�. 11. காைர�கால�ைமயா�, அ��த�, 65. 

" காைலயி�. அ�ப�, 4. 64 - 2. 

வா�� ேகாதிலா அ�தா� ஊறி� ெப���. அ� ெப��கி� நிைல�கள� சிவெப�மானாவ�. அதனா� 

சிவ�ேகணியினி��� ெப��வ� என ஓதின�. ப��ெபா� ேபா�� திக��� விரி�� விள��� தி��சைடயி�மீ� 

ெச�க�நீ� மல�� மண�� கல�� பிரி�பி�றி இ� ெபா��� ெகடா� இ���� இ��ப�மா� இ��ப�ேபா� 

சிவ�� அ�ைம�� �� நி�ப�. ���ப� : ெச����க�; ஈ��� ெச�க�நீ�. 

(அ. சி.)  வி��ெபா�� தா�கிய - விரி�த. 

(8) 

2776. ��தி� வயிர�தி� ��நீ�� பவள�தி� 

ெகா��� ப��ெபா�னி� �ெவாளி மாணி�க� 

ஒ��ய� அ�ட� ��ளம� ேசாதிைய 

எ�த�ைம ேவெற�� ��ெச� வீர�ேற. 

(ப. இ.)  ����, வயிர��, ��நீ�� பவழ� ெகா���, ப�� ெபா���, �ெவாளி மாணி�க��, 

அ�வவ�றி� ஒளி�� ேவ� பிரி�க�படாைம ேபா�� சிவெப�மா�� எ�லா அ�ட�களி�� பிரி�க�படாத 



ேபெராளியா� நி�ற��கி�றன�. அதனா� அவ� உ�ளம� ேசாதியாகி�றா�. அ�ஙன� ��வத�லாம� ேவ� 

எ�ஙன� பிரி��� �ற����; ெசா��வீராக. 

(9) 

2777. நாென��� தாென��� நா�ேன� நாட�� 

நாென��� தாென� றிர���ைல ெய�ப� 

நாென�ற ஞான �த�வேன ந�கினா� 

நாென�� நா�� நிைன�ெபாழி�  1ேதன�ேற. 

(ப. இ.)  ஒ�� நி�� உண�� ஒ�றைன வி�� எ�� நி��ண�வ� எ��� இையயாத ெதா�றா��. 

ேதனி� �ைவயிைன� ேத�� நா�� உ�ள�� உயி�� ஒ��நி�ேற உண�த� ேவ���. வி�� எ�� நி�றா� 

ஒ�கால�� உணர ஒ�ணா�. அ�ப� ஒ�� நி�பதா� இ� ெபா��� ஒ� ெபா�ளாகிவிடா�. அ�ேபாலேவதா� 

ஆ�யிராகிய அ�ைம�� ேப�யிராகிய ஆ�டா�� �ண��பா� ஒ��ப��� திக�வத�றி� ெபா�� ஒ�றாவதி�ைல. 

ஆயி� தி�வ�ளா� நாென��� தாென��� நா�ேன�. நா�த�� நாென��� தாென��� ேவ�ப�� 

இர�டாக� கா�பத�� இ�ைலெய��� ெம��ைமயிைன� சிவெப�மா� உண��திய�ளின�. நாென�ற 

�ண�விைன ��ன� நட�பா�ற� வழியாக ந�கிய சிவெப�மாேன இ�ெபா�� வன�பா�ற� வழியாக நாென��� 

எ�ண� அக�மா� ெச�த�ளின�. ஒ�வ� ப��க� �வ��வத� ��ன� தா� ப��த� ேவ��� எ��� 

நிைன��� ெசா��� அவ�பா� நிகழ� கா�கி�ேறா�. ஆனா� ப��க� �வ�கிய�� அ� விர��ைன�� அறேவ 

மற�� வி�கி�றன�. த�ைன�� மற�� வி�கி�றன�. ப��ேப தாமாக நி�கி�றன�. அ�ப� நி�பி�� ப���� அவ�� 

இ� 

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

2. நானாெர�. 8. தி��ேகா���பி, 2. 

ெபா�ேளயா�. (2309) அ� ��ைம அவ� பயி�ற தி���றைள ஓ��கா� அ� தி�வ��வ�பய� எ�ற அறி�� 

வி�கி�றன�, அ��ட� ெசறி�� ேக�ேபா�, இ��� ஒ�பா��. தி�வ��ண�வா� நா� எ��� எ�ண�ைத நா�� 

நிைனயாெதாழி�ேத�. நட�பா�ற� - திேராதான ச�தி; ஆதி ச�தி. வன�பா�ற� - பராச�தி. 

(அ. சி.)  நாென��� தாென���-நா�ேவ�, சிவ�ேவ� எ��. இர���ைல - ஒ��� அ�ல இர��� 

அ�ல எ�ப�. 

(10) 



2778. ஞான�தி� ந�ெனறி நாதா�த ந�ெனறி 

ஞான�தி� ந�ெனறி நாென� றறிேவா�த� 

ஞான�தி� ந�ேயாக ந�னிைல ேயநி�ற� 

ஞான�தி� ந�ேமான நாதா�த ேவதேம. 

(ப. இ.)  தி�வ��ண�வா� ந�ெனறி��, நாதா�த ��வா� ந�ெனறி�� என ெநறி இ�வைக�ப��. 

அவ��� ஞான�தி� ந�ெனறியாவ� நாென�ற �ைன�ப��� தி�வ��ண�வா� நி�� அ� 

தி�வ�யிைன�ண�த�. இ� நீ�� ���வா� நீ�� நி�� நீரி� த�ைமயா� நீரிைன �ண�வ� ேபா�றா��. 

நாதா�தெநறிெய�ப� (2615) அறிவி� ெசறிவா� ஞானேயாக ெநறியா��. அத� ேம� அறிவி� அறிவா� 

ஞான�தி� ஞான� ந� ேமான நிைலயா��. ேமான�: ேம�ைம எ��� அ�யாக��ள�. ேம�ைம �ண�� ேமான� 

என�ப��. அ�ேவ நாத���� கட�த 'சிவசிவ' எ��� நா�மைறயா��. 

(அ. சி.)  நாதா�த - நாத த��வ�கட�த. 

(11) 

2779. உ�யவ� லா�க� �யி�சிவ ஞானேம 

உ�யவ� லா�க� �யி�சிவ ெத�வேம 

உ�யவ� லா�க� ெகா��க� பிரணவ� 

உ�யவ� லாரறி ��ளறி வா�ேம. 

(ப. இ.)  பிற�� இற�பாகிய த�மா�ற� ��ப�தினி��� வி�மா� நிைன�� தி�வ�ளா� உ�ய 

வ�லா�க��� தி�வ��ண�வாகிய சிவஞானேம உயிரா��. அ�ேபா� சிவ�ல� சிவன�ைம, சிவ�� என�ப�� 

நிைலயினி��� உ�யவ�லா���� சிவ �தேல வி��ெபா�ளா��. உ�யவ�லா�க�� ஒ��க� ஓெமாழியா��. 

உ�யவ�லா� அறி� உ�ைம� ெபா�ளா� சிவ�திைன� சா��தைமயா� மா�த� இ�லா உ�ளறிவா��. 

(12) 

2780. காணவ� லா��கவ� க�ணி� மணிெயா��� 

காணவ� லா���� கடலி� அ�ெதா��� 

ேபணவ� லா���� பிைழ�பில� ேப�ந�தி 

ஆணவ� லா��ேக அவ��ைண  1யா�ேம. 

 
1. ஈச��க�. சிவஞானசி�தியா�, 12. 2 - 20 



" அ�பிலா�. தி���ற�, 72. 

" ஆணமி�. நால�யா�, 374. 

(ப. இ.)  தி�வ�ளா� காணேவ��ெம��� அ��ட� �ய�வா�க��� சிவெப�மா� க����� 

மணிேபா�� உடனாகவி��� த�ைன� கா��� கா�ப�. அதனா� அவ� க�மணி ேபா�றவனாவ�. அ� 

வழியாக� கா�� ேப�ைடயா��� அவ� கட� ேபா�ற எ�ைலயி�லாத ேகாதிலா அ�திைன ெயா�பா�. கட� உ��� 

த�ைம வா��தேத எ��� க��தா� தி��பா�கட� எ��� அைட �ண��தி� ��வாராயின�. 

ஆ�யிரைன�ைத�� சிவெப�மா� ெதாட�� ெகா�� ேவ�பா��றி� ேபண வ�லா�க�� அவ� அ�ெபா�ேத 

ெவளி�ப�ட��வ�. அ� �ைறயி� அவ� எ��� தவிரா�. அவ� தி��ெபய� ந�தி. ஆணமாகிய அ�� வ�லா��� 

அ� சிவெப�மா� எ��� �ைணயாவ�. 

(அ. சி.)  பிைழ�பில� - தவ�த� இல�. ஆணவ�லா��� - அ��மி�கா�க��. 

(13) 

2781. ஓெம�� ஓெர�� ��நி�ற ஓைசேபா� 

ேமனி�ற ேதவ� வி���� வி��ெபா�� 

ேச�நி�ற ெச��ட� எ�ெப� மான� 

ஆ�நி�ற ேதவ� அக�ப� யா�ேம. 

(ப. இ.)  ஒ�பி�லாத ஓெம��� ஒ� ெமாழி�க� காண�ப�� பிரிவி�லாத ஓைசேபா� வி��ைற 

ேதவ�க� விைழ�� வி��ெபா�� சிவெப�மானாவ�. அவ� மா�ற� மன� கழிய நி�ற மைறேயா�. மைறேயா� 

உயி��� உயிராகிய ��ெபா�� - காரண சிவ�. அவ� எ�டா நிைல�க� உ�ளவ�. அவ� 

ெச���டராக��ளவ�. அவேன எ�ெப�மா�. அவ� தி�வ�யிைணயிைன ஆரா��� அ�� ��� ஒ��� ேதவ� 

பலராவ�. அவ�த� உ�ள��� அ� சிவெப�மா� விள�கமா� நி�� ேவ��� �ைண �ரி�த��வ�. அக�ப� - 

உ�ள���. 

(அ. சி.)  ேச�நி�ற - மன�, வா��க��� எ�டாம� நி�ற. ேதவ� அக�ப� - ேதவ� மன�தி� த�ைம. 

(14) 

 
11. ச�திய ஞானான�த� 

(உ�ைமயறிவி�ப�) 

2782. எ�பா�� பா�� யா�மா� அ�றாகி 



��பா�� கீ�ள ��பா�� ��னிேய 

இ�பா�� இ�னவா ெற�பதி லாவி�ப� 

த�பர ஞானான�த� தான� வாேம. 

(ப. இ.)  இ�ன நிைலைம�ெத�� எவரா�� �றெவா�ணாததைன� பா� எ�ப�. அ�பா� மாைய� 

ெதாட�பாக ��� ��வ�. அைவ உடனெம�, உண��ெம�, உண���ெம� எனபன இவ�ைற� ப�தி மாைய, 

�வாமாைய, �மாைய என�� ��ப. ேம�� உண��� ெதாட�பா� 

ஆ�யி�� ெசயலற�, அ��ெசயலற�, அ�ேளா� ெசயலற� என ��பா� ��வ�. இவ�ைற� சீவ�ரிய�, பர�ரிய�, 

சிவ�ரிய� என�� ��ப. இைவயைன�ைத�� எ�பா�� எ�� ஓதின�. பி�ன����� பா�, காரணமாையைய� 

��வதா��. ஆ�கா���ள உயி�க�� ெபா��க�� ஆகிய அைன��ட�� கல�� கல��� த�ைமயா� 

அைவேயயா� நி�ப� சிவ�. அவேன ெபா��ட�ைமயா� அ�றாகி நி�ப�. ேம��ள ��பா� எ�ப� அ�� 

ெசயலறலாகிய பர�ரிய�தி� நன�, கன�, உற�க� எ��� ��� பாழா��. இ� ���� நிகழாைமேய ஈ��� 

பாெழ�ப. அவ�ைற அபாவ� எ�ப�. இைவ ெதாைக எ��� சம��யா��. கீ��ள ��பா� ஆ�யி�� 

ெசயலறலா��. அைவ சீவ�ரிய�. அத� க��� நன�, கன�, உற�க� எ��� ���� நிகழாைம பாெழ�ப. 

இவ�ைற வைகெய��� விய�� எ�ப. இவ�ைற� ெபா��தி இவ�ைற�� கட�� இ�னவாெற�� எவரா�� 

�றெவா�ணாதாகி��ள நிைலயி�ப�திைன�ைடயதா�� தாேன ���தலா� உ�ைம அறிவி�ப உ��ைடயதா� 

விள��பவ� சிவெப�மா�. அவேன �ண��பா� ஆ�யி� எ���ப� நி�ற��வ�. 

(அ. சி.)  எ�பா��-மாைய ச�ப�தமானைவக��. பா� - மாைய. யா��-மாயா ச�ப�தம�ற ெபா��க��. 

��பா�-��தமாைய, அ��தமாைய �ல�பிரகி�தி மாைய. கீ��ள ��பா�-�மியி��ள ம�, ெப�, ெபா� 

ஆகியைவ. 

(1) 

2783. ம��� ச�தியாதி மணிெயாளி மாேசாைப 

அ�னேதா ெடா�ப மிடெலா�றா மாற� 

இ�னிய ��பல� ஒ�சீ� நிறமண� 

ப�னிய ேசாைப பகரா� மானேத. 

(ப. இ.)  சிவ��ட� ெபா��திய தி�வ�ளா�ற� ச�தி ெயன�ப��. அ� மணிெயாளி ேபா�� மி�க 

அழகிைன�ைடயதா��. அ�ச�தி ெம��ண�வா��. அவ��ட� ஒ��ைர�தலா�� ெபா�� ஒ��� இ��. 



இனிைம ெபா��திய க���வைளயாகிய ��பல மல���� ��ைம, சிற��, நிற�, மண�, அழ� உ�ளன ேபா�� 

சிவெப�மா���� ஐவைகயா�ற�க�� உ�டா��. அவ�ெறா�� �ட அழகிய ெபா��க� ஆறா��. 

(அ. சி.)  ச�தியாதி-ஞானமாதி. ேசாைப-அழ�. ஒ�பமிட� - ஒ��ைர�த�. ஒ�றாமாற� - ெபா��தாத 

த�ைம இ�னிய - இனிய. உ�பல� - நீேலா�பல�, க���வைள. ஒ� - ஒ�ைம, ��ைம. சீ� - சிற��. ஆ�மானேத 

- சிவ�ேதா� ச�திக� உ�பல� எ��� மல���� ��ைம - சிற��, நிற�, மண�, அழ� ேபா�வதா�. மல��� 5 

�ண�க� உ�ளனேபால சிவ���� ஐ�� ச�திக� உ��. 

(2) 

2784. ச�தி சிவ�பர ஞான�� சா���கா� 

உ��த அன�த� சிவ�ய� ஆன�த� 

ைவ�த ெசா�ப�த ச�தி வ��� 

உ��த �டலிைவ ��பல� ேபா�ேம. 

(ப. இ.)  தி�வ�ளா�றலாகிய ச�தி��, சிவெப�மா��, தி�வ��ண���, ெசா��மிட�� உல�யி�கைள� 

ெச���� ஒ�பி� ெபா��க� ஆ�. இைவ யைன��� ��ெவ�தா�. சிவ�தி� ஒ��ய�வி�லாத 

ேபரி�ப��ைடயதா��. ைவ�த தி�வ��� உ�ைம நிைல�க� சிவ��வாக வ�த��வ�. அ� தி�வ�� 

ெகா��� தி�ேமனி நீேலா�பல மலைர ெயா�� விள���. 

(அ. சி.)  ச�தி சிவ� பரஞான�-ச�திேயா�் ��ய சிவ�ைத� பரஞான�தா� அறியேவ���. 

அபரஞான�தா� அறிய��யா�. அன�த சிவ�-ஆன�த� சிவ�, சிவான�த�, (ஆன�த� எ�ப� ��கிவ�த�.) உய� 

ஆன�த�-உ�ைமயறி� ஆன�த�. ைவ�த . . . . . ேபா�ேம - தி�வ�� ச�தி பதி��, �� உபேதச� ெப�ற 

ஆ�மா�க�. ["ஓ� சீ� நிற� மண� ப�னிய ேசாைப" ம�னிய நீேலா�பல� ேபா��. உட� - உடேலா� ��ய 

ஆ�மா�க�.] 

(3) 

2785. உ��� பலநிற� ஒ�மண� ேசாைப 

தரநி�ப ேபா�யி� த�பர� த�னி� 

ம�வ� சிவெம�ற மா�� பத�தி� 

ெசா�ப�த� ச�தியாதி ேதா�றநி� றாேன. 

(ப. இ.)  அழகிய உ�பல மலரி� நிற�, சிற�த மண�, அழ� (சிற��, ��ைம) �தலியன ேவறற� பிரி�பி�றி� 

கல�தி��கி�றன. அ�ேபா� ஆ�யி� சிவெப�மானிட�தி� எ�ெபா��� பிரி�பி�றி ேவறற� கல�தி��கி�ற�. 



சிவெப�மா�பா��ள எ�ெப���ண�க�� அ� �யிரி�மா��� பதி�� விள�கி� ேதா���. ப�ளி மாணவ� 

எ�ெபா��� ஆசாைன� சா��தி��கி�றா�. அதனா� ஆசிரியனி� ந�ப��க� மாணவனிட� பதிகி�றன 

அ�லவா? இஃ� இத�� ஒ�பா��, ஆ�யி�களி�மா��� சிவெப�மானி� எ��ண�க�� பதியேவ ஆ�யி�, 

அ��, அ�ேளா� - ஆ�யி�, ேபர��, ெப�மா� எ�ற ��� நிைல�மாக� சிவெப�மா� மைற�� நி�ற�ளியவ� 

இ�ெபா�� ெவளி�ப�� அ� �யிரி�மா��� தி�வ�� ஆ�ற�க� ேதா�றநி�ற���ரிவ�. அதனா� அ� �யி� 

சிவமாகேவ நி��� ச�தியாதி எ�ப� 'ச�தியா' எனநி�ற�. 

(அ. சி.)  உயிரான� எ�ெபா��� சிவ�ேதா� ெபா��திநி�க, நீேலா�பல���� அ�� �ண�க� பிரிவற 

இ��ப�ேபா�, உயி���� சிவ�தி� �ண�க� சிவச�தியா� உட� உ�ளேபாேத ேதா�ற நி�பன எ�ப� இ� ம�திர�. 

(4) 

2786. நிைன�� அளவி� ெநகிழ வண�கி� 

�ைனயி� அவைன� ெபாதிய� மா�� 

எைன�ெம� ேகா�ந�தி த�ன�� ��� 

நிைன�� அளவி� நிைன�பி�  1தனேன. 

(ப. இ.)  சிவெப�மாைன� தி�வ���ைணயா� மறவா� நிைன��ைறயி� உ�ள� க�ளமி�றி 

ெவ�ளமா��கி� தாைள வண�கி� 

 
1. பி�த. அ�ப�, 5. 44-6. 

'ப�னிய�� தமி��'பா� பல �ைன�� வழிப�� நி�ற� ேவ���. அ�ஙன� வழிப�டா� அ� ெப�மானாைர 

உ�ள�தி�க� ெபாதி�� ைவ�த�� வா����. இ�ேவ 'சி�ெகன� பி��ேத� எ�ெக��த��வ� இனிேய' 

எ��� தி��ைறயி� அ�� ப�பா��. ெபாதித� - ேவறற� கல�� நி�ற�. ெதா�ைன ெந�ைய� ெபாதி�� 

ெகா�� ேவறற நி�ப� இத�ெகா�பா��. பா��ைன பணியா� அ�ேயைன�� எ� ���த�வனாகிய சிவெப�மா�, 

ந�திெய��� தி��ெபயைர உைடய நாத� தி�வ��ட� ���வி�தன�. மறவா� நிைன��ெகா�ேடயி���� 

�ைணயா� எ�ைன நிைல�பி�த�ளின�. நிைன�த அ�ெபா�ேத அ� நிைனவி�க� நிைன�பி�த�ளின� 

எ�ற�ெமா��. 

(அ. சி.)  ெநகிழ - மன� உ�க. �ைனயி� - பா�க� �ைன�� அவ� �கைழ� பா�னா�. ெபாதிய�� ஆ�� - 

அவேனா� இர�டற� கல�கலா�. 

(5) 



2787. பாெலா� ேத�� பழ���  1இரத�� 

வாலிய ேபர� தா�� ம�ர�� 

ேபா�� �ரிய� ெபா�ப� ���க� 

சீல மயி��கா� ெதா��ேத� கி�மாேம. 

(ப. இ.)  தி�வ�ளா� சிவெப�மா� ெசயலறலாகிய �ரிய� அட�கி� கட�த விட��� பா� ேபா�ற தி�வ�� 

த�ப�� ேத� ேபா�ற சிவனா� ெவ�ப��, ��பழ� �ைவ��, �ய 'பா�� ெதளி ேத�� பா�� ப���� இைவ நா�� 

கல�த' �ய தி�வ�தி� இனிைம�� ேபா�ற ெத�பத�றி இ�னத�ைம� ெத���ற ெவா�ணாததாக��ள 

தி�வ� �க�ெவா��க� மயி��கா� ேதா�� நிைற�� நி�� �ைறவிலா இ�ப�ைத ய���. பா�� ேத�� ஏைனய 

ேபா�� �ைவ� ெபா�ளாக எ�ண�� ஒ��. 

(அ. சி.)  வாலிய - பரி��தமான. ம�ர� - �ைவ. 

(6) 

2788. அமர� �வ�கட� த�ட� கட�� 

தமர�� நி�ற தனிைமய� ஈச� 

பவள�� ���� பனிெமாழி மாத� 

�வள�ற ேசாதி ெதாட���நி�  2றாேன. 

(ப. இ.)  சிவெப�மா� பிற�பி�லாதவ�; அ�ேபா� இற��மி�லாதவ� அ� �ைறயா� ��ைற ெவ�ற 

�ண�கட� எ�ற�ளின�. அமர��வ� ஈ��� ����த�ைம. கட�த� - ெவ��த�. சிவ� ப�ேவ� 

அ�ட�க���� அ�பா�ப�டவ�. அவ� ��ப� 

 
1. ப�ைண��. சிவஞானேபாத�, 2. 1 - 3. 

" பாெலா�. தி���ற�, 1121. 

2. அ�றாலி�. அ�ப�, 6. 50 - 3. 

" ெபாறிவாயி. தி���ற�, 6. 

" ம��த�. சிவஞானேபாத�, 9. 3 - 3. 

தாறா� ெம�யாகிய ஓைசெய��� நாதத��வ�தி�க� தி�வ�ைவ�பவ�. தமர� - ஓைச, ஈ�� நாதத��வ�, 

ஒ�பி�லாதவ�, ஆ�ட��� அ��ெச�வ�. ஆ�றலாகிய தி�வ�� ச�தி�ட� ெப��ெபா��சிவ� 

��ய��கி�றன�. அதனா� மய��ைடயவேன எ��� ம�ளிைன நீ�கிய��கி�றன�. பவழ� ேபா�ற 



இதைழ��, ����ேபா�ற ப�கைள��, இனிய ெமாழிகைள�� உைடய ச�தியாகிய ெப�க�ட� கல�� நி��� 

�ல�ெவ�றவ� ஆகி�றா�. அ�தைகய மய�கமி�லாத அறி�� ேபெராளி. ஆ�யி�களி� ந�ைமயி� ெபா��� 

அ� �யி�க�ட� ெதாட��� நி�� '�ற� �ற� திரி�த' ெச�வனாகி�றன�. 

(அ. சி.)  அமர��வ� கட�� - ���வைன ெவ��. தமர�� - நாத த��வ�தி�. �வ� - மய�க�. 

(7) 

2789. ம�திம� ஆறா� மா�றி மலநீ�கி� 

��தம தா�� �ரிய� �ரிச��� 

ெப�த மற�சிவ மாகி� பிற����� 

ச�திய 1 ஞா னான�த� சா��தன� ஞானிேய. 

(ப. இ.)  ம�திமமாகிய உ�ணிைல� க�விகைள�� ��ப�தா� ெம�கைள�� தி�வ�ளா� நாம�ல எ�� 

உண�வ� த��வ உ�ைம�ண�த�. அ�ஙன� உண���, அைவ சிவ�ைடைம, அவ� தி�வ�ேசர� �ைணயா��ப� 

அவனா� அ�ள�ப�ட க�வி� ெபா��க� எ�� ைக�ெகா�� ஒ��த� மா��த� எ�பதா��. அைவ அ�ஙன� 

மா�ற�படேவ தாேன நீ���. ��ைம�� தாேன வ�� தைல����. ெசயலறலாகிய �ரிய� �வாைம�� நீ���. 

நீ�கேவ க�� நீ���. இ� க�� நீ�கேவ சிவமாகி� திக�ேவா�. இய�ைக��ைம அறி� இ�பவ�விைன� 

சா�ேவா�. சா��� நா�� அ�வா� நி�பதனா� ெபா�றா� ேபெராளி� பிழ�பாேவா�. இ� வாயிலாகேவ உ�ைம 

அறிவி�பமாகிய ஓ��ய� வி��சீ�� தி�வ�ைய� பா��ற எ��ேவா�. இ�தைகய நிைலேய ஞான நிைலயா��. இ� 

ெப�ேறாேன ஞானியாவ�. 'சா�' எ�ப� ஆ�ெபயராக� சா�ேவாைன� �றி�கி�ற�. 

(அ. சி.)  ச�தியஞான ஆன�த� இ�னெதன இ� ம�திர� ��கி�ற�. ம�திம� - உ�ணிைல� க�விக�. 

ஆறா� - 36 த��வ�க�. �ரிய� �ரி� - �ரிய அவ�ைத. ெப�த� அற - பாச� நீ�க. பிற���� - விள�கி. 

(8) 

2790. சிவமா யவமான ��மல� தீர� 

பவமான ��பாைழ� ப�றற� ப�ற� 

தவமான ச�திய ஞானான� த�ேத 

�வமா� �ரிய� ெசா�பம தாேம. 

(ப. இ.)  தி�வ�ளா� சிவனிைல எ�திய ஆ�யி���� பிற�பிைன� தி��ப� தி��ப� த��, ஆணவ�, 

க�ம�, மாைய ஆகிய ��மல� 

 



(பாட�) 1: ஞானா�த�. 

க�� அ��. அறேவ ஆ�யி� தி�வ�� ��ைமைய உ��. உறேவ பிற�பிைன� த�� ��றமாகிய ��பா�� ப�றற 

அக��. ��பா� ஆ�யி���ரிய�, அ���ரிய�, அ�ேளா� �ரிய� என�� �ற�ப��. பா� எ�ப� ெசா�ெலாணா 

அ�வநிைல. அைவ அகலேவ சிவ�ைத� ேபணலாகிய தவ�தா� வ�� இய�ைக உ�ைம அறிவி�ப� ப�� வா����. 

அ�ேவ ேம�ைமவா��த ெசயல�தலாகிய �ரியமா��. இ� நிைலைமேய உ�ைம நிைலயா��. 

(அ. சி.)  அவமான ��மல� - பிற�ைப� ெகா���� ஆணவ�, க�ம�, மாைய, பவமான - ��ற��ள. 

��பா� - ��மாையைய. (மாைய - மாமாைய - பிரகி�தி மாைய.) ப�றற - பாச� நீ���ெபா���. �வ� - ேம�ைம. 

(9) 

12. ெசா�ப உதய� 

(உ�ைம எ��சி) 

2791. பரம �ரவ�  1பரெம�� மாகி� 

திர�ற எ�க�� ேச��ெதாழி வ�� 

நிர� ெசா�ப��� நீ�� ெசா�ப� 

அரிய �ரிய� தைண��நி� றாேன. 

(ப. இ.)  தி�ைவ�ெத��திைன� ெசவியறி����� சிவ�� பரம�ரவனாவ�. அவ� எ�ணிலவா� 

எ��� ெப�கி��ள பரமாகிய ஆ�யி�க�மா�� நீ�கமற நிைற�� நி�கி�றன�. யா�� உ�தி� பாெட�த� 

சிவெப�மா� உ�தி�பா��ட� எ�க�� நிைற�� நி�கி�றன�. எ�க�� நிைற���ள சிவ��ட� ��ய�யி� 

சா�பினா� எ�க�� நிைற�தனவா��. அஃ� ஆ�யிரி� உ�ைம நிைலயா��. உ�ைம நிைலயிைன� ெசா�பநிைல 

எ�ப. அ���ைம நி்ைலயி�� நிைலெப�ற உ�ைம நிைலயாக நி�றிய��பவ�� சிவேன. இ� நிைலேய அரிய�ரிய 

நிைலயா��. அ� நிைல�க��� அவ� அைண�� நி�ற�ளின�. ந� பரம �ரவரிவெரன வ�மா� நிைன� ��க: 

'நா�வ�ந� �ல� நய�ெதைமயா� ஐ��ரவ�, சா�பா� 'சிவயசிவ' சா���. 

(1) 

2792. �ைல�கி�ற நீரி� �வலய நீ�� 

அைல�கி�ற கா��� அனெலாடா காச� 

நில�திைட வானிைட நீ�டக� றாைன 

வைர�� வல�ெச� மாறறி ேயேன. 



(ப. இ.)  ஒ�நிைல�படா� ஏைனயவ�றி� நிைலயிைன�� �ைல��� தா�� �ைல��வன ஐ�ெப�� 

�த�க�. அைவ: ம�, நீ�, அைல�கி�ற கா��, அன�, ெவளி எ�பன. இவ��ட��, இவ�றி� ேச��ைக 

 
1. க�வேன. அ�ப�, 5. 13 - 5. 

" சிரம�."5. 22 - 9. 

யாகிய நில��ட��, வான��ட�� நீ�கமற விரவி நி�ற��பவ� சிவ�. அ�தைகய நிைலெப��ய��த 

சிவெப�மாைன இட�தா��, கால�தா��, ப�ம�தா�� ஓ� எ�ைல�ப��� அளவி��ைர�� வல� ெச�� 

வழிப�மா� எ�வா� எ�� உ�னி�, அஃ� உைர�க�� உ�ன�� ஒ�ணாததா��. அ� �றி�ேப ஆ� அறிேயேன 

எ�பதா��. ப�ம� - தி���வ�; வி�கிரக�. 

(அ. சி.)  �ைல�கி�ற - நிைலைய� �ைல�கி�ற, தளர�ெச�கி�ற. �வலய� - ம�, �மி. வைர�� - ஓ� 

அளவி� அைம��. 

(2) 

2793. அ��நி� றானய� மா��த� ேதவ�க� 

எ��நி� றா�� இைறவென� ேற��வ� 

த�கிநி� றா�தனி நாயக� எ�மிைற 

ெபா�கிநி� றா��வ னாபதி  1தான�ேற. 

(ப. இ.)  உ�ப� உலக���ள அய� மா� அர� �தலிய ேதவ�க��, எ��� நிைற���ள யாவ�க�� 

உ��மா� இைறவேன எ�� பா�� பரவி� பணிவா�க�. ஒ�பி� தனி நாயகனாகிய சிவெப�மா� எ�க�� த�கி 

நி�ற�ளின�. அவ� தனி�ெப�� விள�கமா� இ���றி�ப�� நா�� �வன�கெள�� சிற�பி��� 

ெசா�ல�ப�� உலக�க��� ஏைனய அ�ட�க��� ஒ� �தலா�� திக�கி�றன�. 

(அ. சி.)  ெபா�கி-விள�கி; �வனாபதி - அ�ட�க��ெக�லா� அதிபதி. 

(3) 

2794. சைமய� �வ�� தைனயறி யாம� 

கைமய�ற காமாதி காரண� எ��� 

திமிர� ெசய�� ெதளி�ட� நி�ேறா� 

அமர�� கதிபதி யாகிநி� பாேர. 2 



(ப. இ.)  ந�ெனறி� தி�வைடயாள�கைள�� த�ைன�� சிற�பாக அறி�� ���தைல வழிப�� அகவிழி 

ெப�� உ�யேவ��வ� ஆ�யிரி� கடைமயா��. அ� கடைமைய வ��மா� ெச�� த���� காரண�க� எ��. 

அைவ �ைறேய ெச���, சின�, சி�ைம, இவற�ைம, மா�பிற�த மான�, மாணா உவைக, ம�, ெபா� 

எ�பனவா��. இைவ ெபா�ைமைய யிழ�பி��� சி�ைம�ற� ெச��� தீைமகளா��. இவ�றி�� அ��பைட� 

காரணமாக ��ள� ஆணவவ�லி�ளா��. அ�ேவ. திமிர� என�ப��. தி�வ�ளா� இைவயைன�ைத��க�� 

உ�ைம ேயா��� ெதளி�� நி�ப� ெம�ய�யா�. அவ�க� ந�ெனறி�� ந��ணாவ�. அவ�க� உ�ப�வா� 

ேதவ�க��� �த�வராவ�. 

(அ. சி.)  �வ� - �றிக�. கைம - ெபா�ைம. காமாதி எ�� - ெப�ணாைச, �ேராத�, மத�, ேமாக�, 

உேலாப�, மா�சரிய�, ெபா�னாைச, ம�ணாைச ஆக 8. 

 
1. இைறவ. அ�ப�, 5. 38 - 4. 

2. ��ெகா� ேந�. 8. அ��ப��, 5. 

2795. �வைக� ெத�வ� ெதா�வ�  1�த�� 

வாய� ேவறா ம�ேபா� அ��பர� 

ேசய சிவ�� �ரிய��� சீ�ெபற 

ஏ�� ெநறிெய� றிைற�� இய��ேம. 

(ப. இ.)  உட� ெம�யாகிய இ�ப�� நா�கா� ெம���சியி� அய� அரி அர� எ��� �வ�� நி�றன�. 

இவ�க� பைட�ேபா�, கா�ேபா�, �ைட�ேபா� எ��� ெபயரா�� அைழ�க�ப�வ�. இ� �வ�� ஒ�வனாகிய 

அர� ெதாழிலா� இவ�க� வரிைசயி� ைவ�� எ�ண�ப�வ�. ஆயி�� ஏைனயி�வைகயினைர��ேபா�ற 

ெப�மய���ேவான�ல�. அதனா� அவ� ேவ�ப�டவ�மாவ�. அ�ேபா�, அ�வாகிய ஆ�யி��, பரனாகிய 

சிவ�� கல�பா� ஒ�றா� விராஅ� நி�பி�� ெபா��ட�ைமயா� சிவ� ேவறாவ�. சிவெப�மா� நிைன�பி��� 

எ�டா ெந��ேச�ைம� க���ளவனாவ�. ஆ�யி�� ெசயலற�, அ�� ெசயலற�, அ�ேளா� ெசயலற� ஆகிய 

���� ���ரியமா��. இவ�றா� ஆ�யி�க� சிவெப�மானி� தி�வ�யிைணயிைன எ��த� ���. 

எ��த��ரிய வழிக�� இைவேய எ�� இைற �� இய��� எ�க. இைற �� (2358) எ�பன ெச�தமி� ெநறி 

��� �ைற ��மா��. ெநறி �� ேவத�, �ைற �� ஆகம�. இ���ைம 'ேவதெநறி தைழ�ேதா�க மி�ைசவ� 

�ைற விள�க' எ��� ேச�கிழார�க� அ��ெமாழியா� உணரலா�. 



(அ. சி.)  �வைக� ெத�வ� - அய�, அரி. அர�. ஒ�வ� �த� உ�வாய� ேவறா� - ஒ�வனாகிய அர� 

அ� �வரி� ஒ�வனாகி�� ேவறாகி�� நி�ப�ேபால. அ�-சீவ�. ேசய-எ��த�கரிய. ���ரிய�-சிவ, சீவ, 

பர�ரிய�க�. இைற�� - தமி� ேவத�க��, தமி�� சிவாகம�க��. 

(5) 

2796. உ�வ�றி ேயநி� ��வ� �ண���� 

க�வ�றி ேயநி�� தா�க� வா�� 

அ�வ�றி ேயநி�ற மாய� பிராைன� 

��வ�றி யாவ���� �டெவா�  2ணாேத. 

(.ப. இ.)  சிவெப�மா� தன�ெகன ஓ� உ�வ� இ�லாதவ�. அ�ஙனமி���� ஆ�யி� உ�த�ெபா��� அ� 

�யி�க�� மாையயினி��� காரிய� ெபா�ளாக �த�ட��, மீ���ட��, �ண�ட��, ���ட��, ப��ட�� 

எ��� ஐவைக உ� �டைல�� பைட�த�ளி ந��கி�றன�. இ�ேவ அவ� உயி��� உ�வ� பைட��� �ண���� 

உ�ைமயா��. தன�ேகா� காரணமி�றி� தாேன ���தலா� நி�பவ� சிவ�. ஆயி� அவ� எ�லாவ�றி��� 

எ�ஞா��� விைன�த� காரணமாக இ��பவ� ஆவ�. அவ� 

 
1. தீ��த. அ�ப�, 5. 2 - 2. 

2. ேநா�கா�. சிவஞானேபாத�, 1. 2 - 3. 

" உலகேம. சிவஞானசி�தியா�, 5. 2 - 6. 

" ம�திர�தா�. " 12. 3 - 3. 

" க�வினா. ச�ப�த�, 3. 35 - 3. 

எ�லாவ��ட�� விரவி வி��� பிரிவி�றி நி�பி�� அ�வ நிைல�ட எ��தலி�லாத சிவ� உயி�ட�� உட� 

உல�க�ட�� �ண��� நி��� மாய�ெப�மானாக விள��கி�றன�. அ� ெப�மாைன� க�� அவன�ளா� 

அவ� தி�வ�யி� ��� ெப�வா�விைன எ��த� ���. அ� வா�� எ��வத�� அவேன சிவ��வாக 

எ��த�ளி வ�தா� ம��� ��வதா��. ேவ� ஒ�றா�� ��யாதா��. 

(அ. சி.)  க�வ�றி - தன�� ஒ� காரண� இ�றி. ம�வ�றி - ஒ�ேறா�� ��த� இ�றி. 

(6) 

2797. உ�வ நிைன�பவ�� ����� ேசாதி 

உ�வ நிைன�பவ� ஊழி�� கா�ப� 



உ�வ நிைன�பவ� உ�ப� மாவ� 

உ�வ நிைன�பவ� உலக�தி�  1யாேர. 

(ப. இ.)  சிவெப�மானி� தி���விைன� �றி�� நா�� �ண�ைடேயா� சி�த��� அறி�� 

ேபெராளியா� நி�� அவ� விள��வ�. நிைன�த� - தியானி�த�; ேதனி�த�. அ� �ைறயா� தி���விைன 

அ��ட� நா�வா� பல�ழிகைள�� அ�ளா� கா�ப�. அ�தி���விைனெய�ேபா�� நிைன�பவ� சிவ �லக 

வா�வினராவ�. சிவ �லக� - தி��கயிைல. ேம�� அ� �றியா நிைன�ைடயா� உலக� ேதா�ைய�� நட�பி�� அவ� 

உலக� கட�தவராவ�. இ� ��ைமயிைன உலகிைட உ�ைமயாலறிவா� எவ�? 

(7) 

2798. பர�ேசாதி யா�� பதியிைன� ப�றா� 

பர�ேசாதி எ��� ப��தத� பி�ைன� 

பர�ேசாதி ��ணா� ப�ய� ப�ய� 

பர�ேசாதி த�ைன� பைறய�க�  2ேடேன. 

(ப. இ.)  தி�வ�ளா� பர�ேசாதியாகிய ேபெராளி� ெப�� ெபா�ைள� ப��� ேப� ெப�ேற�. ப�றேவ அ� 

ெச�ெபா��� எ��� ப��த�ளி��. அ�ஙன� ப��த�ளியபி�ைன அ� ேபெராளி� ெப��ெபா�ளினக�� 

அ�ேய�� ெம�ள ெம�ள� ப�வி�க� ெப�ேற�. அ�ஙன� ப�ய�ப�ய� ேபெராளி� ெப�� ெபா�� த�ைன 

�ண��தி உைர�த�ள�� க�ேட�. பைறத� - பைறேபா� பல�� அறிய விள�ப� '��ணா�' :ய� + நா�. 

(8) 

2799. ெசா�ப� உ�வ� �ண�ெதா� வி��கி 

அரியன ��பல மாமா� ேபால 

ம�விய ச�தியாதி நா�� மதி�த 

ெசா�ப� �ரவ� �ேகாதய� தாேன. 

 
1. சிரி�பா�, 8. ேகாயி� ��த தி��பதிக�, 6. 

" ைவய���. தி���ற�, 50. 

2. த��ணர. சிவஞானேபாத�, 12. 3 - 1. 

(ப. இ.)  அரியனவாகிய ெச�க�நீ� மலரி�க� ெசா�பமாகிய மண��, உ�வமாகிய வ�வழ��, 

�ணமாகிய ெம�ைம�� ப�ேட நிைற���ளன. அவ��ட� அரியனவாகிய ��ைம�� ேசர நா�கா��. 



அ�ேபா�� ெபா��திய சிவ�, ஆ�ற�, அ��,. ஆ�யி� நா��� கல�த ேப�யி� வ�வ� சிவ�ரவ� ஆவ�. அ� 

சிவ��வி�பா� ேபரி�ப� ெப��ேதா�ற� ெப��ெக���� கைர�ர�� ெபாலி��. ெபாலி�� - மி�� விள���. 

ெசா�ப� - இய�ைக உ�ைம� த�ைம. 

(அ. சி.)  ச�தியாதி நா�� - ச�தி, சிவ�, பர�, சீவ�. மதி�த - கல�த. 

(9) 

2800. உைரய�ற ஆன�த ேமான ெசா�ப�த� 

கைரய�ற ச�தியாதி காணி� அகார 

ம��� �கார மகாரம தாக 

உைரய�ற தார�தி� உ�ெளாளி யாேம. 

(ப. இ.)  ெசா�ெலாணா� (2915) ேபரி�ப ேமான உ�ைம வ�வின� சிவ�ரவ�. அவ�பா� எ�ைலயி�லாத 

அ�� ப��க� ேச� ச�தி �தலியவ�ைற� தி�வ�ளா� கா��கா�, இய�ைக ஒலியாகிய அகர��, அவ�ெறா� 

��� உகரமகர�க�� ஆகி� ேதா���. அ� ேதா�றேம ஒெமாழி மைறயா��. அ� மைறயி�க� அறி�� 

ேபெராளியா� உ�ெளாளியா� விள��வ� தி�வ�ளா��. 

(அ. சி.)  தார� - பிரணவ�. 

(10) 

2801. தைலநி�ற தா�வைர மீ� தவ�ெச�� 

�ைலநி�ற மாதறி ���திைய யா�� 

�ைலநி�ற ெபா�லா� பிறவி கட�� 

கைலநி�ற க�வனி� க��ெகா�  1ேடேன. 

(ப. இ.)  �த�ைம��, சிற���, �வா ேம�ைம�� உைட�தா� ஓ�கி �ய��� தைலயாக நி�ற தி�வ�� 

தா�� தி�மைல தி��கயிைல. தா�த� - த��த�. அ� தி��கயிைலயி�க� ஒ��ய�வி�லா ஒ� ெப�� ந�றவ� 

�ரிபவ� உலகறி அ�ைன. அவளாலறிய�ப�� வ�ள� சிவெப�மா�. அ� தி�வ�ளா� அ�ேய�� �யத�லாதைவ 

நிைற���ள அழகி�ைம�� ��ற�� ெபா��திய பிறவிைய� கட���ேள�. அ�பி� பிணி�பி� க�வ�ேபா� 

க���� நி�ற அ�சிவெப�மாைன� தி�வ�ளா� க��ெகா�ேட�. 

(அ. சி.)  தைலநி�ற தா�வைர-கயிைல (இ� கா��மீர�திலி��� பா��தா� கயிைல� ெகா��� 

ெச���தாக இ��ப� ேதா���). �ைலநி�ற மா�-வய�வ�த உைம. 

(11) 



 
1. ���ைப�ைல. ந�பி, 7. 16 - 1. 

" அ�ளைல�. அ�ப�, 4. 42 - 6. 

" ெவ�ளிநீ��. " " 75 - 9. 

" ேதா�ைடய. ச�ப�த�, 1. 1 - 1. 

2802. ஆமா றறி�ேத� அக�தி� அ��ெபா�� 

ேபாமா றறி�ேத� ��மா� மீெத�ேற 

ஏமா�ப தி�ைல இனிேயா ரிடமி�ைல 

நாமா �த�வ�� நாெனன லா�ேம. 

(ப. இ.)  தி�வ�� �ைணயா� உயிரி��� உயிரா� அக�ேத நி��� அ��ெபா�ளாகிய சிவெப�மாைன� 

க��ெகா�ேட�. க�ட��, அவ�ட� கல�� ேபாமா�� ��மா�� ஈெத�ேற அறி���ேள�. அதனா� 

ெச����வதி�ைல. வி�� நீ�கி ஒ�� வா�வத��� சிவெப�மா� தி�வ�ையய�றி ேவேறா� இடமி�ைல. 

சிவெப�மா� த�ண�ளா� ந��ட� கல�� ந�ைம�� அவ� வ�ணமாக� ெச�த�ளின�. அதனா� நா�� 

அவென�ேற ��� அ�� உரிைமைய�� ெபா�ளாக� ெப���ேளா�. ேபர�� ���� அறியாைம வய�ப�� நி��� 

மாணவ�கைள வலிய அைழ��� க�பி�� அறி�ைடயவ�களா�கி� த�ேபா� விள�க�ற� ெச�கி�றன� 

ேபராசா�. அ�நிைலயி� அ� மாணவ�க�� அறி� விள�க� விள�க� ெப�றவரா�� திக�கி�றன�. அ�ெபா�� 

அவ�க�� அறி�ைடயாசா� எ�� அைழ�க�ப�கி�றன�. இ�நிைல ேமலத�� ஒ�பா��. 

(அ. சி.)  ேபாமா� - ��மா�, ஊ� உயி� ேவ�பட�� �ட��. 

(12) 

 
13. ஊ� 

2803. ெச�றிெல� சீவிெல� ெச�சா� தணியிெல� 

ம�தக� ேத�ளி நா�� மறி�கிெல� 

வி�தக� ந�தி விதிவழி ய�ல� 

த��வ ஞானிக� த�ைம��  1றார�ேற. 

(ப. இ.)  உ�ள� தி�வ�� வய�ப�� ஒ��� வி�மிய ெதா�ட�க� த�க� உட���� எ�ன ேந��தா�� 

மன�ெகா�ளா�. வி�ற வீ�ைட வா�கினவ� இ���� ெபா��� ���பி��� ெபா��� வி�றவ��� �ைறேய 



�ல�ப�� மகி��� ஏ�படாமலி��பன இத�� ஒ�பா��. க�மேம க�ணாயினா��� �ய�சியா� வ�� ெம� 

வ��த� அவ�த� உ�ள�ைத� தா�காைம�� இத�� ஒ�பா��. தி�வ�ளா� ெம��ண��� ந�ெனறி 

நா�ைம�க� நி�� இைடயறா� ஒ��� ஒ��க�ைடய உரேவா�பா� அறியாைமயா� பைகைம ��� அவ�த� 

உட�பிைன� �ரிய க�வி ெகா�� ெச��கினா�தா� எ�ன? அ�ல� சீவினா�தா� எ�ன? உ�ைம�ண��� 

ேபர�பா� அவ� தம�� அ�ைம ��� ெச�சா�திைன ந�மண� கலைவ ��� உ�மகி��ட� இனி� ெமாழி�� 

கனிமன�தினரா� நனிமிக� 

 
1. ெகா�ேள�. 8. ெம��ண�த�, 2. 

" ஊைழ�. தி���ற�, 620. 

" வா��சிவா. சீவக, 2825. 

" ஆ�டவர. 12. தி�நா��கரச�, 97. 

�சினா� தா� எ�ன? உ�சி��ைளயி�க� ைவரமி�க ஆ�பிைன�� பிள��� வ�ைம வா��த �ரிய 

உளியிைன�� நா�� அ��தா�தா� எ�ன? விய�த�� அ�ளி�பா�ைடய ந�தியி� தி�வ�யிைன நிைன�� 

நிக��த� ஏ�� உணரா� அ� தி�வ� நிைன� மாறாத ஒ��க�தி� வழிேய நி�ப�. அ�ஙனம�றி� த� த�ைமயி� 

எ��� ��றா இய�பினராவ�. இவ�நிைல அக�தவ�ேதா�, ஐ�தா� உட�பாகிய இ�பஉட�பி� க�ணி��� 

எழினிைலயா��. 

(அ. சி.)  ெச�றிெல� - ெச��கினா� எ�. மறி�கி� - அ��தா�. 

(1) 

2804. தா���ன� ெச�த விதிவழி தான�லா� 

வா���ன� ெச�த�� ைவ�தேதா�  1மா���ைல 

ேகா���ன� ெச�னி �றிவழி ேயெச�� 

நா���ன� ெச�தேத ந�னில மானேத. 

(ப. இ.)  உயி� தா� �� ெச�த விைன�கீடாக� பயைன� சிவெப�மா� வைரய��பா� எ�பைத உண�த� 

ேவ���. அ�ேவ விதி எ��� ஊ� எ��� உைர�க�ப��. அ� �ைறயான�றி ேம�ைம மி�க சிவெப�மா� 

தானாகேவ ெச�தைம�தேதா� விதி� ெதாட�� ஏ�� இ�� ேகானாகிய சிவெப�மா� தி��� ந�ெனறி நா�ைம� 

�றிவழிேய ெச�� ெச�னிவண�கி� தி�வ� பணி�ேத�. அ� பணிவினா� நா� க�தி� ெச�த� 



தி��ெதா�டாய�. அதனா� எ� உ�ள� சிவ� த��� ந�னிலமாய�. ஊழி� த�ைமயிைன வ�மா� 

நிைன���க: 'நீ�கா விைன�பயேன ேந��ஊ� ம��விைன, ஈ�கறிவா� நாமா�க�எ�.' 

(அ. சி.)  ��ன� - �� பிற���களி�. விதி - க�மபலைன அ�பவி�க ஈசனா� விதி�க�ப�ட. வா� - 

ேம�ைம உ�ளதாக. மா�� - ச�ப�த�. ேகா� - சிவ�. ��ன� - ச�நிதான�தி�. 

(2) 

2805. ஆறி�ட ��மண� ஆேற �மவாேத 

�றி��� ெகா�� �ம�தறி வாரி�ைல 

நீறி�ட ேமனி நிமி�சைட ந�திைய� 

ேபறி�ெட� ��ள� பிரியகி  2லாவ�ேற. 

(ப. இ.)  தி�வாைணயி� வழி அவரவ� ெச�த விைன�பயைன அவரவேர �க�வ�. அ� பயைன� 

�றி���ெகா�� �க�வா� எவ�மில�. அ�ஙன� �க�வி�ப�� ந�நிைல �ைறைமயாகா�. ெவ�ள� ெப��கினா� 

ஆ�றி�க� ேம�ப�ள�க� உ�டாகி�றன. அவ�ைற� தா�கி நி�ப� அ�வாேற ய�றி� பிறித�� எ�க. 

ஆெறா���உயி�, ஆ�றி� நீெரா��� விைன, விைனயி�வைகெயா��� ேம�ப�ள�க�. 

 
1. ெபரியாைர�. தி���ற�, 892. 

" பரியி��. " 376. 

" வ��தா�. " 377. 

2. யா��ேர. �றநா��, 192. 

" ஆறி�. ந�வழி, 32. 

" ெச�விைன��. 12. சா�கியநாயனா�, 5. 

அவ�ைற அ� ஆ� �ம�த� அ� �யி� விைன�பய�கைள �க�வ ெதா���. ��நீ� ச�ணி�த தி�ேமனி��, 

நீ�ட தி��சைட�� உைடய ந�திைய வழிப�� அவ� தி�வ�ேய ெப�� ேபெறன� ெகா�� எ���ள� 

இைம�ெபா��� ேவெறத��� விலகாெத�க. 

(அ. சி.)  ஆறி�ட ��மணலா� - ஆ�றி� உ�ள ��ணிய மண�ேபா� அளவ�ற க�மபலைன. ேபறி�� - 

அைட�� ெபா���. 

(3) 

2806. வானி� றி��கிெல� மாகட� ெபா�கிெல� 



கானி�ற ெச�தீ� கல��ட�  1ேவகிெல� 

தாெனா�றி மா�த� ச�ட� அ��கிெல� 

நாெனா�றி நாதைன நா�வ� நான�ேற. 

(ப. இ.)  உ�ைம� சிவன�யா�க� எஃ� எ�வா� நிகழி�� த�க� உ�ைம அ���ள� சிவ� 

தி�வ�யினி�� ெமா�கா�� நிைலெபயரெவா�டா�. ெச��க� ேநா�கி� ெச��� மறவ� உ�ள� ேபா�� 

ெம�ய�யா� உ�ள� ஒ��க�ப��� தி�வ�யிைனேய ேநா�கிநி���. வான� வி��ேபா� ேபரி��ழ�கினா�தா� 

எ�ன? ெப��கட� ெபா�கி� ெப�ெவ�ள ஊழி ேந��தா�றா� எ�ன? ெப��கா���தீ ��கி நாெடலா� ெவ�� 

ந�ணரிய உலக�க��, பிற அ�ட�க�� ெவ�தா�றா� எ�ன? கா��, ெப��கா��, ஊழி�கா�� �தலியன 

ேதா�றி எ�லா� அழியேந��தா�றா� எ�ன? ெந�ேச! நா� ஒ��தலாகிய ஒ��க�ப�� எ���ேள நாதைன 

நா�வ�. 

(4) 

2807. ஆைன �ர�கிெல� அ�� ட��கிெல� 

கான� ��ைவ கல�� வைள�கிெல� 

ஏைன� பதியினி� எ�ெப� மா�ைவ�த 

ஞான� �ழவிைன நா��  2ேவன�ேற. 

(ப. இ.)  ஆைன மத�ெபாழி�� ெநறிய�லாெநறி� ெச�� எ�ைன� �ர�தினாெல�ன? க�ேணரைனய 

���கைண ெந��� ெச�� அ��தா�றாென�ன? கா��� வா�� வலி�� ஆ�ைம�� ஊ�க�� மி�க 

�லிவ�� வைள��� ெகா�டா�றாென�ன? சிவ�லக�தி�க� தி�வ��ேப� எ��மா� எ�ெப�மா� 

அைம�த�ளிய ெம��ண�� உழவா� 'ஞான��தைன ஓத� ஓ�வி�த�' �தலிய அறிவினி� அறிவா� (2615) 

ெதா��ைன அ�ேய� ஆ��ேவ� எ�க. உ�ெவ�ப� ஈ�� ஞானவழிபா���ேம��. அ� ஞான��ழ� 

எ�பதனா�� விள���. 

 
1. வான�. அ�ப�, 4. 113 - 8. 

" மைலேய. " 5. 91 - 5. 

2. ெம��ைமயா�. அ�ப�, 4. 7 - 2. 

" பலபல. ெகாைலவரி, அ�ப�, 4. 2 - 5, 7. 

" ஞான��. சிவஞானசி�தியா�, 8. 2 - 13. 



" ெபா�ெகா��. தி���தியா�, 38. 

(அ. சி.)  அ�� ஊ� அ��கிெல� - அ�� ஊ��வி� பா��தாெல�. உ�ைவ - �லி. ஏைன� பதி - ஞான�மி. 

ஞான��ழ� - ஞான� அைடவத�� உரிய ஆரா��சி. 

(5) 

2808. �� ெக��ம�ேறா� ��ெச� வா�ள� 

நா� ெக��� நம�ெக� வாரி�ைல 

வீ� ெக��ம�ேறா� வீ��� கா�ஒ��� 

பாட� ந�தி பரிசறி  1வா�க�ேக. 

(ப. இ.)  �� ப���றா� ம�ேறா� �� அைம�ப� உலகிய� வழ�க�லவா? அ�ேபா� இ��ட�� 

ேகெட��மானா� விைன�கீடாக ம�ேறா� உட�பிைன� சிவெப�மா� பைட�தளி�கி�றன�. அ�ஙன� ���ட� 

பைட�தளி�க�ப��� ஆ�யி� ��னிைய���ள பைழய உயிேரயா��, எ�ைன? உயி� 

பைட�க�ப�வெதா�ற�றாகலாென�க. ஒ�நா� மைழயி�ைம �தலியவ�றா� ேகெட�தி�, அ�நா�டவ� 

ேவ��நா� ���� ��ேயறி வீ�றி��பர�ேறா? அ�நிைல இத�ெகா�பா��. அ��றி�� 'நா�ெக��� 

நம�ெக�வாரி�ைல' என ஓதியதனா� விள���. ேம�� எ�வைகயாேல�� ��யி���� வீ������ 

ேகெட��மானா� அ�வீ�டவ� ��வீ� ������ பீ�ற வா�வ�� இத�ெகா�பா��. ெப�ைமமி�க ந�தியி� 

ேபர��ட�ைமயிைன அறிய� ெம��ண�வின��� இ� த�ைம எளிதி� விள���. 

(அ. சி.)  நம� - நா��� வா�� ந�மவ�. 

(6) 

 
14. சிவதரிசன� 

(சிவ� கா�சி) 

2809. சி�ைதய ெத�ன� சிவென�ன ேவறி�ைல 

சி�ைதயி ��ேள சிவ�� ெவளி�ப�� 

சி�ைத ெதளிய� ெதளியவ� லா�க��� 

சி�ைதயி ��ேள சிவனி��  2தான�ேற. 

(ப. இ.)  அரசைன� தா��� அர� க��� அரசெனனேவ மதி�க�ப��. அ�ேபா� ெகா�ற�த�� �ர�க��� 

ெகா�றைவ எனேவ மதி�க�ப��. இ��ைறேய சிவெப�மா� எ��த�ளி��ள சி�ைத சிவெனனேவ மதி�க�ப��. 



அ��றி��� ேதா�ற� 'சி�ைதய ெத�ன� சிவென�ன ேவறி�ைல,' என ஓதின�. பா�கல�� பா� ேபா� 

மதி�க�ப��. ேம�� உயி��ள உட�� உயி�ேபா�ேற 

 
1. க�ட. சிவஞானேபாத�, 2. 3 - 1. 

" �ைவயா��. அ�ப�, 4. 5 - 8. 

2. ேக�ட�ட�. சிவஞானசி�தியா�, 8. 2 - 14. 

" ��த�. 8. தி��ேதாேணா�க�, 6. 

" மாசற. �றநா��, 50. 

மதி�க�ப�ம�லவா? அஃ�� ஒ�பா��. நீ�காநிைன�ட� தி�ைவ� ெத��திைன நிைனவா� ஓ��� ெச�ெநறி� 

ெச�வராவ�. அ�தைகயா� தி���ள�தி�க� சிவ�� ெவளி�ப�ட��வ�. தி�வ�ளா� உ�ள�ெதளிய� 

'ேக�ட�ட� சி�தி�த� ெதளித� நி�ைடகிள�த�' எ��� �ைறயா� ெதளியவ�ல ந�றவ�தா���� 

'சி�ைதயி��ேள சிவ�' எ��த�ளி ெவளி�ப�� வீ�றி��த��கி�றன�. 

(1) 

2810. வா�� மன� மைற�த மைற�ெபா�� 

ேநா��மி� ேநா�க� ப��ெபா�� ��ணி� 

ேபா�ெகா�� மி�ைல வரவி�ைல ேக��ைல 

ஆ�க�� அ�தைன ஆ���ெகா� வா�க�ேக. 

(ப. இ.)  மா�ற� மன� கழியநி�ற மைறேயானாகிய சிவெப�மாைன வா��� மன�� மைற�த மைற�ெபா�� 

எ�ேறாதின�. தி�வ�ளா� அவைன ேநா���க�. அவ� ேநா�க�ப�� ��ணிய ெபா�ளாவ�. அவ� இட�வி�� 

இட�ெபய�� ேபா��வர�க� இ�லாதவ�. அவ� எ��� ஒ��ேபா� நி��நில�� ம�றவாண�. பிற��� 

இற��மி�லா� சிற�பின�. அதனா� ேக��லாதவ� என ஓதின�. அ�தைகய அ�தைன� தி�வ�ளா� ஆ��� 

உள�ெகா�� தி�வ��ண�வி� திைள�பா��� அ�ேவ ஆ�கமாகிய பிறவி� பயனா��. 

(2) 

2811. பரனா�� பராபர னாகிய� பா�ெச�� 

உரனா� வழ�கற ெவா��ட� தானா�� 

தரனா�� தனாெதன வாறறி ெவா�ணா 

அரனா �லகி� அ���ரி� தாேன. 



(ப. இ.)  வி�மிய ���த� சிவெப�மா� ேமேலானா��ளா�. ேமேலா���� ேமேலானா��ளா�. 

ெம�களைன�தி��� ேம�ெச�றவ�. இய�ைக� ேபரறி�� ேபரா�ற�� வா��த உரனா� உ�ளவ�. ஏைனய 

ெவாளிகெள�லா� வழ�க�� ஒழி�� ம�கிய கால��� வழ�க�த�� ம��த�� இ�றி எ��� ஒ��ேபா� 

வழ�கறா ஒ��ட� தானா� உ�ளவ�. தானா� எ�ப� இய�ைகயா� எ�ப� ெபா��. எ�லாவ�ைற�� 

ஒ���தா��� ஆறறி�களா�� அறியெவா�ணா அரனாக��ளவ�. இ�வைகயாக இைய��நி�� 

இ�ன���ரி�� இைடயறா� ஓ��கி�றன�. ஆறறி�: ஐ��ல�� இ���ெம��� க�வியாக� ெகா�டறிவ�. 

இ��� - ��தி. 

"ஒ�றறி வ�ேவ உ�றறி வ�ேவ 

இர�டறி வ�ேவ யதெனா� நாேவ 

��றறி வ�ேவ யவ�ெறா� ��ேக 

நா�கறி வ�ேவ யவ�ெறா� க�ேண 

ஐ�தறி வ�ேவ யவ�ெறா� ெசவிேய 

ஆறறி வ�ேவ யவ�ெறா� மனேன 

ேநரிதி �ண��ேதா� ெநறி�ப�� தினேர." 

(ெதா�. ெபா��-மர� - 27.) 

ஈ�� மன� எ�ப� இ��� ெம�யாகிய ��தியிைன� �றி���. அ� ��தி� கா�சியிைன மானத� 

கா�சிெய�� வழ��வதனா� உணரலா�. 'கா�ட� வாயி� மன�த� ேவதைனேயா �ேயாக� கா�சி' 

(சிவஞானசி�தியா� அளைவயில�கண�-4) எ�பதனா� உண�க. ெம�க� - த��வ�க�. ஆ�: ந�ெனறி 

என�ெமா��. 

(அ. சி.)  தானா� - யாவ�றி��� ஆதாரமா�. ஆ� அறி� - ஐ�� �லனறி�� மன அறி��. 

(3) 

 
15. சிவெசா�ப தரிசன� 

(சிவஇய��� கா�சி) 

2812. ஓ�� மயி��கா� ெதா�ம� �றிய 

ேபத� அேபத� பிறழாத ஆன�த� 

ஆதி ெசா�ப�க� ��றக� ற�பாைல 



ேவதம ேதா�� ெசா�பித� ேம�ைமேய. 

(ப. இ.)  வி�மிய ���த� சிவெப�மா� அளி�த��� தி�வ��ேபரி�ப� ேவ�ப�ேட யி���ெமன��, 

ஒ�றா�� கல�� ஒழி��வி�� என�� ��வத�� ஓ� இைய�மி��. மா�படா� எ��� ஒ��ேபா� ேவறற 

ஆ�யி�க�ட� கல��நி��� இய�பின�. அதனா� சிற�பி��� ெசா�ல�ப�� மயி��கா�ேதா�� அ�ேபரி�ப 

அ�� அளவிற��றி� ெதவி�டா இ�ப� ேத�கிட� ெச���. உ�வ� அ�வ� உ�அ�வ� எ�� ெகா�ள�ப�� 

ெபா� நிைல� தி���வ�க� ���� கட�� இ�ன த�ைம�ெதன எவரா�� ெசா�லெவா�ணாத இய�ைக 

உ�ைம அறி� இ�ப வ�வினனாக எ��� விள��பவ� சிவ�. இ�ேவ ெச�தமிழ� தி�மைறேயா�� சிவ�ற� 

சிற�த தி���வ ேம�ைமயா��. 

(அ. சி.)  பிறழாத ஆன�த� - தவ�படாத ஆன�த�. ேவதம ேதா�� - தமி� ேவத�திேல �ற�ப��. 

(1) 

2813. உண��� அவேன உயி�� அவேன 

�ண��� அவேன �லவி யவேன 

இண�� அவ�த�ைன எ�ன� மாகா� 

�ணரி� மல��க�த� ��னிநி�  1றாேன. 

(ப. இ.)  வி�மிய ���த� சிவெப�மா��, ெக�மிய அ�ைமயா� ஆ�யி�� மல�மண�ேபா�� ேவறற 

விரவி எ��� அழியா� ஒழியா� வழிநி��� பழியி� ெபா��க�. அதனா� ஆ�யி�களி� உண��� அவேன, உயி�� 

அவேன, �ண�� �ண��� அவேன, �ல��� அவேன, ெந�ச�தாமைரயாகிய இணரி�க� அவ� 

 
1. ��ேவ�. 8. தி�வ�மாைன, 17. 

" உ�ற." அதிசய�ப��, 9. 

இைடயறா� கல�தி��த��கி�றன�. எனி�� அ��தி அறிவதாகிய அ�பவ�தான�றி எ��� ெமாழிவதாகிய 

ெசா�லா� ��வத�� ��னிைலயாகிய எ�ண�தா� எ�ண�� ஆகா�. �ல�� - �ல�த�; �லவி. �ண� - இண�; 

��ெகா��. 

(அ. சி.)  �லவி - பிண��. இண�� - இதய��� கல�தி����. �ண� - ெகா��. 

(2) 

2814. இண�க ேவ�டா இனி�ல ேகா�ட� 

�ண�� க�வி�� ��க�� எ�ெச�� 



வண�க ேவ�டா வ�ைவ யறி�தபி� 

பிண�க ேவ�டா பித�ைற  1ெயாழி�ேம. 

(ப. இ.)  உ�ைம� சிவ�ட�கல�த தி�வ��ண��ைடயா�, 'மற�பி��� த�ைம மல�களி� வீ���� 

சிற�பிலாரா'கிய உலேகா�ட� ேசரா�. அதனா� இனி உலேகா�ட� இண�க ேவ�டாெவ�� ஓதின�. இ� ந�லா� 

ெபா�லா�ட� இண�கா இய�பிைனெயா���. �ண�கிய க�வி�� ��க�� �ண��தா��� எ�ன பயைன� 

ெச���. வழி நட�பா��� வழிகா��� ��� ெபா���, வழி��, ெமாழி� �ைணயா��, விழி� �ைணயா��, 

அழிவி� கா��ைணயா�� க��� க��� நட��� ேப�� ெச�ற ெப�ம�க���� பி� அைவ பய�படாைம இத�� 

ஒ�பா��. திவ��� கல�� எ�தியபி� ேவ� நி�லாைமயி� ேவ� நி�ற கால��� ெச�� ேபா�த வண�க�க� 

இ�ெபா�� அ�த �ைறயி� ெச�யேவ�டாெவ�க. இஃ� ஒ�வ� ைகயிைன ம�ெறா�வ� ேவ� நி��ெதா�� 

இர�� ைக�� ��ய ��ட� பி� �டேவ�டா எ�ப��, ெப�விர�� ஆ�கா�� விர�� ஒ�றா�� �ண��� ேவறற 

நி�றபி� �ணரேவ�டா எ�ப�� எ�ப�ேயா அ�ப�யா��. ேம�� "ெத�வ� ெதாழாஅ� ெகா�ந� ெறா�ெத�வா�, 

ெப�ெயன� ெப��� மைழ" (55) எ�பத�க� சிவெப�மா���ரிய எ��� தி���வ�க�� ஆ�யி�� தி��� 

நீ�கலாகிய ஏைனய ஏ� தி���வ�கைள�� 'ெத�வ�' என ஓதின�. ெத�வ� ஆ�ெபயராக� ெத�வ��விைன� 

�றி���. அ���வ�கைள வண�கி�கட�தவ� மீ��� வண�கேவ�டாெவ�ப�� இத�� ஒ�பா��. 

இ���ைம� ெபா�ளிைன� தி�ைம�ற உணரா� பிண��வா� பல�; பித��வா�� பல�. அவைரேநா�கி� 

பிண�க�ைத�� பித�ைற�� ஒழிமி� எ�� ஓதின�. 

(3) 

2815. ��னிநி� றா�த�ைன ��னி�� னாவி� 

��னி யவ�த� �ைறைய ���தி�� 

ம�னிய ேக�வி மைறயவ� மாதவ� 

ெச�னி�� நி�றேதா� ேத�ற�த னாம�ேற. 

(ப. இ.)  தி�வ�ளா�. உ��ட� வி��நீ�கா� ஒ��நி��� சிவெப�மாைன� கனிமன�தா� நிைன�� 

அவ� தி�வ�ைள மறவா 

 
1. சா�திர�ைத. தி��களி���ப�யா�, 6. 

" க�களிர���. 8. தி��பைடயா�சி, 1. 



நிைனவா� அவ� தி��� இ��பாயாக. ��னி��பெத�ப� சிவெப�மா� எ�ெபா��� ந�மக� தி��ப�ேபா� 

�ற��� இ��கி�றா� எ��� எ�ண� தி�ணமாக�ெகா�� ஒ��த�. அ�வா� நிைன�பவ�த� �ைறயாகிய 

இ�றியைமயாைம��ள ேவ��ேகாைள ���தி�ட��வ�. நிைன�பா� �ைறைய ���பா� எ�பத�� ஒ��, 

ப�கமி���� ைக��ைடைய விரி�பா���� த�க நிழ�த�� த�ைமயா��. அ� சிவெப�மா� நிைலெப�ற 

ேக���வத�� வாயிலாகிய தி�ைவ� ெத��தாவ�. விதி�ப� கணி��� அ�ெவ��தி� ெப�ேபறா� ெப��தவ� 

ேதா�� ஆவ�. ஆ�யி�களி� உ�சி�கணி�� ெதளிவி��� ேத�ற�த�� ஆவ�. 

(4) 

2816. மி���ற சி�ைத விழி�ேத� விழி�த�� 

த���ற ேசாதி� தைலவ� இைணயிலி 

ெபா���ற ேமனி� �ரிசைட ந�தி�� 

எ��� றறிபவ� எ�விழி�  1தான�ேற. 

(ப. இ.)  தி�வ�ளா� விள�கமி�க எ� சி�ைதயாகிய அக�க� திற�க�ப�ட�. நா� விழி�� 

ேநா�கிேன�. ேநா�க��, தாேன இய�ைக உ�ைம அறி�� பிழ�பா��ள சிவ� அ�ேயைன� சிற�பாக 

அறிவானாயின�. இ� க�பி�பாரா� க�பி�க�ப�ட மாணவைர� ேத�வாள� வ�� ேத�த� �ரிதைல ெயா���. அ� 

சிவெப�மாேன தைலவனாவ�. அவ� ஒ�பி�லாதவ�. ெச�ெபா� ேபா�� தி�ேமனியிைன��, பி�ன� வா��த 

தி��சைடயிைன�� உைடயவ�. அவ� எ�ைன� சிற�பாக உ�றறிபவனாவ�. எ�ைன�� அவ� தி��கைட� 

க�ேணா�க� ெச�த�ளின�. அவ� ந�தி எ��� தி��ெபய�ைடயவ�. ந�தி நாம� 'நமசிவய' எ�பதனா�, 

எ�லா� அவ�ைடைம எ�ப� விள���. உ�� - ேநா�கி. 

(அ. சி.)  மி���ற - விள�க� ெபா��திய. த���ற - தாேன விள��கி�ற. எ� உ�� அறிபவ� - 

எ�ைனேய உ�� ேநா��பவ�. 

(5) 

2817. ச�திய ஞான� தனி�ெபா�� ஆன�த� 

சி�த�தி னி�லா� சிவான�த� ேபெராளி 

��த� பிரம �ரிய� �ரிய��� 

உ��த �ரிய� ��ேப ெராளிய�ேற. 

(ப. இ.)  தனி�த� ெப��ெபா�� சிவ�. அவ� இய�ைக உ�ைம அறி� இ�பவ�வின�. சி�தெமன�ப�� 

இ��பி�க� நி�லாத சிவ�ேபரி�ப� ேபெராளி. தி�வ�� ெசயலறலாகிய �ரிய� ��த� பிரம��ரிய� என�ப��. அ� 



�ரிய��� ெச��திய ம�ேறா� ெசயலற� உ��த �ரியமா��. அ� �ரிய��� மி�க ேபெராளியாக இ��பவ�� 

அவேன. இ� �ரிய� அ�ேளா� ெசயலற� என�ப��. 

(6) 

 
பி��வா�. அ�ப�, 4. 45 - 8. 

" பிண�ைட. " " " 7. 

2818. பரன�ல நீ�� பராபர ன�ல 

உரன�ல மீ�ண� ஒ��ட ர�ல 

தரன�ல தானைவ யாய�ல வா�� 

அரன�ல ஆன�த� த��ற�  1தாேன. 

(ப. இ.)  "சிவென�� நாம� தன�ேக உைடய ெச�ேமனி எ�மானா�" ெச�ெபா�� பர� அ�ல�, அதனி�� 

சிற�த நிைல ேப��ள பராபர�� அ�ல�, ேபரறி�� ேபரா�ற� வா��த ெப�� ெபா��� அ�ல�, �ண��பா�நி�� 

ேம�ண�� ஒ��ட�� அ�ல�. அைன�ைத�� தா��� அ��ெபா��� அ�ல�. அைவயைன��� அ�லவா��. 

அரன�ல�. தி�வ�ளி�ப�� அ�ல�. அவ� எ�லாவ����� அ��ற�தாகநி��� ெச�ப�ேச� ஒ�பி� ஒ�ெப�� 

ெபா�ளாவ�. அ�ல� எ�பன அ�ல என� கைட �ைற�� நி�றன. 

(7) 

2819. ��தி�� சி�தி�� ��றிய ஞான�ேதா� 

ப�தி�� நி�� பர�த��� நி��மா 

ச�தி�� நி�ேறா���� த��வ� �டலா� 

��தி யக�ேறா� �கான�த ேபாதேர. 

(ப. இ.)  ��தியாகிய வீ�� சி�தியாகிய ேப�� ைக��ய ஆ�யி��கிழவ� ஞான�ேதானாவ�. ஞான� - 

தி�வ��ண��. ஞான�ேதா� - தி�வ�ேச� அ�ைம; நாய�மா�. அ� தி�வ��ண�� ைகவ�தபி� ேபர�பா� 

ப�திநிைல ைக���. அ� ப�தி�� நி�றபி� பர�தி�� நி�ப�. பி� தி�வ�� ெப��தி��� நி�ப�. அ�வா� 

நி��� ந�ேலா��� இய�ைக ��ைம� சிவ� ைக��வ�. அதனா� ெபா�� அ�� ��ைம�� அக�ேறாராவ�. 

அவேர ேபரி�ப� ேபரறிவினராவ�. 

(அ. சி.)  மாச�தி - தி�வ��ச�தி. த��வ� - ெம�யறி�. ��தி அக�ேறா� - ��தாவ�ைதைய� கட�� 

ெச�றவ�. 



(8) 

2820. �ரிய அதீத� ெசா�ல�� பாழா� 

அரிய �ரிய� அதீத� �ரியி� 

விரி�� �வி�� வி�ளா மிளி��த� 

உ��� திரி�� உைர�பெத�  2வாேற. 

(ப. இ.)  ெசய��தலாகிய �ரிய��, நிைன� அ�தலாகிய �ரியா தீத�� இ� த�ைமய எ�� எவரா�� 

ெசா�ெலாணா� பாழா��. அ�பா� நிைலயாகிய �ரியாதீத� உயி��பட�கலா��. அ�நிைலைய எ�தினா�, 

விரிதலாகிய நிைன��� �விதலாகிய மற��� உ�டாகா. ஆ�யி�களி� ��டறி�� சி�றறி�� ேபரறிவாக� 

திரி��விள���. 

 
1. ம�ண�ைல. அ�ப�, 6. 42 - 9. 

" சிவன�. சிவஞானசி�தியா�, 1. 3 - 11. 

2. உலக�. தி���ற�, 425. 

" ேகா�����. நால�யா�, 215. 

அ� விள�க�தி�க� சிவெப�மா� அ��யிைர� தானா�கி நி�ற��வ�. அ�நிைலயிைன� ெசா�லா� 

ெசா��வெத�வ�ண�. 

(அ. சி.)  ெசா�ல�� - ேமான� உ�டா�. பாழா� - ேவ�பா� இ�றா�. வி�ளா - உ�டாகா. த���� - 

சீவேபாத�. 

(9) 

 
16. ��திேபத�, க�ம நி�வாண� 

(வழி�ேப��, வி��ேப��) 

2821. ஓதிய ��தி யைடேவ உயி�பர 

ேபதமி ல�சிவ� எ��� �ரியேமா� 

ஆதி ெசா�ப� ெசா�ப�த தாகேவ 

ஏதமி லாநி� வாண� பிற�தேத. 



(ப. இ.)  சிற�பி��� ெசா�ல�ப�� வீடாவ� �ைறயாக ஆ�யி��, ேபர���, ெப��ெபா��� எ��� 

ெசயலறலாகிய �ரிய�தி�க� எ���. ஆ�யி� - சீவ�. ேபர�� - பர�. ெப��ெபா�� - சிவ�. இவ�ைற ஆ�யி�, 

அ��, அ�ேளா� என�� ��ப. இ� ��ைம ேவ�பா�மி�றி� ெச�ைம ஒ�ைமயா� நி���கா� ஆ�யிரி� நீ�கா 

இய�ைக உ�ைம ேதா���. அஃ� இய�ைக உ�ைம அறிவி�ப வ�வினனாகிய சிவ��ட� ��வதா��. 

இ�நிைலேய ��றமி�லாத ேப��நிைலயா��. நி�வாண� - ேப�. ேப�றிெல��� ��ற� வழி�ேபறா� மீ��� 

பிற�த�; வி��ேபெற�தாைம. 

(அ. சி.)  அைடேவ - �ைறயாக. நி�வாண� - ��தி. 

(1) 

2822. ப�ற� றவ�ப�றி நி�ற  1பர�ெபா�� 

க�ற� றவ�க��� க�திய க��த� 

��ற� றவ���றி நி�றஎ� ேசாதிைய� 

ெப��� றவ�க� பித�ெறாழி� தார�ேற. 

(ப. இ.)  ப�ற�றா� ப�றிைன� ப��வேத ப�ற�� வாயி�: அதனா� ப�ற�றவ� ப�றி மீளாவ�ைமயா� 

நிைல��நி��� நிைல�கள� ெபா�� சிவெப�மானாகிய பர�ெபா�� எ�றன�. அவேன ஓதி�ண�� தட�கிய 

ஓ��ய� வி��சீ� ந�லா� வ�லவா� க��� க��தலாவ�. க��த�: �த�க�; ெந�றி�க�. ெம�ய�யா� 

தி����ட� மிளி��� ���� சிவ ஒளி�ட� நி��மாற��� ேபரறி�� ேபெராளி� பிழ��� அவேன. அவ� 

தி�வ�ைய அ�ளா� ெப�றவ�க� மா�பா��ைரயாகிய பித��தைல ஒழி�தனா�. 

(அ. சி.)  க�� அ�றவ� - க�� அறி�� அட�கினவ�. ��� - ��ற�. ெப�� உ�றவ� - அைட�� 

அ�பவி�பவ�. பித�� - ேப�த�. 

(2) 

 
1. ப�ற�றா� ேச�. அ�ப�, 4. 15 - 1. 

2823. சி�த� சிவமா�  1சிவஞானி ேச�விட� 

ச�த� சிவாலய� ெதா�பாச நாசமா� 

அ�த மைழயக� அன�த ேமலி�� 

��த� ெப��� ���ெபா� ளா�ேம. 



(ப. இ.)  மறவா நிைனவா� சிவநா�டேம மி��ைடயா� சிவஞானியாவ�. அவ� ேச�� தி�விட� இய�ைக 

உ�ைம அறி�� ெப��ேகாவிலா��. அ� தி�� ேகாவிலிைன� ேக�டா�� க�டா�� நா�ட��� வழிப�டா�� 

வா�ட�ற� ெச��� பழமல�கெள�லா� அழி�தட���. ேப�ழி�கால எ�ைலயி� மைழேபா�� உ�ள ��வ�� 

தி�வ�� ேபரி�ப� ெப�ெவ�ள� மி��. அளவிலா அழிவிலா உளமகி� ேபரி�ப� ��த� ேபா�� ெப���. அ� 

�யி�� ��� ெபா�ளாகிய சிவனா� வி�� ெபா�ைள� சா��தைமயா� ��� ெபா�ளா� வி��ெபா�ளா��. இ� 

நிைலயிைனேய "சிவமா�கி எைனயா�ட அ�த�" என� ெச�தமி�� தி�மைற ��� ஓதிய�ளி� ெச�பா நி���. 

��த� - ���. 

(3) 

2824. ஆணவ �ல� தகார �தி�திட� 

ேபணி �கார� கலாதி பிறிவி�க� 

தா� மகார� சதாசிவ மாகேவ 

ஆணவ பாச மட�த�ெச� யாவ�ேற. 

(ப. இ.)  �லாதார�தினிட�� அகர� ேதா��கி�ற�. அ�� நி�ேற ஆணவ �ல�� ேதா��கி�ற�. 

ஆ�யி� அகர நிைலயி� நி���கா� ஆணவ� அட�கிவி��. உகார� ேபணி ஒ�றா� கலாதியிைன� பிறிவி�தி��. 

மகர� தா�வாக� காண�ப�� சதாசிவமாக நி�� எ�லாவ�ைற�� ஒ��கி அ�� �ரி��. மகர� இன�ப�றி 

மாையயி� �ல�ப�தி ெயா��கமாக� ெகா�க. இ� �ைறயா� ஆணவமாகிய க�� அட�த� ெச�யா�. 

(4) 

2825. ெந�றி ந��� நிைனெவ� க�ட�� 

உ�ற விைதய� ேமாதிய நாபி�கீ�� 

ெப�ற �ரிய�� ேபசிய �ல�ேத 

உ�ற அதீத� ஒ���� உடன�ேற. 

(ப. இ.)  ெந�றியி� ந��� ெவளி�ப�� நிைன� உ�டா�. இ�ேவ நனவாகிய சா�கிரமா��. க�டமாகிய 

க��தி�க� எ� நிைன� ஆகிய கன��டா�. இ� ெசா�பன� என�ப��. ெபா��திய ெந�ச�தினிட�� உற�க� 

என�ப�� ���திநிைல உ�டா�. ெகா��ழி� கீ�� ேப�ற�கமாகிய �ரியநிைல உ�டா��. ெசா�ல�ப�� 

�ல�திட�� உயி��பட��தலாகிய �ரியாதீத நிைல உ�டா��. 

(5) 

 



1. ��த�. 8. தி��ேதாேணா�க�, 6. 

17. மைறெபா����� 

2826. காய� பலைக கவைற�� க���றா� 

ஆய� ெபா�வேதா� ஐ�ப�ேதா ர�கர� 

ஏய ெப�மா னி��� ெபா�கி�ற 

மாய� கவ�றி� மைற�பறி  1ேயன�ேற. 

(ப. இ.)  உட��ட� ��ய ஆ�யி�களி� வா��ைக ஒ� கவறா�ட� ேபா�ற�. கவ� - ��. உட�� 

பலைகயாக��, ஐ��ல�க�� கவறா� க�வியாக��, வல� இட� ��வந� எ��� ���� இடமாக��, ஐ�ப�ேதா 

ெர���� �தா�� கா�க� நிர��� அைறயாக�� ெகா�� எ��� ஆ�யி�ட� பிரி�பி�றி நி�� ெபா��தி 

அ�� ெச��� சிவெப�மா� ஆ�யி�கைள� ைகயாளாக ைவ�� கவறாடாநி�கி�றா�. இ�தைகய மாய� 

கவ�றி�வழி� ெச��� அவ�ற� மைற�பா�றலி� ப�ைப அறிேய� எ�க. க� ��றா� எ�பத�� ெந�ச� 

க�ட� ��வம�தி எ�ற�� ஒ��. 

(அ. சி.)  காய� பலைக - உட�பான� �தா� பலைக ேபா�ற�. கவ� ஐ�� - ஐ�ெபாறிக�� �தா� 

க�விேபா�ற�. க���றா - வல�, இட�, ��வம�தி ஆகிய ���� ��றிட�களாக. ஆய� - �தா� 

க�வியி��ள அைற. மாய� - வ�சக�. 

(1) 

2827. �� பட��� கிட�த� �ெநறி 

மாறி� கிட��� வைகயறி வாரி�ைல 

மாறி� கிட��� வைகயறி வாள��� 

ஊறி� கிட�தெத� உ�ள�� தான�ேற. 

(ப. இ.)  காம� ெவ�ளி மய�கெம�� ெசா�ல�ப�� தைடகளாகிய சி�ன�சி� ெச�க� �ைள�� 

உட�பக��� காண�ப�கி�றன. அ�ளா� அவ�றினி��� நீ�கி� �ய சிவ ந�ெனறி�க� நி��� 

வைகயறிவாரி�ைல. அ�ஙன� நீ�கி நி��� வைகயறி�� ஒ��� வா�ைமயாள���� சிவ� ெவளி�ப�ட��வ�. 

அவ�பா� எ� உ�ள� அ��றி ஆ�வ� ெப�கி�கிட�த� எ�க. 

(அ. சி.)  �� - சி�ெச� (காமாதி). �ெநறி மாறி - நீ�கி� ��ைமயான ெநறியி�. ஊறி - �ர��. 

(2) 

2828. ஆ� ெத�வி� அக�ப�ட ச�தியி� 



சா� ப�வன நா�� பைன�ள 

ஏற� கரியேதா� ஏணியி� ட�பைன 

ஏற�� ேற�கட� ஏ��க� ேடன�ேற. 

 
1. எ�ண�. கா�சி�. அன�த, 2. 

" �தினி�. 12. ���கநாயனா�, 10. 

" நிலமிைச. �றநா��, 43. 

" கவ��. தி���ற�, 935. 

(ப. இ.)  உட�பினக�� ஆ� நிைலக� உ�ளன. இவ�ைற ஆ� ஆதார�க� எ�ப. அைவ, �ல�, ெகா���, 

ேம�வயி�, ெந�ச�, மிட�, ��வந� எ�பன. இ�தைகய ஆ� ெத�வி� அக�பா��� ச�தி எ�� ெசா�ல�ப�� 

�லாதார�தி� ேத�ேபா� இனிைம த�� சா�மி�க நா�� பைனக� உ�ளன. ஈ��� பைனெய�ற� 

�லாதார�தி� காண�ப�� நா�கித�� தாமைரைய. �ற�காலா� ஏணி ைவ�� எ�ட ��யாத ெவா�ெற�க. 

ஆனா� அக�காலா� எ�ட ����. அக�கா�: உயி���; பிராணவா�. ஏணி எ�ப� ���ைனயாகிய ந�நா� எ�ப. 

அ� ேவணியிைன அ�ளா� அைம�� அ�ப� தி�வ��க� ெபா��த��ேற�. அதனா� எ�ைலயி� கட� ஏ�ேபா� 

காண�ப�� பிறவிேய�� நீ�க� க�ேட�. 

(அ. சி.)  ஆ�ெத� - ஆ� ஆதார�க�. அக�ப�ட ச�தி - �லாதார�. சா�ப�வன - இனிைம உ�டாவதான. 

நா��பைன-நா�� இத�கைள�ைடய பைனேபா�ற மல�. ஏணி - ���ைன. கடேல� - எ�வைக� பிற��. 

(3) 

2829. வ�தைல வி�திட� பாக� �ைள�த� 

��திைய� ேதா��ேன� �சனி ��த� 

ெதா��ெகா� ேடா�னா� ேதா�ட� ��க� 

���� ப��த� வாைழ� கனிேய. 

(ப. இ.)  அ�ளா� வ�தல� க�தரி�காைய விைத�ேத�. அஃதாவ� அக�தவமாகிய ேயாக�பயி�சியிைன 

ேம�ெகா�ேட�. அ� வி�தி�க� விைளவாக� ப�ற�தி எ�� ெசா�ல�ப�� ைவரா�கிய� வள��த�. இ� 

ப�ற�தியிைன� பாக� எ�� ஓதின�. த��வ�களாகிய ெம�யிைன ஆராய� ெதாட�கிேன�. ஈ��� ��திைய� 

ேதா��ேன� எ�ப� த��வ ஆரா��சி ெச�ேத� எ�பதா�. இ� வாரா�வி� பயனாக� �சணியாகிய சிவ� 

��த�. ேதா�ட� ��களாகிய ஐவ�� ெதா���ற�வ�� அதைன� க�� ெதா��ெகா�ேடா�ன�. தி�வ�� 



ேபறாகிய வாைழ�கனி ���� ப��� வி��பயனாய�. வா�ைவ� த��கனி வாைழ�கனி. ெந� வா�ைவ�த�� 

ஈ�� எ���மி� பீ� ேச� தி�வ��ேப�றி��� வாைழ�கனிேய ஒ��ைட ெயா�பா� எ�க. வாைழ மா பலா ���� 

�ைறேய அற� ெபா�� இ�ப� எ��� ���� �றி��� �றி�பா��. 

(அ. சி.)  வ�தைல வி��-ேயாக�பயி�சி. பாக�-ைவரா�கிய�. ��திைய� ேதா��ேன� - த��வ 

ஆரா��சி ெச�ேத�. �சணி ��த� - சிவ� ெவளி�ப�ட�. ேதா�ட� ��க� - இ�திரியாதி விடய�க�. ப��த� - 

கிைட�த�. வாைழ�கனி - ஆ�மலாப�. 

(4) 

2830. ஐெய��� வி�தினி� ஆைன விைள�பேதா� 

ெச���� ெச�யி� ெதளிவறி வாரி�ைல 

ைமயணி க�ட� மன�ெபறி� அ�நில� 

ெபா�ெயா�� மி�றி� பகஎளி தா�ேம. 

 



(ப. இ.)  ஐ��த� ��டரவா� அைம�த இ� �ட�பாகிய வி�திைன விைத��� ெச� நட�பாகிய 

மைற�பா�ற ெல�க. அ� வி�தினிடமாக வி��� ஆைன ெய�� ெசா�ல�ப�� ஆ�யி�� ெதாழி� 

ேதா�ற� உ�வதாயி��. அ� ெச�யாகிய நட�பா�றலி� உ�ைம� ெதளிைவ அறிவாரி�ைல. உ�ைம� 

ெதளிவாவ� ஆ�யி�க� அ� வி�தினிட��� ெகா��� மய�க� நீ�கி� ச�தாகிய சிவ�தினிட��� 

ெகா��� �ய�க� ஓ�கி வா�மா� ெச�வேத அத� ெதாழிெல�ப�. அ� வா�ற� ைமயணி க�டனி� 

வழிநிைலயா��. அ� நிைலயிைன� �றி�ெகா�� நா�வதாகிய மன� ெப�த� ேவ���. அ�ேவ 

தியான� எ�ப. ஈ��� ெதளிெவ�ப� உ�ைம �ண�வதாகிய ��ைமயி� ேம��. அ�ெபா�� அ� 

நட�பா�றலாகிய அ�நில� ெம�யாகேவ ஆ�யி� �க�த�� உைலயா நிைலேச� சீரிடமா�� ��த�� 

எளிதா��. 

(அ. சி.)  ஐெய�� வி�� - ஐ��த�களாகிய வி��. ஆைன - சீவைன. ெச� - திேராதாயி, 

தி�வ��ச�தி. 

(5) 

2831. ப�ள�ெச� ஒ���� பா��ெச� இர��ள 

க�ள�ெச� ய�ேக கல�� கிட�த� 

உ�ள�ெச� ய�ேக உழ�ெச� வா�க�� 

ெவ�ள�ெச� யாகி விைள�த� தான�ேற. 

(ப. இ.)  ப�ள� ெச� எ�� ெசா�ல�ப�� ெசயலறலாகிய உற�கநிைல ஒ����. அத�ேம� 

பா�� ெச�யாகிய இ�பமி�லாத கன�� நன�� இர����. அவ��� உயி���யிரா� யா��� கர�� 

நி��� க�ள� ெச�யாகிய சிவெப�மா�� அ��� கல�� நி�கி�றன�. இ� ��� நிைலயி�� 

ஆ�யி�களி� மனமாகிய வயலி�க� ெம�யாகிய த��வ ஆரா��சி எ��� உழவிைன� 

ெச�த�ேவ���. அ� �ழ� ெச�தா��� ெவ�ள� ெச� எ�� ெசா�ல�ப��. தி�வ�ளி�ப விைள 

நில� விைள�� ைக����. ெவ�ள� ெச� : அ�� ெவ�ள� - ேபரி�ப� ெப�ெவ�ள� ெப��ெக��� 

உ��ெகா� நிைல�� நிைல�கள�. 

(அ. சி.)  ப�ள�ெச� - ���தி. பா��ெச� இர��-இ�ப� இ�லாத நன� - கன�. க�ள�ெச� 

- கர�தி���� சிவ�. உ�ள� ெச� - மனமாகிய வய�. உழ�-த��வ ஆரா��சி. ெவ�ள�ெச� - சிவான�த 

ெவ�ள�. 
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2832. �வைண ேய� ��வ� ��காணி 

தாமணி ேகாலி� தறி�ற� பா��தி�� 

நாவைண ேகாலி ந�வி� ெச��ழா� 

காலைண ேகாலி� கள��  1வார�ேற. 

 

1. ெம��ைமயா�. அ�ப�, 4. 76 - 2. 

" அகனம��த. ச�ப�த�, 1. 132-6. 

" ப�யி�. 12. ெவ�ளாைன� ச��க�, 2. 

" உளெர���. தி���ற�, 406. 

" இ��பா����. நால�யா�, 122. 

(.ப. இ.)  இட�பா�நா� வல�பா�நா� ந�நா� எ�� ெசா�ல�ப�வன �வைணயா��. அவ�றி�க� 

பயில�ப�� உயி��� ஏரா��. அ� ஏரினா� உழ�ப�� நில� �லாதாரமா�� அ� �லாதார� ��ேகாண வ�வி��. 

அதனா� அதைன ��காணி எ�� ஓதின�. அ� �யி��பிைன �ைறயாக நி��தியைம�தா� ந�நா�யாகிய தறி�ற� 

பா��தி��. தறி - வீணா�த��. ெந�றியமி�திைன வ�றா ��றிைன ெநறி�பட ���வா�, நாவிைன ேமேலா�கி 

எ��பி உ�ணா�ைக ெயா��� சி� ெதாைளயிைன அ��தி அைட�ப�. அ� �ைறயா� நா�ைக அைணயாக� 

ெச�ெத�ேறாதின�. அ�பைகயாகிய ெச���� சின� சி�ைம, இவற�, மா�பிற�தமான�, மாணா �வைக எ��� 

அ� பைக�� ந�த� இ�லாத அக�தவ� என�ப�� ேயாக வயைல� சில� பயி�வதாகிய உழவிைன� ெச�கி�றில�. 

வய� - ெச�. ஈ�� உயி��பிைன� ெச��தலா� ெச� ெவ��� ெபய� அைமவதாயி��. இ�ஙன� 

ந�ெனறி�படாதா� பிற�� இற���களாகிய பிணி�பா� வில��கைள� காலி� பிணி���ெகா�� பயனி� களரா� 

பிறவி நில�தி� உ�வா� எ�க. கா� எ�ப� வழிெய��� ெபா���ைடய�. அதனா� மீ��� மீ��� பிற��� 

�ய�சியி� பிணி�க�ப�வ� எ�ப�� ஒ��. 

(அ. சி.)  �வைண ஏ� - ��நா���ரிய வா�. ��காணி - �லாதார���ள ��ேகாண�. அணிேகாலி - 

வா�ைவ �ைறயாக� க��. தறி - வீணா�த��. நாவைண ேகாலி - நாைவ அைணாயக� ெச��. ந�வி�ெச� - 

காமாதியாகிய கைளக� இ�லாத ேயாகமாகிய வய�. கா� அைணேகாலி - காலி� வில�கி��, அதாவ� பாசவய� 

ப��. கள� உ�வா� - கள� நில�ைத உ�வா�, அதாவ� பயன�ற காரிய� ெச�வா�. 
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2833. ஏ�ற� இர��ள ஏ� �ர�ள 

��தா� இைற�க இைளயா� ப��தநீ� 

பா�தியி� பாயா� பா��பா��� ேபாயி�� 

��தி வள��தேதா� ேகாழி���  1ளா�ேம. 

(ப. இ.)  இட�பா� நா�யாகிய இைடகைல��, வல�பா� நா�யாகிய பி�கைல�� ஆகிய இர��� ஏ�ற� என 

ஓத�ப�டன. அதனா� ஏ�ற� இர��ள எ�றன�. நீ�நிைல ெயா�த �ல �தலாய நிைல�கள� ஆ��, 

ஆயிரவித��தாமைரயாகிய உ�சி��ைள ஒ��� ஆகிய ஏ�� �ர�க� என�ப�டன. ��தா� எ�� ெசா�ல�ப�� 

இட�பா� நா�யாகிய ச�திரகைல வாயிலாக வி��தைல� ெச��� ��� இைற�த நீ� என�ப�ட�. இைளயா� எ�� 

ெசா�ல�ப�� வல�பா� நா�யாகிய பி�கைல வாயிலாக எ��தைல� ெச��� ��� ப��த நீ� என�ப�ட� அ� 

�யி��� ந�நா�யி�க� த��தைல� ெச�� நி���த� ேவ���. அ�ஙன� ெச��� வழிவைககைள அறியா� 

மீ��� வி��தைலேய �ரிவாராயி� அ� வீணாக� பா��� ேபா��. அ�ஙன� ேபானா� அ� ெசய� '��தி 

வள��தேதா� ேகாழி� ��ளாேம' எ��� வா�ைம�� ஒ�பா��. ��தியாவா� விைலமக�. ேகாழி��� எ�ப� 

அவளீ�ற ெச�ைம வா��த ம�க� எ�பதா�. அ� 

 
1. பழி�ைட. அ�ப�, 4. 31 - 6. 

ம�க� �லம�க� ேபா�� த�ைதயா� இ�னா� என வைர ெச�ய ��யாைமயா� தம��� வீ����� நா����� 

பய�ப�� ெச�ைமயராகா� எ�ப� �ணி�. அ� �ைறயா� ஈ��� ெகா�ள�ப�த�மா��. ேம��, ஆடவரா� 

ெவளி�ப��த�ப�� வி�� ஆ�யி� வி��. அ� விைல வர�பி�லா அ��தலா�� அறியாைம ேமலி�டா� சி�ேலா� 

ெந� வி�தி�� ��லிதாக அ� �யி�வி�திைன எ�ணி� �ற�கணி�கி�றன�. கால�� இட�� ேநா�கா�, 

ப�வ�� மன�� பாரா�, விைளவி� வி��பய� ��கா� ம�வி வீணா��கி�றன�. ஒ�கா� அ� ெபா�� 

விைள�� வள��க�ப�� வாழி�� பய�ெபறா� எ�ப� இ�வைக வழ�கி�� பயில�ப�வெதா�றா��. அ� 

��திபி�ைள ஏ���ெகா�ளி�காகா எ�பதா�. வி�� - வி��. 

(அ. சி.)  ஏ�ற� இர�� - இைடகைல, பி�கைல. ஏ��ர� - ஆதாரமா�� - அ�� ஊ�� சகசிர அைற. 

��தா�-ச�திரகைல. இைளயா� - �ரியகைல. ப��த - பா��சிய. பா�தி -- நா�க�. பா�� பா��� - வீணாக. 
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2834. ப��� ப��க� இ�ப�� நா�ள 



���� ப��கேளா ேர�ள ஐ��ள 

���� ப��க� �ட�பா� ெசாரியி�� 

ப��� ப�ேவ பனவ�� வா��தேத. 

(ப. இ.)  ஆ�யி�க� சீ�ெப���ய உட�ெம� இ�ப�� நா��� ���தலா� பைட�தளி�க�ப�டன. 

அவ�ைற ஆ�மத��வ� எ�ப. ப��� ப��க� இ�ப�� நா�ள எ�ப�� அைவேய. உண�� ெம�யாகிய ஏ�� ���� 

ப��க� எ�� �ற�ப�டன. ேம�� உண��� ெம�யாகிய ஐ��� ���� ப��க� எ�ேற �ற�ப��. உண��ெம� - 

வி�தியா த��வ�. உண���ெம�-சிவ த��வ�. ���� ப��க� அளவி�லாத பா� ெசாரியி�� எ�பா� �ட� பா� 

ெசாரியி�� எ�றன�. இ� ெவா�பா� உண��ெம� உண��� ெம�க� வாயிலாக வ�� அக�க இ�ப� 

அளவி�லனவா��. அ�ஙன மி��பி�� ஆ�யி�க�� அவ�றி�க� நா�டமி��. �ற�க நா�டேம மி��� 

ெபாலிகி�ற�. அ� �றி��� ேதா�ற� 'ப��� ப�ேவ பனவ�� வா��த 'ெத�றன�. பனவ� - அறி�ைட ஆ�யி�. 

(அ. சி.)  இ�ப�� நா�-ஆ�மத��வ�க� 24. ஏ�-வி�தியா த��வ�க� 7, ஐ��-சிவ த��வ�க� 5. 

பனவ��-ஆ�மா���. 
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2835. ஈ��� ப��க� இ�ப�� நா�ள 

ஊ��� ப��க� ஒ��ட� பா�ேபா�� 

கா��� ப��க� கற����� கால�� 

மா��� ப��க� வரவறி ேயாம�ேற. 

(ப. இ.)  ஆ�யி�க��� �ற�க� �ல� இ�ப� ெகா��த�� வாயிலாகிய உட�ெம� இ�ப�� நா��� 

ஈ��� ப��க� என�ப�டன. வ�றா ஊ�றாக வளமிக� த�� அறிவமி�தி�� வாயிலாக 

��ள உண��ெம� ஏ�� ஊ��� ப��க� என�ப�டன. அைவ த�� �ல� அளவிட�கரிய வி��ப� வா��த�. �ல� - 

அறி�. அதனா� ஒ��ட� பா� ேபா�� என ஓதின�. கா��� ப��க� எ�ப� இட�பா� வல�பா� நா�க� வாயிலாக� 

ெப�� உயி����களா��. உயி��� ��ென��, காெலன�� ஓத�ப��. கா� - கா�� என�� �ற�ப��. அதனா� 

கா��� ப��க� எ�றன�. எனேவ அக�தவ வாயிலாக� ெசறிவிைன எ�தி ஆ�யி� இ����. அ�ஙன� அக 

இ�ப�ைத� ����� ெகா������கா�, ஐ��ல இ�ப�க� வ�� ெதாடரா. அ� �றி��, 'மா��� ப��க� 

வரவறிேயாேம' எ�ேறாதின�. 

(அ. சி.)  ஊ��� ப��க� - வி�தியா த��வ�க�. கா��� ப��க�. ப��வித வா��க�. மா��� ப��க� - 

�ல�க�. 
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2836. த�டா� அக�தி� தைலயான ம�சி�ேம� 

ெமா�டா ெய��த� ெச�பா� மல��த� 

வ�ட� படேவ�� வா�ைம ம��தி��� 

த�டா� அதைன� தைக��ெகா� டான�ேற. 

(ப. இ.)  ஆ�யி� த�டா� எ�� அைழ�க�ப��. த�டா� - சா�பா�� ெபா���பவ�. த�ட� - ெபா���த�. 

ஆ�யி� அக�தி� ேதா��வத�� நிைல�களமாக��ள� உட�. அ� �டலி�க� ம��� ேபா�� உய��த 

இட�தி��ள� உ�சி��ைளயா��. அ�ேவ �த�ைமயான இடமா��. அ� விட�� அ���ேபா�� 

ெபா��தியி��ப� அமி���ற� ேதா�றமா��. பி� அ� விைள�� ெச�விய அமி�த�பாலா�� ெசறி�த�. அ�ேவ 

ஆயிர வித�� தாமைரயா��. வ�டமாகிய ஓ�கார� உ�ளட�க வா�ைமயாகிய தி�ைவ�ெத���� த�னக�ததாக 

அ�ளா� அ� �யி� அைம���ெகா�ட�. தைக�� ெகா�டா� - தனதா�கி� ெகா�டா�. 

(அ. சி.)  த�டா� - சீவ�. அக�தி� - உட�பி�க�. ம�சி� ேம� - கபால�தி�. ெச�பா� - 

ெச�ைம�த�ைம. வ�ட� - பிரணவ�. வா�ைம - அ�ெச���. அதைன - அ�த அ�ைத. தைக�� - த���� 

த��ைடயதாக ஆ�கி. 
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2837. அரி�கி�ற நா�ற�கா� அ�ல� கழனி 

திரி�கி�ற ெவா�ட� சி�ெகன� க�� 

வரி�கி�ற ந�லா� கறைவைய� ���� 

விரி�கி�ற ெவ�ளரி வி��வி� தாேம. 

(ப. இ.)  �ல அரி�க���க� நிைற���ள நா�ற�காலாகிய ��பவய� உடலா��. அ� �டலி�க� உயி��� 

வி����ேபா� ப�னிர�� விர� அள� ெவளியி� ெச���. அதைன எ��தலாகிய �ரக� ெச���கா� எ�� 

விர�தா� உ�ேள த��தலாகிய ��பக�தி�க� அட��கி�ற�. எ�சிய நா��விர� உயி��� ெவளிேய நி�� 

வி�கி�ற�. அ�ஙன� அவ�ைற ெவளியி� நி��திவிடாம� உ�ேள இ��� நி��தி வி�த� ேவ���. அ�ேவ 

சி�ெகன� பி��தெல�ப. அ� நா�� விர� உயி���� உ�ேள த�க� ெச��� 

மன� ந�லா� கறைவ என�ப��. அ� மன�திைன உயி���ட� ���த� ேவ���. அ�ஙன� ���னா� விரி�� 

விைள�� ெவ�ைமயாக� காண�ப�� உயி�வி�� வீ�ேப�றி� வி�தா� அ�� நிைனவா� அ�யி�பா�� திக��. 

ெவ�ளரி - ெவ�ைம. 



(அ. சி.)  அரி�கி�ற - தானிய அரி�க���க� உ�டாத�� உரிய. நா�ற�கா� அ�ல�கழனி - நா�ற�கா� 

ஆகிய வய�ேபா�� ��ப� நிைற�த உட�. திரி�கி�ற ஓ�ட� - ெவளியி� திரி�� நா� விர� அள��ள �வாச� (இ� 

ப�னிர�ட��ல��ள �வாச� �ரக� ெச���ேபா� எ� விர�தா� தி��பி வ�கி�ற�. நா� விர� ெவளிேய 

நி��வி�கிற� எ�பைத� �றி�கி�ற�.) சி�ெகன� க�� - அ�த நா�� விர� அள� உ�ள �வாச�ைத�� ��� 

ெகா���ப� ெச��. வரி�கி�ற - ெகா�ள�த�க. ந�லா� கறைவ - மன�. ���� - பிராணவா�வாகிய 

�வாச��ட� ���னா�. ெவ�ளரி வி�� - ��கில�. வி�தாேம - ��தி�� வி�தாேம. 
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2838. இடா�ெகா�� �வி எ�வி�� வி�தி� 

கிடா�ெகா�� ���� கிளறி �ைளைய 

மிடா�ெகா�� ேசாற�� ெம�ள வி��கா� 

கிடா�ெகா�� 1 ெச�ெந� அ��கி�ற வாேற. 

(ப. இ.)  தாளா�ைமைய ��னி���ெகா�� ��தலாகிய மன�ைத� ப�ப��தி, தி�வ�நிைன�பாகிய 

�ய பயி�சிைய எ�வாக இ��, ேம�ைம�ண�வா� ேமானமாகிய விைதயிைன விைத��, �ய�சியாகிய இைடயறா� 

ெதா��ைன� கிடாவாக� ���, தி�வ�� ேபரி�ப�திைன ெவளி�ப�மா� கிளறி, ேமான�தினி��� ேதா��� 

ேதனைனய தி�வ��ண�வி�ப�திைன வி��தி என�ப�� மிட�றி�க� தி�வ�� நிைனவா� மிடா�ெகா�� 

அைம�த�ேவ���. அத�க� தி�வ��ேபரி�ப அமி�தா� ேசா�றிைன� சைம��� 'ப�பற வீ�����ண�தலாகிய' 

ெம�ல வி���தைல� ெச�யா�. விைள வ����ெகா��வர ேவ��வதாய �ய�சி�ட� ெச�� விைள� ஏ�� 

இ�ைமயா� அவ� அ��கி�ற� ஏ�� இ�ெற�க. 

(அ. சி.)  இட�ெகா�� - வ��தி �ய��. �வி - மனைத� ப�ெச��. எ�வி�� - ��தவாதைனயாகிய 

எ�விைன இ��. வி�தி - ேமானமா� வி�ைத� பதி��. கிட��ெகா�� ��� - �ய�சியினா�. கிளறி - 

ெவளி�பட�ெச��. �ைளைய ம�ன�தினி��� �ைள��� ஞான�ைத. மிட�ெகா�� - வி��தி ஆதார�தி��ள 

ஈச� அ�ளினா�. ேசாற�� - அ�த� வர�ெச��. அட��ெகா�� - ��ப� எ�தி. ெச�ெந� - சிவா�பவ�. 
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2839. விைள�� கிட�த� ேமைல�� வி�த� 

விைள�� கிட�த� ேமைல��� காத� 

விைள�� விைள�� விைள��ெகா� வா��� 

விைள�� கிட�த� ேம��� காேத. 



 
(பாட�) 1. அட��ெகா��. 

(ப. இ.)  தி�வ�� ேப�றி�� ேவ��� ந�ெனறிநா�ைம� தவ�ய�சி விைள��கிட�த�. அ�ேவ 

வீ�ேப�றி�� வி�தா��. அமி�த நிைறவாகிய அ�த�ேகணி காத� என�ப��. அ��� ேமைல�� ேவ��� 

தி�வ�நிைனவா� அ�த� விைள��கிட�த�. அ�விைளவிைன நனிமி� விைழ�ட� ெகா�வா��� உட�பக��� 

காண�ப�� ஞாயி� தி�க� தீ எ��� ��காதமாகிய ��� ம�டல�களி�� விைள��கிட�தெத�க. 

ந�ெனறிநா�ைம: (2615) சீல�, ேநா��, ெசறி�, அறி�. காத� எ�ப� ெச����ரிபா� காெதன� கைட �ைற�� 

நி�ற�. 

(அ. சி.)  ேமைல�� - ேமா�ச����. காத� - அ�த ேகணி. விைள�� எ��� அ��� அளவி�ைமைய� 

�றி�த�. ��காத� - ��� ம�டல�. ேசாம� - �ரிய� அ�கினி. 
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2840. கள�� வா�க� க��ைத யறிேயா� 

கள�� வா�க� க�த� மி�ைல 

கள�� வா�க� களரி� �ைள�த 

வளரிள வ�சியி� மா�த�  1மாேம. 

(ப. இ.)  களராகிய உவ�நில�ைத உ�வா�க� எ�ன எ�ண��ட� உ�கி�றா�க� எ�பைத யா� 

அறிவத�கி�ைல. அ�ஙன� உ�வா� எ�ன �றி�ெகா�� உ�கி�றா� எ�ப�� ெதரியவி�ைல. அ�ேபா� 

தவ�ய�சியி�றி மீ��� பிற�பத�ேக ஆளாகி இற�கி�றா�க�. இவ�த� ெசய� வீ�ெசயலாகி�ற�. அத�� 

ஒ���களரி� �ைள�த வள�� த�திவா��த இளவ�சி� ெகா�யான� சா��த நில�தி� ��ைமயா� 

ப��மா�வதா��. 

(அ. சி.)  வ�சி - வ�சி�ெகா�. மா�த� - ேக� அைடத�. 

(15) 

2841. ��பி� ெகா�ளா� ��நரி� ெகா�டக�� 

ஆ�பி� பாச�ைத அ�கி�� ைவ�தி�� 

நா�பட நி�� நல���� தாயிைழ 

ஏ�பட இ�ல� தனிதி��  2தான�ேற. 



(ப. இ.)  மிக�� ��ைமவா��த அைசவி� ெகா�டகமாகிய ெந�ச�திட��, தி�ைவ�ெத��தா� 

ெச�ய�ப�� த��ட�� தழலி�� ஆ�யிைர� க������ ஆ�பிைன ைவ�தி�த�ேவ���. தி�வ�� 

பிைறேபா�� ஆ�யி�க�ட� நா�படநி�� நிைலெப�� நல��ரி�� அ�� வீ��சியாகிய ச�திநிபாத�� எ���. 

எ�தேவ தி�வ��ேபரி�ப� ேபரி�ல�தி�க� அ��யி� இனி� வீ�றி��� இ����. 

(அ. சி.)  ��நரி� ெகா�டக� - அ� அள� ஆய மன� இ���� உட�. ஆ�பி� - க�ட�ப�ட. அ�கி�� - 

சிவா�கினியி� ஆயிைழ ஏ�பட - ச�தி பதிய. 

(16) 

 
1. உளெர���. தி���ற�, 406. 

2. அ�ெச��தா�. சிவஞானேபாத�, 9. 3 - 1. 

2842. மைலேம� மைழெப�ய மா�க�� ��ள� 

�ைலேம� இ��த ெகா��கனி வீழ 

உைலேம� இ��த உ��ெபன� ெகா�ல� 

�ைலேம� அமி�த� ெபாழியைவ�  1தாேன. 

(ப. இ.)  மைலயாகிய ��வந�வி�ேம� மைழயாகிய உ�சி��ைள யமி�� இைடயறா� ஓ��கி�ற�. 

மா�க�றாகிய ஆ�யி� அமி�த �க�வா� சிவ�ேபரி�ப� திைள��� ���கி�ற�. �ைலயாகிய 

கைரயி�ேமலி��த உண���� உண�வா� ெகா��கனி ஆ�யிரி� ேம� வி�கி�ற�. அ��யி� அதைன ��� 

மகி�கி�ற�. கனி: தி�ைவ�ெத���; (2922, 2561) ெகா��ழி�க� தி�ைவ�ெத��தா� ெச�ய�ப�� 

ேவ�வி��ழி உைல எ�� ஓத�ப�ட�. அ� ேவ�வி�� உ��பாக� சிற��நி��� ெகா�ல� சிவெப�மானாவ�. 

அவ� தி�வ�ளா�றலா� உலக அ�ைனயி� �ைலயினி��� வழி�ெதா��� ேமலாகிய தி�வ��ண�ெவ��� 

அமி�திைன இைடயறா� ெபாழியைவ�த�ளின�. 

(அ. சி.)  மைல - ��வம�தி. மைழ - அ�த தாைர. மா� க�� - சீவ�. �ைலேம� - அ� மைலயி��ள 

மாமர�ெகா�� ஆகிய அறிவி� இ���. ெகா��கனி - ஆ�ம அ�பவ�. வீழ - உ�டாக. உைல - தவ�. ெகா�ல� - 

சிவ�. �ைலேம� அமி�த� ெபாழிய - ச�தியபதிய. 
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2843. பா��பா� அக�திேல பா�ப� ஐ���� 

ேம��பா�� இ�றி ெவறி��� திரிவன 



ேம��பா�� உ�டா� ெவறி�� அட�கினா� 

பா��பா� ப�ஐ��� பாலா�  2ெசாரி�ேம. 

(ப. இ.)  பா��பானாகிய ஆ�யி�களி� அகமாகிய உட�பி�க� பா�த�� �ைணயா� ப��க� ஐ���ளன. 

அைவ அறி�லனா� ெம�, வா�, க�, ���, ெசவி எ�ப. அ� ப��கைள ேம��த��பவ� சிவ�. அ� 

சிவெப�மாைன ஆ�யி�க� தி�ைவ�ெத��தாகிய தனி� தமி�� சிற�� மைறயான (2460) தி�ைவ�ெத��திைன 

இைடயறா� எ��த� ேவ���. அ�ஙன� எ�ணினா� அவ� தி�வ�� அ� ப��கைள ேம����. உயி�க� அ� 

சிவெப�மாைன எ�ணாவி�டா� அவ� ேம��கா�வி�� வி�கி�றன�. ேம��த� - அட��த�. 

ேம��பாரி�ைமயாேல அ� ப��க� ெவறி��� திரிகி�றன. ெவறி��� திரிவன எ�ப� உலகிய� �ல�களி� 

ஆ�யி�கைள ஈ���� ெச�வன எ�பதா�. அ� ப��கைள ேம��பானாகிய சிவ ெப�மா� ெவளி�ப�டா� அ� 

ப��க��� ெவறியட���. ெவறி 

 
1. ேபாைதயா�. ச�ப�த�, 3. 24 - 2. 

" சிவன�ேய. 12. " 70. 

" ெதா�டர��. " 2. 114 - 1. 

2. நாம�ல. சிவஞானேபாத�, 10. 2 - 1. 

" அ�ெச��தா�. சிவஞானேபாத�, 9. 3 - 1. 

" ெத�வ�. அ�தா�பிைக பி�ைள� தமி�, 60. 

" பாைலெந�த�. தி��களி���ப�யா�, 12. 

யட�கினா� அ� ப��க� அ� �யி� சிவ��லைன �க�மா� �ைண நி���. அ� ப��க� பாலாக� ெசாரி�ெம�ப� 

பாைல �க�� வா��� ெவ�ெபா�கர��ேய பாைல� ெசாரிகி�ற ெத�பதைன ெயா���. அ� �ல�க� 

தி�வ�யி�ப�திைன �கர� �ைணநி���. �ைணநி�பதா� பா�ட� விரவிநி��� கர�� பா�வ�ணமாவ� 

ேபா�� அ��ல�க�� சிவவ�ணமா��. இ�ேவ ப� கரண�க� பதிகரண�களாக� திரி�ெம�பதா��. 

(அ. சி.)  பா��பா� அக� - பிரமனா� பைட�க�ப�ட சரீர�. பா�ப� ஐ�� - ஐ�ெபாறிக�. பா� - ஆன�த�. 
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2844. ஆமா�க� ஐ��� அரிேய� ��ப�� 

ேதமா இர�ெடா� தி�பிலி ெயா�ப�� 

தாமா� �ர�ெகாளி� ற�மன� ��ளன 



�வா� கடாவி�� ���கி�  1றார�ேற. 

(ப. இ.)  உயி��கா��, மல�கா��, ஒலி�கா��, நிர�கா��, ெதாழி�கா�� ஆகிய ஐ��� 

ஆமா�கைளெயா���. ஆமா - கா���ப�, அறித�க�வியாகிய ெசவி, ெம�, ேநா��, நா��, ��� எ��� ஐ���, 

ெச�த�க�வியாகிய, வா�, கா�, ைக, எ�வா�, க�வா� எ��� ஐ���; எ�ண�, எ��சி, இற�� எ��� ��ற� 

ஆகிய பதி����� அரிேய� ஒ���. ேதமா எ�ப� ேத + மா என� பிரி�� �ைறேய இனி��� �ளி��� என�� 

ெபா��த��. இனி��, இ�ப�திைன��, �ளி��, ��ப�திைன�� �றி��� �றி�பா��. அ� விர�டைன�� 

தி�வ��ண�வா� ஒ�ப� க��த� இ�விைனெயா�பா��. வா� ��த�� கா� க��த�� மண�தா� 

ேந�மாறானைவயா��. எனி�� ஒ�ப�க�தி� ெச��� கடைம� ெசயலாவத�றி� பிறி��ேடா? அ�ம�ேடா, 

இர�டைன�� க�வியக��வத�றி ேவெற�ெச��வ�. இர�டைன�� வ�ெவ�� ஒ�ப�ெகா�ளா� 

�ர�ப�வா��ேடா? உயி�வாழ ேவ��ெம��� ஒ�ேநா�க�தா� இர�ைட�� இய�றிவ�கி�றன�. அ�ேபா� 

தி�வ� ேசரேவ��ெம��� ஒ�ெப� ேநா�க�தா� 'சி�த� சிவெனா�� ஆட ஆட....பிறவி பிறெரா�� ஆட ஆட' 

நி��� ந�லா� உட�ழா�� ெகா�� இ�விைனெயா�� எ��வ� தி�பிலி தி�பி-ேகா�. இலி - இ�லாத�. எனேவ 

ேகாத�ற�. ��றம�ற� எ�றா��. ��� மிள� தி�பிலி ���� �ைறேய வாத�, பி�த�, ேகாைழ ��ற��� மா�� 

ம��தா��. இ� ��ற�� ேகாைழேய மிக� ெகா�ைம வா��த�. அ�ேவ இற�பிைன� த�வ�. அதைன 

நீ��வ� தி�பிலி. இ�ெவா�ைபெயா�த ப��க� வ�மா�: நிைன�த�, க�ற�, ெந�� �க� உைர�த�, 

ெதா���ரித�, மல��வி� ேபா�ற�, ந�ட�, வண�க�, நா�யி��ற�, �ைன�பற� எ��� ஒ�ப�� அ��ெப�� 

ப��களா��. இைவேய தி�பிலி எ�ப. இைவ ந�மன�� நிைன�� எ�ைல�ப�� ந�வய�ப�த�ேவ���. 

அ�ெபா�� ெச��� �தலிய அ�பைக�� அக�� அ��. எ��� ெகடாத ப�ற�தி எ��� ைவரா�கிய� கடா 

என�ப�ட�. வி�� - அதைன� ைகவி�டா� அ�பைக�� �ள� ெச�கி�றவராவ�. 

 
1. ��தணி. 8. தி��ெபா���ண�, 10. 

 



(அ. சி.)  ஆமா�க� ஐ��-ப�ச� பிராண�. அஃதாவ� அபான�, உதான�, சமான�, பிராண�, 

வியான�. அரிேய� - ஆ�சி�க�தி� த�ைம வா��த ��ப�-���+ப��. ie. க�ேம�திரிய� 5, 

ஞாேன�திரிய� 5 ஆக 10. ��தி, சி�த�, அக�கார� 3. ேதமா இர�� - �க�, ��க�. தி�பிலி ஒ�ப�- 

நிைன�த�, ப��த�, �க�த�, ெதா�� ெச�த�, அ��சைன, ந�ட�, வ�தி�த�, பா��� ஆன�தி�த�, 

த�ேபாத� இழ�த� ஆக 9. தாமா - தம�� உரியனவாக �ர�ெகாளி�-வச�ப�மாயி�. மன���ளன - 

மன���ள காம� �ேராத ஆதிக�. �வா-வள��சி அைடயா. கடாவி�� - ைவரா�கிய� வள��சி 

அைடதலி�. ���கி�றா� - காமாதிகைள� ெகா��கி�றா�. 
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2845. எ�தாத ��தக� ேத��� ெபா�ைள� 

ெத�ளத க�னி ெதளி�தி��த ேதாத 

மலராக �வி� மண�தி� ம�ைவ� 

பிறவாத வ�� மண��ட  1வாேற. 

(ப. இ.)  அ�ேளா� ஆகிய சதாசிவநாயனா� ெச�வி வா��த ந�லா� உ�ள�� ெவளி�ப�� நி�� 

ெநறி �லாகிய மைறயிைன��, �ைற �லாகிய �ைறயிைன�� உண�� அளவா� எ��பிய��வ�, 

பி�ன� அ�ந�லா� ��வ�வாக ஆ�கிய��வ�. அதனா� மைறக� எ�தா�கிளவி 

எ�றைழ�க�ப�கி�றன. அ�ெவ�தாத உ��ண� ��தக ஏ��� (1043) ெபா�ைள� தி�வ�ளி� 

அறிவா�ற� ெப��தி� ெதளி�தி��� ஒதின�. அவ� தாேன ெதளி�� ெகா�ட� அ�றி ஒ�வ� 

ேதளிவி�க� ெதளி�தாள�ல�. பிற�� இற�� இ�லாத ெப�மாென�பா� மலராத � எ�றன�. மல�த� 

எ��� ெசா�ேல �� மலராைமைய��, பி� வா�தைல�� �றி���. ேம�� மல�த� எ�ப� �ைண� 

காரண�க� ��ய வழி� ெசய�ைகயா� மல�வ� எ�றா��. ஆகேவ இய�ைக இைறவ� எ�பதைன� 

�றி�பத�� இய�ைக� �ேவ �றி�த�ேவ���. அதனா� ெசய�ைகயா� மலராத மல� எ�றன�. 

அளவிட�படாத அ� மலராகிய இைறவ� தி�வ��க� உ�ள எ�ைலயி�லாத ந�ல மணமாகிய ேதைன� 

தி�வ�ளா ���� ெதா�ைம�க��ள ஆ�யி� பிறவாத வ�� என உ�வகி�க�ப�ட�. அ� வ�� 

தி�வ�� ெப��ேத�. இ�ப�திைன உண�வில��தி ஒ�பி� இ�ப� எ��கி�ற�. 

(அ. சி.)  எ�தாத ��தக�� எ��� ெபா�ைள - சதாசிவ நாயனாைர� தவிர ேவ� எவரா�� 

எ�த�படாத ��தக�தா� (மயிலிறகா�) தாைழ மடலி� (ஏ�) வ�ண�ைத� �ைழ�� எ�த�ப�ட தமி� 



ேவத�ெபா�ைள ெத�ளாத - இ��ெவ�பேத இ�லாத க�னி - மேனா�மணி (மேனா�மனி ைகயி�தா� 

ேவத��தக� 

 

1.ஒ�கலரி. ச�ப�த�, 3. 67 - 12. 

" மன�லா." 1. 76 - 4. 

" ெத�வ���தி. �ள��� அ�தா�பிைக பி�ைள�தமி�, 60. 

" �ைணயி. அ�ப�, 5. 15 - 4. 

" விைனயி� நீ�கி. ெதா�.ெபா��, 649. 

உ�ள� எ�பைத, "ஏட�ைக ந�ைக" எ�ற தி�ம�திர� பா�டா�� அறிக). மலராத � - சிவ�. பிறவாத வ�� - 

பிற�ப�ற சீவ�. மண� - சிவான�த�. 
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2846. ேபாகி�ற ெபா��� ��கி�ற ெபா�வி��� 

�கி�ற நாவலி� �ைழ� த��கனி 

ஆகி�ற ைப��� அைவ���� ஐவ�� 

ேவகி�ற வைர வி��திெப�  1றார�ேற. 

(ப. இ.)  ேபாகி�ற ெபா�யாகிய வி��த� ����, ��கி�ற ெபா�யாகிய எ��த� ����, ஓவா� 

பயில�ப�தலா� வீணாக�கழி�� நா�விர� ��� �கி�ற வி�ெதன�ப��. �கி�ற-அைழ�கி�ற ெவளியி� 

ெச��� உயி��பிைன உ�ளிழ�தலா� அைழ�கி�ற என ஓத�ப�ட�. வி�� நிைலயாகநி�ப�. த��த� ��சிைன� 

��பக� எ�ப. அ��ைற உயி���� பயி�சியா� நாவலைனய உட�பக�� இ�விைன� பயனாகிய ைப��ைழ ஆ�யி� 

உ���. ஐவராகிய அறித�க�வி ஐ��� அழி�� த�ைம�தாகிய இ��ட�பினி��� �க�� ெப�றா� எ�க. 

வி��தி - ஆ�க�; �க��. 

(அ. சி.)  ேபாகி�ற ெபா� - இேரசக வா�. ��கி�ற ெபா�வி�� - �ரக வா�. �கி�ற (ெபா�) - ��கி�ற 

வா�, அஃதாவ� நா�� விர�கைட��ள வா�. நாவலி� �ைழ - சரீர�. ைப��� - இ� விைன�பய�. ஐவ� - 

ஞாேன�திரிய�க�. ேவகி�ற �ைர - சரீர�. 
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2847. ��கி� �ைளயி� எ��தேதா� ேவ���� 



ேவ�பினி� சா��� கிட�த பைனயிேலா� 

பா���� பா�ைப� �ர�தி�தி� பாரி�றி 

ேவ�� கிட�� ெவ��கி�ற வாற�ேற. 

(ப. இ.)  ��கி� �ைளயாகிய மன�தி�க� தி�வ�ளா� ஆ�யி�கைள உயி�வி�கேவ�� எ��தேதா� 

ேவ�பாகிய சிவ� உ��. சிவனா� ேவ�ெப��� ம��ெதா����. அ� ��� வைகைய� சா��த�. அ� 

சிவனா� ேவ�பிைன� சா���கிட�த�. ஒ�பி�லாத பைனெயா��. பைனெய�ப� க�பக�த�வா��. பைனெய�ப� 

நட�பாகிய மைற�பா�றலா��. அ�நட�பா�றலா� ெச��த�ப�வ� அறியாைமயாகிய பா�ெப�ப. அ� பா�பாகிய 

அறியாைமைய� தி�வ���ைணயா� �ர�தி� தி�பா ரரியராகி�றன�. �ர�தி� தி�ற� - நீ��த�. அ�ளா� 

அறியாைமைய நீ��வாரி�ைமயா� சிவ� எ��� ேவ�� ��தலி�றி� பிரி��கிட�கி�ற�. ெவ��கி�ற� - 

பிரிகி�ற�. அறியாைமயாகிய ஆணவ� பா�பாகிய மாையயி� வழி� ெதாழி�ப�தலா� காரண�ைத� காரியமாக 

ஏ�றி� �ற�ப�ட�. 

(அ. சி.)  ��கி� - மன�. ேவ�� - சிவ�. பைன - திேராதான�. பா�� - அ�ஞான�. ெவ��கி�றவா� - 

அறிய�படாத த�ைம. 
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1. ���தியா�. அ�ப�, 4. 25 - 4. 

2848. ப��� ப���லி யாைன பதிைன�� 

வி�தக� ஐவ� விேனாதக� ஈெர�ம� 

அ�த� �வ� அ�வ� ம���வ� 

அ�தைல ஐவ� அம���நி� றார�ேற. 

(ப. இ.)  ப��நா�க�� ப��� ெப���லி என�ப�டன. �த� ஐ��, �த�தைல��, �லைன�� ஆகிய 

பதிைன��� யாைன எ�� உ�வகி�க�ப�டன. �த�த� - த�மா�திைர. �ல� - ஓைச �தலிய �கர�ப�� 

ெபா��க�. அறித�க�வி ஐ��� வி�தக� என�ப�டன. கா���க� ப��� விேனாதக� என�ப�டன. ஈெர�ம�: 

இர�� + எ�� - இ�வ� எ�ம� = பதி�ம�. அைமதி, ஆ�ற�, அப�த� எ��� �ண� ���� �வ� என� 

�ற�ப�ட�. பிற�த�, க�ற�, ேதட�, �ட�, வா��, தா�� எ��� அ�வைக நிைலயிைன�� ம���வராக� 

�றின�. அ�விட�� ஐ�பா�க� உ��. அைவ நன�, கன�, உற�க�, ேப�ற�க�, உயி��பட�க� எ�பன. 

ப��நா�க�: இட�பா� நர��, வல�பா� நர��, ந�நர��, உ�நா�� நர��, வல�க� நர��, இட�க� நர��, வல� 



ெசவி நர��, இட�ெசவி நர��, க�வா� நர��, எ�வா� நர��, எ�பன. இவ�ைற �ைறேய இைடகைல. பி�கைல, 

���ைன, சி�ைவ, ��ட�, கா�தாரி, அ�தி, அல��ைட, ச�கினி, �� என�� ��ப. கா���க� ப��: 

உயி��கா��, மல�கா��, ெதாழி�கா��, ஒலி�கா��, நிர�கா��, ��ம�கா��, விழி�கா��, ெகா�டாவி�கா��, 

இைம�கா��, வீ�க�கா�� எ�ப. இவ�ைற �ைறேய, பிராண�, அபான�, வியான�, உதான�, சமான�, நாக�, 

��ம�, கி�கர�, ேதவத�த�, தன�ெசய� என�� ��ப. 

(அ. சி.)  ப��� ெப���லி - தசநா�. யாைன பதிைன�� - ம� �தைல��, �ைவ �தைல��, வா�காதி - 

ஐ��. வி�தக� ஐவ� - ஞாேன�திரிய�க�. விேனாதக� - உடலி�க� ஊழிய� ெச�பவ�. ஈெர�ம� - ப�� 

வா��க�. �வ� - ���ண�. அ�வ� - பிற�த� �தலிய விகார�க�. அ�தைல - அ� �ட�பி�. ஐவ� - ஐ�� 

அவ�ைதக�. 
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2849. இர�� கடா��� இ��ரி ��ேள 

இர�� கடா���� ஒ�ேற  1ெதா��ப� 

இர�� கடா�� இ��தி� பி��கி� 

இர�� கடா�� ஒ�கடா வாேம. 

(ப. இ.)  இ��ராகிய உட�பக�� வி��த� எ��தலாகிய உயி���� பயி�சி��ரிய இ�ெதாழி�� கடா�க� 

என�ப�டன. இ�விர��ைன�� ேம��� நட��� உயி� ஒ����. அ��யி� ெதா��ப� என�ப�ட�. வி��த� 

எ��த�களாகிய ��சிைன இ��தி� பி���� த��தைல� ெச�யி� அ�விர�� கடா�� ஒ� கடாவா��. 

த��த� - ��பக�. 

(அ. சி.)  இர�� கடா - இேரசக�, �ரக�. இ��� - இ� �ட��. ெதா��ப� - சீவ�. ஒ�கடா - ��பக�. 

(24) 

 
1. ��. ஆ�ர�, 7. 50 - 8. 

2850. ஒ�த மன�ெகா�ைல ��ேள சம�க��� 

ப�தி வைலயி� ப��தி நி��தலா� 

��த� கயிறாக �வ�க� ஊரி�� 

நி�த� ெபா�� நிர�பநி�  1றார�ேற. 



(ப. இ.)  ேந�ைமயான மன�ெகாைலயிைன� ெச�ைம�ப��தி� ப�திவைலயிைன� பர�பினா� ப��தியாகிய 

சிவ� ஆ�� ெவளி�ப�� நி�ப�. அளவி�றி ���ேகறிய கயி� அற�� அழிவ�ேபா� ���ண�க�� அழி�தன. 

ஊராகிய எ�ண�தி�� த�ைன� சா��த ெம�ய�யா�கைள� கா�த� தைலவராகிய சிவெப�மானா� தனி� 

கடனாதலி� 'நி�த� ெபா�ெத�றன�.' ���ண� அகலேவ எ�கா���ள மி�க சிவெப�மா� நிர�ப 

நி�ற�ளின�. ���ண�ைத�� ஒ��ைடெயா�பாக ��மலகாரிய� என� அைம��. அைமதி� �ண� மாையயி� 

காரிய�. ஆ�சி��ண� க�ம�தி� காரிய�, அ��த��ண� மல�தி� காரிய�. 

(அ. சி.)  சம�க�� - ெச�விதாக அைம��. ப��தி - சிவ�. ��த�கயி� - ���� அதிக�ப�� அ�ப�ட 

கயி�ேபால. �வ� - ���ண�க�. ஊரி�� - சி�த�தி�. நிர�ப - �ரண சிவமாக. 
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2851. �ைக�� பா��� கிளிெயா� �ைஞ�� 

நாைக�� ��� ந�வி� உைறவன 

நாைகைய� �ைக ந�க ��த�� 

�ைகைய� க�ெடலி ��பி�  2மாற�ேற. 

(ப. இ.)  �ைகயாகிய அறியாைம��, பா�பாகிய ��டறி��, கிளியாகிய அற��, �ைஞயாகிய பாவ��, 

நாைகயாகிய சி�றறி��, �ழாகிய அ�பைக��, உட�பி� ந�வாகிய எ�ண� எ��� சி�த�தி�க� உைறவன. 

உைறத� - த�கியி��த�. நாைகயாகிய சி�றறி விைன� �ைகயாகிய அறியாைம ந�க�ய��. அ�ெபா�� அ�� 

ஒளிெப�ற ெவ� எலியாகிய ஆ�யி� சிவைன நிைன�� ���. சிவ�� ெவளி�ப��� �ைகைய அட�கிய�ளவ�. 

(அ. சி.)  �ைக - அ�ஞான�. பா�� - காம�. கிளி - அற�. �ைஞ - மற�. நாைக - சி�றறி�. ��� - 

�ேராத��. ந�வி� - சி�த���. எலி - சீவ�. 
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2852. �ைல�கி�ற ந�னைக யா�ெகா� �ழ�கி� 

நிைல�கி�ற ெவ�ெளலி ��� ெகாண��தா� 

உைல��� �றெமனி� ஓ� மி���� 

�ைல��� பிற�தைவ ேபாகி�ற வாேற. 

(ப. இ.)  மன�தக�� எ�� ந�ைமகைள� �ைல�தைல� ெச�வ� தீய எ�ண�க�. அவ�ைற� 

தி�வ�� ந�னைக எ�� ெசா�ல� 

 



1. சம�ெச��. தி���ற�, 118. 

2. பக� ெவ���. தி���ற�, 481. 

ப��அ�ெயாளியா� ���ளா� வில��த�ேவ���. சா��தத� வ�ணமாக இ���� த�ைம 

ெவ�ணிற�தி�ேக உ��. அதனா� ஆ�யிைர ெவ�ெளலி என உ�வகி�தன�. நிைலெப�� நி�கி�ற 

ெவ�ெளலியாகி உயி� அைமதி, ஆ�சி, அ��த� எ��� ���ண�கைள�� உட�ெகா�� வ�த�. உைலயாகிய 

உட����� �றமாக அ��யி� ெச��மானா� அ��ண�க� ���� ெக��. �ற�பாக� ெச��த� எ�ப� உயிரி� 

உ�ள� சிவ�தி� ேபரிேலேய பதி�� கிட�த�. அ��யி� உட�பி�க� ப���ெகா�����மானா� அ� 

���ண�க�� �ைன�� நி���. �ைலயாகிய மாைய��� பிற�த அ� �ண�க� அக��வழி இைவயா��. 

பிற�த� எ�ப� மாையயி� காரியமாக� ேதா��த�. 

(அ. சி.)  �ைல.....உழ�கி� - எ�கி�ற ெக�ட எ�ண�கைள அட�கினா�. ெவ�ெளலி - 

சா��தத�வ�ண� ஆ�� சீவ�. உைல - உட��. ஓ�� - ���ண�க� ெக��. இ���� - உ�ளாயின நிைல 

ெப��. �ைல�� - மாைய��. 

(27) 

2853. கா��� காரினி� காணா�க�ெவளி 

���� கானைவ ஐ�� �திைர�� 

���� கானைவ ஆ�ள ஒ�டக� 

��� காவி�� �வைண யா�ேம. 

(ப. இ.)  மாையயி� ேபெரா��க� ெப� ெவளி சிவமா��. அதைன� காெடன ஓதின�. அ� கா���க� 

அ�ளா� ேச��� நிைலெப�றன ஆ�யி�க�. க�ெவளியாகிய பாழிைன� சிறி�� காணா�. �டாகிய உட�பி�க� 

ஐ�� �திைரயாகிய அறித� க�விக� ���தன. ெச���, சின�, சி�ைம, இவற�, மா�பிற�த மான�, 

மாணா�வைக எ��� ஆ�� ெப��பைகயா��. இவ�ைற ஒ�டக� என உ�வகி�ேதாதின�. ஆ�யி�க� 

அ���ைணயா� இ� ெவா�டக�கைள அட�கி ேம�ெச��த� ேவ���. அ�ஙன� ெச�றா� அ��யி�க� 

�வைண எ���. �வைணயாவ� ஆ�யி�� ெசயலற�, அ�� ெசயலற�, அ�ேளா� ெசயலற� எ�ப. இவ�ைற� 

சீவ�ரிய�, பர�ரிய�, சிவ�ரிய� என�� ��ப. ஒ�டக� பாைலநில� க��ெபா��. 

(அ. சி.)  கா� - மாையயாகிய கா�. க�ெவளி - �னிய�. �� - உட� ஐ��. �திைர - ஞாேன�திரிய� 

ஐ��. �� ��கான� அட�கி ஒழி�த�. ஆ�ள ஒ�டக� - காம�, �ேராத�, உேலாப�, ேமாக�, மத�, மா�சரிய�. 

��� - அட�கி. தாவி�� ஒ�கினா�. �விைண - சீவ�ரிய�, சிவ�ரிய�, பர�ரிய�. 
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2854. �ைற�� ேசா�� �ழாயக� ெத�ெண�� 

காைற�� நா�� வைளய�� க�டவ� 

பாைறயி ��ற பற�கி�ற சீைலேபா� 

ஆைற� �ழியி� அ���கி�  1றார�ேற. 

 
1. த�ைகேய. ஆ�ர�, 7. 

(ப. இ.)  உ���� உைட��, உ��� ேசா��, �ழா�� கல�� எ�ெண��, க��தணியாகிய காைற��, 

அைரஞா��, ைகவைளய�� க�டவ� அவ�றி�க� ெப�மய��� ெகா�கி�றன�. இைவயைன��� 

நிைலயி�லாத மாயாகாரிய� ெபா��களா��. இவ�றி� உ�ைமயிைன உணரா� இைவ நிைல��ெமன மய�கி� 

த�மா�ற� எ��கி�றன�. அவ�க� உ�ள� அ� ெபா��களினிட�� விைர�� பற�� ெச�கி�ற�. அத�� ஒ��� 

பாைறயி� உல��ப� விரி�த சீைல ெப��கா�றா� பற�� ெச�வதா��. அ� �யி�க�, ஆைற��ழியி� வீ��� 

அ����. ஆைற��ழி எ�ப� ெச���� சின� �தலாகிய (2853) ஆ�பைக�மா��. ஆ� எ�ப� ஆைற என 

ஐகார� சாரிைய ெப�றதா��. 

(அ. சி.)  �ைற - ஆைட. �ழா� - பா�திர�; (�� கால�தி� ��கி� �ழா�க� பா�திரமாக 

உபேயாக�ப��த�ப�டப�யா� அ� வழ�� இல�கிய�களி� பயி�ற�). காைற - கழ�தணி. நா�� - அைர நா�. 

ஆைற��ழி - உப�த�. 

(29) 

2855. ���தி�� ள�கைர ேதா�� மைலேம� 

வி��திக� காணி�க� ேபாவா��� ேபா�� 

வ��தி�� நி�ற மைலைய� தவி��பா� 

ஒ��தி�� ளாளவ� ஊரறி  1ேயாேம. 

(ப. இ.)  ேநா�க�� நீ�க�� எ�பன �ைறேய பிரவி��தி நிவி��தி எ�� ேபச�ப��. இைவ இர��� 

ஒ��� நிக�வனவா��. ஊ�� ���தி கா�ைற வா�கி ெவளிவி�� க�வி. அ� க�விேய இவ�றி�� ஒ�பா��. 

ேநா�க�� நீ�க�� ஆகிய இ� ெசய�க�� வி��தியாகிய ேநா�க�திைன� க�காணி�த� ெபா��� ஆ�யி�� 

கிழவ� �ேபா�� ேபாவ�. தி�வ�ள�ைம உடனி�� சி�தவி��தியாகிய ேநா�க�திைன� தவி��தலாகிய 

நீ�க�திைன� �ரி�த��வ�. இ� ேநா�க�திைன மைலெயன உ�வகி�தன�. அவ� ஒ�பி�லாத ேபரறி�� ேபரா�ற� 



ேபர�� ெப��தி�வினளாவ�. அவ� இைண பிரியா� �ைணயாக ஒ�� வா�� ஊராகிய சிவெப�மானாைர நாமாக 

அறியவ�ேலா� அ�ேலா�. தி�வ�� கா�ட� ேச��� கா�ேபா� எ�க. இ�ேவ "தா�ட� ெச��பி� 

தாைதைய���" எ�பத� ெபா�ளா��. 

(அ. சி.)  ���தி - பிரவி��தி, நிவி��தி. அ�கைர - எ�ைல. மைலேம� வி��தி - சி�தவி��தி; 

காமாதிக�. ஒ��தி - சிவச�தி. ஊ� - இ��பிட�. 
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2856. ப���� கிளி�� ப�பைற ெகா�ட� 

தி��திய மாத� தி�மண� ப�டா� 

ெப��தவ� �த� ெபற�� வா�� 

இ��திய ேப�றினி� இ,��� வாேர. 

(ப. இ.)  ஆ�யி� ெச��ெகா�ட விைன� பய���� த�கவா� தி�வாைணயா� இ�ப���ப�க� 

வ�கி�றன. இவ�ைற இ�ப� 

 
1. உண��தா��. 8. தி��ேகாைவயா�, 9. 

த�� கிளியாக�� ��ப�த�� ப��தாக�� உ�வகி�தன�. ேம�� கிளிைய�க�� மகி�கி�ேறா�. ப��ைத� 

க�� ந��கி�ேறா�. பைறெகா�ட எ�ப� பலரறிய� ெகா��பெதன��, மல�ேதய� ெகா��பெதன�� 

ெபா��ப��. எனேவ ��ப�� இ�ப�� மல�ேதய� ெகா��க�ப�வன. அவ�ைற �க�வி�பத� ெபா��� 

எ�ண�, மன�, எ��சி, இற��களாகிய உ�கரண�க� ஆ�யி�க�ட� தி��த�ெபா��தின. இதைன� தி��திய 

மாத� தி�மண� ப�டா� (2868) எ�றன�. �த�க� ேதா��� எ�ண� �த� என�ப�ட�. எ�ணெம�றா��, 

நா�டெம�றா��, சி�தெம�றா�� ஒ�ேற. அ� ெவ�ண� சிவ�ைத� ேப�தலாகிய தவ�தா� ந�ைம எ���. 

அ� ைக�டேவ ெபறத�கரிய தி�வ�� ேப�றி� இ�ப �� ெவளி�ப������. அ�ேவ தி��திய ேபெறன�ப�ட�. 

அ� ேப�றி�க� இ��� இ���வா ெர�க. 'ஊ�ேபறா� பி�ைள உ��ண�வா� நா��ைவ��, 

கா�பரறிேவா�மண�தா� காண' எ�பதைன நிைன� ��க. 

(அ. சி.)  ப���� கிளி�� - அற�� மற��. ப�பைற ெகா�ட �க��க�கைள உ�டா�க. மாத� - மன� 

�தலிய உ�கரண�க� தி�மண�ப�டா� - ஒ�ைம அைட�ேதா�. ெப��தவ��த� ெபற� - ெப��தவ�திைன� சி�த� 

அைடதலா�. உ�வா�� இ��திய ேப� - உ�டா�� �தி�ேப�. 

(31) 



2857. ��� பறைவ இைரெகா�தி ம�றத� 

ஊ��� ��� ய���றி� எ�ெனா��� 

�ெடறி ெந���� ைமகா� றி�கி�ற 

பாடறி வா���� பயெனளி  1தா�ேம. 

(ப. இ.)  ஆ�யிரி� உட�பக�� திட�படவி���� ெம�, வா�, க�, ����, ெசவிெய��� அறித�க�வி 

ஐ��� ��� பறைவ (1987) என உ�வகி�க�ப�டன. இ� க�விக� �ைறேய த�தம��ரிய ஊ�, �ைவெயாளி, 

நா�ற�, ஓைச எ��� �ல� ெபா��க�ட� ���. �� �க��� ெகா������. அதைனேய இைர ெகா�தி 

எ�றன�. ெகா�தி எ�பத�பி� இ���� எ��� ஒ� ெசா� ெசா�ெல�சமாக வ�� ெபா��தி��. தி�வ�� 

வல�தா� ஆ�யி� அத�� ���� உ��யாகிய அ� �க�விைன அற�த� ேவ���. அ�ஙன� அ��தா� 

ைக��வ� எ�ெனனி� ����. �டாகிய ெம��ண��� தழலா� எறிதலாகிய ெந� தி�வ�� ேபரி�பமா��. அ� 

வழியா வி�ப�திைன �க�த� ேவ���. �க�வா��� ைமேபா�� அறியாைமைய� க��� ���மலமாகிய 

இ�ைளெயாழி��� த�ைம ஏ�ப��. அ�ஙன� அ�மல� ஒழி�க�படேவ தி�வ��ேப� எளிதாக� ைக���. 

அ��த� - ெகா�ளா� த��த�. 

(அ. சி.)  பறைவ - இ�திரிய�. இைர - �ைவ ��லிய ஐ��. அத����� - அ� வி�திரியவழி� ெச��. 

உ�� அ���றி� - �ைவ ��லிய விஷயாதிகைள நீ�கி�. எ�ெனா��� எ�ன கிைட���. �� ஏறி - தவ�தா� 

உ�டா��. ெந� - சிவான�த�. ைம கா�றி�� - அவி�ைசைய ஒழி�கி�ற. பா� - த�ைம. 

(32) 

 
1. இ�திரிய. 8. க�டப��, 1. 

" ப�கி�. சீவக, 1368. 

2858. இைலயி�ைல ��� �னவ� ��கி�ைல 

தைலயி�ைல ேவ��� தாளி�ைல �வி� 

�ைலயி�ைல ெகா��� மல��� ��� 

தைலயி�ைல தா��த கிைள�ல ராேத. 

(ப. இ.)  இைலயாகிய இைற�� பயி�சி யி�ைல. �வாகிய ேநா�க���. ேநா�க� - பிரவி��தி. வ��� 

��ட� எ�� ெசா�ல�ப�கிற ெதா���றா� (2139) ெம�களி� ஆரா�� இ�கி�ைல. தைலயாகிய பயி�சி� 

பயனா� ேப� இ�ைல. ேவராகிய காரண� பயி�சி���. தாளாகிய �ய�சியி�ைல. ��ெகா�தாகிய 



�ல�ெபா���ைவ� ேச��ைக இ�கி�ைல. ஆனா� உட�ழா� ெகா��� மல���. அ� மல� உட�ழாக� கழிதலி� 

அ� மலரிைன� ��� தைலயாகிய ஆ�யி� �ைன�� இ�கி�ைல. அ� �ைன�� கிைள��� ேதா��த�மி��. 

�ல�த� - ேதா��த�. நா��க� தைலகி�ள�ப�டெத�ப� �ைன�பத�ற�ப�டெத�� ெம��ைமயிைன 

ஈ����க. 

(அ. சி.)  இைல - ��பயி�சி. � - பிரவி��தி. வ�� - த��வ ஆரா��சி. தைல - சா�திய�. ேவ� - 

சாதக�. தா� - சாதக �ய�சி. �வி� �ைல - சைவ �தலிய விசய� ��ட�. ெகா��� மல� - �க��க அ�பவ�. 

ெகா��� தைல - ஆ�ம அ�பவ�. கிைள - சீவேபாத�. 
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2859. 1அ�கைர நி�றேதா� ஆல மர�க�� 

2ந�கைர வா��தி ந�ேவ பய�ெகா�வ� 

மி�கவ ர�� �யர�� க��ேபா�� 

த�கவ� தா��� கிட�கி�ற  3வாற�ேற. 

(ப. இ.)  தி�வ�� ேபறாகிய அ�கைர�க� சீ�மி� சிற�பினனாகிய சிவெப�மா� ஆ�யி�க� உ�த� 

ெபா��� ெநறி ��� �ைற ��� (தமி� ேவதாகம�க�) ஆ�கவி�க� தி���ள�ெகா�ட�ளின�. 

அத�ெபா��� ஆலமர�த�யி� ெத��க� ெச�வரா� வீ�றி��த�ளின�. ��� ேதா��வி�த�ளின�. அ� 

�றி�ேப ஆ� + அம� + அ� = ஆலமர� க�� என ஓத�ப�ட�. உ��வா� உ�கி�ெற�லா� உடனி���ண��� 

அ�ெபா�ேத ேதா��� அ�ளாள� ந�க�. ந�க� - ேதா��பவ�. அவ� சிவெப�மானாவ�. அவைர� தி��ைற 

வாயிலாக வழிப�� அ�யா� ந�ேவ யி���� பய� ெகா�வா� மி�கவராவ�. ஐவைக���பமாவன: ெதா�ைம 

இ��, ெச���, அவா, ஆைச, சின� எ�பன. இைவ காரிய�ைத� காரணமாக ெமாழிய�ெப�றன. இ�ஐவைக� 

��ப�தி��ேக த�கவரா� அவ��� ஆ��� க�டேத க�� ெகா�டேத ெகா�� ெச�வா� பிற��� �ழலி� 

தா��� கிட���. �ைறயினராவ�. 

(அ. சி.)  அ�கண� நி�றேதா� - ஆ�மாவி� ெபா��தியேதா�. ஆலமர� க�� - ஆ� அம� அ� க�� - 

சிவ�ைத� க��. ந�கண - ெவளி�பைடயாக. ந�ேவ - ந�நிைல�ட�. அ�� �யர� - அ�� ��ப�: (அவி�ைத, 

அ�மிைத, இராக�, �ேவஷ�, அபினிேவசம.◌்) 
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(பாட�) 1. அ�கண. 2. ந�கண. 



3. காம�. தி���ற�, 360. 

2860. ��பி� மா�றிேல வ�கா ��காத� 

கா�பி� க�ள� கல��நி� றா�ள� 

கா�பி� க�ளைர ெவ�ள� ெதாட��தி��� 

��பி� மீ�டேதா� �ைரெகா�  1டார�ேற. 

(ப. இ.)  சிவேனா ெடா���� பாவைன �ைறயி� உலக� க��க� நீ���. ��பி��: ��பி�ெம�பத� 

திரி�. மிக�� வ�ைமயான கா�க� இர��ள. அைவ நிைன��� ஐய�� ஆகிய ச�க�ப விக�ப�க� எ�ப. இைவ 

அறியாைமயா� விைளவன. ேம�ேபாக ெவா�டா� த���� க�வ� பல� கல�� நி�றன�. இவ�கைளேய ஐ��ல� 

க�வெரன��, ஐ��லேவடெரன�� ��ப. அ�ஙன� கா�பி�� க�ளைர நீ�கி நி���� ெவ�ளராகிய சிவன�யா� 

ெதாட��� நி�கி�றன�. அ�ளா� அ�க�வைர� ��பிட� ெச�தன�. இவ�க� தி�வ�� ேபரி�ப ெவ�ள� 

ெப���ைடயராவ�. வாவா எ�� ��பி�� ெபரியேதா� �ைரயாகிய வீ� ெகா�டாெர�க. 

(அ. சி.)  ��பி�� - உலகப�த� நீ���. ஆ�றி� - சிேவாக� பாவனா �ய�சியி�. வ�கா� இ�காத� - 

ச�க�ப விக�ப�ேதா� ��ய இ�வித� கா� ஆகிய அ�ஞான�. கா�பி� க�ள� - காவ� ெச��� இ�திரிய� 

க�வ�. ெவ�வ� - சிவான�த ெவ�ள�ெப��� உைடய அ�யவ�. ��பி�� - வா�� வியாபார��. �ைர - வீ�, 

சீவ���தி. 
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2861. ெகா���� ஆ�ப�� ��த �ள�திைட 

எ���� ேவ��� இனியேதா� வாைழ�� 

க���� ேத�� கல���ண மா�டாதா� 

எ��� பழ��� கிைள�கி�ற  2வாற�ேற. 

(ப. இ.)  �ளமாகிய ஆ�யிரி�க� �ண��� �ல��மாகிய ெகா���� ஆ�ப�� ����கிட�தன. 

����ணர�ப�வதாகிய ெபய�� வ��� விட�த�கன. ஆதலி� அவ�ைற எ���� ேவ��� என உ�வகி�தன�. 

இைவயகலேவ இனியேதா� வாைழ��, க����, ேத�� கல���ணலா��. இ� ���� �ைறேய உ�ைம அறி�, 

இ�ப, வ�வ உ�வமா��. தி�வ�ளா� இவ�ைற� கல�� �க�� ந�ெனறி அறியமா�டாதா� எ���பழ� ேபா�� 

வ��� ேதா�ற�� வன��� க�� மய��வத�� வாயிலாகிய நிைலயாத உலக இ�ப�திைனேய ெபரிெதன நிைன�� 

�க��� பி� இைனதலாகிய ����� இைள�ெதாழிகி�றன�. எ��� பழ� கா�சி இ�ப�� �க��தா� மீ�சியி� 



இற�����ப�� த�� த�ைம��. அதனா� அ� ெவா�� உலகவி�ப����� ெபா��திய ஒ�பா��. எ���பழ�: 

எ�� + இ� பழ� என� பிரி�� மிக�� எளிதாக எ�ட���ய இ� �லக இ�பமாகிய பழ� எ�ற�� ஒ��. 

 
1. ெவ�ளநீ��. அ�ப�, 4. 75 - 9. 

" கா��கைர��. தா�மானவ�, 30. கா�� - 1. 

2. அ�ற. ஒளைவயா�, ��ைர, 17. 

(அ. சி.)  ெகா���� ஆ�ப�� - சகல, ேகவல�. �ள� - ஆ�மா. எ�� - ேவ��; நாம�� - உ�வ�� 

(விட�த�கன ஆதலி�). வாைழ - க��, ேத�; ச�� - சி��, ஆன�த�. எ���பழ� எ�� + இ� பழ� - எளிதி� 

சி�தி��� இ� �லகேபாக�. or எ���பழ� - க�கவ� வன�பினதாகிய எ���பழ� விச�த�ைம�ைடயேபால, இ�ப� 

ேபால� ேதா��� உலக இ�ப�களாகிய ��ப�க�. 
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2862. ெபைடவ��� ஆ�வ��� பீ�ைக வ�ண� 

�ைடெகா�ட பாச��� ேகால�� டா�� 

கைடவ�� தா���� க�கல� தி�ட 

ெபைடவ�� தா�ெப�ற தி�ப� மாேம. 

(ப. இ.)  ஆ�யி�க� மல நீ�க�தி� ெபா��� அ�ளா� உட� ெகா�� உலகிைட உலாவேவ��ய 

இ�றியைமயா� கட�பா�ைடயனவாகி�றன. அத� ெபா��� உலக அ�ைனயாகிய ெபைடவ��� உலக 

அ�தனாகிய ஆ� வண�� ஒ�� கல�� தி���ள� �றி�பா� ஏ�தைல ேம�ெகா�கி�றன�. அதனா� 

மாயாகாரியமாக� பீ�ைக வ�ணமாக ம� ேதா��கி�ற�. �ைடேபா�� வான� ேதா��கி�ற�. ஏைனய�� 

�ைறயாக� ேதா��கி�றன. அ� �யி�க� விைன�கீடாக நா�வைக� ேதா�ற�� எ�வைக� பிற�பி�� ஏ�ற 

ேகால�ேச� உட� ெகா�� பிற�கி�றன. அ�ேவ ேகால��டா� என� �ற�ப�ட�. கைடவ�� என�ப�� இழி�த 

மன�தா� விைன�கீடாக விைள�� இ�ப���ப�கைள ஆ�யி�க� �க��. க�ேபா� எ��� ெசறி�� எவ�றி�� 

நிைற�� நீ�கமற நி���. தி�வ�ளா�ற� ெபைட வ�� என�ப�ட�. அ� தி�வ�ளா�றலா� அ� �யி�க� ெப�� 

�க�வ� ேபரி�ப� ெப�வா�ேவயா�. 

(அ. சி.)  ெபைடவ��� ஆ�வ��� - ச�தி�� சிவ�� ஏவ. பீ�ைக வ�ண� �ைடெகா�ட - �மியி� 

பிற�த. பாச��� ேகால��டா� - சீவ�. கைடவ�� - மன�தா�. தா� உ��� - �க��க�கைள 

அ�பவி���. க�கல�தி�ட ெபைடவ�� - அ��ச�தியா�. 
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2863. த�ட�� நீரிேல தாமைர ��த� 

�டட�� நீரி� �வைள எ��த� 

வி�ட�தி ��ேள விள�கவ� லா�க��� 

��ட�தி லி�டேதா� ெகா�ம�� யா�ேம. 

(ப. இ.)  த�ட�� நீராகிய வல� ��கி�வழி எ��தைல� ெச��� இேரசக ��ெசன�ப�� தாமைர 

���ள�. ��ட�� நீராகிய இட� ��கி� வி��தைல� ெச��� �ரக ��ெசன�ப�� �வைள எ���ள�. வல� 

��ைக� பி�கைல ெய���, இட� ��ைக இைடகைல ெய��� ��ப. வி�டமாகிய ந�நா�யி�� 

த��தெலன�ப�� ��பக� ெச�� அ� �யி��பிைன அ�ளா� அக�ேத விள�கி� காண வ�லா���� 

சிவெப�மா� அ�ல� தி�வ��ேப� மிகஎளிதாக� கிைட���. இைடயறா� ேப�றி� ேபரி�ப� எ��வ�. இத�� ஒ�� 

ெகா�ைலயி� தானாகேவ கா��� அளவி�றி� ப�கி� 

கிட��� ெகா�ம��� பழமா��. அ�ேவ '��ட�திலி�டேதா� ெகா�ம�� யாேம' எ�ற�ளினா. 

(அ. சி.)  த�ட��நீ� - வல����, பி�கைல, தாமைர - இேரசக வா�. ��ட�� நீ� - இட����, 

இைடகைல. �வைள - �ரகவா�. வி�ட� - ���ைன. விள�க - ��பக� ெச�ய. 
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2864. ஆ� பறைவக� ஐ�தக� ��ளன 

�� பறைவ �னி�ெகா�பி� ேமலன 

ஏ�� ெப��பதி ஏ�� கட�தபி� 

மா�த லி�றி மைன�க  1லா�ேம. 

(ப. இ.)  ஐ�தக� எ�� ெசா�ல�ப�கி�ற ஐ��த� ��டரவாலாகிய இ� �டலக��� ெச���, சின�, 

சி�ைம, இவற�, மா� பிற�தமான�, மாணா�வைக எ�� ெசா�ல�ப��. அ�பைகயாகிய பறைவக� ஆ�� 

உ�ளன. �னி�ெகா�பாகிய எ��சியி�க� எ�ணிலா எ�ண�களாகிய �� பறைவக� உ�ளன. ஏ�� 

ெப��பதியாகிய �ல��, �ண��, நன�, கன�, உற�க�, ேப�ற�க�, உயி��பட�க� எ�� ெசா�ல�ப�� ஏழிைன�� 

கட�தபி� எ�வைக மாறத�க�மி�லாம� தி�வ�� ேப�றி�பமாகிய மைன ��தலா��. �� : அளவி�ைம�ேகா� 

கா��. இய�ைக� �ல�பிைன� ெசய�ைக� �ண�� �தலியவ��ட� ஒ��� ைவ��� ெசய�ைகேபா�� உ�வகி�� 

ஓதினா�; இஃ� ஏைனய ேவ��ைமக�� இடனாகிய எ�வாயிைன�� எ�வா� ேவ��ைம என� ��வ� 

ேபா�றா��. 



(அ. சி.)  ஆ� பறைவக� - காமாதி ஆ�. ஐ�தக�� ஐ��த�களா� ஆகிய உடலக��. 
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2865. ெகா�டன� ெச�� �ளி�கி�ற �வ�� 

வ�டன� �மி ம�விவ� �றி�� 

க�டன� ெச�� கயி�றா� ெதா�மி�� 

ஒ�டன� ெச�ெதாளி யாவ��� மா�ேம. 

(ப. இ.)  ஆ�யி�களி� ேநா�கமாகிய வி��திகைள��, �ைன�ைப�� அட��வேத ெகா�டன� ெச�த� 

என�ப��. அ�ஙன� அ�ளா� அட�கி� தி�வ�� ேபரி�பமாகிய ெப� ெவ�ள�தி� ���த� ேவ���. அ� 

�றி�ேப �ளி�கி�ற �வ�� என ஓத�ெப�ற�. வ�டன� �மியாகிய நீ�கா� ேபரி�ப நிைல ஓ�கி� ெப���. 

வ�டன� �மி: வ�� + அ� + ந + �மி என� பிரி�� �தா� கா�ேபா�� மா�த� எ�தாத சிற�த �மியாகிய ேபரி�ப 

நிைல என� ெபா��ப��. அ� ேபரி�ப நிைலைய� த�க� ெச�வதாகிய க���பா��ைன� ப�தி ெய��� 

ப��கயி�றா� க��த� ேவ���. உ�ள�தி��ேள சிவெப�மானி� ெப�� ேபெராளி யாவ���� ஒ��தைல� 

ெபா��தி விள�க��� எ�க. க�டண� எ�பத��� க���ேசா� எ�ற�� ஒ��. உ� ஒ�டன� எ�பத�� 

உண�வி�� ஒ����� ேசாறாகிய ேபரி�ப� எ�ற�� ஒ��. 

 
1. �னி�ெகா�ப�. தி���ற�, 676. 

(அ. சி.)  ெகா�டன� ெச�� �ளி�கி�ற �வ� - சீவேபாத�ைத அட�கி� சிவேபாத�தி� திைள�கி�. 

வ�டன��மி - �கநிைல. க�டன� ெச�� கயி�றா� ெறா�மி - அ� நிைலைய� க���ப��தி நிைல�க� ெச��. உ� 

ஒ�டன� ெச�� - உ�ள���ேள ஓ�கைவ�தா�. ஒளி - சிவ�தி� ஒளி. 
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2866. ஏ� வைளகட� எ��� �லவைர 

ஆ�� வி��பினி� அ�கி மைழவளி 

தா� மி�நில� த�ைம ய�க�� 

வாழ நிைன�கில தாலய மா�ேம. 

(ப. இ.)  உலக�க� ஏைழ�� தனி�தனி எ��� வைளவாக� ���தி���� கட�க� ஏ�. நில�திைன 

அ��தி�ெகா������ ஓ�கி உய��த சிற�த மைலக� எ��. இைவ ஆ��தி����. வி��பாகிய வான��, 

வளியாகிய கா���, அ�கியாகிய தீ�� மைழயாகிய நீ��, இவ�ைற� தா�கி� தா��தி��க� நில�� எ��� 



ஐ��த� ேச��ைகயாலாகிய இ� �லக�� இ� �ட�� சிவெப�மா� எ��த�ளியி���� தி��ேகாவி�களா�� 

(1792). இ� ��ைமயிைன அ�ளா� ெபா�ளா�வி�வழி� கா�த� ேவ���. உலைக� 

"�ைவ ெயாளி �ேறாைச நா�றெம� ைற�தி� 

வைக ெதரிவா� க�ேட �ல�." 

(27) 

எ��� தமி�மைறயி�ப� ஆ�த� ேவ���. இ�தி��பா��னி�� எ�லா�� நிைலயாைம ெயா�ேற �றி�ேகாளாக� 

ெகா�டன�. இ�நிைலயாைம �ற ஆ�வா��. அக ஆ�வாக� ெகா���கா� 'இ�திற� அ�லதா� சிவச�தா�'� 

காண�ப�� ெம��ெபா��ெடளி� ேதா��� ேதா�றேவ அ� ெம��ெபா��சிவ�ைத அைடத�� இ��ட�� உலக�� 

�ைண� க�விகெள��� �ணி� ேதா���. ேதா�றேவ, இவ�ைற� தி��ேகாவிெலன� ெகா�� 'உட�பிைன 

நானி�� ேதா��கி�ேறேன' (705) எ��� �ைறைம�ப� ஒ�ப�ப��. அ�ேவ வாழ நிைன�கி�றதா��. இ�ேவ 

'அ��ப ஆ�ேக ெசய�' எ��� ெச�தமி�� ெபா�மைறயி� ெச�ெபா�ளா��. 

(அ. சி.)  ஏ� வைளகட� - அ�கால��� �றி�பி�ட �மி அ�ட�� ஏ� கட�. எ��� �லவைர - சிற�த 

எ�� மைல. ஆ�� - இ����. வி��....இ�நில� - நில�, நீ�, தீ, வளி, ெவளி. அ� ஆலயமாேம - அ� நில� ஆலய� 

ேபா�ற�. ஆ + லய� - ஆ�மா சிவ�ேதா� இலயி��� இட�. 

(41) 

2867. ஆலி� கன�ெச� தக��ட� �ல��� 

சாலி� கைம��� தைலைம தவி��தன� 

ேகாலி� கைம�தபி� �ப� பறைவக� 

மாலி�க� ைவ�த� ��பி� வழிய�ேற. 

(ப. இ.)  ெப��காத�ட� கவ��ைக ெநகிழாம� கா��ட��காம� க���த�வி அக����டாக 

இ�வ�� ம�வின�. அதனா� அ���� உ�டாயி��. 'அ��நா� ஒ��ர� க�ேணா�ட� 

வா�ைம' எ��� ஐ�ெப�� சா�பிைன�� அ� ���ற மகவி�பா� ைவ��� த��ைன�பா� தைலைம தவி��தன�. 

இ�ெலா��க �ைறயாகிய ேகாலிைன அைம�தன�. அஃதாவ� ���பவாழ�ைகயிைன �ைற�ற� ெச�தன� 

எ�பதா��. ெச�யேவ கிண�றக���ள பறைவகைளெயா�ப� ெபாறி�ல�க� மய�கி ெநறிய�லா ெநறி� 

ெச�லாவாயின. எனி�� ஒேராவழி அ�ஙன� ெச�லேநரி� அஃ� அ��யி�க� ��ெச�� ெகா�ட விைன�கீடாக 

ேந�வதா��. அ�ஙன� ேநரி� அ�ளா� அ��யி�க� அவ�றி�பி� ெச�லா� ெநறி�ைறேய ெச�� நிைலெப��. 



(அ. சி.)  ஆலி�கன� ெச�� - ேமாக��ட� ��. அக� �ட உ� வ��த. �ல�� - க��ைபயி�. சா� இ�� 

- உட�ைப இ� �லக�தி�. ேகா� - ஆ�சி, ஈ�� வா��ைக. �ப� பறைவக� - உட�பி�க� அைம�த 

இ�திரிய�க�. மா� மய�க�. ��பி� ��ன� (�� ெச�ம�களி�) இ�திரிய�களி� பி� (இ�திரிய�க� 

ெச�றவழியி�). 

(42) 

2868. ெகா����� தாலி இர�ேட இர����� 

ெகா����� தாலி��� பாைர வலிெத�ப� 

ெகா����� தாலி��� பாைர��� ������ 

இ�ட� வலிெத�ப� ஈச�  1அ�ள�ேற. 

(ப. இ.)  �ல� �க��சியி� ெபா��� இ�வ�� ெத�வ அைடயாளமாகிய தீ, ஆசா�, சா�றவ�, ஊரவ�, 

உறவின� �தலிய பல�� சா�றாக� தி�மண� ெச��ெகா�கி�றன�. அ�ஙன� ெச�த உரிைமயி� 

அைடயாளமாக� தாலி காண�ப�கிற�. ஒ�வ�பா� காண�ப�� தாலி இ�வ� உரிைமயிைன�� எ��திய��கி�ற�. 

�ல� �க��சிெய�ப� �ல�க� தீெநறி�க� ெச�லா� ந�ெனறி�க� ெச��மா� ஒ�வ��ெகா�வ� 

�ைணயாக� ெச���� உரிைமைய மா�றி� ெகா��த�. இ�, 'க��ேக� ���யி�� ��றறி�� ஐ��ல��, 

ஒ�ெதா� க�ேண �ள.' (1101) எ��� ெச�தமி�� ெபா� மைறயா� உணரலா�. ஒ�ெதா��� உரிைமயா�க� 

ெப�ற இ�ெபாறிக� எ�பா� அவ� உைடைமயாக இ��கி�றன. இவ�றி�� உரிய �த�ைம�� உரிைம�� அவ� 

பா��ளன. எ� விைழ�ேபா� பிைழபாேட�� ெச�ய இயலா�. அவ� விைழத�கனேவ யா� ெச�ய இய��. 

அதனாேலேய அவ� வா��ைக��ைண என�ப�டா�. வா��ைக இ�ைம, உ�ைம, அ�ைம என �வைக�ப��. இ�ைம 

- இ�பிற��. உ�ைம - ேம� பிற��. அ�ைம - பிறவா� சிற��. இைவேய உரிைம� தாலியி� அ�ைம ெப�ைமயா��. இைற 

நிைன� நீ�கிய உரிைம� �ல�க��சி ேதா�� விைள�� பய� இர�ேட. அைவ இ�ப ��ப� எ�பன. 

�ல�க�வாகிய ெகா����� அத� உரிைமயாகிய தாலி��� ேமலாகிய வ�ைம�ைடய� பாைரயாகிய விைழெவ�ப 

�ல�க��, அத� உரிைம. வலனா� விைழ� இ� 

 
1. மணவ�கா�. அ�ப�, 5. 63 - 4. 

" யாெதா��. 12. ��கலிய�கலய�, 9. 

" அ��ெபற�, " க�ண�ப�, 9. 

" கள�கனி. �றநா��, 127. 



��ற��� வலி� தி�வ��க� ைவ��� அ��. அ�வ�ேப சிவெப�மா� தி�வ�� இ�பிைன� தரவ�ல�. 

ெபா�றாலியி� சி��பிைன வ�மா� நிைன���க: 

"ெப�ேண அணி��� ெப�வ�பிற எ�லா�� 

க�ேண�ந� காதல�றா� க��வனா� - க�ேணயா� 

ந�றாலி எ��� ந�வா நைகயா�� 

ெபா�றாலி �ண��ைற ேபா��." 

(அ. சி.)  ெகா�� - இ�திரிய �க��சி. தாலி - �க��க அ�பவ�. பாைர - ெபா��கைள அ�பவி��� 

ஆைச. இ�ட� - தி�வ��ச�தியி� ச�ப�த�. 

(43) 

2869. கயெலா�� க�டவ� க�ேட இ��ப� 

�யெலா�� க�டவ� �வ�� உ�வ� 

பைறெயா�� �ச� பி��பா ெனா�வ� 

மைறெயா�� க�ட ��வ�ெபா�  1னாேம. 

(ப. இ.)  கய�ேபா� மாறிமாறி� பிற�� இ��லகிய�பிைன நிைல�� உ�தி�� உைலவி� தைலைம�� உைடய 

ஒ�ெறன மாறான எ�ண�ெகா�� க�டவ�, பிற�� இற�� எ��� ெப�� பிற�����பிைன� 

க��ெகா�ேடயி��ப�. அழிவி� �ய�வா� ந�றவமாகிய சீல�, ேநா��, ெசறி� எ��� ��நிைல�� க�ட 

�வ�� ெச�ெநறி� ெச�� 'ந�வாக ந�றி�க� த�கியா�' எ��� வா�வினரா� வா���வ�. ந�வாக 

ந�றி�க� த�கியா� வா�� சமரச ச�மா��க வா��. இதைனேய ெபா�ெநறி வா�ெவன� ��ப. இ�ேவ 

தி�வ��வ� உ�ளி�ட ெச�ெபா���ணிவினரா� ெத��ல� ெச�வ� வா��. ேபா�� பைறயைனயவா� வா��பைற 

ெகா��� சமய�கண�க� த�� �சைல ேநகெமன� பி��� நி�பாெனா�வ� பாசவைல�ப�� ஆைசமி����� 

பிற�ப�. ெச�தமி� ெநறி�� �ைற��களாகிய ேவதாகம மைறெயா�� உ�தியாக� ப�றி வா�பவ� அைசயா 

நிைலெய��� ��வ� ேபா�றவ� ஆவ�. அவ� �ட��ட�� ெபா�ேபா� மல�நீ�கி ஒளிவி��� 

தி�வ���ைணயா� சிவன� எ�தி� ெச�� ெச�� ெபா�னா� வி�மிய சிற�� நிைலயிைன எ��வ�. ெச�க� 

ெச�� ெபா�னா��� வி�மிேயா� சிவன�லவா? அவ� ஆ�யிைர� த� வ�ண� ஆ�கிய��� உ�ைம 

வ�ைம அ���� அைடயாள� அ�லவா அ�? அ�ஙனேம அ��வ�. ��வ� - அைசயாநிைல. 

(அ. சி.)  கய� - மாறி மாறி வ�கி�ற உலக�. �ய� - தவ �ய�சியா� அைடய���ய சிவ�. �வ� - சரிைய, 

கிரிைய, ேயாகவா�க� (ஞானவா�க� அைடத� நி�சயமாதலா� அைத� �றாம� வி�டா�). பைறெயா�� �ச� - 



ஆரவார�ைடய ச�ைட. மைறெயா�� க�ட - தமி� ேவத� ெபா�ளா��ள ஒ�ைற� க�ட. ��வ� - ஆ�மா. 

ெபா�னாேம - மல� நீ�கி� சிவ�ேதா� கல���. 

(44) 

 
1. ெச�பிரத சிவஞானசி�தியா�, 11. 2 - 2. 

2870. ேகாைர எ��� கிட�த �ள�தினி� 

ஆைர பட��� ெதாட��� கிட�த� 

நாைர ப�கி�றா� ேபால�ல நாதனா� 

பாைர கிட�க� ப�கி�ற  1வாற�ேற. 

(ப. இ.)  ஆ�யி�களி� எ�ணமாகிய சி�த� �ள� எ�பப��. அ� �ள�தி�க� விரி�த அறிவாகிய 

ேகாைர எ��� கிட�த�. ஆைர� ெச�ேபா�� பி�னி�கிட��� ஆைச அ� விரி�த அறிவிைன மைற��� பட��� 

���கிட�த�. �ள�தினி��ள மீ�கைள� தன�� இைரயாக� த� ந�ைமயி� ெபா��� நாைரயாகிய ெகா�� 

கவர� க��கி�ற�. அத��ரிய ெச�வி பா��� அ��ள�தி� த�கியி��கி�ற�. அ�ேபா�� அ�லாம� வி�மிய 

���த� சிவ� ஆ�யி�களி� ந�ைமயி�ெபா��ேட அ��யி�களி� உ�ளமாகிய வ�பாைரயிட��� 

ெச�விேநா�கி� கா�தி��கி�றன�. இ���ைம ெதரி�தா� அவைர அ�ெபா�ேத �� யி��றலா�. நாைர உவைம 

ம�தைல� ெபா�ளி�க� வ�த�; "ம�றா�ேக" 2 எ�ப� ேபா��. 

(45) 

2871. ெகா�ைல�� காத�� காடைர� காத�� 

எ�ைல மய�கி� கிட�த இ�ெநறி 

எ�ைல மய�கா திய�கவ� லா�க�� 

ஒ�ைல கட��ெச� ���க லா�ேம. 

(ப. இ.)  பிற�பிைன� ெகா��� தைலைம� பாடைம�த 'ஓ' ெமாழி ெகா�ைல என�ப�ட�. அ� ஓ ெமாழி�க� 

அகர உகர மகரமாகிய ��ெற���� ����ளன. அ + உ + � எ�ப� இர�டைர மா�திைரகைள� ெகா�டதா��. 

அகர உகர� ��ெற����க�. அைவ இர��� ���� மா�திைர ெப�ற எ��தாகேவ��மாயி� ஒ�� 

ெந�லாத�ேவ���. எனேவ உகர� ஊகாரமாக� ெகா��தலைம��. ��ெற��தாகிய அ, இ, உ, எ, ஒ எ��� 

ஐ��� ஒ� �ைடெயா�பாக �ைறேய வன�பா�ற�, நட�பா�ற�, அ�பா�ற�, அறிவா�ற�, உைழ�பா�ற� என� ெகா�க. 

இ�ைவவைகயா�ற�க�� ஆ�யி�க�ட� கல�� ெதாழி�ப��� �ைறயிைன ெந�ெட��தாக� 



ெகா��த�ேவ���. அ�த �ைறயி� அ + ஊ + � = ஓ� எ�றா��. ம�திரமாதலி� (2751) மைற��� �ைற��� 

����� ��த� மர�. இத�க� �ைற��� �ற�ப�ட�. 'சிவாயநம' எ�பத�க� 'வா' ���� �ற�ப�ட�. 

எனேவ ஓ எ�ப� இ�மா�திைரயாக இ��பி�� ��� மா�திைரயாக அளெப��� ஒலி�த�ேவ���. அ�ெபா�� 

'ஓஒ' எ�றா�ம.◌் இ�ேவ '��காத�' என ெமாழிய�ப�ட�. காடா� 'ம'கர� அைரமா�திைரயா��. தி�வ� எ�ைல 

காணெவா�டா� ந�ெனறி�� ��ெனறி�மாகிய இ�ெநறிக� மய�கி� கிட�தன. இ�வி�ெநறிகைள�� �ைறேய 

அ�� ெநறி�� ம��ெநறி�ெம�� �றலா�. எ�ைல மய�கா� அ�� ெநறியி� ஒ�கவ�லா�க��� தி�வ�� 

ெப���ைணயா� நனிமிக 

 
1. விைனெய�. 8. தி��சதக�, 37. 

2. ெக��ப�உ�. தி���ற�, 15. 

விைர�� ெச�� தனி�ெப�வா�வா� தி�வ��ேப�� ���� ேபரி��றலா�. 

(அ. சி.)  ெகா�ைல - பிரணவ� (அ - உ) ��காத� - அகர�� உகர�� ��� மா�திைர அளவின. கா� 

அைர�காத� - மல� காடாகிய� அைரமா�திைர அளவின�. எ�ைல - அள�. ஒ�ைல - விைரவாக. ஊ� - ��தி 

உலக�. 
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2872. உழெவா�� வி�� ஒ��கின கால�� 

எ�மைழ ெப�யா� தி�நில� ெச�வி 

த�வி விைனெச�� தா�பய வா� 

வ�வா� ேபாவ� வள�சைட ேயாேன. 

(ப. இ.)  ந�ெனறிநா�ைம (2615) ந�றவமா�. உழவிைன அ�ளா� ஒ��கிய மன��ட� ெந��கி� 

தி��த� ெச�தா�, இ�விைனெயா�� வா��த ெச�விேந��த கால��� தி�வ��மைழ எ��� ெப���. ெப�யா: 

ெச�யா எ��� வா�பா�� விைனஎ�ச�. தி�வ�� வீ��சியாகிய தி�நில� ெச�வி த��வ�. த�வேவ 

எ��விைன, ஏ�றவிைன, ஏ� விைனயாகிய ��திறவிைனக�� �ளா. வள� சைடேயா� ஆகிய சிவெப�மா� 

க�றி�பி� அைன�� ஆ�ேபா� தவறா� வ�� தி�வ���ரிவ�. 

(அ. சி.)  உழ........கால�� - தவ� ைக��ய கால��. எ�மைழ ெப�யா - ஞான�ைத எ���கி�ற 

அ��மைழைய� ெப��. தி�நில� ெச�வி த�வி - தி�வ��ச�தி பதி��. விைன ெச�� தா� பயவா� �வைக 

விைனக�� இ�ப��ப�கைள� தரா�. வ�வா� ேபாவ� - தவறாம� அ��ெச�வா�. 
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2873. ப��கி�� பா��லி ப�னி� காத� 

ஒ��கிய த�கட� ஓத� உலவ 

ம��கிய வா�களி யாத� �ற� 

ெபா��கிய ஐவைர� ேபா�வைள�  1தாேன. 

(ப. இ.)  ஏ�� �ய�சியி�றி வாளா ஒரிட�தி� நா� அட�கியி��தா��, ந��ைடய வா�நாைள 

வைரெச��� உயி��� க�ணிைம� ெபா�தி�� �ைற�த கால��ப�ைடய இைற�ெபா��� வாளாயிரா� 

வி��த�� எ��த�மாகிய ேவைலயிைன� ெதா���� ெச��ெகா�ேடயி��கிற�. அதனா� அ��யி��பிைன 

உவம ஆ�ெபயராக� பா��லி எ�றன�. வா�நாைள� ெப���வெத�ப� ஓ� அ��ெபற�ற�ைத சீ�சா� ம�க� 

ஏ�ெபறேவ��� ைக�த� ெகா��ப� ேபா�� '�தலிலா��� ஊதியமி�ைல' ஆதலி� மதைலயா� சா�பாக 

உயி��பிைன ந�கிய�ளின�. அ��யி��� இ��ைண�� ந� வா� நா�� அலகா� - எ�ணி�ைகயா� 

அைம�தெத�ப� ந�மேனாரா� அறிய வாரா�. த�ைத ஈ�த ைக�த� ெப��வதாகிய வள��சியி�றி� ெசலேவ 

ெச��ெகா����தா� பி� அ�கி உ�ள�ேபா�� ேதா�றிய ேதா�ற�மி�றி� ெக��வி�ம�லவா? பண� ���� 

அ�றவிட�� அவ� ந�ற�ைதைய உ��� �ைறயிர�� ச��� ேபறி�றி 

 
1. அ�றாலி�. அ�ப�, 6. 50 - 3. 

நி�ப�. �ய��ெதாழி� ெச��வள��தவ�, த�ைத ��திவ�த�க ைம��ட� நி�ப�. வ�த த�ைத�� 

மனமகி��� பாரா��� த��ட� அைண���ெகா�வ�. அளவறி�� வாழேவ��ெம�பேத தி�வ��வநாயனா� 

அ�ளிய ெபா�மைற; அ�வ�மா�: 

"அளவறி�� வாழாதா� வா��ைக உளேபால 

இ�லாகி� ேதா�றா� ெக��. 
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ந��ைடய உயி��� ஓ�வி�றி வி��த� பதினா� விரலள�� ெச�கி�ற�. அதைன அ�வளவி� எ��காம� 

நா�� விரலளைவ ெவளியி� வீணா�கி வி��வி��� ப�னிர�� விரலளேவ ப�றி� ெகா�கி�ேறா�. இ�ஙன� 

ெச��� நா�� விலளைவைய�� வீணா�காம� அ�ப�ேய ��றாக எ��த� ேவ���. ��றாக எ��� வி�டா� 

ெசலவி�ைலேயய�றி வள��சி��டாகா�. வளரேவ��மாயி� அ��யி��பிைன� த��தலாகிய ��பக� 

ெச�த�ேவ���. இ�பயி�சிைய இைற�ெபா�தா�� க�ணிைம�ெபா�தா�, நாழிைகயா�, நாளா�, தி�களா�, 



ஆ�டா�, ஊழியா�� �ரி�� வள�த� ேவ���. �லி வீணா� ஆைச�ப�� உணவிைன� ெதா��க� பா�வ��, 

அரிமா ஆைச�படா� ேவ��� ேவைள பசி�� உ�� அட��வ�� க��� ஆைசைய ெவ�றாைன� சி�க� 

எ�ப� மர�. எனேவ அரிமா ேயாகநிைல எ�ைலயா��. ஆேன� ஞானநிைலயா��. ஒ� ��கயி��� ��ளிைன� 

பதினா� விரலள� ெவளிவி��� ப�னிர�� விரலள� உ�ளி��தா� நா��விர� ெவ�ட�ப��� ேபாகி�ற�. 

அ�ஙனேம ேபா��ெகாண���தா� நாளைடவி� அ� ��� ஒ��மி�லா� ேபா�வி�ம�ேறா? அ�ஙனமி�றி 

நா��விரலளைவ�� உ�ேள ����ெகா�டா� ந��ட� ஒ�றா� ேவறா� உடனா� ஒ��கியி���� 

த�கடலைனய தி�வ��ேபரி�ப� ெப��கட� ந�மா�� ேமேலா�கி நிைற�� கசி�� எ�க�� உல��. இஃ� 

அளவி�றி ஊ�� கிண��நீ� ம� �தலியவ�றா� �ட�ப�� மைற�� இ�ைலெய��ப� ெசா�லிற�� கிட���. 

உர�ைட ந�லாரிண�க�தா� அ���ய ம� �தலியவ�ைற அக�றிவி�டா� அ����� ெப��ெக��� எ�க�� 

பா�வதைனெயா���. ம��களி மி�க ேத�நிைற அழிவிலா� காழி� கனியாகிய நிைற�த ��பி� இ�பமி��. �கர 

�கர� ெப�கி ஊ��. அ�ஙன� ஊறலா� �� ந�ைம� ெபா����ப� வ��திய ஐ��ல�கைள இ�� நா� 

ெபா����ப� வைள�� ெவ�ேவா�. இ�ேவ "ேநரிைழைய� கல�தி��ேத �ல�கைள��� ெவ�றாைன" ெய��� 

ெம��மைறயிைன ஐயமி� உ��� �றி�பா��. �ல� ெவ�றா� அ�றாலி� கீழி��� அற�ெசா�னா�; அ�உ� 

நா�வ��ெகன�� நவி�ப. நா�வ� நா�ெபா�ளாள�. நாெனறியாள� என�� ��ப உ�ைமயா� ேநா��வா��� 

எ�ண�, மன�, எ��சி, இ��� எ��� நா�பாலாேரயாவ�. எனேவ அற� ெசா��த� பிற��க�� நம�ேகயா�. 

பிற��� நைட�ைறயி� நட�� திட�ெபற� கா�ட� ந�றா�. இதைன வ�� ெவ�பாவா� நிைன���க. 

"ஆலா� அ�நிைன� அ�நா�வ� உ�கரண� 

ேமலா� அறமவ��ேக ேம�வி�த� - �லா� 

அைடயாள� த�ைகேபா� றா�டா��� ளா��� 

நைடயாேல தா�கா�ட� ந��." 

(அ. சி.)  ப��கிய.......காத� - ப�னிர�ட��ல� பரி�தி�� பிராண�. ஓ� . . . . . . உலவ - சிவான�த� 

கடலி� உண��சி ேதா�ற நால��ல� ���ெகாளி�. ம� . . . . . . ஊற - ேத� �ளி��� சிவ�கனியி� இ�ப� 

ெப�க. ெபா�......வைள�தா� - இ�வைர வ��திய ஐ�� இ�திரிய�கைள ெவ�றவ� ஆவ�. 
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2874. ேதாணிெயா� ேறறி� ெதாட��� கட���� 

வாணிப� ெச�� வழ�கி வள�மக� 

நீலி� கிைற�ேம ெந�சி� நிைலதள��� 



ஆலி� பழ�ேபா� அளி�கி�ற  1அ�ப�ேற. 

(ப. இ.)  பிறவி� ெப��கடலிேல மித�� கைர ஏ��ப� சிவன�ளா� தர�ப�ட அறிவி�ேதாணி இ�வாறறி�ேச� 

ஏறைனய சீ�ட�. இத�க� ஆ�யி�க� ஏறி�ெதாட��� விைன�கீடாக� பிற��� இற��� இ�கைர�� 

அ�கைர�மாக அைலகி�றன. காலி�� கல�தி�� வாணிக� �ரிவ� �லி� வழிவ�தா� ��ெசயலா��. 

அ�ேபா� ���ைற�� ேகா��ைற�� ைக�ெகா�� மற�பிைன� ெகா���� நிைனபபிைன� ெகா��� 

ப�டமா��தலாகிய ெகா�� விைலயிைன� ெச�� வள���வ�மக�, நீலியாகிய மாயாகாரிய� 

ெபா��களினிட��� திைனயி�� சிறிதளவாகேவ�� ப���ள� ெகா��த� ஆகா�. ெகா�ளி� நிைலதள��. 

நிைலதளரி� 'தைலயினிழி�த மயிரைனயராவ�.' சலி��� த�ைமவா��த� நீ�. அதனா� அ� சல� என�ப�ட�. 

சல�, தமி�� ெசால.◌் அைலத� - ஓ�வி�றி எ��� மட�கிவ�த�. அதனா� அைல நீரி� உற�பாயி��. பைச 

ேபா�� அ��தலா� அ�ெப�ப�� த�ணீ���� ெபயராயி��. அ�தைகய அ���ேபா�ற ஓயா அைல�ேச� 

எ�ணமாகிய சி�த�தி�க� அ� மாயாகாரிய� ெபா��க�. ந��� கனியாகிய ஆலி�பழ� ேபா�� அ�ளா� 

அக�ற�ப�த�ேவ���. அறவி: அறெநறி; அற�. 

(அ. சி.)  ேதாணி - உட�. கட� - உலகமாய ���ப�கட�. வாணிப� ெச�� - நிைன�த� மற�தலாகிய 

வியாபார�கைள� ெச��. வழ�கி - ஒ�கி. நீலி�� - ெப�ணி�ெபா���. இைற�� - சிறிேத��. ெந�சி� 

நிைலதளரி� - மன� நிைல�ைல�தா�. அ�� - சலி��� த�ைம��ள நீைர�ேபா�ற மன�. ஆலி�பழ� - ந���கனி. 
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2875. ��காத மா�றிேல ���ள வாைழக� 

ெச��� ப��த திரிமல� கா��தன 

ப�கனா� மி�கா� பட�கினா� க�னிய� 

ந�� மல��� ந��நி�  2றாேர. 

(ப. இ.)  அைமதி, ஆ�சி, அ��த� எ��� ���ண� விரவிய வழியிேல ��� ஓ�வி�றி வழிவழியா� 

வ�கி�ற வாைழகளாகிய நன� கன� உற�கெம��� ���� ந�ெனறிநா�ைம ந�றவ� ெச�கா� ெச�ைம���. 

ஆணவ� க�ம� மாைய எ��� ��மல�க�� கா���� ப��� வீ��� அட�கின தி�வ�ளா� தி�வ� 

 
1. மனெம�. அ�ப�, 4. 46 - 2. 

2. ெச�மல�. சிவஞானேபாத�, 12. 



�ண�வி� ப�கமானா� ப�கனா� என�ப�வ�. அவ� அறிவி�� அறிவினராவ�. அஃதாவ� பதினாறா� (2615) 

நிைலயாகிய ஞான�தி� ஞானமாகிய ந�ெனறியி� நி�ேபா�. அதனா� அவேர எ�லாரி�� மி�காராவ�. அவ� ஆட�, 

பாட�, அழ�, அணி, உைட, ���, நைட, ஊட�, �ட�, மிைலத�, மைலத�, �தலியவ�றா� ஆடவைர மய��� 

பட�காகிய படா�ைலேம� �கிலணி�� நகி�ட� வ�� ெபாலமகளிைர� சிரி�� ஒ���வ�. அ�தைகய பிற�மைன 

ேநா�காத ேபரா�ைம எ��� ந�ெலா��கா� ெச�கமல� தி�வ��ேதைன இைடயறா� �க��� அ�யா� ந��� 

ப�யிலா� பரி�ட� இ��ப�. இ�ேவ ��யா� பிறவியி� ��� ம��தா� எ�க. மல�: ெச�மல� ேநா�றா�. 

வா��ைக� �ைணநலமாகிய ந�லாரிண�க� எ��� ேவ�ட�த�கேத. வீ��ைக� பிணி�ெபாலமாகிய அ�லா� 

இண�க� ேவ�ட�தகாெத�க. ஆனா� அ� அ�லா� பிண�க� ேவ�ட�த�கேத. 

(அ. சி.)  ��காத� ஆ�றி� - ���ண வழியி� ���ள வாைழக� - நன�, கன�, ���தி நிைலக�. 

ெச�� . . . . . . . கா��தன தவ�தா� ஆணவ�, க�ம�, மாைய ஆகிய மல�க� ப��வ�ப�டன. ப�கனா� - 

ப��வ�ப�ட ஆ�மா�க�. மி�கா� ேம�ப�டா�. பட�கினா� க�னிய�. ந�� - ேமகைல அணி�த க�னிய� 

ேமாக�ைத ெவ��. மல��� - சிவனா�தேபாக�ைத� ப�கி. 
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