
2876. அ��� ���� அைம�தேதா� ஆ�தி 

���� �னியி�க� ��தைல ��கி� 

ெகா��� பைட�� ேகா�சர� ஐைய�� 

ம��� வல��ரி வா��தத�  1வாேற. 

(ப. இ.)  ேதா�ற�� மைற�� ெபா��தி��ள இ��லக� ஓ� ஆ�தி எ�� உ�வகி�க�ப�ட�. 

ஒ��ைடெயா�பாக ஆ�திமல� ெவ�ைம நிற�ப�றி மாையயாக� ெகா�ள�மா�. அ�மாையயி� மா���ள ப�� 

அ�ளா� அ�� அக��. அகலேவ ��ற�த��� கா�டாகிய ��றிய ��கிலி���� வீ��தைனய தி�வ�� 

ேப�றி�ப� ைக���. ��தைலெய�பத�� ��� தி��க�கைள�ைடய சிவெப�மா� என�� ��தைல 

ேவ�பைட தா��� ��க�ண� என�� �ற�மா�. ெகா�யாகிய தி�வ�நிைன���, பைடயாகிய தி�வ� மற��� 

இ�லாம� அ�ேவ தானா�நி��� நிைலயி� ��ற� ெபா��திய அறித�க�வி ஐ��� ெச�த�க�வி ஐ��� தாேம 

அக��. ஐ + ஐ�� = ஐைய��; ஐ��� ஐ���, உ�ைம�ெதாைக. ஐைய�� எ�பத�� இ�ப�ைத�� என�ெகா�� 

உட�ெம� இ�ப��நா�� சிற��� த�ைமேச� ஆ� ஒ��� ஆக இ�ப�ைத�� எ�ற�� ஒ��. அ�விட�� அ�� 

�ைணயா� "ஞானவா�, ஏ�தி நாத� பைறயைற��, மானமா ஏறி, மதிெவ��ைடகவி��, நீ��� கவச� ���" 

மாய�பைடயிைன ெவ��வ�. �ய இ�ெவ�றியி� அைடயாளமாக��ெவ� வல��ரி� ச�� நல��ணர �ழ���. 

(அ. சி.)  அ��� ���� - ேதா�ற�� சிற���. ஆ�தி - உலக ச�ப�த�. ��ய - ெகட. ��தைல ��கி� - 

��திைய அளி��� 

 
ஞானவா�. 8. தி��பைடெய��சி, 1. 

��� க�க�ைடய சிவ�. ெகா���, பைட�� - நிைன��� மற���. ேகா�சர� ஐ ஐ�� - ��ற� ெபா��திய 

ஞாேன�திரிய� ஐ��. க�ேம�திரிய� ஐ��. ம��� - ெக��. வல��ரி - ெவ�றிநாதமாகிய ச�ெகாலி. 
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2877. ப�றி�� பா��� ப��� வானர� 

ெத�றி� கிட�த சி�நரி� ��ட��� 

��றாைம ��� தராசி� நி��தபி� 

��றி நிைறைய� �ைற�கி�ற  1வாற�ேற. 

(ப. இ.)  ப��கி� கிட��� ப�றியைனய ேதா�வி��, பா�பி� சீ�றமைனய ெவ�றி��, ப�வாகிய ஆடைனய 

அட�க��, ��வானர மைனய அட�காைம�� எ�க�� விரவி�கிட�தன. ெத� + தி�� + இட�த என�பிரி�� 



ந�றாக எ�லா� �ல�களி�� இட� ெகா����தன எ�ற�� ஒ��. இ� ெபா��� இட�த எ�ப� ெமலி�� 

நி�றெதன� ெகா�க. சி�நரி� ��டமாகிய பயனி�லாத நிைன��க��, ஒ�வ� ேசா�வைடயா� தி�வ� 

நிைன�பி� ���, தராசி� நா�னிேபா�� எ�ண�தா� உண�� உண��சியிைன� சிவெப�மா� மா�� மாறி�றி 

நி��தினா� ப�றியைனய இ��மலமி�திைய நா�� ஒளிவர� ��றிமணிெயா�ப� சிறி� சிறிதாக� ��றைவ�த� 

���. இ��மல� ப�றியாக�� ம��மல� அ�னமாக�� உ�வகி�க�ப��. இ��மல� ஆணவமல�. 

ம��மல� - மாயாமல� இ��றி�� �ைறேம மா�� அய��ெகா�ட வ�வா��லனா�. 

(அ. சி.)  ��றி�� பா��� - ேதா�வி�� ெவ�றி��. ப� - ��வானர�; அட�க�� அட�காைம��. ெத�றி . 

. . . . . . ��ட�� ெசறி�த �� மன எ�ண�களி�. �� . . . . . . . . பி� - ஈ�படா� சிவ�திைட மனைத 

நி��தினா�. ப�றி . . . . . வாேற - அ�ஞான�ைத� ேபா�கலா�. 
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2878. ெமா��� ெத��தேதா� ெமா���� ெமா��ைன� 

க��வி� ேடா�� மல�த�� காணலா� 

ப��வி� ட�மைன பா�பட ேநா�கினா� 

க��வி� டா��க�றி� காணெவா� ணாத�ேற. 

(ப. இ.)  தி�வ�ளா� தி�வ�� ேபரி�ப� சி�ற��பா� எ��� ஒ�பி� ேபர��பா� ெமா�����. அ� 

ெமா��ைன� க�டாகிய ப�றிைனவி�� ஆ�யி� ஓ��ெச�� உண�வினி� ைக�ெகா�டா� அ� ெமா��� ேபரி�ப 

மலராக மல��. மலரேவ அதைன �க��� ேபரி�ப� ெகா�ள�மா�. ம�� நிைலயாகிய உலக விய�பி� ப�றிைன� 

ெச��தி நி�றா� அ� மைனயாகிய தி�வ�� ேப� எ�தா� பா�பட ேநா���. தி�வ�� ேபரி�ப� க��வி�டா��ேக 

உண�வினி� க�� �க�� உ�ைமயா��. ஏைனயா���� காணெவா�ணாெத�க. ப��வி�� - ப�றிைன� 

ெச��தி. ைகவி�� எ��தா� எ�ப� ேபாலா��. அ�ல� ப�� + இ�� எ�ப� வகர உட�ப� ெம� ெப��� 

ப��வி�� எ�றாயி�� என�� ஒ��. 'உயி�வரி�' 

 
1. இ����க�. �றநா��, 309. 

உ��ற� ெம�வி�ேடா��' எ�பத�க� 'ஓ��' எ�றைமயா� ஒேராவழி� ���கர�� ���கர�ேபா� �ண�� 

எ�ப� கா�க. 

(அ. சி.)  ெமா���� - தவ�தா�. ெவளி�ப��. ெமா�� = சிவான�த�. க��வி�� - யா�, என� எ��� 

க�ைட நீ�கி. மல�த� - சிவான�த� ெவளி�ப�த�. ப��வி�� - மனைத� ப�றி�வி��. மைன - ��திவீ�. 
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2879. நீரி�றி� பா�� நில�தினி� ப�ைசயா� 

யாவ�� எ��� அறியவ� லாரி�ைல 

�� மைழெபாழி யா� ெபாழி�ன� 

ேதரினி� நீ�ைம திடரினி�  1லாத�ேற. 

(ப. இ.)  எ�ணமாகிய சி�த� ெசல� நீெரன�ப�ட�. சிவ� 'சி�த�� ெச�லா� ேச�சிய�'; ஆதலி� 

அவ� சி�த� ஒ��கிய விட��� தாேன பா��� ெவளி�ப�வ�. அதனா� நீரி�றி� பா�வ� எ�றன�. நிலமாகி 

உண�ெவ�ண��� சிவ�ெபரி�ப� ெவளி�ப�� விள���. ப�ைச ெய�ப� அ� வி�ப� எ��� ெபா�றா� 

ஒ��ேபா� விள��வ� ப�றி� �ற�ப�டெதா�றா��. இ���ைமயிைன� தி�வ�� எ�தாத எவ�� யா��� 

அறியவ�லார�ல�. மி�ேகா��� ெபாறி�லனி�ப� ெபாழியா�. ெபாழியாதாகேவ சிவ� ேபரி�ப� கழியா அழியா� 

ெப�ெவ�ளமாக� �ர�� நி���. ஆரா���ணரி� இ� த�ைமயனாகிய அவ� 'க�ள��வழி� கசிவானல�'. 

அஃதாவ� சிவ� தி�வ�ைய� ப�றா� நி��� பாவிக� உ�ள� ���த கிண�ேபா� திடரா��. திடரி� நீ� நி�லாைம 

யாவ�� ெதரி�தேத. அ��ைறயி� சிவ�� நி�லா� ெபா�லா� எ�ண�தி�க�. 

(அ. சி.)  நீ� - நிைன�� எ��� எ�ண�க�. பா�� சிவான�த ெவ�ள� பா��. நில� - சி�த�. 

ப�ைசயா� - சிவ� ெவளியா�. ��� மைழ ெபாழியா� - இ�திரிய� ேச�ைடக� இ�லா�. ெபாழி�ன� - சிவான�த 

ெவ�ள�. இ� நீ�ைம - இ� த�ைம. திட� - இ�திரிய வய�ப�ட சி�த�. 
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2880. �ைக ���தம ேதறி� �ண�பயி� 

ேமாக� உல�� �ண�கி�ற கால�� 

நாக�� ஒ�� ந��ைர ெச�தி�� 

பாக� மாகி�ற ப�ப�  2மா�ேம. 

(ப. இ.)  அ��க�ணாகிய அக�க� திற�பி��� வைர ஆ�யி��கிழவ� 'ெபா�� க�ணிழ�� 

உ�ெபா�� நா�� �கலிழ�த' பக� ��டராவ�. அதனா� அவ� �ைக என உ�வகி�க�ப�டன�. சிவ�� 

 
1. உ�ள. அ�ப�, 5. 82 - 4. 

2. இ�ட�. அ�ப�, 4. 92 - 4. 

" அ��கேன�. சிவஞானேபாத�, 11. 2 - 1. 



" ஐ��ல ேவடரி�. " 8. 

" ம�ளேன�. 8. அ��ப��, 9. 

வீ�றி���� தவநிைற தி�மர� ���த� எ�ப� ெபா���� இய�ைகய�ேறா! அதனா� சிவ��வி� 

தி�வ�யிைணயிைன� ேச�வைத� '���தம ேதறி' என உ�வகி�தன�. அஃ� ஆ�ைடய அ�க��� 

'தி��ெப���ைறயி� ெச�மல�� ���த ேமவி' ஆ�ெகா�ட�ளினைமயா� உணரலா�. சிவ��வி� தி�வ�ளா� 

����ணர�ப�� உட��, உல��, உலகிய� ெபா��க�� ���ண விரிவா��ளன; மய��� த�ைமயன எ��� 

உ�ைமயிைன உண�த� ேவ���. உணரேவ நாகமாகிய (2877) மன��ர�� பாக� எ�தி அட���. 'கா�� கைர�� 

மன��ர�� கா�வி�ேடாட' என� தா�மான� ெச�வ� (30 - 1) அ�ளியவா�றா� உண�க. மனமட�கேவ 

ந��ைரயாகிய தி�ைவ� ெத��ைத� சிவதீ�ைக ெப�� ஓவா� ஓதிவ�� தாவா� ெச�வியராவ�. எ��ண� 

நிைற�த சிவ� ப�ப�மாவ�. 

(அ. சி.)  �ைக . . . . . . ஏறி - அ�ஞான��ள சீவ� சிவமாகிய ��ைவ அைட�� �ண� . . . . . . 

கால�� - உல��� ���ணமாைய காரண� எ�� அறிகி�றேபா� நாக. . . . . .�� - �ர�ைகெயா�த மன�� 

அட���. பாக . . . . ப�ப�� ஆேம - மன�ைத அட�கி நட��கி�ற த�ைம�ைடயவ� அவ�. 
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2881. வாைழ�� �ைர�� வ�திட� ெகா�டன 

வாைழ��� �ைர வலி� வலிெத�ப� 

வாைழ�� �ைர�� வ���ட� ெச�தி�� 

வாைழ யிட�ெகா�� வா�கி�ற வாற�ேற. 

(ப. இ.)  வாைழயாகிய இ�ப��, �ைரயாகிய ��ப�� இ�விைன�கீடாக வ�� அக��ற�கலனா� 

எ�ண�, மன�, எ��சி, இ��� எ��� நா�க�� சிற�பாக இ��� ெம�ெய��� ��தி த��வ�ைத 

உைறவிடமாக� ெகா�டன. இ�ப�தி�� ��ப� மி�க வலி�ைடய� எ�� ��வ�. எ�ைன, இ�ப�� ��ப�� 

தாேம வ�வன அ�ல. ெப��பா�� ேவெறா� வாயிலாகேவ வ�வன. அ�வாயிைல ��றாக� ப��தன�. அைவ 

த�ைன�ப�றி வ�வன, பிற�யி�கைள�ப�றி வ�வன, இய�ைகயாகிய ெத�வ� ���தலா� வ�வன எ�பன. 

ஆயி� ஒ�வ� வாயிலாக நம�� இ�ப� வ��ேபா� நா� மகி��� அவ��� இ��ற� த�க ந�றி பாரா��தைல� 

ெச�ேவா�. அ�ல� வாளா மற�தி��ேபா�. அனா� ��ப� வ�ேம� அ� ��ப� வ�த�� வாயிலாக ��ளாைர� 

��ப� பல���தி மகி�ேவா�. இயலவி�ைலேய� மறவா� நிைன�� ெந�ச� ��ணாேவா�. அதனா� பாவ�� 

ெப���. இ� �ைறயா� எ�க. ெத�வ� ஈ�� ஊ�. வாைழ�� �ைர�� ஆகிய இ�ப� ��ப�கைள� 



தி�வ���ைணயா�, இ�விைனெயா�பா� வ�ைமயாக ேவ�ப���த� ேவ���. ேவ�ப��தலாவ� 'நாம�ல 

இ�திரிய�, ந� வழியி� அ�ல, வழி நாம�ல' எ�� உ�ைம க����த�. அ�ஙனமி��தா� எ��� ஒ��ேபா� 

வா�� தைலைம�பாடைம�த சிவெப�மா� ந��ைடய ��ள�ைத வி�டகலா� ேமேலா�கி விள�கி 

இட�ெகா�ட��வ�. ெகா�ளேவ நா�� ந�றாக வா��� இ���றி��ேபா�. 

(அ. சி.)  வாைழ�� �ைர�� - இ�ப�� ��ப�� வ�� இ�விைனயா� வ��. வ� ��ட� ெச�தி�� - 

இ�ப ��ப�களி� 

மன� ைவயா� இர��ைன�� ஒ�ப ேநா�கினா�. வா� + ஐ இட�ெகா�� - எ��� உ�ள சிவ�. மன�தி�க� 

இட� ெகா��. 
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2882. நில�ைத� பிள�� ெந��கட� ஒ��� 

�ன��� �றவ� �ண��த ெகா�மீ� 

வில��மி� யாவ���� ேவ��� �ைறயா� 

அ��த� மி�றி ய�வ� மாேம. 

(ப. இ.)  ஆ�யி� தி�வ�� வல�தா�� ந�லாரிண�க நல�தா�� சிவெப�மானி� தி�வ��ண�ைவ 

எ��த� ேவ���. அ� ெநறி� ெச�லா� நில�ைத உ�தலா��, நில�ைத� பிள��� காலி� ேபாதலா��, கல�தி� 

ெச�� கட�கட�� மிடெலா�� ெப�� ெபா�� ஈ�டலா�� ெகா�ேன கால� ேபா��வ�. நில ஒ�பினா� உடைல� 

ெபரிெதன� ெச��க��, காலி�� கல�தி�� ��தலா� உைடைமைய� ெபரிெதன� ெச��க�� ஆகிய த� 

�ைன��ைடயாராயி��ப�. �ைன��ைடயராகேவ ஐ��ல ேவட��ப�வ�. அதனா� அறி� திரி�� ேவடராவ�. �ண��த 

ெகா�மீ� எ�றதனா� இ�விைன� �ட���ப��� பிற�� இற�����ப�� சிற�பிலராவ�. அ�� நா�ட�தா� 

இவ�ைற யக��த� ேவ���. அக�றாெதாழியி� �ைறவிலா நிைறவா� வள�� தி�வ�யி�பமாகிய அ��த� 

எ�தா�. அ�ம��ம�றி ஆ�யி�கைள மீ��� மீ��� பிற�� இற�பி����ப��தி அளவி� ��ப�திைன�� 

எ��வி���. 

(அ. சி.)  நில�ைத� பிள�� - �மியி�க� சகலேபாக�ைத��. ெந��கடேலா�� - கட� யா�திைர ெச�� 

ேவ��ய ெச�வ�கைள ஈ���� �ன��� �றவ� - ஐ��ல அ�பவியாகிய சீவ�. �ண��த ெகா�மீ� - அைட�த 

ேதக உலக பாச�க�. அ��த� - ந�பய�. அ�வ� - பிற�� இற�� உழ�வ�மா�. 
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2883. தளி���� ஒ�பி�ைள த�டா னக�தி� 



விளி�பேதா� ச���� ேவ�தைன நா�� 

களி��� �சவ���� காவிதி யா���� 

அளி��� பத�ெதா�றி� கா���ெகா� வா��ேக. 

(ப. இ.)  சிவெப�மா� தி�வ�ையய�றி எ�ண�தி�க� ேவெறா��� ம��வத�� இட�ெகாடாதவ� 

த�டானாவ�. த��த� - ம��த�. தைளத��த� - தைளெபா���த� எ�பதனா� உண�க. ப�ற�� நி�பா� த� 

உ�ள��� பிள�படாத ஒ�பி� தைலைம� தி�வ�யி�ப� ெப���. பி�ைள: பி� + ஐ - பி�- பிள�ப�த�. ஐ - 

தைலைம� தி�வ�யி�ப� ெவ�றி �ழ�க� ெச�வேதா� ச�ெகாலி���. ேவ�தனாகிய ஆ�யி�கைள நா�� 

களி��� �சவராகிய வி��த� ����, காவிதியாகிய எ��த� ���� எ��� இர�ட� பா�� மன�ைத� 

ெச��தினா� அ� மன� அவ�றி�� இைரயா��. வி��த� - இேரசக�. எ��த� - �ரக�. அ�ெபா�� அக�தவ� 

பயி�சி ஆசா� வாயிலாக ஒ�ப�ற த��த� ��சாகிய ��பக�ைத ஆ��� ெகா�� அத�வழி ெயா��வா��� 

அழியா� ேபரி�ப� உ�டா�. 

(அ. சி.)  தளி�......அக�� - ப�� அ�றவன� உ�ள�தி� �க� உ�டா��. விளி�பேதா� ச���� - அ� 

ப��வித நாத�களி� ச�ேகாைச ேக���ேபா�. ேவ�த� - ஆ�மா. �சவ� காவிதி; இேரசக �ரக� பத� ஒ�� - 

��பக�. 
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2884. �ைடவி��� ேபா�த� ேகாயி� எ�ைம 

பைடக�� மீ�ட� பாதி வழியி� 

உைடயவ� ம�திரி ��ள�� ஊரா� 

அைடயா� ெந��கைட ஐ�ெதா� நா�ேக. 

(ப. இ.)  உ�ள� கவி�� க�ள� �ல�வழி� ெச��� ப��தலினி��� நீ��த� ேவ���. அ�ஙன� 

நீ�கிய எ�ணமாகிய சி�த�ைத� ேகாவி� எ�ைம எ�றன�. ேகாவி� எ�ைம: ஆ�யிரி� நிைல�களமாகிய 

எ�ண வள��சி. உயி���� பயி�சி��� தைடயாகிய காம �தலிய அ�பைக�� பைடேபா� வ�வைத� க�� பாதி 

வழியி� அ�ெவ�ண� மீ�ட�. அ� �யி��� ெந��கிய உைடயவனாகிய வலிய அைம�சனா� இ���ெம� 

உ�ைமைய நிைன��� நிைன�கேவ அ��யி� ஐ��� நா��� ��ய ெதாைக ஒ�ப�; இைவ உட�பக���ள 

ஒ�ப� வாயி�களா��. இ�தைகய உட�பி�� �கா� எ�க. 

(அ. சி.)  �ைடவி�� - கவி���ள ஆைச நீ�கி. ேபா�த� - சிவ�திட� ெச�ற�. ேகாவி� எ�ைம - 

மன�ேகாவிலி� உ�ள சி�த� பைடக�� - காமாதி ேசைனகைள� க��. பாதி வழியி� - ேயாக அ�பியாச�தின' 



ந�வி�. மீ�ட� - த�பி��� ெகா�ட�. உைடயவ� ம�திரி - ��தி. உ�ள�� - விசாரி�தா� ஊரா� - ேதகியாராகிய 

சீவனா�. அைடயா� ெந�� . . . . ேக ஒ�ப� வாயிைல�ைடய ேதக�தி�. �கா� - பிறவா�. 
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2885. ேபாகி�ற எ��� ��கி�ற ப�ெத��� 

ஆகி� பைட�தன ஒ�ப� வா�த�� 

நாக�� எ�ெடா� நா� �ரவி�� 

பாக� விடாவி�� ப�றி� மா�ேம. 

(ப. இ.)  �ல�களி� ெச��� நலமி� வி��ப��, உ�ேள ���� ப�ற���ய உயி��பி� மா�திைர அள� 

எ���, ஆகி� சைம�தன க� �தலாகிய ஒ�ப� �ைள��ள வாயி�க�. நிைலயான எ� விர� ���� நா�விர� 

���� �ைறேய நாக� (2880) என�� �ரவி என�� �ற�ப�டன. இவ�ைற� ெச���� ஆ�யிரான பாக� 

ெச��தா� அட��த� ேவ���. அ�ஙன� அட�கினா� ெம��ண�� ெவ�றி��டா��. ப�றி - ெவ�றி. 

(அ. சி.)  ேபாகி�ற ெவ��� - இ�திரிய�களி� ெச��� வி��ப��. ��கி�ற.........ப�ெத�� - உ�ேள 

��கி�ற ப�ற���ய எ�� மா�திைரயான பிராண�. நாக.........�ரவி�� - நிைலயான எ�விர� பிராணேனா� 

நா�விர� பிராணைன�� ப�றி - ெவ�றி. 

(60) 

 
1. எ��ேக�. அ�ப�, 9. 96 - 1. 

2886. பாசி பட��� கிட�த �ள�திைட� 

�சி யி���� ��கிைர ேத������ 

�சி மறவ� �ைணவழி எ�திட� 

பாச� கிட�� பைத�கி�ற  1வாற�ேற. 

(ப. இ.)  �ளமாகிய ஆ�யி�களி� உ�ள�தினிட��� 'பாசியாகிய காம� ெவ�ளி மய�க�க� பட��� 

கிட�தன. அ� ��ள��ட� ��யி���� ��காகிய ஆ�யி� இைரயாகிய ஐ��ல �க��சிகைள நல� ெபால� 

ஆ��� �க�� உ�யேவ��� �ைண�க�வி� ��ட�க�� ஒ�றாகிய ப�ற�தி எ��� ெகா��பைட தா�கி 

��ெச��� ஆ�ைம மறவ� �ைணவழி� ெச�வ�. ெச�லேவ காம� ெவ�ளி மய�கெம��� பாச�க� 

நிைலயி�றி ெமலி�� பைதபைத�� அட�கி யழி��. அ�ேவ அவ�ைற ெவ��� வழி�மா��. ப�ற�தி - ெவ���; 

ைவரா�கிய�. �சி - ெகா��பைட; ��பைட. 



(அ. சி.)  பாசி - ஆைச. �ள� - சி�த�. ��� - சீவ�. இைர - இ�திரிய விடய�கைள �சி மறவ� - 

ைவரா�கிய� பைத�கி�றவா� - ெக��. 
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2887. ��ப மைலேம� எ��ேதா� ெகா���� 

ெகா����� அ�பா� அ��பேதா� கா���� 

வ�பா� மல��தேதா� ���ட� ����� 

வ�டா�� கிட�� மண�ெகா�வ� ஈசேன. 2 

(ப. இ) � ல� ேநா�க� அட�கிய சி�த� ��பமைல என�ப�ட�. அத�க� உ�டாகிய தி�வ�� ேபரி�ப� 

எ��� கிைளெயா�� உ��. அ� ப�தியாகிய ேபரி�ப� ெதாட��� வ�மா� தி�வ�ளா� வீ�வேதா� 

ெத�றலாகிய தமி� ெம�கா�� ஒ�� உ��. இய�ைக ந�மண� கம�� ெம��ண�� வ�வா� விள��� அழியா 

ஆ�யி� மல� ஒ����. அ� �வி�� வி�மிய ���த� சிவ� வ�டாக� பி�னி�கிட�� மண�ெகா�� 

இ�����வ�. மண�ெகா��த�: கல�த�. 

(அ. சி.)  ��ப� - இ�திரிய� ேச�ைடக�, அட�கிய மன�. ெகா�� - இ�ப�. கா�� - இ�ப உண��சி. 

வ�......� - ஞான மயமான ஆ�மா. 
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2888. வீைண�� த��� விரவி யிைச�ர� 

தா��� ேமவி� த�தைல� ெப�த� 

வாணிப� சி�ெக� ற�வைட யா��ன� 

காணி�� அ�ேக கல�கி�ற  3வாற�ேற. 

(ப. இ.)  அக�தவ� எ�� ெசா�ல�ப�� உயி���� பயி�சியா� ப��வைகயான �ழ�க� (586) அக�ேத 

எ��. அவ��� யாெழாலி 

 
1. ெதா�ட�கா�. 8. தி��பைடெய��சி, 2. 

2. அ��த�. 9. க���� ேதவ�, க�ைக - 3. 

3. அ��தி�ப�. சிவஞானசி�தியா�, அளைவ யில�கண�, 7. 

��, த�� எ�� ெசா�ல�ப�� ��லா��ழெலாலி�� உ�ளன. இ�விர��� ஒ���� இைசெயா�� �ர� 

உயி��பான� நிைலெப�ற ெபா�ளாதலி� தா� என�ப�ட�. அ� �யி���� பயி�வா��� வயமாக� ெபா��தி� 



த��தலாகிய ��பக�ைத� ெச�ய வா��த�. வாணிகமாகிய �ல�க�� விைர�� வ�� அதைன� ெக��த� 

ெபா���� ேச�வத�� ��ன�, யாவ�ைற�� ஒ� கால�� ஓரிட�தி��� ஒ��� அறி�� கா�சி ேயாக� கா�சி. 

அ�தைகய ேயாக� கா�சியா� எ�லாவ�ைற�� இ��த இட�தி��ேத கா�வதாகிய அறி�� த�ைம உ�டா�. அ� 

வறி�� த�ைம�� அ� �யி���� பயி�சியி� க�ேண வ�� கல�� ெகா��� �ைறைம��டா��. ஆ�� - அ� 

�யி���� பயி�சியி�. ேயாக� கா�சி நீ�� ��கினா� நிைலயிைன ஒ���. நீ�� ��கினா��� நீரா� 

நைனய�படாத இட� உட�பி� ஒ��� இ�ற�லவா? அ�ேபா� ேயாக� கா�சியின� எ�லா� ெபா��கைள�� 

ஓரிட�ேத இ��� கா�ப�. இஃ� அவ�த� அறி� சிவைனேய ேநா��வதா� அவ�க�ைடய அறி�� கா�சி��� 

க�வியாக இ��ப� சிவ�ைடய எ�� நிைற�த ம�கா அறி�. அதனா� எ�� நிைற�த ெபா��க� எ�லாவ�ைற�� 

அறித� ���. நீ�� பர�டள� நி�றா�, ����காலள� நி�றா�, இ��பள� நி�றா� அ�வ� ெவ�ைல வைர�ேம 

நீரி� நைனவிைன� ெப�றி��ப�. அ�ேபா� ஆ�யி�� க� �தலிய �லனா�, இ���ெம�யாகிய ��தியினா�, 

உண�� ெம�யாகிய உைழ�� உண�� உவ�� (அராக�) எ��� க�விகளா� அறி�� அறி� அ� வ�ெவ�ைல வைர�ேம 

அறி��. 

(அ. சி.)  வீைண - யா�. த�� - ��லா��ழ�. தா� - சிவ�. த�தைல - இ�ப�ைத. வாணிப� - 

இ�திரிய� ேச�ைட. காணி - ��தி உலக�. 
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2889. ெகா���� காெரா� வாணிப� ெச�த� 

அ���� கால�றி ஆ��தறி வாரி�ைல 

தி�க��� கா�இ� ளாவ தறி�தில� 

த���� கா�சில� தாபத� தாம�ேற. 1 

(ப. இ.)  �ல�பைசயாகிய விசயவாசைனயி� ெவளிவ�� மன� ��வேர வாணிக� ெச�வெத�பதா� 

ெகா��, மண� எ��� ெபா�ைள�� உைடய�. மண�, அட�கிய மன�ைத� �ற�� ஈ��ப�. அதனா� ஆ�யிரி� 

அறி� �ற��வர வாயிலாக இ��பவ� சிற�பிலா� சிறிேயாராவ� அவ� த� ேச��ைகயிைனேய ெகா�� எ�றன�. இ� 

சிறியா�ட� பயி�� சிற�பிலா� ெதாழிைல, பிற��லா� ெதாழிைல� �ரிகி�ேறா ெம��� எ�ண� இவைரவி�� 

நீ�கி� சிற��ளா�பா� ேச��� ெசயல�றி���மிட�ேத �லனாவதா��. அ�ேபா� அ�ெக�� ெசா�ல�ப�� 

ெசயல�� இடமாகிய ந�னில��� ேபானால�லாம� சிற�பி�லா� ெதாழி� �லனாகமா�டா�. ந�னில� �ரியநல�. 

நில� ெவளி�ப�டா� இ�ைளயறிய ��யாத�லவா? அ�ேபா� ந�னிலமாகிய �ரிய� ���தா�� �ல� ெபா��கைள 



யறியா�. �ல�ெபா�� க� �தலிய ெபாறிக��� �லனா�� ெபா��. த��மிடமாகிய ந�னில� சில அக�தவ�ேதா� 

- தாபத� ���தன�. 

 
1. ஒளி���. ெகா��கவி, 1. 

(அ. சி.)  ெகா�� ��காெரா� - இ�திரிய வழி�ெச�றவேரா�. அ�� - �ரிய அவ�ைதயி�. தி�க� ��கா� 

- த�ணிய ஒளி ெவளி�ப�மாகி�. த�� ��கா� - �ரிய�தி� நி�றா�. 
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2890. ேபா�� �ல��த� ெபா�னிற� ெகா�ட� 

தாதவி� ��ைன தய�� மி�கைர 

ஏதமி� ஈச� இய�� ெநறியி� 

மாத ரி��தேதா� ம�டல�  1தான�ேற. 

(ப. இ.)  தி�வ�� நிைனவா� அறியாைமயாகிய இ��ெபா��� வி��த�. ேபரறிவாகிய சிவஞாயி� 

எ��த�. ெபா�னிற� ேபரறி�. ���� சி��� ��ைன மர�க� எ�ப� தி�வ�ைள� ெபாழி�� ெப�� ெபா�ளா� 

சிவ� எ�பதா��. அ� சிவ� அக�� �ற�மாகிய இ� கைரகளி�� ெவளி�ப�� நி�ற��வ�. எ���ற�மி�லாத 

��கணானாகிய சிவெப�மா� ெச�வி�யி��� உடனா� நி�� உத�� ஒ�பிலா�தவி இ�வா��. ெநறி ஈ�� 

ெநறியி� பயனாகிய உதவி. அ� காரிய�ைத� காரணமாக ஏ�றி� �றினா�. மாத� - அழ�. சிவ�ைத� ேபணி� 

தவ�தி�� அழகா��. அ�தைகய அழ� நிைற�த நில�லக� இ�தைகய ந�றவ� வா�மிட�. 

(அ. சி.)  ேபா� - அ�ஞான இ��. �ல��த� - நீ�கி��. ெபா�னிற� - ஞான ஒளி. தாதவி���ைன - 

அ�ைள� ெபாழி�� சிவ�. இ�கைர த��� - உ��� �ற�� விள���. மாத� - அழ�. ம�தல� - �மி. 
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2891. ேகா�� றம�� ��க�� த�மிேல 

கா��ற க�தி இ�வ� கைடெதா� 

மீவ�ற ெவ�ைல விடா� வழிகா�� 

யா��ற த��னா� ஐ���ண லா�ேம. 

(ப. இ.)  ேகாப��ெற�ப� ேகா��ெறன நி�ற�. எனேவ ெவ����ெற�பதா��. இன�ப�றி வி���� 

ெகா�ள�ப��. ெவ��� வி����க� காரணமாக ஆ�யிராகிய ��க� தா�க� வி��பிய �ல�ெபா��கைள அைடய 

�ய�� அ� ெபா��க� உ�ள இட�களி� வாயி�க�ேதா�� ெச�� உர�த�ராலி� �ைறயிர�� நி���. அ�ஙன� 



நி��� அ� �யிைர� தி�வ�� சிவ�� மீ ஆகிய ேம�பிற�� வ��த�ெபா��� உ�ள�ைத உலக விய��களிேல 

ெச�லெவா�டா� ந�ெனறி�� உ���� நாத� தி��ெபயராகிய தி�ைவ�ெத��ைத� ெசவியறி���திய��வ�. 

ஆ�யி� �ைன�ைப�� நீ�கிய��வ�. நீ�கினா� எ�ப� த��னாெல��� ெசா�லா�றலா� ெப�றா�. அ� 

�ைன�� நீ�கேவ தி�ைவ�ெத��தா� ெபற�ப�� தி�வ��ேபரி�ப� �கரலா�. இத�கைம தி�ைவ�ெத���� 

'சிவய சிவ' (2560) எ�ப இ� 'நா�வ�ந� �ல� நய�ெதைமயா� ஐ��ரவ�, சா�பா� 'சிவயசிவ' சா���' எ�பதனா� 

கா�க. 

 
1. மாத�ம. ச�ப�த�, 9. 136 - 1. 

" ெபா�றிெய�. 8. தி��ப�ளிெயழி�சி 1. 

(அ. சி.)  ேகா��� - ெவ��� வி��� உ�� ��க� - சீவ�க�. கா��� அக�தி - (அக�றி - அக�தி) 

வி��� ெவ����கைள மகி��� நீ�கி. கைடேதா�� - ேந��த இட�ேதா��. மீவ�ற - பிறவி ெகட எ�ைல விடா� 

வழிகா�� - ஆகம மா��க� தவறாம� உபேதசி��. 
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2892. ேதா�ட�தி� மா�பழ� ெதா�� வி��த�கா� 

நா��� �ற�தி� நரியைழ� ெத�ெச�� 

���� ெகா��� �த�வைன ��னி��� 

கா��� ெகா��தவ� ைகவி�ட  1வாற�ேற. 

(ப. இ.)  ேதா�ட�தி� ம�பழ� ெதா�� வி��த�கா� எ�ப� ஆ�யிரி� ெசயலறலாகிய நி�ைட 

கைல�தவிட�ெத�பதா�. ேதா�ட� ந�றவ��ரி�� ��றிட�. மா�பழ� நி�ைட. ெதா�� வி�த� உ�ேள வ����� 

�ைட�� ெதாைளயா��த�. அ�ேபா� ஆ�யிரி� நா�ட�தி�க� ப�ைட� பயி�சி� பைசயினா� மா�ற� ஏ�ப��. 

ஏ�படேவ நி�ைட கைல��. நி�ைட கைல�தா� உ�ள� �ற��� ெச���. ெச�லேவ ேநா�� எ��� �ைச �ைறைய 

ேம�ெகா�வ�. அதனா� அைட�� ெப��பய� யா�? ஒ��மி�ெற�பதா�. நரி யைழ�த� - ெசய�ெச�த�. 

தி�வ�ளா� சிவ��வானவ� நி�ைட�ரி�மா� ���� �ைணெச��, �த�வனாகிய ஆலம� ெச�வைன �� 

நிறீஇ� தி�ைவ�ெத��ைத� ெசவியறி�றீஇ� சிவெப�மா� தி�வ�யிைணயிைன� கா���ெகா��தன�. 

அ�ஙன� கா���ெகா��தவைர நா� நிைனயா� திைன�ெப�� இ��பி�� அவ�� நிைனயாைமயாகிய 

ைகயிைன� ேசாரவி�வ�. இைவெய�லா� அவ� ேசாரவி�டைமயா� ேந�வன. அ�ஙன� ேநராவ�ண� அ� 

சிவ��விைன இைடயறா� நா�த� ேவ���. நா�த� - சி�தி�த�. ��நிறீஇ - ��நி���. ெசவியறி�றீஇ: 



ெசா�ெலாணா அ�மைற� தி�ைவ�ெத��ைத உபேதசி��. சிவ��ைவ ய��ட� ஓவா� 

எ�ணி�ெகா����பேத ந� கடைம எ��� உ�ைம வ�� தி��ல� தி��பா�டா� உண�க. 

"ெதளி� ��வி� தி�ேமனி கா�ட� 

ெதளி� ��வி� தி�நாம� ெச�ப� 

ெதளி� ��வி� தி�வா��ைத ேக�ட� 

ெதளி� ����� சி�தி�த� தாேன." 

(183) 

(அ. சி.)  ேதா�......கா� - �கசமாதி கைல�தா� நா�........ெச�� - உலக�தி� கிரியா மா��க�ைத� 

ைக�ெகா�� எ�ெச�ய ����. ���� ெகா��� - சமாதி�� ஏ�பா� ெச��. �த�வைன - ெத��க� 

கட�ைள. ��னி�� - ��னிைலயாக ைவ��. 
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2893. �ல��த� ேபாெத�� ��க� சில�ப� 

�ல��த� ேபாெத�� ��ெகா� ��லி� 

�ல�பி னவேளா�� ேபாக �க�� 

�ல�ப�� ெக��� �ல��திைல  2ேபாேத. 

 
1. கா�தா�. அ�ப�, 4. 1 - 5. 

2. ேபா�றிெய�. 8. தி��ப�ளி எ��சி, 1. 

" �வின ���யி�. " . " 

(ப. இ.)  ெநறி ��� �ைற��மாகிய ெச�தமி� ேவதாகம�க��, அ� ��க� ஓதி�� ஓ�வி��� வ�� 

ஒ�ைம� ��மா��, ���ண�வாகிய த� �க��� ஆகியவ�ைற� ��க� எ�� ஓதின�. அ���க� 

அறியாைமயாகிய இ�� அ�ளா� ெக�டெத�� ஒலி�தன. அ�ஙன� ஒலி���ெகா����ப�� அதைன உ�தி 

எ��ண��� அ�வழிெயா�கா� பல� ெபா��வி��த� எ�� வ�� க���, ேக���, ெகா���, ����, 

'உ���, உற�கி�� இ��றலாெம�� ��ெகா�யாகிய மாயாகாரிய� ெபா��கைள��, இைணவிைழ�ைச�� 

நா�யைலகி�றன�. இைணவிைழ�ைச விடா� ப�றி ஒ��வதி�றி ம��கி�றன�. ந�லாரிண�கமி�லாத அ�லா� 

நிைல �ல��நிைலேயயா��. �ல��நிைல - இ��நிைல. அஃதாவ� அறியாைம நிைல�ட� ஐ��ல�க��� சிற�பாகிய 

ெப�க�ட� ��� ��ட�ைதேய ெபரிெத�� நா��ேபாக �க�கி�றன�. அ�ேபாக� சிவேபாகமாக 



ேவ��ெம�ப� ந�ேலா� �றி�ேகா�. அஃதாவ� சிவன�ைய மறவா நிைன�ட� ஆ�டா� அ�ைம�ைற ��� 

�க�த�. அ�ஙனமி�றி� த� �ைன��ட� இைறைய மற�� எ� �க�� �கரி�� அ� பிறவி�� வி�தா�. அற�ைற 

திற�பிய பாவ�மா��. அற���� சாைலயி� அைம�க�ப�ட உணவிைன அவ�க� அ��ட� வா�க உ�பா� 

ந�றிமறவா நிைன�� அ��� ெகா�� உ�ணி� அஃ� அறமா��. அ�ஙனமி�றி ந�றி மற�த�� க���ட�� 

ெச�வேர� அ� பாவமா��. இைவேய ேமலனவ�றி�� ஒ�பாவன க���ட� - கள�ெச� ��ட�. அறியாைம 

வய�ப�ட ஆ�யி��கிழவ� �ல�பெனன�ப��. அ�தைகய �ல�ப��� எ�தநாளி�� அறியாைமயாகிய அகவி�� 

வி��த தி�ைல எ�க. ஆ�யி��கிழவ�: ஆ�மா. 

(அ. சி.)  �ல��த� ேபா� - அ�ஞான இ�� ெக�ட� ��க� - அ�பவ�க�. ��ெகா� - ெப�. 
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2894. ேபாதிர� ேடாதி� �ரி�த�� ெச�தி�� 

மாதிர� டாகி மகி���ட ேனநி��� 

தாதிர� டாகிய த�ண� பறைவக� 

ேவதிர� டாகி ெவறி�கி�ற  1வாற�ேற. 

(ப. இ.)  காைல மாைல எ�� ெசா�ல�ப�� இ�ேவைளகளி�� ெநறி�� �ைற��களாகிய 

ேவதாகம�கைள �ைற�ற ஓ�த� ேவ���. அ�ஙன� ஓதேவ அக� �றமாகிய இர��ட��� தி�மக�, ஒ��� 

�ைணெச�த���ரிவ�; மகிழ��டனாகி நி�ப�. தாதாகிய ெவ�ணீ� ெச�நீ� எ��ம இர�ட� கல�பா� 

க������� ஆ�யி� பிற���. அ� �யி�கைள� பறைவக� எ�� உ�வகி�தன�. 'இல�க� உட�� இ��ைப��' 

ஆதலி� உட�பிைன ேவெத�றன�. அஃ� ஆ� ெப� என இர�ெட�றன�. ேவ� - ��ப�. அ� �டைல�க�� 

அ� �யி� ெச�வதறியா� ந���கி�ற�. 

(அ. சி.)  மா� - இல��மி. தா� இர�� - ��கில �ேராணித�. பறைவக� - சீவ�க�. ேவதிர�� - ஆ� 

ெப� சரீர�க�. 

(69) 

 
1. இல�க�. தி���ற�, 627. 

" ேவ�ேட��க�. 8. உயி��ணி�ப��, 7. 

2895. ேதாணிெயா� ��� �ைறயி� வி�வ� 

ஆணி மிதி��நி� ைறவ�ேகா ��ற�� 



வாணிப� ெச�வா� வழியிைட யா�றிைட 

ஆணி கல�கி� அ�வி�  1வா�ேம. 

(ப. இ.)  ஆ�யி�க� பிறவி�ெப��கடைல� கட�தாகேவ���. அத�� ம�க�பிற�ேப த�க�� மி�க�� 

ஆ��. அ�தைகய பிற�ைப� ேதாணிெய���வகி�தன�. ேதாணியாகிய �ட�� ெம��ண��தாைர� 

தி�வ��கைரயாகிய ெப���ைறயி� ெகா������. ேதாணியி� ப�கஇட� ஆணி என�ப��. அ� வாணியிைண 

மிதி�ேத�த� ேவ���. ஏறி ெநறிநி�� ஐ��ல� ெதாழி�கைள� ேகா��றி யக��த�ேவ���. அ�ளா� 

அக�றேவ சிவ�� வ�த��வ�. அவெரா� ெப�வணிக�. �தலிலா வணிக�. ஊதியேம த�வணிக�. அவ� 

எ��த�ளி ந��ைடய அறியாைமயாகிய இ��ைட வா�கி�ெகா��, தன� ���ண�வாகிய ஒளிைய� 

த�த��வ�. இ� 'த�த�� த�ைன� ெகா�டெத� த�ைன� ச�கரா யா� ெகாேலா ச�ர�' எ�� மைற��வா� 

ந��ணரலா�. ஒ��ைடெயா�பாக� தி�நீலக�ட� ���ைற�� இதைன விள��வதா��. ேம�� ஆ�றி� 

இைடந�வி� உட�பாகிய ேதாணியி� இ����� ஆணிெய��� அறியாைம நீ��மானா� அ�வாகிய சிவ� 

இ�வாகிய ஆ�யிரா��. 

(அ. சி.)  ேதாணி - சரீர�. �ைற - ��தி� �ைற. வாணி - மன�ைத ஐவ� ேகா� ஊ�ற�� - இ�திரிய�க� 

ேவைல�� ஆர�பி�த��. வாணிப� ெச�வா� அ�ஞான�ைத வா�கி�ெகா�� ஞான�ைத� ெகா���� ��. 

ஆணி கல�கி� - பிறவி�� ஏ�வாகிய அ�ஞான� ெக�டா�. அ� வி�வா�� - சீவ� சிவனா��. 

(70) 

 
18. ேமானசமாதி 

(ேம�ைம ஒ��க�) 

2896. நி�றா� இ��தா� கிட�தா� எனவி�ைல 

ெச�றா� த��சி�த ேமானச மாதியா� 

ம�ேற� ம�ேக மைற�ெபா� ெளா���� 

ெச�றா� கைண�தவ� ேச�கி�ற  2வாற�ேற. 

(ப. இ.)  ேம�ைமயான சமாதி ேமானசமாதி என�ப��. அதைன அ�ளா� அைடய�ேவ�� �ய�சி�பா� 

கால�தா��பி�றி உடேன பயி�வ�. அவ�க� அ� பயி�சி�க� நி�றா� சிலகால�, பி� சிறி� பயி�� இ��தா� 

சிலகால�, பி� ேதா���கிட�தா� சிலகால� என� 

 



1. த�த��. 8. ேகாயி�றி��பதிக�, 10. 

" அ�வி�. சிவஞானேபாத�, 12. 4 - 1. 

2. ���னிேம�. நால�யா�, 29. 

கால இைடயீ� ��வா� எவ�மில�. �ற��� காண�ப�� (2715) ஐவைக ம�ற�களி�� மி�கதா� அக��� 

காண�ப�� ெந�சக ம�ற�� உயி��� உயிரா� ��ெபா�ளா� நி��� மைறெபா�� ஒ����. அ�ெபா�ேள 

சிவெப�மா�. ெந�சக ம�ற�தி�க� நிக���� ந��ேப �த�க� ந��த ந��ப��. மறவா �ண�வா� ெச�� 

அ� சிவெப�மா� தி�வ��கீ� உைறபவ� அவ�ட� பி�னி� �ண��� ம�னி யி���� அைண�ேதாராவ�. 

அைண�தவ� தி�வ�யிைன� ேச�� ஆ� இ�வா�. ஆ�: வாயி�; வழி. 

(அ. சி.)  என இ�ைல - என இ�லாம�. ெச�றா� - சமாதிைய அைடய� பயி�சி ெச�பவ�. அ�ேக - ேமான 

சமாதியி�. மைற� ெபா�� - பரமசிவ�. ஆ�கைண�தவ� - சமாதி ��யவ�. 

(1) 

2897. கா��� �றி�� கட�தவ� காரண� 

ஏ��� �ற�தி� எ�திைவ� ெத�பய� 

���� ��ந�தி ���� ன�ல� 

ஆ��� க��தி� அத�கிட�  1த�ேற. 

(ப. இ.)  ஆ�யி�களி� ெச�வி பா���� தி�வ�ேள தி�ேமனியாக�ெகா�� ெவளி�ப�� வ�த��� 

சிவெப�மா� சிவ��வாவ�. அவ�� ஒ��ைடெயா�பாக� கா��வத�றி �க�விைன ��ற�ண��தலாகாைமயி� 

கா��� �றி�� கட�தவ� சிவெப�மா� எ�ற�ளின�. அவேன அைட�� காரணமாகிய பயி�சிகைள� 

�றி�ண��தியவாேற இைடயறா� பயி�த� ேவ���. அ�ஙனம�றி ஏ��� �ற�� எ�திைவ��� 

ெகா�டைமயா� விைள�� பய� யா�? தி�வ�யிைண�கீ� ���வி�த��� ��ந�தி ���னா� அ�லாம� 

ேவ� ந�ெனறி�� உ���� வாயி� இ�ைல. ம���ள ��பயி�சி �தலன அ�தைன�� ஆ��� க��தி� 

பயனி�றி� ெதா��� ம�ேயா ெடா���. அத�ேபா�� பயனிலவா� எ�க. வாயி� - வழி. ம� - �ைல. 

(அ. சி.)  கா� . . . . பய� - அைடயாள��� ெகா�� அ�பா�ப�ட சிவ�ைத அைட�� ெநறிைய ஏ��� 

எ�திைவ��� ெகா�டா� மா�திர� பய� இ�ைல. ���� . . . . . �ல� - �� உபேதசி�த ெநறியி� நி�றா� 

அ�ல�. ஆ�� . . . . . த�ேற - ெவ�ளா��� க��தி� ெதா��� பயன�ற அத�ேபால ����. 

(2) 

2898. மற�ப� வா�நி�ற மாயந� நாட� 



பிற�பிைன நீ�கிய ேபர� ளாள� 

சிற��ைட யா�தி� ம�ைக�� தா�� 

உற�கமி� ேபாக� �ற�கி��  2தாேன. 

(ப. இ.)  ஆ�யி�க� அறியாைம வய�ப��� �ல�� எ�தின. �ல�� - ேகவல�. பி�ன� அ�ளா� அ� 

வறியாைமைய� ேத��� 

 
1. காவலைன. பழெமாழி நா��, 274. 

" சா�திர�ைத. தி��களி���ப�யா�, 4. 

" ஆ�ற�. தி�வ��வமாைல, 15. 

2. பிற�ெப���. தி���ற�, 358. 

மா��த�ெபா��� மாயாகாரிய உட�பிைன எ�தின. எ�தி� �ண�� நிைலையயைட�தன. அைட�� மய�க��றன. 

�ண�� - சகல�. இ� �ைறயா� அ� �யி�க� த�ைம�� த�ைமவி��� பிரியா� உடனி�� ெச���� 

தைலவைன�� மற�ப�ேவ ெதாழிலாகி உழ�கி�றன. அ�தைகய மற�பி�� ஏ�வாய மாயாகாரிய உட�பிைனேய 

அ��யி�க� ெப�றி��கி�றன. அதனா� 'மாயந� நாட�' எ�றன�. எ��� பிறவா� ெப�ைமேச� ���த�வ� 

சிவ�. அவ� ேபர�ைள�� உைடயவ�. ேபரி�ப�ெப�வா�வா� சிற�பிைன�ைடயவ�� அவேன. ேபரறி�� 

ெப��தி�வா� தி�வ�ள�ைமைய��ைடயவ�. அ� ம�ைக�� தா�மா� ஆ�யி�களி� ேயாகநிைலயி� ஏ�ப�� 

உற�கமி�லாத ேபரி�ப �க�வி� அ� சிவெப�மா�� அ� �யி�க�ட� உடனா� நி�� க�� கா��� ப�ைட� 

ப�பாளனாகலி� தா�� உட� உற�கி�வ� எ�க. ஈ�� உற�கி�த� ந�றாக� த�கி�த�. 

"பிறவா� ெப��ெத�வ� ேப�சிவ� ஏேனா� 

பிற�பா� சி�ெத�வ� ேப�" 

எ�பதைன நிைன���க. ேம��, 

"க��பி�� இனியா� த�ைன� கா�கதி�� ேசாதி யாைன 

இ��கட ல�த� த�ைன இற�ெபா� பிற�பி லாைன 

ெப��ெபா�� கிளவி யாைன� ெப��தவ �னிவ ேர��� 

அ��ெபாைன நிைன�த ெந�ச� அழகிதா நிைன�த வாேற." 

(4. 74 - 3) 

என அ�பர�� ெமாழியிைன�� நிைன�தி���க. 



(அ. சி.)  மற�ப� வா� - மற�ப�ேவ ெதாழிலா�. மாய ந�னாட� - மாயா சரீர�ைத உைடயவ�. தி�ம�ைக - 

தி�வ�� ச�தி. உற�கமி� ேபாக� - சிவேயாக சமாதி. உற�கி�� - அைம�தி��பா�. 

(3) 

2899. �ரிய�க� ���� கட�ெதாளி� ேசாதி 

அரிய �ரிய� அதி�மீ� ��றா� 

விரி� �வி� வி��கி �மி��ேத 

உைரயி� அ�� திக�தி�� ளாேன. 

(ப. இ.)  ஆ�யி�� ெசயலற�, அ��ெசயலற�, அ�ேளா� ெசயலற� எ��� ���� ���ரிய� எ�ப. இ� 

��� நிைலயிைன�� கட�� ஒளிவி���ெகா������ ேபெராளி�பிழ�� சிவ�. அ� ��ற� அ�பா� 

நிைலயாகிய �ரியாதீத�� ��றா� எ�ப. அ�நிைல�க� ஆ�யி��� விரி� �விவாகிய நிைன��� 

மற����டாகா. வி��கி உமி�த� எ�ப� ெகா��� ஒழி��� வ�தலி�லாத ெசா�கழிவாகிய ேபரி�ப�க�� 

ந�லா�த� �க��ண� வா�ேமய�றி ேவற��. �க��ண�� - அ�பவ�. அ� �க��ண� வி�க� �கரி�பமா�� 

சிவெப�மா� நீ�கா�ைற�த��வ�. 

(அ. சி.)  �ரிய�க� ���� - சீவ�ரிய�. சீவ�ரிய� - பர�ரிய�. அத�மீ� ��றா� - சீவ, சிவ, 

பர�ரிய அதீத�க�. விரி� �வி� - நிைன�� மற��. வி��கி உமி��� - ஒழி��. உைரயி� - ெசா�ல இயலாத. 

அ��திக� - அ�பவ�. 

(4) 

2900. உ�விலி �னிலி �னெமா� றி�லி 

தி�விலி தீதிலி ேதவ���� ேதவ� 

ெபா�விலி �த� பைட�ைட யாளி 

ம�விலி வ�ெத� மன����  1தாேன. 

(ப. இ.)  வி�மிய ���த� சிவெப�மா� மல� விைனக��� ஈடாக வ�� உ�விைன�ைடயவ� அ�ல�. 

பிற�பி�லாதவ�. இய�பாகேவ மலமி�லாதவ�. ெச�றைட�� தி�வி�லாதவ�. ��ற ம�றவ�. ேதவ�க��� 

ேதவனா��ளவ�. ஒ�பி�லாதவ�. �த� பைடகைள �ைடைமயாக� ெகா�டா�பவ�. தா� எ�லா� ெபா���� 

சா�பாக இ��பத�லாம� தா� ஒ�ைற�� சா��தி���� த�ைமயன�லாதவ�. இ� த�ைமயாவன ஒ�ப� 

ஒ�பி�ப��க� வா��த அவ� வலியவ�� அ�ேய� உ�ள� ���த�ளின�. தி�விலி: தி� + வி�லி = அழகிய 

ெபா�மைலைய வி�லாக �ைடயவ� எ�ற�� ஒ��. ம�விலி எ�பத��� ெதாட���ணாதவ� எ�ற�� ஒ��. 



�த� எ�ப� ஆ�யி�கைளேய. இ� தி��பா�� ஒ��ைடெயா�பாக 'சிவ�ச�தி' எ��� தி��பா��� ெபா�ளி� 

க�வாக� திக��. 'வி�லி', 'விலி' என இைட �ைற�தெதன� ெகா�க. 

(அ. சி.)  ஊனிலி - மாைய இ�லாதவ�. தி�விலி - தி� + வி�லி ேம�வி�லி. ம� - ��ற�. 

(5) 

2901. க�டறி வாரி�ைல� காய�தி� ந�திைய 

எ��ைச ேயா�� இைறவென� ேற��வ� 

அ�ட� கட�த அளவிலா ஆன�த� 

ெதா�ட� �க�த �ைறயறி  2ேயாம�ேற. 

(ப. இ.)  சிவெப�மா� ஆ�யி�களி� தவமா� உ�ள�திைட� ப�ள�ேச� ெவ�ளெமன நீ�கா� 

நி�ற��வ�. ஏைன� �ற��� காண�ப�� தி��ேகாவி� �தலியனெவ�லா� உ�ள���ள நீ�கா இைறவைன 

நிைன����� வழியைடயாள�களா��. இ� ��ைமயிைன�ண��� உ�ள� ெப��ேகாவிலா�ெகா�� ந�தி 

எ��த�ளி��ள ெம��ைமயிைன� தி�வ�� நிைனவா� க�டறிவாரி�ைல. எ��� திைசயி���ள ம��ல�ப� 

அைனவ�க�� சிவெப�மாைனேய ���த� இைறவென�� ெதா�� வண��கி�றன�. அ�ட�க� 

அைன�ைத�� கட�த அளவிட�படாத ேபரி�ப� தி��ெதா�ட�க� த� உண��� �க�வா� உ��� தி�வ�� 

ேபரி�ப� �ைறயிைன �ைற�ற அறேவ�ணர நா� அறிேயா�. அறேவ - ��றாக. 

(அ. சி.)  காய�தி� - உட�பி��. �க�த - அ�பவி�த. 

(6) 

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

" சிவன�. " 1. 3 - 11. 

" ம�ண�ைல. அ�ப�, 6. 45 - 9. 

" சீ��தாைன�. " " 54 - 2. 

" ம��தாைன. " 6. 63 - 2. 

             2. மி��. 9. தி��ப�லா��, 2. 
2902. உடலா� �ைகயி� உண�வா�� பீட�� 

அடலா� சமாதி இதய�த தாக 

நடமா �ய�ைக நா�ய ேயாகி 



மிைடயாகா வ�ண�சா தி��ெம� வ�ேவ. 

(ப. இ.)  உடெல��� �ைகயி�, உண�ெவ��� இ��ைகயி� மல �தலியவ�ைற ெவ��� தி�ைமவா��த 

நி�ைட��� நிைலய� ெந�சமா��. இ� ெந�ச�ைத இடமாக�ெகா�� இைறவ� நடமா� கி�றன�. ேயாகிய� 

அவைனேய நா�நி�கி�றன�. தி�வ�� நிைனவா� இைட�� ஒ�சிறி�� ேநராவ�ண� நி�ைடயிைன நிைலெபற� 

ெச�தி���வ�. 

(அ. சி.)  உண�வா�� பீட� - உ�ள� மிைடயாகா வ�ண� - இட� இ�லாம�. 

(7) 

2903. த�பர ம�ல சதாசிவ� தான�ல 

நி�கள ம�ல சகள நிைலய�ல 

அ��த மாகி ய�ேபாக� காம�ேபா� 

க�பைன யி�றி� கல��நி� றான�ேற. 1 

(ப. இ.)  ���த� சிவெப�மா� த�பர� தி���வா� ஆ�டா� ம�ல�. அத�ேம��ள 

அ�ேளா�ம�ல�. உ�உ����க� உைடய�ம�ல�. அைவ இ�லா�ம�ல�. இ�னவா��ளா� எ�� எவரா�� 

�றெவா�ணாதேதா� விய�த� நிைலயனாக ��ளவ� அவ�. க��ெதா�த காதல� ம�வி �க��த அ� 

காமவி�ப�ேபா� அவ� நிைல�� அவ� தி�வ�யி�ப�� �க�வா� ���ண�வா� உண�வனவா��. ெநா��பா� 

க�வி�ண�வா� உணர வாராெவ�க. அதனா� ெபா�ெயன� �க�� க�பைன�ம�� ெம�ெயன� கா�மா� கல�� 

நி�ற�ளின�. 

(8) 

2904. �க�தி� க�ெகா�� கா�கி�ற �ட�கா� 

அக�தி� க�ெகா�� கா�பேத ஆன�த� 

மக��� தா�த� மணாளேனா டா�ய 

�க�ைத� ெசா�ெல�றா� ெசா��மா ெற�ஙேன. 

(ப. இ.)  ெபா�ளி� வ�விைன �க�க� ெகா�� பா��க ���� ஆனா� அ�ெபா�ளி� ��யா� 

ப�பிைன அக�க�ணாகிய அறி�� க�ணா� ம��� கா�த����. அறி�� க�ணா� காண�ப�� 

அ�ெம��ெபா�ைள �க�க�ணா� காணலா� எ�� நா��� நவி��� வ�வா� �டராவ�. அவ�கைளேய ேநா�கி 

�க�தி�க� ெகா�� கா�கி�ற �ட�கா� எ�றன�. ேம�� �க�க� ெபா��கைள� கா��கா� 

ெபா��க�ணா��. �லைம ெப��கா� �லைம� க�ணா��; நல��ரி��கா� நாகரிக�க�ணா��; 



�றி��ண��கா� அறி�� க�ணா��; சிவ�திைன�ணர� �ைண ெச���கா� ��ணிய� க�ணா��. 

தி�வ�� ேபரி�ப� அக��� க�ணாகிய அறி�� 

 
1. அகளமா�. தி���தியா�, 1. 

2. அகளமய. தி��களி���ப�யா�, 4. 

க�ணா� ேந��. அ�ேவ அழிவி� ேபரி�ப� எ�ைலயிலா ந�லி�ப�. அ�தைகய ெபா�யி�லாத - ெம�யான 

இ�ப�திைன� தா�தாேம த� �ண�வா� �க��த��தி�ண�வத�றி �வ�வ� எவ���� ஒ�லா�. அதைன 

�வ�க என ெநா�வ� ப�யி� நைகேய. �வ�வ� - ெசா��வ�. ெநா�வ� - ெசா��வ�. ெசா�ெலாணாைமயா� 

ெபா��ம��. ந�லறி��, மைனமா���, �ைனயணி��, விைன�திற��, ம�க�ேப�� உைடய ஒ� 

ெப�����தாயானவ� த� காத� கணவ�ட� ம�வி ஓத�கரிய இ�ப��றன�. இ�வி�பிைன உ���, தி���, 

ப�வ��, �ண��, அறி��, அ���, ெசறி�� ேசர� ெப�ற த�மக� - தவ� ேப�றா� வ�த ெச�வி உணர வினவி� 

அவ�� உண���மாெற�ஙன�? உண�மா� ����டா�கி எ�லா நல�� ஒ���வா��த ந�லா� ந�பி 

ஒ�வ��� அவைள� தி�மண� �ரிவி�� அவ�ற� வா��ைக� �ைணயா� வா�வி�த கால��� தாேன 

உண�வ�. இ��ைறேய ெச�விவா��த ஆ�யி�க� சிவ��வி� தி�வ�ளா� தி�வ��க� ��ட�ெப�ற�� 

அ�ேபரி�ப�திைன� தாேம �க�� �க�க�ணா� கா�� �ற�ெபா��க� வாயிலாக நீ�க� அைட�மி�ப� 

நிைலயி� சி�றி�ப�. அ��ட� அைம�� வி�டா� �டராவீ�. அக�க�ணாகிய தி�வ��க�ணா� உண�வினி� 

�க�வாக�கா�பேத நிைல�ைடய ேபரி�ப� எ�ற�� ஒ��. 

2905. அ�பினி� உ�ெபன அ�த� அைண�தி��� 

ெச�� பராபர� ேச�பர ��வி��� 

க��� ெசா�பத மாள� கல�தைம 

எ�ப� ய�ப� எ��ம�  1வாற�ேற. 

(ப. இ.)  ேவறா� நி�ற இ�ெபா�� பிரி�க��யாவா� ஒ�றா�� கல�� இர��� அழியா� 

ஒ�றா�நி�பத�� ஒ�� உ��� அ���. ஆதலா� நீரி�கல�� கைர�� ஒ�றா�நி��� உ�ெப�� ெசா���ப� 

அ�தனாகிய சிவெப�மா� ஆ�யி�ட� அைண�த��வ�. அைணயேவ ெபா�ளாக� பராபரமாகிய ேப�யிெர��� 

பரமாகிய ஆ�யிெர��� ேபச�ப�� ஆ�டா�� அ�ைம�� ஆகிய இர��� �ண��ப� ஒ�றா��. ஒ�றா�கா� 

இறவா இ�ப� எ��� ஒ� ெபயேர ெபற�ப��. கவ�ப��� ெசா��� நிைல�� மா��. கவ�ப��� ெசா�வதாவ� 

அவ� நா�, அ�ல� ஆ�டா� அ�ைம, இ�� அ�� என� ��வன. தி��ேகாவி� ெச�வா� பலரா�� பல 



ெபய�ைடயரா�� காண�ப��� அ� தி��ேகாவி� சா�பா� எ�லா�� 'ேகாயி� பிணா�பி�ைளகா�' எ�ப� ேபா�� 

ேகாவிலா� எ�ேற ெபய� ெப�வ�. இ�ேபா�, க��ரி, வ���, அ�வலக�, மணமைன �தலியன�� சா��நிைலயா� 

ஒ�ெபயேர ெப�த� கா�க. இதைன� 'த�நாம� ெக�டா�' எ��� அ�ப�ெமாழி�� வலி�����. ேகா�ெப�� 

ேசாழ� தன��� பிசிரா�ைதயா���� உ�ள ேவற�ைமைய� �ற�ேபா�தேபா� பிசிரா�ைதயா� 'த�ெபய� 

 
1. ெம��ஞான�. சிவஞானேபாத�, 7. 3 - 3. 

" இ��ைப�. சிவஞானசி�தியா�, 11. 2 - 5. 

" ெகா�ட. தி��களி���ப�யா�, 24. 

" சிவெனனேவ. " 91. 

" ேக�ட�. �றநா��, 216. 

கிள��� காைல எ�ெபய�, ேபைத� ேசாழ� எ��� சிற�த, காத� கிழைம�� உைடய�' எ�ப�� இ�நிைலயிைன 

உண����. ேம�� பி�ன�, �ண���, கல�� என ம��� ெபய�க�� அ�வாேறயா�. 

(10) 

2906. க�டா�� கழகிதா� கா�சிர� தி�பழ� 

தி�றா�� கறியலா� அ�பழ� தி��ைவ 

ெப�டா னிர�பி மடவிய ளானா� 

ெகா�டா� அறிவ� �ண�பல தாேன. 1 

(ப. இ.)  எ���பழ� தி�பாைர� ெகா��� த�ைம��. ஆனா� பா��பாைர� த� வன�பினா� ஈ���� 

த�ைம��. அ�ேபா� மாயாகாரியமாகிய �லக�� த�பா� ப���ெகா�டாைர ம���� பிற�பி� ��வி��� 

த�ைம��. ஆனா� அ� கா�பா���� கட�, மைல, கா�யா�, நானில�ப���, ந��யி� வா��ைக �தலாக 

��ளனவ�றா� மி�கவன�பிைன� கா�� ஈ���� த�ைம�தாக இ��கிற�. எ���பழ�ைத அறிவா� ம��� 

தி�றவ� உ�ைம யறி�மா�ேபா�� உலகிைட� சி���டவ� தாேம உ�ைமயறிவ�. உ��� தி��� ப�வ�� எ�திய 

ஒ� ெப�ைண அைவ ��ற�� உைடயனா� மண�தவ� ம��ேம அ� ெப�ணி� இ�பிைன �க���ைண��� 

எழி��வ�. அ�ேபா� ஆ�யி�க� சிவ�ைத� ேபணி� ேபரி�ப� ெப�த� ேவ���. அ��ைறயா� அைவக� 

ெப�ெணன�ப��. ெப� நிைலயி� ஆ�யி�க� ஆ�டா� தி�வ�யி�க� ேவறற� ���. அ�ெபா�� 

தி�வ�யி�ப�திைன எ��� இ���ைம வ�� தி��சி�ற�பல� ேகாைவயாரி� தி��பா�டா�� உண�க: 

"ச�க� த���தி யா�ெபற வா�கழி தா�ெக�மி� 



ெபா��� �ன�க�ைக தா�கி� ெபாலிகலி� பா�ல� 

��க மலிதைல ேய�தலி� ஏ�திைழ ெதா�ைல�ப�மா 

வ�க� மலிகலி நீ�தி�ைல வானவ� ேந�வ�ேம." 

(85) 

(அ. சி.)  கா�சிர� - எ��. மடவிய� - மட�ைத� ப�வ�தின�. ெகா�டா� - கணவ�. 

(11) 

2907. ந�தி யி��தா� ந��� ெத�விேல 

ச�தி சமாதிக� தாேம ெயாழி�தன 

உ�தியி ��ேள �தி�ெத�� ேசாதிைய� 

��தியி னாேல �ண���ெகா� ேடன�ேற. 

(ப. இ.)  தி�வ�� நிைனவா�, சிவ��வ�ளா� அக�தவ� பயி�சியா� உ�ள�தி� ந�வி� ந�தி 

எ��த�ளியி��தன�. தாலி (2868) க�� ���தபி� மண� சட��� ெபா��க� தாேம கழிவன ேபா�� ந�தி 

எ��த�ளினைமயா� ச�தி சமாதிக� தாேம அக�றன. உ�ள�தி�ந� - சி�த�தி� ம�தி. ேம� வயிறாகிய மணி 

�ரக�தினிட��� ேதா�றி மி�� எ�� தி�வ�� ேபெராளி�பிழ�பாகிய சிவெப�மாைன 'உயிராவணமி��� 

உ��ேநா�' �தலாகிய 

 
1. வ�மிவ. 12. காைர�கால�ைமயா� , 58. 

2. ஆன�த. 8. தி��ேகாைவயா�, 307. 

உ�ள�தினா� த�ளரிய அ�ைமயா�� �ண���ெகா�ேட�. ��தி - உ�ள�. 

(அ. சி.)  ந� உ�ெட� - சி�த�தி� ம�தியி�, அஃதாவ� உ�ள�தி�. ச�தி - சமாதி; ேயாக�� சமாதி��. 

(12) 

2908. வித� படாவ�ண� ேவறி�� தா��� 

பத� படாேத பழமைற பா���� 

கதறிய பாைழ� கட�த�த� க�பைன 

உதறிய பாழி� ஒ���கி� ேறேன. 

(ப. இ.)  தி�வ�� நிைனவா� ேசா���டாகாம� தனி�தி��� ஆரா�த�ேவ���. பழமைறயாகிய 

'சிவசிவ' எ��� (2550) ெச�தமி�� தி�மைறயிைன உண�வி�கணி�� ஓவா��தி�ட� நி�ற�ேவ���. 



இ�விர��� �ைறேய ைக��னா� ந�ைம மய�கி� க������ கதறைவ��� பாழாகிய மாைய 

அட�கிெயா����. மாைய அட�கி ெயா��கேவ, அ�பா�ப�ட க�பைன�� எ�டாத நனிமி� விய�பா�� தனிநிைல� 

ெபா�ளா�� ேதா��� ���த� சிவ�தி� ஒ���கி�ேற�. 

(அ. சி.)  வித� - ேசா��. ேவறி��� - தனி�தி���. பத�படா� - பைதயா�. கதறிய பா� - ஓ�ெட���� 

மாைய. அ�த� க�.........பாழி� - சிவ�தி�. 

(13) 

2909. வாடா மல��ைன ேசவ� வானவ� 

�டா� அறெநறி நாெடா� மி��ற� 

ேசடா� கமல� ெச���ட ��ெச�� 

நாடா� அ��ற நாடா� அ�தேம. 

(ப. இ.)  சிவ�லகின� ந�மன� கம�� வாடாமாைலயிைன� ெகா�� நாெடா�� ��கண�பனா� 

சிவெப�மா� தி�வ�யிைணயிைன� ெதா�வ�. அ�தைகய ேசவ�யிைன�ைடய சிவைன மன�தா� ஓவா� உ�னி 

உைழ�த�ேவ���. அ�ஙன� உைழ�பா� அறெநறியிைன� ��வ�; ஏைனயா� �டா� ஆ�யி�க� நாெடா�� 

நிைறயி�ப� �ைற�ற எ��த�ெபா���� சிவெப�மா� அழகிய தாமைர மலைர ெயா�த அ��யி�களி� 

ெந�சக�தி�� ெச���டரா�� ெச�� திக�கி�றன�. ஒ�றிய ெப���டரா� நி��� அதைன இனிைம�ற 

நாடா�. அதனா� அவ� தி�வ�� ேதனமி�திைன� திைன�தைன�� நாடா�. 

(அ. சி.)  வாடா.........ஆனவ� - பரமசிவ�. �டா� - த�ைம அைடயாதவ�. ேகடா� கமல� - உ�ள� கமல�. 

நாடா� - வி��பா�. 

(14) 

2910. அ��ெக� றி�வ� அம��தெசா� ேக��� 

ெபா��ெகன� காம� �ல�ப� மாேபா� 

ச��ெக�� ேவேற சைம�தாைர� காண 

ம��ெகா�ைற� தாரா� வள�த� ம�ேற. 

(ப. இ.)  வா��ைக� �ைணநல� ெப�ற� சிற�த�1 ெபற வா�� சீரிேயா� காதலராவ�. அ�வி�வ�� 

'மைனயற�திலி�ப��� மக� ெப�வா�ேவ��' உட�ைறவி�ப� ெப��� திட�ற வா�த� ெபா��ேட தி�மண� 

�ண��� மைனயற� ��கன�. அ�வி�வ�� சிவன� மறவா� சி�ைதயரா�� ���ப வா��ைகயிைனேய 

தவெநறியாக� ெகா�� ஒ��பவ� ஆவ�. அ�வி�வ�� மக�ேவ��ெம�� வி��பி ஒ�வேரா ெடா�வ� 



உைரயா�வ�. அ��ைரயிைன� ேக�ட�� காரண��வழி அ�� ெவளி�ப�மா� ேபா�� விைரவாக அவ�களிைடேய 

காம� ெவளி�ப��. இைவயைன��� சிவெப�மா� தி�வாைண எ�� சிரேம�ெகா��� வர�தின�. அ�ேபா� 

அக��ற�கல�க� நா��� மி�ெப�� ெச�விவா��� நனிமி� விைரவி� உலகியைல� �னிெயன� ெகா�வ�. 

ெகா�� தி�வ� ��� வாழ� சைமவ�. அ�தைகயாைர� தி���ள�தா� கா�ப� சிவ�. க�ட அ�ெபா�ேத 

ேத� �ளி��� ெகா�ைற மாைலயிைன� தி�வைடயாள மாைலயாக� ��� திக�� சிவெப�மா� த� 

தி�வ�வள� ேபரி�ப���� ஈ�த��வ�. சிவ�ெப�மா���� 'க�ணி�� தா�� கா�ந�� ெகா�ைறேய.' 

க�ணி தைலமாைல. ெகா�ைறயி� சிற�ைப வ�மா� நிைற���க: ஆ�யி�க� த��ைன�ைப ஆ�டா�ெகா� 

ைறயானா�, ஏ�ெகா�ைற அ��றி�பா� எ�.' 

(அ. சி.)  அ��ெக�� இ��தா� - காம இ�ப�ைத அ�பவி�பத�ேக இ��தவ�களாகிய ம�ைகய�ைடய. 

ெபா��ெகன - விைரவாக. 

(15) 

2911. தா�� அழி�� தன�� அழி��நீ 

��� அழி�� உயி�� அழி��ட� 

வா�� அழி�� மன�� அழி�தபி� 

நா�� அழி�தைம நானறி ேயன�ேற. 

(ப. இ.)  தி�வ�� நிைனவா� எ��த�ளிய சிவ��வி� மைறயா� தானாகிய உட�� அழி�த�. அழி�த� 

எ�ப� ப�றக�ற� எ�பதா�. ஈ��� ெபா��� அழி�த�. வள��ள ஊ�� அழி�த�. உயி���� அழி�த�. 

வா��தலிய �த�க�� அழி�தன. மன�� அழி�த�. இைவயைன��� ப�ற�றா� தி�வ��ேக ப���ெகா�ள� 

�ைணயாயினெவ�பேத யழி�தெத�பதா�. அ�ஙனமாகேவ த��ைன�பாகிய நா� எ�ப�� அழி�த�. 

கதி�வரவா� இ�� நீ��த��, ம����ண ேநா� நீ��த��, தி����க�வி க�க அறியாைம நீ��த��, 

ெபா��வர வ�ைம நீ�க��, அ��வர அகவி�� நீ�க��, மைழவர� பீைழ நீ�க�� �தலியன இத�ெகா�பா��. 

ஆனா� அைவ எ�ஙன� நீ�கின என அறியவாராைம ேபா�� இைவயைன��� அக�றைம நானறிேயேன என 

ஓதின�. இவ�ைற அ�ெயா�றி எ��த தி�வாசக� ெச��பா�� வ�மா�: 

"வா�ெக�� மா�த மா��தழ�நீ� ம�ெக��� 

தா�ெக�ட லி�றி� சலி�பறியா� த�ைமய��� 

ஊ�ெக�� உயி�ெக�� உண��ெக�ெட� உ�ள��ேபா� 

நா�ெக�ட வாபா�� ெத�ேளண� ெகா�டாேமா." 



(18) 

 
1. காம� சா�ற. ெதா�. ெபா��, 192. 

(அ. சி.)  தா� - உட��. தன� - ெபா��. ஊ� - மாமிச�. வா� - ஆகாய�. மன� - நிைன��, மற��. நா� - 

சீவேபாத�. 

(16) 

2912. இ��� ெவளி�� இர�ைட�� மா�றி� 

ெபா�ளி� ெபா�ளா�� ெபா��த�� ளாகி 

அ�ளா� அழி�தி�� அ�த� அ��ேக 

உ�ளாத க�மன ���நி� ேறேன. 

(ப. இ.)  இ�ளாகிய மற���, ெவளியாகிய நிைன��� எ��� இர��ைன�� தி�வ�� நிைனவா� 

மா��த�ேவ���. மா�றேவ ெபா��க� அைன�தி�� சிற�� ெச�ெபா�ளா��திக�� சிவ��ட� ெபா���த� 

வா����. வா��கேவ அ� சிவ� நா�ட�தி��ேள எ��த�ளி ஆ�ெகா�ட��வ�. ஆ�ெகா�ளேவ காம� 

ெவ�ளி மய�க� ைகயக�றழி��. அழியேவ அ�தனாகிய சிவெப�மா� தி�வ��க� �� உ�காத மன� உ�கி 

ந�மன� ெபா��தி� தி��தநி�ேற�. அ�ேவ அ�தமி� இ�ப�� அழிவி� வீடா��. நா�ட� - சி�த�. 

(அ. சி.)  இ��� ெவளி�� - நிைன��� மற���. ெபா� . . . . . . ெபா��த ெபா��க�� ச���ெபா�ளா� 

அைமய. உ�ளாகி - உ�ள�தி� எ��த�ளி. அழி�தி�� - ேமாக�ைத� ெக��த உ�ளாத - ெச�� உ�காத. 

(17) 

2913. ஒ�றிநி� ��ேள �ண��ேத� பரபார� 

ஒ�றிநி� ��ேள �ண��ேத� சிவகதி 1 

ஒ�றிநி� ��ேள �ண��ேத� உண�விைன 

ஒ�றிநி� ேறபல �ழிக� ேடன�ேற. 

(ப. இ.)  தி�வ�� நிைனவா� உ�ள� ஒ��கி உ�னிேன�. உ�ன��, பராபரமாகிய ெப��ெபா�ைள 

�ண��ேத�. அ�ேபா�� சிவகதியிைன�� உண��ேத�. அ�ேபா�� தி�வ��ண�விைன� �ண��ேத�. 

அ�ேபா�� பல�ழிகைள�� க��ண��ேத�. ஊழி - �க���. சிவகதி நிைலயிைன அ�ப� ெப�மா� ஓதிய��� 

வ�� அ�மைறயா�� உண�க: 

"ேக� ��� கிட���� நாட� 



ேத� நீ�திரி யாேத சிவகதி 

�ட லா�தி�� ேகாளிலி யீசைன� 

பா� மி�இர ேவா� பக�ேம." 

(5. 56 - 9.) 

(அ. சி.)  ஒ�றிநி�� - ஒ��க�ப��. உண�விைன - த��வ அறிைவ. பல ஊழி - பல �க�க�. 

(18) 

 
1. ெவ�ைம. அ�ப�, 5. 43 - 8. 

19. வைர�ைர மா�சி 

2914. தா�வைர வ�றபி னாைர வைரவ� 

தானவ னானபி னாைர நிைனவ� 

காமைன ெவ�றக� ணாைர �க�ப� 

�ெமாழி வாசக� ெசா��மி�  1நீர�ேற. 

(ப. இ.)  ஒ�வ� ஒ�றி�� ப�றி�லாம� இ��கேவ��மானா� ப�ற�றா� ப�றிைன� ப��த�ேவ���. 

நிைலயிலா ஊசலி� இ��பவ� நிைலயாக நி�கேவ��மானா� தைரயி� நி�ற�ேவ���. இ���ைம ெம�க�டா� 

அ�ளிய ெச�தமி�� சிவஞானேபாத� தனி ���த� ��க� "ஊச� கயிற�றா� தா� தைரேயயா��ைணயா�" 

எனவ�� ஏ�வா� உண�க. தா� சிவெப�மாைன� ப�றிேய ஏைன� ப���கைள வி�டைமயா� பி�� ஒ�றைன�� 

ப�றேவ��வ� இ��. அதனா� யாைர வைரவ� எ�� இய�பின�. நில�ைத� ப�றிய பி�ேப ஊ�திைய 

வில��வ�� நா�க. அ�ேபா� தா� தி�வ�ளா� சிவ�ட���� சிவனானபி� நிைன�பத�� ஒ��� 

இ�ைமயா� யாைர நிைன�ப� எ�றன�. ஒ�வ� தி�ம�திர ஏ� வா��வத��� அதைன வா�கேவ��� எ�� 

ெப��காதெலா� நிைன�பா�. அதைன வா�கிய பி�� வா�கேவ��ெம��� நிைன�� நீ��வ� இத�� 

ஒ�பா��. ஆனா� பி� அ�ேவ��ைன ஓதியி���வ�. அ�ேபா� தி�வ�யிைணயிைன� சா��த ஆ�யி�க� 

அதைன ம��� அறி��, ப�றி, அ��தி இ����. அதனா� தி�வ�ேச��த ஆ�யி���� ெசய� இ�ைலெய�ப� 

ெம��ணராதா� ெசா��� ெபா��ைர எ�க. காம� ெவ�ளி மய�கமாகிய ����ற�� நீ�கிய 

தி�வ��ண���க� ெப�றாைர �க�ப��, அவ� பா�ய�ளிய தி�ெநறிய தமி�வாசக� ெச��வ�� சிற�பி��� 

வாயி�களா��. அதைன� ெதளி�� ��வீராக. தி�வ��ண���க�: தி�வ��க�. 



(அ. சி.)  தா� - ஆ�மா. வைரவ�றபி� - ப��த� அ�றபி�. காமைன - மாத� ேபாக�ைத. ெவ�றக� - 

ெவ�றிெகா�ட அறிவினா�. 

(19) 

2915. உைரய�ற ெதா�ைற �ைரெச�� �ம�கா� 

கைரய�ற ெதா�ைற� கைரகாண லா�ேமா 

திைரய�ற நீ�ேபா� சி�ைத ெதளிவா���� 

�ைரய� றி��தா� �ரிசைட  2ேயாேன. 

(ப. இ.)  மா�ற� மன� கழிய நி�ற மைறேயா� சிவ�. மா�ற� - உைர. மைறேயா� - ��ணிேயா�. 

ெசா�லிற�� நி�ற ெதா�ைம� 

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

" சிைறெச�ய " 8. 4 - 1. 

" உ�கயி. அ�ப�, 4. 26 - 6. 

" ஈசைனஎ�. அ�ப�, 6. 98 - 8. 

" க��த�. சிவஞானசி�தியா�, 1. 2 - 25. 

2. சாவ��னா�. 8. தி��சதக�, 4. 

ெபா�ளா� ஒ�ைற� (1567) ெசா��ேவென�� ம�த��� தா� �����வாயிலா� ேபைதய�கேள! எ�ைலயி�லாத 

ஒ�ைற எ�ைல க���ளவா� ெசா��வா� யா�? �க��� ெபா�ைள �வல�� ஒ��ேமா! 'ஈறிலா� பத�க� 

யாைவ�� கட�த இ�பேம எ��ைட அ�ேப' என அ�க�� அ�ளி அவைன �க��� ெபா�ெளன �வ�றன�. 

கா�றிலாவிட�� அைலயி� ேதா�ற� இ�ைமயா� ��நீ� ெதளி�தி����. அ�ேபா� சிவைனமறவா நா�ட�தா� 

சி�ைத ெதளிவா���� சிவெப�மா� மைறவி�றி அ� சி�ைதயி��ேள ெவளி�ப�ட��வ�. அவ� பி�ன� 

தி��சைடைய உைடயவ�. பி�ன�: �ண���; அ��வித�. சிவெப�மா� அக� நிைற�; ஆ�யி� அைமநிைற�; 

மா�ல� அட�க நிைற�. இைவ �ைறேய வியாபக�, வியா�பிய�, வியா�தி என�ப��. சைட� பி�ன�� ெப��பா�� 

தைல��யிைன ��றா� வ��� ஒ�றி�ேம� ஒ�றா�� பி�ன�. இ�ேவ சைட. தி��சைடயி�க� உ�ள சலமக� 

நட�பா�ற�. வள�மதி ஆ�யி� ஐவாயர� மா�ல�. 

(2) 

2916. மனமாைய மாையஇ� மாைய மய�க 



மனமாைய தா�மாய ம�ெறா�� மி�ைல 

பிைனமா�வ தி�ைல பித�ற�� ேவ�டா 

தைனயா�� தி��ப� த��வ�  1தாேன. 

(ப. இ.)  மாையயி� ெதாட�� அ� மாைய�க� மன� ப�றினா��ேக உ�டா�. ப�றாதா��� இ��. 

வள��த வில�கின� வழி�ப�மா� ேபா� சிவைன மறவா மன�தின��� மாைய�� வழி�ப�� மன� சிவ�தி� 

ஒ��கினா� மாைய�� ஒ��கி மா��. மாைய மாயேவ விைன�� ெச���� நிைனயா�� மா��, வீ� அழி�தா� 

வீ������க��, �ழ�கிய ப�ட�க�� பிற�� உட� மா��; இத�கிைவ ஒ�பா��. அ�ேவய�றி மாைய 

இ�ெபா�� எ�� ��வ� அடா�. அ�ஙன� பித�ற�� ேவ�டா? தி�வ�� நிைனவா� தைன ஆ��தி��பேத 

த��வ உ�ைமயா��. த��வ ஆரா��சி, ேசாதைன எ�பன�� இ�ேவ. ஆ�யி�களி� சிவ�� க�ைம எ��� 

உ�ைம�ண�தேல த��வ �ண�வா� த�ைன �ண�த�. இ�ேவ சால� சிற�ததா��. 

(அ. சி.)  மய�க - ச�க�ப�ைத ஒழி�க. ம�ெறா��மி�ைல - ேவ� சாதன� ேவ�டா�. பிைன 

மா�வதி�ைல - அத��ேம� மா�வத�� ேவெறா�� இ�ைல. 

(3) 

 
1. நானா� எ�. 8. தி��ேகா���பி, 2. 

" ேவ��ய நா�. தா�மானவ�, 26. ம�, 10. 

" ம��த�. உ�ைமெநறி விள�க�, 1. 

20. அைண�ேதா� த�ைம 

2917. மலமி�ைல மாசி�ைல மானாபி மான� 

�லமி�ைல ெகா��� �ண�க� மி�ைல 

நலமி�ைல ந�திைய ஞான�தி னாேல 

பலம�னி ய�பி� பதி��ைவ�  1ேபா��ேக. 

(ப. இ.)  வி�மிய ���த� சிவெப�மாைன ந�தி ெயன�� அைழ�ப�. அவைன அவ�ைடய தி�வ� 

ஞான�தினாேல ேபர�� ெப�கி அ� அ��� எ�திற�தா�� மா�ெறாணா உ�தி�ைட�தா�� ெகா�� மன�தி� 

பதி�த� ேவ���. அ�ப�� பதி�� ைவ�பா� சி�தா�த ைசவ� ெச�ெநறி �லக��� சீரிேயாராவ�. அவ�க� ஏைன 

�லேகா� க��� ��� ெபா���� = ஒ��க�கைள� ெபரிெதன� ெகா�ளா�. அ�நிைலேய, 'அக�றா� 

அகலிட�தா� ஆசார�ைத' எ��� நிைலயா��. அவ�க��� 1. ஒ�றா� ��றா� ஐ�தா� விரி�� பிணி��� 



மலமி�ைல. 2. அக��ற� �யராதலி� மாசி�ைல. அக�ேத ஐ�ெத���� �ற�ேத தி�ெவ�ணீ�� சிவமணி�� 

ெகா��தலா� அக��ற� ��ைமயா��. 3. ஒ��க� ப�றா� க���பா� ப�றி� ேதா��� மானாபிமானமி�ைல. 4. 

உலேகா� வ��த ஒ�வா� �லமி�ைல. 5. ஏைனேயா� ெகா��� ���ண�க�� இ�ைல. 6. த�நலமி�ைல. இைவ 

யா�� அ�றவேர அ�றவராவ�. 'அகனம��த அ�பினரா� அ�பைக ெச�'றா�� ஆவ�. அபிமான� - ப��. சிவமணி: 

கட�� க�மணி; உ��திரா�க�. 

(அ. சி.)  பலம�னி - உ�தியாக அைட��. 

(1) 

2918. ஒழி�ேத� பிறவி �றெவ��� பாச� 

கழி�ேத� கட��� நா�ெமா� றாேன� 

2அழி�தா� கினிவ�  3மா�க�� ேவ�ேட� 

ெச��சா� �ைடய சிவைன�க�  4ேடேன. 

(ப. இ.)  'சா�பினா� ேதா�றா� தான�வா� எ�ெபா����, சா�ெபன நி� ெற�ஞா��� 

இ�ப�தைக�'தாக வி��பவ� சிவெப�மா�. அ�� நாவாக�� இ�� ேதனாக�� ெகா��த� ேவ���. அ��� 

இ��� ஒ�றானா� ஆரா அ���ைவ உ�பா�. உ�ேப அ�பவ�. அ�பவ� - அ��தியறித�. அ�தைகய 

ெச��சா� �ைடய சிவைன அவ� தி�வ��ண�வர� தி�வ�� தர உண�வி�� உண�வா�� �ண��� நி��ண��� 

ஓவா இ���ேற�. அதனா� ஒ�றா�� ஒழி�க ெவா�ணாத எ�ைலயி� பிறவி� ெதா�ைலைய ஒ� 

 
1. ஞாலமதி�. சிவஞானசி�தியா�, 8. 2 - 22. 

" அகனம��த. ச�ப�த�, 1. 132 - 6. 

(பாட�) 2. இழி�தா�.3. மா��க��. 

4. அவேன தாேன. சிவஞானேபாத�, 10. 

" ேவ�ேட�. 8. உயி��ணி� ப��, 7. 

" நி�பன�. அ�ப�, 6. 98 - 7. 

வா� ஒழி�ேத�. உறெவ�� ெசா�ல�ப�� பாச� அறேவ கழி�த�. கட��� நா�� ஒ�றாேனா�. ஒ�றாத� எ�ப� 

ெதளி�த பளி�கி� பதி�த மணிேபா���, மலரி� ம��� மண� ேபா��� அக��� அைம�மா� ஒ�றாத�. மணி - 

ெச�மணி; மாணி�க�. அக�� - வியாபக�. அைம� - வியா�பிய�. பிற�திற��ழ�� இளி� வ��வழி ேவ�ேட�. 

அழி�தா�� எ�ப� இற�த� ேபா�� மீ��� பிற�திற��ழ�த�. ேம�� நா�� ந�மண� ��� க�ணியா�� 



��மகி�கி�ேறா�. க�ணியா���ேபா� ேவறாக இ��த இ� ெபா��� �ண��� ஒ�றாகி�ற�. அ� �ைறேய 

�னித� �ண��பி�� நனிமிக� ெபா��திய �னியி� ஒ�பா��. மாைல க���ேபா� �தலி� நாைர� ைகயி� ைவ�� 

நா� ேதா�ற அத�ட� �ைவ��� க��கி�ேறா�. இ� க�� நிைல. நா� உயிரா��; � உயி��� உயிரா��. � ஒ�ட 

ஒ�ட நா� மைற�� ��ேதா��கி�ற�. அ�ெபா�� அ� �மாைல என� ெபய� ெப�கி�ற�. நா� 

உ�ளட�கிவி�கி�ற�. இஃ� ஒ��நிைல. இ�ேவ ஒ�றா� உ�ைம�� ஒ�றா� ஒ��. 'க���கா� நா���னா� 

க�ணியா� கா����, ஒ��லிைற ���யி�பி� ஓ�' எ�பதைன நிைன� ��க. ேம��, 

"ஆணவ�ேதா ட��வித� ஆணப� ெம��ஞான� 

தா�விேனா ட��வித� சா��நா� எ�நாேளா." 

(28) 

எ�ப�� கா�க. 

(2) 

2919. ஆைல� க���� அ���அ� கார�� 

ேசாைல�த� ணீ�� உைட�ெத�க� நா��ைட� 

பீலி�க� ண�ன வ��ெச� வாெளா� 

ேகால�ெப� ணா��� �ைறெவா��  1மி�ைலேய. 

(ப. இ.)  தி�வ�� நிைனவா� தி�வ��ண�வா� அ� தி�வ��க� அ��தியறிதலாகிய த��க�� 

நா���, ஆைலயிலி�� எ��த க��பி�சா��, அ�தாகிய ந�லாவி� �ய பா��, ெவ�ல� க����, வானாள�� 

வ�த��க� நிைற���ள ேசாைல நா�ப� வ�றா ஊ�றா� ��ற�ப�க உ�� நி��� இனிய த�ணீ�� உ��. 

மயி�பீலி ேபா�� நனிமி� விய�த� வ��கைள அ�வ�ெபா�� பைட�தளி�த��� ெச�வி அ��ெப�� 

தி�வா��. அவேள ேகால� ெப�ணாவா�. அவேள வன�பா�றலினளாவ�. அ�தைகய உலக அ�ைனைய� சா��த 

ெம�ய�யா�க��� �ைற ெவா��� இ�ைல எ�க. ஆ�யி�கைள� ேகால� ெச��� அ�ைன ேகால� ெப�ணா� 

எ�� �ற�ப�டா�. ேகால� ெச�த� - வன����த�; அழ� ப��த�; ஒ�பைன ெச�த�. சீல�தா� ெப�பய� 

ஆைல� க���. ேநா�பின� ெப�பய� அ��. ெசறிவின� ெப�பய� ெசறி�தக��. அறிவின� ெப�பய�, ேசாைல� 

த�ணீ�. ேசாைல�த�ணீ�; உ�ைம� ெதாைகயா�� ேசாைல�� த�ணீ�� என� ெபா�� த�� ேசாைல தி�வ� 

நீழைல��, த�ணீ� தி�வ�� ேபரி�ப�ைத�� �றி�பனவா��. 

(3) 

 



1. கனியி��. அ�ப�, 5. 14 - 10. 

" ஆைனயா��. 8. தி�வ�மாைன, 14. 

" ஆணமி�. நால�யா�, 374. 

2920. ஆரா�� எ�ைன அம�டெவா� ணாதினி� 

சீரா� பிரா�வ�ெத� சி�ைத ���தன� 

சீரா� ய�ேக திரிவத� லா�இனி 

யா�பா�� சாரா அறிவறி�  1ேதன�ேற. 

(ப. இ.)  ெபாறி�ல� கரண� ஆகிய இைவ ெப�� உயி�� கிழவ� யாரா�� எ�ைன இனிேம�� க����த 

ஒ�ணா�. காரண�, சீரா� பிரானாகிய சிவெப�மா�� எளிேய� நா�ட�தி�� ���� நிைற�� நி�ற�ளின�; 

அதனா� எ�க. சிவன�யா� எ��� சிற��நிைல உற�ெப�� நீ�கா வா���� ஆ��� ���கி�ேற�. இனி எ�ன 

ேநரி�� சிவைன நிைனயா� சிற�பிலா� எவ� பா�� ேச�வதி�ைல. அ�ஙன� சாராதி���� அறிவிைன� 

தி�வ�ளா� ஒ�வா வ�ண� ெப�றன�. அதனா� இனி யா� பா�� அ�ேக� எ�ேறாதின�. அம��த� - 

க����த�. சி�ைத - ந�ட�. 

(4) 

2921. பிரி�ேத� பிரம� பிணி�தேதா� பாச� 

ெதரி�ேத� சிவகதி ெச�� நிைலைய 

அரி�ேத� விைனைய அயி�மன  2வாளா� 

�ரி�ேத� �ர�திைன ���கி� ேறேன. 

(ப. இ.)  ப�ேட ��லிய மலேநா� நீ��த� ெபா���� பைட� ேபானா� ���� பிணி�க�ப�ட 

விைனமாையகைள� பாச� என அ�ளா� ெதரி�ேத�. அதனா� ��மல� பிணி�பினி��� பிரி�ேத�. எ��� 

ெபா�றா� சிவநிைலயிைன (2913) அ� வ�ளாேல ெதரி�ேத�. அ� நிைலயிைன எ��� ெநறியிைன� �ண��ேத�. 

தி�ைவ�ெத��ைத இைடயறா� ம��� = மன� ஞான அயி�வாளாக� திக��. அதனா� விைன� பிணி�பிைன 

அ��ேத�. விைன� பிணி�பறலா� ���ரமைனய இ� �ட� இைட �ரி�� இ�ெறாழி�மா� ெச�ேத�. தி�வ�� 

ேப�றிைன எ��மா� ���கி�ேற�. 

(அ. சி.) �ரி�ேத� - ெக��ேத�. �ர�திைன - உட�பிைன. 

(5) 

2922. ஒ��க� ��உல ��ெகா� ெத�வ�� 



ஒ��க� ��உல ���யி ராவ�� 

ந��க� ��இனி நம�சிவா ய�பழ� 

தி��க� ேட�கி� தி�தி�த  3வாற�ேற. 

 
1. ��வாய. அ�ப�, 6. 27 - 9. 

" ந� அன�. சிவஞானேபாத�, 10. 2 - 4. 

" ேகாணிலா. 8. அ�ச�பதிக�, 10. 

" வாரா�ட, ���வின. அ�ப�, 6. 98 - 3, 6. 

2. பைட�கல. அ�ப�, 4. 81 - 8. 

" ஆ��வா�. தி���ற�, 985. 

3. சமயேம, ைபய��ட�வி�. அ�ப�, 4. 45 - 5. 4 - 10. 

" உ��தவ�, ஆைல�." 6. 48 - 4. 52 - 2. 

(ப. இ.)  காரிய�லக� பலவாயி�� காரணமாைய ஒ�ேற. அ�ெபா�� �த� காரண�தினி��� பல 

காரிய�ைத�� உ�டா�கி உத�� விைன�தலாகிய நிமி�த காரண�� ஒ�ேற. அ� காரிய ஆ�க�பா�ைட� ெப��� 

பய� எ��வ�� உ�ப�� பலவா�. ஆ�க�பாெட��வத��� �ைண நி��� �ைண�காரணமாகிய அறிவா�ற�� 

ஒ�ேற. அ� வறிவா�ற���� �ைண அறிவி� ஆ�றலா� க�விக� பல. இ� க�விக�� ஆ�க�பா�கேள. எனேவ 

ஆ��ேவா� ஆ�க �த� ஆ�க��ைண ஆகிய காரண�க� ஒ�ெவா�ேற. ஆ�க�பா�க�� அ� வா�க�பா�ைட� 

ெபற�� பய� ����� ஆ�க�பா�� ஆ�க�த�� இ�லாத ஆ�யி�க�� பல எ�க. ஆ��ேவா�, ஆ�க �த�, 

ஆ�க�பா�, ஆ�க��ைண, ஆ�க�ேகா� என�ெபா�� ஐ�தா�. இைவ தி�ைவ�ெத��தா� ெபற�ப�வன�மா�. 

ஆ��ேவா� சிற��, ஆ�க�த� ஆ�க�பா�க� மைற��, ஆ�க��ைண வன���, நட���, ஆ�க�ேகா� யா��. இ� 

�ைறயா� ப�ேவ� உலக�க��� ெத�வ� ஒ�ேற கா�மி�. அ� நட�ெப��� ஆதியா��. எனேவ உட�ெபா� 

�ண��தெல��� உ�தியா� மைற��� ஈ�ேட ெபற�ப��. உலைக�� ஆ�யி�கைள�� க�� நிைலயி� நட��� 

தி�வ�� நட��. ஒ�� நிைலயி� நட��� தி�வ�� வன�� இ� விர��� ஈ�� உலெகன ஓத�ெப�றன. இ� 

�ல��� உயிராவ� சிற��. ஆ�யிைர�� அ� ஆ�யி���� ேபரி�ப� அ��� ேப�யிரா� சிவெப�மாைன�� 

ப��க� ெச�வ� வன��. அ� பழ�ைத ��� எ��� ெபா�றா� இைய�� நி�� இ���வ� யா��. அ�ேவ 'ந�� 

க��� இனி நம�சிவாய� பழ�' எ�� ஓத�ெப�றைத �க�� உரிைம�ைடய�. இனி எ�ப� இனி�� எ�பத� 

�தனிைல இனி�ைப�ைடய பழ� எ�றா��. தி�வ�ளா� அதைன� சா��� அஃ��ட� தி�� க�ட அ�ேய��� 



அ� ெதவி�டா இனி�பா� இ�பா�� திக�கி�ற�. சிவெப�மா� நா�ேவ� நிைலயினனா� நி�� உல� உயி�கைள 

நட��கி�றன�. அைவ கட�தநிைல, காரணநிைல, கட��நிைல, கல��நிைல எ�பன. இைவ �ைறேய சிற��, நட��, 

வன��, மைற��, யா�� எ�பனவ�ைற� �றி�பனவா�. கல�� நிைலயி�க� மைற��� யா��� அட���. இ� ��ைம 

யைன��� அ�ைக ெந�லி�கனிெயன விள��� ம�கா� சிவஞானசி�தியாரி� தி��பா�� வ�மா�: 

"உலகிைன யிற�� நி�ற தர�� ெவ�ப ேதாரா� 

உலகவ ��வி� ேறா�றி ெயா��கி� ெம�� ேமாரா� 

உலகி�� �யி� மாகி �ல�மா� நி�ற ேதாரா� 

உலகினி� ஒ�வ� எ�ப� உ�விைன �ணரா ெர�லா�." 

(1. 2 - 21.) 

இ� நிைல  நா��� வ�மா� நிைன� ��க: கட�தகா ர�ண� கட�த� கல�பா�, உடலி�ப� ேவ�டனா� 

ஒ��. கட�தநிைல ேபரி�ப� ெப�வ�னனாகிய சிவெப�மாைன� �றி��� �றி�பா��. அஃ� உடலி�ப� என� 

�றி�க�ப�ட�. இ�ப�ட� என மா�க. அவ� ஐய�சி� அ� �ற�தா� எ��� ஓத� ெப�வ�. ஐய�சாவன: 

ஐவைகய��: அைவ �த� 5 ெபாறி 5, எ�ண�, மன�, எ��சி, இ���, �ண� 5, ஊழி, ஊ�, உைழ��, உண�� உவ�� 

(அராக�) 5, அ�த�, அ�ைன, அ�ேளா�, ஆ�டா�, ஆசா� 5. எ�பன. 
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2923. ச�திர� பா�ெபா�� ��� சடாதர� 

வ�ெத�ைன யா�ட மணிவிள� கானவ� 

அ�த�� ஆதி�� இ�லா அ��ெபா�� 

சி�ைதயி� ேமவி� திய�க��  1தான�ேற. 

(ப. இ.)  ஆ�யி� நிைனவா� தி�க��, ஐ��ல� நிைனவா� பா���,தி�வ�� ெவளியா� சைட�க� 

அவ�றி� பிற��� பைகைய அக�றி ஆ�யி� சிற��ற ஐ��ல�� �ைணயாக நி��மா� பணி�த��பவ� சிவ�. அ� 

�றி�ேப தி�க�� அர�� ��� தி���றி�பா��. அ�தைகய தி�க�� பா��� ��� தி��சைடயிைனைடயவ� 

சிவ�. வலிய வ�� எளிேயைன ஆ�ெகா�ட��� வர�பிலா இய�ைக� ெப�� ேபரறி�ைடய மணி விள�கானவ� 

சிவ�. ���� �த�மி�லாத 'மா�ற� மன� கழிய நி�ற மைறேயா' னானவ� சிவ�. அ�தைகய அ�� ெப�� 

ெபா�ளாகிய அவ� 'யாவ���� ேமலா� அளவிலா� சீ�ைடயா�' 'யாவ���� கீழா� அ�ேயைன' ஆ�ெகா�� 

அ�ேய� எ�ண�தி�க� வ�ண�ற வீ�றி��த�ளின�. அதனா� அ�ேய� யா� என� எ��� ெச��காகிய 

திய�ைக அ��தன�. தி�வ� �ய�ைக உ�த� உ�ேற�. 
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2924. ப�ெட�க� ஈச� ெந�மா� பிரமைன� 

க�ட� கி���� க��தறி வாரி�ைல 

வி�ட�ேக ேதா�றி ெவ�மன மாயி�� 

��ட� கி��தேதா� �ற�  2வா�ேம. 

(ப. இ .)  சிவெப�மா� ெதா�ைம�க� பைட�பாதி ஐ�ெதாழிைல� ��ெடா�வைர ேவ�டா� 

ெகா�றவனா� நி�� தி�வ�� வழியாக� தி���ள�தளவாேன �ரி�த��வ�. அ� கால�� ெந�மா� 

பிரமைன�� வ�விலா அவேன பைட��� கா�த��வ�. ஊழி�கால�� அவ�கைள�� ஒ��கி மீ��� 

பைட�த��வ�. இ� ��ைமயிைன அறிவா� அரிய�. அ�� வி��வாகிய ேமக�ேபா�ேறா��� தி�வ�� ேபரி�ப� 

ெப� ெவ�ள�தி�க� உ�ள� பதித� ேவ���. அ�ஙன� பதித�� ேவ� எதைன�� எ�ணாத தி�ண� ேச� 

எ�ண� ேவ���. அ�ேவ ெவ�மன�. அ�ேவ �யவி��ைக. அ� நிைல எ�தினா� அைன��லகி���� 

அ�பாலா�� ெபா�� த�ைமயி� ��டாக நி��� சிவெப�மா� கல��� த�ைமயி� ஒ�றா� உடனா� 

ஒ��கி��ப�. அ�தைகய �ய ��ள� ப�ளியைற அவ���� �றாகிய இ��ைகயா��. 

(அ. சி.)  க�� - பைட��. வி�� - சிவான�த�. 
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1. ேத�� 12. ���வ, 9. 

" க�தமல��. அ�ப�, 6. 84 - 4. 

" ேபண�. 8. தி��ேகாைவயா�, 215. 

2. இலயி�த. சிவஞானேபாத�, 1. 2 - 1. 

" ெப��கட�. அ�ப�, 4. 113 - 4. 

" உண��தா��. 8. தி��ேகாைவயா�, 9. 

2925. அ�ைன�� அ�த�� அ���ற த�ல� 

அ�ைன�� அ�த� மாரறி வாெர�ைன 

அ�ைன�� அ�த�� யா�� உடனி��� 

அ�ைன�� அ�தைன யா��ர�  1ேதன�ேற. 



(ப. இ.)  ஈ�ற தா� த�ைதயைர அ�� ஒ�ேற காரணமாக� ெகா�� அறிவத�றி ேவ� எதைன� 

காரணமாக� ெகா�� அறிய ����? ��யாெத�பதா�. அ� �றி�� 'எ�ைன' எ�பதனா� ெபற�ப��. 

அ�ைனயாகிய தி�வ�ேளா��, அ�தனாகிய ெப�� ெபா�ேளா�� அ�ேய�� உடனி��ேத�. ��யி��� 

அவ�க� மா�� அளவிலா� ேபர�பா� ெப��காத� ெகா�டைமயா� அவ�க��� அ�ைமயா� நி�� அவ�த� 

நிைறவிலட�கி அவ�கைள உண�வி�க� உண��ேத�. உணரேவ ெநாசி�பாகிய சமாதியா� எ��� நீ�காவா� 

ம�ன அைம�ேத�. இ�ேவ சமாதி எ��� மய��� ெசயல� நிைல; உய��� ெசய��� நிைல. 

(அ. சி.)  அ�ைன - தி�வ�� ச�தி. அ�த� - சிவ�. யா� - உயி�. 
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2926. ெகா�ட �ழி�� �லவைர ��சி�� 

அ�ட�� அ�ட� தைலவ�� ஆதி�� 

எ��ைச ேயா��வ� ெத�ைக� தல��ேள 

உ�டன� நானினி உ��ெதாழி�  2ேதன�ேற. 

(ப. இ.)  எ��மா� நீ�கமற நிைற�� நி��� சிவெப�மா� 'தாேன உலகா�' த�ைமய�. அவ� 'தமிேய� 

உள� ���'த�ளின�. அதனா� 'இ�� யாேன உலெக�ப�' எ�பத�கிண�க� கட�, சிற�த பனிமைல��சி, 

அ�ட�க�, அ�ட� தைலவ�க�, ஆதியாகிய அர�, எ��ல� காவல� �தலாகிய அைனவ�� எ� வய�ப�டன�. 

எ�ைன ெயனி�? சிவெப�மா� எ� வய�ப�டதா� எ�க. ேவ�த�� வய�ப�டா� அைனவ�� ேவ�த� உரிைம��� 

வய�ப�வதித� ெகா�பா��. இ� ��ைம "ெதாழ�ப�� ேதவ�த� மா� ெதா�வி���த� ெதா�டைரேய" எ��� 

அ�ப� அ��ெமாழியா� உண�க. வய�படேவ அ�ேய�� உ��ெதாழி�ேத�. உரிைம - மைனவி. 

(அ. சி.)  �ழி - கட�. அ�ட� தைலவ� - இ�திர�. ஆதி�� மாைய�� உ�டன� - வச�ப�டன�. 
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1. அ�பினா�. 8. ேகாயி�றி��பதிக�, 2. 

" ெச�யா�. தி��களி���ப�யா�, 59. 

" அ�ேபெய�. " 55. 

2. அர�ெகா�. சிவஞானேபாத�, 2; 1 - 4. 

" ���தழ�. அ�ப�, 4. 113 - 5. 

" பிண�திைன. சிவஞானசி�தியா�, 2. 



2927. நம�வரி� ஞானவா� ெகா�ேட எறிவ� 

சிவ�வரி� நா�ட� ேபாவ� தி�ண� 

பவ�வ�� வ�விைன ப�ேட ய��ேத� 

தவ�வ�� சி�ைத��� தாெனதி  1ராேர. 

(ப. இ.)  பிற�� இற��க�� உ�ப�� ஆ�யி� சிவைன மற�த�யி�. அ��யி� சிவைன நிைன�பத��� 

பிறவாைமயி�றிைள� பத��மாக நம��� ெச���. இ���ைம வ�� ேபா�றி� பஃெறாைடய�களா� உண�க: 

41."வானாட� ேகா�தலா� வ�த ெப��பத�� 

நானா வித�தா� நல�ெப�நா� - தா�மாள 

ெவ�றி� க���த� ேவக� �ட�வ�� 

ப�றி�த� ெவ���வி� பா�கா�ட - இ�ைற��� 

இ�ைலேயா பாவி பிறவாைம எ�ெற��� 

ந�லேதா� இ�ெசா� ந�வாக� - ெசா�லியிவ� 

ெச�தி��� த�க ெசய���� வீெர�� 

ெவ��� �ைர�க விைடெகா��. . . . . ." 

அ�தைகய நம�ற� ெவ���வ� சிவைனமறவா நம�� உறவாவ�. மற�� வ�வேர� அ�ேய� சிவ�ற� 

மீளாவ�ைம எ�� தாேம உண�மா� அவ�ற� அைடயாளமாகிய தி�ைவ�ெத���� பைட� கல�ைத 

ெவளி�பட வ���ேவ�. இ�ேவ ஞானவா�. 'ஞானவா� ஏ��ைமய�' எ�ப�� இ�ெபா���. 

சிவெப�மா�ற� ��வ� வ�வராயி� அ�ேய� வண�கி உட�ெச�வ� மாறா உ�தியா��. பிற�பி�� 

ஏ�வாகிய இ��ேச� இ�விைனகைள�� தி�வ�ளா� ப�ேட அ��பி���ேள�. 'சிவ�ைத� ேபணி� 

தவ�தி�� அழ�' எ�ப� ெச�தமி� ��ெமாழி அ�தைகய சிவ�ைத� ேப�� சி�ைதய��� எதிராவ� 

யாேர? ஒ�வ�� இல� எ�பதா�. 'எதிராேம ' எ��� பாட�தி��� தவ� வ�� சி�ைதய���� 

சிவெப�மா� ெவளியாவ� என� ��க. 
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2928. சி�த� சிவமா� மல���� ெச�றவ� 

��த� சிவமாவ� ேதாயா� மலப�த� 

க��� சி��� கலக�� ைககாணா� 

ச�த� பரவி�� தானாெம�  2ெற�ணிேய. 



(ப. இ.)  இைடயறா� தி�ைவ�ெத��ைதேய கணி��� ந�றவ� ேப�றா� கணி�ேபா� ெந�சக� 

சிவனி��ைகயா� சிவவ�வா�� 

 
1. ஞமென�பா�. அ�ப�, 5. 97 - 18. 

" கா�ெகா�. " " 92. - 3. 

" வைரயா�. " 6. 47 - 3. 

" காவிரியி�. " " 71 - 2. 

2. நி���ணனா�. சிவஞானேபாத�, 9. 2 - 1. 

" ��திெநறி. 8. அ�ேசா�பதிக�, 1. 

திக��. அ� சிவ��ணிய� ேப�றின� ��மல� பிணி��� அ�றவ ராவ�. அ�தைகேயா� இய�பாகேவ 

���ணம�றவரா�, மி�க எ��ண� உ�றவரா� உ�ள சிவெப�மா� அ�யவராவ�. சிவன�யாராதேல சிவனாத�. 

அ�, "ெப�ைமயா� த�ைமெயா�பா� ேபணலா� எ�ைம� ெப�றா�" எ��� ேச�கிழா� தி�ெமாழியா� உணரலா�. 

���ண� மாயாகாரிய�. எ��ண� மாயாத தி�வ�� காரிய�. மல�பைசயாகிய வாசைன� பிணி�பி�� 

ெதாட��றா�. எனேவ அவ�க�பா� பித��ைர��, சி� ச�ைட��, ெப�� ெப�� �ச�� உ�டாகா. ெசா��� 

ெபா��� பரவி��வாகிய மாயாகாரிய ெம�� வி�ெடாழிவ�. பரவி��: நாதவி���கைள� பய��� மாமாைய. 
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2929. நிைன��� மற��� இலாதவ� ெந�ச� 

விைன�ப� ற���� விமல� இ���� 

விைன�ப� ற���� விமலைன� ேத� 

நிைன�க� ெபறிலவ� நீளிய  1னாேம. 

(ப. இ.)  நிைன��� மற��� சிவைன� கலவா� ேவறி���� நிைலயி� நில�வன. இ�விர��� இ�லாதவ� 

ெந�ச� விைன� ப�ற���� வி�மிய ெந�சமா��. ப��கேவ��ெம��� நிைன��� ப��தபி� மற��� பாட� 

ைகவர�ெபறாத ��றாநிைலயி�க� உ�டா�. பாட� ைகவ�தபி� அைவ இர��� உளவாகா. அ�ேபா� இைறவ� 

தி�வ��கல�� எ�தியபி� நிைன��� மற��� தாமாகேவ அக��. க���ந�லா� ெசா�ல�� க��தி� மா�கலமா� 

தி��தாலி (2868) ��ட�ப�வத� ����ட ேவ��ேம எ��� நிைன��� கால இைடயீ�டா� அத�க� மற��� 

உ�டாவன இய�ைகேயயா�. தி��தாலி க��தி� ��ட�ப�டத�பி� அ� தி��தாலி தாமாகேவ அ�ந�லா� 

திக�வ�. அ�ேபா�றேத சிவெப�மானாகேவ நி�ற�. அ�ஙன� நி�பா�த� விைன�ப��� தாேம அ�ப��. 



விைன�ப�றறேவ விமல� ேமேலா�கி விள��வ�. விைன�ப�ற���� விமலைன நா� இைடயறா� ஒ�க�ெபறி� 

எ��� ஒ��ேபா� நி�� இய�� இய�பினனாவ�. 
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2930. சிவெப� மாென�� நானைழ� ேத�த� 

தவெப� மாென�� தா�வ�� நி�றா� 

அவெப� மாென�ைன யா�ைட நாத� 

பவெப� மாைன� பணி��நி�  2ேறேன. 

(ப. இ.)  தி�வ���ைணயா� சிற��� வன��� ெப�ைம�� இய�பாகேவ ஒ���ைடய சிவெப�மாென�� 

அ�ேய� காதலா� கசி���கி� க�ணீ� ம�கநி�� ெம�லிய இனிய தமிழா� வ�ைல அைழ�ேத�. அைழ�த�� 

அவ� தா�சைட� ெபாலி�த அ��தவ� ேதானாதலி� ��நீ� �சிய �னிவனா�� தவ�ேகால��ட� தவ� 

 
1. நி�ைனெய�. அ�ப�, 4. 112 - 4. 

2. சா�ப. " 6. 5 - 4. 

" சிவென��. " 4. 113 - 9. 

ெப�மானாக எ��த�ளிவ�� கா�சி த�த�ளின�. அவமாகிய ப�� அ�ற ெப�மா�� அவேன. அதனா� அவ� 

ப�ற�றா� எ�� பரவ�ப�கி�றன�. அவேன அ�ேயைன ஆ�ைடய நாத�. உ�ைம� ெப�மானா� உலக 

���த�வனா� எ��� ெபா�றா�நி�� ந�ற��� ந�பைன 'நமசிவய' என ந�றமிழா� ப�ப�கால� வா��தி� 

பணி�� நி�ேற�. 

(14) 

2931. பணி��நி� ேற�பர மாதி பதிைய� 

�ணி��நி� ேற�இனி ம�ெறா��� ேவ�ேட� 

அணி��நி� ேற�ட� ஆதி� பிராைன� 

தணி��நி� ேற�சிவ� த�ைமக�  1ேடேன. 

(ப. இ.)  யாவ���� எைவ��� யா��� ேமலாக�� ���த� காரணமாக�� விள��� சிவெப�மாைன� 

தி�அ�ளா� பணி�� நி�ேற�. 'பணித� எ�லா���� ந�றா�' எ��� ப�பிைன மறவா� �ணி�� பணி�� 

நி�ேற�. அ� சிவெப�மா� �கேல மாறா� �கெலன� �ணி�� நி�ேற�. அதனா� இனி ம�ெறா��� ேவ�ேட�. 

உடலாகிய உ�ள�தி�க� அவைன அணியாக அணி�� ேச��� நி�ேற�. ஆதி�பிரா� அ�யிைண�கீ� 



அட�கினைமயா� எ�லா அ�ல��ேபா� அைமதிெப�� நி�ேற�. சிவேன வி�மிய ���த� எ���, இற��� 

பிற�பி�லா இைறவென���, எ��வா� �ண�� எ�மா� எ���, பிைழெபா���� விைழத� ெபரிேயாென���, 

ஆ�யி�க�� இறவா இ�ப� ெப�வா�வா� சிற�ப��� ெச�ெபா�ெள���, இய�ைக உ�ைம அறி� இ�ப� 

ப�ணவென���, இய�ைக அ�� அறி� ஆ�ற�ேச� 'விைனயினீ�கி விள�கிய அறி�ேச� �ைனவ�' எ���, 

ஒ�றா� ேவறா� உடனா� நி��� எ���, ெபா�றா இனிய� எ���, 'ேபா��� வர�� �ண��மிலா� ��ணிய' 

ென���, ஐ�ெதாழி� அ�ளா� �ரி�� ைம��ேச� ம�றவாணென���, 'சிவென�� நாம� தன�ேக உைடய 

ெச�ேமனி எ�மா�' எ���, ெச�ெபா���ணிவின�த� சீ�ைடெந�சக� அகலா ஏ�ைட ஏேறாென���, 

'ெபா�கமிலாதவ� ெந�சி� ���நி��� ெபா�னா� சைட���ணிய' ��கணென���, 'ெத�னா �ைடய சிவேன 

ேபா�றி' என�� 'எ�நா�டவ���� இைறவா ேபா�றி' என�� இய�ப�ப�� இய�� எ���, 'க�லா� ெந�சி� நி�லா� 

கட�'ெள���, இைவ �தலாகிய பிற�� ெப�மா� சிவ� த�ைமகைள விள��� ெச�தமி� மைறெமாழிகைள 

அவன�ளா� க��ெகா�ேட�. "க�ேட� அவ� தி��பாத� க�டறியாதன க�ேட�" எ��� அ�ப� அ�ளிய 

ெச�தமி�� ெச�மைற�� கா�க. 
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2932. எ�ென�ச� ஈச� இைணய� தா�ேச��� 

��ன�ெச� ேத�த ���� பிற�ப�� 

த�ென�ச� இ�லா� தைலவ� தைலவிதி 

பி�ன�ெச� ெத�ைன� பிண�க��  2தான�ேற. 

 
1. ேவ�ேட�. 8. உயி��ணி� ப��, 7. 

" �வி��. அ�ப�, 4. 411 - 2. 

2. ந�ென�ேச. ச�ப�த�, 2. 40 - 3. 

(ப. இ.)  அ�ைமயாகிய எ��ைடய எளிய ெந�ச� சிவெப�மானி� அறி� ஆ�ற�களாக விள��� எ��� 

ப�கமி� ெசறிவாக�த��� தி�வ��வநாயனா� அ�ளி�ெச�த ெப�வா�வா� தி���றளி� இைணய�க� ேந� 

இைணய�கைள� �ைணெயன அ�ளா� ேச��த�. ேச�த� - இைடவிடா� நிைன�த�. ஆதலா� அ�ஙன� 

நிைன��� �றி�பாகிய ��ன�ெச�� 'பா�� பரவி� பணி�த�'. பணியேவ பிற�� ��வ�� அ��த�. ��வ�� 

அ�வ� வழி�ேப�� ஒழி�� வி��ேப� ஒ�ேற எ��வ�. வழி�ேப� பத��திக�� அபர��திக�� வி��ேப� 

இர�டற�கல�� எ��மிலாத திர�ட இ�ப�திைன அ��ட� �க��� அ��த�. ஆ�யி�க� த��ைன�ேபா 



��ளவைர�� அவ�த� ெந�ச� சிவென�சமாகா�. அஃதாவ� சிவைன இைடவிடா� நிைன�பதா� சிவ� 

ேமேலா�கி�திக�� ெந�ச� சிவென�ச�. அஃ� ஆகா� எ�பதா�. சிவென�ச� ஆகாெதனேவ அ��ைன���ள 

ெந�ச�தி� சிவ� விள�காத தைலவனாக இ��கி�றா�. இ� "����கா� ேதா�ேமலராகி விழி���கா�, 

ெந�ச�த ராவ� விைர��" (1218) எ��� தி�வ��வ�பயைன ெம��பி�கி�ற�. ���த�: சிவைன மற�த�. 

விழி�த�: அவைன நிைன�த�. ேதா�ேமலாத�: பிற�பினி� ெச��த�. ெந�ச�தராத� சிற�பினி� ெச��த�. 

ேம�� "ெந�ச�தா� காதலவராக ெவ���ட�, அ���� ேவபா� கறி��" (1128) எ��� ெச�தமி�� 

ெபா�மைற�க� ேம�ேநா�காக ேநா�கி� அ�பிய� ெபா���, ��கிேநா�கி� அ�ளிய� ெபா���, �க��� 

ேநா�கி� அ�யிய� ெபா��� விள�க அ�ளிய வ�றா�� உணரலாம.◌் அ�பிய� - உலகிய�. அ�ளிய� - வீ��ய�. 

அ�யிய� - ேப�றிய�. �த�க� அ�பியலாக ேநா�கி� உட�றவா� காதல� ெந�ச�தாரா�ள�. அதனா� ெவ�பமான 

ெபா��கைள உ�ண நிைன�க��. அ��கி�ேற�; அவ�த�ைம� ���வி�ெமன� ெகா�ளலா�. அ�ளியலாக 

ேநா�கி� ஆ�யி�� காதலானாகிய சிவெப�மா� ெந�ச�� எ��� ��சா� வ�சி�� நி��� எ� 

உ�ள�கவ�க�வ�: ஆதலா� தீய நிைன�களாகிய ெவ�பமானவ�ைற நிைன�க அ��கி�ேற�; அவ��� 

ெவ��பிைன� த�மாகலா�. அ�யியலாக ேநா�கி�, எ�ென�ச� அவ��� அ�ைம�ப�ட ஞா�ேற அவ�ைடைம 

என� ���பி�க�ப�ட�. எனேவ அவ� நிைன�பி�தால�றி ஏ�� நிைன��� நிைன�பிேன� அ�ேல�. இ� 

'மற��மாறிலாதெவ�ைன மற�பி���, பிற��மா� கா��னா�' எ��� தி�ெநறிய தமிழா� விள���. ஆதலா� 

ஏைனயா� ந�ெனறி நா�ைமயி� �கா� ��ெனறி���� பிற���� வி�தா� தீயன அவ� எ�ண அ��கி�ேற� 

அவ��� ெவ��பிைன� த�மாகலா�. இ� ெபா��� ெவ���டெல�பைத உ�ண என� திரி�க. ஆயி� 

எ�ென�ச� அவ� த�ென�சமாய�. "ந�ேற ெச�வா� பிைழ ெச�வா� நாேனா இத�� நாயகேம" 

எ�றி��பத�லா� ஏ�மிேல�. தைலவிதியாகிய ஊ� ஏ�ற விைன என�ப��. அ�காரணமாக நிக�வ� ஏ� 

விைனயா��. அவ�ைற� த�ன�நிைனவா� �ைறேய உட�ழா�, பிற� ஊ��� உரமா�� கழி�ெதாழி�ப�. ஆதலா� 

பி�ன�ெச�தலாகிய ேவ�ப��தின�. ப��தேவ எ�ைன� பிண�கினி��� வி�வி�தன� 'எ�ைன� 

பிண�க��தா�' எ�பைத 'எ� பிண�� ஐ அ��தா�' என�ெகா�� எ�ைன� சா��த ஐவைக மல�கைள�� 

அ��தா� எ�பதைன ஆ��தா���ண��தி���க. 
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2933. பிண�க�� தா�பிணி ��ப�� ெத��� 

கண�க�� தா�டன� காண�தி எ�ைன� 

பிண�க�� ெத��ட� ��வ�த ��ப� 



வண�க�� ேற�சிவ� வ�த�  1தாேன. 

(ப. இ.)  அ�ேயைன ந�தியாகிய சிவெப�மா� உலகிய� பிண��களினி��� வி�வி�தா�. 

��பிைனயக�றினா�. வா�நா�கண�ைக எ�ணி ஆ�� ���த� மா�� ம�யேவ�� எ��� உலேகா� 

ெசா��� கண�கிைன�� அ��� ஆ��ெகா�டன�. அதனா� அ�ேய� ��வ�� ேதா��� ��ப�கைள 

அக��ற�கல�களாகிய எ�ண�, எ��சி, இ��� எ��� க�விகளி� த�ைமக� என� க�� 

ெக��ெதாழி�ேத�. ஒழியேவ ���த� சிவெப�மா� ெவளி�ப��� தி�வ���ரி�தன�. 
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2934. சிவ�வ�� ேதவ� �ழா�ட� �ட� 

பவ�வ� திடநி�ற பாச� அ��தி�� 

அவென�ைத யா�ட�� ஆதி� ெப�மா� 

அவ�வ�ெத� ��ேள யக�ப�ட  2வாேற. 

(ப. இ.)  வி�மிய ���த� சிவெப�மா� ேபர�ளா� ந�தி �தலிய ேதவ� �ழா��ட� எ��த�ளி 

வ�தன�. வ�� அ�ேய���� பிற�� இற���கைள� த�� ேபரா� ெப�� ��ப�த�� சி�றறி� ��டறி�களாகிய 

உயி�ைம, உைடைம எ��� ப� பாச� த�ைமகைள அ��த�ளின�. அவேன அ�ேயைன� ப�தி�றி எ�ைம�� 

�ர��� எ�ைதயாவ�. அ�ேயைன ஆ��ெகா�ட�ளிய ஆதி� ெப�மா�� அவேன. அவ� த�ன�ளா� அ�ேய� 

உ�ள��� வ���றன�. 
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2935. க���� ேத�� கல�தேதா� காய�தி� 

அ���� க�த� மாகிய ஆன�த� 

வி��பிேய உ�ள� ெவளி�ற� க�டபி� 

க���� ைக�த� ேத��  3�ளி�தேத. 

 
1. பிண�கி. 8. தி��க����ற� பதிக�, 1. 

" ஓ�நா�ண�. ஆ�ர�, 7. 48 - 3. 

" எ�ைத. �றநா��, 175. 

2. �ைறவிலா. 8. ேகாயி�றி��பதிக�, 5. 

" ெந��ேபா. 12. க�ண�ப�, 106. 



" ெச�ைம நல�. 8. அ�ேசா� பதிக�, 9. 

3. அ�ட� வா���. அ�ப�, 5. 39 - 3. 

" விைட��. " 4. 112 - 1. 

" ெகா�ேள�. 8. ெம��ண�த�. 2. 

" ேவ�பி�. ���ெதாைக, 196. 

(ப. இ.)  க��பாகிய உ�ட�� ேதனாகிய உற�க�� மாறிமாறி வ��ெகா������ சர��நிைற 

காய�ைபயாகிய இ��ட�பக�� �ைள�� கிழ���ேபா�� ேதா��த�� நிைல�த�� ேபா���ள நிைலயிலா� 

சி�றி�ப�திைன உ�ள� வி��பி �க��த�. அ���ள� அ�வி�ப�க� நிைலயா என அ�ளா� ெவளி�பட� 

க�ட�. க�ட�� க��பாகிய உ�டலி�� ேதனாகிய உற�கலி�� உ�ள� ெச�லவி�ைல. உ�ள� வலிய 

ஆ��ெகா�ட வ�ளலிடேம ஓவா� ெச��கி�ற�. 

(அ. சி.)  க���� ேத�� - உ�ட�� உற�க��. அ���� க�த�� - ேதா��த�� நிைல�த��. 

ெவளி�ற� க�டபி� ந�றா� அ�பவி�த பி�. க��. . . . . . . . �ளி�தேத - உ�ட�� உற�க�� ஒழி�தன. 
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2936. உ�ள சரியாதி ஒ��ேய மீ�ெட�பா� 

வ�ள� அ��திேய ைவ�த வள�பா�� 

ெச�வன எ�லா� சிவமாக� கா�டலா� 

ைகவள மி�றி� க��கட�  1ேதன�ேற. 

(ப. இ.)  எ��� உ�ளதா� நி�� பய� அ��வதா� உ�ள 'சீல�, ேநா��, ெசறி�, அறி�' எ��� 

ந�ெனறி நா�ைமயி� வாயிலாக (2615) அ�ேயைன� பயி��வி�� அவ�றினி�� மீ��வி�த�ளின�. பி�� 

வ�ளலாகிய சிவெப�மா� த� தி�வ�யி�ப�திைன உ�பி�த�ளின�. அவன�ளா� அ�சிற�பிைன� 

பா��ெகா����கி�ேற�. பா�த� எ�ப� பட�த�� பாட�� ஆட�� ஆகிய ��திற விைனக�� ந��� 

அவன��ேக ஆ��வி�� அ�பி� விைளவா� இ�பெமா�ேற �����ெகா����த�. ஆ�டா� 

க�வியாக���ட அ�ேய� வாயிலாக ஈ�� நிக��த�ெப�� ெசயெல�லா� சிவ� ெசயெலன��, 

கா�பனெவ�லா� உ��ைற�� அவ� தி�வ�ெளன�� உண�வி�க� உண��தி� க��ெகா����க� 

பணி�த�ளின�. எ��விைனயாகிய ைகவள� எரிேச� வி�ெதன மா��தைமயா��, ஏ�விைன 'உண�கிலா 

வி�ெதன' ஓ��தைம யா��, ஏ�றவிைன உட�ழா�� ேத��தைமயா�� இ�னேமா� அ�ைனவயி�றி� ���� 

பி�ைன� ேப��வி��� க�நிைல கட�� அ�நிைலயா� சிவனிைல எ�திேன�. 
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2937. மீ�டா� கமல��� அ�கி மிக�ெச�� 

��டா விள�கி� றகளிெந� ேசா�த�� 

��டா� ஒ��தி �வன� டாமணி 

மா�டா ெனா�வ�ைக வ�த�  2தான�ேற. 

 
1. அய� தைல. 8. தி��ெபா� ��ண�, 18. 

" பாட. " ஆன�தாதீத�, 100. 

" �ல� பா��. " தி��ெத�ேளண�, 20. 

" பிண�கிலாத. " தி��க����ற� பதிக�, 1. 

2. ஒளி��. ெகா��கவி, 1. 

" மீ�டா�. 8. தி��ேகாைவயா�, 244. 

(ப. இ.)  �ல�வ�வாக� ெச��� உ�ள�தாமைரயிைன� தி�வ�ளா� தி��பி� சிவெப�மா� தி�வ��க� 

ைவ�த�ேவ���. ைவ�கேவ அ�கியாகிய தி�வ�ெம��ண�� ேம�ேம� ��கிவள��. ��டாவிள�கி� 

தகளி�த�ைம ெதா�ைமேய வா��த ந�ைம��ரிய ஆ�யிரினிட�� ெந�யாகிய தி�வ�� ேபரி�ப�ைத� 

தி�வ�ளா� ேச��த�ேவ���. ேச��கேவ அ� ��ளமாகிய அைமதிமி�க அ��நிைற ஒ��தி 

ஏ���ெகா�டன�. அவேள ந�லா�. அவேள ப�யிலா ��மணியைனயா�. அ�நிைல அ�ளா� ைகவ��ற�� 

அறியாைமைய� ெச��� ஆணவவ�லி�ெள��� ெகா�ேயா� ெசயல�� மா�� ம��� ஒ��கின�. 

(அ. சி.)  மீ�டா� - இ�திரிய� ேபா�கினி��� மீ�டா�. கமல� - உ�ள�கமல� ��டாவிள�� - சீவ�. 

தகளி - உ�ள�. 

(21) 

2938. அ��� உ�கி அ�வ� அர��வ� 

எ��� உ�வ இரா�பக� ஏ��வ� 

எ�ெபா� மணிைய இைறவைன ஈசைன� 

தி�ப� க��ப� தி���வ�  1தான�ேற. 

(ப. இ.)  தி�வ�� நிைனவா� நீ�காேதா��� ேபர�பா� உ���கி இ�பேவ�ைக� ெப��க இய�பா� 

இனிய அ�ைகயிைன� �ரிேவ�. அ�� �ைறயிர�� �ைறயி�தலாகிய அர��தைல� ெச�ேவ�. எ���� 



உ��மா� இர�� பக�� இைடவிடா� 'ெதா�� �மல� �வி� �தி��நி�� அ�� கா��� அர�றி' 

வண��ேவ�. எ� உண�வாகிய ெபா�னி�க� அ�ளா� அ��திய விைலவர�பி�லா இய�ைகநிைலேச� 

ெச�மணிைய, ெத�னா�டா���ரிய சிவேன. எ�நா�டவ���� இைறவனாகலி� அ�தைகய இைறவைன, 

'எ�ெனா�பி� எ�ைன�� ஆ�ெகா�ட�ளிய' ஆ�டவைன அவ� தி�வ��ண�வா� காண�ெப�ேவ�. 

காண�ெபறி� தி�பதாகிய ஊ�தைல� �ரிேவ�. க��பதாகிய உண�தைல ஆ��ேவ�. தி���வதாகிய �ண�தைல� 

��ேவ�. தா� - அைச. 
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2939. மன�தா� விரி�� �வி�தமா த�வ� 

மன�தா� விரி�� �வி�த� வா� 

மன�தா� விரி�� �வி�தம� னாவி 

மன�தா� விரி��ைர மா�ட�  2வீேட 

 
1. ��ைன. அ�ப�, 5. 91 - 2. 

" ஊட�. தி���ற�, 1109. 

" �ல� ேப�ெகா�. " 1267. 

" ��ேவ�. 8. தி�வ�மாைன, 17. 

" நா�. அ�ப�, 5. 63 - 8. 

" ஆன�த. 8. தி��ேகாைவயா�, 307. 

2. உைரமா�ட. 8. தி��ேதாணா�க�, 14. 
" (பாட�) தவ�, �யி�, ��திேய. 

(ப. இ.)  ந�ெனறிநா�ைம (2615) ந�றவ�தா� தி�வ�� வீ��சி எ�த�ெப�வ�. அ�ஙன� ெப�றவ� மன� 

தி�வ�ளியிலி� விரி��. பி�� தி�வ�யியலி�க� ேவ�ைக��டா��. ேவ�ைக��டாகேவ அ�ேயைன� 

'ேபா�க�ளீ�' எ�� �ைறயிட ேந��. ேநரேவ தி�வ�� ெப�வா�வி�க� உ�ள� �விதலாகிய ஒ���தைல 

எ���. இ� ��ைம வ�� தி�ெநறிய தமிழா� உண�க. 

"த�கி�� தீர�� தாளா லர�கைன 

உ�கி�� ெதா�க �ய�வைர� கீழி�� 

ந�கி�� தீரி�� ந���� ெப�மண� 



��கி�� தீெரைம� ேபா�க� ளீேர." 

(3 - 125. 8) 

"பா�� பலநா� பயி�றத�பி� �வர� 

நா�னேர ந�ம�க� நாயன��-��ய�� 

வீேட விைழ���ளா� ேவ�ட இ��தஅவ� 

ஏேட ���கனிவா� இ��." 

எ�பதைன�� நிைன� ��க. 

அ� நிைல யி�க� உைற�� நி�றா��� இய�பாகேவ உைர மா�டக��. அதனா� உயி��� ஒ����. �� 

உயி��பி�க� விரி�தமன� இ�ெபா�� �வி�� ஒ���� தி�வ�யி�பி�க� நிைலெப�ற ஆ�யிரி� மன� 

தி�வ�ளியலி� விரி�தநிைல நீ�கி தி�வ�யியலி�க� ஒ����. உைரமா�டெதா�ைற உைரமா�ட நிைலயிேலேய 

எ��த� ஏ��ைட�தா��. உைடமா�டெதா�� - மா�ற� மன�கழிய நிைற மைறேயா�. உைரமா�ட நிைல-ேம�ைம 

ஞானமாகிய ேமானநிைல. 
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21. ேதா�திர� 

(�க��) 

2940. மாயைன நா� மனெந�� ேதேரறி� 

ேபாயின நாடறி யாேத �ல��வ� 

ேதய�� நா�� திரி�ெத�க� ெச�வைன� 

காயமி� னா��ைட� க��ெகா�  1ேடன�ேற. 

(ப. இ.)  மாைய நிைல�பத��� தாரகமாகிய நிைல�களமாக இ��பவ� சிவெப�மா�. அவ� அ� 

நிைலயி�க� மாய� எ�� 

 
1. நா�. அ�ப�, 5. 1 - 10. 

" ேத��. " 4. 9 - 12. 

" ெவ�ள� " 5. 98 - 3. 

" வி�ணினா�. " " 46 - 5. 



" ஈசனீசென�. " " 93 - 3. 

" வி�ணி. " " 46 - 5. 

அைழ�க�ப��. ஆ�யி�க� அவைன அைடய நா� மனமாகிய ெந�ய ேதேரறி ஓ��. ஓ�வெத�ப� எ�ைலயிலா 

எ�ண�ைத அ��� பக�� ஓயா� எ��த�. அ� ெவ�ண�திைனேய நா� என நவி�றன�. அ� 

ெவ�ண�தி��ேகா� எ�ைல காணாைமயா� �ல���வ�. இ�ேவ 'ேபாயின நாடறியா� �ல��வ�' எ�பதா�. ேதய�� 

நா�� ேநயமி�� ஓயா� ஓ��ெச�� நா�வ�. அ�ேய�� ��வா� பி� ���� ப�னா� அைல�ேத�. ெபா�னான 

இ� �ட�ெப�� நா���க� ந�ல�ளா� நா�� க��ெகா�ேட�. 

(அ. சி.)  மாயைன - மாையேயா� ��ய சிவபிராைன. ேபாயின நா� - ச�க�ப�தி� எ�ைல. 

காயமி�னா��ைட - உட�பி��. 
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2941. ம�� மைலேபா� மதவா ரண�தி�ேம� 

இ�னிைச பாட இ��தவ ராெரனி� 

��னிய� கால �த�வனா� நாம�ைத� 

ப�னின� எ�ேறெம�� பாடறி  1வீர�ேற. 

(ப. இ.)  நிைலெப�ற ைகலாயமைல எ�� ெசா�ல�ப�� அக� �ற�கலனா� அ�த� கரண�க��, அ� 

மைலேபா� காண�ப�� மதயாைனயாகிய உண�ெவ��சியி� ேதா��� �யமன�தி�ேம� ெம�ய�யா�க� 

ெச�தமி� இ�னிைச வ�தவ� பாட எ��த�ளி இ��தவ� யாெரனி� காலெம���� காலமாக விள��� 

காலகாலனாகிய வி�மிய ���த� சிவெப�மா� எ�க. அவ�த� தி��ெபயரா� ெச�தமி�� தி�ைவ�ெத��ைத� 

பலகா� எ��� ஓதின� எ�க. அவ�க� யாெரனி� ெப�ைமேச� தி�நீலக�ட� ெப�மானாகிய சீக�ட���திர�, 

தி�ந�திேதவ� �தலிேயா� எ�க. 

(அ. சி.)  ம��மைல - உட��. மதவாரண� - மன�. கால �த�வனா� - த��வ�கைள� பைட�தவ�. பா� - 

ெப�ைம. 
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2942. ��தினி� ��ைத �கிழிள ஞாயி�ைற 

எ�தைன வாேனா�� ஏ��� இைறவைன 

அ�தைன� காணா தர��கி� ேறைனேயா� 

பி�த� இவென�� ேப�கி�  2றார�ேற. 



(ப. இ.)  ெத�ற�� தமி�� எ��� நி�� நில�� ெத�கட� பிற�த வா�ெப�� ��தி�� சிற�த ��� 

ஆணி��� என�ப��. அ� ��தி�� சிற�தவ� சிவெப�மானாவ�. ஆ�யி� உ�ள�தி�� ேபரறி�� 

ேபெராளி�பிழ�பா�� ேதா��பவ�� அவேன. அ� நிைலயி� அவ� �கிழிள ஞாயிெறன�ப�வ�. அவ� தி�வ� 

 
1. வி�ைதேயா. சிவஞானசி�தியா�, 1. 3 - 16. 

" ந�காயி. 8. தி��சாழ�, 11. 

" ஆல�. ஆ�ர�, 7. 61 - 1. 

2. ேக�டாேயா. 8. தி�வ�மாைன, 6. 

" அ��. அ�ப�, 5. 97 - 14. 

" ஆதி. 12. ச�ப�த�, 429. 

இைணயிைன எ�லா� ேதவ�� வ�லவா� ெதா�வ�. அ�தைகய சிவெப�மாைன உ�ைமநிைலயி� - 

உண��நிைலயி� அ�ளா� க�� த�ைன� காணா�க�, க�ணா�ைய� கா��கா� த�ைன அக� 

க�ணா�யினக��� கா�மா� ேபா�� காண�ெப�றிேலேன என அ��� பக�� ஒ��� வாெய�லா� 

ஓவாதர�றின�. அதைன� க�ட பிற� அ�ேயைன� பி�தென�� ���ெச�� ப�யி�மிைச� ���கி�றன�. க� 

த�ைன� கா�மா�ைற� பி�வ�மா� நிைன� ��க: 

"க�ணா �ைய�கா�� க�ேண தைன�கா�� 

ெப�ணா�தா� காண�யி� ேப��கா�-க�ணா� 

உ�ேதா��� ப�ெபா��� ஓ�வா� தி�வ�யி� 

உ�ேதா��� ப��யி�� ஓ�. 

(அ. சி.)  �கி� - உ�ள�தி� இ��கி�ற. 
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2943. ����நி� றாென�க� ��ணிய ���தி 

����நி� றாென�க� ேபாதறி வாள� 

����நி� றான� யா�த�க� ெந�ச� 

����நி� றாைனேய ேபா��கி�  1ேறேன. 

(ப. இ.)  தி�வ�� நிைனவா� ெபா�வ�� ெப�ெணா� �றனா� ப�ணம� ��ணிய� அ�ேய� 

ெந�சக��� ���� நி�றன�. அவேன அறவாழி அ�தண�. அ�ேய�க���� ெச�வி வ�வி��� 



தி�வ��ண�விைன� ேபாதி��� ���ண�வின�� அவேன. அ�தைகய ேபாதறிவாள� எ���ள� 

����நி�றன�. ெம�ய�யா�க�த� தி���ள�ைத 'ெந�சிைன� ��ைம ெச�� நிைன��மா நிைன�பி��'� 

���� நி�றவ�� அவேன. அ�தைகய ெப��ெபா��கிளவியாைன அவ� எ�னக� ���தைமயா� 

ேபா��கி�ேற�. இ�, பாட� பயி�றியா� ப�பதைன� பாடெலா���, �ட�ெச� தா�தா� �ற�, 

எ�பதைனெயா���. 

(அ. சி.)  ேபாதறிவாள� - எ�லா� அறிபவ�. 
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2944. �த�க� ணா�யி� ���தில� ேபா�ள� 

ேவத�க� ணா�யி� ேவேற ெவளி�ப�� 

நீதி�க� ணா� நிைனவா� மன��ள� 

கீத�க� ணா�யி� ேக��நி�  2ேறன�ேற. 

(ப. இ.)  �த� க�ணா� ெய�ப� �க��� கா�� க�ெபாறியா��. அ�க����� �லனா� வ�ண� 

அைம�த நிைலைமய� 

 
1. ����. அ�ப�, 5. 93 - 8. 

" ெச�க. " " 95 - 11. 

" கீதரா��. " 5. 33 - 7. 

" கீத�ைத. ச�ப�த�, 2. 43 - 5. 

2. ��ப�. அ�ப�, 4. 103 - 3. 

அ�ல� சிவ�. சிவ� கா�சி� �லனா� ேதா�ற� அைன��� அவ�ற� தி�வ���ேவ. இ��� அவ���� 

சா���வா��. இஃ�, "ஈசன சா��� எ���� அணி�ேதா� கிழிபி����, பா�சின மாெவன ஏ�வ� சீ��� 

பைனமடேல" எ��� தி��ேகாைவ� கிளவி தைலவ� ெகா��� சா���ைவெயா���. ேம�� ஆ�யி�க� 

அ�வா� நி�ேற சா��த சிற��டலாகிய ப��டலி� த�ைமயா� ஆ� ெப� என�ெபய� ��ப�� இத�ெகா�பா��. 

���ட� பிற��ட� ஆ��. பிற��ட� ைகேபா�ற� சிற��ட� க�விேபா�ற�. ைக எ�லா� ெதாழி���மா��. 

க�வி �றி�த ெதாழி��� ம��மா��. ைகயி� ேவ�பா��ைல. க�வியி� ேவ�பா� உ�� இ���ைம 

'பிற�ெபா��� எ�லா �யி���� சிற�ெபா�வா, ெச�ெதாழி� ேவ��ைமயா�." (972) எ��� தி���றளா� 

உண�க. பிற��: தி�வ�ளா� ெகா��க�ப�� விைன �ய�சி�ேக�வா� க��றா ���ட�. 



(அ. சி.)  �த�க�ணா� - �ல�க�. ேபா�ள� - உ�ள� தாமைரயி� இ��பவ�. ேவத�க�ணா� - 

ஞான�க�. நீதி�க�ணா� - த��வஞான�. கீத�க�ணா� - இைச. 

(5) 

2945. நாமேமா ராயிர� ஓ�மி� நாதைன 

ஏமேமா ராயிர� ��ேள இைசவீ�க� 

ஓமேமா ராயிர� ஓதவ� லாரவ� 

காமேமா ராயிர� க�ெடாழி�  1தார�ேற. 

(ப. இ.)  'ந�தி நாம� நமசிவய' எ�ப� ெபா��மைற ஆதலி� அதைன அக��ற� �யரா�� கணி��� 

ஓதி�� சிவெப�மாைன வழிப��க�. அ�ஙன� வழிப�டா� ஏமமாகிய இ�ப� அளவி�றி� ெப���. ஈ�� ஆயிர� 

எ�ப� அளவி�ைமயா��. அ��� �� உ�ள���ேள ஊ�ெற��� ெவ�ள�ேபா�� ேம�ேம�� ெப���. அ� 

தி�ைவ�ெத��தா� சிவேவ�வியிைன�� அளவி�றி� �ரி��க�. அ�ஙன� �ரி�ேதா� 'ேவ�ட ��வ��' ெப�� 

ேவ�ைகயட�கின�. 

(அ. சி.)  ஆயிர� எ�ப� ஈ�� அளவி�ைம. ஏம� - �க�. ஓம� - ஐ�ெப�� ேவ�விக�. காம� - 

�க��க�கைள அ�பவி��� உட�. 

(6) 

2946. நானா வித�ெச�� நா�மி� ந�திைய 

ஊனா� கமல�தி ��ெச� ற��ற� 

வாேனா� உலக� வழி�பட மீ�டபி� 

ேதனார ��� ெதவி�ட�  2மா�ேம. 

(ப. இ.)  ெச�ெபா���ணிவி� சிற�பிைன எ��த�ேவ���. அத�� ந�ெனறி (2615) நா�ைமயிைன 

நாெடா�� விடா� நய�ற� 

 
1. �வ. அ�ப�, 5. 65 - 1. 

" காமிய�. " 22 - 8. 

" அ�ெச��தா�. சிவஞானேபாத�, 9. 

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



ெச�த�ேவ���. நாெனறி 'சீல�, ேநா��, ெசறி�, அறி�.' இைவ ஒ�ெவா��� ந�நா�காக விரி�� எனேவ அைவ 

பதினாறா��. இைவேய 'நானாவித�' என ஓத�ப�டன. இ�வைக� தி��ெதா��ைன அ�ளா� நாெடா���ரி�� 

ந�திைய நா��க�. உட�பக��� காண�ப�� �லாதார� �தலாக� ெசா�ல�ப�� ஆ� நிைலக�� தனி�தனி� 

தாமைர வ�வாக இ��பன எ�ப. இ� தாமைரகளி� ஊ� �ைறயாக உயி��பி�வழி� ெச�� உண�த� ேவ���. 

உண��தபி� அ�வாதார�களினி�� இைய�� இய��� ெத�வ�க� �லனா��. இைய�திய��� ெத�வ� 

அதி�டான ெத�வ�. அைவ, 'பி�ைளயா�, அய�, அரி, அர�, ஆ�டா�, அ�ேளா�' எ�ப. �லனாகிய�� அ� 

ெத�வ�க� வழிப�வா��� வய�ப�ட���. இ�நிைலயி� தி�வ�யி�ப� ெதவி�டா�. ெச��ேதைன ஆர�ப�கி 

அளவிலா இ�ப�த���த� உ�டா�. 

(அ. சி.)  நானாவித� - சரிையயி� சரிைய �த�. ஊனா� கமல�- ஆ� ஆதார�க�. வாேனா� உலக� - 

நிராதார�க�. ேத� - சிவான�த�. 
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2947. வ��நி� றான� யா�க� க��ெபா�� 

இ�திர னாதி இைமயவ� ேவ���� 

��தர மாத� �ழனிெயா� ற�ல� 

அ�தர வான�தி� அ��ற மா�ேம. 

(ப. இ.)  வி�மிய ���த� சிவெப�மாைன� ெக�மிய ெச�தமி�� தி��ைற மைறயினா� வழிப�ேவா� 

சிவன�யாராவ�. அ� வழிபா��� ெப�ேபறாக எ�லா நிைலக��� அ�பாலாகி நி�றினித��� அவ� அ��ெபா�� 

என�ப�வ�. அவ� அக��றமா� ஈரிட��� ��ேனவ�� எதி�ேதா�றிய�ளின�. அ�ளேவ 'ெச�கணவ�பா� 

திைச�க�பா� ேதவ�க�பா�. எ��� இலாதேதா� இ�ப� ந�பாலதாக' எ�ப� ேபா�� ேபரி�ப� ெப��வதாயி��. 

இ�திர� �தலாக� ெசா�ல�ப�� ேதவ�க� வி��பி�� ஆ�ெட�லா� மா�� ம�வ��, மீ��� 

பிற�பிைன�த�வ�மாய ெப�ணி�பேம உ�டா��. க��தேலா� கா��� கா�� தி�வ�யி�ப� 

அ�வி��லகி� கன� கா�ட��� ஒ�ணாத ெதா�ெற�க: 'அ�ட� வா��� அமர� இ��ைக�� க�� 

வீ�றி���� க��ெதா�றிேலா�' என��, 'ெகா�ேள� �ர�தர� மாலய� வா��' என�� �ைறேய அ�ளா� 

எ��த மைற�� மைற ���� ேமலதைன வலி����� எ�க. 

(அ. சி.)  ��தர மாத� - அழ� ெபா��திய மாத�. �ழனி - ேபாக�. அ�தரவான� - ஒளிஉலக�. 
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2948. ம�ணி� கல�கிய நீ�ேபா� மனித�க� 



எ�ணி� கல�கி இைறவ� இவென�னா� 

உ�ணி� �ள�தி� �க�ெதா� பா�ைவ��� 

ெத�ணி� ப��த� சிவனவ  1னா�ேம. 

 
1. ெத�ள�. அ�ப�, 5. 91 - 10. 

" ம�ளவா. " 4. 76 - 4. 

(ப. இ.)  வி�ணி�க� நீ��� ெவ�ைம�� இ��ைவ�� த�னிய�பா� உ�ளன. ஆனா� அ�நீ� 

ம�ணி�க� வ�தபி�, தா� ேச��த ம�ணி��ேக�றவா� வ�ண�� �ைவ�� எ�ணமி�றி� திரி�� 

ந��கி�ற�. இ�ேவ சா��தத� வ�ணமா� விள��� இய��� உரிைம�� உ�ள ஆ�யி�க�� ஒ�பா��. 

ம�ணி�சா��� எ�ணமி�றி� திரி�த நீ�ேபா� மா�க�� சா��த இட���� ஏ�றவா� உ�ள� திரி��வ�. அ� 

திரி�ண��சியினா� அறியாைமயா� �ட� ெப�வ�. உ�ைம� த�ைம� ெத�வ� இ�ெவன �ணரா�. இைறவ� 

இவ� என ெம��ைம �ணரா�. எ�ணி�தி� கல��வ�. ந�லா� அ� த�ணீைர வீ����� ெகா��வ�� 

ேத��வி�தினா� ெதளி�� இ��ைவ�தா� விடா� தணிய� ப��வ�. அ�ேபா� '��திெநறியாத ���கெரா� 

�ய��' ஆ�யி�கைள� 'ப�திெநறி யறிவி��� பழவிைனக� பா�� வ�ண�' சி�தமல� அ�வி��� சிவமா��வ�' 

ெச�ெபா�� ெச�வ�. அதனா� அ��யி�� கல�க�தினி��� நீ�கி நல�க நலம��� சிவனா��. 

(அ. சி.)  கல�கிய நீரி� த�ைம ெதரியாத�ேபால, எ�ண�களா� கல���ட மன�ைத�ைடயா� 

சிவ�தி� த�ைமைய அறியமா�டா�. சி�த�ைத� கல�கவிடாம� ெதளியைவ�தா� சிவ� ெவளி�ப�� எ�ப� இ� 

ம�திர� க���. 
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2949. ெம��தவ� தாைன வி���� ஒ�வ���� 

ைக�தல� ேச�த� ெந�லி� கனிெயா��� 

��தைன� ��ெநறி யா�நி�ற ேதவ�க� 

அ�தைன நா� அைம�ெதாழி�  1ேதன�ேற. 

(ப. இ.)  ந�ெனறிநா�ைம (2615) ந�றவமா� ெம��தவ� பயன��� ெம��ெபா�ளா� ஒ�வ� 

சிவெப�மா�. அவ� தி�வ�யிைணயிைன� ப�திேமலீ��னா� விைழ�� ெம�ய�யா�க�� 'தட�ைக ெந�லி�கனி 

ெயன�காயின�' எ�ப� ேபா�� அவ� 'ைக�தல� ேச�ெந�லி�கனி' ெயா�� விள��வ�. அவ� இய�பாகேவ 

பாச�களினி��� நீ�கிய �ேயா�. சிவ�லக�தி�க� நி�� வழி பாடா�றி� �ெநறி�க� நி��� 



ேதவ�க���� சிற�த அ�த�. அ�தைகேயாைன நா�நா�� ெதா�ேத�. அதனா� எ�ெசய� மா�� அவ� 

வழிநி�� அ�ைமயாயிேன�. ெந�லி�கனியி� த�ைமைய வ�மா� நிைன���க: 'ெந�லி� கனிவிடா� 

நீ���ட� நீ�ப�க�, ெசா�ெலாணா இ��ைவ�தா� ெசா�.' இ�ேபா� தி�வ��ேப�றா� பிறவி�பிணி உட� 

நீ��த��, ேபரி�ப�க�� எ��� ஓ��த�� உ�ெட�ப� ெதளிக. 'ெம��தவ�' எனி�� 'இற�பி� தவ�' எனி�� 

ஒ�ேற. தவ�பய� எ��� ெபா�றாதி��ப� ெம��தவ�. 

(அ. சி.)  ெம��தவ�தா� - சிவ�. அைம�� ஒழி�ேத� - ெசய� மாள�ெப�ேற�. 

(10) 

 
1. ெச�ய. அ�ப�, 5. 72 - 2. 

" பசி����. சிவஞானேபாத�, 8. 1 - 2. 

2950. அைம�ெதாழி� ேத�அள வி��க� ஞான� 

சைம�ெதாழி� ேத�த� மா�றெமா� றி�ைல 

�ைக�ெத�� �தல� ��ணிய� ந�ணி 

வைக�� ெகா��கி�ற வ�ள�  1மாேம. 

(ப. இ.)  தி�வ�� நா�ட�தா� அளவி�லாத �கைழ உைடய தி�வ��ண�வி�க� அைம�� 

அட�கி��ேள�. அதனா� திரி�ண�வாகிய த�மா�ற� ஏ�� இ�றி ந�ெனறி நா�ைமயி�க� (2615) ஒ�கி� 

ெச�ெபா���ணிவி�க� ஆளா�� சைம�ெதாழி�ேத�. அதனா� அ�ேய��� பிற�� இற���களாகிய 

த�மா�றமி��. 'காம� ெவ�ளி மய�க�' ஆகிய ���� �ைக�� அக�பைகயா� ஆ�யி�க� மா�� எ�கி�றன. 

அ�தைகய �யி�க� நிைற���ள இ�நில�லக�தி�க� ��ணிய� தி���வினனாகிய சிவெப�மா� 

சிவ��வாக ந�ணிய�ளின�. அவ� ��ெபா���ைமயிைன�� அ��ைசவ� ெம� ��ப�தாறிைன�� தி�ப�ற 

வைக�ப��தி உண��திய�ளின�. அ�ெப�மா� இய�பாகேவ ஆ�யி��� ேவ��வன ந��� யா��� 

உய�ெவா�பி�லா ஒ�ெப�� வ�ளலாவ�. 

(அ. சி.)  த�மா�ற� - மய�க உண��சி, �ைக�� எ��தல� - காமாதிகளா� பைத���� திரிகி�ற 

ம�கைள. ��ணிய� - சிவ�. வைக�� - த��வ உபேதச� ெச�� உ�ைம கா��. 
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2951. வ�ள� றைலவைன வானந� னாடைன 

ெவ�ள� �ன�சைட ேவத �த�வைன� 



க�ள� ெப�ம�க� கா�ப�ெகா ேலாஎ�� 

உ�ள�தி ��ேற ஒளி�தி��  2தா�ேம. 

(ப. இ.)  வ�ள� தைலவனாக யா��� விள��பவ� சிவெப�மா�. அவேன சிவ �லக �த�வ�. சலமக� 

எ�� ெசா�ல�ப��. நட�பா�றலி� உ�வகமா� ெவ�ள� �ன�மகைள� தி��சைடயி� ைவ���ளா�. அ�ஙன� 

ைவ�த�ளிய� ஆ�யி�களி� அக�காரமாகிய �ைன�ெப��சிைய அக��த� ெபா��ேடயா�. இ� �றி��� 

'தரணிெய�லா�, பில�க�ேத �க�பா��� ெப��ேகடா� சாழேலா' எ��� ெச�தமி�� தி��ைற ��வினா� 

விள���. (இத� ெபா��: ஆ�யி� ஆதியாகிய நட�பா�றலி� வழி�படா வி�டா� ஆணவ �ைன�பா� மீண�� 

பிற�பாகிய க�நிைல எ�� ெசா�ல�ப�� பில �க�ேத பா��� ெப��ேக ெட��� எ�பதா�.) அவ� 

வாலறிவனாதலி� அவேன மைற�த�வனாவ�. அவ� 

 
1. ெவ�ளி. 12. தி�நா��கரச�, 379. 

" எ��ேக�. அ�ப�, 6. 99 - 1. 

2. வி�ள�. அ�ப�. 4. 76 - 7. 

" ெவ�ளநீ��. " 4. 75 - 9. 

" ெந��. " 5. 90 - 9. 

" மைலமகைள. 8. தி��சாழ�, 7. 

" பாச�. " தி�ெவ�பாைவ, 2. 

அ�ேய� உ�ள��� மைற�� நி�ற�ளின�. ெச�வி வ�த�� 'த� �த� ���மா�� தவ�தினி� உண��த�' 

தமி��தகவாதலா� ெவளி�ப�� வ�� தைலயளி �ரி�த�ளின�. அவ� அ�வா� மைற�� நி�பத��� காரண� 

பிற�� இற�பி� மீ��� மீ��� உ�ப�வா� க�ள� ெப�ம�க� ஆவ�. ெசா���தி யி�ைம�� ெசா�வழி 

வாராைம�� உைடயாைர� க�ளெர�ப� உலகிய� வழ��. இ� ேமலதைன வலி�����. அ�தைகய க�ள�க� 

கா�பா�கேளா எ�� ஒளி�� நி�ப� ஒளி�ெகலா� ஒளிெகா��� உல�பி�றி ஒளி�� ஒ�ைமேயானாகிய 

சிவெப�மா�. இ� �றி�� 'வி�ேணா�க� ஏ��த��� �� மல��பாத�' எ��� ெச�தமி�� தி�மைற ��வா� 

உண�க. 
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2952. ஆ�� மல��பத� த�த கட�ைள 

நா�� வழிப�� ந�ைம�� நி�றவ� 



ேகா�� விைன�� அ���� �ரிசிலி� 

வா� மன�ேதா�� ைவ�ெதாழி� ேதன�ேற. 

(ப. இ.)  ெம�ய�யா�கைள�� ைவய�தாைர�� தி���ள� தி���றி�பா� ேநா�கி ஆ�ட��பவ� 

சிவெப�மா�. அ�தைகய கட�� தி�வ�� தாமைரைய� த�த��வ�: அவைன அகனம��த அ�பினரா� 

�கனம��த ெமாழியினரா� ந�றமி� மைறயா� நா�� வழிப�த� ேவ���. அ�ஙன� வழிப�ேவா� ந�ைம�� 

நி�றவராவ�. அவ�த� தீ� ப�ைப��, தீ� ெதாழிைல�� அக�றி ய��� �ரிசிலாகிய அ�ண� சிவெப�மாேன. 

அவ� வாளாகிய க�ணி���� மனமாகிய க��தி���� வாளா� வ�த��வ�. அ�ஙன� வ�த��மா� 

உ�தி�ட� ஓவா�ள�தைம��ைவ� தட�கின�. இனி� ேகா�� விைன�� எ�பத�� நா�� ேகா�� என��, 

பைகவரா� வ�� விைன என��ெகா�� வழிபா�� ெம�ய�யா�� க�யாைர�� அைவ �����தா எ�ற�� 

ஒ��. இ� ��ைம வ�� ஆ�ைடய அ�க� தி�ெநறிய தமிழா�� உண�க: 

"காளேமக� நிற�கால ேனாட�தக� க�ட�� 

நீளமா�நி� ெற�த காம�� ப�டன நிைன�றி� 

நா�நாத� னம�கி�ற நாேக�சர ந��வா� 

ேகா��நா�� தீயேவ� ந�கா� �றி�ெகா�மிேனா." 

(2. 119 - 6.) 

(அ. சி.)  ந�ைம�� - ச�மா��க�தி�. ேகா�� விைன�� - தீ� �ண�ைத��, தீ�ெதாழிைல��. 

��சி� - சிவ�. வா�� மன�ெதா�� - க�ைண�� மன�ைத��. 
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2953. வி��பி� அவன� வீர �வ��க� 

ெபா��தி� அவன� ��ணிய ேலாக� 

தி��தி� அவன� தீ��த� மா�� 

வ��தி யவன� வா��தவ� லா��ேக. 1 

 
1.அ�ண�. 12 - தி�மைல� சிற��. 2. 

(ப. இ.)  ந�ெனறி நா�ைம ந�றவ�தி� வழி நி�� வா�� ெதா��� ைக�ெதா��� வ��தி வழா� 

�ரி�� தி��� சீர�யா� வி��பி� சிவெப�மா� தி�வ�ேய மறமா�லக�மா��. அ�யா� உ�ள� ெபா��தி� அவ� 

தி�வ�ேய ��ணிய�ேப�றி� ெபா�விலா�லக�மா��. அவன�ளா� உ�ள� உைர உட� ���� க�ளமி�றி� 



தி���ேம யானா� அவ��� அ� சிவெப�மா� தி�வ�ேய தீ��த�மா��. சிவன�யா� ேவ��வன எ�லா� 

சிவெப�மா� தி�வ�� கீேழ ெப�வ�. ேவ� ேவ� உலக�களி� ேவ� ேவ� கால�களி� ெப�வன அைன��� 

ஒ�வ� சிவெப�மா� தி�வ��கீ� ஒ�கால�� ஒ��� ெப�வ�. வி��பி� எ�பத�� வி���தலி�லாத எ�ற�� 

ஒ��. மறமா�லக�: வீர�வ��க�. 

(அ. சி.)  தி��தி� - ச�மா��க�தி� நி�றா�. 
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2954. வானக �ட�� தானி� �லகினி� 

தானக மி�லா� தனியா�� ேபாதக� 

கானக வாைழ� கனி�க�� ����� 

பானக� ேசாதிைய� ப�றிநி�  1ேறன�ேற. 

(ப. இ.)  சிவெப�மா� த�ெம�ய�யா���� த� எ�ெப�� �ண�கைள� பதிவி�த�ள உ��வ�. 

உ�ன�� ஆ�யி�க�� உட�சா�பா� ஏ�ப�� ���ண�� அ�கணேம நீ���. அ�ேவ இ� �லகி� வானக� 

ஊட��த� என� �றின�. கானக வாைழயாகிய தி�ெநறிய தி��தமிழி� ெச�விய ப�ணிைன அ��ட� பா� 

அவன��கீ� அ��தி நி�பா���� தி�வ�யி�ப� எளிதி� வ����. அவ� இய�பாகேவ பாச�களினி��� 

நீ�கிய ப�பினனாதலி� அவ� தனி�ெப�� உ�ைம யறிவி�ப வ�வினனாவ�. அவ� தி�வ� இ�ப�ேதனிைன� 

பானகமாக� ப�காநி�ேற�. அவ� அ�ளறி�� ேபெராளி� ெபா�ளாவ�. அ� ெபா�ளிைன அ�ளா�ப�றி எ�� 

மிலாதேதா� ஈறி� இ�ப� வீ�ெபற எ�திேன�. அதைனேய ப�றி நி�ேற�. கானக வாைழ எ�பத��� �றி�சி 

நில�� வாைழ எ�ற�� ஒ��. இஃ� உலகிைன�ப�றா� உைடயாைன� ப��கி�ற உ�ள���� ெத�ள� ெதளி�த 

சிவனா� தி�வ�யி�ப�ேத� ப�றி நி�ேற�. 

(அ. சி.)  வானக� - ���ண�. தானக� - அக�பாவ�. கானக�... உ���� - இைச�� வய�ப�� 

உ�ள�தி� ேதா���. பானக� ேசாதி - ஆன�த ெசா�பனாகிய சிவ�. 
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2955. விதிய� ேமைல யமர� உைற�� 

பதிய� பா��ன� க�ைக�� உ�� 

�திய� ெதா�விைன� ப�ற� வி��� 

பதிய� வ�வி�ட த�த� மாேம. 



(ப. இ.)  ேதவ�, �வ�, ம�� யாவ���� அவரவ�த� விைன�கீடாக� த� தி�வாைணவழி விதியைம��� 

விதி� ெபா�ளாக��ள வி�மிேயா� சிவ�. �மாைய� க���ளா� உைற�� சிவ�லகமாக 

 
1. க�தமல��. அ�ப�, 6. 84 - 4. 

��ளவ�� அவேன. அவ� வள�சைடேம� பா��ேதா�� ெப�ெவ�ள� மி�க க�ைக�� உ��. அைனவ�� �க�� 

ெபா�றா� ெபா�� ேச� �க��� எ��� உரிய �த�வ�� அவேன. அவைன� ேபா��� ெச�தமி�� பாமாைலகேள 

அவ� விைழ�� சிற�த ப�ம�கலமா��. அவ� அ� பாமாைலகைள ஏ�ற�ளி� ப�ைட� பழவிைன� ப�ைற 

அ��த�ளின�. பழவிைன� ப�ற���� பா�ைமயா� அவ� பதியாகிய இைறவனாவ�. 'சிவயநம' எ��� 

தி�ைவ�ெத��தி� காண�ப�� 'வ'கரமாகிய வன�பா�ற� தி�வ�ைள நம�க��பவ�மவேன. அவைன 

அைன�தி��� அ�த�மாவ�. ப�ம� கல���ைம வ�� அ�ப� தி��ைறயா� உண�க: 

"��ப� ம�கல� ெபாறப� ம�கல ெம�றிவ�றா� 

ஆ�ப� ம�கல மாகி�� ஆ� ரினிதம��தா� 

தா�ப� ம�கல�ேவ��வ ேர� தமி� மாைலகளா� 

நா�ப� ம�கல� ெச�� ெதா�� மடெந�சேம." 

(4. 103 - 3.) 

(அ. சி.)  விதி - பிரம���� பிரமனானவ�. பதி - ஒளி உலக�க�. �திய� - ேதா�திர�தி�� உரிய�. 

வ�வி�ட� - அ�ைள� த�வ�. அ�த�� ஆ� - ��வான�� ஆ�. 
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2956. ேமல� வானவ� கீழ� மாதவ� 

தானிட� மா�ட� கீழ� மாதன� 

கான� �விள மாைல கம�சைட 

ஆன� ெச��ெம� ஆ�யி� தான�ேற. 

(ப. இ.)  எ�தைகய வானவ���� ேமலா� அவ�களா� ந�த� ப�� அ�தனா� விள��பவ� சிவ�. மாதவ� 

ேச� மாதவ� மன�தக�தா�� அவேன. ந�ெனறி நா�ைம (2615) ந�றவ�ேச� மானிட�த� பிறவி இடைர நீ�கி 

அவ�த� �ய��ளேம ேகாயிலாக� ெகா�ட��பவ� சிவ�. வாராத ெச�வ�� ெச�வாய ெச�வ�மாக� 

திக�பவ�� அவேன. இதைனேய எ��பி� ைவ�ெபன இய��வ�. மணமி�க �விளமாகிய வி�வமாைல அ� 

சிவெப�மா�ைடய தி��சைட�க� கமழாநி���. அ�ேய� ஆ�யி��� உயிரா� எ��த�ளி ஆவன ெச��� தாவி� 



தனி �த�வ�� அவேன. ஐ�ெதாழி� றைலவ�� அவேன. 'மாதன�கான�' எ�பதைன அன�� மா� ஆன� என 

மாறி உ�ைம அறிவி�ப வ�வின� எ�ற�� ஒ��. 

(அ. சி.)  ேமல� வானவ�-ேதவ�க��� ேமலானவ�. கீழ� மாதவ� - தவசிக� உ�ள�தவ�. தானிட� 

மானிட� கீழ� - தா� ஆ�ெகா�ட அ�யா� உ�ள�தவ�. மா தன� - ெபரிய ைவ��. கான� �விள� - கா��� உ�ள 

வி�வ�. ெச��� - ஐ�ெதாழி� நட���. உயி� - உயி�ேபா�ற சிவ� அ�ல� உயிரி� இ���� சிவ�. 
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2957. ��� க��கட� ந���ட க�டைன 

ஏ�� இர���� ஈச� பிற�பிலி 

ஆ�� �ைன�� அடவி�� அ��ள� 

வா�� எ��ைத�� ம�ன� மா�ேம. 

(ப. இ.)  ஆணவ வ�லி�� �����ள த� �ைன�பாகிய க��கட�க� சிவைன மற�தலாகிய தவா� 

ெப����ற� ெப�ந�� ேதா�றி��. அதைன� க�ட�சிய மா��ளி�ட ேதவ�க� சிவெப�மா�பா� 

�ைறயி�டன�. சிவெப�மா� ம�னி�த�ளலாகிய உ�டைல� �ரி�த�ளின�. உ�ட�ம��ம�றி� க�ட��� 

நி��த�ளின�. மா�ெப�� ��ற� ம�னி�க�ப�டைமயா� அ� ��ற� இட��பாடாகிய க�ட���ப�ட�. அ�ேவ 

ந�� க�ட�� நி�பெத�பதா��. அ�தைகய ந���ட க�ட�. அவேன பதினா�� உலக�க���� பதியாவ�. 

அவேன பிறவாயா�ைக� ெபரிேயா�. அவ� வீ�றி��� அ��� தி�மைல தி��கயிைல� தி�மைல. அ�� எ��� 

நி�� நில�� தி�வ��ேபா� நீரறவறியா ஆழமான �ைன��, ம�தி�மறியா மர�பயி� கா�� உ�ளன. அத�க� 

உ�ளவ� சிவெப�மா�. அவ� எ��� நிைலெப���ள ெச�தமி�� தி�மைற� தி�ைவ�ெத��தா� ந�� 

ெபற�ப�� ேவ�த�மாவ�. அதனாேலேய 'ந�தி நாம� நமசிவய' (959) எ�ற அ�� ��க� நவி�வவாயின. 

(அ. சி.)  ஏ�மிர���� - பதினா�� உலக�களி��. யா�� . . . . . அ��ள�-யா��பாண�க�� 

�ைனக�� கா�க�� நிைற�த கயிைலயி�. எ��ைத�� - நமசிவாய. 
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2958. உலகம ெதா��ம� ெணா��ய� கா�ைற 

அல�கதி� அ�கிெயா� தாதி� பிரா�� 

நிலவிய மா�கி� நீெரா�� மீ�ட� 

ெசலெவா� தம�திைக� ேதவ�பி ராேன. 



(ப. இ.)  யா��� ெசறி�� ேவ��வா��� ேவ��வ ேவ�� யா�கீ�� ெப� வ�ள� சிவெப�மா�. 

அவ� ஒ�றா� கல��� த�ைமயா� உலக��யிரா�, ம�ணா�, உய� கா�றா�, விள�கா நி�ற கதி�கைள�ைடய 

ஞாயி� தி�க� (தீ) எ��� ஒளி� ெபா��களா�, யாவ����� இட�ெகா��� நி��� மாக� ஆகிய வி��பா�, 

மைழ நீரா�� திக�� எ�ேப��வ�தனா� விள��கி�றன�. இ� ெபா��க�ட� உடனா� த�ைமயி� 

இைய�திய�கி அவ�ைற� ெதாழி�ப��திய��கி�றன�. ெபா�� த�ைமயா� அவேன அைன�தி��� 

���த�வனாவ�. எ��ல� காவல���� அவேன �த�வ�. அதனா� அவேன ேதவ�பிரானாவ�. (மா+க�) மா 

எ�ப� மாக� எ�பத� கைட��ைற. அ�றி மா�கி� என �கி��� அைடயா�கி, வி��ைப இன�ப�றி� �ற�� 

ஒ��. 

(அ. சி.)  திைக�ேதவ� - தி���பாலக�. 

(19) 

2959. பரிசறி� த��ள� அ�கி அ��க� 

பரிசறி� த��ள� மா�த� தீச� 

பரிசறி� த��ள� மாமதி ஞான� 

பரிசறி� த�னில� பாரி�� மாேற. 

(ப. இ.)  தீயி� த�ைமயிைன�� ஞாயி�றி� த�ைமயிைன�� அறி�தா�கி ய��பவ� சிவ�. அ�ேபா� 

கா�றி�� உ�ளா�. 

அ�ேபா� தி�களி�க��� உள�. ேபரறிவி�க��� உள�. அ�லாகிய ஆணவ� சா�பா� மாசட��த நில� 

அ�+நில� - அ�னில� என�ப�ட�. அ�தைகய நில�ைத� கா�த��பவ�� சிவேன. 

(அ. சி.)  பரிசறி�� - ந�ைம அறி��. அ�னில� - மய�க�ைடய உலகினைர. பாரி��மா� - கா�� 

அ���ப�. 

(20) 

2960. அ�த� கட��� அ�வ� வா�நி��� 

ப�த �லகினி� கீேழா�  1ெப��ெபா�� 

த�த �லெக��� தாேன பராபர� 

வ�� பைட�கி�ற மா�ப� வா�ேம. 

(ப. இ.)  எ�லா�ெபா�� ��வாகிய அ�த�கட�� நி��� வி�மிய வி�� ெபா�� சிவெப�மா�. அவ� 

அ�த�கட�� நி��� கல�பா� அ� வ�வா� நி�ப�. பிணி����� �ணிவி�றி வ���� இ��லகினி� 



தி�வ�ளா� பிணி�ப��� தி�வ��� மீளா ஆளாயினா� அ�யாராவ�. அவ�, தி�வ��கீ� நீ�கா நிைனவினரா� 

இ��பதா� கீேழா� என�ப�வ�. அவ��� எ��� ேவ��வ பிரிவி�றி நி�� நிர��� ெப��ெபா�� சிவ�. 

அவ�ற� தி�வ����� �றி�பா� ஆய� இ� �லக�. இ� �லெக��� நிைற�தி���� ெப��ெபா��� அவேன. 

அவ�, தாேன சிவ��வாக எ��த�ளி வ�� அ�வ�ேபா� ந�ெனறி நா�ைம ந�லிய�ேச� ந�லாைர 

ஆ�ெகா�ட��வ�. இைவயைன��� அவ�ற� தி�வ�� மா�பா��. 

(அ. சி.)  அ�த�கட�� - ��விற��. கீேழா� ெப�� ெபா�� - தன�� அ�யா� ஆேனா�ைடய ைவ��. 

த�த - தா� பைட�த. வ�� பைட�கி�ற - தா� ��வா� வ�� ந�ெனறிைய அ��கி�ற. 

(21) 

2961. ��த�ட வீர�ட ேம�� யாயி�� 

அ�த� உ�வ� உலேக ெழன�ப�� 

அ�த�பா தாள� அள��ள ேசவ� 

ம�த� அதைன மகி���ண  2ரார�ேற. 

(ப. இ.)  வழி�ேப�றி� நிைல�களமாகிய ��திய�ட� ெப�ைம மி�க அ�டமா��. அ�ேவ அவ�ற� 

றி���யா��. ஆயி�� அ� சிவெப�மானி� தி���வ� ஏ�லக�மா��. அ�ப�றிேய 'உலகேம உ�வமாக' (1694) 

என� தமி��ெபா�� ��� ஓ�வதாயி��. அவ� தி�வ� பாதாள� ஏழி���� அ�பா�ப�ட�. உ�ம�தமாக��ளா� 

அறி�� ெசய�� திரி��� ெநறிய�லா ெநறி� ெச��ழ�� நீர�. இ�தைகய ெதளிவி�லாதவ� ேமேலாதியவ�ைற 

வி��பி உணரா� எ�க. 

(அ. சி.)  ��த�ட வீர�ட� - சிவேலாக�. ம�த� - ெதளி� இ�லாதவ�. 

(22) 

 
1. எ�டா�. அ�ப�, 4. 84 - 1. 

2. பாதாள�. 8. தி�ெவ�பாைவ, 11. 

2962. ஆதி� பிரா�ந� பிரான� வகலிட� 

ேசாதி� பிரா��ட� ��ெறாளி யா�நி��� 

ஆதி� பிரா�அ�ட� த��ற� கீழவ� 

ஆதி� பிரா�ந� வாகிநி� றான�ேற. 



(ப. இ.)  அைன�தி��� காரணமா��ள ஆதி�பிரா�� சிவேன. அவேன ந� ெப�மா�மாவ�. அவேன 

விரி�த ெவ�ேவ�லக� அைன�தி���� ேபெராளி� பிழ�பாக��ளா�. ஞாயி�, தி�க�, தீ எ��� ���ட���� 

உ�ெளாளியாக நி�� ஒளி ய��பவ�� அவேன. ஆதியாகிய நட�பா�றைல �ைடயவ�� அவேன. அவேன கீ�ேம� 

அ�ட�க� அைன�தி��� அ�பா��ளவ�. அவ� 'சிவசிவ' எ��� ஒ�பி� ெப�மைற�� ந�வாகி நி�ப� 

ேபால��, ஆ�யி�களி� ெந�சக�� நி�ப� ேபால��, தி�ைல� ெபா�ன�பல�� நி�ப� ேபால�� எ��� ந�வாகி 

நி�ற��கி�றன�. இனி ந��நிைல ��றா� நி�ற��கி�றன� எ�ப�உ� ஒ��. 

(அ. சி.)  �ட� ��� - இரவி, மதி, தீ. அ�ட�த��ற� - இ��மி ��றிவ�� அ�ட���� அ�பா�ப�ட. நா� 

பா���� �ரிய�� �ரியைன� ��றி ஓ�கி�ற கிரக�க�� ேச��த� ஒ� அ�ட�. இ�ப�� பல அ�ட�க� இ� 

வ�ட���� ேம�� கீ�� ப�க�களி�� உ�ளன. 

(23) 

2963. அ�ட� கட��ய�� ேதா��� ெப�ைமய� 

பி�ட� கட�த பிறவி� சி�ைமய� 

ெதா�ட� நட�த கைனகழ� கா�ெடா�� 

ெதா�ட�க� ��ெநறி ��கிநி�  1றான�ேற. 

(ப. இ.)  அ�ட�க� அைன�ைத�� கட�� அ�பாலா� உய��ேதா��� ெப�ைம�ைடயவ� சிவ�. 

இய�பாகேவ பாச�களினி��� நீ�கி� பிற���� உ�படாத ��ைமய�� அவேன. ேம�� மா� �தலான 

ெத�வ�க� பிற�திற��ழ�� ெப�றியன. அ�சி�ெத�வ�கைள மய�க�தா� ெதா�� அவ�க�, த� கட�ள� 

பிற�பதினாேலேய ேபரா� ெப�ைம�ைடயவெர�கி�றன�. இ���ைம "உட��ம��ழ�ம� கட�ள�� க�லைத. 

பிறவியி� �ய�நின� கறிவரிதாகலி� அ�ளாெதாழி�தைன ேபா�� க�ைணயி� ெபாலி�த க��தேலேயா" 

எ�பதனா� ெபற�ப��. அ�தைகய பிறவி எ���� பிணி�� இ�லாதவ� சிவனாகலி� நைக��ைவ ேதா�ற 

பிற�பி�லா� சி�ைமய� எ�றன�. ெதா�ட� அ�ளா� நட�� க�ட ஆ�ைம� கழலணி�த ஆ�டவ� சிவ�. அ� 

ெவாலி��� கழலிைணைய� ெகா�டா�� ெதா�ட� அளவிலா இ�ப� எ��வ�. அ�ெதா�ட���� �ெநறியாக 

நி�பவ�� அவேன. அ� �ெநறி�க� த�கி அ��பவ�� தாேன. 

(அ. சி.)  பி� . . . . . சி�ைமய� - பிற�ப�றவ�. ��கி - ெபா��தி. 

(24) 

 
1. ெதா�ட����. அ�ப�, 6, 79 - 1. 



" க��தா�. �மர��பர�, தி�வா��-நா�- 17. 

2964. உல�ெச� ேநா�க� ெப��கட� �ழ 

நில�� ெத�லா நிைற�தன� ஈச� 

பல�� ெத�லா� பைட�தன� ��ேன 

�ல�� ெபா�னிற மாகிநி�  1றாேன. 

(ப. இ.)  எ�க�� இைடவிடா� ெச�� மீ�வதாகிய உலா�தைல� ெச�வ� சிவெப�மானி�, 

தி�வ��க�க�. அ�க�கைள�ைடய சிவெப�மா� ெப�நீ��கடலா� �ழ�ப�ட நில�லக ��வ�� நீ�கமற 

எ�க�� நிைற�த நி�றன�. அவேன �த�ைமேச� ஆ�டா�. ேவ��� பய�ைட� ெபா��க� ��வைத�� 

பைட�த�ளியவ�� அவேன. ெம�ய�யா�கைள� கா�த���ப� ெபா�ேமனி�ட� ெபாலி�தில��பவ�� அவேன. 

(அ. சி.)  உல� ெச� - எ�லா இட�ைத�� கைட�கணி�பதி�. பல� - பய��ளைவ. �ல� - உலக�தி�. 

ெபா�னிறமாகி - ஞான ��வாகி. 

(25) 

2965. பராபர னாகி�ப� �ழிக� ேதா�� 

பராபர னாயி� வகலிட� தா�கி� 

தராபர னா�நி�ற த�ைம �ணரா� 

நிராபர னாகி நிைற��நி� றாேன. 2 

(ப. இ.)  ேப�லகைன��� ஒ��� ����கால� ஓ� ஊழி எ�ப. அ�தைகய ப��ழிகைள� �ரி�� நி��� 

பராபர� சிவெப�மா�. அவேன ���த�வனா� இ��லக�கைள� தா�கி� கா�த��பவ� ஆவ�. அவேன 

தா�கி நி�ப�ட� தைலவ�மாகி நி�கி�றன�. தி�வ�ளா� தன�ேகா� ப���ேகா��றி� சிவெப�மாைனேய ப�றி 

அவைன� தா��� ஆ�ைம மி�க� ஆேன�. அ�வாேன�ைற ஊ��� வ�பவ�� சிவேன. அவ� எ�க�� 

நீ�கமற நிைற�� நி�ற�ளின�. 

(அ. சி.)  பராபர� - கட��. தராபர� - உலகி� தைலவ�. நிராபர� - நி� + ஆ + பர� ஆ�ைம��ள 

இடப�ைத உைடயவ�. 

(26) 

2966. ேபா��� ெப��ெத�வ� தாேன பிறரி�ைல 

ஊ�ற�� ஓைச�� ஒைச ெயா��க�� 

ேவ��ட� தாென� ற�ெப�� ெத�வமா� 



கா�ற� ஈச� கல��நி�  3றான�ேற. 

(ப. இ.)  ம�ணவ� வி�ணவ� ம����ளா� அைனவ�களா�� ேபா�ற�ப�� அ�பறிவா�ற�ேச� இ�ப� 

ெப�� ெபா�� சிவெப�மா�. அவேன கல��� த�ைமயா� அைன�ைத�� ஊ�றமாக� தா��கி�றவ� ஆவ�. 

ஓைச ேதா��மிடமாகிய நாதெம�யி� 

 
1. ெபா�னா�. ஆ�ர�, 7. 24 - 1. 

2. பர�பிரம�. சிவஞான சி�தியா�, 12. 3 - 5. 

3. ஓைச. அ�ப�. 6. 38 - 1. 

நிைல�கள�� அவேன. அஃெதா���� ஒ��க� சிவ�� அவேன. தன�� ேவறாக ஏ�� இ�ைமயா� 

ேவ��ட�கெள�� �ற�ப�வதைன��� அவேன யா��. ப��ேபா� ப�ளி��ட�ைத��, ��யி��ேபா� வாடைக 

வீ�ைட��, ஊ��� ெச�ேவா� �லி ஊ�திைய�� த��ைடய எ�� ேப�� த�ைம இத�ெகா�பா��. உ�ைமயா� 

ேநா�கினா� இ��ைடைமக���ரிய உைடயா� ேவெற�ப� �லனா��. அ�ேபா� எ�லா� ெபா����� உைடயவ� 

சிவேன. அவேன ெப��ெத�வ�. எ�லாவ�ைற�� இைய�திய��� கா��� ேபா� ேதா�றமி�றி� ெதாழிலா� 

ேதா��பவ�� அவேன. அவேன ஈச� என�ப�வ�. அவ� வி�ேபா� எ�க�� கல�� நி�ற�ளின�. 

சிவெப�மா� வி�ேபா� இட�ெகா����, கா��� ேபா�றிைய�திய�கி��, தீ�ேபா� ஒளிெகா����, நீ�ேபா� 

��ப�ளி��, நில�ேபா� நல�ற� தா�கி�� நி�ற��கி�றன�. ��� - உண�. 

(அ. சி.)  ஊ�ற��- ஆதார��. ஓைச - நாத�. ேவ��ட� - உயி��� ேவறாகிய உட��. கா�ற� - 

கா���ேபால. 

(27) 

2967. திைகயைன� ��சிவ ேனயவ னாகி� 

மிைகயைன� ��ெசா�ல ேவ�டா மனிதேர 

�ைகயைன� ���ற� அ�கியி� �� 

�ைகயைன� ��எ�க� ஆதி� பிரான�ேற. 

(ப. இ.)  உ��ண�� ந�றிறமி�லா மனிதேர! எ�லா� திைசகளி�� சிவெப�மா� நீ�கமற நிைற�� 

நி�ற��கி�றன�. அ�ஙனமி��ப�� அவ���� �ற�பாக ஓரிட�� ஓரிைறவ� உ�ெடன� ��வ� உ�ைம�� 

மாறா��. எ�ெபயரி�� எ���வைம�� எ�ஙன� �றி வழிப��� அைவயைன��� சிவெப�மாைனேய சா��. 

நீரைன��� ஒ�றா�, மி�சார� அைன��� ஒ�றாயி��பி�� ெவளி�ப��� பய�த�� கால�� இட�� ேகால�� 



ெபய�� ெவ�ேவறாதலி� ேவ�ப��தி வழ��கி�ேறா�. அ�ஙன� வழ�க� ெபயரா� ேவ�ப��� ெபா�� 

ஒ�ேறயா� உ�ைம இத�ெகா�பா��. ேமேலா�கி� காண�ப�� �ைகெய�லா� தீயி�க� ஒ��கி நி�� 

ேதா��வனேவ. அ�ேபா� ெவளி�ேதா��� உலக� ெபா��க� அைன��� எ�க ஆதி�பிரானாகிய 

சிவெப�மானி�க� ஒ��கி நி�� ேதா��� �ைக-ேதா�ற�. 

(அ. சி.)  திைக-தி��க�. �ைக . . . . . �ைகயைன��� - �ைக ம��ய ேவ�வி�தீயி� ேச�� 

ெபா��க� எ�லா�. 
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2968. கைலெயா� ���� கட�த�பா� நி�ற 

தைலவைன நா�மி� த��வ நாத� 

விைலயி�ைல வி�ணவ ேரா�� உைர�ப� 

நைரயி�ைல ���� ��ளவ�  1தாேன. 

(ப. இ.)  இட�பா� நா�, வல�பா� நா�, ந�நா� ஆகிய ��கைலகைள�� கட�� அ�பா� நி�ற��கி�றவ� 

சிவெப�மா�. அவேன 

 
1. உலெகலா. சிவஞானசி�தியா�, 2. 

" ஈறி�. அ�ப�, 5. 97 - 5. 

அைன��லகி���� அைன��யி�க��� அ��ெபற� றைலவனாவ�. அவைன அகனம��த அ�பினரா�� பட��� 

பரவி� பணி�� நிைனமி�க�. பட��� - நிைன��. அவேன ெம��கட��. த��வ� - ெம�. பிற�� 

ஆணவமல�ேத�வி� ெபா��� ந�கிய�ள�ப�ட ெப��ெகாைட. அ� பிற�பி� விைலேய விைனயா��. விைலயி�ைல 

எனேவ விைனயி�ைல. விைனயி� விைளவா� பிற��� இ�ைல எ�ப� தாேம ேபாத��. வி�ணவரைனவ�களா�� 

'ஊற லாய� ளா' ெய�� உைர�க�ப�� ஓவா� வழிபட�ெப�� ெப�� ெபா��� சிவேன. நைர - ெவ�ைமயாகிய 

ெவ�ளறிெவன�ப�� அறியாைமயி�ைல. இ�நிைல�க� உ�ைமவி�� எ��� பிரி�பி�றி நி��� சிவெப�மா� 

உம��� ேவறறநி�� ெவளி�ப�ட��வ�. ேவறறநி�ற� - ஏகமா� நி�ற� ��� கைலெய�பத��� த�திர�, 

ம�திர�, ெசவியறி��உ என�� ஒ��. 

(அ. சி.)  கைல ஒ� ���� - இடகைல, பி�கைல, ���ைன. விைல இ�ைல - பிற��� விைன இ�ைல. 

உைர�ப� - �தி�க�ப�வா�. நைரயி�ைல - சிற�பி�ைல. 

(29) 



2969. ப�கா� பிரம�ெச� பாச� அ��� 

ெந�யா� ��ைமெச� ேநச� அ���� 

ெச�யா� தவ�தினி� ெச�ெதாழி� நீ�கி 

அ�ேயைன உ�யைவ� த��ெகா�  1டாேன. 

(ப. இ.)  பைட�ேபா� ஆ�யி�கைள� �மி�க� பிற��மா� பைட�த�ெறாழிைல� �ரிவத�� அ��யி�க� 

ெச��� இ�விைனேய காரணமா��. அ�விைன எ��விைன என�ப��. அ�ேவ ஈ��� பாச� என� 

�றி�க�ப�ட�. அ� பாச�ைத அ��த�ளியவ� சிவ�. ெந�யானாகிய கா�ேபா� ெச��� இழி� ��ைம என�ப��. 

அத��ரிய வாயி� ேநச�. அ�ேவ ஏ�விைன என�ப��. அ� ஏ� விைனைய�� சிவெப�மாேன (2932) 

அ��த�ளின�. ந�ெனறிநா�ைம (2615) ந�றவ� ேபெராளி ெச� என�ப��. அ�தைகய ெப��தவ�தா� ஊ� 

விைன��த உஞ��� ெதாழிலிைன�� ஒழி�த�ளின�. இ�வா�றா� அ�ேய� அ�பிைன� ைக�ெகா�ட�ளி 

உ�யைவ�தன�. சிவமாக� ெச�த�ளி� தி�வ��ேபரி�பி� திைள�பி�த�ளின�. 

(அ. சி.)  ப�கா� - பிற��மா�. பாச� - ச�சித�. ெந�யா� - மா�. ��ைம ெச� - இழிைவ� ெச�வத�� 

ஏ�வாகிய. ேநச� - ஆகாமிய�. ெச�யா� தவ� - க��தவ�. ெச�ெதாழி� - பிரார��வ�தி� வ�ைமைய. 
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2970. ஈசென� ெற��� திைச�� இய�கின 

ஓைசயி னி�ெற� ச�த� உல�பிலி 

ேதசெமா� றா�ேக ெச��க�ட� ஒ�ப�� 

வாச மல�ேபா� ம�விநி� றான�ேற. 

 
1. க�லாத. 8. க�டப��, 4. 

" உ�ளேத. சிவஞானேபாத�, 2. 2 - 1. 

(ப. இ.)  எ�பா� �ல�தி�� சிவெப�மானி� தி�வ�வேம விள�கி ஒளித�வதாயி��. ��ப�தாறா� 

ெம�யா� ஓைசயினி�� எ�� ச�தமாகிய எ����க� எ��� உ�ளன. அ�ேபா� வி�மிய ���த�வனா� 

சிவெப�மா�� எ��� ெபா�றா இய�பின�. ேதச� ஒ�றாக� க�டமாகிய பிரி� ஒ�ப� எ�ப. யா��� அ� 

சிவெப�மா� 'உ�ற ஆ�ைகயி� உ�ெபா�� ந�மல� எ�த� நா�ற� ேபா�, ப�ற லாவேதா� நிைலயிலா� பர�ெபா��' 

(8. அதிசய�ப��, 9) எ��� ெச�தமி� மைற��பி��� ஏ�ப மல�மண� ேபா�� ம�னிநி�ற��வ�. 



(அ. சி.)  ஈச� . . . . . இய�கின-எ�லா� தி��களி�� சிவேம விள�கின. ஓைசயி�.....ச�த�-நாத 

த��வ�தினி��� எ�� அ�கர�க� ேபால. உல�பிலி - ெக�த� இ�லாதவ�. ேதச�-உலக�. ெச��க�ட� 

ஒ�ப�� - தி��ல� கால�தி� இ� �மி அ�ட� ஒ�ப� க�ட�களாக� பிரி�க�ப����த�. இ�ேபா� 5 

க�ட�களாக இ��கிற�. 
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2971. இ�ல� ம�ல� உளன�ல� எ�மிைற 

க�ல� ெந�ச� பிள�தி�� கா�சிய� 

ெதா�ைலய� �ய� �ள�கில� ��மணி 

ெசா�ல�� ேசாதி ெதாட���நி�  1றான�ேற. 

(ப. இ.)  வி�மிய ���த� சிவெப�மா� ப�தி� தி�வ��ண�� ைகவ�த நாய�மா�பா� அவ�த� 

உண���� உண�வா� நி�� த� இய�ைக உ�ைமயறிவி�ப வ�விைன உண��திய��வ�. அதனா� அவ� 

அவ�க�� இ�லாதவ�� அ�ல�. உண�வினி� உ�ளவனாகேவ எ��� காண�ப�வ�. அ�தைகய தவ�ேப� ஒ� 

சிறி�� கி�டாத அறியாைம மி�க ��லறிவின��� �ைன�� ��னி���. அ�நிைலயி� க�லாதா��� வரிவ�வ� 

�லனாத� இ�லாைம ேபா�� அவ�த� உண��� கா�சி��� சிவெப�மா�� �லனாகா�. அதனா� அவ� 

அவ�க�� உ�ளவ�� அ�ல�. அவ� ந� ெந�சக��� காண�ப�� 'காரா�� ஆணவ� கா�ைட� கைள�� 

அற�க�� அக�கார ெம���, க�ைல� பிள�த��வ�' ேம�� அவ� 'க�ைல� பிைச�� கனியா��� 

வ�லா�'மாவ�. அ��ைறயி� எளிேய� ெந�சிைன உ��வி�த�ளின�. அத�ேம� அவேன 

உண�வி���ண�வாக ெவளி�ப�� கா�சிய�மாவ�. கா�சிய�-உண��வாேவா�. அவ� ெதா�ைமயிேல��ள 

ந�ைமய�. இய�பாகேவ பாச�களினி��� நீ�கிய �ேயா�� அவேன. எ��� ஒ��ேபா� நி��� திரிபிலா� 

த�ைமய�� அவேன. அவேன மாசிலா� ெச�மணி. ெசா��த�கரிய அ��ேபெராளி. அவ� ந�ைமெய�லா� 

அ��ெதா�� இ��கா�� ெதாட��� நி�ற��� தட�கடல�தண� ஆவ�. 

(அ. சி.)  இ�ல�ம�ல� - ஞானிக���� ெதரிபவ� ஆனதா� இ�லாதவ�ம�ல�. உளன�ல� - 

அ�ஞானிக��� ெதரியாதவ� 

 
1. க�லா. 8. தி�வ�மாைன, 5. 

" ஆ��வி�தா�. அ�ப�, 6. 95 - 3. 



ஆனதா� உ�ளவ�� அ�ல�. க�ல� ெந�ச� - க�ேபா�ற வலிய ெந�ச�தாைர��. பிள�தி�� - உ�க�ெச���. 

கா�சியா� - உ�வ�ைடயவ�. 
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2972. உ�ள� ெதா���� �ற���� நாென�� 

க�ள� தைலவ� கம�சைட ந�தி�� 

வ�ள� ெப�ைம வழ�க�ெச� வா�க�த� 

அ�ள� கடைல அ���நி�  1றான�ேற. 

(ப. இ.)  சிவெப�மா� '��பி� எ�ைம �ைழய� பணிேய' எ��� ந�றவநிைல ெப�றிலாதா��� அவ�த� 

உ�ள�� அட�கி� �லனாகாதி��ப�. இஃ� 'அ��க� ேந� நி�பி�� அ�லி�ேள காணா���, இ��க�ேண 

பாச�தா��� ஈச�' எ��� ெபா�� �� அ��ெமாழியிைன ெயா���. �ற�ேத�� அ��யி�க� நா� என 

�ைன�தி�மா� 'அைவேய தாேனயா�' நி�ப�. அவ� 'கரவா�� வ�ெந�ச��க அரியா�. கரவா�பா� விரவா�� 

ெப�மா�' ஆதலா� 'க�ள� தைலவ�' என அைழ�க�ப�வ�. அவ� ந�மண� கம�� ெகா�ைற மாைலயணி�த 

பி��தலைம�த தி��சைடயிைன�ைடயவ�. ந�திெய��� தி��ெபயரிைன��ைடயவ�. அவேன 'ெபா��� 

ெம�� ெபா��� த�வானாகிய' ெப�வ�ள�. அவைன நீ�காநிைன�ட� அவ� தி�வ��பா�கா� 

ஒ�கவ�லா��� வ�விலா வா�ைம� ெப�மானாவ�. அவ�த� 'அவாெவ�� தவா� பிற�பீ�� வி��' �ைள�த��� 

த�கதாகிய அ�ளலா� ேச�ேச� பிறவி� ெப��கடைல ஒ��க��த�ளின�. விரவா�� ெப�மா�: விரவியா�� 

ெப�மா�. 

(அ. சி.)  வழ�க� ெச�வா�க�த� - சி�தி�கி�றவ�க�ைடய அ�ள� கட� - ��ப�கட�. 
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2973. மாெறதி� வானவ� தானவ� நாெடா�� 

��த� ெச�� �ைரகழ� நா�வ� 

ஊ�வ� உ�ள� தக��� �ற���� 

ேவ�ெச� தா�ேக விள�ெகாளி யா�ேம. 

(ப. இ.)  இ�ப ேவ�ைகயராகிய வானவ�� ெபா�� ேவ�ைகயராகிய தானவ�� எ��� த��� மா�ப�� 

ஒ�வேராெடா�வ� மாறா� ேபாரி�வ�. அ� ேபாரி�க� ெவ�றி��றா� திைள�ப�. ேதா�வி��றா� இைள�ப�. 

இைள�தவ� மீ��� ெவ�� திைள�த� ெபா���� சிவெப�மா� தி�வ�யிைணயிைன நா�� வழிப�வ�. 

இ���ைம, 'வா���வ�� வானவ�க� தா� வா�வா�, மன� நி�பா� தா���வ�� தா�ய��� த�ைமெய�லா� 



ெதாழேவ��' எ��� ெச�தமி� மைற��வான உணரலா�. இ�வி� திற�தா�� ஒழி�த அறெநறி� ேப�றினராகிய 

மனித� உ�ள�கனி�� ஊ�ெற��� வா��தி வண��வ�. அவ� உ�ள�தக��� �ற��� சிவெப�மா� 

ெவளி�ப�ட��வ�. அ�ெவளி� பா�டா� அைவ சிற�தனவாக� 

 
1. தனியேன�. 8. தி��சதக�, 27. 

ேதா���. இ� '�க��த ேகாமய�� நீரா� �மிைய� ெபாலிய நீவி� திக��த வா��ைத�� ேபா�கி� சிற��ைடய� 

தீப� ஏ�றி' விள��� தி�மைனயி� சிற�பிைன ெயா���. சிவெப�மா� ��டாமணி விள�கா� அவ�த� 

உ�ள��� ��� நி�ற��வ�. 

(அ. சி.)  மாெறதி� வானவ� தானவ� - மா�ப��ள ேதவ�க�� அ�ர�க�� ��த�. ெச�� - �தி��. 

ஊ�வ� - இ�ப� ெப���ைடயவ�. ேவ�ெச�� - ஊ� உயி� ேவ�பா� ெச��; "ஊ� உயி� ேவ� ெச�தா� 

ெநா��தா� மைல உ�தமேன." ��தர�. 
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2974. வி�ணி�� வ�த ெவளியில� ேமனிய� 

க�ணி�� வ�த �லன�ல� கா�சிய� 

ப�ணினி� வ�த பயன�ல� பா�ைமய� 

எ�ணிலா ன�த�� எ�க� பிரான�ேற. 

(ப. இ.)  சிவெப�மா� 'உலகேம உ�வமாக�' ெகா�� இைடெவளி ஒ�சிறி�மி�றி எ�க�� நிைற���ள 

தி�ேமனிைய�ைடயவ�. 'க��த� �லனா� கா�சி���' அ�பா�ப�டவ�. ஆனா� அவ� தி�வ��ண�வா� க�� 

மீ��வாராவழி ��� ேபரி�ப� எ��� ெப�� கா�சி��� �லனா� த�ைம�� உ�ளவ�. கா�சி - அறி�. ந� 

உ�ள� ப�பா� ெகா�ள�த�� பா�ைம� பய�ைடயவன�ல�. உண�வி��� உண�வா� உ�ணி�� எ�ணி�லாத 

ேபரி�ப� ெப�வா�ைவ� ���பி��� பா�ைம� ப�ணவ�. அவேன ந��ைடய ெப�மானாவ�. 
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2975. உ�தம� எ��� உக��� ெப��கட� 

நி�தில� ேசாதியி� நில� க�ைமய� 

எ�தைன கால�� எ��வ� ஈசைன� 

சி�த� அமர�க� ேத��தறி  1யார�ேற 



(ப. இ.)  'சா��தாைர� கா���' தைலைம�பா�ைடய தனி �த�வ� சிவெப�மா�. யா��� எ�லா�� 

ேவ�� உக��� ேபரி�ப� ெப��கட�� அவேன. ெத�ணீ� வ�ண��தி� த�ணளிேச� ேபெராளி�ைடயவ� 

சிவ�. தி�நீலக�ட� ெப�ைம ேச� க�ைமய�� அவேன. அவ� தி�வ�யிைணயிைன அவ� தி�வ�ளா� 

ெதா�தேல அைம�ைட��. அ�ஙனமி�றி� த��ைன�பா� சி�த�� அமர�� எ�தைன கால�� எ�ணாநி�ப�. 

அ�ஙன� எ�ணி�� அ� சிவெப�மானாகிய ஈசைன உ�ளவா� ஆ��தறியா�. அவ� "ேசாதி�தா� காணாைம 

நி�றா� ேபா�றி" எ��� ெசா�ல�� தி��ைற� ப�பி� ெதாட�பின�. அதனா� அவைன அவ� 

தி�வ��ண�வாேலேய கா�த�ேவ���. 

(அ. சி.)  ெப��கட� - ஆன�த�கட� ேபா�றவ�. நீல�க�ைமய� - நீலமிட�ற�. 

(36) 

 
1. உ�தம. 8. தி��சதக�, 3. 

" ேகழல. அ�ப�, 4. 108 - 9. 

2976. நிற�பல எ�வ�ண� அ�வ�ண� ஈச� 

அற�பல எ�வ�ண� அ�வ�ண� இ�ப� 

மற�பல எ�வ�ண� அ�வ�ண� பாவ� 

�ற�பல காணி�� ேபா�றகி  1லாேர. 

(ப. இ.)  ���த� சிவெப�மானி� தி�நிற� ெம�ய�யா�க� எ�வ�ண� நிைன�கி�றா�கேளா 

அ�வ�ண� காண�ப��. அவ� எ�லா� கட�தவ� ஆதலினா�� அவ� எ�லா� ெகா�பவ� ஆதலினா�� 

அ�யவ� நிைன�தவ�ண�ைத அ�ப�ேய ெகா�ட��கி�றன�. அவ� 'அறவாழி அ�தண'னாதலி� அவ� 

�ரி�த��� அற�பா�கா� தைலயளி�� பலவா��. தைலயளி - க�ைண. ெம�ய�யா�களி� தைலய�� 

எ�வ�ணமாக விள��கி�றேதா அ�வ�ணமா�� அவ� �ரி�த��� இ�ப�. ேம�� அவ� �ரி�த��� 

மற�தைலயளி ெநறிய�லா ெநறி� ெச�� ெவறியரா�, பறிதைலயரா�, கிறியரா�� ெகா�ைம பல ெச�� வ��ட� 

மா�டழி�த ெகா�ேயா� பாவ� எ�வ�ண� அ� வ�ணமா��. இைவயைன��� ெவளி�ப�மா� உலகிைட� 

�ற�ேத �� வழ�காக�� உலக வழ�காக�� கா��ய��கி�றன�. அ�ஙனமி���� ந�றவ�ேச� ெபாறியிலா� 

ேபா�றாதக�கி�றன�. ெபாறி - ��ணிய�; ந���. 

(அ. சி.)  நிற�பல - சிவ�தி� ஒளி பலவா�. எ�.....ஈச� - அ�பர� மனஒளி எ�வ�ண� அ�வ�ண� 

ஈச�; 



"த�ைன�க�ட எ�வ�ண� எ�வ�ண� 

அ�வ�ணமாகிய ஈச��ேக." 

ேசரமா� ெப�மா�. 

அற�பல-அற�க�ைண பல. எ�.....இ�ப� - அ�யார� அ�� எ�வ�ணேமா அ�வ�ண�. மற� பல - மற�க�ைண 

பல. எ� . . . . . பாவ� - ெகா�யர� பாவ� எ�வ�ணேமா அ�வ�ண� �ற�பல காணி�� ேபா�றகிலா� - இ�மாதிரி 

உலகி� க�டா�� ம�க� வழி�ப�வதி�ைல. 
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2977. இ��நி� றான�� நி�றன� எ��ள� 

ெபா�கிநி� றா��வ னாபதி ��ணிய� 

க���நி� றா�கதி� மாமதி ஞாயி� 

எ��நி� றா�மைழ ேபாலிைற  2தான�ேற. 

(ப. இ.)  வி�மிய ���த� சிவெப�மா� எ��� எ�க�� நீ�கமி�றி நி�ற��கி�றன�. அதனா� 

அவைன இ�� நி�றா� அ�� நி�றா� எ�ேறா, இ� �லக���ளா� அ� �லக���ளா� எ�ேறா �����ற 

ெவா�ணா�. அ�றி�� எ��ள� என வினவ�� 

 
1. ஞமென�. அ�ப�, 5.67 - 18. 

" ெபா� வ�ண. 11. ேசரமா�, ெபா�, 1. 

" ஆேவ. நால�யா�, 118. 

" ப�சி�. 12. த��தா�ெகா�ட, 159. 

2. வான�தா�. 11. காைர�கால�ைமயா�, அ��த�, 6. 

" சி�தைனேபா�. தா�மானவ�, 43. பராபர - 137. 

ஒ�ணா�. எ�ைன, அவ� இ�லாதவிட� இ��தால�ேறா, வின�த��டா�� எ�க. அவ� ெம�ய�ப�த� 

அக�க�ணி��� �ற�க�ணி��� ெபா�கி விள�கி அ��கி�றன�. அவேன உலக ���த�வ�. அவேன 

��ணிய வ�வின�. அவ� இரவி� க��� நி�ற��கி�றன�. இ� "ந�ளி�ளி� ந�ட� பயி�றா�� நாத�" 

எ�பதனா� விள���. நில��கதி� ேச� தி�களாக�� நி�ற��கி�றன�. ெவ�ைம� கதி� ேச� ெச�ைம 

ஞாயிறாக�� நி�ற��கி�றன�. எ��� மைழேபா� ேபர�� ெபாழி�� ெப�� ெபா�ளாக�� நி�ற��கி�றன�. 

அவேன எ�லா� வ�ல இைறவனாவ�. 



(அ. சி.)  �வனாபதி - உலகநாயக�. க��� - இர�. மைழேபா� - ேமக�ேபா�. 
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2978. உண�வ� வா�ேம ��தம மா�� 

உண�வ� ��ணறி ெவ�ெப� மாைன� 

�ண�வ� வா�� ��லிய தா�� 

உண��ட� அ�ட� மாகிநி� றாேன. 

(ப. இ.)  சிவெப�மா� ஆ�யி�க�� அறிைவ விள��� த�ைமயி� அ� �யி�களி� அறிவி�� அறிவா� 

நி�கி�றன�. ஆதலி� உண�வ�வா�� எ�றன�. ேம�� இய�ைக �ண��, ���ண�� �தலியன உைடயனாதலி� 

சா��தாைர� கா��� தைலவ�� ஆகி�றன�. ெபா��கைள� திரிபி�றி �ண�வ� ��ணறிவா��. எ�ெப�மா� 

எ�லாவ��ட�� ேவ��ைமயி�றி� �ண��� நி�கி�றன�. அ�ஙன� பி�ன��ண��பா�� �ண��� நி�பி�� 

அவ�ற� அ��க�ணா� ம��ேம அவைன உண�த� ����. ஆ�யி�களி� க�ணா�� க��தா�� அறிய 

ெவா�ணா ��ைமய�. இ���ைம '��ண�� உணரா ��ணிேயா� கா�க'. எ��� ெச�தமி� 

மைற��வினா� உணர�ப��. உண�� உட� உலக� அ�ட� எ�லாமா� நிைற�� நி�� அ��பவ�� அவேன. 

(அ. சி.)  உண�வ�வா�-அறிவா� ��ணறி� - ெம��ெபா�� கா�� ஆரா��சி அறி�. �ண�வ�வா� - 

எ�லாவ�ேறா�� ��யதா�. ��லியதா� - அறித�� ��ணியதா�. 
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2979. த�வலி யா�ல ேக�� தரி�தவ� 

த�வலி யாேல அ�வி�� தாெனா�ய� 

த�வலி யா�மைல எ���� தா�சாரா� 

த�வலி யாேல தட�கட  1லா�ேம. 

(ப. இ.)  சிவெப�மா� த��ைடய ��விலா�றலா� எ�வைக உலக�கைள�� தா��கி�றன�. த� 

ஆ�றலாேலேய 'அ�ேவா� அ�டமா� சி�ைம ெகா�' ��ணிய�� அவேன. 'அ�டேமா� அ�வா� ெப�ைம 

ெகா�' பரிய�� அவேன. த� ஆ�றலாேலேய எ� ெப�� மைல�� ஒ��� ���� ஒ�பாகா� ெப�ைம��ைடய�. 

அவ�ற� ேபரா�ற��� அள�ப�� கட�� ஒ�பாகா எ�க. 

(40) 

 
1. அ�டேமா. 9. க����ேதவ�, 1. 



2980. ஏேனா� ெப�ைமய னாகி�� எ�மிைற 

ஊேன சி�ைம�� உ�கல� த��ள� 

வாேனா� அறி�� அளவ�ல� மாேதவ� 

தாேன யறி�� தவ�தி�  1அளவ�ேற. 

(ப. இ.)  சிவ� ம�ணவ� வி�ணவ� ம����ளவ� எ�லாரி�� ேம�ப�ட ெப�ைமைய உைடயவ�. 

ஆயி�� ெம�ய�ப�த� ஊனா� சி�ைம உட�� கல�� அ�� நி�ற��கி�றன�. அவேன எ� இைறயாகிய சிவ�. 

உ�கல�� - உ� கல��; உ�ள� கல�� என விரி�� உ�ளமாகிய ஆ�யி�க�ட� கல�� என� ெபா��ப��. அவ� 

கா�ேபா��ளி�ட எ�தைகய வானவரா�� அள�தறிய ெவா�ணா அள�ப�� கா�சிய�. அவேன எ�லா� 

ெத�வ�க��� அவ� த� தவ���� ஈடாக அ�ளா�ற� ந��� தி�வாைணய�. அதனா� அவேன மாேதவ�. 

ந�ெனறி நா�ைம ந�றவ�தி� அளவாக� த�ைன�தாேன ஆ�யி�க�� அறிய�ப���� த�ணளிேயா�. 

மாேதவ� - ெப��ெபா��ெட�வ�. 

(அ. சி.)  ஏேனா� - எ�த�ைம உைடயவரி��. ஊேன சி�ைம�� - அ�ப சரீர�தி��. உ�கல�� - 

ஆ�மாேவா� ��. 
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2981. பி�டால� வி�தி� எ��த ெப��ைள� 

��டால� காய��� �திைர ப��த� 

உ�டன� உ�டா� உண�விலா �ட�க� 

பி�ட��� ப��� பிண��கி�  2றா�கேள. 

(ப. இ.)  ஆ�யி�களி� உட�� ஆலமர�தி�� ஒ�பா��. அ�மர�ைத அத�க� ேடா�றிய வி�� 

மதைலயா�� தா��வ� ேபா�� ம�க�� ெப�ேறாைர� தா��கி�றனர�லவா? அதனா� அஃேதா� அரிய 

ஒ�பா��. அ�தைகய உட�பாகிய ஆலவிைதயினி�� ஒ� ெப� �ைள எ��த�. அ�ேவ உ�ள� �றவாகிய 

உ�திெய��� ைவரா�கியமா��. அ� �ைள வள��� மரமாகி அதனினி�� உ��வ�வாகிய நிைற ேபரி�பமா� 

ஆல�கா� கா��த�. அ� கா� சிவ�க�வாகிய மா�கனியாக� ப��த�. �திைர - மா. தி�வ�ளா� அ� 

சிவ�ெப��கனியிைன உண�வி�க� �க��தவ� உ�டவராவ�. அவ�கேள தி�வ��ண�� ைகவ�த 

ெப��தவ�ேதா�; அ� �ண�� ெப�� ந�றவ� ேப� இ�லா� �� �ட�களாவ�. அவ�க� பி�டமாகிய உட�பி� 

���� பிற�� இற��க��� உ�ப�� நி�கா� ெப����பி� ���வ�. அவ�க� ந�ெனறி�� வாரா� 

��ெனறி�ப�� மா�ப�கி�றன�. 



(அ. சி.)  பி�டால� வி�� - ஆலமர���� ஒ�பாகிய உட�பி� ெப��ைள - சி�த ைவரா�கிய�. ��டால� 

- ஆன�த�. 
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1. யாேத. அ�ப�, 5. 50 - 6. 

" ஊனி. " 5. 47 - 3. 

2. உழ�பி�, 11. ப��ன�தா�, தி�விைடம ��, 10. 

" ப�யி�. 12. ெவ�ளாைன� ச��க�, 2. 

22. ச�வ வியாபி 

(ெப� நிைறவி) 

2982. ஏ�� சிவேபாக மீத�றி ேயாெராளி 

ஆ�� அறிைவ�� ஆயா உபாதியா� 

ஏய பரிய �ரி�� தனெத��� 

சா�� தன� வியாபக� தான�ேற. 

(ப. இ.)  ந�ெனறி நா�ைம ந�றவ�ேப�றா� சிவ�களி�பாகிய சிவேபாக� ெபா����. அ�வ�லாம�� 

தி�வ�� ேபெராளியா� ஆ�� அறி� உ�டா��. நிைல�ப�� நிைலயாத�மாகிய ெபா��களி� ேவ�பா�கைள 

அறி�� அறிேவ ஆ�� அறிெவன�ப�ட�. இவ�ைற உ�ளவா� ஆராயெவா�டா� தைடெச�� நி��� அறியாைமயா� 

ெபா��களி� பைச ெய��� பரி��டா��. பைச - வாசனா மல�. அதனா� ப��ட� உ�டா��. பரிய�ரி - ப��ட�. 

அ� �ட�ைப�� அ��தவ� ேப�றா� த� வயமா��� த�ைம��டா��. சிவெப�மானி� அக� நிைற�� 

ஆ�யி�க� அைம நிைறவாக அட�கியி����. அதனா� அ� �யி�களி� �ைன��� சா��� ெக��. நிைற� - 

வியாபக�. அைவ ���வைக�ப��. 1. அக� நிைற�. 2. அைம நிைற�. 3. அட�� நிைற�. இவ�ைற �ைறேய 

வியாபக�, வியா�பிய�, வியா�தி என�� வழ��ப. 

(அ. சி.)  ஏ�� சிவேபாக� - சிவான�த� உ�டா�. ஆ�� அறி� - ஆரா��சி அறி�. ஆயா�பாதி - அவி�ைச. 

பரிய�ரி - �ரி���ள உட��. தனெத��� - த� வசமாக அைட��. சா�� - ெக��. 
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2983. நானறி� த�ெபா�� நாடவிட மி�ைல 

வானறி� த�ேக வழி�ற வி�மி�� 



ஊனறி� ��ேள உயி��கி�ற ஒ��ட� 

தானறி� ெத��� தைல�பட  1லா�ேம. 

(ப. இ.)  அ�ேய�ைடய ��டறிவினாேல�� சி�றறிவினாேல�� அ� சிவெப�மாைன, நா�யறிவத��ரிய 

இடமி�ைல. வானாகிய தி�வ��ண�� ைக வ�த ேமேலா� அவன�ளாேல அவ�தா� வண��� ேபர�� வா��த 

சீ�மி� நாய�மாராவ�. அவ�வழிேய ெச�� நா�� ெதா�த� ேவ���. அ�ெபா�� அ� சிவெப�மா� விள�கி 

ெவளி�ப�வ�. வா�: ஆ�ெபய�, நாய�மா�. வி�மி�� - விள�கி ெவளி�ப��. அ�ளா� உயி� அறி�� உ��மா� 

நி�� ஒளி�� ஒ��ட� அ� சிவ�. அ� ��ைம ைகவர� ெப�றா� 'தமிேய� உள� ��த� யாேன �லெக�ப� 

இ��' எ�பத�கிண�க அ� �யி� எ�க�� ெசறிவா� நி���. பா�� கர�த ேத��, ேசா�� கர�த ெந��� 

�ைறேய அ� பா� ��வதி�� நிைற���, அ� ேசா� ��வதி�� நிைற��� விள��வன இத�� ஒ�பா��. 

 
1. ஞான�. அ�ப�, 5. 91 - 3. 

" அர�ெகா�. சிவஞானேபாத�, 2. 1 - 4. 

 



(அ. சி.)  வா� - ேமேலா�. வழி�ற - ஞானேயாக வழிேயெச�ல. வி�மி�� - �ரண� ஆவ�. 

ஊனறி�� - உயி��சா�சியாகி. 
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2984. கடலிைட வா�கி�ற க�ைவ �லக�� 

உடலிைட வா��ெகா� ��ெளாளி நா� 

உடலிைட ைவகி�ற உ��� ேதவைன� 

கடலி� மலிதிைர காண�  1மாேம. 

(ப. இ.)  ஆ�யி�க� கடலிைட� கா�� கல�� நா�ப� வா�வா� ப�� ெப�� ��ப� ேபா�� 

���டேன வா�கி�றன. இ�ேவ உலக விய�பி� உ�ைம. இ� �லகி� உட�பிைட வா�� ஆ�யி�க� த� 

அறி� வ�வ� த�ைமைய ஆரா�த� ேவ���. அ�ஙன� ஆராயி� அ�ளா� உயி��� உயிரா� விள��� 

இய�ைக� ேபரறி�� ெத�வமாகிய சிவெப�மாைன� கா�த� அைம�� அ�கா�சி கடலி� க���ள 

நீ� த�பா� ேதா��� ேபரைலைய� கா�பதேனாெடா���. இதனா� நீேர நீைர� கா�கி�றதா� என 

மய�கி� ெபா�� ஒ�ெறன மா�பட� ��வா��ள�. அ� ெபா��தா�. ஈ��� கட� எ�ப� நீ��� 

இட�ெகா��� விரவி நி��� ெவளி. இ� சிவெப�மா��� ஒ��ைடெயா�பா��. நீ� ஆ�யி�க�� 

ஒ�பா�� நீரி�க� அைல ெய��� ேதா��மா� �ைண �ரி�� கா�� தி�வ���� ஒ�பா��. அைல 

ஆ�யி�களி� �ைட ெபய��சி�� ஒ�பா��. இ�நா�� ெபா��� ெகடா�. ஒ� ெபா��மாகா�, பி�னி� 

�ண��� ேவறற நி��� நிைலயி�றா� இ�கா�சி �லனாகி�ற�. இதைன� ெதளிய�ண�வேர� 

மய�காெர�க. 

(அ. சி.)  க�ைவ - ��ப�. உ�ெளாளி - ஆ�ம சி�ெதாளி உ��� ேதவ� - சிவ�. கடலி� 

மலிதிைர - ஓயாம� வ�� கட� அைலேபால எ�ேபா�� தவறாம�. 
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2985. ெப���ட� ��றி�� உ�ெளாளி யாகி� 

ெதரி��ட லா�நி��� ேதவ� பிரா�� 

இ���ட� வி��ட �கலிட ெம�லா� 

பரி��ட� ேபாகி�ற ப�ேகாைர  2யாேம. 



(ப. இ.)  ஞாயி� தி�க� தீ எ�� ெசா�ல�ப�� ெப���ட� ���ம சிவெப�மா���ரிய 

எ�ெப�� வ�வ�கைள� சா��தனவா��. ஏைனய ஐ��� �ைறேய நில�, நீ�, கா��, வி���, 

ஆ�யி�க� எ�� ெசா�ல�ப��. சிவெப�மா� அ� ���ட�கைள�� வ�வாக� ெகா����ப� ேபா�� 

அவ�ைற ஒளிர� ெச�� அவ�றி�� உ�ெளாளியாக நி�பவ�� ஆகி�றா�. அவேன ேதவ� பிரா�மாவ�. 

உலகிைட எ�க�� எ�கால���, பிற�பா�, சிற�பா�, ேப�� ெமாழியா�, �றி�ேகாளா� ஒ�வேராெடா�வ� 

மா�ப� 

 

1. ஆெள�ப. 11. ப��ன���. ேகாயி� நா�மணி, 24. 

" கா�பா��. வினாெவ�பா, 11. 

" ந��நா�, நால�யா�, 12. 

2. ேநா�காேத. அ�ப�, 6. 11 - 5. 

கி�றன�. அவரிைடேய சிவெப�மா� கல�� நி�ற��கி�றன�. ஆயி�� ெம�ய�ப�க�� அவ�த� அழியா 

அ�பி�கிண�கி அவரவ� பா� மிக எளிைமயனா� எ��த��கி�றன�. அவ� ப�ேவ� வைகயாக� காண�ப�� 

சிறிய ேகாைர� ��ேபா�ற மிக ��ணியனா�� கல�த��கி�றன�. 

(அ. சி.)  ெதரி�� உடலா� நி��� - அ� ���டைர�� ஆரா��� உணர உட�பாக�ெகா�� இ��கி�ற. 

இகலிட� எ�லா� - மா�பா�ைடய ேதச�க� ����. பரி�� உட�ேபாகி�ற - அ�பைர வி��பி அவேரா� ேபாகி�ற 

ப� ேகாைர - ��லிய�; சி�வ�. 
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2986. உ�தியி ��வ�த ��விைன� ப��� 

இ�தியி� வீ��தா� இரணம தா�� 

சி�தியி� உ�ெளாளி தி�பிய ���தி 

ெப�தியி� ேமேலா� ெப���ட  1ராேம. 

(ப. இ.)  ஆ�யி��கிழவ�க� உட�பி�மா��� ெகா���ள அளவிற�த ப�றினா� இ�விைன� ��ப�� 

உழ�வ�. அ� வி�விைன�� மிக ��ைமயவா� வ�� ���. �டேவ ெபா��கலா�றா� ��ப� எ��வ�. அ� 

��ப�ைத� ேபா��� �கலிட� நா�விைர�வ�. அ� �கலிட� ேவ� எ��� இலாைமயா� சிவ�பா� வ�� சா�வ�. அ� 

சிவெப�மா� த�ைன அைட�தா� விைன தீ���� தைலைம� ப�பா�ைடய�. அதனா�, வ�தைட�தா� விைனைய 



வா�� யக��வ�. ஈ��விைன எ�ப� எ��விைனயா��. அ�ேவ எரி ேச��த வி��� ேபா�றி�வ�மா��. அ�ேவ 

ம�னி�க�ப�வ�மா��. சிவ� த�பாக எ��கி�றன�, பாவ� ெச�ய� ெச�ய ம�னி�ப� பரம� என. 

பரமைனயைட�தா� மீ��� பாவ� ெச�வேர� யா��� ம�னி�� எ�தா�. 'இ�ேவ பி�ைன மற�த� பிைழ' 

எ�பதா��. ேம�� 'ெச��ந�றி ெகா�ற மக��' எ��� ெச�தமி�� ெபா�மைறயி� ெச�ெபா��� இ�ேவயா�. 

சா��தா� சிவ�பணி�க� சாரா� இ�விைனைய, ேநா�தா��கா� எ�சகல� ேந� எ�பேத வா�ைமயா��. அவைர� 

ெபா�ேபா� ெபாலிய� ெச�வ�. சி�தியாகிய ஒ��கிய உ�ள�தி�க� உ�ெளாளியாக விள��வ�. அவேன 

உய�வற உய��த ஒ� ெப�� ஒ�ைம� கட��. 'அ�பறா� எ�ென�� அவ���' என��, 'வீ�� ேவ�டா விறலி� 

விள�கினா�' என�� காதல� த�ைம க��ைர�பத�கிண�க ேவ� எத�க��� ெப�மா��ள சி� ேவ�ைக�� 

இ�லாதா� ேமேலாராவ�. அவேர நாய�மாராவ�. அவ���� சிவெப�மா� உண�வி�� உண�வா� ஒளி�� 

ெப���டராவ�. 

(அ. சி.)  உ�தியி�� - ேதக அபிமான�தா� உ�விைன�ப�� - இ�விைனயி� வசமா�. வீ��தா� - த�ைன 

வி��பி வ�தைட�தவ��� இரணமதா�� - ெபா�ேபா� உத�வ�. இ�தியி�� - ஒ��கிய 

 
1. ��ன�. அ�ப�, 4. 1 - 4. 

" த�ைன�. " 4. 106 - 1. 

" சா��தாைர�. சிவஞானேபாத�, 10. 2 - 2. 

" த�ைன. " 12. 4 - 3. 

சி�த�தி�. ஒளி - விள���. ெப�தி இ� ேமேலா� - வி��� ெவ��� இ�லாத தவசிக���. 
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2987. ப�றி�� ேளபர மாய பர��ட� 

��றி� ��றி �ைள�கி�ற ��ெறாளி 

ெந�றியி ��ேள நிைனவா� நிைலத� 

ம�றவ னா�நி�ற மாதவன தான�ேற. 1 

(ப. இ.)  'ப��க ப�ற�றா� ப�றிைன' எ�பதனா� ப�ற�ப�� ெபா��க� பலவ����� மாறாத��, 

சிற�த��, ேவறாகாத��, �றாகாத�� ஆகிய ெம��ெபா�� சிவெப�மா� ஒ�வேன. அவைனேய 

ப��த�ேவ���. அவ� யா��� நீ�கமற நிைற�� விள�கிய��கி�ற அ�பறி� ஆ�றலாகிய ��ெறாளி. 

அவ� ஆ�யி�களி� ��வந�வி�க� அ� �யி�க��� நிைன�பி��� நிைனவா� நிைல�த��வ�. அவ� 



'உ��வா� உ�ள���ேள அ� ��வா� நி�கி�ற அ��ைடயவ�' ஆதலி� அ�தைகய வ��ேச� 

ெப��தவ�ேதா�� அவேன. மாதவ� - மாேதா� ��ய தவ� எ�ற�� ஒ��. 

(அ. சி.)  ப�றி�� - ப�ற�ப�� ெபா��க��. பரமாய - ேமலாய. ��றி���றி - எ��� நிைற��. 

��ெறாளி - இரவி, மதி, தீ. ெந�றியி��ேள - ஆ�ைஞயி�. நிைனவா� - க�தியவ�ணமா�. ம�� அவனா� - 

அ�க�தியவ� வ�வமா�. 
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2988. ேதவ� மா�� திைசதிைச ப���� 

ஏவ� மா�விரி நீ�ல ேகைழ�� 

ஆவ� மாமம�� ெத�� �லகி�� 

நாவ� மாகி நவி��கி�  2றான�ேற. 

(ப. இ.)  சிவெப�மா� பதி� �லமாகிய ப��� திைச���� தாேன வி�மிய ���த� கட�ளா� 

விள��வ�. அவ� எ�லாரி�� ேம�ப�ட 'விைனயி� நீ�கி விள�கிய அறிவி� �ைனவ��' ஆவ�. விரி நீ� 

விய�லக� ஏழி�� நிைற�� நி��மவ�� ஆவ�. அவ� எ�க�� வி��பி இைய�திய��� இய��மாவ�. 

அவ� எ�லா�லகிைட வா�� உயி�க� அைன�தி��� நாவி� நி�� நவி��வி��� ந�ெமாழி�மாவ�. எனேவ 

எ�லா நிக��க�� சிவெப�மானி� தி�வ�� நிக�வி� ஏரினாேலேய ஆ��. அ� சிவெப�மா� நாய�மா� 

நாவி�நி�� அவ�க�� உலக�� உ�த�ெபா���� த�ைன� பா�வி�த��கி�றன�. இ� சிவெப�மா� உடனா� 

நி�� ெச�� ேபாத�� கா��� உதவியா��. ந�பியா�ர���� பி�தென�� பா�கெவ�� பணி�த�ளிய��, 

'தி�ைல வாழ�தண�த ம�யா��� ம�ேய�' எ�� பாட� பணி�த�ளிய��, 

 
1. ����. அ�ப�, 5. 93 - 8. 

2. மைலயினா�. ச�ப�த�, 1. 76 - 1. 

" ப�திைமயா�. அ�ப�, 6. 54 - 3. 

" நாேயைன�. 8. தி��ேகா���பி, 12.. 

" வி�ணி��. தி���ற�, 13. 

ேச�கிழார�க��� 'உலெகலா�' என அ�ெய���� ெகா��த�ளிய�� 'கா��� கா�ட�' கடனாதலி� கா�� 

உதவியா��. அ� ம��ம�றி ��வ�� தாேன க�ட� 'மதிமலி �ரிைச' என� ெதாட��� தி��க� பா�ரமா��. இ� 



தி��பா�ர� திக�� பதிெனாரா� தி��ைற��, சிவஞானேபாத� பதிெனாரா� ��பா�� �ைறேய இல�கிய 

இல�கண �ைறயா�� திக�வன கா�க., 

(அ. சி.)  ஏவ�� ஆ�-எ� ேம�பா� உைடயவ�� ஆ�. ஆவ��-வியாபி�தி��பவ��. நாவ��-நா�� 

வ�லவ�� ஆகி. 

(7) 

2989. ேநா��� க�ட� ெநா�ேய �லைக�� 

கா�� மவனி� தைலவ� ம��ள 

நீ��� விைனெய� நிமல� பிற�பிலி 

ேபா��� வர�� �ணரவ� லான�ேற. 

(ப. இ.)  வி�ணிைட மிக� ேச�ைமயினி��� ம�ணிைட மிக ��ணிய ெபா�ைள�� �றி�ெகா�� 

ேநா�கி எ�ணியவா� ந�ணி�ைக� ெகா��� தி�ைம� ப�� க�ட� பா�ள�. அதனா� சிவெப�மாைன� 

க�டைன ஒ�தவ� எ�� ஓதின�. அ� சிவெப�மா� ெநா��ெபா�தி�� ஏ�லக �தலிய அைன��லக�கைள�� 

கா��� ���த�வனாவ�. ஆ�கா���ள ெம�ய�யா�கள� விைனகைள நீ�கிய��வ�. அவ� இய�பாகேவ 

பாச�களினி�� நீ�கியவ�; அதனா� நி�மல� என�ப�வ�. அழியா� ெபா��களினி��� அக�வேத 

அைம�ைட��. அவ�ைற அக��வ� அைமயா�. ஆதலி� நீ��வெத�� ஓதா� நீ�கியெதன ஓ�கி�றன�. 

'ஏலா இய�ைகயினி� நீ�க� எவ���மா�, ஏலா அைவ நீ�க� இ��' எ�பதைன நிைன� ��க. அவ� 'பிறவா 

யா�ைக� ெபரிேயா'னாதலி� பிற�பிலி. ேபா��� வர�� �ண��� இ�றி� �ணரவ�லா�. உடலி� உ��� உ��பியாகிய 

உடேலா��, பா�� �ழவி ஈ�ற மா�� தாேயா�� ேபா��� வர�� �ண��மிலா� �ண��பா� அைமவன இத�� 

ஒ�பா��. க�ட� உவம ஆ�ெபயராக� சிவைன� �றி�த�. 

(அ. சி.)  ேநா��� க�ட�-எ�ெபா�ைள�� எளிதி� கா�� க�ட� ஒ�தவ�. அ��ள - எ�விட��� 

உ�ள அ�யா�கள�. 

(8) 

2990. ெச��சைட ய�ெச�ெபா ேனெயா�� ேமனி 

ஒழி�தன வா�� ஒ���ட� ��� 

கழி�தில� எ��� பிற�பில� ஈச� 

ஒழி�தில ேக�ல ெகா��நி�  1றாேன. 



(ப. இ.)  ���த� சிவெப�மா� ெச�ைமவா��த பி�ன�வா�சைடய�. அவ� ெச�ெபாேனெயா��� 

தி�ேமனிய�. அவ� ஆ�க�பாடாகிய காரிய நிைல ஏ�� எ�தாதவ�. அ�ஙனமி���� 

 
1. ெபா�னா�. ஆ�ர�, 7. 24 - 1. 

" ெபா�ெனா�த ேமனிய. அ�ப�, 4. 81 - 9. 

���த� சா��� த�ைமயினா� சார�ப�� காரிய�பா�க� அைன��ட�� ஒ���ட� �� உைற�� 

ஒ�பி�லாதவ�. அவ� யா��� எவ�ைற�� வி�� நீ��� நிைலைமயன�ல�. பிற�பில�. எ�லாவ�ைற�� 

இைற�திய�கி ஆ�� ஆ�டா�மாவ�. த�ெபா��� ஒ��� ேவ�டா� ஆ�யி�களி� ெபா��ேட அைன��� 

ேவ�� அவ��ட�கல�� விள�கிநி��� அ�மா�� அவேன. இ�வாேற ஏ�லக�க�ட�� கல��நி�ற��பவ� 

சிவ�. 

(அ. சி.)  ஒழி�தனனா�� - ஒ��� ஆகாதவனாயி����. ஒ���ட� ��� - எ�லாவ�ேறா�� 

��யி��ப�. கழி�தில�-நீ�கா�. ஒழி�தில� - தன�ெகன� ெபா�� இ�றி விள���. 

(9) 

2991. �லைமயி� நா�றமி� ��ணிய� எ�ைத 

நலைமயி� ஞான வழ�க� மா�� 

விலைமயி� ைவ��ள ேவதிய� ��� 

பலைமயி� எ��� பர��நி�  1றாேன. 

(ப. இ.)  சிவெப�மா� இய�ைக�ண��� ���ண��� ஒ���ைடயவ�. அதனா� ெசய�ைக� �லைமயி� 

நா�ற�� இ�லாதவ�. அவ� ��ணியவ�வின�. அவேன எ�ைதயாவ�. ந�ைம� பாடைம�த ெம��ண�� 

வ�வின�. ஆ�யி�கைள வி��நீ�கா� ெப� வழ���ளவ�� அவேன. ேவதிய� தா�க�ற ேவத�கைள� 

�றிவி�கி�றன�. அதனா� அ� சிவெப�மா� அவ�க�பா� பாலி� ெந� ேபா� மைற�� பர��நி�கி�றன�. 

(அ. சி.)  �லைம.......��ணிய� - ெசய�ைக அறி� சிறி�� இ�லாத ��ணிய�. நலைம.......பலைமயி� - 

ந�ைமைய� தாராத ஞானா�பியாச�ைத� கா� ெகா��பவ��� வி��� ஆரிய ேவத�ைத ஓ�� ேவதிய� ��� பல 

ெபா��களி� ஒ�றி�� ேசராதவ�. 

(10) 

2992. வி�ணவ னா�ல ேக��� ேம�ள� 

மணணவ னா�வல� ��கட� ஏ���� 



த�ணவ னாய� த�ைமயி� நி�பேதா� 

க�ணவ னாகி� கல��நி�  2றான�ேற. 

(ப. இ.)  சிவெப�மா� �ய வி�ணி�க� உைறபவனா� ஏ�லக�க���� அ�பா��ளா�. 

ம��லக��� உைறபவனா� கட� ஏ���� இ�பா��ளா�. அவ� 'அறவாழிய�தண�' ஆதலி� மி�க 

த�ணளிைய உைடயவ�. த�ணளி - தி�வ���ளி��சி. இ�ேவ அவ���ரிய எ��� ெபா�றாவிய�ைக� 

த�ைமயா��. அவேன ஆ�யி�க��� க�ேபா�ற நனிமி� ெப�ைமைய உைடயவ�. அவ� அைன��யி�ட�� 

அைன��ல�ட�� பிரி�பி�றி� கல�� நி��� ேபர�� ெப�ைமய�. 

(அ. சி.)  க�ணவனாகி - ெப�ைம�ைடயவனா�. 

(11) 

 
1. ேவத. அ�ப�, 5. 99 - 4. 

2. ஊனவைன. " 6. 69 - 9. 

2993. நி�றன� மாெலா� நா��க� தானாகி 

நி�றன� தா�நில� கீெழா� ேமெலன 

நி�றன� தா�ெந� மா�வைர ஏ�கட� 

நி�றன� தாேன வள�கனி யாய�ேற. 

(ப. இ.)  சிவெப�மா� மாெலா� நா��க� தானாக�� நி�றன�. அஃதாவ� அவ�க�ட� விரவி 

அவ�கைள�ெகா�� கா��� பைட�� ஆகிய ெதாழி�கைள� �ரிவி���கா� நி�ப� ேம�� ேப�ழி���பி� தாேன 

ேநரி� பைட�த�� கா�த�� �ரி�த��வனாதலி� அ�ெபா�� ேநேர அ�வ� ெபய�க�ட� விள��வ�. அவ� 

எ�க�� பர�பியி���� த�ைமயி� நில�தி�ேம��, கீ��, நில�தி�� நிைற��நி�கி�றன�. ேம�� 

ெப�மைலயா�, ஏ�கடலா� நி�றவ�� அவேன. அவ� ெம�ய�யா�த� உண���ள�� வளமி�க சிவமா� 

மாணி�க� தீ�கனியா� விள�கி இ���றி��தன�. 

(அ. சி.)  வள�கனி - அ�ப��� வள�ப� ெபா��திய மா�கனி ஒ��. 

(12) 

2994. �வனா பதிமி� ��ணிய� எ�ைத 

அவேன உலகி� அட�ெப�� பாக� 

அவேன அ��பல சீவ� மா�� 



அவேன இைறெயன மா��ற  1வாேற. 

(ப. இ.)  சிவெப�மா� இ���� இ�ப��நா�ெக�� எ���ப�ட �வன�க� ��றி��� ஒேர 

ஒ�பி�லாத ���த� தைலவ�. அவ� ��ணிய� திர�� ந�ணிய ��ணிய வ�வின�. எ�மேனா��� ஆ� 

உயி�� த�ைதயாவ�. அவேன உயி���யிரா� அ�ணி��நி�� அ��யி�கைள� தி�வ�� ெப�ைம எ��மா� 

இைடயறா� இய��� பாக இய��� ஆவ�. அவேன ஆ�யி�க� அைன��ட�� ேந�நி�றலா� 

அ��யி�க�மாவ�. இஃ� உயி� உடலாயி��ப� ேபா�றேதா� ஒ�பா��. அவைனேய இைறெய�� அ�ளா� உண��த 

ெத�ளாள� மா��� நீ�காநிைனவினரா� ஒ��� இ�ப� எ�தின�. பாகஇய��: ெச�விவர� ெச��� 

சிவெப�மா� மா� - ெப��காத�. 

(அ. சி.)  அவேன.....சீவ�� ஆ�-�மியி��ள உயி� வ��க�கைள நட��பவ�. மா� - வி��ப�. 
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2995. உ�ணி� ெறாளி�� உலவா� பிராண�� 

வி�ணி� றிய��� விரிகதி�� ெச�வ�� 

ம�ணி� றிய��� வா�� மா�நி��� 

க�ணி� றில��� க��தவ�  2தான�ேற. 

 
1. சிவன�. சிவஞானசி�தியா�, 1. 3 - 11. 

2. வி�ணானா�. அ�ப�, 6. 12 - 5. 

" வாயாைன. " " 19 - 8. 

(ப. இ.)  ஆ�யிரி� உ�ள��� நி�� ஓவா� இய��� ேக�� உயி���� அவ� அ�� �ைணயா� 

இய��கி�ற�. அதனா� அ� �யி���� சிவேன என�ப��. வான�திய��� விரி�த கதி�கைள�ைடய பகலவ�� 

அவேன. பகலவ� - ஞாயி�. ம��லகினி�� ஒலி�தைச��� திர��� கா��� அவேன. ஆ�யி�களி� 

ெந�சக�� நி�றிய��� க��தாகி�றவ�� அவேன. 

(அ. சி.)  க�ணி�� - அ�ப� உ�ள�தி�க� இ���. க��தவ� - க��� ெபா�ளவ�. 

(14) 

2996. எ��� எ���� இன�ெசய� அ�வழி� 

ப��� திற�� பைட�த பரமைன� 

க�ணி� கவ�� க��தி� அ�வி� 



உ�ணி� ���கிேயா� ஆய�  1மா�ேம. 

(ப. இ.)  வி�மிய ���த� சிவெப�மாைன இைடயறா� எ�ணி ஈேட�வத��ரிய ெச�தமி�� தி�மைற 

(2550) தி�ைவ�ெத��தா��. அதைன ஓ�த��ரிய தி�ெவ�ணீறணித� சிவமணி ��த� சிவன�யாைர�� 

தி��ேகாவிைல�� சிவெனனேவ வழிப�த� �தலிய இன� ெசய�க�ட� கணி�த�ேவ���. அவ�றி� 

ெதாட�பா� தி��ைற� தி��பா���கைள� ப�ெணா�� திறெனா�� பா�த� ேவ���. அ�ைவ�ெத��தா� 

இைமா��, ப�ணா�� திறனா�� திக�பவ�� அவேன. அவ�ைற� பைட�த�ளிய பரம�� அவேன. அவைன 

அவன�ளா� உண�வி�க� உண��க�. உண��தா� அ� இ� என� ��டறிவா� ேதா��� ேவ�பா�ைட 

நீ�கிய��வ�. உ�நி�� உ��கி அ�ைப� ெப���வி�ப�. அத� வாயிலாக� தி�வ�� ேபரி�பமாகிய ஊதிய�ைத 

ஈ�த��வ�. 

(அ. சி.)  எ��� - கணி���. எ���� - ஐ�ெத����. இன� ெசய� - �ைற�ப� கணி�த� அ�வழி� 

ப��� திற�� - அ�மாதிரி சாதன� ெச��� �ைற��. க�ணி� கவ�� - அறிவினா� அறி��க�. க��தி�. . . . 

.ஆேம - அறி�தா� சி�த�தி� விக�ப�ைத நீ�கி ஒ�ப�ற ஊதிய� ஆவா�. 

(15) 

2997. இ��கி�ற எ��ைச அ�ட�பா தாள� 

உ��ெகா�� த�ன� ேவா�கவி� வ�ண� 

க��ெகா�� எ��� கல�தி�� தாேன 

தி��ெகா�ைற ைவ�த ெச��சைட யாேன. 

(ப. இ.)  யா��� காரியமா� நிைலெப�றி��கி�ற எ��ல� ேதா��, அ�வ� �ல�களி� காண�ப�� 

ப�ேவ� அ�ட�கேளா��, பாதாள�ேதா�� கல�பா� 'உலகேம உ�வமாக�' தி����ெகா���ளா�. 

அைவயைன��� ெநறி�ைறயா� இய��த� ெபா���� த�னிட�� ஓ�க� தா� ந�வா��காரணமா� 

நி���ளா�. இ��ைறயா� ெச�ைம�ற எ�க�� கல���ளா�. அவேன தி��ெகா�ைற மாைலயிைன� பி�ன� 

தி��சைட�க� ��ய�ளிய சிவெப�மானாவ�. 

 
1. க�ணவ�கா�. அ�ப�, 6. 52 - 1. 

(அ. சி.)  உ��ெகா� - ேதா�றி. த�ன�ேவா�க - த�னிட�� ஓ�க. இ�வ�ண� க��ெகா�� - 

இ�வைகயாய ஏ�வினா�. 

(16) 



2998. பல�ட� ெச�றஅ� பா��� தீச� 

ெசலவறி வாரி�ைல ேசய� அணிய� 

அைலவில� ச�கர� ஆதிஎ� ஆதி 

பலவில தா�நி��� பா�ைமவ� லாேன. 

(ப. இ.)  இய��திைண�� நிைல�திைண�மாக��ள அளவி�லாத பல ெபா��க�ட� ��ய� 

அழகிைன�ைடய இ�நில�லக�. இ��லக ��வ�� கல��� த�ைமயா� ஒ�றா�� பிரி�பி�றி விரவி நி��� 

���த� பர�ெபா�� சிவெப�மா� ஒ�வேன. அவேன ஈச�. அவ� இ��ல�ட� இைய�� இ��லைக நட��� 

இய�பி� ெம��ைம� த�ைமைய உ�ளவா�ண�வாரி�ைல. அவ� அ�ப��� மிக�� அணியனாக��ளா�. 

அ�லாதா��� மிக�� ேசயனாக��ளா�. அணிைம - கி�ட� ேச�ைம - எ�ட�. அவ� எ�வைக மா�பா�� 

இ�லாதவ�. எ�லா�யி���� யா��� இ�ப� ெச�தலி� அவ� தி��ெபய� ச�கர�. அவ� ஆதியாகிய 

நட�பா�றேலா� ��யவ�. எ��ைடய அ�பறிவா�ற� யா��� ெச�ைமயாக நிக�வத�� எ��� 

காரணமாக��ளவ�� அவேன. அவ� ஒ�றா� ேவறா� உடனாக எ��ைர�க�ப�� பலவாக� கல���றி��பி�� 

அவ� ஒ�தா�� மி�கா�� இ�லாத ஒ� �த�வேனயாவ�. ேம�� பலவா�� காண�ப�� பா�ைமய�� அ�ல�. 

அவ� எ�வைகயா ேநா�கி�� 'ஒ�ேற �ல��, ஒ�வேன ேதவ��' (2066) எ��� ெச�தமி�� தி�மைறயி� 

வ�ண� ஒ��வேத சால� சிற�ததா�� 'ஆதி' இர�ட�� ��ன� நட�பா�ற�; பி�ன� காரண�. 

(அ. சி.)  பரி�ட� - இய��வன நி�பன �தலிய பல ெபா��க�ட�. ெசல� - ஆைண. அைலவில� - 

மாறாதவ�. பல இலவா� - பல எ�ப� இ�லா� நிைற��. 

(17) 

2999. அ�வறி வானவ� ஆதி� �ராண� 

எ�வறி யாவைக நி�றவ� ஈச� 

ெபா�வ� வான �வன�க� எ��� 

இ�வறி வா�ந�தி எ�க�  1பிராேன. 

(ப. இ.)  ஆ�யி�களி� அறிைவ விள�கி அவ�றி� அறிவி��� அறிவாக நி�பவ� சிவ�. இ� ேமா� 

பா�ட��� அ� பாலிைன� தயிரா��வ� ேபா�றா��. ஆசிரிய� அறி� மாணா�க� அறி�ட� �� மாணா�க� 

அறிைவ விள��வ��, ஞாயி�றி� ஒளி க�ெணாளி�ட��� க�ைண விள��வ�� இத�� ஒ�பாவன. 

எ�லாவ�றி���� 

 



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

" ப�திைமயா�. அ�ப�, 6. 54 - 3. 

" க�தமல��. " " 84 - 4. 

" மண�லா. ச�ப�த�, 1. 76 - 6. 

காரணமான ஆதியா�றைல�ைடய பைழேயா�. எ�வைக அளைவகளா�� அறியெவா�ணா நிைலைமயி� எ��� 

ெபா�றா� இய�ைகயாக நி�ேறா�. அவேன அ�ளா�சி� ெச�வ�. அவேன ஆ�யி� அைன�தி��� 

ெபா��ைடைமயாக� �கல�ப�� ேப�லக�களாகிய �வன�கெள�க�� நிைற��நி��� ெபா�வி� ெப�� ெபா��. 

எ��� - நிைற��நி���. எ��ட� ��பாலாயி��� 'எ�ைன� பைட��� த�ைன ந�றாக� தமி�ெச��மா�' 

பா�வி�த (152, 148) இ� தனி�ெப�� ெச�தமி�� தி�வாகம� எ��� இ� 'தி�ம�திர மாைலயிைன' அறிபவ� 

அ� சிவெப�மாேன. அவேன தி�ந�தி. அவேன எ�க� ஆ�யி� இ�றமி��ெப�மா�. இ� தி��பா��� ேக�பி�த� 

அ��கி�ற�. ��பா�: ஒ�றா�, ேவறா�, உடனா� நி��� ��� நிைல., 

(அ. சி.)  அ�வறிவானவ� - அ� சீவ�களி� அறி��வானவ�. ஆதி� �ராண� - தைலைம�ைடய 

பைழேயா�. எ� அறியா வைக - எ� பிரமாண�தா�� அறியாவைக. ெபா�வ�வான - ெபா�வான. �வன�க� - 

உலக�களி�. எ��� - வியாபி�தவ�. இ� அறிவா� - யா� ��� இதைன அறிபவ�. 

(18) 

3000. நீ�� நில�� வி��ப�கி மா�த� 

��� உட��� ேசாதி� மா�ள� 

ேப�� பராபர� பி�ஞக� எ�மிைற 

ஊ�� சகல� உல�பிலி தான�ேற. 

(ப. இ.)  வி�மிய ���த� சிவெப�மா� நீ�� நில�� வி���� தீ�� கா��மா� விரவி 

விள��கி�றன�. அவ� எ�க�� ��ேபா�� ெவளி�ப��� ேதா��� காரண�மா� நி��� ெம��ெபா�� 

ேமேலா�. ேவ� மைற�த காரண�. மரமாகிய காரிய�ைத� தா�கிநி��� காரண�க� இர��ள. அவ��� ஒ�� 

ெவளி�படா� காரண� அ�ேவ�. ம�ெறா�� ெவளி�ப�காரண�, அ� ��. அ�ேபா� ஆ�யி�க�� 

ெவளி�ப�காரண� ஈ�றா�. ெவளி�படா� காரண� ஆ�ற சிவெப�மா�. இவ�ைற ஒ��ைடெயா�பாக �ைறேய 

ெபா���த� காரண� விைன�த� காரண� என�� �றலா�. உட�பக�� அறிெவாளியா� விள��� 

ஆ�யி�க�ட� தனி�ெப�� தைலயளியா� கல�� அ��யி�களாகேவ நி�பவ�� அவேன. எ�லாவ��ட�� 

இவ�த���� எழி�ேச� வி�மியா�� அவேன. எ��� ெபா�றா உல�பிலா ஒ�வ�� அவேன. ெப���த�களி� 



�ைறைவ�� ஒ��ைட ெயா�பாக 'நமசிவய' எ��� ந�றமி�� தி�ைவ�ெத���� தி�ம�திர� தி���றி�பா��. 

"நா��� 'நமசிவய' ந�னீ�ம� வி�தீகா�, ���� 'சிவயசிவ' ����" (2550) எ�பதைன இத�ட� 

நிைன����� இ���க. 

(அ. சி.)  ��� உட�� - ப�ச�த காரியமா��ள உட��. உ�� ேசாதி - சீவனி� உ�� ேசாதி. ஊ�� சகல� - 

எவ�றி�� வியாபி�தவ�. உல�பிலி - நி�திய�. 

(19) 

 



வா��� 

வா�கேவ வா�கஎ� ந�தி தி�வ� 

வா�கேவ வா�க மலம�� தா�பத� 

வா�கேவ வா�கெம�� ஞான� தவ�தா� 

வா�கேவ வா�க மலமிலா� 1பாதேம. 

(ப. இ.)  சிவ��ேவ சிவனாதலி� வா�கேவ வா�க எ� ந�தி தி�வ� எ�� ஓதிய�ளின�. அவ� 

ெச�த�ளிய சிற��� தி�வ�வ�� மலம��தேல. அதனா� மலம��தா� பத� வா�க எ�றன�. 

மலம��� நல�ற ம��வி�த� தி�வ��ண��. அதனா� ெம��ஞான�தவ�தா� வா�க எ�றன�. 

அவ� இய�பாகேவ பாச�களினி�� நீ�கியவனாதலி� மலமிலா� பாத� வா�க எ�� ஓதிய�ளின�. 

தி�வ�, பத�, தா�, பாத� நா��� ஒ��ைடெயா�பாக ந�ெனறிநா�ைம ந�றவ�ேப�றிைன� �றி���. 

இதைன, 'சீலம� ேநா��பத� தா�ெசறி� பாதேம, ஏ�மறி வாமா� இைச' என நிைன���க. இத�க� 

காண�ப�� வா��� எ��னா�� சிவெப�மானி� வா��ண� எ��� �றி�பாக� �றி�க�ப�� தனி� 

தமி� மா�பி� இனி�த மாறா வன�ேபா�க. இதைன, 'வா��ெத�டா� வ�ள� சிவெப�மா� 

எ��ண��, வா��� தமி� தாடைலவா� மா��' என நிைன���க. 

தி��சி�ற�பல�. 

ஒ�பதா� த�திர� ����. 

தமி� �வாயிர �ல��, 

ஆசிரிய�, ப. இராமநாதபி�ைளயவ�க� விள�க�ைர��, 

ஆசிரிய�, அ. சித�பரனா� அவ�க� �றி��ைர�� 

����ெப�றன. 

 

1. வா�க. ச�ப�த�, 3. 54 - 1. 

" ெகா�நிைல. ெதா�. ெபா�� - 88. 

" வா��திய�. " "421. 

 


