
நா�கா� த�திர� 

[சி�தாகம�] 

1. அசைப 

(ேபசா எ���) 

864. ேபா��கி� ேற��க�� ���க� ஞான�ைத� 

ேத��கி� ேற�சி�ைத நாயக� ேசவ� 

சா��கி� ேற�அைற ேயாசிவ ேயாக�ைத 

ஏ��கி� ேற�ந� பிரா�ஓ� எ��ேத. 1 

(ப. இ.)  அ�ைமயா� அைன��யி���� எ��� வி�� நீ�கா� �கலிடமா��ள தி�வ��ண�ைவ� 

தமிழாகமவழி� ேபா��கி�ேற�. தனி�ெப�� தைலவனா� சிவெப�மா� தி�வ�ைய உ�ள��ண�வா� ஓவா� 

ெதளிகி�ேற�. அதனா� தி�வ�ைய� ��தலாகிய சிவேயாக���� ேவ�ட�த�க ச�கர�ைத�� ஓ�காரமா� 

ஒ�மைறயிைன�� அ�ளா� ��கி�ேற�. எ�பிரானார� கணி�க�படாத - ேபசா எ��தா� சிகர�திைன� 

கணியா� உண�வா� ஓ�கி�ேற�. அசைப எ�ப� ெசபி�க�படாத� எ�� ெபா��ப��. அத��ரிய எ��ைத� 

பிறவா� ��வா��ள�. ேப�� எ��� 'வ' என��, ேபசா எ��� 'சி' என�� ��வ� தமிழாகம மர�. 'சிவ' என 

இைண�ேத ஓ�வதிய�ைக. அதனா� ஈ��� 'சி' என� �ற�ப�ட�. 

(அ. சி.)  அைற + ஓ� - ச�கர�� பிரணவ��. அைற - வீ�. ஓெர��� - அசபா ம�திர�. 

(1) 

865. ஒெர�� தாேல உலெக��� தானாகி 

ஈெர�� தாேல இைச�த� கி�வரா� 

�ெவ�� தாேல �ைள�கி�ற ேசாதிைய 

மாெவ�� தாேல மய�கேம உ�றேத. 2 

(ப. இ.)  ஓ எ��� ��ென��தாேல உலக� எ�லா� கல�பா� தானாகி; ஓ எ�பைத� பிரி�தா� அ + உ, 

எ�� ஈெர��தா��. அ�விர��� சிவ� சிைவ எ��� இ�ெபா��கைள� �றி���. (எ��தி�ப� பா��தா� 

அறிேவா� உைடயா� எ�� ெபா�� வ��.) இவ�ைற உயி���யி� (பரமா�மா) உயி� (சீவா�மா) என�� உைர�ப�. 

��ெற��தாகிய அ + உ + � எ�பன வ�றா� ேதா��கி�ற ேபெராளியிைன, மாையயிைன� �றி��� '�' எ��� 

எ��தா� (சலமக� - நட�பா�ற� ம என� �றி�க�ப�கி�ற�.) உயி��� மய�க� வ�� ெபா����. 

 



1. அ�ெச����. ெகா��கவி, 4. 

2. நி�தமா. சிவஞானசி�தியா�, 2. 3 - 3. 

அ. சி.)  ஓ� எ��� - ஓ எ��� எ���. ஈ� எ��� - அ + உ. இ�வரா� - சீவ� + சிவ� or ச�தி + 

சிவ�. �ெவ��� - அ + உ + �. மா எ��� - � or மாைய. 

(2) 

866. ேதவ �ைறகி�ற சி�ற� பல�எ��� 

ேதவ �ைறகி�ற சித�பர ெம��� 

ேதவ� உைறகி�ற தி�அ� பலெம��� 

ேதவ� உைறகி�ற ெத�ெபா� வாேம. 

(ப. இ.)  ேதவ���� �வ���� ம�� யாவ���� ெப�மானாகிய ���த� சிவ� எ��� உைறகி�ற 

தி�விட� சி�ற�பல� எ�ப; இதைனேய சித�பர� என�� ��வ�. இதைனேய தி�வ�பல� என�� ��வ�. இைவ 

எ�லா� அழகிய அ�பல� எ��� ெத� ெபா�ேவயா� (ெத� - அழ�; தி�வ�.) 

(அ. சி.)  ெத� - அழ�, ெப�ைம. 

(3) 

867. ஆேமெபா� ன�பல� அ��த� ஆன�த� 

ஆேம தி���� தனவரத தா�டவ� 

ஆேம பிரளய மா��அ� தா�டவ� 

ஆேமச� கார� த��தா�ட வ�கேள. 1 

(ப. இ.)  எ�ைலயி� �க�ேச� தி�ைல� ெபா�ன�பல�தி�க� எ��� இைடயறா� நிக�� தி����� 

ஐவைக� �றி�பா��. தா�டவ� எ�ப� ஆவிகைள ��ேன�ற� �ரி�� அ��ெசயலா��. அைவ. அ��த����, 

ஆன�த����, அனவரத����, ஊழி����, ேபெரா��க� ��� எ�பன. அ��த� - விய��. ஆன�த� - 

ேபரி�ப�. அனவரத� - இைடவிடாைம. 

(அ. சி.)  ெபா�ன�பல� - ெபா�ன�பல�தா�டவ�. அ��த� - அ��த� தா�டவ�. ஆன�த� - ஆன�த� 

தா�டவ�. அனவரத� - அனவரத� தா�டவ�. பிரளய� அ�ல� ச�கார� - பிரளய� தா�டவ�; என� 

தா�டவ�க� 5 

(4) 

868. தா�டவ மான தனிெய�� ேதாெர�� 



தா�டவ மான த��கிர க�ெதாழி� 

தா�டவ� ���� தனிநி�ற த�பர� 

தா�டவ� ���� தமனிய� தாேன. 

(ப. இ.)  இ� தி������க� ஒ�பி�லாத தி�ைவ�ெத��தி� அ����� ஆ��. அைவ அைன��� 

ஆவி�� அ��� அ�ளி�பாேடயா��. அ� ��திைன அ��பவ�, ���த� சிவெப�மாேன. அ� நிக�� இட� 

ஆ�யி�களி� ெந�சக� - ெபா�ன�பல�. இ���ைம 'உ�ைம விள�க'� தி��பா�டா� உணரலா�. அ�: 

 
1. அழி�பிைள�. சிவஞானசி�தியா�, 1. 2 - 9. 

"ேதா�ற� ��யதனி� ேதா�� திதியைம�பி� 

சா�றியி�� அ�கியிேல ச�கார� - ஊ�றமா 

ஊ�� மல��பத�ேத உ�றதிேரா த���தி 

நா�ற மல��பத�ேத நா�." 

- உ�ைம விள�க�, 36. 

(அ. சி.)  தா�டவமான தனி எ��� ஓ� எ��� - ஐ�ெத��� நடன�. ெதாழி� - அ� ெதாழி�நடன�. 

ஆ�க� - அளி�த�. அழி�த� - மைற�த� - அ�ள� த�பர� - த�பர����. தமனிய� - ெபா�. 

(5) 

869. தாேன பர��ட� த��வ மா�நி��� 

தாேன அகார உகாரம தா�நி��� 

தாேன பர��ட� த��வ� ������ 

தாேன தன��� தராதல� தாேன. 

(ப. இ.)  ஒ�பி�லாத ேபெராளி� பிழ��� தாேனயா�. எ��� அழிவி�றி ஒ��ேபா� யா��� ெசறி�� 

நி��� ெம��ெபா��� தாேனயா�. அகர உகரமாகிய அறிேவா�� உைடயா�மாக விள��வ�� தாேனயா�. 

அ��ெப�� ������ தனி���தலா� விள��வ�� தாேனயா�. தன�� நிைல�களமாக இ��ப�� தாேனயா�. 

தராதல� - நிைல�கள�; தா��� இட�. 

(அ. சி.)  த��வ� - ெம��ெபா��. அகர உகாரமதா� - அ�கர உ�வமா�. தராதல� - �மி ஆதார� எ�ப�. 

(6) 

870. தராதல �ைல��� த�பர மாபர� 



தராதல� ெவ�� நமவா சியவா� 

தராதல� ெசா�லி� றா�வா சியவா�� 

தராதல ேயாக� தயாவாசி யாேம. 

(ப. இ.)  தா��� ஆ� நிைல�கள�க�� �ைலயாகிய �லாதார���� நிைல�கள� ெத�வ� 

��தபி�ைளயாரா��. ெவ��� த�ைமயவாகிய தீம��ல���� நிைல�கள� ெத�வ� (அதி ெத�வ�) நகரமாகிய 

சலமகளா��. சலமக� - மைற�பா�ற�. அ� �ைற நமவாசிய எ��� ஐ�ெத���� ��த� ெப�மா� வ�வமா��. 

இ� வ�வ�: 

"ேச���� ��சிகர� சி�கனவா வீ�கர� 

ஆ���� யகர� அபயகர� - பா��கிலிைற�� 

அ�கி நகர� அ��கீ� �யலகனா� 

த��� மகரம� தா�." 

- உ�ைம விள�க�, 34. 

என ஓ�� தமிழாகம �ைற�ப�யா�. இ� தி��பா���ப�, ந, ம, வ, சி, ய என அைம�தா� ஏற�தாழ� கீ�ேநா�கிய 

��ேகாணமா��. அ� ம��ம��, ந� நாவல�தீவி� ந�லைம�ைப�� ஒ���. ��ேகாண� தீயி� அைடயாள�. 

இ� நிைல��ரிய தமி�மைற நமவசிய. இ� �ைறயாக� கணி�பா��� எளிதாக உயி��பட���. அ� சிற�த 

பயி�சியா��. தராதல� - உலக�. வாசி - உயி���. வாசி - சிற�த பயி�சி. 

(7) 

871. ஆேம சிவ�க� அகார உகார�க� 

ஆேம பர�க� அறியா விட�எ�ப 

ஆேம தி���� தட�கிய சி�பர� 

ஆேம சிவகதி ஆன�த மாேம. 

(ப. இ.)  அகர� சிவமாக��, உகர� சிைவ யாக�� ஆ��. இைவ இர��� ��டறி��� எ�டாத �ைண� 

ெபா��க�. ஆதலா� அறியா இடெம�ப. அறி��வா� ���த� ஐ�ெதாழி� தி����தட�கிய ெப��ெபா�� 

ஆ��. இறவாத இ�ப நிைலயமாக இல��வ� சிவகதிேயயா�. பர�க� ேமலா� ெம��ெபா��க�. சி�பர� - ேமலா� 

அறி��. சிவகதி - இ�ப நிைலய�. 

(8) 

872. ஆன�த ���� அறிவிர� ெடா�றா�� 



ஆன�த� சிவாய அறிவா� பலரி�ைல 

ஆன�த ேமா�� அறியவ� லா�க�� 

ஆன�த� ��தா� அக�ப�� தாேன. 1 

(ப. இ.)  இறவாத இ�ப நிைலய� அகர உகர மகர�கெள��� ���மா�. அறிவா�ற� அறிெவன அறி� 

இர�டா�. அறிவா�ற� - ஆைண; ச�தி. அறி� - சிவ�. இவ��ட� யகர� ஒ�� ��ட அறி� (சிவய) ��றா��. 

இ� ��றைன�� தி�வ���ைணயா� அறிவா� பலரி�ைல சிலேர யாவ�. இறவாத இ�ப�திைன அத�ட� �ண��� 

அறியவ�லா��� அ� வி�ப� ஒளியா� ெவளி�ப�� அக�ப�� எ�க. ��தாயக�ப�த� - இ�பா� �க�த�. 

(அ. சி.)  ஆன�த� ��� - அ. உ. �. அறி� இர�� - ச�தி - சிவ�. ஒ�றா�� ஆன�த� சிவாய - ச�தி - 

சிவ� - ஆ�மா. 

(9) 

873. ப�வ திர��� பலகைல வ�லா� 

ப�வேதா� கார� ப�சா� கர�க� 

ப�வ� ச�கார� தா�டவ� ப�தி 

ப�வ� ேகாண� பர�தி�� வாேற. 

(ப. இ.)  இைண�தி���� அ�ச ம�திர� (சிவ) இர��� �ரிவா� ப�கைல வ�லாராவ�. அ�சம�திர� 

இர��� அறி�� ஆைண�மாக� �றலா�. அறிேவ சிவ�. ஆைணேய ச�தி. இ�விர��� விரிேவ ஓ�கார 

ப�சா�கர�க�. இ� �ைற �றி�பேத ச�கார� தா�டவ�. இ� தா�டவ�தி� �ைறைமயா� எ�லா இட�களி�� 

சிவ� ேப� பர�� எ�க. பர�� - வியாபகமா��. ப�தி - �ைறைம. ேகாண� - �ல�; திைச. வா� - ேப�; சிவ�ேப�. 

ச�கார� - ேபெரா��க�. 

(அ. சி.)  இர��� - அ�ச ம�திர�க� இர���. ப�வ� - ெசா�ல�ப�வ�. 

(10) 

 
1. ெந��ேபா. 12. க�ண�ப�, 106. 

874. வாேற சதாசிவ மாறிலா ஆகம� 

வாேற சிவகதி வ��ைற ��ைன�� 

வாேற தி����� ஆகம வசன�க� 

வாேற ெபா�வா� ம�றி� அமலேம. 



(ப. இ.)  ெப�� ேபறாகிய சதாசிவ நாயனார�ளிய ��ெனா� பி� �ர�பா��லாத இைறவ� �லா� 

ஆகம� ��ெபா�� �லா��. அ�வாகம�தி� வள�பமி�க �ைறேய மலமக�றி� சிவ�ேபறா���. அைனவ���� 

ெபா�வா� அ�பல�தி�க� ந���� தி������ ஆகம�யிரா� தி�ைவ� ெத��தா��. �ததிய��ேவா�� 

இய�பாகேவ பாச�களினி�� நீ�கிய இைறவனா��. மாறிலா - �ர�பா��லாத. வ��ைற - வள�பமி�க �ைற. 

��ைன��: �� + ைந�� - ���மலமாகிய ஆணவ�, ேத��. அமல� - இய�பாகேவ பாசமி�ைம. ெநறி�� - ேவத�. 

�ைற�� - ஆகம�. 

(அ. சி.)  சதாசிவ� மாறிலா ஆகம� - சதாசிவ நாயனா� ெவளியி�ட மா�பா��லாத ஆகம�க�. அமல� - 

சிவ�; நி�மல சிவ�. 

(11) 

875. அமல� பதிப� பாச�க� ஆகம� 

அமல� திேராதாயி யா�மா ன�தமா� 

அமல�ெசா� ஆணவ மாைய காமிய� 

அமல� தி����த� காமிட� தாேன. 1 

(ப. இ.)  ஆவியி� மா�� ���த� சிவ� ெச��� தி����ைத� தமிழாகமமா� தி�ைவ�ெத��தி� 

சீரிய �ைறயி� ைவ��� க�டா� ப� பாச�க� பதியி� நா�ட�தா� �ைறேய பிணி வீ�� பிணியாைம�மாகிய 

த�ைமயா� ��ைமயா��. பிணிவீ� - க��னி��� வி�ப�த�. பிணியாைம - த� வழியீ���� மல� மாைய 

க�ம�களி� மல� அட�கி வி�த�� மாைய க�ம�க� ஆவியி� வழிெயா��த�மா�. மைற�பா�றலாகிய 

திேராதாயி�� தி�வ�யி�ப� ���வி��� அ�ளா�றலாக வன�ெப���. ஆணவ� மாைய காமிய� எ��� ���� 

மல�மாைய க�ம�களி� காரிய�களா��. 

(12) 

876. தாேன தன��� தைலவி� மா�நி��� 

தாேன தன��� தனமைல யா�நி��� 

தாேன தன��� தனமய மா�நி��� 

தாேன தன��� தைலவ� மாேம. 

(ப. இ.)  ���த� சிவ� தாேன தன�� ஆ�றெல�� ஓத�ப�� தைலவி�மா� நி�ப� தாேன தன�� 

அழிவி� ெப�� ெச�வ�மாக நி�ப�. தாேன தன��� சிவமயமா� நி�ப�. தாேன தன�� எ�லா� வ�ல 

�த�ைமயனாக�� நி�ப�. தன� - தி�வ��ெச�வ�. 



(அ. சி.)  தனமைல - ெப�� ெச�வ�. தைலவ� - பதி. 

(13) 

 
1. மாயா. சிவஞானேபாத�, 4. 2 - 1. 

877. தைலவ� மா�நி�ற த�பர� ��தைன� 

தைலவ� மா�நி�ற ச�பா� திர�ைத� 

தைலவ� மா�நி�ற தாதவி� ஞான� 

தைலவ� மா�நி�ற தாளிைண தாேன. 

(ப. இ.)  அ�ைமயாகிய உயி�லக�, உைடைமயாகிய உயிர� உலக� அைன�தி��� எ��� ெபா�றா� 

தைலவ�மா� நி�ற��பவ� த�பர���த�. அவேன எ��� ஒ��ேபா� விள��� நிைல� ெபா�ளாகிய 

ச�பா�திரமாவ�. மண��ளாகிய ேப�ண��� தாளிைண எ��� தாமைர ேபா�� தி�வ�ைய உைடயவனாக 

விள��பவ�� அவேன யாவ�. 

(அ. சி.)  ச�பா�திர� - ச��. 

(14) 

878. இைணயா� தி�வ� எ�ெட�� தா�� 

இைணயா� கழலிைண யீைர�த தா�� 

இைணயா� கழலிைண ஐ�ப�ெதா� றா�� 

இைணயா� கழலிைண ஏழா யிரேம. 1 

(ப. இ.)  தம��� தாேம ஒ�பாகிய தி�வ�க� இர��� எ�ெட��தா��. எ�ெட���: ஓ�, அ�, உ� 

நமசிவய அ�தைகய கழிலிைணக� இர��� இ�வைக ஐ�ெத��தா��. இ�வைக ஐ�ெத���: சிவயநம; 

சிவயசிவ. அைவேய ஐ�ப�ேதாெர���மா��. ப�ைட� கால�தி� தமி� எ����க� ஐ�ப�ெதா�றாக வழ�கி 

வ�தன. பி� உயி���� ெச�� ேநா�கி ��பதாக அைம�தன�. ஏைனய ஒலிகைள ஒலி�பி�க ேநரி� ஒலி�பி��� 

வா��பாக ஆ�த� (ஃ) எ��� க�வி எ��ெதா��� அைம��� ெகா�டன�. அ�த� கழலிைணக� 

ஏழாயிரமா��. ஏழாயிர� எ�ப� ஏ�வைக� தி�வ�ளா�றலா��. ஆ�ற� ஏ�: கைலமக�, அைலமக�, உைலமக�, 

சலமக�, மைலமக�, நிைலமக�, தைலமக� எ�ப. இ� ெவ�வைக ஆ�ற�களி� ெதாழி�க� �ைறேய பைட�த�, 

கா�த�, �ைட�த�, மைற�த�, அ�ள�, கல�பி�த�, களி�பி�த� எ�பன. இ� ெவ�வைக யா�ற�க�� �ைறேய 

வாணி, தி�, உைம, மேகைச, மேனா�மணி, வி��, ச�தி' எ�� �ற�ெப��. ஐ�ப�ேதாெர��ைத ஓ�� ஆசிரிய� 



��பெத��� வழ�க� �வ�கிய கால�தவராதலா� ��பெத��ேத வழ��கி�ற ெதா�கா�பிய� கால����� 

ச�� ��னாவெரன எ��த� தவறாகா�. 

(அ. சி.)  எ�� எ��� - அ. 

(15) 

879. ஏழா யிரமா� இ�பதா� ��பதா� 

ஏழா யிர��� எ�ேகா� தானாகி 

ஏழா யிர��யி� எ�ணிலா ம�திர� 

ஏழா யிர�டா� இ��கி�ற வாேற. 

 
1. ச�தியா�, சிவஞான சி�தியா�, 2 - 4 - 3. 

" இைணயா�, 8. தி���வ�லி, 1. 

(ப. இ.)  தி�வ�ளா�ற�க� ஏழா�� ெச��த�ப�� எ����க� ஐ�பதா��. ம�திர�க� ஏ� ��பிைன 

உைடயன என�� ��வ�. ��� - ேகா�. பயைன உடேன ைக�ட� ெச��� உயி� ம�திர�க� பலவா��. (வியாகி�தி 

ம�திர� ஏ�, அ�ச ம�திர� இர�� என�� ��வ�.) தி�வ�ளா�ற� ம�திர� ஏ�; சிவ எ��� ம�திர� 

இர�ட�� எ�லா� அட���. 

(16) 

880. இ��கி�ற ம�திர� ஏழா யிரமா� 

இ��கி�ற ம�திர� எ�திற� இ�ைல 

இ��கி�ற ம�திர� சிவ�தி� ேமனி 1 

இ��கி�ற ம�திர� இ�வ�ண� தாேன. 

(ப. இ.)  ஏ�ேகா�� ெப�ம�திர�களி���� இ�த அசபா ம�திர���� ஒ�பான� ஏ�� இ�ைல. 

ம�திர�க� எ�லா� சிவ� தி�ேமனியா��. 

(17) 

881. தாேன தன��� த�ந�ட� தானா�� 

தாேன அகார உகாரம தா�நி��� 

தாேன இரீ�கார� த��வ� ������ 

தாேன உலகி� தனிநட� தாேன. 



(ப. இ.)  சிவ எ��� ஈெர���� ஒ�பி�லாத சிற�த தி����தா��. அைவேய அகர உகர�களாக�� 

நி���. ேம�� உலக� ேதா�ற ஒ��க�க��� �த�காரணமா��ள மாைய�� அ��பைட ம�திரமா��ள இரீ�கார 

ம�திர�� அ�ேவ யா�. 

(அ. சி.)  ரீ� - மாையயி� பீச ம�திர�. 

(18) 

882. நடமிர� ெடா�ேற நளினம தா�� 

நடமிர�ெடா�ேற நம�ெச��� ��� 

நடமிர� ெடா�ேற நைகெசயா ம�திர� 

நட�சிவ லி�க� நல�ெச�� ெபா�ேன. 

(ப. இ.)  ஆ�யி�க�மா��� ெபா��தி� �ரி�� தி����திர�டா��. அைவ �ைறேய ம��ைக� ���� 

இ�ப� ���மா��. ம��ைக - விய��; அ��த�. இைவ உயி�க�� நீ�கா இ�ப� அளி�த�ெபா��ேடயா�. ஊழி 

���� உலக ���� ஆகிய இ�ேவ� ����க�� நிக��. இ� ��திைன நம� ��� எ�ப� ஊழி ��� - 

பிரளய�. உலக��� - ச�கார�. மகி��சி�� ஏ�வா� அக��� �ற��� ஆ�� ����க� இர��. அக� 

��ைத, அனவரத� ��ெத�ப�. �ற���ைத, ெபா����� எ�ப�. ெச�� ேபா�� மல�ேதா��ள உயிைர மல 

நீ�கி� ெபா�னா�கி� ேபா�றி� தி�வ�யி� வா�வி��� தி����� ஒ��. 

 
1. ம�திர. சிவஞானசி�தியா�, 1. 2 - 31. 

" ஆ��, ேச����, ஓ�கார. உ�ைம விள�க�, 33 - 35. 

" அ�ெச��ேத. " 45. 

(அ. சி.)  நட� இர�� - அ��த� ஆன�த�. நளின� - இ�ப�. நட� இர�� நம� ெச�� - பிரளய� - 

ச�கார� நம� ெச�� ���. நட� இர�� - ெபா�, அனவரத� நைகெச�� - சீவ��வ� ஒழி��� சிவ��வ�ைத 

விள�க� ெச��. ெச�� ெபா�ேன - ெச�ைப� ெபா�னா��த� ேபா�ற�. 

(19) 

883. ெச��ெபா� னா�� சிவாய நமெவ�னி� 

ெச��ெபா� னாக� திர�ட� சி�பர� 

ெச��ெபா� னா�� சிரீ�� கிரீ�ெமன� 

ெச��ெபா� னான தி�வ� பலேம. 1 



(ப. இ.)  'சிவய நம' எ��� தமி� ம�திரமா� தி�ைவ�ெத��ைத இைடயறா� நா�னா� ெச�� 

ெபா�னாவ� ேபா� உயி� சிவமா��. சிவமாத�: சிவனா� ஆ�ெகா�ள�ப�த�. அ�ஙன� தி�வ�� ���த� 

சிவன��. சிவன�� ம�திரவி�� சிரீ�� கிரீ�� ஆ��, இ�ேவ தி�வ�பலமா��. 

(அ. சி.)  சிரீ�� கிரீ�� - ச�தி பீச ம�திர�க�. 

(20) 

884. தி�வ� பலமாக� சீ��ச� கர�ைத� 

தி�வ� பலமாக ஈரா� கீறி� 

தி�வ� பலமாக இ�ப�ைத� சா�கி� 

தி�வ� பலமாக� ெசபி�கி�ற வாேற. 

(ப. இ.)  சிற�த தி�வ�பல� ச�கர�ைத� தி�வ�� திக��� விள��� ெபா��� நீ�ட�தி� ஆ�வைர�� 

���ேக ஆ�வைர�மாக� கீறினா� இ�ப�ைத�� அைறக� உ�டா��. அ� வி�ப�ைத�� அைறகளி�� 

தி�ெவ��ைத�ைத�� �ைறயாக அைம�� அவ�ைற� காதலா� கணி�த�ேவ���. கணி�த� - ெசபி�த�. 

(அ. சி.)  ஈரா� - ���� ஆ�வைர ெந��� ஆ�வைர கீற தி�வ�பல� ச�கரமா�. இ�ப�த�சா�கி - 

இ�ப�ைத�� அைறகளா�கி. தி�வ�பலமாக� ெசபி�கி�றவா� ப�சா�கர�கைள மாறியி��� சி�ற�பல� 

ச�கரமாக� ெகா�� ெசபி�கி�ற வித�. 

(21) 

885. வாேற சிவாய நம�சி வாயநம 

வாேற ெசபி�கி� வ��ேப� பிற�பி�ைல 

வாேற அ�ளா� வள����� காணலா� 

வாேற ெசபி�கி� வ��ெச�� ெபா�ேன. 

(ப. இ.)  'சிவயநம' எ��� ��ணிய தி�ெவ��ைத�ைத�� இைடயறா� கணி���ெகா�ேடயி��தா�, 

அ�தைகேயா���� பிற�பி�ைல. ெப�ேபறாகிய தி�வ�ளி� வலியா� தி�வ�பல� ���� காணலா�. கணி�பி� 

பயனாக உயி� தி�வ�ைய அைட��. வா� - ேப�. வா� - வலிைம வா� - ஆ�. 

(22) 

 
1. ��ன�. அ�ப�, 6. 25 - 7. 

886. ெபா�னான ம�திர� �கல�� ஒ�ணா� 



ெபா�னான ம�திர� ெபாறிகி�� க�தா�� 

ெபா�னான ம�திர� �ைக��� �ரி�கி� 

ெபா�னா�� வ�ேலா�� �ட��ெபா� பாதேம. 

(ப. இ.)  ெபா�ேபா�� சிற�த தி�ைவ�ெத��� ம�திர�தி� ெப�ைமயிைன அளவி��� �ற��யா�. 

அ� ம�திர�ைத இர�டா� பயி�சி நிைலயாகிய உத�டளவி� கணி�த� ேவ���. அ� ம�திர�திைன உயி���� 

பயி�சி�ட� கணி�தா� உட�� ெபா�வ�ணமா��. அத�க� உைற�� நி�பா��� அ��விள�க�தா� அவ� உட� 

அ��ட� ஆ��. 

(அ. சி.)  கி��க� - உத�. �ைக - �வாச�. 

(23) 

887. ெபா�பாத� காணலா� ��திர� உ�டா�� 

ெபா�பாத� தாைணேய ெச��ெபா� னாயி�� 

ெபா�பாத� காண� தி�ேமனி யாயி�� 

ெபா�பாத ந�னட� சி�தைன ெசா��ேம. 

(ப. இ.)  சீல�ெதா�டா� தி�வ��கா�சி��, ேநா��� ெதா�டா� தி�ேமனி தீ�ட�� உ�டா��. 

தி�வ�யாைணயா� ெச�� ெபா�னாவ�ேபா� மலமக�� ��ைம���. ெசறி��ெதா�டா� சிவ��ெவ���. 

அறி�� ெதா�டா� தி�ைவ�ெத��தானா� தி�வ����தி� நா�ட� உ�டா��. இ� ��ைமயிைன� ெச�வி 

வா��தா��� ஓ��க�. ��திர� - ேநா��� ெதா�ட�. 

(அ. சி.)  தி�ேமனியாயி�� - சிவசா�ப� கி���. 

(24) 

888. ெசா�� ெமா����� ���� �கி�கலா� 

ந�ல மடவா� நய��ட ேனவ�� 

ெசா�லி�� பாச� �ட��பா�� நீ�கி�� 

ெசா��� தி����தி� ���ம� தாேன. 1 

(ப. இ.)  தி�ைவ�ெத���� கணி��� சிற�பா� ம�ேறா� உட�பி� ���� அ��ட�பி� சா�பா� ����� 

சி��யி�க��� ��ப� நீ�கி இ���� வழிைய ஆ�கலா�. தி�வ�� �ைண�� வி���ட� வ�� ெசா�லி�� 

ெசயலி�� ைக���. ��டலியான� ந�நா�யிைனவி�� நீ���. இைவேய ஐ�ெத��த����தி� 



அ�மைறயா��. ���ம� - அ�மைற; இரகசிய�. 'ஆறறி ய�தண��� அ�மைற பலபக���' (கலி�ெதாைக, கட�� 

வா���) எ�பதனா� இ� ��ைம �ணரலா�. இ�தி��ல� தி�வரலா�� கா�க. 2 

(அ. சி.)  ஒ� ���� ��� - இ�ெனா� சரீர�தி� ����. �ட��பா�� - ��டலி. 

(25) 

 
1. ஊன நடன. தி�வ��பய�. 9. ஐ� - 1. 

2. பா��தியபி�. 12. தி��ல�, 14. 

889. ���ம� எ�ணா யிர�ெசபி� தா�ேம� 

���ம மான வழியிைட� காணலா� 

���ம மான விைனைய� ெக��கலா� 

���ம மான சிவனதா ன�தேம. 

(ப. இ.)  ெந�சக�� வ�சமி�றி எ�ண�த�க �� ஐ�ெத��ைத எ�ணினா� உ�ேம��ள ���ட� 

விைனைய நீ�கி� ெச�யலா�. ேம�� உ�சி�ெதாைளவழிைய�� காணலா�. உண���� உண�வா�� திக�� சிவ� 

தி�வ�யி�ப�� சிற�� விள���. 

(அ. சி.)  ���மமான வழி - பிரமர�திர�. 

(26) 

890. ஆன�த� ஒ�ெற� றைற�திட� ஆன�த� 

ஆன�த� ஆ ஈ ஊ ஏ - ஓெம� ைற�திட� 

ஆன�த� ஆன�த� அ��ம தாயிட� 

ஆன�த� அ�-ஹிரீ�- அ�-�ஷ�-ஆ�- ஆ�ேம. 

(ப. இ.)  அ�ெச��� �ைறயி� ஆவி சிவ��� அ�ைம எ�� ஓ��� சிவனிைறவி� அட�கி� சிவேன 

எ��ப� நி�பதாகிய ஒ�ெற�� ெசா�ல�ப�� நிைல எ�தினா� தி�வ��ேப�றி�ப� ஆ��. அ�ேவ ஆ, ஈ, ஊ, ஏ, 

ஓ� என ஐ�திட�� வைரத��, அ�, கி (ஹி) ரீ�, அ�, ச(�ஷ)�, ஆ� என ஐ�திட�� வைரத�� நிைல�த 

ேபரி�ப�த�� தி�அ�பல� ச�கர�தி� வி�ெத��தா��. இ� ப�ெத���ேம அ� ச�கர����ரிய 

வி�ெத��தா� எ�க. வி�ெத��ைத� பீசா�சர� எ�ப. 

(அ. சி.)  ஆன�த�...ஆேம - ஆ, ஈ, ஊ, ஏ, ஓ எ�ற 5 எ����க��, அ�, ஹிரீ�, அ�, �ஷ�, ஆ� எ�ற 5 

பீச அ�கர�க�� சித�பர� ச�கர�தி�� உரியைவ. 



(27) 

891. ேமனி யிர��� வில�காம� ேம�ெகா�ள 

ேமனி  1யிர��� மி�கா� விகாரியா 

ேமனி யிர���-ஊ- ஆ-ஈ-ஏ-ஓ எ��� 

ேமனி யிர���-ஈ- ஓ-ஊ-ஆ-ஏ - ��தாேம. 

(ப. இ.)  வி�மிய ���த� சிவெப�மானி� நிைன�பைடயாள நீ��வ� இ�வைக�ப��. ஒ�� 

ெசா���வ�; ம�ெறா�� ெபா���வ�. ெசா���வ� எ�ப� ம�திர உ�வ�. ெபா���வ� எ�ப� தி��க� 

தி��ைக தி�வ� �தலான தி������கேளா� ��ய தி���வ�. தி���வ�களி� அ�யி� தி��ச�கரமாகிய 

ம�திர��வ�க� எ�லா� தி��ேகாவி�களி�� இ��� உ�ளன. அ� தி�ேமனி இர���� மி�� விள�கி� 

ேதா��வ� சிவ�. அ�ஙன� ேதா�றி�� திரி� எ�தா� ெச�ெபா�ளாவ�. திரி� - விகார�. ெந�ெட��ேதழ�� 

ஐ, ஒள எ��� இர�ெட���� நீ�கலாகிய ஐ�ெத���� வி�ெத��ெதன�ப��. இைவ இ�ேவ� 

 
(பாட�) 1. யிர�� மிகார விகாரியா. 

வைகயாக எ�த�ப��� சிவயநம, நமசிவய எ�ப�� இவ��ட� இைண�� வைரய�ப�� �ைற�� கா�கி�ேறா�. 

இைவேய தி����தி� உ�ெபா��களாவன. 

(28) 

892. ��ேத சிவாய நமமசி வாயி�� 

��ேத-ஈ-ஊ- ஆ-ஏ-ஓ�- சிவாயநம வாயி�� 

��ேத-ஈ-ஊ- ஆ-ஏ-ஓ�- சிவயநம வாயி�� 

��ேத-ஈ-ஊ- ஆ-ஏ-ஓ�- நமசிவாய ேகாெளா��மாேற. 

(ப. இ.)  சிவயநம எ��� ெச�தமி�� தி�மைற ஐ�ெத��தாலாகிய தி����� ஆ�யி�கைள உ�கி� 

�ைழவி���. இ� �ைழவிைனேய ஆவியி� ஒ�பைட�பாகிய ஆ��ம நிேவதன� எ�ப. சிவயநம, நமசிவய எ��� 

��ைம�� ப�ைம�� ஆகிய இ�வைக� தி�ைவ�ெத��தி�ட� ேம��றிய ெந�ெட��� ஐ�திைன�� 

இைண��� கணி�� வழிப�தேல ெச�ெநறி� ெகா�ைக எ�க. 

(29) 

893. ஒ�றிர� டாடேவா ெரா�� �டனாட 

ஒ�றினி� ��றாட ஓேர�� ஒ�தாட 



ஒ�றினா லாடேவா� ஒ�ப�� உடனாட 

ம�றினி� ஆ�னா� மாணி�க� ��ேத. 1 

(ப. இ.)  தி��சி�ற�பல�சிவனா� ெச�த��� தி�ைவ�ெத��தானா� தி����தி�� மாணி�க� 

��ெத�ப�� ஒ��. அ� ��தாேன உல�யி�க� ஆ�� உ�ைம இத�க� காண�ப��. ஒ�றிர�ெட�ன�ப�� 

நில� நீ� இர��� ஆ��. ஓெரா�� எ�ப� ஒ�பி�லாத ஒ�றாகிய சிவ�; அஃ� உடனாட எ�ப� தி�வ��ட� 

விரவி நி�றாட எ�பதா�. ஒ�றினி� ���. ஒளி� ெபா�ளா� ஒ�� தீ. அ�ேபா� ஒளி�ைட இ�ெபா��க� 

ஞாயி�� தி�க�மா��. இ����� ஆட, (ஓேர� எ�பன உலக�க� ஏ��, உயிரி� பிற��வைக ஏ�� �றி�பவா��. 

இ� வி�வைக ஏ�� ஆ��, ஓெரா�ப� எ�ப� இைணயா�-(878)-இ� காண�ப�� எ�வைக� தி�வ�� 

ஆ�ற�க�ட� கா�ட� கா�ட� இர��� �� ஒ�பதா��. இவ�ைற �ைறேய அறி�, ஆ�ற�, ஒலி, ஒளி, அ��, 

ஆ�டா�, அர�, அரி, அய� எ��� அ�வ� நா�, அ���வ� ஒ��, உ�வ� நா� எ�பதாகிய ெம�நிைலக� 

எ�ப. இைவ�� ஆ��. இைவகெள�லா� இைடயீ��றி ஆ��ப� ெபா�ன�பல�தி�க� ஆ�னா� எ�க. 

அசைப �ற����த இத�க� அ�ெச��த������ தி�வ�பல� ச�கர அ��பைட�� 

விள�கிய�ளின�, அசைப�� ஐ�ெத���� �ைறேய ��ைம�� ப�ைம�� எ��� இைணவாென�க. 

(அ. சி.)  ஒ�� இர�� - பி�திவி, அ�� �த�க�. ஒ�றினி� ��� - அ�கி� �த ேவ�பாடாகிய 

�ரிய�, ச�திர�, அ�கினி. ஏ�� - ஏ� உலக�க�. ஒ�ப� - ஒ�ப� சிவவ�வ�க� இைவகெள�லா� ஆட 

ஆ�வ� மாணி�க� ���. 

(30) 

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

2. தி�வ�பல� ச�கர� 

894. இ��தஇ� வ�ட�க� ஈராறி ேரைக 

இ��த இேரைகேம� ஈரா றி��தி 

இ��த மைனக�� ஈரா� ப�ெதா�� 

இ��த மைனெயா�றி� எ��வ� றாேன. 

(ப. இ.)  எ���ெற�ப�� நா�கா� பா��� ஓதிய தி�வ�பல�ச�கர அைறக� இ�ப�ைத��. 

இத�க� ேம�� ப�னிர�� வைரக� வைர�தா� பதிெனா� அைறக� வ��. ஆக ெமா�த� அைறக� 



��ப�தாறா��. இவ��� இைடயி��ள ஓ� அைறயி� சிகர �த�வ� வீ�றி��த��வ�. இஃ� அ��ைசவ� 

ெம�க� ஆறா� எ�பைத நிைன�பி��� �றி��மா��. 

(அ. சி.)  வ�ட�க� - 25 அைறக�. ேரைக - வைர. ஈரா� ப�ெதா�� - 12-� 11-�. 

(1) 

895. தாெனா�றி வாழிட� த�ென�� ேதயா�� 

தாெனா�� ம�நா��� த�ேப ெர��தா�� 

தாெனா�� நா�ேகாண� த�ைன� ெத��தா�� 

தாெனா�றி ேலெயா�� ம�வர� தாேன. 

(ப. இ.)  ேம��றிய இ�ப�ைத�� அைறகளி�� ந�வாக� ேதா��� எ���� சிற�ெப��� 

ெச�ெபா�ளா��. அ�ேவ சிவ�. ம�ைறய 'வ, ய, ந, ம' எ��� நா�ெக����க�� ேச��� ஆ�டவ�ைடய 

ெபா�றா� �க�ேச� தி��ெபயரா��. 'ந�திநாம� நமசிவய' எ��� தி��ைறயா� உணரலா�. நா�ேகாண� உ�ளி�ட 

நா�� ெப��திைசக�� இ� நா�ெக���� ஆ��. இ�நா� ெக��தி�� சிகர� யா��� உடனா� நி���. 

சிவெப�மா� தி��ெபயெர��� ஐ�தா��. 

(அ. சி.)  த�ென��� - சி. நா�� - சிகர� ஒழி�த நா�. 

(2) 

896. அரகர எ�ன அரியெதா� றி�ைல 

அரகர எ�ன அறிகில� மா�த� 

அரகர எ�ன அமர�� ஆவ� 

அரகர எ�ன அ��பிற� ப�ேற. 1 

(ப. இ.)  மலஆ�றைல விைன அர�தா� ேத��பி�தலி�. அரென�ன�ப�டன�. மாயாகாரிய�ைத 

நட�பா�றலா� ஒ���தலி� கர� எ�ன�ப�டா�. கர�: கர�பவ�. கர�த� - ஒ���த�. இ� ��ைம "கா��� 

பைட��� கர��� விைளயா�" எ��� எ�டா� தி��ைறயா� உணரலா�. எனேவ, இ�ெசா�களி� 

 
1. ம�றவ�க. 12. ச�ப�த�, 910. 

�தனிைலக� ேச��� அரகர எ�றாயி��. அதைன அரகர எ�� உ�ள��ட� ஓ�வா���� தி�வ�� �ைண 

��னி�பதா� ெசய�கரிய ெசயெல�� ஒ��� இ�ைல. இ� ��ைமயிைன� பல� உண��தில�. அரகர எ�� ஓத� 

சிவ�லக� ெப��ேப�றினராவ�. அரகர எ�� ஓத� பிற�ப��� சிற�����ெப� வா�� வா�வ�. 



(3) 

897. எ�� நிைல�ள எ�ேகா� இ��பிட� 

எ��னி� ஒ��� இ����� ஈேர�� 

ஒ��ய வி���� நாத�� ஓ�கிட� 

ப�ட� ம�திர� பா�ெமாழி பாேல. 

(ப. இ.)  ந�வீ�ைட� �ழ இ���� எ��வீ�� எ��நிைல என�ப��. இ� வைம�பி� ஒ�� உலகி� 

�தலாகிய ஓ� என�ப��. ஓ� நமசிவய எ��� ஆெற��� அ�மைற��, பதினா�� உலக�க��, ஒளி�� ஒலி�� 

ஆகிய எ�லா� தி�வ�� தா��தலினி�� ேதா�றின. ஒ�� - அைம��. பா� ெமாழி - தி�வ��. 

(அ. சி.)  எ��நிைல - ந�வீ�ைட� �ழ இ���� எ��வீ�. ஒ��னி� - இ�த அைம�பி�. ஒ�� - 

பிரணவ�. 

(4) 

898. ம�டவி� தாமைர மா�ந� லா�ட� 

ஒ�� இ��த உபாய� அறிகில� 

வி�ட எ��ைத விடாத எ���ட� 

க�டவ� லா�யி� கா�கவ� லாேர. 

(ப. இ.)  சிவ�� சிைவ�� பிரி�பி�றி ஒ���ைற�� வழிவைகயறியி�, வி�ட எ��தாகிய 'வ' விடாத 

எ��தாகிய 'சி' இ�விர��ைன�� மா�த� எ��� உ�ைம ெவளியா��. மா�த� மகாகாரண�. இ� வி�ெப�� 

எ��தாகிய சிவ எ��� ெச�தமி�� தனிமைறயிைன இைடயறா� கணி�கவ�லா� த��யி� தி�வ�யி� ��� 

ேபரி�ப� எ��� நிைலயிைன� ேபணவ�லாராவ�. க�ட� - இைடயறா� கணி�த�. கா�த� - ேப�த�. 

(அ. சி.)  வி�ட எ��� - வ. விடாத எ��� - சி. 

(5) 

899. ஆலய மாக அம��தப� சா�கர� 

ஆலய மாக அம��தவி� �ல�ேபா� 

ஆலய மாக வறிகி�ற ���ம� 

ஆலய மாக அம��தி�� தாேன. 

(ப. இ.)  ெச�தமி�� தி�ைவ�ெத��தாலாகிய தி��ேகாவிேல அ�பலவாண� அ�� உைற�ளா��. இ� 

ைவ�ெத���� ப�ைம: ��ைம, மீ��ைம, �த�, மா�த� என ஐவைக�ப��. ப�ைம, நமசிவய. ��ைம: 



சிவயநம மீ��ைம: சிவயசிவ �த�: சிவசிவ. மா�த�: சிவ. இவ��� ப�ைமயாகிய நமசிவய எ�பத� ேம� 

��ைமயாக அறிகி�ற சிவயநம, எ��� அ�ேவ தி��ேகாவிலாக அம��தி��தா� எ�க. இ� 

நிைல இர��� �ைறேய உலகியைல� ெபரிதாக�� வீ��யைல� ெபரிதாக�� ெகா��� �றி�பினவா��. 

(6) 

900. இ��தஇ� வ�ட� இ���றி ேரைக 

இ��த வத�� இேரைகைய� தாக 

இ��த அைறக� இ�ப�ைத� தாக 

இ��த அைறெயா�றி� எ��� அகாரேம. 1 

(ப. இ.)  எ���� எ�ப��நா�கா� தி��பா��� ஓதியவா� தி�வ�பல�ச�கர� அைம�த இட�� 

அத� ஓ� அைறயி�க� அகர� அைம��. அகர� சிவெப�மானி� அைடயாள எ��தா��. 

(அ. சி.)  அகர� - அகர உ�வனாகிய சிவ�. 

(7) 

901. மகார ந�ேவ வைள�தி�� ச�திைய 

ஒகார� வைள�தி� ��பிள� ேத�றி 

அகார� தைலயா� இ�க� சிகாரமா� 

நகார வகாரந� கால� நா�ேம. 

(ப. இ.)  இத�க� தி�வ�பல�ச�கர� எ����ைற அைம�பினா� தைல, க�, கா� �தலிய 

உ����கேளாடைம�த ஓ� ஆ� வ�வமாக� ேதா���ைற ஓத�ெப���ள�. 

(அ. சி.)  மகார� - நாத�. ச�தி - ச�திபீச�. ஒகார� வைள�தி�� - ஒ எ�தி. உ� பிள�� - உ� எ�பைத 

நீ�கி அகர� தைலயா� - அகர� சிரசாக. இ�க� சிகாரமா� - சிகர� க�களா�. நகார� வகார� - நகர�, வகர� 

கா�களா� இ� சித�பர� ச�கர ந�வி� ஈசைன மனித உ�வமாக� கா�� �ைற �றிய�. 

(8) 

902. நா�� பிரணவ ந�வி� ப�க�� 

ஆ� மவ�வா� அம��த�� நி�ற� 

நா� ந��� �கநம சிவாய 

வா�� சிவாயநம �றவ�ட� தாயேத. 



(ப. இ.)  இத�க� ஓ�காரந�வி� சிவ��, ந�வ�ட�தி� நமசிவய �க�மாக அைம�த� 

ஓத�ெப�கி�ற�. சிவெப�மா� "ஒ��டரா� உலேக� மானா�க�டா�, ஓ�கார��� ெபா�ளா� நி�றா� 

க�டா�" என� தி��தா�டக� தி��பதிக�தி�க� வ�வ�� கா�க. 

(அ. சி.)  பிரணவந� இ�ப�க�� - பிரணவ ந�வி� இ�ப�க�தி��. அவ� - அ�த ச�தி சிவ�களி�. 

ஆ�� வா� - ேப�� வா�. ந��� - ந�வ�ட�தி� �க� நமசிவாய - நமசிவாய எ�ப� �கமாக. �றவ�ட� - 

ேம�வ�ட�. 

(9) 

 
1. அகரெமன விநாயக�ராண�, வா���. 

903. ஆ�� சிவாய நமமசி வாயந 

வா� நமசிவா யயநம சிவாய 1 

வா�ேம வாய நமசிெய� ம�திர� 2 

ஆ�� சிகார� ெதா�ட�த� தைடவிேல. 

(ப. இ.)  இத�க� ெச�தமி�� தி�மைறயா� தி�ைவ�ெத��தி�� ��ைமயவா� 'சிவயநம' எ�� 

ம�திர�திைன நா�� �ைற எ����கைள மா�றியைம��� நிைல ஓத�ப�கி�ற�. அ� நா��� ஈ�றிலி��� 

�ைறேய ஒ�ேவா� எ���� �தெல��தாக எ��த� ேவ���. அ�ஙன� எ�தி� தி�வ�பல�ச�கர� 

இ�ப�ைத�தி�� தி�ைவ�ெத��� அைம�தி���� உ�ைம �லனா��. ேம�� ெதாட�க�தி�� ��வி�� 

சிகர� ேதா��� சிற��� கா�க. �த� வரியி� கைடசியி� காண�ப�� 'ய ந' எ��� இர�ெட��தா� ஆ�� 

உயி�� அத��� �ைணயா� நட�பா�றலாகிய தி�வ�� �ைண�� சிற�பாக� ேதா���ைற ஓத�ப�கி�றன. 

அைடவிேல - �ைறயிேல. 

(அ. சி.)  சிகார�....விேல - சிகர� �தலாக இ��� கைடசிவைரயி� மா�� �ைற �றிய�. 

(10) 

904. அைடவினி� ஐ�ப�� ஐைய� தைறயி� 

அைட�� அைறெயா��� கீெர�� தா�கி 

அைட� மகார�தி� அ�தமா� �ஷ��� 

அைடவி� எ��ைத�ப� ெதா��� அம��தேத. 



(ப. இ.)  இத�க� ஐ�ெத����� அைம�த இ�ப�ைத�� அைறக�� ஐ�பெத���� அைம���ைற 

ஓத�ப�கி�ற�. 

(அ. சி.)  ஐ�ப� - �ஷகர� நீ�கிய 50 எ����க�. ஐைய�தைறயி� அைட�� - அைற ஒ���� இர�� 

அ�கர�களாக 50 அ�கர�க�. மகார�தி� அ�தமா� �ஷ��� அைட�� - �ஷகர�ைத� பிரணவ வ�ட�� அைம�த 

மகர�ேதா�� ேச��தி�க. 

(11) 

905. அம��த அரகர வா��ற வ�ட� 

அம��த அரிகரி யாமத ��வ�ட� 

அம��த அசைப யா�அத ��வ�ட� 

அம��த இேரைக�� ஆகி�ற �லேம. 

(ப. இ.)  ��� வ�ட�க�� அைம�க�ெப�� ம�திர�க� இத�க� ஓத�ெப�கி�றன. 

(அ. சி.)  �றவ�ட� - ெவளிவ�ட�; இத�� அரகர எ���, அத�� வ�ட� - �றவ�ட�ைத அ����ள 

வ�ட�; அத�� 

 
1. (பாட�) சிவாயந. 

2. பத�ெத�. அ�பா, 4. 107 - 2. 

" அ�தி�ந�. ஆ�ர�. 7. 83 - 1. 

அரிகரி எ ��� ஆ�. நாத�� வ�ட� - அ� �� வ�ட�ைத அ����ள வ�ட�; அத��ரிய� அசபா 

ம�திர�. ேரைக�� - வைரகளி� �ைனகளி�. �லேம - �ல�ேபா�ற �றிக� கீ�க. 

(12) 

906. �ல� தைலயினி� ேதா�றி�� ச�தி�� 

�ல� தைலயினி� ���ஓ� கார�தா� 

�ல� திைடெவளி ேதா�றி�� அ�ெச��� 

ஆல� பதி��� அைடவ� வாேம. 

(ப. இ.)  ��தைல ேவலாகிய �ல�தி� �ைனயி� சிைவயி� எ��தாகிய வகர� அைம�த� ேவ���. 

அ� �ல�ைத� �ழ ஓ�கார� அைம�த� ேவ���. �ல�தி� இைடெவளியி� தி�ைவ�ெத��� அைம�த� 

ேவ���. அ�ேவ இைறயாகிய சிவ�தி� நிைல�களமா��. இைற: பதி. ஆ� - ஆைச. 



(அ. சி.)  �ல�தைல - �ல�தி� �ைன. ச�தி - ச�திபீச�. �ல�....வாேம - �ல�ைத� �ழ ஓ�கார� 

இ�� அைம��� �ல இேரைகக��� இைடயிேல ப�சா�கர�கைள அைம�க எ�ற�. 

(13) 

907. அ�வா� அகார இகார உகார� 

அ�வா� எகார� ஒகாரம ைத�தா� 

அ�வா�� ச�கர வ�டேம� வ�ட� 

ெபா�வா� இைடெவளி ெபா��ந� ேபேர. 

(ப. இ.)  ��ைன�பா��� ஓத�ெப�ற தி�ைவ�ெத��� தமி�ெமாழியி� உயி���றிலாகிய அ, இ, உ, எ, ஒ 

எ��� ஐ�ெத��தா��. இைவேய இ��� �றி�க�ெப�றன. இவ�ைற� ச�கர வ�ட�களி�� ேம�வ�ட�களி�� 

வைரக. ந�வாகிய ந�ெபய� 'நமசிவய' எ�க. 

(அ. சி.)  அ�வா� - அ� ப�சா�கரமாவன அ, இ உ எ ஒ. 

(14) 

908. ேப�ெப� ற��ல ம�திர� பி�ன�, 

ேசா���ற ச�கர வ�ட��� ச�தியி� 

ேந�ெப� றி��திட நி�ற� ச�கர� 

ஏ�ெப� றி��த இய�பி� வாேம. 

(ப. இ.)  தி��ெபயராக�ெப�ற 'நமசிவய' எ�பேத சிவ�ல ம�திரமா��. ம�ைறய எ����க� உ�வ�ட� 

ெவளிவ�ட�களி� ��ைன� தி��பா��� க�ட �ைறேபா� திக�வனவா��. 

(15) 

909. இய�மி� ம�திர� எ��� வழியி� 

ெசய�� அறிய� ெதளிவி�� நாத� 

�ய�� �ன�� ெபா��த�கி ம�வி� 

�ய�� எ����� ��னா இ��தேத. 

(ப. இ.)  ேம��றிய �ைறயாேன அைம�க�ப�� தி�வ�பல� ச�கர�தி�க� நில �த� வான� ஈறாக� 

�ற�ப�� �த�க� ஐ�தி���� உரிய ல, வ, ர, ய, அ ஏ�ற இட�� அைம�த� ேவ���. 

(16) 

910. ஆெற� ெட��தி�ேம லா�� பதினா�� 



1ஏெற� டத�ேமேல வி���� நாத�� 

சீறி�� நி�� சிவாயநம ெவ�ன� 

�றி�� ��மல� ��பி��� ேபாேம. 

(ப. இ.)  ஐ�பெத��தாக அைம�க�ப�� கால�� உயிரின�தி� ஆறாவெத��� 'ஊ' 

பதினா�காவெத��� 'ஒள' எ�� எ�ப� அகர எ��தா��. அத�ேம� ஒளி�� ஒலி�� கணி��மா� 

���த�ேவ���. சீறி�� - கணி��மா� ���யி��, 'சிவயநம' என இைடயறா� கணி���ெகா����தா� 

��மல�க�� பிள� ப�� இ�ன���� �ல�பியக��. பிள�ப�த� - ஆ�றலட��த�. 

(17) 

911. அ�ண� இ��ப தவள� கர��ேள 

ெப�ணின� லா�� பிரான� கர��ேள 

எ�ணி இ�வ� இைச�த� கி��திட� 

��ணிய வாள� ெபா�ளறி வா�கேள. 2 

(ப. இ.)  சிவெப�மா� இைய�திைய��� சிைவயி� எ��தாகிய வகர�ேதா� பிரி�பி�றி நி�ப�. சிைவ�� 

சிவபிரா� எ���ட� அ�வா� நி���. சிவெப�மா� எ��� 'சி' சிவ�� சிைவ�மாகிய இ�வ�� ஆவியி� 

ந��� இ��தலா� அ� �யி� தி�வ��ண�ைவ�ண��. அ� �ண��ைடயா� ��ணியவாள� என�� 

ெபா�ளறிவாள� என�� ேபச�ெப�வ�. அ�ேவ 'சிவயசிவ'. இ�ெப�மைறயி� �றி�� வ�மா�: 

'நா�� நமசிவய நா�ப�சி நா�ப�ய 

��� சிவயநம ���கா� - ேந�� 

சிவயசிவ நா�ப� சிற�பி�வ�, ேச�வா� 

சிவசிவ தாடைலயா� ேச���.' 

(அ. சி.)  அவள�கர� - ச�திபீச�. பிரான�கர� - சிவபீச�. 

(18) 

912. அ�வி�� ைவ�த� கரவி�� ேம�ைவ�� 

இ�வி��� பா��கி� இலி�கம தா�நி��� 

ம�வி�� ேமேல வளி�ற� க�டபி� 

ெதா�மி�� நி�ற �ட��ெகா�� தாேம. 



(ப. இ.)  தி�வ���றியா� சிவலி�க�தி� சிற��� சா�கிய நாயனா� தி�வரலா�றி�� அ�வ� உ�வ� 

எ��� இர�ட��� 

 
(பாட�) 1. ஏறி�. 

2. உைடயா. 8. ேகாயி� ��த தி��பதிக�, 1. 

காரணமா� அ���வ� தி��� எ�� ஓத�ெப���ள�.1 இ� தி��� அ� ந� �த� என ��ப��பிைன�ைடய�. 

அ��ப�தியி� 'அ' என��, ந��ப�தியி� 'அர' என��, ���ப�தியி� 'இ' என�� எ����வி� 

அைம���ெகா��த� ேவ���. அ எ�ப� அறிவிைன��, அர எ�ப� ெதாழிலிைன��, இ எ�ப� 

இ�ப�திைன�� �றி���. மகர�ைதயி�� உ�சி�ெதாைளயி�க� உயி���� ெச��வைத �ண��தபி� 

அ�விட��� ெதா�ேதா� எ�� தி�� ��திய��� �ட��ெகா��திைன� கா�தலா��. ேம� உ�சி� ெதாைள. 

வளி - உயி���; பிராணவா�. ெதா� - ஒலி��றி��. ேதா� எ�ப� ��கியெதன�ெகா�டா� தமிழி� 

அைடயாளமாகிய தகர�தி�ேம� நி�ற ஓ�கார� என�ெகா��த� ேவ���. இ� தி��ைற ப�னிர��� 'ேதா' 

என� �வ�கி '�' என ���� சிற�பிைன ஒ�ததா��. ேதா� எ�ப� தமி� ஓ� எ�றா��. 

(அ. சி.)  அ�வி�� - அகர�ைத எ�தி. அரவி�� - அத�ேம� அர எ�ப� எ�தி. இ�வி�� - அத�ேம� இ 

எ�தி� பா��கி� சிவலி�கமா�. ெதா� - தகர ஒகர�. 

(19) 

913. அ���� ச��� டைன��ம� ��ள� 

க���� நி��� க��தறி வாரி�ைல 

க���� நி��� க��தறி வாள���� 

ச���ட ச�தி சதாசிவ� தாேன. 

(ப. இ.)  அகர�� சகர�� அ����. இ� விர��� சிவ� சிைவ எ��� அ�த� அ�ைனைய� 

�றி���. ஈ��� �ற�ப�� அகர� அ�ைய��, சகர� சைடைய�� �றி���. இ�விர��� ஆ�யி�க�ட� 

பி�னி�ெகா�� நி��� தி���ள�ெப�றி அறிவாரி�ைல. அ� த�ைமயி� ெம��ைமயிைன அறி�� அ�யவ��� 

அ� சகர�தி� வ�ணமா� சதாசிவ� ேதா���. 

(அ. சி.)  ச���ட ச�தி - ச எ��� பீசம�திர���ள ச�தி. 

(20) 

914. அ�ெச�� தாேல அம��தன� ந�தி�� 



அ�ெச�� தாேல அம��தப� சா�கர� 

அ�ெச�� தாகிய வ�கர ச�கர� 

அ�ெச�� ��ேள அம��தி�� தாேன. 2 

(ப. இ.)  ந�தியாகிய சிவெப�மா� தி�ஐ�ெத��தாகேவ அம��த�ளின� அ�� ெசா�களி� 

�தெல����களாகிய அ�ெச��தாலாகிய� ப�சா�கர�. இ� ைவ�ெத����களாேலேய ச�கர�க� 

அைம�க�ப��. அத�� அம���ைறபவ� வி�மிய ���த�சிவ�, அ�ெச��தி� விரிவா� அ�� அ�ெசா�: 

சிற�� (சி) வன�� (வ) யா�� (ய) நட�� (ந) மைற�� (ம). 

(21) 

 
1. காணாத. 12. சா�கிய நாயனா�, 8. 

2. அ�ெச��ேத. உ�ைம விள�க�, 45. 

915. ��தைன� கா�� �றிபல ேபசி�� 

��த ென��தி� �தெல�� ேதாதினா� 

��தெனா ெடா�றிய ெகா�ைகய ரா�நி�ப� 

��தைன� கா�� �றிய� வாேம. 

(ப. இ.)  ��தனாகிய சிவெப�மாைன� கா�� ெநறிக� நா�காக� ேபச�ப���, அவ� 

தி�ைவ�ெத��தி� �தெல��தாகிய சிவ எ�பதைன� சிற�� எ��� ஓ�� ெம�ய�யா� ��த� ெப�மா�ட� 

பிரிவி�றி� கல�த �ண��பினராவ�. இ�ேவ தி�வ� ேச�� ெப�ெநறியா��. சி� என ஒலி�கி� ஆ�தலாகிய ��பக 

�ைற எ�ப. 

(அ. சி.)  ��த� எ��� - ப�சா�கர�. �தெல��� - சி. 

(22) 

916. அ�திைச� ��நி�ற அனைல எ��பிேய 

அ�திைச� ��நி�ற  1ந�ெவ�� ேதாதினா� 

அ�திைச� ��நி�ற அ�த மைறயைன 

அ�திைச� ���ற வா�கின� தாேன. 



(ப. இ.)  �ல நிைல�கள��� ேதா��� அனைல எ��பி ஆ�� ஒலி�கேவ��ய ஓ�கார�ைத ஓதினா�, 

ஆ�� உைறகி�ற மா�ற� மன�கழிய நி�ற மைறேயானாகிய சிவெப�மா� ஆ�யிைர அ�விட�� உ��ற 

ஆ�கிய�ளினவனாவ�. திைச - உயி���� ெச��� இடமாகிய �ல�. 

(அ. சி.)  அ� ெவ��� - ஓ�கார�. 

(23) 

917. தாேன யளி�தி�� ைதயைல ேநா�கினா� 

தாேன யளி�தி�� ேம�ற ைவ�தி�� 

தாேன யளி�த மகார�ைத ஓதிட� 

தாேன யளி�தேதா� க�ெலாளி யா�ேம. 2 

(ப. இ.)  சிவெப�மா� தானாகேவ அளி�த��� �மாைய எ��� ��டலியிைன ஆரா��தா�, சிவ� 

தானாகேவ ேம�நிைலயி� ைவ�தி��. அ�ேபா� மகரமாகிய ஒலி(நாத�) யிைன ஓதிட �� மாணி�க ஒளியாகிய 

சிவெப�மா� ேதா��வ�. 

(அ. சி)  ைதய� - ��டலினி. மகார� - நாத�. க�ெலாளி - மாணி�க�ேசாதி. 

(24) 

918. க�ெலாளி ேயெயன நி�ற வடதிைச 

க�ெலாளி ேயெயன நி�றன� இ�திர� 3 

க�ெலாளி ேயெயன நி�ற சிகார�ைத� 

க�ெலாளி ேயெயன� கா��நி� றாேன. 

 
(பாட�) 1. த�ெவ��. 

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

3. வி�ணி. அ�ப�, 5. 46 - 5. 

(ப. இ.)  வடெப��க� என� சிற�பி�க�ப�� தி��ைகலாய மைலைய உைறவிடமாக� ெகா�டவ�, ஆ��� 

ேபாகம��� ��ணியேவ�த� சிவெப�மா�. அவ���ரிய ெச�தமி� ம�திர ஐ�ெத��தி� �தெல���� 

சிகர�. இ� ைவரெவாளிேபா�� திக�வ�. �ண���றி�ேம� இ�ட விள�ெகன� கா��ன�. இ�திர� - ேவ�த�; 

சிவெப�மா�; ம�த நில�கட��. 



(அ. சி.)  க� - பனி�க�� (க�மைழ எ��� வழ�கி� கா�க). வடதிைச - கயிலாய�. க� - வயிர� க�; 

இ�திர� - இ�திரிய�ைத அவி�தவ�; ெபாறி வாயிைல�தவி�தவ�; சிவ�. க� - வயிர�. க� - நிைலயான. 

(25) 

919. தாேன ெய��ண� த��ட ரா�நி��� 

தாேன ெய��ண� ேவத� மா�நி��� 

தாேன ெய��ண மாவ�� ஓதி�� 

தாேன ெய��த மைறயவ னாேம. 

(ப. இ.)  எ����க� ேதா��வத��ரிய ப�பைம�த ஒலியாகிய அ���ட�� சிவேன. அ� 

எ����களாலாகிய அறி� �லா� மைற�� அவேன. எ�லா ந�ப��க�மா� நி�பவ�� அவேன. தானாக� 

ேதா�றிய உ�ள�கவ� க�வ�� அவேன. மைறயவ� - க�வ�. 

(அ. சி.)  தாேன எ� �ண� - நாத�. 

(26) 

920. மைறயவ னாக மதி�த பிறவி 

மைறயவ னாக மதி�திட� கா�ப� 

மைறயவ� அ�ெச�� ��ணி�க� ெப�ற 

மைறயவ� அ�ெச�� தாம� வா�ேம. 

(ப. இ.)  ஆ�டவ� ஆ�யிரைன�ைத�� த�வ�ண� ஆ��வ�. அத�ெபா��� மா�ட�பிறவிைய 

மதி�� அ�ளின�. அ� ��ைமைய உண��� ெச�ெநறி ஒ�கி மைறயவனாக மதி�திட� கா�ப�. அ� நிைல 

எ��வத��� தி�ைவ�ெத��தி� உ�ளீடா� நி�பவ� சிவ�. அ� அ�ெச��ேதா�வா� சிவமாகி வா�வ�. 

அ�ெச��� - சிவயநம. 

(அ. சி.)  மைறயவ� அ�ெச��தா� - தமி� நா�மைறக� எ�லா� அ�ெச��தி� ெப�ைமைய 

விள��வவா�. 

(27) 

921. ஆகி�ற பாத� ம�நவா� நி�றி�� 

ஆகி�ற நாபி�� அ�ேக மகாரமா� 

ஆகி�ற சீயி� ேதா�வ�வா�� க�டபி� 

ஆகி�ற வ��ட� ய�விய� பாேம. 1 



 
1. ஆ��. உ�ைம விள�க�, 33. 

(ப. இ.)  அ�பாகிய உலகிய�� அ�ளாகிய வீ��ய�� சிவ� தி�வ�யாலா�வ�. அ� தி�வ��க� நகர�. 

ெகா��ழி�க� மகர�. இ�ேதாளி�க� சிகர�. வாயி�க� வகர�. தி���யி�க� யகர�. இ� �ைறயாக 

அ�பலவாணரி� அ�மைற� தமி�� தி��� அைம�ப�. �ட� - தி���. சிஇ� எ�ப� நீ��� வழி நீ�டலா�� சீ 

எ�றாயி��. 

(அ. சி.)  பாத�ம� ந�வா� - நகர� தி�வ�. நாபி�ள�ேக மகாரமா� - மகர� நாபி�கமல�. சி இ�ேதா� - 

சிகர� இ�ேதா�க�. வ� வா� - வகர� வா�. அ� �ட� ய� விய�� - யகர� �ட� அ�ல� ��வம�தி. 

(28) 

922. அ�விய� பாய இ��� ெற��ைத�� 

ெச�விய� பாக� சிற�தன� ந�தி�� 

ஒ�விய� 1 பாக ஒளி�ற ேநா�கி�� 

ப�விய� பாக� பர��நி� றாேன. 

(ப. இ.)  ேம� ஓதிய தி�ைவ�ெத��தி� ெச�விய த�ைமயாக� சிவ�� சிற�தன�. ஓ�கார இய�பாக� 

ேபெராளி எ�க�� ஓ���. தி��பா�டாக� திக�� தமி��தி� நா�மைறயாக நிைற�� நி�றன� சிவெப�மா�. 

இ����: 2 + 3 - 5 - தி�ைவ�ெத���. ஒ�விய��: ஓ�கார இய��. ம�திர�கைள உ���ண�மா� 

எ����கைள மா�திைர ����� �ைற��� வழ��வ�. ��� வழ��வ� சிவ எ�ப� சிவா என நீ�வதா�. 

�ைற�� வழ��வ� ஓ�கார�ைத ஒ�வாக வழ��வதா�. 

(அ. சி.)  இ� ��� எ��� - பிரணவ�� ஐ�ெத����க��. ஒ� விய�� - பிரணவ�தி� இய��. ப� 

விய�� - பர இய��; ெச��� வ�வமான தமி� நா�மைறகளி� இய��. 

(29) 

923. பர�த� ம�திர� ப��யி�� ெக�லா� 

வர�த� ம�திர� வா��திட வா�கி� 

�ர�தி� ம�திர� ��பைக ேபாக 

உர�த� ம�திர� ஓெம� ெற��ேப. 

(ப. இ.)  அ���� (913) எ�ப� �த� இ�வைர�� சிவ ம�திர�க� விள�க� ெப�றன. இைவ எ�லா 

உயி�க��� ேவ��� வர�த� ம�திரமா��. அ� ம�திர� பிறவியாகிய ெப�� பைகைய நீ���. ஓெம�� 



உ�ள��ட� கணி�க� தி�வ�ளா�ற� ைக���. எ��பேவ எ�ப� எ��ேப எ�� திரி��நி�ற�. �ர�தி�� - 

நீ���. 

(அ. சி.)  பர�த� ம�திர� - ம�திர�க� இ�வா� பரவின. �� பைக - பிற����� காரணமான இ�ப 

��ப�க�. 

(30) 

1. அ��ட. சிவஞானசி�தியா�, 4. 1 - 2. 

924. ஓெம� ெற��பி�த� உ�தம ந�திைய 

நாெம� ெற��பி ந�ெவ� தீப�ைத 

ஆெம� ெற��பிய� வாறறி வா�க� 

மாம�� க�� மகி��தி�� தாேர. 

(ப. இ.)  ஓ� என �த�க� ஓைசைய எ���த� ேவ��� பி�� நமசிவய எ��� தமி� ம�திர�ைத 

நவி�த�ேவ���. இத�க� ந�ெவ� தி�விள��� சிகர�. சிவயநம எ�� ஓ�வேத தி�வ� ேசரவழியா��. 

இ���ைம அறிவா�க� தி��சி�ற�பல� க�� எ��� இ���றி��பா�க�. மாம�� - தி��சி�ற�பல�. 

(31) 

925. ஆகி�ற ச�கர� ��ேள எ��ைத��� 

பாெகா�றி நி�ற பத�களி� வ��தி��� 

ஆகி�ற ஐ�ப� ேதாெர�� ��நி�க� 

பாெகா�றி நி��� பராபர� தாேன. 1 

(ப. இ.)  904இ� ஓதியப� தி�வ�பல� ச�கர�தி� அைம�க�ப�� எ���� தி�ைவ�ெத��தா��. 

இ�ைவ�ெத���� ஐ�� ெசா�களி� �தெல��தா��. அைவ அ� ெசா�களி� மா�� விள�க���. 

இ�ைவ�ெத��தி� ெபா�ளாக விரிவனேவயா� ஐ�ப�ெதா� எ����. இ� வைன�திைன�� உ�ணி������ 

���த� சிவெப�மா� ஒ�வேனயா�. பாெகா�றி - ப��த� ெபா��தி. இ� தி��பா�� அகவழி பா�ைட� 

�றி�பதா��. 904-ஆ� தி��பா��� �றவழிபா�ைட� �றி�பதா��. 

(32) 

926. பரமாய அ�ெச�� ��ந� வாக� 

பரமாய நமசிம பா��கி� மவயநசி 

பரமாய சியநம வா�பர� ேதாதி� 



பரமாய வாசி மயநமா� நி�ேற. 

(ப. இ.)  எ�வைக ம�திர�க���� �த�ைம வா��ததா�� தாயா�� திக�� தி�ைவ�ெத���� 

ந�வா� விள��வ� 'ய' கரமா��. இ�ைவ�ெத��ைத: யநவசிம, மவயநசி, சியநமவ, வசிமயந - என நா�� 

வைகயாக� கணி�க�ப��. இ�ஙன� எ����கைள நிைலமாறி� கணி�த� ெபா���ைம ந�� �லனா�� 

பதித�ேகயா�. 

(அ. சி.)  அ�ெச���� ந� - யகர�. இ� ெவ��ைத �தலாக ைவ�� மாறி உ�சரி��� �ைற இ� பா��� 

�ற�ப�கிற�. 

(33) 

927. நி�ற எ����க� ேந�த� �த�� 

நி�ற எ����க� ேந�த� வ�ண�� 

நி�ற எ����க� ேந�தர நி�றி�� 

நி�ற எ������ நி�றன� தாேன. 2 

 
1. அ�ெச��ேத. உ�ைம விள�க�, 45. 

2. ெபா�பா�. " 6. 

(ப. இ.)  எ��� நி�� நில�� தி�ைவ�ெத��தாேலேய ஐ��த�க�� நிக�வன. ஐ��த�க���ரிய 

ஐ�� நிற�க�� அ�ைவ�ெத��தாேலேய விள��வன. இ�ைவ�ெத����க�� �த�ைம ெபற நி�ற இட�� 

அ�ெவ����களி� உ�ளீடா� நி�� ெச���பவ� சிவெப�மா�. 

(அ. சி.)  நி�ற....தாேன - அ�வா� நி�ற ஐ�ெத����கேள 5 �த�க�� 5 வ�ண�க�� ஆக� 

ெபா��தி நி�றா�. 

(34) 

928. நி�ற� ச�கர� நீ�� �விெய�லா� 

ம�ற� வா�நி�ற மாயந� னாடைன� 

க�ற� வாக� கற�தன� ந�தி�� 

��றிைட நி�றி�� ெகா�ைகய னாேம. 

(ப. இ.)  அழிவி�லாத தி�வ�பல� ச�கர�தினா� எ�லா �லக�� நிைலெப�கி�றன. இ� தி�வ�பல� 

ச�கர�� நிைலேபறாக��ள சிவெப�மாைன அ� ச�கரவழிபா��னா� ந�திெய� ெப�மா� ஆ�க�றி� வாயிலாக� 



பா�ெப�வ� ேபா� ெப���ெகா�டன�. இ�நிைல ��றிைட நி�பா� நிைல�தெகா�ைகேபா� தி�வ�பல� 

ச�கர�தி� ெப�ேப� நிைல�தேபறா��. மாயந�னாட� - மாயா காரியமாகிய ந�ல நா��� தைலவ�� 

நட��ேவா�� ஆகி�றவ�. 

(அ. சி.)  நி�ற�...னாேம - இ� தி�வ�பல� ச�கர�ைத� �சி�� ந�திேதவ� கயிைலயி� காவ�றைலைம 

எ�தினா� எ�ப�. 

(35) 

929. ெகா�டஇ� ச�கர� ��ேள �ண�பல 

ெகா�டஇ� ச�கர� ��ேள �றிைய�� 

ெகா�டஇ� ச�கர� ��த� எ��ைத��� 

ெகா�டஇ� ச�கர� ��நி�ற ��ேத. 

(ப. இ.)  தி�வ�பல� ச�கர�தா� ெபற�ப�� ந�ைமக� பல. அவ��� சிற�தன பைட�த�, கா�த�, 

�ைட�த�, மைற�த�, அ�ள� எ��� ஐ�ெதாழி� ெபய�மா��. ேம�� ��த� ெப�மா� த� தி���விைன� 

கீழி��� ேம�ேநா�கி� 'நமசிவய' என��, ேமலி��� கீ�ேநா�கி� 'சிவயநம' என�� வழ��� ெச�தமி�� 

தி�ைவ�ெத��தி� சீ�மா��. �றி - ெபய�. இ���ைம உ�ைம விள�க�தி� காண�ப�� 'ேச����' (34) 

'ேதா�ற�' (36) எ��� (363) தி�ெவ�பா�களா� உண�க. 

(அ. சி.)  �றிைய�� - �லாதார�ைத� தவி��� ஆதார� ச�கர�க� ஐ��. எ��ைத�� - அ� 

ச�கர�களி� ந�வி� விள��� எ����க� ஐ��. 

(36) 

930. ெவளியி லிேரைக யிேரைகயி ல�தைல 

�ளியி� உகாரமா� ��றிய வ�னி 

ெநளித� கா�ெகா�� ேந�வி�� நாத� 

ெதளி�� பிரகார� சிவம� திரேம. 

(ப. இ.)  தி�வ�பலமாகிய பரெவளியி� ச�கர� கீ���களி�ைல. தி�வ�பல� ச�கர��� கீ���க� 

உ��. ��றம�ற உகர� தீயி� அைடயாள�. ெநளி� ேச��தேகா� ஒளியாகிய வி��வா��. ெநளிவி�லாத 

ேந�ேகா� ஒலியாகிய நாதமா��. இவ�ைற� ெதளி��ேபா� 'சிவ' எ��� ம�திரமா��. 

(அ. சி.)  இேரைக - தி�வ�பல� ச�கர�தி� கீ��க�. �ளியி� - வ�ட�; வைள�. 

(37) 



931. அகார �கார சிகார ந�வா� 

வகாரேமா டா�� வளி�ட� ��� 

சிகார �டேன சிவ�சி�ைத ெச�ய 

ஒகார �த�வ� உவ��நி� றாேன. 1 

(ப. இ.)  அகர உகர� ஓ�கார�ைத� �றி���. சிகரவகர� தி�ைவ�ெத��ைத� �றி���. இைவ ஓ� 

நமசிவய எனவா��. இவ�ைற ஆெற��� ம�திர� எ�ப. சிவசிவ எ�� இைடயறா� உயி���ட� 

எ�ணி�ெகா����க ஓ�கார �த�ெபா�ளாகிய சிவெப�மா� ேதா�றிய��வ�. 

(அ. சி.)  அகர�..ஆ�� - பிரணவ�ேதா� ��ய ஐ�ெத���; சடா�கர�. வளி...ெச�ய - சிகர��ட� 

ெதாட�கி� கா�ைற� பி���� கண�கறி�� சிவ� சி�தைனெச�ய. 

(38) 

932. அ�ற விட�ேத அகாரம தாவ� 

உ�ற விட�ேத ��ெபா�� க��ட� 

ெச�ற� அ��த ெச���ட� ெம��ெபா�� 

��ற� அ��தெபா� ேபா�� �ளிைகேய. 2 

(ப. இ.)  �யில�ற இடமாகிய ��வந�வி�க� ெவளி�ப��� ேதா��வ� அகரமா��. அ�த அகர� ேந��த 

இட�� ���த� சிவ�ைத� க��ட� ெச��� ஆ�யி�களி� மாசக�றிய வி���ட� ெம�� ெபா�ளாகிய சிவ� 

ெச�பி� ��றமாகிய களி�பக�றி� ப�� ெபா�னா��� �ளிைகைய ஒ�ப�. ேபா��: ஒ�பி�ேபாலி. 

(அ. சி.)  அ�றவிட� - ��வ� திைடெவளி. 

(39) 

933. அ�ெவ�ற ேபாதினி� உ�ெவ�� தாலி�தா� 

உ�ெவ�ற ��தி ��கி� கல�தி�� 

ம�ெவ�ெற� ��ேள வழி�ப�ட ந�திைய 

எ�வண� ெசா��ேக� எ�ைத இய�ைகேய. 3 

(ப. இ.)  அகர��டேன உகர�ைத�� ஒலி�தா� அ�யா� ந���ளி���� �றி�பிைன உண���வதாகிய 

உ�ெவ�ற வீ�ேப� 

 
1. ேபா�றிேயா. 8. கா�ணிய�திர�க�, 62. 



2. ெச�பிரத. சிவஞானசி�தியா�, 11. 2 - 3. 

3. எ�ங. தி���தியா�, 4. 

பிரிவி�றி எ���. மகர நிைலயாகிய மன�தி�க� விள��� ந�தியாகிய சிவ� எ��� ��னி�� வழி�ப����. 

எ� த�ைதயாகிய சிவெப�மா� �ரி�� அ�ளி�பா�ைட எ�ெசா�லா� எ��� இய��ேவ�. உ�: ந� இட�ைத� 

�றி��� அைடயாள�. 

(அ. சி.)  பிரணவ�தி� உ�சரி�ைப� �றி�கி�ற� இ� பாட�. 

(40) 

934. நீரி� எ��தி� �லக ரறிவ� 

வானி� எ��ெதா�� க�டறி வாரி�ைல 

யாரி� ெவ��ைத அறிவா ரவ�க� 

ஊனி� எ��ைத உண�கில� தாேம. 1 

(ப. இ.)  'பிற�பத�ேக ெதாழிலாகி இற���' உலகவ�க� நீ� ேம� எ����ேபா� நிைலயி�லாத உலகிய� 

����ெபா��கைளேய உண�வ�. தி��சி�ற�பலமாகிய பரெவளியி� ஒலி��� ஓ�கார நிைல எ��ைத உ�ளப� 

ஒலி��ண�வாரி�ைல. இ�ேவா�கார எ��ைத உண�கி�ற ெம�ய�யா�க� தைலெய��ெத�� ெசா�ல�ப�� 

ஊைழ உ�ள��ணரா�. (அ��� உட�ழா��கழி��.) 

(அ. சி.)  நீரி� எ��� - நிைலய�ற�. உலகா� அறிவ� - உலக�தி� ெப��பாேலா� உ�சரி�ப�. வானி� 

எ��� - ஆகாய த��வ�தினிட�� �த� �த� ேதா�றிய பிரணவ�. யாரி� ெவ��ைத யறிவா� - ஒ�வ�� 

அறியாதவ�. அவ�க� - அ�ப� அறியமா�டாதா�. ஊனி� எ��� - ஊ� அக���ள ெந�ச�தினிட� ெபாறி�க�ப�ட 

எ����க�. 

(41) 

935. காைல ந��ற� காய�தி� அ�கர� 

மாைல ந��ற ஐ�ப� மாவன 

ேமைல ந��ற ேவத� விள�பிய 

�ல ந��ற ��தித� தாேன. 2 

(ப. இ.)  உயி��� ஆ�நிைல�கள�க�� ந�வாகிய ெந�ச�தி� க�நி�ப, ெப�ெவளியி� ேதா�றிய 

ஓ�கார�, ஐ�ப�ேதாெர���� களாலாகிய ெசா�மாைலயி� ந�மணியாக விள���. ேம�� மைறகளி� ந�வாக 

விள��� தி�ைவ�ெத��ேத சிவ�ல ம�திரமா��. அதைன இைடயறா� நாட வீ�ேபறா��. நாட - சி�தி�க. 



(அ. சி.)  காைல ந�வற� காய�தி� - உட�பி� இ�காலி� இ��கி� ந��ெதா�� உ�ள �லாதார� 

ெதாட�கி ஆ� ஆதார�களி�. அ�கரமாைல...ஆவன - ஐ�ப�ேதார�கர�க�� மாைலேபா�� உ�ளன. 

ேம��...�ல� - அ� மாைலயி� பத�க�க� ேபா�� உ�ள ஆதார�தான�களி� ந�வி� இ����, ேவத�தி� 

ெசா�ல�ப�ட ஐ�ெத���. 

(42) 

 
1. நாம�ல. சிவஞானேபாத�, 10. 2 - 1. 

2. ம�திர. ச�ப�த�, 2. 144 - 2. 

936. நாவியி� கீழ� ந�ல எ��ெதா�� 

பாவிக ள�தி� பயனறி வாரி�ைல 

ஓவிய ரா�� அறியெவா� ணாத� 

ேதவி�� தா�� திக��தி�� தாேன. 

(ப. இ.)  ெகா��ழி�கீ� �ல�திட��� திக�� ஒ�� ந�ல எ��தாகிய ஓ�கார�. சிவசிவ எ�கிலா� 

தீவிைனயாள� இத� பயைன அறிகி�றில�. பைட�ேபா� �தலாகிய ேதவ�களா�� அறித�கரிய�. அ�ைமேயா� 

சிவெப�மா� ஆ��� சிற�தி��தன�. நாவி - நாபி; ெகா���. பாவிக� - தீவிைனயாள�. ஓவிய� - பைட�ேபா� 

�தலிய ேதவ�. 

(அ. சி.)  நாவி ....ஒ�� - பிரணவ�. 

(43) 

937. அ�ெவா� ச�ெவ� றர��ற ம�திர� 

அ�ெவா� ச�ெவ�ற தா�� அறிகில� 

அ�ெவா� ச�ெவ�ற தா�� அறி�தபி� 

அ�ெவா� ச��� அனாதி� மாேம. 

(ப. இ.)  அகர�� சகர�� அர���ரிய ம�திரமா��. மகர��ட� ��ய சகர� - ச�. இதைன யா�� 

அறிகில�. அகர��ட� ��ய சகரமாகிய ச, எ��� மைறயிைன எ�லா�� அறி�தபி�, அகர சகர�க� - 

ெதா�ைமயனவா��. அனாதி - ெதா�ைம. இதைன அசைப எ�ப�. அசைப - அசபா: சபி�க�படாத� (அச�). 

(அ. சி.)  அ� ...ம�திர� அசபா ம�திர�. 

(44) 



938. ம�திர� ஒ��� மலரா� உதி�ப� 

உ�தியி ��ேள உதய�ப� ணாநி��� 

ச�திெச� யாநி�ப� தாம தறிகில� 1 

2ந�தி ெதா��ேபா யா��தக� றா�கேள. 

(ப. இ.)  தி�ைவ�ெத��ேத வழிபா�� �த�ைம ம�திர�. அதைன ெந�ச�தினிட�� உயி���ட� கணி�க 

மல� வழிபா� - அ��சைனயா��. ெகா��ழி� உ�ேள உயி���ட� கணி�க ஓம ேவ�வியா��. �ற�ேத ச�தி 

ெச�கி�றவ� இ� ��ைமயிைன உணரா�. ந�தியாகிய சிவெப�மாைன� ெதா�ததாக எ�ணி ஆரவாரி�� 

நீ��வ�. உ�மல� - ெந�ச�தாமைர; அனாகத�. ெகா��� - �வாதி�டான�. அ�தி எ�ற பாட�தி��� ேப� ெகா�ட 

பா��பா��� அ�தி வழிபாேட சிற�தெத�ப. 

(அ. சி.)  உ�தி ....நி��� - மன�ைத மணி�ரக�தி� நா��, ��பக�தி� இ��� ம�திர�கைள விதி�ப� 

உ�சரி�தா� ம�திர�க� பலைன� ெகா����. ச�தி ெச�யா நி�ப� - இ�மாதிரி உ�சரி�க அறிகிலாதா�. ஆ��� - 

ஆ��பா�ட� ெச��. 

(45) 

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

(பாட�) 2. அ�தி 

939. ேசவி�� ம�திர� ெச��� திைசெபற 

ஆவி��� ம�திர� ஆதார மாவன 

����� ம�திர� ேபா�கற ேநா�கி�� 

ஆவி��� ம�திர� அ��ச மாேம. 1 

(ப. இ.)  ெதா�ைக ம�திர� யா��� கணி�க�ப��. அ�ம�திர���� உயிரிைன� ேபா�� நி�ப� ஆ� 

நிைல�கள ம�திரமா��. ெந�ச� தாமைர��� நிைலெப� ம�திர� எ� எ�� ��றமற ஆராயி� ஆ�யி��� 

உயிராகிய தி�ைவ�ெத��தா��. அைவ ெதா�ட� அ��களி�� அட���. அ��ச� - ேதா��யா��. 

(அ. சி.)  �வி��� - ஆ� ஆதார�களாகிய �வி���. ஆவி�� - உயி���. அ��ச� - ஐ�ெபாறிகளாகிய 

மதயாைனகைள அட�க அ��சமா��. 

(46) 

940. அ�வினி� அ�பர� அ�ெக� நாத� 



ெப�� ��யிைட ேபணிய வி�� 

ம�வி யகார சிகார ந�வா� 

உ�விட �� ��ம� திரேம. 

(ப. இ.)  க����� �லனாகாத பரெவளியி� ேதா��வ� ஒலி. அ�ெவாலி ெவளி�ேதா��� க�வி 

��யிைடேபா�� விரி��� �வி��� விரி��� நில�வ� ஒளியாகிய வி��. இதைன உகார� எ�ப. இ� வி��ைவ 

ம�விய நாத� அகார� எ�ப. இ� விர��� கல�தேதா�ற� ஓ�கார� எ�ப. ம�திர�க�� தைலயாய� நமசிவய 

எ�ப. இத�க� சிகர� ந�வாக இ��ப� கா�க. 

(அ. சி.)  அ�பர� - ஆகாய�. வி�� - உகார�. வி�� ம�விய அகார� - பிரணவ�. சிகார ந�வா� - நமசிவாய 

எ��� �ல ப�சா�கர�. 

(47) 

941. ஆெற�� ேதா�� அறிவா� அறிகில� 

ஆெற�� ெதா�றாக ஓதி உணரா�க� 

ேவெற�� தி�றி விள�பவ� லா�க�� 

ஓெர�� தாேல உயி�ெபற லாேம. 

(ப. இ.)  ஓ� நமசிவய எ�ப� ஆெற��� ம�திர�. இ� ம�திர�திைன நமசிவய என��, சிவயநம என�� 

ஓ�வ�. அ�ெபா�� இ�விர��ைன�� �ைறேய ப�ைம ஐ�ெத���, ��ைம ஐ�ெத��ெத�ப�. சிவயசிவ 

எ�ப� மீ��ைம ஐ�ெத���. சிவசிவ எ�ப� �த�நிைல ஐ�ெத���. �த�நிைல: காரண�. ஓெர��� - 

ஒ�பி�லாத சிவ எ��� எ���. இஃதிர�ெட��தாயி�� உட�யி�ேபா�� ஓெர��ேதயா�. 

 
1. ெதா�டர��. ச�ப�த�, 2. 114 - 1. 

" உரென���. தி���ற�, 24. 

(அ. சி.)  ஆெற��� - பிரணவ�ேதா�� ��ய �ல ப�சா�கர�. ஆெற��ெதா�றாக - �ல�ைத� 

���ம�தி��, ���ம�ைத� காரண�தி��, காரண�ைத மகா காரண�தி��, மகா காரண�ைத ��தி 

ப�சா�கர�தி�� ஒ��கி ஏகமா��ப�. ேவ� எ��� - ைவகரி வ�வா� விகார�ப�ட எ����க�. 

(48) 

942. ஓ�� எ��ேதா �யி��கைல �ைவ��� 

ஆதி எ��தைவ ஐ�பேதா ெடா�ெற�ப� 



ேசாதி எ��தி� நிைலயி� ���ள 

நாத எ��தி�� நா��ெகா�ளீேர. 

(ப. இ.)  ம�திர�க�ெக�லா� �தலாக ஓத�ப�� ஓ�கார��ட� ஏைன உயிெர���� பதிைன����ட 

ெமா�த� உயிெர���� பதினா�. ெம�ெய��� ��ப�ைத��. ஆகெமா�த� எ��� ஐ�ப�ெதா��. ேசாதியாகிய 

ஒளி எ��� சிவ�. அக�ேத �ல �த� ��வந� ஈறாக��ள ஆ� நிைல�கள�க� உ�ளன. அவ�றி�க� பரெவளி 

எ��தாகிய ஓ� என ஒலி��� க��ெகா�க. 

(அ. சி.)  ஓ� ...�வ�� - உயி� 16 (தி��ல� கால�தி� தமி� ெமாழியி� உயி� 16 உ�� எ�ப� இதனா� 

அறிகி�ேறா�) ஆதி... எ�ப� - ெம�ெய����க� 35-� ேச��� (16+35) 51 எ����க� எ�� �லவ� ��வ�. 

(ெச�தமி�� கால���� ��திய தமி�ெமாழி நிைல இ�.) ேசாதி எ���, நாத எ��� - சி. 

(49) 

943. வி��வி ���ழி நாத� எ��திட� 

ப�த�  1தைலவி பதினா� கைலயதா�� 

க�தர வாகர� கா�ட� பாயினா� 

அ�த�� இ�றிேய ஐ�ப�ெதா� றாயேத. 

(ப. இ.)  �ழியாகிய வி��வினி�� எ��ேதாைச ேதா���. அ�ெவ��� ஐ�ப�ெதா�� எ�ப. 

அ�ெவ����களி� �த�வி தி�வ�ளா�றலா��. அவ� பதினா� கைலயாக விள��வ�. 

இ�ைவ�ப�ேதாெர���� அ�ைமயி� வ�வமாக அைம�க�ப��. 

(அ. சி.)  வி�� ...திட - 51 எ����க�� வி��வினி��� உ�ப�தி... எ����க� எ�லா� ச�தி 

உ�வமா��. 

(50) 

944. ஐ�ப ெத��ேத அைன��ேவ த�க�� 

ஐ�ப ெத��ேத அைன�தாக ம�க�� 

ஐ�ப ெத��ேத� மாவ தறி�தபி� 

ஐ�ப ெத����ேபா� அ�ெச�� தாேம. 2 

(ப. இ.)  ஓ�கார��ட� ��ய ஐ�ப�ேதாெர����களாலாகியேத ெபா��� சிற��மாக� �ற�ப�� 

ெதா�ைம� தமி�மைற�� 

 



1. (பாட�) தைலயி�. 

2. பாசஞா. சிவஞானசி�தியா�, 9. 

" அ�ெச��ேத. உ�ைம விள�க�, 45. 

�ைற�� எ�ப. மைறைய ேவத� என��, �ைறைய ஆகம� என�� ��ப. இ�ெவ����களாலாகிய பயைன 

உண��தபி� இைவ யைன��� ஒ��கி ஐ�ெத��ேத நி�� நிலவி �த�ைம��� எ�க. 

(அ. சி.)  ஐ�...தாேம - 51 எ����களாேலேய எ�லா ேவத�க�� ஆகம�க��. 51 எ����க�� 

அ�ெச��தி� அட�கின. 

(51) 

945. அ�ெச�� தாைல�� �த� பைட�தன� 

அ�ெச�� தா�பல ேயானி பைட�தன� 

அ�ெச�� தாலி� வகலிட� தா�கின� 

அ�ெச�� தாேல அம���நி� றாேன. 1 

(ப. இ.)  தி�ைவ�ெத��தி�� மகர அைடயாள�தா� உலக� பைட�க�ப�ட� விள���. அ�ேபா� யகர 

அைடயாள�தா� உட�ட� உயிரிைன இைண�த� விள���. ேயானி - உயி�. நகர அைடயாள�தா� விரி�த 

�லக�ைத இைய�திய�கி� கா��� ந�நிைலைம விள���. சிகரவகர அைடயாள�களா� எ�லாமா� அம��தைம 

விள���. 

(அ. சி.)  அ�ெச...றாேன - அ�ெச����கேள உலக உயி�களா� விரி�தன. 

(52) 

946. வீ��ெதழ லா�விகி� த�தி� நாம�ைத� 

ேசா��ெதாழி யாம� ெதாட��� ஒ�வ��� 

சா��த விைன��ய� ேபாக� தைலவ�� 

ேபா�தி�� எ��� �ரிசைட ேயாேன. 

(ப. இ.)  தி�வ�� �ைணயா� தி�ைவ�ெத��ைத �ைறயாக இைடவிடா� கணி�தா� உலகிய� 

�க��ட� அத�க� ெதாட�கி�றி வா�த�மா��. பிறவி� ெப���ய� நீ�க� த��த� ���மா� வ�த��வ�. 

அவேன �ரிசைடேயானவ�. �ரிசைடேயா�: �ரி + சைடேயா� - தி�வாதிைர நாைள வி���ேவா�. �ரித� - 

வி���த�. சைட: தி�வாதிைரநா�, நா� - ந�ச�திர�. சைட: பி�ன�. ஒ�றா�, ேவறா�, உடனா� வி��பி�ைற�� 

�ண��பிேனா� �ரிசைடேயா� என�ப��. �ண���: பி�ன�; அ��வித�. 



(அ. சி.)  வீ�....ேயாேன - அ�ெச��ைத விதி�ப� உ�சரி��� ஒ�வ� ப�த�தினி��� வி�படலா�. 

சிவ�� ெவளி�ப�வா�. 

(53) 

947. உ�� ம���� உல�பிலி கால�� 

ப��� ேக�வி�� பாட� மா�நி��� 

வி�ணி� றமர� வி��பி அ�ெதாழ 

எ�ணி� ெற��த�� மாகிநி� றாேன. 

 
1. ெபா�பா�. உ�ைம விள�க�, 6. 

" அ�ெச��ேத. " 45. 

(ப. இ.)  ���த� சிவ� அவ� தி�வ�ளா� அ�யவ� உ��� ��விலா அமி��. எ�நா�� ப�ேணா� 

ெபா��திய தி��ைற�பாட�� ஆவ�. ெம�க�ட ��ேக�வி�மா� விள��வ�. �யவி�ணாகிய சிவ�லக�தி� 

வா�� அழிவி� காதல�க��� தி�வ�ெதாழ� தி�ைவ�ெத���மாகி நி�றன�. 

(அ. சி.)  ம��� - அமி�த�. 

(54) 

948. ஐ�தி� ெப�ைமேய அகலிட மாவ� 

ஐ�தி� ெப�ைமேய ஆலய மாவ� 

ஐ�தி� ெப�ைமேய யறேவா� வழ�க�� 

ஐ�தி� வைகெசய� பால� மாேம. 

(ப. இ.)  தி�ைவ�ெத��தி� அளவிலா� ெப�ைமயினாேலேய எ�லா�லக�� ஒ��காக நைடெப�� 

வ�கி�றன. தி�ைவ�ெத��தி� சிற�த தி���றி�ேப சிவெப�மா� தி��ேகாவிலா��. அ�, சிவ�ெகா��தாகிய 

சிவலி�க� காண�ப�� க�வைர நிைல சிகர�. அத� அ��த ம�டப�தி� காண�ப�� மேனா�மணி நிைல வகர�; 

ஆேன�� நிைல யகர�. அ�பலவாண� நிைல நகர�. பலிபீட நிைல மகர�. (2372) அறேவா� ஆகிய சிவெப�மா� 

அ��� வழ�க�� தி�ைவ�ெத��ேதயா�. தி�ைவ�ெத��ைத �ைறயாக� கணி�பாைர� கா��� காவல� 

சிவெப�மானாவ�. (பால� - காவல�) 

(அ. சி.)  ஐ�தி� - அ�ெச��தி�. 

(55) 



949. ேவெர�� தா�வி�ணா� அ��ற மா�நி��� 

நீெர�� தா�நில� தா�கி�� அ��ள� 

சீெர�� தா�அ�கி யா�யி ராெம��� 

ஓெர�� தீச�� ஒ��ட ராேம. 

(ப. இ.)  ஓைசயி� �லாமகிய ஓ�காரம�, ஐ�ெப�� �த�களி� எ��தா�, அவ�றி�� அ�பா�மா� 

வி�ெண��� வ. நீெர��� ம. நில�தா��� எ��� ந. தீ ெய��� சி. கா�றாகிய உயிெர��� ய. ஒ�பி�லாத 

ஓ� எ��� சிவ�. இ� ெவ����களாக நி�றிய��� சிவெப�மா� ேபெராளி� பிழ�பின� ஆவ�. 

(அ. சி.)  ேவ� எ��� - �ல எ��தாகிய பிரணவ� (ஆணிேவ�) ஆகிய எ��� எ��தாணி எ��� ��ப. 

வி� எ��� - வ. நீ� எ��� - ம. நில�தா�கி எ��� - ந. அ�கி எ��� - சி. உயிரா� எ��� - ய. ஓ� எ��� - சி. 

(56) 

950. நாலா� எ��ேதாைச ஞால� உ�வ� 

நாலா� எ��தி�� ஞால� அட�கி�� 

நாலா� எ��ேத நவிலவ� லா�க�� 

நாலா� எ��த� ந�ெனறி தாேன. 

(ப. இ.)  சிவயநம எ��� தி�ைவ�ெத��தி� நா�காவ� எ��� நகர�. இ� நகரேம உலைக உ�வாக� 

ெகா�� இய��வ�. அ� ெவ��தி�� உலக� அட�கி அத� ஆைணவழிநட���. நாலாெம��ைத �தலாக� 

ெகா�� நமசிவய என ஓதவ�லா�க� ந�ெனறி� ெச��� ெச�வ�களாவ�. 

(அ. சி.)  நாலா� எ��� - வ. 

(57) 

951. ப�ட பரிேச பரம� ெச��ததி� 

இ�ட மறி�தி� �ர� பக�வர 

ந�டம தா� ந�ேவ நிலய�ெகா�� 

அ�டேத ச�ெபா� ளாகிநி� றாேள. 

(ப. இ.)  சிற��� சீ�� அைன�தி��� ேமலாய அ�ெச��ேதயா�. அ�� ேச� ஆ�யி�க�� 

அ�ெச��தி�க� விைழ� உ�டாக ேவ�� மற��� நிைன��� உ�டாக, அ�பலவாண� தி����திய��வ�. 

தி�வ�� ந�ேவ. ஆ�யி� ந�ேவ, அைன��லகி� ந�ேவ இட�ெகா�� எ� ெப�� ெபா�ளா� நி�ற��பவ� 

சிவ�. எ� ெபா��: நில�, நீ�, தீ, கா��, வா�, தி�க�, ஞாயி�, ஆ�யி� எ�பன. 



(அ. சி.)  இ�ட� - தியான உைற��. 

(58) 

952. அகார� உயிேர உகார� பரேம 

மகார மலமா�  1வ��� பத�தி� 

சிகார� சிவமா� வகார� வ�வமா� 

யகார� உயிெர� றைறய� மாேம. 

(ப. இ.)  உயிெரன� �றி�பதாய உட�ெம� இ�ப�� நா��� அகாரமா��. பரெமன� �றி�பதாய உண��� 

(சிவ) ெம� ஐ��� உகரமா��. மலெமன� �றி�பதாய உண�� ெம� ஏ�� மகாரமா��. இ� ��ப�தா� ெம�க�� 

சிகர� சிவமாகிய உயி���யிரா�, வகர� சிவெப�மானி� தி�ேமனியா�, யகர� தி�வ�ளி� ைக�ப�� உயிரா�� 

திக�ெம�க. 

(அ. சி.)  ��ப�தா� - 36 த��வ�க�. 

(59) 

953. நகார மகார சிகார ந�வா� 

வகார� இர��� வளி�ட� �� 

ஒகார �த�ெகா� ெடா�கா� உைர�க 

மகார �த�வ� மன�தக� தாேன. 2 

(ப. இ.)  நமசிவய எ�பத�க� சிகர� ந�வா��. இர�� வளி எ�ப� இட�பா� வல�பா� ���. இஃ� 

உயி� அைடயாள 

 
(பாட�) 1. வ���ப� தாறி� 

2. ேபா�றிேயா 8. கா�ணிய�, 2. 

மாகிய யகர�ைத� �றி���. இ� ைவ��ட� ஓெமாழிைய �த� ெகா�� உ�ள��ட� ஒ��ைற ஓதினா�, 

மகாரமாகிய நாதெம���� தைலவனாகிய சிவெப�மா� ஓ�வா� ெந�ைச இடமாக� ெகா�� எ��த��வ�. 

(அ. சி.)  வளி�ட� - சீவா�மா�ட�. 

(60) 

954. அ��ள வாைன அடவி�� வா�வன 

அ����� அ�ெச�� த��ச மாவன 



அ�ைச�� �ட� த��கவ� லா�க�ேக 

அ�சாதி யாதி அக��க லாேம. 1 

(ப. இ.)  காடாகிய ெதா���றா� ெம����ட�தாலாகிய இ� �ட�பி�� ஐ��ல யாைனக� த� மன� 

ேபா� திரிகி�றன. அவ�ைற� த��� ேந�வழியி� ெச��த ேவ��மானா� ேதா��யாகிய க�வி ேவ���. அ� 

க�விேய சிவயநம எ��� தி�ைவ�ெத��தா��. அ�ைவ�ெத��ைத இைடயறா� நா�வா���� 

தி�ைவ�ெத��தி�� �த�வனாகிய சிவெப�மானி� ஆதி எ�� ஓத�ெப�� தி�வ�ளா�றலி� தி�வ� 

��தலா��. இைடயறா� நா�த� - விடா� சி�தி�த�. 

(அ. சி.)  அ��ள ஆைன - ஐ��ல�க�. அடவி - த��வ� ��ட�தாலாய ேதக�. அ�ைச�� �ட�த��க 

வ�லா�க�� - கா�ைற� பி���� கண�� அறிவா�க��. அ�சாதி யாதி அக� - அ�ெச��ததிபனாகிய சிவ� 

இ��பிட�. 

(61) 

955. ஐ�� கைலயி� அகராதி த�னிேல 

வ�த நகராதி மா�றி மகராதி 

ந�திைய �ல�ேத நா�� பைரெயா�� 

ச�திெச� வா���� சட�கி�ைல தாேன. 

(ப. இ.)  நீ�க�, நிைல�பி�த�, �க�வி�த�, அைமதியா�க�, அ�பாலா�க� ஆகிய ஐ�� தி�வ�� 

ஆ�ற�களா� ெச��த�ப�வன அகர �தலிய எ����க�, நமசிவய எ�பைத� சிவயநம என� கணி�த� 

ேவ���. மகர �த�வனாகிய ந�திைய �ல�திட�� நா�� தி�வ�ேளா�� ேச��� வழிப�வா���� �ற� 

சட��க� இ�றியைமயாதனவ��. ேம��றிய நீ�க� �தலிய ஐ�� தி�வ�� ஆ�ற�கைள�� நிவி��தி, 

பிரதி�ைட, வி�ைத, சா�தி, சா�தி அதீைத எ��� ஐ�� கைலக� என�� ��ப. 

(அ. சி.)  ஐ�� கைல - நிவ��தி, பிரதி�ைட, வி�ைத, சா�தி, சா�தியாதீத�. அகராதி - கைலகளா� 

காரிய�ப�ட அகர �தலிய வ�ன�களி�. நகராதி மா�றி - சிகர �தலாக உ�சரி��. சட�� - க�ம�. 

(62) 

 
1. ெதா�டர��. ச�ப�த�, 2. 114 - 1. 

956. ம��� சிவாயேம ம��� உயி�� 

அ�ம�த  1ேயாக�� ஞான� மா�� 



ெத��வ�த சீவனா� ெச�றிவ� றாேல 

அ��த�கி ய�சிவ மாவ� வீேட. 

(ப. இ.)  ெபா��திய சிவய எ��� ��ெற����க�� �ைறேய அறி�� ெசறி�� ஆவி�மா��. அறி� - 

ஞான�. ெசறி� - ேயாக�. ஆவி - உயி�. ேயாக� எ�ப� உயி� தி�வ��ட� ��த�. அஃதாவ� ���த� சிவ�ைத 

அக�ேத தி���வி� க�� வழிப�த�. இ�நிைல அ�ம��த�ன நிைலயா��. தி�வ��ண�� ைகவர� ெப�ற உயி� 

இ��ைற �ண��� வழிபட� தி�வ��ட� உயி� ��ய நிைலயி� அ��யி� சிவ� எ�� அைழ�க�ப��. அ�ேவ 

வீடா�� (பி� ேப� எ�ப� சிவ��ட� ��தலா��.) 

(அ. சி.)  அ��த�கி ய சிவமாவ� - தி�வ�� ச�தி பதி�� ய ஆகிய ஆ�மா சிவமாகி 

அ�பவி�க���ய� ��தி இ�ப�. 

(63) 

957. அ��க அ�ெச�� ��ைம அறி�தபி� 

ெந�சக� ��ேள நிைற�� பராபர� 

வ�சக மி�ைல மைன��� அழிவி�ைல 

த�ச மி�ெவ�� சா��கி� ேறேன. 

(ப. இ.)  ஐ�� மல�க�� நீ��த��� தி�ைவ�ெத��தி� உ�ைமயறி�� ஓதி ஒ��த� ேவ���. 

அ�ெபா�� சிவெப�மா� ெந�ச�திட�� நிைற�� ெவளி�ப�வ� அ� ெந�ச�தி� பிறவி�� வி�தாகிய தீய 

நிைன�க� ேதா�றா. இ��ட��� வி���� நா� வைர�� அழியாதி����. இ� நிைலேய நம�� நிைல�த 

�கலிடமாக� ெசா�ல� ெப��. உக - நீ�க. அ� + �க� எ�ப� அ��க� எ�றா��; அ�ெபா�� மிக�� இ�ப� 

த�� எ�� ெகா��த�� ஒ��. 

(அ. சி.)  அ�� உக - அ�� மல�க� நசி�க. 

(64) 

958. சிவாயெவா ட�ேவ ெதளி��ள� ேதாத� 

சிவாயெவா ட�ேவ சிவ�� வா�� 

சிவாயெவா ட��� ெதளியவ� லா�க� 

சிவாயெவா ட�ேவ ெதளி�தி�� தாேர 2 



(ப. இ.)  சிவய எ�பதேனா� �தலாய சிவ எ��� அ�விர�ெட��ைத�� ���� சிவயசிவ என� 

ெதளி�� உ�ள��ட� ஓ�த� ேவ���. சிவயசிவ எ�பேத சிவெப�மானி� ம�திர ��வா��. இ� 

��ைமயிைன� ெதளியவ�லா�க� சிவசிவ எ�� சிற�தி��பா�க�. 

(65) 

 
1. (பாட�) ேபாக��. 

2. நாேனேயா 8. தி�ேவசற�, 10. 

 



959. சிகார வகார யகார �டேன 

நகார மகார ந��ற நா� 

ஒகார �டேன ஒ�கா �ைர�க 

மகார �த�வ� மதி��நி� றாேன. 

(ப. இ.)  சிவயநம எ��� தி�ைவ�ெத��ைத�� ஓெமாழி�ட� ஓ�த�� உ��. அ�ஙன� 

ஓ�வாைர�� உலகேம உ�வமாக� ெகா�� நட��� சிவெப�மா� தி��ள�ெகா�� நி�ப�. 953-ஆ� 

தி��பா��� ஓ� நமசிவய என உலகிய��, இ� தி��பா��� ஓ�சிவயநம என வீ��ய�� ஓத� 

ெப�கி�றன. உலகியைல ேவதெநறி ெயன��, வீ��யைல ஆகம ெநறிெயன�� ��வ�. 

(அ. சி.)  953 - ஆ� ம�திர�தி� நகார �தலாக உ�சரி�பைத��, இதி� சிகார �தலாக 

உ�சரி�பைத�� �றி��ளா�. 

(66) 

960. ந��த� ஓைர�தி� நா�� க�ம�க� 

அ��த� ஐ�தி� அட�கிய வ�விைன 

சி��த ��ேள ெதளியவ� லா�க��� 

த��த லா�� சதாசிவ� தாேன. 

(ப. இ.)  நமசிவய எ��� தி�ெவ��� ஐ�தினா� பைட�த� கா�த� �ைட�த� மைற�த� 

அ�ள� எ��� ஐ�ெதாழி�க�� நிக�வனவா�. சிவெப�மானி� சிற�தவிரி நிைலக� பி�ைளயா�, 

சிவ��க�, ஆலம� ெச�வ�, அ�ைம, அறிவா�றலா� அழ�பிழ�� ஆகிய ஐ�� தி���வ�களா�. தி�� 

ெதாழிைல��� சிவ�தாேன ெச��� உயி�கைள� ெகா�� ெச�வி��� வ�தலி� அ� வ�விைன 

எ�� ெசா�ல�ப�� ெப�� ெசயலா��. சிவயநம என� ெதளிய வ�லா���� சதாசிவ� எ�� 

ெசா�ல�ப�� அறிவா�றலிைண சிவ� த� �தலாக ெவளி�ப�ட��வ�. 

(அ. சி.)  ந�...க�ம�க� - உலக�தி� காரிய�க� ைக�ட ந �தலாக ஓதேவ���. சி�...றாேன 

- சி �தலாக ஓதினா� ��தியி�ப� கி���. 

(67) 

961. நவ�� சிவ�� உயி�பர மா�� 

தவெமா� றிலாதன த��வ மா�� 



சிவெமா�றி யா�பவ ராதர வா�அ� 

சிவெம�ப தானா� எ��ெதளி ��றேத. 

(ப. இ.)  நகர �தலாய நமய எ�ற ���� நவமா��, சிகர �தலாய சிவ எ�ற இர��� 

சிவமா��. இ� பிரி� இர��� �ைறேய உயி�� இைற�மா��. இ�ைவ�ெத����க� பயைன� த�� 

கழி�� தவ��ட� ஒ�பாவன வ�ல. நிைலெப�ற தி�வ�� ேப�ைற� த�� ெம��ண�ைவ ந��� 

ெம�ைமயன. சிவ��ட� ெபா��தி� தி�ைவ�ெத��தி� உ�ைமயா� ேபர�� ��டவ� சிவேன 

தானாக� திக�வ�; (பளி�� மணியக���ள �� பளி�� மணியாகேவ திக��) 

(68) 

962. ��ய எ��� இர��� �வி�தறி 

நா�ய ந�திைய ஞான��� ேளைவ�� 

ஆ�ய ஐவ�� அ��ற வாவ�க� 

ேத� அதைன� ெதளி�தறி யீேர. 

(ப. இ.)  எ��� இர��� அகர உகர�. இைவ உயி�� இைற�ெம�� �ற�ப��. எ��� இர��� 

���கா� ப�தா��. ப�ெத�ப� யகர�. அஃ�யி�. உயி� சிவ��ட� ஒ�றி ஒ�மன�ப�� நாட�ப�� ந�திைய நா�� 

தி�வ��ண�வி�� ைவ�தா� வா�தைல� ெச�வி��� ஐ��ல�� சிவ�ைத� ேத�த���� �ைண ெச���. 

இ�ஙன� ேத� நிைலைய� ெதளி��ண�க. 

(அ. சி.)  எ��� இர��� - அகர�� உகர��. 

(69) 

963. எ��� இர��� இனிதறி கி�றில� 

எ��� இர��� அறியாத ஏைழய� 

எ��� இர��� இ���� நா�ெகன� 

ப�ட� சி�தா�த ச�மா��க பாதேம. 

(ப. இ.)  எ�� மிர��� ப��. இத� அைடயாள� ய. யகர� உயி�. உயிரி� அைடயாள��றி. இவ�ைற 

யாவ�� இனிதறியமா�டா�. இைத யறியவ�ல அறிவிலா�, இ� ��� நா�� ���� கண���ேபா� ப�ெத�ப�. 

சிவெப�மா� தி�வ�ேய ப�ெத�பதா��. ெச�ெநறியி� �ற�ப�� ப�ைம ��ைமயாகிய தி�ைவ�ெத���� 

ப�தா��. சிவ��றி - சிவ�ெகா���; சிவலி�க�. 



(அ. சி.)  எ��....ப�ட� - அகர� உகர� எ�� அறியாதவ� எ��மிர��� ப�� (இ���� நா��) என� 

��வ�. 

(70) 

964. எ�� வைரயி�ேம ெல�� வைரகீறி 

இ�ட ந��� இைறவ� எ��ெதா�றி� 

வ�ட�தி ேலயைற நா�ப�ெத� ��மி��� 

சி�ட� ெச���� ெசபிசீ� கிரேம. 

(ப. இ.)  ����� ெந���மாக எ�� வைரக� கீற�ப�டா� அத�க� அைறக� நா�ப�ெதா�ப� 

அைம��. இத�க� ந�வைரயி� சிகர� ெபாறி�க�ப�த� ேவ���. ேம�� கீ�� ப�க�� ஒ�ேவா� அைறக� 

த�ள�பட ஐைவ�தைறகளா��. இவ�றி�க� தி�ைவ�ெத��ைத அைம�� நனிமிக விைர�� எ��க. 

(அ. சி.)  எ��வைர ேம�� கீ�� வைர�தா� 49 அைறக� உ��. இைறவ� எ��� - சி. 

(71) 

965. தானவ� ச�ட� சதிர� இ�வ�க� 

ஆனஇ� �வேரா டா�றவ ராதிக� 

ஏைன� பதிைன��� வி���� நாத�� 

ேசைன�� ெச�சிவ ச�கர� தாேன. 1 

 
1. பா��த��. அ�ப�, 4. 32 - 4. 

ப. இ.)  ஊ�காவலரா� ஐயனா��, நக� காவலரா� ைவரவ��, தி��ேகாவி� காவலரா� பி�ைளயா� 

��க��, தி�வாயி� காவலி�வ��, வி�� நாத� �தலாக� �ற�ப�� �மாைய ஐவ��, சிவகண� தைலவ�க�� 

சிவச�கர��� நா�ட�ப�பவராவ�. தானவ� - ஐயனா�; சா�தனா�. 

(அ. சி.)  தானவ� - ஐயனா�. ச�ட� - வயிரவ�. சதிர� - விநாயக�; ��க�. ஆ�றவ� - வாயி� கா�ேபா�. 

ேசைன - சிவகணஙக�. 

(72) 

966. ப�டன மாதவ மா�� பராபர� 

வி�டன� த�ைம விகி�தா நமஎ�ப� 

எ�டைன யாயி�� ஈச� திற�திற� 



ஒ��வ� ேப�வ� ஒ�றறி ேயேன. 

(ப. இ.)  சிவச�கர�தி��ேள சீல� ேநா�� ெசறி� அறி� எ��� நாெனறி ந�றவ� ஆ��வி��� 

சிவெப�மா� தி�வ���� த�ைம ஒ��வி�தவ�க� ���தேல நமசிவய என வ���வ�. எ�ளள� கால�� சிவ� 

திறேம ேப�வ�. அவ� தி�வ�யிைனேய உண�வ�. இைவய�றி ேவெறா��� அறியா�. 

(அ. சி.)  ப�டன� - சிவச�கர�. 

(73) 

967. வி�தா� சகமய மாக வைரகீறி 

ந�தா� கைலக� பதினா� நா���பி� 

உ�தார� ப�னிர� டாதி கைலெதா�� 

ப�தா� பிரம சட��பா�� ேதாதிேட. 

(ப. இ.)  வி��வி� காரியமாகிய உலக��� ம�ணி� வ�� ேபா�� நா�ேகாண வைரகீறி வி��ப��ள 

தி�க� ம��ல�தி� கைல பதினா�� நா��க. அத�பி� ஞாயி�� ம��ல ேவ�பாடாகிய ப�னிர��� 

அைம�க. ப�தா� கைலயாக� ெதா�� தீ ம��ல�� அைம�க வி��: வி�� ந�தா�: ந�� + ஆ� = வி��ப� 

ெபா��திய. 

(அ. சி.)  வி�� - வி��. ந�தா� - வி��ப��ள. கைலபதினா� - ச�திரம�டல�. ப�னிர�டாதி - 

�ரியம�டல�. கைலெதா�� ப�தா� - அ�கினிம�டல�. 

(74) 

968. க�டெ�� ேத�கம ல�மல ��ளிைட 

ெகா�ெடாழி� ேத�உட� ��ய கால��� 

ப�பழி யாத பதிவழி ேயெச�� 

ந�பழி யாேம நமெவன லாேம. 1 

(ப. இ.)  ெந�ச� தாமைரயினிட��� சிவெப�மாைன� க�ெட��ேத�. அக��� ஒ�றி�� ஒ�ைம 

ெகா���ேள�. சிவ ச�கர�தி� ப�பகலா� அ� �ைறைய� ைக�ெகா�� அ�ைமயா� உறெவ�தி 'நமசிவய' 

வா�க என வா���ேவாமாக. 

 
1. உயிரா. அ�ப�, 6. 25 -1. 



(அ. சி.)  கமலமல�� - உ�ள�கமல�திைட. ப�பழியாத பதிவழி - �ண� ெகடாத சிவச�கர�தினா�. நம 

எனலா� - "நமசிவாய வா�க" எனலா�. 

(75) 

969. ��ணிய வானவ� �மைழ �விநி� 

ெற��வ� அ�ண� இைணய� ம�திர� 

ந��வ� ந�ணி நமஎ�� நாம�ைத� 

க�ெணன உ�னி� கல��நி� றாேர. 

(ப. இ.)  சிவ உலக�தி� வா�� சிவ ��ணிய� ேப� ெப�ற வானவ�க� அகமல��த அ�பி� அைடயாளமாக 

�கமல��� மண�கம�� ��ெநறி மல�க� �வி நி�� ெதா�வ�. சிவெப�மா� தி�வ�யிைணகைள� சிவசிவ 

என இைடயறா� வ��தி� ேச�வ�. நமசிவய எ��� தி�ெவ��ைத� க�ேபா�� க�தி� கணி�ப�. கணி��� 

கல�� நி�� களி�ப�. கணி�த� - ெசபி�த�. 

(76) 

970. ஆெற�� தாவ தா� சமய�க� 

ஆ��� நாேல இ�ப�� நாெல�ப� 

சாவி� திரியி� தைலெய�� ேதா��ள 

ேபதி�க வ�லா� பிறவிய� றா�கேள. 

(ப. இ.)  ஆ� எ����களாலாய� ஆ� சமய�க� எ�ப�. ஒ�ேவா� எ��ைத�� நா�� பா�பா� ெச�ய 

ஆ���� இ�ப�� நா�ெக��தா��. இ� வி�ப�� நா�� எ���� காய�திரி எ�ப. காய�திரியி� �� 

ேச��� ெமாழி�� எ��� ஓ�கார�. அ�ேவா�கார� தறிவதாகிய உ�ைமகாண வ�லா� பிறவா� ெப� வா�� 

எ��வ�. சாவி�திரி: காய�திரி. 

(அ. சி.)  சாவி�திரி - காய�திரி 24 எ����க� ெகா�ட�. தைல எ��� - பிரணவ�. ேபதி�க - 

பிரி�தறிய. 

(77) 

971. எ��னி� எ�டைற யி�ேடா ரைறயிேல 

க��ய ஒ�ெற�டா�� காண நிைறயி��� 

��� இவ�ைற� பிரணவ� ���தி�� 

ம��� உயி�க� �மாபதி யா��ேட. 



(ப. இ.)  963 - இ� �றியப� அைறயைம��, ஓ� அைறயி�க� எ�� வீடைம��, இ� வீ�கைள� �ழ 

ஓெமாழியைம�� வழிப�� உயி�க� எ��� ���த எ�ைலயாகிய ெப��த� அ�� ெவளி�ப��. மாபதியா� - 

ெப��த�. ெப��பதியாகிய சிவ�லக�தா� எ�ப�� ஒ��. மாபதியா�: உயி���யிரா��ளா� எ�ப�� ஒ��. 

(அ. சி.)  ம��� - ய�திர �ைசெச�� தியான� ெச�பவ�க�� மாபதியா� - சிவ�. 

972. ந��த� அ�ெவா� நாவின ராகிேய 

அ��த லாகிய எ��ைட ��றி�� 

உ��த லாகேவ உண�பவ� உ�சிேம� 

உ��த லாயவ� உ��நி� றாேன. 

(ப. இ.)  நகர �தலாக உயி� அைடயாளமாகிய அகார� (953) ஈறாக இைடயறா� ஓ�� நாவினராகி, பி� 

�ற�ப�ட எ�டைறக�� உகர�ைத �தலாக�ெகா�� உண�பவரி� தைலேம� அ� �கரமாகிய (1721) 

தி�வ�ளா�ற��ரிய �த�வனாகிய சிவ� தி�வ� ���வ�. இ� தி��பா��� நமசிவய என எ�த�� ஓத�� 

�ற�ப���ளன. அகர� உயிரைடயாள� எ�றா� எ���ேபா� யகர� எ��த� ேவ���. 

(அ. சி.)  ந��த� - நகர �தலாக�ெகா��. எ��ைட - எ�� அைறகளி�. உ� �தலாயவ� - ச�தி 

�த�வனாகிய சிவ�. ("பா�� உகார� பர�தி�ட நாயகி" எ�ப� கா�க.) 

(79) 

973. நி�ற அரச� பலைகேம� ேநராக 

ஒ�றிட ம�வி�� ஓைலயி� சாதக� 

��� ெம�ைக�� �சி� �டரிைட� 

த�ற ெவ��பிட� த�பன� கா�ேம. 

(ப. இ.)  ெம��ண�� விள��வத�� நிைல�களமாக நி��� அரசமர�தி� பலைகயி� தி�ைவ�ெத��ைத 

மகர �தலாக வைரயைம�� எ��த� ேவ���. அ� ம�திர�தி���வி��� ��� �ன�� �ைக�� ஒளி�� பா�� 

பிற�� ெகா�� வழிபா� ெச�க. ஓைலயி�க��� அ�தி�ைவ�ெத��திைன வைர��, அத�ேம� ெம���சி 

அைத� சிறி� ெவ�ப�ற� கா�� அ� பலைகயி� ேம� ைவ�த� நி���த� எ�ப. நி���தைல� த�பன� எ�ப. 

926-இ� மாறி எ��� �ைற கா�க. 

(அ. சி.)  அரச�பலைக - அரசமர��� பலைகயி� ய�திர�ைத� ெச��கி. ம�வி�� - மகர�தலாக 

அ�ெச��ைத மாறி. சாதக� - உ�ேவ��த�. 

(80) 



974. கரண விரளி� பலைக யம�றிைச 

மரணமி� ெட��� மகார ெவ��தி�� 

வரணமி ைல�காய� �சி ய��பிைட 

�ரணி� �ைத�திட ேமாகன மா�ேம. 

(ப. இ.)  பய� ைக�ட� ெச�த��� �ைணயா� க�வியிைன� கரண� எ�ப. கரண� அைம�� எ�ப� 

இரளியாகிய ெகா�ைற மர�பலைக ெச�தலா��. யம� திைசயாகிய ெத�திைச �கமாக அ� பலைகயிைன 

அைம��� தீைமயாகிய பைகைய ஒழி�பத� ெபா��� எ�டைறயி� மகர �தலாக மாறி மாறி வைர��, வரணமாகிய 

மைற�பி�லாத ஐ�காய� �சி அ��பினக��� தைலகீழாக� �ைத�திட� ேமாகனமாகிய மய�க�ைற எ�ப. 

(அ. சி.)  கரண� - சாதன���� இரளி - ெகா�ைற. யம� திைச - ெத��. மரணமி�� - மாரக அ�கர� 

இ��. எ��� மகார மி�� - எ�டைறகளி�� மகர�ைத மாறி இ��. வரண� - மைற��. ஐ�காய�: ��� - மிள� - 

க�� - உ�ளி - ெப��காய�. �ரணி� - மாறாக. 

(81) 

975. ஆ�� வடேம�கி� ஐயனா� ேகா�ட�தி� 

பா�� படேவ பலாச� பலைகயி� 

கா�க� ேம��� க���சி வி��வி�� 

ஓ�கார� ைவ�தி�� உ�சா டன���ேக. 

(ப. இ.)  வடேம��� �லமாகிய வா� �ைலயி� அரி அர� மகனாகிய ஐயனா� ேகாவிலி� அழ�ற� �ர�� 

பலைகயி� ெவ�ப��ள கரிய தக��� ந�� �சி வி��வாகிய வ�ட� அைம�� அத�ேம� ஓ�கார� அைம��� 

�சி�தைல உ�சாடன� ஆகிய ஏ�த� எ�ப. 

(அ. சி.)  ேகா�ட� - ேகாவி�. கா�� அ�ேம��� - ெவ�ப��ள கரிய தக���. க�� - க���; ெந��ேபா� 

��ய கரி�க��. க� - க�� - க� + � - சி��தவிட�. 

(82) 

976. உ�சிய� ேபாதி� ஒளிவ�னி �ைலயி� 

ப�ேசாைல யி�ப�ச காய�ைத� பாரி�� 

��ச� ர�தி� ��கா��� ைவ�தி� 

ைவ�சபி� ேமேலா� மாரண� ேவ��ேல. 



(ப. இ.)  ந�பக�ேபாதி� ஒளி�ைட�தாகிய வ�னி �ைலெய�� ெசா�ல�ெப�� ெத�கிழ�� �ைலயி� 

ப�ைசயான பைன ஓைலயி� (974) ���, க��, மிள�, உ�ளி, ெவ���ளி எ��� ஐ�திைன�� அைர��� �சி 

��ச�ரமாக அைம�� ச�திகளி��, ��கா���� �ைத�� ைவ�தி�க. ைவ�த பிற� பைகைய அழி��� 

மாரணமாக அஃ� அைம��. மாரண�: ஏவலா� ெச���ெகாைல. ெவ���ளி நீ�கி�ேப��ளி ெகா�ள�மா�. 

(அ. சி.)  வ�னி�ைல - அ�கினி�ைல - ெத�கிழ�� ப�சகாய� - ஐ�காய� (ேமேல �றியப�). பாரி�� - 

�சி. ��கா� - ��கா�. 

(83) 

977. ஏ��த வரிதார ேம���ேம ேல�சி 

ஏ��த வகார� உகார� எ��தி�� 

வா��தேதா� வி�ல� பலைக வசிய��� 

ேக��தைவ� ெத�பதி னாயிர� ேவ��ேல. 

(ப. இ.)  973-இ� ஓதியப� மகர �தலாக வைர�த ஐ�ெத��� ஏ���ேம� அரிதாரமாகிய ம��� �சி; 

(அரிதாரெம�ப�: க��யரிதார�, கா�டரிதார�, கன�தீ அரிதார�, தக�டரிதார�, தாளக�, ெபா�னரிதார�, 

மடலரிதார�, ைவ�பரிதார� என எ�வைகய.) அத�ேம� அகார உகார�கைள எ�தி, வா���ைடய வி�வ மர� 

பலைகயி� ேம�� மகர �ைறயாக வைர��, ��ென�திய ஏ��ைன�� அத�ேம� ைவ�� வசியெம��� கவ��சி 

அைமத�ெபா���, அ� ம�திர�திைன எ�பதினாயிர� எ� தி��� ஏ��த� ேவ���. தி��� ஏ��த� எ�ப� 

சிவ� ப��த� எ�பதா��. இதைன� ெசப� ப��த� என�� ��வ�. 

(அ. சி.)  வி�ல� - வி�வ�. 

(84) 

978. எ�ணா� க�டைண ஏ���  1யகாரமி� 

ெட�ணா�  2ெபா�ெனாளி எ�ெவ�ளி �சிடா 

ெவ�ணாவ� பலைகயி லி��ேம� ேகேநா�கி 

எ�ணா ெவ��ேதாெட� ணாயிர� ேவ��ேல. 

(ப. இ.)  க�டைண எ�� ெசா�ல�ெப�� ஒ�பா� நிைலைம எ��த�� வழி யாெதன நா�� ஓைலயி� யகார 

�தலாக மாறி அைம�� அ� ைவ�ெத��திைன�� எ�தி, க��த��ரிய வியாழ�கிழைமயி� அ�ேவாைலேம� 

ெவ�ணிறமான ஒ�வைக� ெபா�யிைன� �சி ெவ�நாவ� பலைகயி�ேம� அதைன ைவ��, ேம��ேநா�கியி��� 



ெகா��, ெந�சி�க� ஒ�மி�க எ�ணாயிர� எ� உ�ேவ��த� ேவ���. எ��த� - சி�தி�த�; நா�த�. 

973 நி�ற எ�ப� �த� இ� தி�ம�திர� ��ய� த�பன �தலாக� க�டைண ஈறாக ஓத�ெப���ளன. 

(அ. சி.)  யகாரமி�� - யகர�ைத மாறி. ெபா� நா� - வியாழ�. எ�ெவ�ளி - ெவ�ளிப�ப�. 

(85) 

 
3. அ��சைண 

979. அ��ய நீல� க�நீ ரணிெந�த� 

வ�பவி� �க�� மாதவி ம�தார� 

��ைப வ�ள� �ர��ைன ம�லிைக 

ெச�பக� பாதிரி ெச�வ�தி சா�திேட. 

(ப. இ.)  தாமைர, க���வைள, ெச�க�நீ�, ெந�த�, பலா, மாதவி, ம�தார�, ��ைப, மகி�, �ர��ைன, 

ம�லிைக, ெச�பக�, பாதிரி, ெச�வ�தி ஆகிய பதினா�� வைகயான ந�மணமி�க ��கைள� ெகா�� வழிபா� 

ெச�வாயாக. மாதவி - ���க�தி. வ�ள� - மகி�. அ��சைன - வழிபா�. ('ஆரா தைனேய வழிபா ட��சைன' 

பி�கல நிக��. 1799.) 

(அ. சி.)  மாதவி - ���க�தி. வ�ள� - மகி�. 

(1) 

 
1. (பாட�) அகாரமி� 

" உகாரமி� 

2. ெபா�னாளி� 

 

980. சா�கம தாகேவ ச�ெதா� ச�தன� 1 

ேத�கம� ���ம� க���ர� காரகி� 

பா�� பட�பனி நீரா� �ைழ��ைவ� 

தா�ேக அணி��நீ� அ��சி�� அ�ெபாேட. 

(ப. இ.)  ���, க��ரி �தலிய சா��ட�, ச�தன�, மணமி��த ���ம�, ப�ைச� க���ர�, வயிர� 

ஏறிய அகி�, ஆகிய இவ�றி�ட� அளவாக� பனிநீ� ேச���� �ைழ�� அவ�ைற அணியேவ��ய இட�களி� 



�ைறயாக அணி�� அ��ட� வழிப�வாயாக. ��� - ���. ���ம� - ���ம��; ெச�சா��. சா�க� - 

�ைறைம. ச��: சா�� - மண����. 

(அ. சி.)  சா�க� - �ைறைம. க���ர� - ப�ைச�க���ர�. 

(2) 

981. அ��ட ேனநி� ற�த�� ஏ�றிேய 

ெபா�ெச� விள��� �ைகதீப� திைசெதா�� 

��ப� அக�றி� ெதா�வா� நிைன��கா� 

இ��ட ேனவ� ெத�தி�� ��திேய. 

(ப. இ.)  உ�ள��ட� பைட�பிைன� �ைழ��, விள�க� மி�க தி�விள��க� எ�லா� ப�க�களி�� 

ஏ��க. �ைக�� ஒளி�� கா�� வழிப�க. இன�ப�றி மணி�� இய�� இய��க. ெச�தமி� மாமைற� தி��ைற 

ேயா�க. இ�தைகய ெதா�ைகயின� நிைன��கா� தி�வ�� ேப�றி�ப� உடேன ைக���. அ�த� - பைட��. 

நிேவதன� - �ைழ�த�; ஊ�ட�. வழிபா����ரிய உ����க� ஐ��; அைவ, ��� �ைக��, �ன�� பைட���, 

விள��� ஒளி��, பா�� ப���, மணி�� இய�� எ�ப. பா - தி��ைற. இய� - வா�திய�; வா��திய� - 

ேமளதாள�. 'தி�நீ��� பதிக�' ஓதி� தி�நீ� எ��த�ேவ���. 'பாராழி வ�ட�தா�' எ��� தி��பா�� ஓதி� 

�ைகயிைன எ��த� ேவ���. 'எ�லா �லக��' எ��� தி��பா�� ஓதி ஒளியிைன எ��த�ேவ���. 

'ஒைசெயாலிெயலா�' எ��� தி��பா�� ஓதி பா�� இய�� இய��த�ேவ���. 'நமசிவய' என� கீழி��� 

ேம�ேநா�கி��, 'சிவயநம' என ேமலி��� கீ�ேநா�கி��, ஓ� என வ�டமி�� �ைறேய 'ஆ��, ேச����, ஓ�கார' 

எ��� உ�ைம விள�க� தி�ெவ�பா ஓதி� �ைகெயாளி கா�� வழிப�க. 

(அ. சி.)  அ�த� - தளிைக. 

(3) 

982. எ�தி வழி�ப�� எ�தா தனவி�ைல 

எ�தி வழி�ப�� இ�திர� ெச�வ�� 

எ�தி வழி�ப�� எ�சி�தி உ�டா�� 

எ�தி வழி�ப�� எ�தி�� ��திேய. 

(ப. இ.)  ேம� ஓத�ெப�ற ெபா��கெள�லா� அ�பினா� ெதா����ெகா�� ெம��ைமயாக வழிபா� 

ெச�யி� இ��லகி� க� எ�தேவ��வன அைன��� எ���. ேம�� ேதவ�லக வா��� 

 



1. ஆளான. அ�ப�, 6. 67 - 1. 

உ�டா��. எ�வைகயான சி�திக�� ைக���. எளிதி� கிைடயாத வீ�ேப�� கிைட���. வழி�ப�� எ�ப� 

ெச�ெநறி� ெச�வ�க� ெச�ற ெநறி�ப�ேய ெச�� வழிப�த� எ�றா��. 

(4) 

983. ந��� பிறதார நீ�தா� அவி�தா� 

ம�ணிய ைநேவ� தியம� ச�தான 

ந�ணிய ப�சா�க ந��� ெசபெம�� 

ம�� மனபவ ன�ெதா� ைவ�ேம. 

(ப. இ.)  ஐ��ல�� அட�கியவ�க� எ�� சிற�பி��� ெசா�ல�ப�வா� பிற�மைன ேநா�காத 

ேபரா�ைமய�. அஃதாவ� அயலா� மைனவிைய மற��� கனவி�� மன�தி�� தீ�டாத அ��க��ைடய 

ஆடவராவ� எ�பதா�. ெச�ைமயாக அைம�க�ப�ட இைடவிடா நிைன�ேபா� ��ய பைட���, �ழ�ைக இர��, 

�ழ�தாளிர��, ெந�றி ஒ�� ஆக ஐ������ நில�ேத ப��ப� �ரி�� வண�க��, ெசப��, வழிபா���� 

இ�றியைமயாதனவா��. அ��ட� இைடவிடா நிைன�பாகிய தியான��, அத��ேவ���. உயி��பட�க�� 

ேவ���. மன� - விடாநிைன��. பவன� - உயி���. பிற�மைன எ�பத�� மைனைய உட�பா�கி இ�னேமா� 

உட�ெப���� பிற�� எ�ற�� ஒ��. 

(அ. சி.)  அவி�தா� - ஐ��ல�கைள அட�கியவ�. ம�ணிய - ந�றா�� சைம�த. ப�சா�க� - ஐ�� 

அ�க�க� �மியி� ப��ப� ��பி�த�. மனபவன� - மன�� பிராணவா���. 

(5) 

984. ேவ�டா�க� க�ம� விமல�� கா�ப�ேடா� 

ேவ�டா�க� க�ம மதிலி�ைச ய�றேப� 

ேவ�டா�க� க�ம� மி�சிவ ேயாகிக� 

ேவ�டா�க� க�ம� மி�திேயா ரா��த�ேப. 

(ப. இ.)  சிவெப�மா��� மீளா அ�ைமயானவ�க� �ைன�ெபா� ெச��� இ�விைனகைள�� ேவ�டா�. 

பய� ேவ��� ெச��� க�ம�கைள�� வி��பா�. சிவேயாகமாகிய ெசறி�நிைலயி��ளா� எ�விைன�� வி��பா�. 

தைலய�� வா��தவராகிய அறி� நிைலயி��ளா�� பணிேய அ�றி� பிற���� வி�தாகிய விைனகைள வி��பா�. 

பி� இர�ட��� ெசறி�� அறி�� �றி�பதா� ��னிர�ட��� �ைறேய சீல�� ேநா��� �றி�பனவாக� 

ெகா�க. 



(6) 

985. அறிவ� ஞான� ெதவ�� அறியா� 

ெபாறிவழி ேத�� �ல��கி� றா�க� 

ெநறிமைன ��ேள நிைலெபற ேநா�கி� 

எறிமணி ��ேள இ��க� மாேம. 

(ப. இ.)  அ��க�ணா� ேநா��� ெம��ண�வி�லா� சிவைன அறியவ�� ஞானவழியா�ணரா�. 

ெநறிய�லா ெநறியாகிய ஐ�ெபாறி வழியாக� சிவைன� காணலா� எ�� ேத� இைள�ப�. �ைறயாக� சிவ��� 

நிைலெப�ற எ�டா� இடமாகிய உயிரி�க� இைடவிடா� 

அவன�ளா� உணரி� ஒளி வீ�கி�ற தி�வ�யாகிய மாமணியி�� நிைல�தி��த�மா��. 

(அ. சி.)  எறிமணி - ஒளியி� ப��வித நாத�தி�. 

(7) 

986. இ��� ெவளி��ேபா� இர�டா� இதய 

ம�ளறி யாைம�� ம�� மறி� 

ம�ளிைவ வி�ெடறி யாைம மய�� 

ம��� சிைத�ேதா ரவ�களா ம�ேற. 1 

(ப. இ.)  ெவளி�� இ���ேபா� ெந�ச�� மய�க� த�வதாய அறியாைம�� உயிரி� கல�தி����. 

ஆ�யிரி� அறி� அறியாைமைய வி�ெடாழி��� ஆ�ற�ைடயத��. அதனா� மய���. தி�வ�� �ைணயா� 

அறியாைமைய அக�றியவ� சிவ வழிபா��னராவ�. 

(அ. சி.)  இ��� ெவளி - இ�ெளா� ��ய ஆகாய�. எறியாைம - நீ�காைம. 

(8) 

987. தானவ னாக அவேனதா னாயிட 2 

ஆன இர��� அறிவ� சிவமாக� 

ேபானவ ன�பி� நாலா மர�ற� 

தானவ னா�ேமா  3ராசி�த ேதவேர. 

(ப. இ.)  ஆ�யி�க� க��நிைலயி� �ைன��நி���. அ�ெபா�� உடனா� நி��� இைறவ� அ��யிரி� 

வழி நி�ப�. ஆதலா� உயி� அவனாகேவ நி�கி�ற�. வீ��நிைலயாகிய ஒ��நிைலயி� தி�வ�� �ைன��நி���; 

அ�ெபா�� உயி� ஆ�டவ� வழிநி���. அ�நிைலயி� அவேன - ஆ�டவேன உயிைர� த���ளட�கி� தானாக 



நி�ப�. ஆ�டவ� அ��யிராகேவ நி�� நிைல இஃெத�ப. இ�வி� நிைலயி�� சி�றறிவாகிய உயி� சிவமாக 

விள��� ஒ��நிைலேய உய��ததா��. அ�ஙன� உயி� சிவமாவத��� ேபர�பாகிய காத� ேவ���. அ� காதலி� 

பயனாக எ��வ� தானாத� எ�� ெசா�ல�ெப�� சா��சியமா�. ெநறிநா�கா� எ��� பய� நா�ெக�ப�. அைவ 

சிவ�லகி��த�. சிவ� அ�ைமயிலி��த�. சிவ��� ெப�த�. சிவனாத� எ�ப. தா� எனி�� சிவ� எனி�� 

ஒ�ேற அ�நிைலய��� சிவைன� ேபெராளி�பிழ�ெப��� தைகைம ப�றி ஆதி�த ேதவ� எ�ப�. ஆதி�த ேதவ� - 

சிவ�ரிய�. 

(அ. சி.)  அறிவ� - சிவ�. நாலா� மர� - சா��சிய�. 

(9) 

988. ஓ�கார ��தி�கீ� உ�றி�� எ�நா�� 

நீ�கா வகார�� நீ�க�ட� தாயி�� 

பா�கா� நகார� பயி�ெந�றி ��றி�� 

வீ�கா�� வி���� நாதேம லா�ேம. 

 
1. நாம�ல. சிவஞானேபாத�, 12. 2 - 1. 

2. அவேன. சிவஞானேபாத�, 10. 

3. (பாட�) ராதி�த 

(ப. இ.)  ஓ�காரமான� ெகா��ழி� கீழிட�தாய �ல�திட�ததா�. எ�ஞா��� சிவைனவி�� நீ�கா� 

அ� சிவேன தானா� வன�பாகிய தி�வ�� எ��� வகர�. அ� க��தினிட�ததா��. ஆ�யி�கைள� ப�ப���� 

நட�பாகிய ஆதிய�� நகர�. அ� ெந�றியினிட�ததா��. மி�க ெப�ைமைய�ைடய ஒளியாகிய வி�� அத��� 

ேமலதா��. ஓைசயாகிய நாத� அத��� அ�பாலா��. வீ�கா�� - ெப�ைம�ைடயதா��. 

(அ. சி.)  ஓ�கார� உ�தி�கீ� - �லாதார�தி� பிரணவ�. வகார� நீ�க�ட� - க�ட�தான�தி� வ 

எ���. பா�கா� யகார� பயி� ெந�றி - ��வ ம�தியி� ய எ���. 

(10) 

989. நமவ� வாசன மான ப�ேவ 

சிவம� சி�தி� சிவமா� பதிேய 

நமவற வாதி நா�வ த�றா� 

சிவமா� மாேமான� ேச�த�ெம� வீேட 



(ப. இ.)  சிவ�ெகா��தாகிய சிவலி�க�தி� இ��ைகயாகிய ஆ�ைடயா�, நம எ��� எ����களா��. 

அ�வி��ைக உயிேர. (உயி� அைடயாள� ய.) ஆ�ைடயா��� ேம��ள �� ஒ��� கா�� ஒளி�ப�தி சிவ 

எ��� எ����களா��. இ� சிவேம ேவ��� சி�திகைள அ��வதாகிய இைறயா��. இைற - பதி. நம எ��� 

எ����க���ரிய உலகிய� நீ��த�� ஆதியாகிய நட�பா�றைல நா�வதாகிய சி�தி�த� இ�றா� எ�ப� 

நமசிவய என� சிவ� ப��வதி��. சிவயநம என� கணி�ப� உ��. இ�ேவ ��ற� ப�றற� கழி�� வழியா��. 

அதனா� ெபற�ப�வ� தி�வ�� ேப�. மாேமான� - ெபரிய வி�தைல. 

(அ. சி.)  ஆசன� - ஆ�ைடயா�. 

(11) 

990. ெதளிவ� நாளி� சிவஅ� ��� 

ஒளிவ� நாளி� ஓெர��� உக�� 

ஒளிவ�� அ�பத� ேதாரிர� டாகி� 

ெவளித� நாத� ெவளியா� இ��ேத. 

(ப. இ.)  தி�வ�� �ைணயா� தி� அ��ண�வாகிய ெதளி� வ�த கால��� சிவ அ�தாகிய ேபரி�ப� 

ஊ��. அ�ெபா�� எ�டாகிய அகர�தி�க� ஆ�யி� ஒளி விள���. அகர நிைலயி�க� 

இர�ெடாலி��டானா� அ�� ெவளியி� திக�� ���த� சிவ� ெவளி�ப�வ�. இர�ெடாலி: யகர�. இஃ� 

உயிரைடயாள�. இத�க� அகர ஒலி�� யகர ஒலி�� உ�ளன. நாத� - சிவெப�மா�. 

(அ. சி.)  சிவ அ�� - சிவ�தி� இ�ப�. எ��� உக�� ஒளி - அகார�தி� விள��� ஆ�மஒளி. 

(12) 

 
4. நவ��ட� 

991. நவ��ட மானைவ நா�ைர ெச�யி� 

நவ��ட� ��ெள� ந�றீப� தா�� 

நவ��ட� ��ெள� ந�ைமக� எ�லா� 

நவ��ட மானைவ நா�ைர� ேபேன. 

(ப. இ.)  அன� ஓ��� ��ட�க� ஒ�ப�. அத� த�ைமைய� ெசா��மிட�� அத�க� சிவமாகிய 

ேபெராளி�பிழ�� ேதா�றாநி���. எ�லா ந�ைமக�� அ�வன� ஓ��தலா� உ�டா��. அத� விள�க�ைத இனி� 

��வா�. நவ� - ஒ�ப�. 



(1) 

992. உைர�தி�� ��ட�தி� உ�ேள�� கா�� 

நைக�ெத� நா�ேகாண ந�ைமக� ஐ��� 

பைக�தி� ���ர� பார�கி ேயாேட 

மிைக�ெத� க�ட�க� ேமலறி ேயாேம. 

(ப. இ.)  இ� வன���ட��� ��� வைரகளா��ள ��ேகாண��, அைத� �����ள நா�ேகாண�� 

அைம�� அன� ஓ��க. அதனா� விைள�� ந�ைமக� ஐ��. அைவ, பைட�த�, கா�த�, �ைட�த�, மைற�த�, 

அ�ள� எ�ப. ேம�� அ�வனலா� ப�ைம, ��ைம, �த�ைம எ��� ��ைம�ட�க�� அக��. 

��ைம�ட�க�: �த� ஐ��, அறிக�வி ஐ��, ெச�க�வி ஐ��. இ�பதிைன�தாலாய� பரிய�ட��. �த�த� (த� 

மா�திைர) ஐ��, மன�, எ��சி, இ��� ஆகிய உ�க�வி ���� ��ய எ��� ���ட��. அவ�ேறா� �ண� 

அ�ல� �ல� ப�தி ஒ����� இ�ப��நா�� ெம��� உட�ெம� யா��. �தெமா��, �த�த� ஒ��, 

அறிக�வி ஒ��, ெச�க�வி ஒ��, அக�கல� ஒ��, �ண� ஒ��, �ல� ப�தி ஒ��, கலாதி ஒ�� ஆகிய 

எ�வைகயாலாகிய� �த�ைம�ட�. �த�ைம எனி�� �த�நிைல எனி��, காரண� எனி�� ஒ�ேற. 

�வைக�ட� ப��க� அக��. அகல மி�தி�� ������� விைன�க���க�� அக��. அகலேவ அவ�ைற 

யறியா� சிவேம அறி�தி��ப�. ��கா�� எ�பைத இற��, நிக��, எதி�� என� ��த�� உ��. 

(அ. சி.)  ��கா� - ��ேகாண�. ந�ைமக� ஐ�� - ஆ�கலாதி ஐ�ெதாழி�க� ���ர� - �� சரீர� 

(�ல�, ���ம�, காரண�) - 

(2) 

993. ேமலறி� ��ேள ெவளிெச�த வ�ெபா�� 

காலறி� ��ேள க����ற ெச��ட� 

பாரறி� த�ட� சிறகற நி�ற� 

நானறி� ��ேள நா��ெகா� ேடேன. 

(ப. இ.)  ேமனிைல அறி�� ஆ�யி����ேளேய ெவளி ெச�த�ளிய சிவைன, உயி��பாகிய ���� 

பழ�க�தா� உ�ேளேய நா�க. அ�ெபா�� சிவமாகிய ெச��ட� விள���. தா��� நிைல�கள�கைள 

ஆரா��தா�பரெவளி எ��� ஆகாய� ஏெதா� தா��த�மி�றி நி�ற�. இ� ��ைமகைள அ�ளா� நானறி�� 

அக��� நா�� ெகா�ேட�. 

(அ. சி.)  கா� - பிராணவா�. அ�ட� - ஆகாய�. சிறகற - ஆதார� இ�றி. 



(3) 

994. ெகா�டஇ� ��ட�தி� உ�ெள� ேசாதியா� 

அ�ட�க� ஈேர� மா�கி அழி�கலா� 

ப�ைட�� ேவத� பர�த பர�ெபலா� 

இ��ெசா� �லா� எ���ைர� ேதேன. 

(ப. இ.)  இ� ��ட�தி�� அனேலா��� அ�தண�, அ� ஆ�றலா� உ�ெள�� ஒளியா�� திக�வ�. அ� 

த�ைமயா� பதினா�ெக��� எ��� அட�கிய உலக�கெள�லாவ�ைற�� ஆ�கி நி��தி அழி��� வலிைம 

உ�டா��. விரி�த அ�ட�க� எ�க�� விரி�� நிலவி��ள ப�ைட� ெச�தமி� அறி���களி� 

ெபா�ெள�லா� தி�வ�� �ைணயா� இ� நா� இ��லாக எ���ைர�ேத�. பர�த பர�ெபலா� எ�பதைன� 

பர�ெபலா� பர�த என மா�க. �� - தி�ம�திர�. 

(அ. சி.)  அ�ட�க� ஈேர� - 14 உலக�க�. ப�ைட�ள - ��னி��� இற��ேபான. ேவத� பர�த பர�� - 

ேவத�களி� க�ட ெபா��கைள விள�கிநி�ற ஆகம�க� �றிய ெபா��கைள எ�லா�. இ��ெசா� �� - தமி� 

�வாயிர�. 

(4) 

995. எ��தவ� ��ட� திட�பதி னாறி� 

பதி�த கைலக�� பாலி�� நி��� 

கதி�தன� உ�ெளழ� க��ெகா� வா��ேக 

ெகாதி�ெத�� வ�விைன �டகி லாேவ. 

(ப. இ.)  �ைறயா� அைம�க�ப�ட அன���ட��� பதினாறித�களி� உரிய எ����க� வைரய�ப��. 

ெகா���வி�ெடரி�� அ� �டரிைன� கா�� ேப�றின�பா�, மி�க ெகாதி��ட� ேதா��� தீவிைனக� ேசரமா�டா. 

(அ. சி.)  பதினா� - பதினா� இத�. கைலக� - அ�கர�க�. 

(5) 

996. �ட�� �ட�தி� உ�ெள� ��ட��� 

ஆ�ய ஐ��� அக��ற� பா�நி��� 

பா�ய ப�னீ ரிராசி�� அ�ெகழ 

நா��ெகா� வா�க�� ந��ட� தாேன. 



(ப. இ.)  ��ச�தி���கேளா� ��ய ��ேகாண��� ��த� ெப�மா� ஆ�றிய��� ஐ�ெதாழி�� 

அக��றமா� நி���. சிற�பி��� ெசா�ல�ப�� ப�னிர�� கைல��ள உயி���� அ��� ேதா���. அ� 

நிைலயிைன எ�ணி� பா��பா���� சிவஒளி ேதா���. 

(அ. சி.)  ���ட� - ��வம�தி. ஆ�ய ஐ�� - ஐ�ெதாழி�க�. ப�னீரிராசி - ேதக�தி�க� உ�ள 

ப�னிர�� இராசி� தான�க� (இ� ேநபாள �வாமிக� வைர�� அளி�த பட�ைத ேநா�க ெவளியா�). 

(6) 

997. ந��ட ரா�� சிர�க வ�டமா� 

ைக��ட ரா�� க����ற ைககளி� 

ைப��ட� ேமனி பைத��� றிலி�க�� 

ந��ட ராெய� ந�லெத� றாேள. 

(ப. இ.)  ந�ல அன��ட� உ�சி�� �க�� வ�டமாக அைம�தி����. அ� �டேர ைகேம� பய�த�த��ரிய 

ஒ�றா��. அதைன இைடயறா� க��வா���, அழகிய உட�� அைசவ�� இ����. அ�வாறி��பா���� 

சிவலி�க� ஒளி�பிழ�பாக விள���. 

(அ. சி.)  சிர�கவ�ட� - ��வம�தி (இ�தா� சி�ற�பல�) க����ற ைக - தியானி�பவ� ைகயி�. 

(7) 

998. ந�லெத� றாேள நம���ற நாயக� 

ெசா�லெத� றாேள �ட���� பாதமா 

ெம�லநி� றாைள வினவகி� லாதவ� 

க�லத� றாைள�� க���வி� னாேள. 

(ப. இ.)  ந� உயி��� உயிராக விள��� தி�வ�� அ�ைம அனேலா��� �ைறைம ந�லெத�ற�ளின�. 

தி�ைவ�ெத���ேம அ�மைறயாகிய உபேதச� எ�ற�ளின�. அவேள தி�வ� நிைலயாக ெம�ைம��� நி�றன�. 

அ�வ�ைமயி� உ�ைம� த�ைமைய உணராதவ� கைலகைள�� அத�� அ�யாகிய மைறகைள�� 

உண��தவராயி�� 'க�லா� ெந�சி� நி�லா� ஈச�' ஆதலா� அ�ைம�� ேவறாகேவ நி�ப�. நாயக� - அ�ைம. 

ெசா� - உபேதச�. க� - கைல. தா� - அ�யான மைற. வி�னா� - ேவறானவ�. 

(அ. சி.)  நாயக� - ேதவி. ெம�ல நி�றா� - தி�வ�� ச�தி. 

(8) 

999. வி�னா விள�பிைற ேமவிய ��ட��� 



ெசா�னா� இர��� �ட�நாக� தி�ெக��� 

ப�னா� நாக� பர�த பர��ட� 

எ�னாக� ��ேள இட�ெகா�ட வாேற. 

(ப. இ.)  ஒளிையேய நாவாக�ைடய இள�பிைறேபா� அைமய� ெப�ற அன���ட��� சிற�பி��� 

ெசா�ல�ப�� சிவ�� சிைவ�� எ�லா� திைசகளி�� �ட�வி�� விள��வ�. ��க�த�டாகிய ேம�வினிட�தி� 

அ� சிவ��ட� ப�வைகயாக� ேதா���. அ� �ட� ஆ�யிரி� அக�� நிைலெகா�� விள���. வி� - ஒளி. 

இர��� - சிவ�� சிைவ��. சிைவ - ச�தி. நாக� - ேம�. 

(அ. சி.)  இர��� - ச�தி�� சிவ��. 

(9) 

1000 .இட�ெகா�ட பாத� எழி��ட ேரக 

நட�ெகா�ட பாத�க�  1ந�ணீ ரத��� 

சக�ெகா�ட ைகயிர� டா�� தைழ�ப 

�க�ெகா�ட ெச��ட� ��கண னா��ேக. 

(ப. இ.)  அன���ட�ைத இடமாக�ெகா�ட அழகிய தி�வ�� �ட� ஒ�பி�லாத எ��� மாறாத 

தி����திய��� த�ைமயதா��. அ� தி�வ�கேள அ�வன��� உயி�� த�ைமயா��. உலெகலா� விள��� 

ப�னிர�� கைலக�� நா�� ெப�க, தி��க� ெகா�ட�ளிய ெச��ட� ��கண�பரா��. 

(அ. சி.)  ைக - கைல. இர�� ஆ� - ப�னிர��. ெச��ட� - �ரிய�. 

(10) 

1001 .��கண� றாேன ����ட ராயவ� 

அ�கண� றாேன அகில�� உ�டவ� 

தி�கண னாகி� திைகெய��� க�டவ� 

எ�கண� றா���� எ�ைத பிராேன. 2 

(ப. இ.)  இய�ைக� ேப�அ�� அறி� ஆ�ற�க�ைடய சிவ� ��க�ண� எ�� அைழ�க�ப�வா�. 

��க� தி�க� ஞாயி�, தீ. தி�க� எ�ப� அ�பாகிய இட�க�. ஞாயிெற�ப� ஆ�றலாகிய வல�க�. தீ 

எ�ப� அறிவாகிய ெந�றி�க�. அ� ��க�ண� எ�ெபா���� அ�த�ைத� ெச�பவ�, அதனா� அகில�� 

உ�டவ� என�ப�வ�. அவேன எ���திைசகளி�� நீ�கமற நிைற�� நி�பவ�. இஃ� 'எ�ேதா� ��க� 



எ�மாேன' எ��� தி��ைறயா� உணரலா�. உலேகா� க�ண� எ�� எவைன� ��கி�றனேரா அவ���� 

இைறவனாவ�. அவேன எ�ைத எ�க. தா� : அைச. 

(அ. சி.)  அகில�� உ�டவ� - ெப� ஊழியி� உலக�கைள எ�லா� த�னிட� ஒ��கி�ெகா�டவ�. 

தி�கண...க�டவ� - எ��� திைசகளி�� வியாபி�தவ�. எ�கண�றா��� - தி�மா���. 

(11) 

1002 .எ�ைத பிரா�� கி���� வ�டமா�� 

த�ைதத� ��ேன ச��க� ேதா�றலா� 

க�த� �வாமி கல�த� கி��தலா� 

ைம�த� இவென�� மா���ெகா� ளீேர. 3 

(ப. இ.)  எ� த�ைதயாகிய கட����� �டேர தி���. அ��� ஆ�வ�டமாக� திக��� நி�ற�, அ� 

வ�ட�தினி��� அ��க� கட�� ேதா�றின�. அவைன� க�த� கட�� எ��� வழ��வ�. க�த� கட��� 

சிவெப�மா�� பிரி�பி�றி� கல�� விள�� 

 
1. (பாட�) ந�னீ. 

2. அவனவ�. 

சிவஞானேபாத�, 1. 
3. ஆ�ெகா. அ�ப�, 4. 18-6. 

கி�றன�. அதனா� த�ைத�� ைம�த�� ஒ��ைட ெயா�� �ைற சா��வ�. க�த��வாமி - க�த�கட��. 

(12) 

1003 .மா��ய ��ட�தி� உ�ெள� ேவத��� 

ஆ��ய காெலா��� இர��� அல��தி�� 

வா��ய ைகயிர� ெடா�� பைத�ெதழ 

நா��� �ரரிவ� ந�ெலாளி தாேன. 

(ப. இ.)  ஓம��ட�தி� ஓம� ெச���கா� ஓத�ெப�� ஓெமாழி ம�திர�தி� அகர, உகர, மகரமாகிய 

���� ெவளி�ப��ல���. தீவிைனைய வா��� த�ைம வா��த ஞாயி� தி�க� தீ ஆகிய ���ட�� அ� 

தீவிைனக� பைத�ெத��ப� நா�ட� ெப��. அ�ஙன� நா�ட� ெப�வா� ஒளி��வினராவ�. �ர� - ஒளி��வின�. 



இவ����டா� ஒளி தி�வ�� ஒளிேய. ேவத� எ��� தமி��ெசா� வி�த� எ��� அ�யாக� ேதா��வ�. 

வி�த�: ைவ�திய�, ைவதிக�, ேவத� என வழ��வதாயி��. 

(அ. சி.)  காெலா��� இர��� - பிரணவபாத�க� ����. ைக இர�� ஒ�� - �ரிய� ச�திர� 

அ�கினி ம�டல�க� ���. 

(13) 

1004 .ந�ெலாளி யாக நட��ல ெக��� 

க�ெலாளி யாக� கல��� இ��தி�� 

ெசா�ெலாளி யாக� ெதாட��த உயி��ெகலா� 

க�ெலாளி க��� மாகிநி�  1றாேள. 

(ப. இ.)  தி�வ�� ஒளி உலகெம��� நட�� ந�ைமய��� உயி���யிரா� உண�ெவாளியாக� கல�� 

உ��ைற�� ஆசா� அ�ளிய ��ெமாழி ெகா�� ஒ��வா��� நிைலெப�ற ஒளியா�� க����� நி���. 

அ�ேவ தி�வ�� எ�க. ெசா�ெலாளி - ��ெமாழி. க�ெலாளி - உண�ெவாளி. 

(அ. சி.)  க�ெலாளி - நிைலெப�ற ஒளி. 

(14) 

1005 .நி�றஇ� ��ட� நிைலயா� ேகாணமா� 

ப�ைடயி� வ�ட� பைத�ெத� மாறா�� 

ெகா�டஇ� த��வ� உ�ேள கல�ெதழ 

வி���� எ�ன எ��க� மாேம. 

(ப. இ.)  ஓம ��ட� அ�ேகாணமா� அைம�க�ப��. இ�வைம�� �லாதார� �தலாக� ெசா�ல�ப�� 

ஆ� நிைல�கள�கைள�� �றி���. ஒலி�ல��� �� �தலாய வ�ட� ஓ ெமாழி எ�க. ெதாட��� 

ேதா��வன�� ேச��� த��வ�க� ��ப�தாெற�ப. இைவக� கல�ெதழ� ெப�ெவளியி�� உ�ளதா�ப� 

கா�ட�மா��. 

(15) 

 
1. (பாட�) றாேன. 

1006 . எ��கி�ற பாத�க� ��ற ெத��ைத� 

க��த �க�இர� டா�க� ணாக� 



ப��ெத�� நாெவ� ெகா�ெபா� நா�� 

அ��ெத� க�ணான த�தமி லா�ேக. 

(ப. இ.)  சிவ எ��� ம�திரெமாழியா� ஆ�யி�கைள எ��த��� வைகக� ���. அைவ, த�ைம 

��னிைல பட��ைக எ�பன. த�ைமயி� அ��த� ஒ�மல�ைடயா���. ��னிைலயி� அ��த� 

இ�மல�ைடயா���. பட��ைகயி� அ��த� ��மல� உைடயா���. சிவ எ��� எ��திர��ைன�� ஒ��� 

�ல��� அ�ைமய�ப� தி��க�க� இர��. ஒ�ெவா� �க�களி�� க�க� ���. ஆக� க�க� ஆ�. 

ெம��ண�வின� நாவி�க� இைடயறா� ப��ெத� ெகா� ெகா�பாக��ள� 'சிவசிவ' எ��� நாெல��தா��. 

��� ேபறி�லாத ���த� சிவைன அைட�� தி�வ��ேப�றின��� அ�ேவ ெம��ண��� க�ணா��. 

(அ. சி.)  க��த - ஒ�த �க� இர�� - ச�தி, சிவ�களி� �க�க� இர��. ப��ெத��� - 

இ�ப�யாக� க��க. 

(16) 

1007 .அ�தமி� லா�� ககலிட� தானி�ைல 

அ�தமி� லாைன அள�பவ� தாமி�ைல 

அ�தமி� லா�� க��தெசா� றானி�ைல 

அ�தமி� லாைன அறி��ெகா� ப�ேத. 

(ப. இ.)  ��� ேபறி�லாத சிவைன� ேபா�� ஆவி�� ��� ேபறி�லாதேத. அ� ஆவி�� உரியதாக� 

ெகா�ள�ப�� இட� ஒ��� இ�ைல. அ� ஆவிக� அளவிற�தன. அ� ஆவிகைள� தனி �ைறயி� �றி��� ெசா� 

ஏ�� இ�ைல. சா�� �ைறயி� யகர� எ�ப; யகர� எ�ப� யா�� எ�றா��. யா�� - க��. இஃ� உட�ட�� 

அ��ட�� பிணி���� த�ைமயா��. ப�� எ�ப� தமி� எ�ணா� எ�தினா� யகரமா��. 

(அ. சி.)  அ�தமி�லா� - ஆ�மா. அ��த ெசா� - �றி�த ெசா�. ப�� - ய. 

(17) 

1008 .ப�தி�ட� ெக��� டாறி�� நாலி�� 

ம���ட ��ட� மல��ெத� தாமைர 

க���� நி�� கல�தெம� யாக�� 

ப���� நி�ற� பா��பதி பாேல. 

(ப. இ.)  ப��, எ��, ஆ�, நா� �தலிய இத�கைள�ைடய தாமைரேபா� அைம�க�ப�வ� �ல� �தலிய 

நிைலக�. அத��ேம� ஓம��ட�� மல��ெத�தாமைர க���� நி�ற கல�த உட�ெப�ப: இ��ட�பக�� நி�ற 



உயி� தி�வ�ளாகிய பா��பதிைய� ெபா��தி��ள ெத�க. எ�� - அகர ெமன�� ��த����; ஓம��ட�தி� 

ேம� விரி���ள தீம�டல� என�� ��ப. 

(அ. சி.)  ப��, எ��, ஆ�, நா� - ஆதார இத�க�. 

(18) 

1009 .பா��பதி பாக� பர�தைக நாைல�� 

கா�பதி ப�� �க�ப��� க�க�� 

��பதி பாத� இர�� �ட��� 

நா�ப� ேசா�திர� ந�லி� ப�த�ேச. 

(ப. இ.)  அ�ைமய�பரா� விள��� சிவெப�மா� ஐ�� தி��க�க�ட� விள���கா� அவைன 

வி��விலகாத அ�ைம�� ஐ�� தி��க�க�ட� விள��வ�. இ� இ�வ���� தி��ட�� ஓ�ட�பா�� திக��. 

அ�ெபா�� �க� ப��, க� ��ப�. ெசவி இ�ப�, ைக இ�ப�, தி��� இ�ப�, தி�வ� இர�� எ��� 

எ�கைள இ� தி��பா��� �றி�கி�ற�. இ�தியி��ள இ�ப�த�ேச எ�பைத இ�ப� த�ேச என� பிரி�த� 

ேவ���. ஆ�யி�க�� இ� தி���ேவ த�ச ெம�க. த�ேச - த�ச�. இ�ப� - இ�வைக ஐ��க�. 

(அ. சி.)  பா��பதி - மேனா�மணி. பாக� - சதாசிவ�. 

(19) 

1010 .அ�சி�ட ேகால� அள�பன ஐைய��� 

ம�சி�ட ��ட மல��த� கி��தலா� 

ப�சி�ட ேசாதி பர�த பர��ட� 

ெகா�சி�ட வ�னிைய� ��த� ��திேய. 

(ப. இ.)  ஐ�� தி��க�கேளா� ��ய அ�ேளா� நிைலயாகிய சதாசிவ� தி�ேமனி��, அத� விரிவாகிய 

இ�ப�ைத�� எ��� ஏைன� சிவ� தி���வ�க��, அழ� மி�கதாகிய ஓம��ட�க�� மல����ளன. அத� 

க� எ��பர��ட� ெச�ப�� ேபா�� ஒளிமி�கதாகிய ேபெராளி� பிழ�பா��. அ�தைகய அ�ைமயான 

ஒளி�பிழ�பிைன� ��வேத வீ�ேபறா��. 

(அ. சி.)  அ�சி�ட ேகால� - சதாசிவ உ�வ�. ஐைய�� - இ�ப�ைத�� ஈச உ�வ�க�. ெகா�சி�ட - 

அ�ைமயான. வ�னி - ேசாதி. 

(20) 

1011 .��திந� ேசாதி ����ட ராயவ� 



க�ற�� நி�றா� க���� இ��தி�� 

ப�றற நா�� பர�ெதாளி ��ேபா�� 

ெச�ற� றி��தவ� ேச��தி�� தாேர. 

(ப. இ.)  வீ�ேப�ைற அ��பவ��, எ��� ஒ�ப��தாய ேபெராளி� பிழ�பா��ளவ�மாய சிவ� 

ஐய�திரிபற� ெச�தமி�� தி��ைற�� சி�தா�த�� ஓதி�ண��� ஒ��� ெம�ய�யா� உ�ள���மி�� 

விள��வ�. உ�ற ப�ற�� வழிவைகக� யாெத�� எ�ணி அத�வழி ஒ��த� ேவ���. அ� வழியாவ� 

ெச��� ெசயெல�லா� சிவ� ெசய� எ��� உ�ைம க�� நட�த�. அ�, வழி நட�பா� ெவளி�ச�தி� 

�ைணயாக நட�கி�ேறா� எ�� எ��வைத ெயா���. இைறவைன மறவா� காம� �தலிய ��ற� 

க��தி��தவ� அவ� தி�வ�யி� கல�� இ���வ�. 

 



(அ. சி.)  ��த� - ��திைய� பய�பவ�. க�� அ�� நி�றா� - கைலக� அைன��� க��, 

ச�ேதக விபரீத� அ�� உண��� அட�கி நி�றா�. ெச�� - சின�. 

(21) 

1012 .ேச��த கைலய��� ேச�மி� ��ட�� 

ஆ��த திைசக�� அ�ேக அம��தி�� 

பா��தஐ� �த�� பா��கி�ற வ�னிைய� 

கா��தவ� எ��� கல�தவ� தாேம. 

(ப. இ.)  நீ�க�, நிைல�பி�த�, �க�வி�த�, அைமதியா�க�, அ�பாலா�க� எ�� ெசா�ல�ப�� 

ஐ�கைல�� ேச��த�. ஆ�� ஓம��ட�, ஐ�கைல எ�ப� ஐவைக� தி�வ�ளா�ற�க�. நிைற�த திைச 

விள�க�� அ�ேக காண�ெப��. பர�த நில�தலிய ஐ��த��ைம�� அ�ேக �லனா��. இவ�ைற� 

தி�ேநா�க� ெச�வ� ெச��ட�� சிவெப�மா�. உலக��ைம�ண��� ப�ற�றவ� அ� சிவெப�மா� 

தி�வ�யி� கல�� இ���வ�. 

(அ. சி.)  பா��த - பர�த. கா��தவ� - உலக�ைத ெவ��தவ�. 

(22) 

1013 .ெம�க�ட மா�விரி நீ�ல ேகைழ�� 

உ�க�ட� ெச�த ஒ�வைன� ேச�மி� 

ெச�க�ட ஞான� தி��திய ேதவ�க� 

ெபா�க�ட� இ�லா� ெபா��கல� தாேர. 

(ப. இ.)  �லனா� ப� வைரயைற ெச�ய�ப�ட கடலா� �ழ�ப�ட உலக�க� ஏ�. அ� ஏைழ�� 

உ��மா� வைரயைற ெச�த ஒ�பி�லா ���தைல� ேச��க�. வைரயைற ெச�ய�ெப�ற 

அறிவினா�ண�வா� ேதவேர யாவ�. அவ�க� நிைலயி�லாத�� எ�ைல�ப��த�ப�ட�. இ�லாத�மாகிய 

ெம�ெபா�ளா� சிவ��ட� கல�தி��ப�. 

(அ. சி.)  ெபா�க�ட� இ�லா - அச��� க�ட�� இ�லா, அதாவ� ச�தா�� எ��� 

வியாபி��� உ�ள. 

(23) 

1014 .கல�தி� பாத� இ�கர மா�� 



மல��தி� ��ட மகார�ேதா� ��� 

மல��ெத� ெச��க ம�ைற�க� ெந�றி 

உண��தி� ��சிய� ��த� னா��ேக. 

(ப. இ.)  ஓம��ட�� விள��� இைறவ� தி���விைன வ�மா� க��த� ேவ���. 

ெச�ைம நிற� ெபா��திய தி��க��, �ழி�த ���ம நிறமாகிய ����, ெந�றி� க�ேணா� ��ய 

��க���, நீ�ட கரிய தைலமயி��, இர�� தி��ைகக��, இர�� தி�வ�க�� உைடய ஒ� 

ெப�� ெபா�ளாக� க��க. மகார� - மகர�: ���ம நிற�. 

(அ. சி.)  இ� ம�திர� நவ��டநாத� உ�வ�தியான� ��கி�ற�. 

(24) 

1015 .உ�தம� ேசாதி உளெனா� பாலனா� 

ம�திம னாகி மல��த� கி��தி�� 

ப�சிம தி��� பர�� �ழி�தன 

ச�திமா னாக� தைழ�த ெகா�ேய. 

(ப. இ.)  ெபரிேயானாகிய சிவெப�மா� ேபெராளியாயி��ப�. அவ� க��ைளஞனா�, காைளயா�, 

விள�கி�ேதா��வ�. ேம��� தி�கி�� பர�� �ழி�த விட��� தி�வ�� உ�வா�� திக�வ�. அ� 

சிவனா���� தி���வா� அ�ைம�� அைமவ�. பால� - இைளஞ�. ம�திம� - காைள. ச�திமா� - தி�வ�� 

உ�வாக உைடயவ�. ெகா� - தி�வ�ளாகிய அ�ைம. 

(அ. சி.)  ம�திம� - ��ட�தி� ந�. ப�சிம� - ேம��. 

(25) 

1016 .ெகா�யா� ெச�� �லாவிய ��ட� 

அ�யி� ேகாணமா� அ�த�� ஒ��� 

ப�ேய �ல�� பர�த �டைர 

ம�யா� க�டவ� மாதன மாேம. 

(ப. இ.)  ஓம��ட�தி�க� வைரய�ப�ட ேகா��� வழிேய ெச�� விள��� அ��ப�தியி� இ�ேகாண� 

�த�� ���� ஒ���ள பா�ைமயாக வைரக. �ைறயாக ஏ�ல�� நிைற�தி���� ேபெராளி� பிழ�பாகிய 



சிவைன� ேசா��றா� அக�க� ெகா�� ேநா��ேவா� ெச�வ� கழேல��� ெச�வ� எ�தியவராவ�. ெகா� - 

ேகா�. ப� - �ைறைம. மாதன� - தி�வ�� ெச�வ�. 

(26) 

1017 .மாதன மாக வள�கி�ற வ�னிைய� 

சாதன மாக� சைம�த ��ெவ�� 

ேபாதன மாக� ெபா��த உலகா�� 

பாதன மாக� பரி�த� பா��ேத. 

(ப. இ.)  இறவா� ெப�� ெச�வமாக விள��� ஓம� தீயிைன� பயி�சி �ைறயாக� சைம�த அறிவி�� 

�ைறெய�� ெகா�ள உலெகலா� ஆ�� சிவெப�மா� ேபர�ேளா� ஆ��� ேநா�கிய��வ�. ேபாதன� - 

அறிவி��. பா����பரி�த� என� ���க. 

(அ. சி.)  வ�னி - நவ��ட அ�கினி, பாதனமாக - ஆ���. 

(27) 

1018 .பா��திட� எ��� பர�ெத� ேசாதிைய 

ஆ�தம தாகேவ யா��தறி வாரி�ைல 

கா��ட ��ேள க�தி இ��தவ� 

���ட� ேகா� �க�க�ட வாேற. 

(ப. இ.)  எ�லா இட�களி�� நிைற�� விள��கி�ற ேபெராளிைய நம�� எ�ஞா����ள தி�வ�� 

�ைண எ�� அறிவாரில�. 

ேபெராளியிைன ஓம��ட�� அவியா� கா�� அத� வழியாக� சிவெப�மாைன எ�ணியி��தவ� ெம��ண�� 

ப��� உட�ெகடா� ேகா��கண�கான ஊழிக� க�� வா�வ�. ஆ�த� - �ைண. ��� - ப���. உக� - ஊழி. 

(அ. சி.)  ஆ�தமதாக - உபகார� உ�ளதாக. கா�� - நவ��ட அ�கினிைய� கா�பா�றி, �சி��. 

(28) 

1019 .உக�க�ட ஒ�ப� ��ட�� ஒ�க 

அக�க�ட ேயாகி�� நா� எ���� 

பய�க�� ெகா�டஇ� பா�க� ெவா�ப� 

சக�க�� ெகா�ட� சாதன மாேம. 1 



(ப. இ.)  ெதா�ைம ெதா��� ேபா�றிவ�கி�ற ஒ�ப� தி�வ�� ஆ�றைல� �றி��� ஒ�ப� (346) 

ஓம��ட�� அக�தவ�தாராகிய ேயாகிக� அக�ேத வள���� பயி�வ�. க���� அ�சி வா�� அவ�களி� 

பிற�� நீ��வ� ஒ�ப இ��லக� பிணி��� நீ���. அ�ஙன� நீ�க இ� ேவாம� பயி�சி �ைணயா��. 

(அ. சி.)  உக� க�ட - பழைமயான 

(29) 

1020 .சாதைன நா� தழ���� வி�வய� 

ேவதைன வ�ட� விைளயா� �நிைல 

ேபாதைன ேபாைத�� ெபா�கய வாரண 

நாதைன நா� நவேகா� தாேன. 2 

(ப. இ.)  ெச�ெநறி� ெச�வ�க� பயி�� நிைல சீல�, ேநா��, ெசறி�, அறி� எ��� நா�கா��. ஞாயி�, 

தி�க�, தீ எ��� தழ� வ�ண� ��க�ைண�� �றி��� தழ� ���. இ� ��ற� அைடயாள� �ைறேய 

வ�ட�, பிைற, ��ேகாண� எ�ப. அ�தழ� அழகிய வ�ட� ��ட�தி�க� நா��ற�� வீ�� ஒளி�த�ைம 

வா��த�. ேம�� அக�ேத விைள�� ஆ� நிைல�கள�ைத� ெகா�ட�. ெம��ண��� ேபாதைன�மா��. 

ஐ��த�க���� ெசா�ல�ப�� ஐ�� ெபா��மா��. ெபா�வ�ணமான ெபரிய ஐராவணெம��� யாைன��ரிய 

�த�வ� சிவெப�மா� அவைன நா�மவ� பல �ழிக� பய�ெப���வ�. சாதைன - பயி��. ேவத� - ஈ�� நா�� 

எ��� எ�ணி� வ�த�. ஐ - அழ�. கயவாரண� யாைன என�ெகா�� அத� �க�ேபா�ற ��த பி�ைளயா� 

எ�ற�� ஒ��. ஐராவண� ஈராயிர� ெகா��கைள�ைடய ெவ�ைள யாைன. இ� சிவெப�மா���ரிய�. ெபா� 

வ�ண� - சிற�த வ�ண�. 

(அ. சி.)  தழ���� - ெகா�நிைல, க�தழி, வ�ளி. ஆ� �நிைல - ஆ� ஆதார�க�. ேபாத�� ெபா�கய� 

- ஐ��த�க�. வாரண நாத� - விநாயக�. 

(30) 

 
1. ந�லா�. தி�ம�திர�. 346. 

2. உயிரா. அ�பா, 6. 25 -1. 

5. ச�திேபத� - திரி�ைர ச�கர� 

1021 .மாமாைய மாைய வயி�தவ� ைவகரி 

ஓமாைய உ�ெளாளி ஓரா� ேகா�யி� 



தாமான ம�திர� ச�தித� ���திக� 

ஆமா யலவா� திரி�ைர யா�ேக. 1 

(ப. இ.)  காரிய உல� உட� ெபா��க���� காரணமாகிய மாமாைய��, அ� காரியமாைய��, ஒளியாகிய 

ைவ�தவ��, ெசவி ஓைச��, ஓெமாழி��, அத� உ� ஒளியாகிய எ����க��, ெச���, சின�, சி�ைம, இவற�, 

மா�பிற�த மான�, மாணா�வைக எ��� அ�பைக�� உடனா�� ஆ�ேகா� மாையயி� ஆ�ற�க�� தாேம 

இய��� த�ைமயவ�ல. ம�திர உ�வாகிய தி�வ�ளா�ற� இவ�ைற இைய�திய��கி�ற�. அதனா� அைவ 

இய�க இய��� ெபா�ளா��. அ�வா�றேல திரி�ைர எ�� வழ�க�ப��. அ�வா� இைய�திய�கி�� அ�வா�ற� 

ெபா�� த�ைமயா� ேவறா��. ஆ�ேகா� வைகயா��ள ம�திர�கெள�ற�� ஒ��. ச�தித� ���திகளா� 

எ�பத��� ச�தியி� எ����வ�க� எ�ற�� ஒ��. 

(அ. சி.)  வயி�தவ� - வி��. ஓ மாைய - பிரணவ�. ஆ�ேகா�யி�றாமான ம�திர� - ஆ� ஆதார ம�திர 

எ���. 

(1) 

1022 .திரி�ைர ��தரி அ�தரி சி��ர� 

பரி�ைர நாரணி யா�பல வ�ன�தி 

இ���ைர ஈசி மேனா�மனி எ�ன 

வ�பல வா�நி�� மாமா� தாேன. 

(ப. இ.)  ��� பிரி�களா��ள வ�ட����ரியவ� திரி�ைர எ�ப�. அழக��� அழகின�; 

உ�ெவளியா��ள அ�தரி; ெச�நிற��ள அைன��ல��கா��� பரி�ைர; ஆ�யிைர� கா��� நாரணி, பா� ேபா�� 

�ய ெவ�ணிற�த�; இ�� ேபா�� க�நிற�த�; ஆ�யி� மன�� உ�னி�� நி�ற��� ெப�ைம வா��த 

மேனா�மனி; இ�தைகய சிற��ட� இ��� பலவா� நி��� ���த�றைலவி அ�ைமேயயா��. மாமா� - 

���த�றைலவி. இத�க� வ�� ஒ�ப� தி��ெபய�� ஒ��ைட ெயா�பாக ஒ�பா� ஆ�ற�கைள�� 

�றி�பனவா��. 

(அ. சி.)  திரி�ைர��தரி - ��மல� நீ�க அ��ெச�� ச�தி. இ���ைர ஈசி - கரியநிற��ள ச�தி. 

(2) 

1023 .தானா அைம�தவ� ���ர� த�னிைட� 

தானான ��� ேவா��� த�ைமய� 

தானான ெபா�ெச�ைம ெவ�ணிற� தா�க�வி 



தானான ேபாக�� ��தி�� ந��ேம. 2 

 
1. மாையமா. சிவ�பிரகாச�, 7 - 2. 

2. ெபா��. ஆ�ரா�, 7. 59 - 1. 

(ப. இ.)  ���ரமாவ� இ���, ெபா�, ெவ�ளி எ��� ��� ெபா��களா� இய�பாயைம�த ேகா�ைட 

[இவ�ைற ��மல காரிய� (329) எ�ப�. ��மல�: ஆணவ�, க�ம�, மாைய இவ�ைற நிறமாக� ெகா�ளி� 

ஆணவ� இ���, க�ம� ெபா�, மாைய. ெவ�ளி எ�ப. ���ண நிற�ைத� ���கா� தைல��ண� ெவ�ைம 

எ���, இைட��ண� ெபா�ைம எ���, கைட��ண� க�ைம எ��� ��ப] அ� ேகா�ைட யக��� க�ைம 

ெச�ைம ெவ�ைம என ���� அ���ற� க��� திக�� ஓ��� த�ைமய� �றி�த ��நிற�� தாேன 

யானவ�. க�வி�� வா��� ேப�� தானாக நி�பவ� அ� ��ைற�� ந�கிய��வ�. ேபாக� - வா��. ��தி - ேப�. 

'நாக�தைணயா�� நளி�மாமலரா�� ேபாக�திய�பினா� ெபாலிய' அ��வ�உ� தி�வ�ள�ைமேயயா��. 

(அ. சி.)  ஒ��த - ஒ� உ�ற. 

(3) 

1024 .ந��� திரி�ைர நாதநா தா�த�க� 

ப��� பரவி�� பார�ட மானைவ 

ந��� பைரஅபி ராமி அேகாசரி 

��� ம��ம� ேபாத�த� தா�ேம. 

(ப. இ.)  �றி�த ��ைற�� அளி�த��� அ�ைம நாத நாதா� த�களாகிய ��ப�தா� ெம�க�� பரவி 

நிைல�பத�� நிைல�களமாகி ேமெலாளியா��. ேமெலாளி - பரவி��. நில�லக �தலிய எ�லா அ�ட�கைள�� 

பைட�த��� பைர. அழ�� வி���� நிைற�த அபிராமி. �ல�ண���� எ�டாதவ�. ெபா��திய அ�ைள�� 

அழகிய தி�வ� �ண�ைவ�� த�த�ளி�கா�பவளாவ�. ஆ�� - கா���. 

(4) 

1025 .தாளணி ��ர� ெச�ப��� தா�ைட 

வாரணி ெகா�ைக மல��க�ன� வாளிவி� 

ஏரணி அ��ச பாச� எழி��� 

காரணி மாமணி� ��டல� காதி�ேக 1 



(ப. இ.)  நீ��ட கரிய ேமக� ேபா�� அழகிய அ�ைம தி�வ�யி�க� சில�பணி�தவ�. ெச�ைமநிற� 

ெபா��திய ப��ைட உ��தவ�. க�����ட மா�பின�. நா�� தி��ைககளி�� �ைறேய க��� வி���, 

�வாளி��, அழகிய ேதா����, கயி�� உைடயவ�. அழகிய தி����� உைடயவ�. சிற�த மணி அ��திய 

��டல�காதிைன�ைடயவ�. இ�தைகய வ�வமாக அ�ைமைய நிைன�க. நிைன�த� - தியானி�த�. அ��ச� - 

ேதா��. பாச� - கயி�. க�ன� - க���. வாளி - கைண. 

(அ. சி.)  இ� தியான உ�வ� �றிய�, மல�வாளி, க�ன� வி�, அ��ச�, பாச� ெகா�ட நா�� கர�க�. 

(5) 

 
1.மி�ெதா�. தி��ேகாைவயா�, 246. 

1026 .��டல� காதி ெகாைலவி� ��வ�த� 

ெகா�ட அர�த நிறம�� ேகால�த� 

க��ைக யார� கதி��� மாமதி� 

ச��ைக நா�றிைச தா�கிநி� றாேள. 

(ப. இ.)  ஆ�யி�க� உ�த�ெபா��� அ�ைமெகா�ட தி��ேகால� வ�மா�: ��டல�கா��, ெகா��� 

த�தி வா��த வி�ேபா�� ��வ��, ஆைட அணி ��� �தலிய அைன��� ெச�ைம நிற� வா��தன��, சிவமணி 

மாைல��, ஒளிமணி ���� ஆ��. அவ� தாேன விள��� இய�ைக�ண�விைன�� உைடயவ�. ச��ைக எ��� 

தி��ெபயரின�. எ� �ல���ளவ�க�� அ�ைமைய வழிப�� ெபா��� அவ�பா� ேவ���ெப�ற வர�ேப�றா� 

அ�ைமெகா�ட தி��ேகால� இ�வா��. 

(அ. சி.)  ச��ைக - அ�பிைகயி� ெபய�. 

(6) 

1027 .நி�ற திரி�ைர நீ�� �ராதனி 

��றலி� ேமாகினி மாதி�� ��சிைக 

ந�றறி க��ைக நா�கா� கரீடணி 

��றிய ந���த தாமைர� ��ைதேய. 

(ப. இ.)  உயி��ய� கல��நி��� அ�ைம திரி�ைர எ�� ெசா�ல�ெப�வ�. நிைலெப�ற ெதா�ைமய�. 

நிைலெப�ற - ஒ� த�ைமயா��ள. �ைறயாத அழ�ைடயவ�. அழ�மி�க ��தைல�ைடயவ�. சிவெனறி 

அைடயாளமா� சிவமணி ��டவ�. நா�� உர�ேபா�� கா�கைள�ைடய பி�யாைனைய ஊ�பவ�. ெந��கிய பல 



இத�கைள�ைடய �ய தாமைரயி� வீ�றி���� �ய�ட�பின�. ��றலி� - �ைறதலி�லாத. ேமாகினி - 

அழகிைன�ைடயவ�. மா� - அழ�. 

(அ. சி.)  ��றலி� ேமாகினி - �ைறத� இ�லாத அழகிைன உைடயவ�. நா�கா� கரீடணி - யாைன வாகன� 

உைடயவ�. 

(7) 

1028 .��தவ� பார� தன�தி �ேகாதய� 

வ��வ மாயா �மாச�தி மாபைர 

அ�தைக  1யா��  2அேணாரணி தா�மா� 

ைவ�தவ� ேகால மதியவ ளா�ேம. 

(ப. இ.)  �ய க�சிைன�� ���மாைலயிைன�� அணி�த மா�பிைன�ைடயவ�. இ�ப ��றா� 

இய�பின�. மாையைய� ெதாழி�ப���� ெபா�ளா��ளவ�. உைமயவ�, ஆ�றல�, ெப��ெபா�� ெச�வி, �தலிய 

சிற��� ெபயரின�. அ�ப��ள��ைற�� அழகின�. இ�தைகய ேகால�கேளா� ��ய அ�ைம ெம��ண�� 

உ�வினளா 

(பாட�) 1. யான. 
2. " மேனாரணி. 

��. வ�� - க��. ஆர� - ���மாைல. தன�தி - �ைலயாகிய மா�பின�. �க� - இ��. மதி - ெம��ண��. 

(அ. சி.)  வ�பார - க��, மாைல அணி�த. �ேகாதய� - �க உ�ப�தி��� காரண� ஆனவ�. வ��வ� - 

மாைய. 

(8) 

1029 .அவைள யறியா அமர�� இ�ைல 

அவள�றி� ெச��� அ��தவ� இ�ைல 

அவள�றி ஐவரா� ஆவெதா� றி�ைல 

அவள�றி ���� மாறறி ேயேன. 1 

(ப. இ.)  தி�வ�ளா�றைல உணராத ேதவ�க�� இல�. தி�வ�� �ைணயி�றி� ெச��� சீரிய 

தவ�மி�ைல. அவ� �ைணயி�றி அ��தவ�ேப�றா� பைட�த� �தலிய ஐ�ெதாழி�கைள� ெச��� 



ஐ�கட�ளரா�� ஆவெதா�றி�ைல. அவ�த� அ�� �ைணயி�லாம� தி�வ��ேப� ைக�ட� ெச��� 

ெச�ெநறி�� இ�ைல. 

(அ. சி.)  ஐவ� - ஐ�� ஆதார ���திக�. ஊ�- ��தி உலக�. 

(9) 

1030 .அறிவா� பராச�தி ஆன�த� எ�ப� 

அறிவா 2 ரறி�� வாமவ� எ�ப� 

அறிவா� க�ம மவளி�ைச எ�ப� 

அறிவா� பர� மவளிட� தாேன. 3 

(ப. இ.)  தி�வ��ண�� ைகவ�த ெம�க�டா� அ�ள�ைமயி� தி��� ேபரி�ப� எ�ப�. அறி�� என�� 

��வ�. ஐ�ெதாழி�� அவள� விைழவாகிய தி���ள� எ�ப�. வி�மிய ���த� சிவ�� அவளிடமாக� 

ெகா�� திக�பவ� எ�ப�. ஆன�த� - ேபரி�ப�. இ�ைச - விைழ�. ெம�க�டா�: ெச�ெபா���ணிவின�. 

(அ. சி.)  ச�தி, சிவ� ேவறி�றி உ�ள நிைலைய� �றி�� இ� ம�திர�. 

(10) 

1031 .தா�எ� �ள�அ� �ள�ைதய� மாேதவி 

ஊ�எ� �ளத� �ள�உயி�� காவல� 

வாென� �ளத� �ளம�த மா�த� 

ேகாென��� நி�ற �றிபல பாேர. 4 

(ப. இ.)  தா� எ�� ெசா�ல�ப�� அ� சிவெப�மா� எ�ெகலா� உள� அ�ெகலா� ைதய� மாேதவியாகிய 

தி�வ�ள�ைம�� 

 
1. அய�றைன, சிவஞானசி�தியா�, 1. 3 - 1. 

2. (பாட�) ர��� 

3. ச�தித�. " 1. 3 - 3. 

" அ��டா�. சிவஞானேபாத�, 5. 2 - 3. 

4. அ�ல�. தி���ற�, 245. 

அவைனவி��� பிரியா� அ�ெக�லா� (1030) உள�. இய�� திைண நிைல�திைணயாகிய இ�சா� உட��க� 

எ�ெகலா� உள அ�ெகலா� ெபா��திய உயி���யிரா�� காவலனா�ள� சிவ�. ெவளி எ�ெகலா� உ�ள� 



அ�ெகலா� ஆ�யி��� இ�ப�த�� ெத�ற� கா�றா�ள�. இைவேய எ�லா இட�களி�� நீ�கமற� சிவெப�மா� 

நிைற�� நி��� ப�ேவ� �றியா� எ�ப�. ம�தமா�த� - ெத�ற�கா��. 'வாென��ளவ� �ேளவ�� ம�பாலா�' 

எ��� பாட�தி�� வா��ள இடெம�லா� சிவ� வ�� நிைற��� அத�� அ�பா�� உள� எ�� ெபா�� ��க. 

(அ. சி.)  ச�தி�� சிவ�� உலகி� பிரிவி�றி நி�ற நிைலைய� �றி�� இ�ம�திர�. 

(11) 

1032 .பராச�தி மாச�தி ப�வைக யா�� 

தராச�தி யா�நி�ற த�ைம �ணரா 

உராச�தி ஊழிக� ேதா�� உடேன 

�ராச�தி ��ணிய மாகிய ேபாகேம. 

(ப. இ.)  ேமலாகிய ஆ�ற��, ெபரிதாகிய ஆ�ற�� உைடயவ� அ�ைம. பலவைகயா�� உல� உட� 

உயி�கைள� தா��� ஆதார ஆ�ற�ைடயவ�� அவேள. ெம��ண�� வ�வமாக இ��பவ�� அவேள. இைவகேள 

அவ�த� தி���வ�க�. யாவ���� வி��ப�ைத அ��பவ�� அவேள. எ�லா�ழிகளி�� ஆ�யி�கைள� �ர��� 

ஆ�ற� உைடயவ�� அவேள. ��ணிய�பயைன� த�த��� வா��� அவேள. வா�� - ேபாக�. பராச�தி மாச�தி 

எ�பன அைடய���நி�ற ப��� ெபய�க�. தராச�தி - தா��� ஆ�ற�. �ணரா உராச�தி: �ணரா��, ஆச�தி 

எ�� பிரி�த�ேவ���. �ரா - �ர���. 

(அ. சி.)  பராச�தி - எ��� வியாபி���ள ச�தி. தராச�தி - ஆதாரச�தி. உராச�தி - ெபா���� ச�தி. 

�ராச�தி - திரி�ைர ��தரி. 

(12) 

1033 .ேபாக�ெச� ச�தி �ரி�ழ லாெளா�� 

பாக�ெச� தா�ேக பராச�தி யா�நி��� 

ஆக�ெச� தா�ேக அ�யவ� நா�ெதா�� 

பாக�ெச� ஞான� பட�கி�ற ெகா�ேப. 

(ப. இ.)  ஆ�யி��� விைன�கீடாக வி��பிய வா�விைனய��� நகர� ெபா�ளாகிய நட�பா�ற� அ� 

�யி�க�ட� இைண�� க�ம ஒ�� வர� ெச�� அ�விட�ேத வகர� ெபா�ளாகிய வன�பா�றலாக நி�ப�. ேபாக� 

ெச�ச�தி 'ந' பராச�தி 'வ'. ஆ�யி�களி� ெந�சிட�� நி�� அ�யவ�க��� நா�� தி�வ��ண�� ெப�க� 

ெச��� ெகா�ெகா�ெபா�த ெச�வியாவ�. 

(அ. சி.)  ஆக�ெச�� - மன�தி� இ��தி. பாக�ெச� - �தி��சி ெப��. 



(13) 

1034 .ெகா�பைன யாைள� �வி�ைல ம�ைகைய 

வ�பவி� ேகாைதைய வானவ� நா�ைய� 

ெச�பவ ள�தி� ேமனி� சி�மிைய 

ந�பிஎ� உ�ேள நய��ைவ� ேதேன. 

(ப. இ.)  ெகா��ேபா�� �வ�� இைடயிைன உைடயாைள, �வி�த அழகிய மா�பிைன�ைடய ம�ைகைய, 

மண�கம�கி�ற மல���ய ��தைல�ைடயாைள, சிவ�லக���ளா� இைடயறா� சி�தி��� ெதா�� ெச�விைய, 

ெச�ைமயான பவழ�ேபா�� தி�ேமனிைய உைடய இளந�ைகைய ��ைம��� ெப���ைணெய�� உ�தியாக ந�பி 

மிக வி��பி எ� உ�ள���ைவ�ேத�. சி�மி - ெகௗரி: எ�� அ�ல� ப�� ஆ��� ப�வ�ெப�. வானவ� நா�ைய 

எ�பத��� ேதவ வா�விைன�ைடயாைள எ��� ��வ�. 

(அ. சி.)  வானவ�நா� - ேதவ�களா� வி��பி� �சி�க�ப�பவ�. 

(14) 

1035 .ைவ�த ெபா��� ம��யி�� ப�ைம�� 

ப�� �க�� பைர�� பராபைர� 

சி�த� கரண� ெசய�க�� ெச�தி�� 

ச�தி�� வி�ைத� தைலயவ ளாேம. 

(ப. இ.)  அ�ளா� ேதா��வி���ள உல�ட� உ�ெபா��க�� அ� ெபா��க�ட� 

இைண��ைவ�க�ெப�ற அழிவி�லாத பல�யி�க��, ப���திைசயி��, நிைற�� நி�றிய��� பா�ைமயா� ப�� 

�க�ைடயவ��, நட�பா�றலாகிய பைர��, வன�பா�றலாகிய பராபைர��, அக�கரணமாகிய எ�ண�, மன�, 

எ��சி, இ��� எ��� நா�கிைன�� ெசய�ப���பவ��, எ�லாவ�ைற�� இய��� �த�வி�� ஆகிய உலகீ�ற 

அ�ைம தி�வ��ண�வி� தைலவியாவா�. வி�ைத - தி�வ��ண��; ெம��ண��; பதிஞான�; பிரம வி�ைத. 

(15) 

1036 .தைலவி தட�ைல ேம�நி�ற ைதய� 

ெதாைலவி� தவ�ெச�� ��ெநறி� ேதாைக 

கைலபல ெவ�றி�� க�னிெய� உ�ள� 

நிைலெபற இ�ேக நிைற��நி� றாேள. 1 



(ப. இ.)  தி�வ�ள�ைம அ�ணா�� ஏ�திய வன�ைலயிைன�ைடய ைதயலாகிய தைலவி. அவேள ெகடாத 

ந�றவ�ெச��� ெச�ெநறி�ேதாைக. மைற�ைற �தலாகிய உ�தி ��க��, இல�கண இல�கிய �தலிய எழி� 

��க�� உல��ய உ�நி�� உண��திய�ளிய எ��� ஒ�ப��தா� க�னியாவ�� அவேள. அ� அ�ைம 

 
1. உ�ணா�ைல. ச�ப�த�, 1. 10 - 1. 

" சிவ�ச�தி. சிவஞானசி�தியா�, 2. 4-5. 

" ெத�வ�. அ�தா�பிைக பி�ைள�தமி�, வாராைன - 6. 

க�னியானைமயா� அவ�த� தி��ைல ைக வா��படாத�. அவ� பிறவா� பிறவிய� ஆதலி� அவ�� 

�ைல��ணாதவ�, எ���ள� அவ�பா� நிைலெப�� நி�பத�ெபா��� ெவளி�ப�� நிைற�� நி�றன�. மைற - 

ேவத�. �ைற - ஆகம�. 

(அ. சி.)  கைலபலெவ�றி�� க�னி - ேவத�க� ஆகம�க� வ�ல ச�தி. 

(16) 

1037 .நி�றவ� ேநரிைழ நீ�கைல ேயா�ற 

எ�ற� அக�ப�� ேத�ல ��ெதாழ 

ம�ற� ெவா�றி மேனா�மனி ம�கலி 

ஒ�றேனா ெடா�றிநி� ெறா�தைட� தாேள. 

(ப. இ.)  நிைற�� நி�ற அ� தி�வ�ள�ைம சிற�த அணிகல� கைள�ைடயவ�. அழிவி�லாத நிைற�த 

��� கைலக�ட� எ� ெந�சக�� வீ�றி��தன�. அவேள எ�லா�லகின�� வ�� எளிதாக� ெதா��ப� 

ெபா�ன�பல�தி�க� ெபா��தி நி�றன�. மேனா�மனி என��, ம�கல� உைடயவெளன�� அைழ�க�ப�பவ�� 

அவேள. அவ� சிவ��ட� ேவறற ஒ�றிநி�� யா��� ஒ�� உைற�தன� எ�க. ம�கல�: மா�கல� எ�பத� 

ம�வா��. 

(அ. சி.)  ஒ�ெறன ஒ�றி - சிவ�ேதா� ஒ�றாக� கல��. 

(17) 

1038 .ஒ�தட� ���ம ல�திைட யாயிைழ 

அ�தைக ெச�கி�ற வாய ெப��பதி 

ம�தைட கி�ற மேனா�மனி ம�கலி 

சி�தைட� ��வழி ேத���ண ரா�கேள. 



(ப. இ.)  சிவ��ட� யா��� மர�� கா����ேபால உடெனா�� அட�கி நி��� தாமைர 

யி��ைகயிைன�ைடய ெச�வி த�தி வா��த அ��ெசய��ரி�த ெப��த�வி. களி�பைடய� ெச��� மேனா�மனி, 

ம�கல மா�பின� எ��� தி�வ�� த�ைன வழிப�வா���� ப�ேவ� சி�திகைள�� எளிதாக அைடவி��� 

ந�ெனறியிைன� சில� உணராதி��கி�றன�. ம�� - களி��. 

(அ. சி.)  சி�தைட��� வழி - சி���கைள அைட�� மா��க�. 

(18) 

1039 .உண���ட ேனநி��� உ�ெளாளி யாகி 

மண�கம� ���ழ� ம�ைக�� தா�� 

�ண���ட ேனநி��� ேபாத�� காைல� 

கணி�ெத� வா���� கதியளி� பாேள. 

(ப. இ.)  ஆ�யி�க�� விள��� க�வியாக அைம�� சிவ��ட� �� உடனா�நி�ப�. அகெவாளியா� 

விள��வ�. மல���ய ��தைல�ைடய ம�ைக�� அ� தி����� விள��� சிவ�ட� ஒ�றா� ெவளி�ப�� 

அ��வ�. அ�ெபா�� அ� அ�ைமைய� �ய 

மன��� நா��ய�வா��� அவ� ந�னிைலைய ந�கிய��வ�. கணி�ெத�த� - நா��ய�த�; 

சி�தி���ய�த�. கதி - ந�னிைல. 

(அ. சி.)  உடேன - சிவ��டேன கணி�� சி�தி��. 

(19) 

1040 .அளிெயா�த ெப�பி�ைள ஆன�த ��தரி 

�ளி�� ��பழ� ேபா��ள ேநா�கி� 

ெதளி�� வி��� சிவகதி கா�� 

ஒளி�ற ைவ�ெத�ைன உ�ய�� டாேள. 1 

(ப. இ.)  அைன��யி�களிட��� சமமான தைலயளி ெச��� ெப�பி�ைள. ேபரி�ப� ேபரழகி. ெம�ய�யா� 

உ�ள� �ளிய� பழ�� ேதா�� ஒ�றாயி���� ஒ���ப�றி�றி நி�ப�ேபா� உலகியலி� ப�றி�றிநி���. அ� 

நிைலயிைனேநா�கி உ�ைமயிைன� ெதளிவி�ப�. உயிரி� அழியா� த�ைமயிைன�� சிவ�ட� ��� ேபரி�ப 

நிைலயிைன�� கா��வ�. அத�பி� தி�வ��ண�� வ�ணமா� ந�ைம ஆ��வ�. அ� �ைறயி� அ�ேயைன�� 

உ�ய� ெகா�டா� எ�க. சி�� - அறி�. தி�வ��ண�� - சிவஞான�. 

(அ. சி.)  அளிெயா�த - யாரிட��� சமமான க�ைண. 



(20) 

1041 .உ���ைல எ�ற ���ெச�� நி�ற� 

வ���ைல ம�றி�� ம�னி நிைற�த� 

க��ல� காரண காரணி த�ெனா� 

ம�டல ���ற ம�னிநி� றாேள. 

(ப. இ.)  க����� ைக �தலிய �ல�க��� �லனாவ� உ�வ�. க����� �லனாகாத உ�வ� அ�வ�. 

இ�விர��ைன பைட�த�ள நிைலயாக நி�றன� அ�ைம. தி�ைல�சி�ற�பல�தி�க� எ��� நீ�கா� 

அ�����ேநா�கி உைறபவ�� அவேள. காரண� ெபா��க� அைன�தி���� காரணமா� நி��� �த�வி. 

உட�ெம�, உண��ெம�, உண���ெம� எ��� மாயாகாரிய�த��வ ம�டல� ��றி�� நிைலெப�� இய�கி 

நி�றன�. உட�ெம� - ஆ�ம த��வ� இ�ப��நா��. உண�� ெம� - வி�தியா த��வ� ஏ�. உண��� ெம� - 

சிவத��வ� ஐ��. 

(அ. சி.)  உ��, இ�ைல எ�ற� உ� - உ�, அ�. 

(21) 

1042 .நி�றா ளவ�ற� உட�� உயி�மா�� 

ெச�றா� சிவகதி ேச�� பராச�தி 

ஒ�றாக எ��� ����ண� வாகிேய 

நி�றா� பர��ட� ஏட�ைக யாேள. 

(ப. இ.)  சிவெப�மானி� உட�� உயி�மாக எ��� நி�பவ� தி�வ�ள�ைம. ெம�ய�யா�கைள� 

சிவனிைலயி� ேச��பி��� வன�பா�றலாகிய அ�ள�ைம, எ� ெந�ச�தி� கல�பா� ஒ�றா��, ெபா��ட�ைமயா� 

ேவறா�, உயி���யிராத� த�ைமயா� உடனா�� 

 
அளி��. 8. ஆைச�ப��, 5. 

���� நி�றன�. ேப�ண�வாகேவ நி�றன�. ேபெராளியாக நி�றன�. ெச�தமி� மைற���ைற�� வைர�த 

தி�ஏ� அ�ைகயி��ளவ�. அவ� - சிவெப�மா�. பராச�தி - வன�பா�ற�. 

(22) 

1043 .ஏட�ைக ந�ைக இைறஎ�க� ��க�ணி 

ேவட� ப�க� வி����ெவ� தாமைர 



பா�� தி��ைற பா��பனி பாத�க� 

��மி� ெச�னிவா�� ேதா�திர� ெசா��ேம. 1 

(ப. இ.)  ெச�தமி� மைற�ைற ஏ�ைட� தி��ைகயி�ைடய ந�ைக. தைலைம� பாடைம�த ��� 

தி��க�கைள�ைடய ந�தைலவி. ப�க�ேபா�� �யெவ�ணிற�த�. ெவ�டாமைர இ��ைகைய வி���பவ�. 

தி��ைற பா�� தி�வாயின�. ேபர�� வா��த அ�தணா��. அ� ெப�மா��யி� தி�வ�கைள ந�தைல ��மாக. 

அவ�ைடய ெபா��ேச� �கைழ ந�வா� பா�மாக ேவட� - ேகால�. பா��பனி - அ�தணா�� ெச�னி - தைல. 

ேதா�திர� - �க�. ஏ� ெதாட��வி�� இைறய�ளா� எ��தறிவி��� ஆசா� இதைன ஓதி�� ஓ�வி��� 

எ��தறிவி�ப�. எ��தறிவி�த� - ஏ� ெதாட��த�. 

(அ. சி.)  ஏட�ைக ந�ைக - ேவத� ஆகம�கைள� �வ� உ�வமாக� ைகயி� ைவ���ள மேனா�மனி. 

[இதனா� சதாசிவ த��வ� ஆர�ப�திேலேய ேவதாகம�க� எ�த�ப��� �வ� உ�வமா�� ச�தி ைகயி� இ��தன 

எ�� ஏ�ப�வதா��, வடெமாழி எ��தி�லாத ெமாழியானதா��, எ��� ெமாழி தமி� ஆனப�யா��, 

ேவதாகம�க� தமி� ெமாழியிேலேய இ��தன எ���, அ� பி�கால�தி� தமி� நாடாகிய இ�தியா��� ஆரிய�க� 

வ�த கால�தி� தமி� எ����களாகிய கிர�த�தி��, தமிழி� வழிெமாழியாகிய ப�ச திராவிட�தி� ஒ�றான 

மரா��ய (ேதவநாகர�) எ����களி�� எ�த�ப�டன எ�ப� ெதளிவாகி�ற�] 

(23) 

1044 .ேதா�திர� ெச�� ெதா�� �ைணய� 

வா��திட ஏ�தி வழிப� மாறி�� 

பா��தி� ம��ச பாச� ப��க��� 

ஆ��தி�� ��பி�ைள யா�மா� ஆதி�ேக. 

(ப. இ.)  தி��ைறகைள ஓதி��க��� ெதா�க. இர�� தி�வ�கைள�� ேப� வா���மா� ஏ�தி எ��� 

வழிப� ெநறியி� உைற�� நி�க ேதா���� கயி��, க��� வி��� ��கைண�� உைடயவ� அ�ைம. 

சிவெம�யினி��� சிைவெம� ேதா�றினைமயா� அவ� பி�ைள �ைறயா�மா�, நட�பா�றலாகிய ஆதி� 

தி�வ���� எ�க. சிைவ - ச�தி. ெம� - த��வ�. 

(அ. சி.)  வழிப�� ஆ� இ�� - வழிபா� ெச��� ெநறியி� நி���க�. 

(24) 

 
1. �ரி. அ�ப�, 5. 77 - 1. 



" �ைணயி. அ�ப�, 5. 15 - 4. 

" ெத�வ�. அ�தா�பிைக பி�ைள�தமி�, வாராைண - 6. 

1045 .ஆதி விதமிக� த�ட�த மா�த�ைக 

நீதி மலரி�ேம� ேநரிைழ நாம�ைத� 

பாதியி� ைவ��� பலகா� பயி�விேர� 

ேசாதி மி����� கால�� ேதா��ேம. 1 

(ப. இ.)  சிவெப�மானி� ஆதி� ெதாழிலாகிய பைட���ெப�க, ேபரளியாகிய ெப��க�ைண�ரி�தவ� 

தி�மாலி� த�ைக. அ�ேநரிைழயி� தி��ெபயராகிய நமசிவய எ��� தமி� ஐ�ெத��� அ�� ம�திர�ைத 

�ைறயாக எ��த�� தாமைர வைர�� அத� ம�தியி� அைம�க. பல�ைற உ�ேவ�ற� தி�வ��ஒளி ெப���. அ� 

ெப�க, அக�க� திற�� ��கால�ண��சி�� ைக���. இதைன ேயாக� கா�சி எ�ப. தி�மா� - ேபர�� வா��த 

பி�தனா�; சிவெப�மா�. ��கால�: இற��, நிக��, எதி��. த� - ெப��க�ைண. 

(25) 

1046 .ேமதாதி ஈெர�� மாகிய ெம�லிய� 

ேவதாதி �லி� விள��� பராபைர 

ஆதார மாகிேய ஆ��த பர�பின� 

நாதாதி நாத�� ந�ல� ளாேள. 

(ப. இ.)  உண���ெம� ஐ���, உண��ெம� ஏ��, உ�கல� நா��� ஆக� பதினா�ெம�க�� அ�ைமயா� 

இய�க�ப�கி�றன. அதனா� அ� ெம�யிைன அவளாகேவ ��வ�. உல�யி�க�� ஆதாரமா� எ��� ெசறி�தவ�. 

ஒலி�� அ�பா� ஒலி�மாகிய நாதநாதா�த�த�. அவ� நம�� ந�ல�� �ரிவா�. ேமைத - அறி�; ��தவி�ைத. 

(அ. சி.)  ேமதாதி ஈெர�� - ேமைத �தலிய த��வ�க� பதினா�. 

(26) 

1047 .அ��ெப� றவ�ெசா�ல வாரீ� மனித� 

ெபா��ெப�ற சி�ைத� �வனா பதியா� 

ம���ற சி�ைதைய மா�றி ய�ைம� 

ெபா���ற ேசவ� ேபா��வ� நாேன. 2 

(ப. இ.)  ��வ��ெப��� தி�ைவ�ெத��� ஓ�� நிைறய�� ெப�றவேர உ�ைம ெசா�லவாரீ�. 

ந�ெனறி எ�தாத ஏைன ம�க� தி�வ�� ெப�� ேம�லக�களி� தைலைமயாக இ��பவைர�� ��ெதாழி� 



�ரிேவாைர�� ெம��ேதவெரனேவ மய�கி வழிப�� ம��நிைற�த சி�ைதயராகி�றன�. அவ�த� மனமய�க�ைத 

மா�றி� ேபரி�ப� ெப�வா�ைவ ந�கிய��� சிவெப�மா� ஒ�வேன பிற�� இற�பி�லாத ெப��கட�ெள�ேபா�. 

 
1. அ��தி�ப�. சிவஞானசி�தியா�, அளைவ - 7. 

" மி�னிைட�, 8. தி��ெபா� ��ண�, 13. 

2. தாயி�. அ�ப�, 5. 100 - 9. 

" ெச���. " " " 2. 

" ��. " " " 3. 

(அ. சி.)  ெசா�ல - பிற��� எ���ைர�க. ெபா�� - இ�ப� ெபா��. �வனாபதியா� - பிரம� �தலிய 

பதவியாள�க�. ம���ற சி�ைத - �வனாதிபதிகைள� பர�ெபா�� என� க��� மய�க உண��. அ�ைம�ெபா�� - 

��தி� ெச�வ�ைத ந���. 

(27) 

1048 .ஆன வராக �க�தி பத�தின� 

ஈன வராக� இ���� �சல�ேதா 

ேடைன ��பைட ஏ�திய ெவ�ணைக 

ஊன மற�ண�� தா�ள� ேதா��ேம. 

(ப. இ.)  இய�ைக உ�பைட ேபா�ற ெவ�ப�றி�க�தின�. அத�ெகா�த தி�வ�யின�. ந�ெனறி� 

ெச�லா� ��ெனறி� ெச��� �ைரேயாைர ந�ெனறி�ப���� ெபா��� அவ�த� உட�பிைன இ��� ஒ���� 

இ���ல�ைகயிைன�ைடயவ�. ந�ைம�� அைடயாளமாகிய உ�பைடயாகிய ஏரிைன� ைக�ெகா�டவ�. பா� 

நில�ேபா�� ெவ�ளிய நைகயிைன�ைடயவ�. தி�வ��ண�� ைகவ�த ெச�ெநறி� ெச�வ�க� உ�ள��� 

பிற���� வி�தா� மல�பைச வ�� ெபா��தா� நீ�க வீ�றி��� உண�ெவாளியாக ஓ��வ�. ஈனவ� - ��ெனறி� 

ெச�ேவா�. �சல� - இ���ல�ைக. �ைரேயா� - கீேழா�. ஊன� - மல�பைச. ஆன....தி: ந�ெனறியாள� உ�ள�� 

வி��பியி��பவ� எ�ற�� ஒ��. 

(அ. சி.)  வராக�க�தி - வராகி. ஈனவ� - இழி�ண� உைடேயா�. �சல� - இ���ல�ைக. 

(28) 

1049 .ஓ�காரி எ�பா ளவெளா� ெப�பி�ைள 

நீ�காத ப�ைச நிற�ைத �ைடயவ� 



ஆ�காரி யாகிேய ஐவைர� ெப�றி�� 

இரீ�கார� ��ேள யினிதி�� தாேள. 

(ப. இ.)  ஓெமாழி�� உரியளாகிய ஒ�பி�லாத ெப�பி�ைள. எ��� நீ�காத மரகதமாகிய ப�ைச 

நிற�திைன�ைடயவ�. எ��சி�ைடயவளா� அ�ேளா�, ஆ�டா�, அர�, அரி, அய� எ��� ஐவ� நிைலகைள�� 

பைட�� ஐவைர�� ெதாழி�ப���� ஆ�றல�, இரீ�கார���ேள இனிதி��தன� எ�க. இரீ�கார� மாையயி� 

வி�ெத��ெத�ப. ேத��� மய�கி வீ�� வ�ெடாலிைய ஒ�தி��ப�� கா�க. ஆ�காரி - எ��சி�ைடயவ�. 

(அ. சி.)  ஐவ� - சதாசிவ�, மேகச�, உ��திர�, மா�, பிரம�. ரீ�கார� - ரீ� எ�ப� மாையயி� பீச 

எ���. 

(29) 

1050 .தாேன தைலவி ெயனநி�ற த�பைர 

தாேன �யி�வி��� த�த பதினா�� 

வாேனா� தல�� மன��ந� ��தி�� 

தாேன சிவகதி த�ைம� மாேம. 

(ப. இ.)  தாேன தைலவிெயன ெவளி�ப�� உலகியலி� நி�ற��� தி�வ�� த�பைர யாவ�. இவ�, 

நமசிவய எ�பத�க� 

�தலி� காண�ப�� நட�பா�றலாகிய நகர�தி� �த�வியாவ�. ஆ�யி�க� விைன�கீடாக� பிற��ழ�� உலக�க� 

பதினா�� அவ�ைடய அ�ளாைணவழி நிக�கி�றன. ஆதலா� அ� தி�வ�ைளேய உயி�வி�தாக� 

ெகா��ைர�ப�. சிவ�லக�க��, மன�� இ��பாகிய ந���தி�� அ� தி�வ�� ஆைண வழிநி�� நிக�கி�றன. 

அ� தி�வ�ேள சிவ நிைல�த�ைம�மா��. இ�, சிவயநம எ�பத�க� இர�டா� எ��தாக� காண�ப�� 

வன�பா�றலாகிய வகர�தி� �த�வியா��. உலகியலி� உயி�கைள� தா� ��நி�� நட��வதா� தா� �தலி� 

விள��கி�றன�. வீ��யலி� ஆ�யி�கைள� சிவ��ட� ��� இ����தலி� இ�ப�த�� சிகர�����பி� 

இர�டாவ� விள��கி�றன�. இத�ெகா�� உலகியலி� வி��தினைர அைழ�� வ��கா� ����, ஊ���கா� 

பி��� இ�வா�வா� நி�� சிற��� ெச�வதா��. 

(அ. சி.)  உயி�வி�� - உயி�களி� உட� க�விக���� காரண�. பதினா�� - பதினா�� உலக�க��. 

(30) 

 
6. வயிரவி ம�திர� 



1051. ப�னிர� டா�கைல யாதி பயிரவி 

த�னி� அகார� மாைய�� க�பி��� 

ப�னிர� டாதிேயா ட�த� பதினா�� 

ெசா�னிைல ேசாடச ம�தெம� ேறாதிேட. 

(ப. இ.)  ப�னிர�� கைலவ�வான ஆதி வயிரவி இடமி��� அகாரமாகிய ஓைச�� மாையயாகிய ஒளி�� 

��� நிைன�� ேநா�க� கைல பதினா�கா��; இ� பதினா��� �க��� ெசா�ல�ப�கி�ற அ�ைமயி� 

இ��பிட�. தி�களி� கைல பதினா�� ெச�வியி� சிற�த இ��பிடமா��. ஓைச - ஒலி வ�வ�. ஒளி - வரி வ�வ�. 

ேசாடச� - பதினா�. 

(அ. சி.)  ப�...ரவி - ஆதி பயிரவியி� கைல 12. அகார�� மாைய�� - அகரகைல�� மாையயி� கைல�� 

ேச��� 14 கைலக�. 

(1) 

1052 .அ�த� பதினா�� அ�ேவ வயிரவி 

��� ந��� ���� �தலாக� 

சி�ைத� கமல� ெத�கி�ற மாச�தி 

அ�த�� ஆதி� மாகிநி� றாேள. 1 

(ப. இ.)  வயிரவியி� இ��பிட� �� ஓதிய பதினா�� கைலயா�� �த� ந� இ�தியாக� திக�பவ�. 

ெந�ச� தாமைரயிட�� விள��� ேபரா�ற�. அ�த�� ஆதி�� ஆகிநி�றன�. இஃ�, ஒ��க�ைத�� 

ேதா�ற�ைத�� ெச�வி��� உரிைம உைடயவ� எ�பதா�. 

 
அவனவ�. சிவஞானேபாத�, 1. 

(அ. சி.)  அ�த� வயிரவி - வயிரவி��� கைலக� பதினா�. சி�ைத� கலச� - சி�தமாகிய த��வ�. 

(2) 

1053 .ஆகி�ற �வ�� அ�ேக அட��வ� 

ேபாகி�ற �த� ெபா��� �ராதர� 

சா�கி�ற சா��ழி� சாரா� சதி�ெபற� 

ேபா�� திரி�ைர ��ணிய� ேதாேர. 



(ப. இ.)  வயிரவியாகிய ேபரா�றலினிட��� பைட�ேபா� கா�ேபா� �ைட�ேபானாகிய ��ேதவ�� 

அட��வ�. ேதா�றி மைற�� ம��த� �த�க� அ�ேக ஒ����. இ� �த�க�ட� இைய�� விைன�கீடாக 

உல�� ெதா�ைம வா��த ஆ�யி�க� உ�ைம �ண��� இ� பிற�பினி� சாரா� அ�ைமயாகிய வயிரவிைய� 

சா�த�ேவ���. உடைல� சாரா� வயிரவி அ�ைமயி� தி�வ�ைய� சா�ேவா�, ��ணிய� ேப�றிைன�ைடய 

ெபரியவராவ�. சதிர� - ெசய�கரிய ெச�த ெபரிேயா�. ��ணிய� - ந�றவ�. 

(அ. சி.)  ஆகி�ற �வ� - பிரம�, மா�, உ��திர�. ேபாகி�ற �த� - அழிெவ��� ம� �தலிய �த�க�. 

�ராதர� - உயி�க�. 

(3) 

1054. ��ணிய ந�தி �னித� தி�வா�� 

எ�ணிய நா�க� இ�ப�ேத� ��மதி 

ப�ணிய வ�னி பகேலா� மதியீ� 

தி�ணிய சி�ைதத� ெத�ன� மாேம. 

(ப. இ.)  ஆ�யி�க��� இ�ப வா��ந��� இய�பினா� ��ணிய� எ�ப�. ஆ�க நிைல�களமாதலி� 

ந�தி எ�ப�. இய�ைக� �ேயானாதலி� �னித�. �ைறவிலா நிைறெச�வ� ஆதலி� தி�வா�� எ�ப�. 

வி�மீனாகிய நா�க� இ�ப�ேத��, அைவ ���த ந�வி� திக�� தி�க��, விற� �தலியன ப�றி ஒளித�� 

தீ��, ஞாயி�� ஆகிய இ�ெபா��க� ���த��வாக விள��� ேபரறி�� ெபா�ளாகிய ெத�ன� எ�� 

சிற�பி��� ெசா�ல�ப�� சிவெப�மா� தி���ள�தா� ஆ�க�ெப�றன. 

(அ. சி.)  தி� ஆ�� - எ�லா� ெச�வ�க�� ஆ��. நா� - மீ�. ெத�னவ� - சிவ�; ெத�பா�� 

நா�டா�. (இ� ெபயைர மாணி�கவாசக� எ��� ஆ���ளா�.) 

(4) 

1055 .ெத�ன� தி�ந�தி ேசவக� த�ெனா�� 

ெபா�ன� கிரியி� �தல� ேபா�றி�� 

ப��� பரிபி� ய�த� பகவேனா 

���� திரி�ைர ஓதிநி� றா��ேக. 

(ப. இ.)  அழகிய சிவெப�மா�, தி�ந�தியாகிய காவலனாவா�. அவெனா�� தி�ெவ�ளிமைலயி� 

அைன��ல�� கா�த��� ெப� யாைனயைனய அ�ைம வீ�றி��கி�றா�. தி�வ��ேப��னி� 



தி��ைறகைள நா�� இைடயறா� ஓதிநி�பா��� அ�த� ஆகிய பகவ� எ��� அ�ணேலா� உைற�� திரி�ைர 

ஆர���ரிவ�. 

(அ. சி.)  ேசவக� - வீர�. ெபா�ன�கிரி - தி��கயிலாய�. ப��� - �ற�ப�கி�ற. பரிபி� - இர�க��ள. 

(இ� ம�திர�தி� சிவைன "அ�த� பகவ�" எ��� ேவேறா� இட�தி� 'ஆதிபகவ�' எ��� வழ�கியி��பைத 

ேநா��க). 

(5) 

1056 .ஓதிய ந�தி உண�� தி�வ�� 

நீதியி� ேவத ெநறிவ� �ைரெச��� 

ேபாத� இ�ப� ெத�நா� �ண�மதி 

ேசாதி வயிரவி �ல�வ� தா�ேம. 

(ப. இ.)  மைற�� அ�ளா� ஓதிய�ளிய சிவெப�மாைன அவன�ளா� உண��க�. மைறவழிேய �ைற 

அ�ளின�. நா�மீ� இ�ப�ேதைழ�� ெபா���� தி�கைளயிடமாக�ெகா�� அத�� அறி� விள�கிய��வ�. 

அ�ைமயாகிய வயிரவி�� த� ைகயி� திக�� ��தைலேவலாகிய �ல�தா� உலகைன�ைத�� கா�த��வ�. 

(அ. சி.)  நீதியி� - ெநறி�ைறயி�. 

(6) 

1057 .�ல� கபால�ைக ஏ�திய �லி�� 

நால� கர�ள நாகபா சா��ச 

மால� கயனறி யாத வ���� 

ேமல�க மா�நி�ற ெம�லிய லாேள. 

(ப. இ.)  �ல�ைத��, வி�ேணா� தைலம�ைட ஓ�ைட��, ஏ�தி விள��� �லியாகிய சிவெப�மா��� 

அழகிய தி�� ைகக� நா��ள. �ல�� கபால�� தா�கிய இ� தி��ைகக�ேபாக எ�சிய தி��ைகக� 

இர���� �ைறேய பா�பாகிய கயி�� ேதா���� உ�ளன. மா�� அய�� அள�தறிய��யாத அன�பிழ�பா�� 

ேதா�றிய ���த� சிவெப�மா� த� தி���வி�க� ெச�பாக வ�வ� தனதா�ெகா�� திக�� அ�ைம 

கா�த��வ�. 

(அ. சி.)  நால�கர�ள - நா�� ைகக� உள. மால...ேமல�கமா� - மாலய� அறியாத சிவ��� அ�கமா�. 

(இதைன�தா� மாணி�கவாசக� "உைடயா� ந�வி� நீயி��தி") எ�றா�. 

(7) 



1058 .ெம�லிய� வ�சி விடமி கைலஞானி 

ெசா�லிய கி��க நிறம�� ேசயிைழ 

க�லிய� ஒ�ப� கா�� தி�ேமனி 

ப�லிய லாைட�� ப�மணி தாேன. 

(ப. இ.)  இய�ைகயாகேவ ேபரிர�க� வா��த ெம�லியலாவ�. ஆ�யி�களி� விைன�கீடாக வ�சி�த�� 

த���த�� உைடயவ�. எனி�� உ�ைமயாேனா��� தி�வ��ண��ேச� கைலஞானிக� ஓ�கி�ற 

�����க�� நிற�ேபா�ற நிைல�த ெச�ைம நிற�ைடயவ� 

அவ�. மாணி�க மணிெயா�த ெச�நிற� வா��த தி�ேமனி�ைடயவ�� அவேள. அவ� கைரயி� பல மணிக�ேச� 

ெபா�னாைட�ைடயவ�. விடமி - த���பவ�. க�லிய� - மாணி�கவ�ண�. ப�மணி�தான - பல 

மணிகளாலைம�தன. 

(அ. சி.)  விடமி - நியாய�ைத� கைட�பி��தவ�. க� - மாணி�க� க�. இய� - வ�ண�. ப� இய� ஆைட 

- பலவிதமான. ஆைடக�; ேமகைல, இைடகைல, க�� �தலியன. 

(8) 

1059 .ப�மணி ச�திர ேகா� தி��� 

ெசா�மணி ��டல� காதி �ைழ�க�ணி 

ந�மணி �ரிய ேசாம நயன�த� 

ெபா�மணி வ�னி�� �ரி�கி� றாேள. 

(ப. இ.)  பல மணிக� அ��திய ஒளிமி�க பல உ����கைள�ைடய தி�வ���, �க��� ெசா�ல�ப�� 

மணிக� இைழ�த ��டல� அணி�த கா�� உைடயவ�. மா�ேபா�� க�ைண�ைடயவ�. ந�ல விள�க��ள 

ஞாயி� தி�க� தீ எ��� ��ைற�� க�ணாக�ைடயவ�. ெபா�ேபா� விள��கி�ற தீவ�ண� த�ைம 

மிக�� களி���கி�றா�. ேகா� - ஒ�வைக ������. உைழ - மா�. நயன� - க�. வ�னி - தீ. �ரி�த� - 

களி���த�. 

(அ. சி.)  உைழ - மா�. வ�னி - அ�கினி. 

(9) 

1060 .�ரி�த �வித� எ���� ��ேள ேயா� 

ஆரிய� தா��ட� ெக�ம� க�னிய� 

பாரி�த ெப�க� அ�ப�� நா�வ�� 



சாரி��� ச�திைய� தா�க�க� டாேர. 

(ப. இ.)  ெசழி�பான தாமைர இத� எ������ அ�ைம மி�க தா��� அ�ேக மாறா ஆ�ற�� அ��� 

மி�க க�னிய� எ�ம�ைறவ�. அவ�க� பா� ேதா��� கைல �த�விய� அ�ப�� நா�வராவ� அவ�க� 

அைனவ�� தி�வ�ளா�றைல� சா��� உ�ைம�ண��� திக�பவராவ�. 

(அ. சி.)  ஆரிய�தா� - தாமைர இத�க� ந�வி� உ�ளேதா� உ���. 

(10) 

1061 .க�ட சில�� வைளச�� ச�கர� 

எ��ைச ேயாகி இைறவி பராச�தி 

அ�டெமா ெட��ைச தா��� அ��ெச�வி 

��டரி க�தி�� �சைன யாேள. 

(ப. இ.)  ஆரா��� எ��க�ெப�ற சில���, வல��ரி� ச���, ச�கர�� உைடயவ�. எ��� திைசகளி�� 

நிைற�தி��பவ�, �த�வி; தி�வ�ளா�ற�; ப�ேவ� அ�ட�கைள�� ப�ேவ� திைசகைள�� பைட�� 

ஆ�யி�க��� அளி��� கா��� தி�வ�� ெச�வி. 

அ�ப�களி� ெந�ச� தாமைரயி�க� அவ�க� ஆ�வ�ட� ெச��� வழிபா�ைட ஏ���ெகா�ள எ��த��� 

அ�ைம. வைள - வல��ரி ேயாகி - நிைற�தி��பவ�. ��டரீக� - தாமைர 

(அ. சி.)  க�ட - ெபா��கி எ��த. 

(11) 

1062 .�சைன க�த� �ைனமல� மாேகா� 

ேயாசைன ப�ச� ெதாலிவ� �ைரெச��� 

வாசமி லாத மணிம� திரேயாக� 

ேதச� திக�� திரி�ைர காேண. 

(ப. இ.)  வழிபா����ேவ��ய மண� ெபா��க��, அழகிய மண��ள ��க��, சிற�த �திய 

ஆைடக��, ெந��ெதாைல���� ேக��� ஐவைகயான இய�ழ�க��, ெசா��த�கரிய தைலயான 

தி�ெவ��ைத�தாகிய ம�திர�� ��� ெச��� �ைசயிைன ஏ�ற��� ஒளி மி��த திரி�ைரயாவ�. ப�ச�ெதாலி 

- ஐவைக இய�களி� ஓைச. இய� - வா�திய�. ஐவைகயிய�களாவன: ேதா�க�வி, ெதாைள�க�வி, நர���க�வி, 

தாள�க�வி, மிட���க�வி, வாசமிலாத வசமிலாத எ�பத� நீ�ட�. மணி - தைலயான. ேயாக� - ��ட�. ேகா� - 

��தாைட. 



(அ. சி.)  ேயாசைன - காத �ர�. ப�ச�ெதாலி - மணி, கட�, யாைன, வைள, ச�� ஆகிய ஐ�� ஒலிக�. 

வாசமி�லாத - ெசா�ல�கரிய. ேதச� - ஒளி. 

(12) 

1063 .கா�� பலபல ெத�வ�க� ெவ�ேவ� 

��� பலபல ெபா�ேபால� ேதா�றி�� 

ேப�� சிவ�� பிரம�� மாய�� 

கா�� தைலவிந� காரணி காேண. 

(ப. இ.)  உலக�தி� பைட�த� கா�த� �ைட�த�களி� ெபா��� அய� அரி அர� எ��� 

��ேதவ�க�� அ�ைமய�ளா� தவ�ைடய ஆ�யி�களினி��� ேதா��வ�. அ� ெபா�னினி��� பல அணிக� 

ேதா��வைதெயா���. இ�ேக அ�ைமயி� ஆைண ெபா�ெனா���. அதனா� பலபல ெத�வ�க� எ�� 

ெகா�ள�க. சிவ�, பிரம�, மாய� எ�� ெசா�ல�ப�� ��ேதவ�க���� காரணமாகிய �த�வி அ�ைமயா��. 

சிவ� - அர�. பிரம� - அய�. மாய� - அரி. 

(அ. சி.)  �� - ஆபரண�. 

(13) 

1064 .காரணி ம�திர� ஓ�� கமல��� 

�ரண ��ப விேரச� ெபா��திய 

நாரணி ந�தி ந�வ� �ைரெச�த 

ஆரண ேவத�� அ�த� மாேம. 

(ப. இ.)  ஆதிம�திர� அ�ெச��� எ��� உ�ைமயா� அ� 

காரண ம�திர�ைத இைடயறா� ஓ�� ெம�ய�யா�கள� ெந�ச� தாமைரயி�க�, உ�ெகாள� நி��த� வி�த� 

எ��� உயி���� பயி�சி��� �ைணயாக தி�வ�ள�ைம எ��த��வ�. அ�ஙன� எ��த���ேபா� நாரணி 

எ�� ெபய�ெப�வ�. சிவெப�மா� அ�ளி� ெச�த மைற �லி� �த�� ���மா� விள��வ�� 

தி�வ�ள�ைமேயயா�. �ரண� - ��ைச உ�ெகாள�. ��ப� - நி��த�. இேரச� - ெவளி வி�த�. ந�தி - 

சிவெப�மா�. �ரக�, ��பக�, இேரசக� எ�பன �ரண�, ��ப�, இேரச� என நி�றன. 

(அ. சி.)  �ரண� - �ரக�. 

(14) 

1065 .அ�த ந�விர� ஆதி சி�விர� 



வ�த வழி�ைற மாறி �ைரெச��� 

ெச�தமி ழாதி ெதளி�� வழிப� 

ந�தி இதைன நவ�ைர� தாேன. 1 

(ப. இ.)  அ�த�ைத� ெச��� கட�ளாகிய சிவெப�மா� ந�விரலாக��, பைட�தைல� ெச��� ஆதியாகிய 

நட�பா�ற� சி� விரலாக�� ெகா�� ஓ�� உலகிய� 'நமசிவய' எ�� ஆ��. இ� �ைறயிைன ஊனநடன� எ�ப. 

இதைனமா�றி �ைரெச�தலாவ� சி�விர� �த� ெப�விரலீறாக� 'சிவயநம' எ�� ஆ��. இ� ஞான நட� எ�ப. 

இ��ைறயி� �� சிற�பாகிய சிகர� நி�ற ந�விரலிட�� யா�பாகிய யகர� நி�கி�ற�. இ�ேவ அ�யா� ந��� 

எ��� �றி�பா��. இ�ைவ�ெத���� இ��ைறைவ��� ெச�தமி��ேக உைடய சிற�ெப�ப� விள�க� 

'ெச�தமிழாதி ெதளி��' எ�� ஓதிய�ளின�. அ�ஙனமி���� ஆரியெமாழிமயலின� ஐ�ெத��� 

ஆரியெமாழிெய�� சீரியலழி��� ��வ�. இ�ைவ�ெத��தா� வழிப��ைறயிைன� சிவெப�மா� அ�ேய� 

வழி�� ���பி�� உைர�த�ளின�. இதைன - வழிப� இ��ைறயிைன. நவ� - ��ைம. இ� தமி�மைற ஏைனய 

ம�திர�க� ேபாலா�. ந�விரைல� ெதா�� ஆழிவிர� சி�விர� ெப�விர� ���விர� வைர ஐ�ெத��� மைற�றி� 

ெதா�தெல�பா�� உள�. 

(அ. சி.)  இ� ம�திர� "அ�ெச���" தமி� எ���, சமய� �தலிய தீ�ைககைள� ெப�றவ�க� ந�விர� 

அ� �த�ெகா�� ���விர��� வ�� ஓ�கார உ�வமா� விர�களி� வைரகைள� ெகா�� ஐ�ெத��ைத� 

கணி�பைத� ��கி�ற�. ந�விர� ஆதி - ந�விர� அ�. 

(15) 

1066 .உைர�த நவச�தி ஒ�� ��ய 

நிைர�த விராசி ெந��ைற எ�ணி� 

பிைர�சத� எ���� ேபசிய ந�தி 

நிைர�� நியதி நியம�ெச� தாேன. 

 
1. ஊன. தி�வ��பய�, ஐ�ெத��த��நிைல, 3. 

" உைடயா. 8. ேகாயி���த, 1. 

(ப. இ.)  ஆறாதார�தி� அ�பா�ப�ட ஆதார ச�திக� ஒ�ப�� ஒ���� வரிைசயாக� த�த� இட�களி� 

நிைலெப� �ைறைய ஆரா��� பிைர�சத� எ�ைட�� ��ன�ளிய சிவெப�மா� ேகாைவ ெச�� அைம�தன� 

எ�க. நியம� - ஏ�பா�; அைம�. 



(16) 

1067 .தாம� �ழலி தைய�க�ணி உ�நி�ற 

ேவம� தி�ளற வீ�� இள�ெகா� 

ஓம� ெப���ட� உ�ெள� ���ைக 

ேமவி� த�ெதா� மீ�ட� காேண. 

(ப. இ.)  மண� கம�� மல���ய நீ�ட ��தைல�ைடயவ�. ேபர�� வா��த க�ைண�ைடயவ�. 

ஆ�யி�களி� அகஇ�ைள� க��ேதா��� ேபெராளி�பிழ�பா� இள�ெகா�� க�னி. அக�ேத ெகா��ழி�க� 

அ�ெச��தா� வள��க�ப�� ஓம� ெப���ட�. அத� அக�ெத�� ந�மண ���ைக. அ�தைகய 

தி�வ�ளா�ற� நம�� ேவ��� எ�லா நல�� ேம�வி�� அ�ள�� ஊ��� கா�த� எ�க. வீ�� - ஓ���. 

(அ. சி.)  உ�ணி�ற ஏம�தி�� - அ�ஞான�. ஓம� ெப�� �ட� - நாபி. உ�ெள� ���ைக - பிராண�. 

(17) 

1068 .கா�� இ�தய ம�திர�� க�� 

ேப� நமெவ�� ேப�� தைலேமேல 

ேவ� ந�� மிகநி�ற வா�தி 

�� ந�ெவ�ற வ�த� சிைகேய. 

(ப. இ.)  உ�ள�ைத� ெப��ேகாவிலாக� க�� மனமணி இலி�க�ைத நமசிவய எ�� வழிப�� 

ந�நா�வழியாக உயி�� பட��தைல அவியா�கி ��வி� ெகா�ைடேபா� க��க. ம�திர� - தி��ேகாவி�. தைல - 

���. ேவ� - ந�நா�; ���ைன. 

(18) 

1069 .சிைகநி�ற வ�த� கவச�ெகா� டாதி� 

பைகநி�ற வ�க�ைத� பாெர�� மாறி� 

ெதாைகநி�ற ேந�திர ��திைர �ல� 

வைகநி�ற ேயானி வ��த� மாேம. 

(ப. இ.)  �த�ைமயா� விள��� கவசமாகிய கா��� ச�ைடைய ஓதி உட�பிைன� கா�த�ெள�� 

ேவ��க. மீ��� அறி�� ெபாறியிைன� கா�� அறி��ெபாறி - சி���திைர. ெப�விர�� ஆ�கா�� விர�� 

ஒ�றா�� பிரி�பி�றி� �ண��தைம�� நி�க ம�ைறய ��� விர�க�� அக�� நி�ப�. ெப�விர�, 



ஆ�டானாக�� ஆ�கா��விர� அ�ைமயாகிய ஆ�யிராக��ெகா�ப. ந�விர� விைனயாக��, ஆழிவிர� 

மாையயாக��, சி�விர� ஆணவமாக�� ெகா�ப. �ல�, ேயானி எ��� இர��� வ��த�� �ற�ப��. 

அறி�� ெபாறியிைன� கா�� - கா��க எ�ப� உ���� ெதா�த�. கா��: இகர ஈ�� விய�ேகா�. 

(அ. சி.)  இ�வி� ம�திர� பா���களி�� ஆற�க ம�திர�கைள� ப�றி� �ற�ப����கி�றன. இ�தய�, 

நம எ�� இ�தயாயநம. ேப�� தைலநம - சிரேசநம. சிைகேய - சிகாயநம. கவச�ெகா�� - கவசாய நம. ேந�திர� - 

ேந�திராய நம. பைகநி�ற அ�க� - அ�திராய நம. 

(19) 

1070 .வ��த மிர��� சி�விர� மாறி� 

ெபா��தி அணிவிர� ���� பி��� 

ெநரி�ெதா�ற ைவ�� ெந�� ந�ேவ 

ெப��த விரலிர� ������ ேபேச. 

(ப. இ.)  �ல� ேயானி எ��� ��திைரக� இர��� ைகவிர�கைள� சிறி� வ��த��ட� 

அைம�த�ேவ���. சி�விர�கைள ஒ�றி�ேமெலா�றாக மாறிைவ��, அணிவிரைல நீ���பி��� அைம�ப� 

�ல��திைரயா��. இவ��ட� ந�விரலிர��� உ���மா� அைம�ப� ேயானி ��திைரயா��. 

(அ. சி.)  �ல�, ேயானி - இர��� ��திைரக�. 

(20) 

1071 .ேபசிய ம�திர� இகார� பிரி��ைர 

�ச மிலாத சகார�ைத ��ெகா�� 

வாசி� பிராண� உபேதச மாைக��� 

�சிய வி�� �ட�ெகா�� �ேவ. 

(ப. இ.)  சிற�பி��� �ற�ப�� சிகார ம�திர�தி� இகர�ைத� பிரி�தா� சகரமா��. இ� ெம�ெய��� 

ேம�ேச�� எ��தி�ைமயா� �சமிலாத சகர� எ�றாயி��. அ�சகர�தி� ேம� இகர�ைத�� �சிய வி��வாகிய 

மகர�ைத�� ���னா� (� + இ + �) சி� எ�� ஆ��. இஃ� உயி���� பழ�க�தி��ரிய ம�திரமா��. 

(அ. சி.)  ேபசிய ம�திர� - சி இகார� பிரி�� - � + இ �சிய வி�� - �. சகார�ைத ��ெகா�� �வினா� 

சி� என ஆ��. இ� பிராணாயாம� சி�தி��� �ைற. 

(21) 

1072 .�விய சீவ� பிராண� �தலாக� 



பாவிய ச��ட� ப��� யகார�ைத 

ேமவிய மாைய விரிச�� ��திைர 

ேதவி ந��� திக���நி� றாேள. 

(ப. இ.)  ஓத�ெப�� ம�திர�கிழவ� உயி���� பயி�சி��� ெகா��� சி� எ�பவ��� பர�� ெச��� 

ஓைச�ைடய சகர��ட� மகர�� ேசர� ச� எ�றா��. இதைன� ச�� ��திைர எ�ப. இ� ��திைர 

அ�ள�ைமயாரி� இ��பிடமா��. இத�க� அ�ைம எ��த�ளி விள��வ�. 

(அ. சி.)  �விய - ெசா�ன; உ��ேபா�ட. ச��ட� ப��� மகர� - ச�. 

(22) 

 

1073 .நி�ற வயிரவி நீலி நிசாசரி 

ஒ��� இர��� ஒ��கிய உ�ள��� 

ெச�ற�� நாயகி ேதவ� பிரா��ேக 

ந�ற�� ஞால�� நா��� சா�றிேய. 

(ப. இ.)  நிைலெப�� நி�ற��� வயிரவி நீலநிற� அைம�தவளாதலி� நீலி. அ�பறிவா�ற�களாகிய 

���� இைறவியி� தி�வ�யி� �ைறேய ஒ��க�ெப�ற ெம�ய�யா�க�த� உ�ள�� விைர�� 

ெச�ற����த�வி. ேபெரா��க�தி� பி��� நிைல�தி��பவளாதலி� அ� ேபரி��கால��� விள��� நிசாசரி. 

சிவெப�மாைன வி�� நீ�காத ந�ைமய��� தி�வ�ள�ைம உலேகா� அ�வ�ைமயி� தி�வ�ைய� �க��� நா�� 

ெதா�வாராக ஒ��மிர�� - ���; அ�பறிவா�ற�க�. நிசாசரி - இ�ளி�� நட�பவ�. 

(அ. சி.)  நிசாசரி: நிசி + சரி - இரவி� ச�சரி�பவ�. ேப� ஊழி� கால��, ச�திர� �ரிய� ெக�� இ���� 

நிைலெப�ற இ�ளி� உ�ளவ� ஆனதா� நிசாசரி. 

(23) 

1074 .சா�றிய ேவத� சராசர� ஐ��த� 

நா�றிைச ��க�ணி நா�� இ��ெவளி 

ேதா��� உயி��ப�ைம ேசாதி பராபைர 

ஆ�றெலா டா�நி��� ஆதி �த�விேய. 1 

(ப. இ.)  உலகிய� ஒ��க� ெச�ைமயாக� ேபாதி��� தமி� மைறயக�� விள��� தனி�ெப� �த�வி 

தி�வ�ள�ைம. இய��திைண நிைல�திைண எ��� இ�வைக இட�களி�� இைய�திய��பவ�� அவேள. 



ஐ��த�க�ட� விரவி அவ�ைற� ெச���பவ�. நா�� �ல�தி�� நிைற�தி��பவ�. ��� 

தி��க�கைள�ைடயவ�. க�த�ப�� இ�ைள�� ெவளிைய�� இய��பவ�. ேதா�றி��ள ப� ேவ� 

உயி�க���� ேவ��வ அ��� ேபெராளி�பிழ�பி, �� விலா�ற�ட� விள��� �த�வி, எ�லா� அவேளயாவ�. 

(அ. சி.)  உலகி�க� உ�ள சர� அசர� �தலிய ெபா��க�� ேவத�க�� ஆகம�க�� உலக�க�� 

உயி�க�� எ�லா� ச�தி ெசா�ப� எ�� இ� பா��� �ற�ப����கிற�. 

(24) 

1075 .ஆதி வயிரவி க�னி� �ைறம�னி 

ஓதி �ணரி� உட�யி� ஈசனா� 

ேபைத உலகி� பிறவிக� நாசமா� 

ஓத �லவாத ேகாலெமா� றா�ேம. 2 

(ப. இ.)  நட�பா�றைல� ெச��� வயிரவி. எ�லா� ஈ�ெற���� எ��� க�னியாயி��பவ�. 

சிவெப�மா��� உட�யிராயவ� அறியாைம நிைற�த உலகின� அவைள அ��ட� வழிப�டா� பிறவி அக��. 

ஓ�த�கரிய ெம��ண�ேவ தி�ேமனியாக�ைடயவ�. 

 

1. விள�பிய. சிவஞானேபாத�, 5. 

2. பாதாள�. 8. தி�ெவ�பாைவ. 10. 

(அ. சி.)  ஆதி வயிரவி - ச�கர��ட� ��ய வயிரவி ம�திர�ைத, க�னி��ைற - வி��தி. உட� உயி� 

ஈசனா� - உடலி� உ�ள உயி� ஈசன� த�ைமைய அைட��. உலவாத ேகால� - அழிவ�ற ேதக�. 

(25) 

1076 .ேகால� �ழலி �லாய ��வ�த� 

நீல� �வைள மலர�ன க�ணினா� 

ஆலி��� இ�ன� தான�த ��தரி 

ேமைல� சிவ�ைத ெவளி�ப�� தாேள. 

(ப. இ.)  அழகிய ��தைல�� ��வ�ைத�� உைடயவ�. �வைள மலைரெயா�த க�ைண�ைடயவ�. 

நீ�கா மகி��சிைய� த�கி�ற ேபரழகின�. சிவெப�மா� எ�லா� கட�தவ�. நா���� ெபா���� தைடயிலா 

ஞானமாகிய அ�ைமைய உ�வாக�ெகா�� எ��த��வ�. அதனா� அவைர ெவளி�ப��திய� தி�வ�ளா�ற� 

எ�ப�. 



(அ. சி.)  ஆலி��� - மகி��சி பய�கி�ற. சிவ�ைத ெவளி�ப��தா� - அ�வமா��ள சிவ�தி� 

த�ைமைய உண��ப� ெச�வ�. 

(26) 

1077 .ெவளி�ப� வி�� விைளவறி வி��� 

ெதளி�ப� வி�ெத� சி�ைதயி ��ேள 

களி�ப� வி��� கதி��ப� ேசாதி 

ஒளி�ப� வி�ெத�ைன உ�ய�ெகா� டாேள. 

(ப. இ.)  ஊ�விைன�பய� உ�ைமயிைன நட�பா�றலாக நி�� ெவளி�ப�வி��, அத� விைளவாக 

ஏ�விைன�ெதாட��சிைய அறிவி��, அ�ைம எ��� நா�ட�தா� �யலி� ஏ� விைன�ெதாட�� இ�ெற�பைத�� 

ெதளிய�ப��தி, உ�வி�ப�: ெதளிய�ப����கா� நட�பா�ற� வன�பா�றலா� நிைல எ���. அதனா� 

தி�வ��ண�� ைகவ��. அதனா� தி�வ�� ேபெற��� சிவ�ேபெராளிைய மிக�� விள��வி�� எ�ைன 

உ�ய�ெகா�ட�ளின�. ெதளிய�ப��தி எ�ப� ெதளி�ப��தி என� �ைற�� நி�ற�. 

(அ. சி.)  விைள� - பய�. களி�ப�வி�� - களி�ைப� ெச��. கதி��ப� ேசாதி - பைரயாகிய 

இரண�கைள� ெகா�ட சிவேசாதிைய. ஒளி�ப�வி�� - உயி� தரிசி���ப� ெச��. 

(27) 

1078 .ெகா�டன� ேகால� ேகா� அேநக�க� 

க�டன� எ�ெண� கைலயி�க� மாைலக� 

வி�டன� ேமைல விரிகதி� ��ைற�� 

த�டைல ேம�நி�ற ைதய�ந� லாேள. 

(ப. இ.)  உல��த�ெபா��� அ�ள�ைமயா� ெகா�ட�ளிய தி��ேகால� தி���வ�க� பலேகா� எ�ப�. 

அ�ப�� நா� கைலகைள�� ேதா��வி�தன�. அவ��� ெவளி�ப�ட ���வ� வரிைசகைள�� 

ெவளி�ப���வி�தன�. அ�ேபா� ஞாயி� தி�க� தீ எ��� ��� ஒளி�ைடய ெபா��கைள�� 

பைட�த�ளின�. 

சி�ெதாைளயி� ேம��ள அ�� ெவளி�� தாேனயா�. அவ� ைதய� ந�லாளாவ�. 

(அ. சி.)  ெகா�...க� - வயிரவி எ�கிற மேனா�மனி ச�தியானவ� ேவ��� ேகால� ���. க�டன� 

- உ�டா�கினா�. எ�...மாைலக� - 64 கைலகளி� பதிக�க� அ�ல� ேகாைவக�. வி�ட...��ைற - 



காலத��வ காரணராகிய ேசாம� - �ரிய� - அ�கினி இவ�ைற ஆ�கினா�. த� தைல ேம� நி�ற - �ளி��சி 

ெபா��திய சகசிர அைற�� நி�ற. 

(28) 

1079 .ைதய�ந� லாைள� தவ�தி� தைலவிைய 

ைமயைல ேநா��� மேனா�மனி ம�ைகைய� 

ைபயநி� ேற�தி� பணிமி� பணி�தபி� 

ெவ�ய பவமினி ேமவகி லாேவ. 

(ப. இ.)  எ�லாவ�ைற�� பைட��� கா��� ந�லாைள, சீல� ேநா�� ெசறி� அறி� எ��� ெம��தவ� 

நா�ைமயி� தைலவிைய, ஆ�யி�களி� மய�க�க� அ� தவ�ேப�றா� அக��ப� தி��கைட�க� ேநா�க��� 

மேனா�மனி ம�ைகைய, அைமதியா� அம��� தி��ைற ஓதி வழி பா�ய�றி� பணி��க�. பணி�த பி�பா� ெகா�ய 

பிறவிேநா� அ�� ஒ�கா�� மீ��� ெபா��தாதக��. 

(அ. சி.)  தவ�தி� றைலவி - சகசிர அைற� தைலவிைய. 

(29) 

1080 .ேவயன ேதாளி விைர�� ெம�மல� 

ஏய �ழலி இள�பிைற ஏ�திைழ 

�ய சைட��� �லினி ��தரி 

ஏெயன ��ள� தினிதி�� தாேள. 1 

(ப. இ.)  ��கி�ேபா�� ேதாைள�ைடயவ�; மண��ள �ைவ அணி�தவ�; பிைற�� அணி�� ��டவ�; 

�யசைட��ைய�ைடயவ�, �ல�ைத�ைடயவ�, அழகின�, அ�ேய� உ�ள��� ெபா��தி என��� இ�ப� 

த��ெகா����கி�றன�. 

(30) 

1081 .இனியெத� �ைல இ���� �மரி 

தனிெயா� நாயகி தாேன தைலவி 

தனி�ப� வி�தன� சா�� ப��� 

நனி�ப� வி���ள� நா�நி� றாேள. 

(ப. இ.)  �ற��� அக��� ெத�ேம� �ைலயி� வீ�றி��த��வ�. எ��� ஒ�வ�வாயி��தலி� �மரி 

எ�� தி��ெபய� ��டன�. ஒ�பிலாத �த�வி, தாேன தைலவி. மாயாகாரியமாகிய உட� உல� �தலியவ�றி� 



நிைலைம�ண��தி நீ இவ�றி� ேவ� என� தனி�ப��தின�. சிவெப�மா� தி�வ�� சா�ேப நிைலயான சா�ெபன� 

சா�வி�தன�. எ�ைன நா� எ�னக� உைற�� எ�ைன மிக�� ேம�ப��திய�ளின�. 

 

1. ேவயைனய. ச�ப�த�, 3. 69 - 4. 

(அ. சி.)  ெத��ைல - சகசிர அைறயி� உ�ள ெத��ைல. தனி�ப�வி�� - த��வ�களினி��� பிரி��. 

சா�� ப��� - சிவ�ெதா�� ���. 

(31) 

1082 .1நா�க� ��� ந�ெவ�  2ஞாள��� 

�� இ��த �மரி �ல�க�னி 

பாடக� சீற�� ைப�ெபா� சில�ெபாலி 

ஊடக ேமவி உற��கி� றாேள. 

(ப. இ.)  வல�பா� இட�பா� ந�நா� ��ற���� ந�நா� வாயிலாக� ேதா��கி�ற தி�வ��ண��ட� 

��யி��த �மரிய�ைம. சிற�த �த�வி; பாடகமணி�த சிறிய தி�வ�ைய�ைடயவ�. மா��ய��த ெபா�னாலாகிய 

சில�ைப அணி�தவ�; அ� சில�ெபாலி�ட� அ�ேய� அக��� ெபா��தி� த�கிய��கி�றன�. 

(அ. சி.)  நா�...ஞாள�� - ��வம�தியி� உ�ள� எ��� �ட�தி�. 

(32) 

1083 .உற�� மளவி� மேனா�மனி வ�� 

கற�� வைள�ைக� க��தார� ��லி� 

பிற�ெகாளி� த�பல� வாயி� உமி��தி�� 

உற�கைல யாெவ� �பாய�ெச� தாேள. 3 

(ப. இ.)  அ�ேய� உற�கி�ெகா������ேபா� ஒலி�கி�ற வைளயலணி�த தி��ைகயா� ெந�ச�த� 

க���வைர �ளிர�தடவி ஒளி��� ஒளிய��� த� ேபெராளியாகிய தி�வ�ளா�றைல, எ� அறிவினிட�தி� 

�க�ெப�� ஐயா உற��தலாகிய மறவிைய� ெகா�ளாேத பிற�ப��� சிற���� வா�வத�� இ� வழிவைகயா�� 

எ�� அ�ளின�. அவேள மேனா�மனி யாவ�. ��லி - தடவி. பிற�ெகாளி - மி�க ஒளி. த�பல� - அ�ைமயி� 

தி�வ�ளா�ற�. உற�க� - உற�காேத; மறவாேத. உபாய� - வழிவைக. த�பல�: தா��லெம�� ��வ� ஏ��ைட� 

தாகா�. த�பல� - த� பய�; தி�வ��. 

(அ. சி.)  உற�க� - ��க�க. 



(33) 

1084 .உபாய� அளி��� ஒ��திெய� உ�ள�� 

அபாய� அற�ெக�� த�� விைள��� 

�வாைவ விள��� �ழியக� ��ேள 

அவாைவ அட�கிைவ� த�செல� றாேள. 4 

(ப. இ.)  ஆ�யி� அைன�தி��� உ��� வழிவைககைள அ�ளி� ெச��� ஒ�பி�லாத ���த�வி 

எளிேய�ைடய ஈரமி� ெந�சக�� 

 

(பாட�) 1. நா�ய க����. 

" 2. ஞான���. 

3. ����கா�. தி���ற�, 1218. 

4. அவாவிைன. தி���ற�, 367. 

இட� அைன��� இ�லாம� நீ�கி, அ�ளி� வி�தாகிய ஆ�டவ� அ�பிைன விைளவி��, நாயைனய மன�ைத 

விள��வதாகிய �ழியக� என�ப�� ��வந�வாகிய நன� நிைல�கள�� நிைலயிலா� ெபா��களி�� 

பிற�ைடைமகளி�� ெச��� ப�றாகிய அவாைவ அட�கி ைவ�� அ�சாேத எ�� அ�ளின�. �வா: நா� - உவம 

ஆ�ெபயராக மன�ைத� �றி�கி�ற�. �ழியக� - நன��கள�; விழி��நிைல; சா�கிர�தான�. 

(அ. சி.)  �வாைவ - மன�ைத. �ழியக� - ச�கர� (ஆதார ச�கர�). 

(34) 

1085 .அ�ெசா� ெமாழியா� அ��தவ� ெப�பி�ைள 

ெச�ெசா� மடெமாழி சீ�ைட� ேசயிைழ 

த�செம� ெற�ணி�த� ேசவ� ேபா��வா��� 

இ�ெசா� அளி��� இைறவிெய� றாேர. 

(ப. இ.)  உயிைர உ�வி��� அழகிய 'நமசிவய' எ��� �� ெமாழியிைன அ��பவ� தி�வ�ள�ைம. 

அவேள அத��ரிய நாெனறியா� ந�றவ�ேப�றிைன ந��பவ�. �க�ெமாழி த�� ெபா�பின�. சிற�த மாறாத 

ப��களா� அணிய��பவ�. த� தி�வ�ேய �க� எ�� க�தி� ேபா��� ��ணிய��� எ��� ேபரி�ப� பய��� 

இனிய ெசா�ைலய��� இைறவி அவெள�� நவி�றன�. இ�ெசா� எ�ப� எ�ைக ேநா�கி இ�ெசா� 

எ�றாயி��. அளி��� - அ���. இைறவி - தைலவி. அளி - க�ைண. 



(35) 

1086 .ஆ�யி ரா�� அ��தவ� ெப�பி�ைள 

காரிய� ேகாைதய� காரணி நாரணி 

ஊ�� உயி�� உல�� ஒ��கி�� 

ேகாரிெய� உ�ள� �லாவிநி� றாேள. 

(ப. இ.)  ஆ�யி�களி� நிைலைமகைள இைடயறா� ேநா�கி� ெகா������ தவ�ைடய ெப�ணண��, 

மைழேபா�ற கரிய ெபரிய ��தைல�ைடயவ�, உலக� அைன�தி��� அ�பாயி��பவ�, ேப�ழி�கால�� ஊ� உட� 

உல� அைன�திைன�� ஒ���� உ���வ�ைத உைடயவ�, அவ� எ� உ�ள� ���� வீ�றி��த�ளின�. ேகார� - 

அ�ச�; உ��. ேகாரி - அ�ச�ப���� தி����ைடயவ�. நாரணி - அ��ைடயவ�. நா� - அ��. நாரண� : 

சிவ�ெபய�. 

(அ. சி.)  ேகாரி - ஒ���� கால�� எ���� ேகார உ�வ� உைடயவ�. 

(36) 

1087 .�லாவிய ேகால� �மரிெய� ��ள� 

நிலாவி யி��� ெந�நா� அைண��� 

உலாவி இ���ண�� ��சியி ��ேள 

கலாவி யி��த கைல�தைல யாேள. 

(ப. இ.)  எளிேய�ட� அளவளாவிய��� அழகிய க�னி எ���ள��� திக��� ெதா��ெதா��� 

கல�� (�ண���) வீ�றி��த�ளி, ெச�வியிைன உண���, உ�சி�ெதாைளயி�� கல�� நி��� 

கைல�த�வியாவ�. ெச�வி - பரிபாக�. 

(அ. சி.)  கலாவி - கல��. கைல�தைல - ச�திரகைல அணி�த தைல அ�ல� 64 கைலகைள விரி�தவ�. 

(37) 

1088 .கைல�தைல ெந�றிேயா� க��ைட� க��� 

�ைல�தைல ம�ைக �ய�கி இ���� 

சிைல�தைல யாய ெதரிவிைன ேநா�கி 

அைல�த�� ெகா�பின� அ�கி�� தாேள. 

(ப. இ.)  வாலறிவா� தி���வி� அறிவைடயாளமாகிய ெந�றி� க�ைண�ைடயவ� சிவ�. அவ� 

ஆ�யி�க���� க�ேபா�றவ�. அவ� இட�பா� வீ�றி��� அ��� �ைலம�ைக தி�வ�ள�ைம. அவ�ட� 



சிவ� கல��நி�கி�றன�. ெபா�மைலைய வி�லாக� ெகா�டவ�. அவன� நா�ட�ைதேய அ�ைம 

ேநா�கிய�ளி� �வ�� அழகிய இைடயிைன�ைடய�. அ�வ�ைம உ�ள��ைற�தன� க� - க�ேபா�ற சிவ�. 

அைல�த - �வ�ட. ெபா�மைல வி�: ெபா�மைலயி� பிற�த ��கிைல வி�லாக உைடயவ�. மைல இடவா� 

ெபயராக ��கிைல� �றி���. 'இைமயவி�' எ�பத�� ந�சினா��கினிய� வைர�த உைர கா�க. 

(38) 

1089 .இ��தன� ஏ�திைழ எ���ள ேமவி� 

1ெபா��திய நா�விர� ��கன� ��லி� 

தி��திய தா�வி� ேச���ட� ஒ�றி 

அ��தவ ெம�தின� ஆதியி னாேள. 

(ப. இ.)  �த�வி எ���ள� ெபா��தி நா�விர� அளவினதாகிய உயி���ட� ேச���, �ல�கனைல எ��பி� 

பயி�சியா� ெச�ைம��ற ந�நா�யி� ேச��� உட�கல�� இ��தன�. அவள�ளா� அ��தவ�ைத எ��வி�தன�. 

அவேள ஆதி எ��� இைறவியாவ�. உயி��� - பிராண�. தா� - ந�நா�; வீணா�த��. 

(அ. சி.)  ெபா��தின� நா�விர� - நா�விர� அள��ள பிராண வா�. 

(39) 

1090 .ஆதி யனாதி யகாரணி காரணி 

ேசாதிய ேசாதி �கபர ��தரி 

மா� சமாதி மேனா�மனி ம�கலி 

ஓதிெய� ��ள� �டனிைய� தாேள. 2 

(ப. இ.)  ெதாட�க நட�பா�றலாகிய ஆதி��, ெதா�ைம வன�பா�றலாகிய அனாதி��, தன�ேகா� காரண� 

இ�லாதவ�� தா� 

 

(பாட�) 1. ெபா��தி�. 

2. அ�தண�. தி���ற�, 543. 

எ�லாவ����� காரணமா��ளவ��, ஒளி��� ஒளியா�� திக�பவ��, ேபரி�பம��� அழகிய �த�வி��, 

இனிய அைமதி த�பவ��, மன�தி�க� சிவநிைன�ைப நிைலெபற� ெச�பவளாகிய மேனா�மனி��, ம�கல 

�ண�ைடயவ�� ஆகிய இைறவி தி�ைவ�ெத��ைத உயி��� உயிரா�நி�� ஓ�வி�� உடனாக இ��த�ளின�. 

அகாரண� - காரணமி�ைம. உடனிையத� - இைய�� இய��வி�த�. 



(அ. சி.)  அகாரணகாரணி - தன�ேகா� காரண� இ�லாதவ�. 

(40) 

1091 .இைய�தன� ஏ�திைழ எ���ள ேமவி 

நய�தன� அ�ேக நமசிவ எ��� 

அய�றைன ேயா�� பதம� ப��� 

ெபய��தன� ம��� பித�ற�� தாேள. 

(ப. இ.)  �த�வி எ���ள� ெபா��தி எளிேய� 'நமசிவ' எ��� தமி�மைறைய ேம�ெகா�� ஒ��� 

பரிபாகமாகிய ெச�விைய விைழ�தன�. அதைன ஓ�வி�தன�. அ�ெபா�ேத நிைலயிலா� ெபா��களி� 

ப���கைள�� நீ�கிய�ளின�. ேம�� பிற��� ��ப�ைத�� அ��த�ளின�. நமசிவ: எ�ப� �ைறேய அற� 

ெபா�� இ�ப� வீ� எ��� நா�� ெபா��கைள�� �றி��� மைறெமாழி� �றி�பா��. 'நமசிவய' எ�றி��பி� 

அற�ெபா�� இ�ப� வீ� ேப� எ��� ஐ�� ெபா��கைள�� �றி��� �றி�பா��. அய�: ஈ�� மைறயிைன 

ஆ�ெபயராக� �றி��� ெபய��தன�: பிறவிைன த�விைனயாக நி�ற�. 

(41) 

1092 .பித�றி� கழி�தன� ேபைத மனித� 

�ய�றியி� ��தி அ��� �த�வி 

கய�றிக� ��க��� க�பைல� ெச�வா� 

�க�த�� ேநா�க�� ����ள தாேம. 1 

(ப. இ.)  உ�ைம அறி� இ�லாத மா�த� பயனிலவாகிய ெசா�கைள� பித�றி வா�நாைள வீ�நா� ஆ�கின�. 

நாெனறியி� விடா� �ய�வா��� வீ�ேப�ைறய��� �த�வி�� அ��ெபாழி�� ��க���, �த� ஒலியாகிய 

நாத����� ஒலிய��� ெச�விய தி�வா��, இ�ப� தி�வ�� ெபாழி�� தி��க�� இய�பாகேவ 

ெதா�ைமயா� உ�ளன. 

(அ. சி.)  �ய�றி - �ய�சி. க�பைல - ஒலி. 

(42) 

1093 .உ�ள� திதய�� ெந�ச� ெதா����� 

பி�ைள� தட��ேள ேபச� பிற�த� 

2வ�ள� றி�வி� வயி�றி�� மாமாைய� 

க�ள ஒளியி� க��தா�� க�னிேய. 



 

1. அ��பய. தி���ற�, 198. 

0" ெதா��. அ�ப�, 5. 21 - 8. 

2. (பாட�) வ�ள� தி�விைன. 

(ப. இ.)  எ�ண� மன� இ��� எ��� ���� �ைறேய சி�த� மன� ��தி என வழ�க�ப��. இ� 

���� �த�வி இைய�திய�க இய��வன. அதனா� ஆ�� உைறகி�றன� எ�ப. இட�பா� வல�பா� ந�நா� 

எ��� ��ற�� பி�ைள�தடெமன� ேபச� ெப�� ந�நா�யி�� அகெவாலி ேதா�ற அ�ளியவ�� அவேள. 

வ�ளலாகிய சிவெப�மா� தி�வ��ண�வாகிய அக�தி�� காரண மாையயி�க� மைற��நி�� அைத� 

ெகா�� ஒளிய��� தி���ள� ேச� அ�ைம க�னி� ெத�வமா��. 

(அ. சி.)  ஒ� ��� - இடகைல, பி�கைல, ���ைன, பி�ைள�தட� - ���ைன. 

(43) 

1094 .க�னி�� க�னி அழி�தில� காதலி 

��னிய� ைகவைர� ெப�றன� ��ெமாழி 

ப�னிய ந��� பகவ�� அ��ள 

எ�ேனஇ� மாைய இ�ள� தாேன. 1 

(ப. இ.)  ஆைணேச� ெத�வ�கைள� பைட��� அ�ள�ைம க�னி� த�ைம நீ�கில�. அஃதாவ� அ�ைம 

தி���ள�தா� - நிைன�பா� பைட�கி�றைமயி� எ�வைக மா�த�� எ�தில� எ�பதா�. ஆ�யி�களிட��� 

��ப� �ைட��� ெப��காத�ைடய அ�ைம ஆ�யி�க�ட� ஒ�றா�� கல�� அய�, அரி, அர�, ஆ�டா�, 

அ�ேளா� எ��� ஐவைர (அய�, அரி, அர�, ஈ�ர�, சதாசிவ�) ஈ�ற�ளின�. ��ைம நிைற�த ெமாழிக� 

அட�கிய மைற�� �ைற�� எ��� தமி�ேவதாகம�கைள ெம�ய�யா�க� வழி அ�ளி� ெச�தன�. இ�தைகய 

இட�ேத விள�க�யி� இ�� இ��ப�ேபா� ெச���, சின�, சி�ைம, இவற�, மா�பிற�த மான�, மாணா�வைக 

எ��� அ�வைக மாைய ஆ�ற�� நம��� பைகயா� ந��டனி��கி�றன. அறியாைமயாகிய இ��� 

ஆ���ள�. இ��ட� ��யதனா� ஒளி��� �ைணயா� மாைய�� இ�ளா� நி�கி�ற�. 

(அ. சி.)  ஐவ� - அய�, அரி, அர�, ஈச�, சதாசிவ�. ந��� - 64 கைலக�. பைகவ� - காம� �ேராத 

�தலியைவக�. 

(44) 

1095 .இ�ள� ச�தி ஒளியெத� அ�ண� 



ெபா�ள� ��ணிய� ேபாக��� இ�ப� 

ெத�ள� சி�ைதைய� ெத�வெம� ெற�ணி� 

அ�ள� ெச���எ� ஆதி� பிராேன. 

 

1. சிவ�ச�தி. சிவஞான சி�தியா�, 2. 4 - 5. 

" ேநா�கா�. சிவஞானேபாத�, 1. 2 - 3. 

" நீ�. வினா ெவ�பா, 1. 

" ஒளி��. ெகா��கவி, 1. 

" பாலைன. அ�ப�, 4. 88 - 1. 

" ஏயி " 5. 91 - 1. 

(ப. இ.)  அறிவிலா�றலாகிய மாையயிைன� ெதாழி�ப���� தி�வ�ள�ைமயி� த�ைம நிற� இ�ளா��. 

ந� அ�ணலாகிய சிவெப�மா� ெவளி�ச� த�வதாகிய ஒளி�ெபா�ளாவ�. ��ணிய� ேப�ைடயா���� 

ெபா�ளாகிய பயனாவ� தி�வ�� ேபரி�ப�. ெம��ண��த நா�ட�ைத (சி�ைத)� சிவெப�மா� இ��பிடமாக� 

ெகா�� ஒ��பவ� உ�ள��� ஆதி�பிரானா� நிைற�த அ�ளிைன� �ரி�த��வ�. 

(அ. சி.)  இ�ள� ச�தி - ச�தியி� நிற� க���. 

(45) 

1096 .ஆதி அனாதி�� ஆய பராச�தி 

பாதி பராபைர ேம�ைற ைப�ெதா� 

மா� சமாதி மேனா�மனி ம�கலி 

ஓதெம� ��ள� �ட��கி�� தாேள. 

(ப. இ.)  ெதாட�க�� ெதா�ைம�� ஆகிய தி�வ�� ெச� ெபா�ளா� சிவ�ட� ெச�பாதி உட�பின� 

ஆவ�. சிவ�லக�� வீ�றி��பவ�; அழ�� அைமதி��, மன�ைத இைய�திய�க�� ந�ைம�பா�� உைடய 

அ�ைம, 'நமசிவய' எ�� நாவ��த ஓ�� ந�மக�� உட�ைற�த��வ�. �கி��த� - ேதா�ற�; உைறத�. 

(அ. சி.)  பாதிபராபைர - சிவ�தி� பாதி ஆனவ�; இட�பாக� ெப�றவ�. 

(46) 

1097 .ஓதிய வ�ண� கைலயி� உய�கைல 

ஆதியி� ேவதேம யாெம� றறிகில� 



சாதி�� ேபத�� த��வ மா�நி�ப� 

ஆதிெய� ேறாதின� ஆவி� கிழ�திேய. 

(ப. இ.)  ந�லா� உள�தினி�� ஓதிய�ளிய �ைற�ப� ��களிென�லா� சிற�த �� ெதாட�கமாகிய 

அற�லா��. இ� ��ைமயிைன� சில� அறியாதி��கி�றன�. இன�க�� அவ�றி� ேவ�பா�க�� அக�� 

ெம��ைமயா� நி�பவ� ஆதி எ��� அ�ள�ைமயா��. இ� ��ைமயிைன உயி���யிராகிய தி�வ�ள�ைம 

ஓதிய�ளின�. ஆவி� கிழ�தி - உயி���யிராகிய அ�ைம. கிழ�தி - உரிைம�ைடயவ�. ஆ - உயி�. 

(47) 

1098 .ஆவி� கிழ�திந� லாவ� த��ைற 

நாவி� கிழ�தி நல��க�� ேத�தி�� 

ேதவி� கிழ�தி தி�வா� சிவம�ைக 

ேம�� கிழ�தி விைனக�� தாேள. 

(ப. இ.)  ஆ�யி� அைன�ைத�� அ�ைமயாக� ெகா�ட��� உைடயா�; நா��கரசியா�; ஆவ��ைறயி� 

எ��த�ளியி��பவ�. ெபா��ேச� �கழா� ந�ைமயிைன ெம�ய�ப�க� ேபா��� அ�ேளானாகிய சதாசிவ� 

கட�ளி� அ�ளா�ற (மைனவி)லா� அ�ைம. 

தி�வ�� ேபரி�ப�� ந�லாைர� ���வி��� சிவம�ைக. எ��� ெபா��தி உரிைம ��ட��� �த�வி. இவேள 

ஆ�யி�களி� விைனைய அக�றின�. 

. 

(அ. சி.)  ஆவி� கிழ�தி - உயி�களி� தைலவி. நாவி� கிழ�தி - வாணி. ேதவி� கிழ�தி - சதாசிவ 

ப�தினி. 

(48) 

1099 .விைனக�� தா��ள� ��ெளாளி ேமவி� 

தைனயைட� ேதா��ெக�லா� த��வ மா�நி�ப� 

எைனய� ைமெகா�ட ஏ�திைழ ஈச� 

கணவைன� காண அனாதி� மாேம. 1 

(ப. இ.)  இ��ேச� இ�விைன�� ேசராத ந�லா� உ�ள�� உண�ெவாளியா�� திக�பவ� தி�வ�ள�ைம. 

அவேள த� தி�வ�ைய� தைல���னா��ெக�லா� ெச�றைடயா� தி�வாகிய த��வமாக நி�ப�. அவேள 



எளிேயைன அ�ைம ெகா�ட�ளிய தி�வா� ெச�வி. சதாசிவ� கட�ளாகிய அ�ேளாைன�� ஈ�றவ�. 

அ�வ�ேளாைன� கணவனாக� ெகா�டவ�. அ�தைகய அ�ைம ெதா�ைமயளாவ�. ெதா�ைம - அனாதி 

(அ. சி.)  கண ேம - த� கணவனாகிய சதாசிவ� �த� ஐவைர� ெப�றதா� அநாதி�� ஆவ�. 

(49) 

1100 .ஆதி அனாதி அகாரணி காரணி 

ேவதம தா��தன� ேவதிய�� கா�நி�ற 

ேசாதி� தனி��ட� ெசா�ப மா�நி��� 

பாதி பராபைர ப�னிர� டாதிேய. 

(ப. இ.)  அ�ைம ெதாட�க�� ெதா�ைம�� தன�ேகா� காரண�மி�லாதவ�� தா� எ�லாவ����� 

காரணமா��ளவ�மாவ�. அறேவா� ெபா��� அற�ைல ஆ��த�ளின�. நிைலெப�� நி��� ஒ�பிலா� 

ேபெராளி��டரா� நி�பவ�. ப�னி� கைலயாக� திக�� சிவெப�மா���� பாதி� தி�ேமனியாக�ைடயவ�. 

அவேள நட�பா�றலாகிய ஆதியாவ�. ேவத� - அற��. ேவதிய� - அறேவா�. 

(அ. சி.)  ப�னிர�� - ஆதார� 6, நிராதார� 6 ஆக 12. 

(50) 

 

1. மி�னிைட�. 8. தி��ெபா���ண�, 13. 

" தவள�த. 8. தி��ேகாைவயா�, 112. 

7. �ரண ச�தி 

1101 .அள�ேத� அகலிட� த�த�� ஆதி�� 

அள�ேத� அகலிட� தாதி� பிராைன 

அள�ேத� அகலிட� தாெணா� ெப��� 

அள�ேத� அவன�� ஆ���ண�� ேதேன. 

(ப. இ.)  தி�வ�� �ைணயா� விரி�த நில�லக����ரிய ஒ��க�� ேதா�ற�� சா�பளைவயா� 

அள�ேத�. அ�ேபா� ஒ�வேன ேதவ�. அவேன ஆதி�பிரா�. அவைன�� உண��ேத�. ஆ�ெப� எ��� 

இர��� த�ைமகைள�� ஆ��ேத�. அவ� தி�வ�ளாகிய சிவச�தியி� உ�ைமயிைன�� உண��ேத�. 

(1) 

1102 .உண��தில� ஈசைன ஊழிெச� ச�தி 



�ண��த� �ரண� ��ணிய� த�க� 

கண�கைள� த�ன�� ெச�கி�ற க�னி 

ெகாண��த வழிெகா�� ��பக மாேம. 

(ப. இ.)  ஆ�டவைன� ேதா��வி��� அ�ளா�றலாகிய ச�தியி� ெம��ைமைய உண�கில�. 

அ�வா�டவைன அ�ைம�ட அவ� எ��� நிைற�த�ளின�. சிவவழிபா�ய��� சிவ��ணிய� ேப�ைடயாரி� 

தி����ட�கைள� த� தி�வ�� ேப�றி� ஆ��திய�ளிய க�னியாவ�. ெகா��வ�த �ைறேய உ�ள�தா� 

ஒ��க�� ெச�வ�. �ரண� - நிைற�. ��பக� - ஒ��க�. 

(அ. சி.)  �ண��த - ெகாண��த. ��பக� - ஒ��க�. 

(2) 

1103 .��ப� களிைற��� ேகாெலா� பாக�� 

வ�பி� திக�� மணி�� வ�ண�� 

இ�ப� கலவி இனி�ைற ைதய�� 

அ�பி� கலவி� ளாெயாழி� தாேர. 

(ப. இ.)  ம�தக� ெபா��திய யாைனைய ஒ�த �ல�கைள��� அ� �ல�கைள அ���� ெச���� 

மன��, அவ�ைற� க�வியாக� ெகா�� ஒ�றி��� கா�� ஆவி��, தி�வ� அ�பினா� கல�� அட�கின. 

��ைமயாக� காண�ப�� மணிதிக�கி�ற தி���யிைன�ைடய சிவெப�மா��, அவ�ட� ஆ�யி� இ���த� 

ெபா���� கல�� இ����ைற�� ைதயலாகிய தி�வ�ள�ைம�� ஆ�யி� �ரி���ள அ�பினா� அ��யி�க�ட� 

ேவறற� கல�� நி�றன�. 

(அ. சி.)  ��ப� களி� - இ�திரிய�. ேகா� - மன�. பாக� - ஆ�மா. மணி�� வ�ண� - பரமசிவ�. இனி 

�ைற ைதய� - �ரணச�தி. 

(3) 

1104 .இ�ப� கலவியி� இ�ெட� கி�றேதா� 

அ�பி� �கவ�ல னா�எ�க� அ�ப�� 

��ப� �ழ�பி� �ய��� பாச��� 

எ�பி� பராச�தி எ�ன�ைம தாேன. 



(ப. இ.)  க�வா�� கிட�� க���ழியி� ����� கால�� ந�நா�யி�க� நட�பா�றலாகிய அ�ைம 

கல�தி��� கா�த��கி�றன�. பி� தி�வ�யி�பி� கல�த�ெபா��� ஆவிகளி� அ�பிைன எழ� ெச�� 

அ�வ�� வாயிலாக ந� ஆ�யி�� த�ைதயாகிய சிவெப�மா�� எ��த�ள வ�லனாவ�. 

(அ. சி.)  ��ப� �ழ�� - க��பாசய�. பாச� - சரீர�. 

(4) 

1105 .எ�ன�ைம எ�ன�ப� எ��� ெச��க�� 

உ�ன�ைம ஊழி� தைலவ�� அ��ள� 

ம�ன�ைம யாகி ம�வி �ைரெச��� 

பி�ன�ைம யா�நி�ற ேப�ந�தி தாேன. 1 

(ப. இ.)  நிைலயாத உடலி� ெதாட�பாக எ� அ�ைம என�� எ� அ�ப� என�� �ற�ப�� ெசா� 

ெச��கிைன உ�டா���. அ� பிற���� வி�தா��. ஆதலா� அதைன அ��த� ேவ���. அ�ைம�� அ�ப�� 

ந�ேபா�ற உயிரின�கேள. நம��� அவ�க��� அைன��யி���� நிைலெப�ற உயி��ெதாட�பா� அ�ைம�� 

அ�ப�� அ�� உள�. அ�வி�வ�� உ�னி�� (தியானி��)� ெதா�� ஊழி� தைலவராவ�. ஆ�யிரி�க� ம�வி� 

�க��� ெசா�ல�ப�� �ண��பா� தி�வ��ேபறா� நி�ற ெப�� ெபா�� சிவெப�மானா��. பி�: பி�ன� 

(�தனிைல� ெதாழி�ெபய�). எ�லா���� அ�ைமய�ப� எ��ண�ேச� ��க�ண�, நி�லா �ட�ற� நீ��. 

(அ. சி.)  உ� அ�ைம - நிைனத��ரிய அ�ைம. 

(5) 

1106 .தா�ேம� உைறகி�ற த�மல� நா��க� 

பா�ேம� இ��ப ெதா��� தா�ள 

�ேம� உைறகி�ற ேபாதக� வ�தன� 

நாேம� உைறகி�ற நாயகி ஆைணேய. 

(ப. இ.)  உலகிைன� பைட�த�ெபா���� தி�மாலி� �ளி��த ெகா���� தாமைரயி�க� ேதா�றியவ� 

நா��க�. அ� தாமைர நிைல ஆவிகளிட�� �ல����ேம� �ற�ப��. அத�� �� இத�க� உ��. ெந�ச� 

தாமைரேம� உைறகி�ற உண��� ெச�வி எ��த�ளின�. அவ� எ��த��வ�� �ய நாவி�க� உைறகி�ற 

நாவரசியி� ஆைணேயயா�. ேபாதக� - ஞான�; உண��. நாவரசி - வாகீ�வரி. 

 

1. ��ன�. அ�ப�, 6. 25 - 7. 



" அ�ைமய�ப. தி��களி���ப�யா�, 1. 

" அ�ைன. ப��ன�த�க�, 10. 

(அ. சி.)  பா�ேம� - �வாதி�டான�. 

(6) 

1107 .ஆைணய மா�வ�� தா� ளி��தவ� 

மாைணய மாய மன�ைத ஒ��கி�பி� 

பாைணய மாய பர�ைத அறி�தபி� 

தாைணய மாய தனாதன� தாேன. 

(ப. இ.)  ெம��ைமயாக அ�ப� அக� தாமைரயி�க� வீ�றி��பவ� அ�ைமய�பராவ�. மி�தியாக� 

ேதா��� ஐய� திரி� �தலிய ��ற�கைள அக�றி மன�ைத ஒ��க�ப��தி �தேலாைசயி� உயி��பா� விள��� 

���தைல உண��தபி� தி�வ� இ�ப� கிைட�க� ெப��. அ� கிைட�க�ெப�றா� அ� தி�வ��� 

இ��ைகயாவ�. 

(அ. சி.)  ஆைணய� - உ�ைம. தா�� - ஆதார� தாமைர��. மாைணயமான - ஐய�, விபரீத� �தலிய 

��ற�க� ெபா��திய. பாைணயமாய - இனிய - நாதவ�வனான தாைணயமாய த� ஆதன� - தி�வ� இ�ப�. 

(7) 

1108 .தாேன எ��தஇ� த��வ நாயகி 

வாேன� எ��� மதிைய விள�கின� 

ேதேன� எ�கி�ற தீப� ெதாளி�ட� 

மாேன நட�ைட ம�றறி யீேர. 

(ப. இ.)  த�பா��ள அளவிலா� ேபர�ளா� மாயாகாரிய� ெதா�திகளாகிய த��வ�கைள நட��� 

தைலவி, தி�வ�� ெவளியி� ெச�விதாக எ��� அறிைவ விள�கிய�ளின�. ேபரி�ப�ேதைன� த�த�ெபா���� 

தி�வ��ண��ட� ேதா��� ேபெராளிைய� தா�கி உயி�ண�ைவ ம�றமாக�ெகா�� ஆ����தி� உ�ைம 

உணரீ�. 

(அ. சி.)  மதி - ஞான�. 

(8) 

1109 .அறிவான மாைய�� ஐ��ல� ��ட�� 

அறிவான ம�ைக அ�ள� ேசரி� 



பிறியா அறிவறி வா�ள� ேப�� 

ெநறியாய சி�த நிைன�தி�� தாேள. 

(ப. இ.)  உண�� ெம�ெயன�ப�� அறிவாயெம� ஏ��, ஐ��ல� ��டமாகிய உட�ெம� இ�ப��நா���, 

ஆவி ேபரறிேவ உ�வான ெப�மா��ைய� ேச��தெபா��, அ� தி�வ�ளி� தி���ள�ப� ந�ெனறி�ப��� ெச���. 

ேச��தா� பிரிவரிய அறி� அறிவா� தி�வினராவ�. அவ�கைள� தி�வ�� சிற�பாக ந�ெனறி�பட�மா� 

தி���ள�ெகா���. அறிவான மாைய: அ��த த��வ�. ஐ��ல� ��ட�: பிரகி�திமாைய. 

(அ. சி.)  அறிவான மாைய - மன�. அறிவான ம�ைக அ�� - தி�வ�� ச�தி. 

(9) 

 



1110 .இர�� பக�� இலாத இட�ேத 

�ரவ�ெச� கி�ற �ழலிைய நா� 

அரவ�ெச� யாம� அ��ட� ��க� 

ப�வ�ெச� யாதேதா� பால� மாேம. 1 

(ப. இ.)  நிைன��� மற��� இ�லாம� ெச��� தி�வ��ண�விட��, அ�� விைளயா�� 

நிக���� ஆ�யி�� �ழவிைய ஆராயி� அ��யி� ஐ�ெத���ண�ேவயாக நி���. ேவ� எ�வைக 

ஓைச�� எழா�. அ��டேன த�கிநி��� அ��யி� எ��� இளைம நீ�கா� ஒ�ப��தாக இ����. 

அதனா� ப�வ� ெச�யாத பால� எ�றா�. 

(அ. சி.)  இர�....ேத - நிைன�� மற�� இ�லாம�. �ரவ� - விைளயா��. அரவ� ெச�யாம� - உத� 

அைசயாம�. ப�வ�..ேதா� - பால�, �மர� �தலிய ப�வ�க� இ�லாதேதா�. 

(10) 

1111 .பால� மா�� பராச�தி த�ெனா� 

ேமல� காவி�� நாத�க� வி��ட 

�லம தாெம�� ��தி�� ேந�பட� 

சால� மா�நி�ற த�பர� தாேள. 

(ப. இ.)  நீ�கா இைளைமெப�ற ஆ�யி� தி�வ�ள�ைம�ட� நாத வி���க� எ�� ேபச�ெப�� 

ஓைச�� ஒளி�மாகிய ��ப�தா� த��வ�கைள�� கட��ெச�ல ���த� சிவெப�மா� தி�வ�ைய� 

தைல����. அ�வா� நிைற�த தி�வ�ைள� ெச��� அ�ைம ���த�வி. த�பர�தா� - ���த�வி. 

(11) 

1112 .நி�ற பராச�தி நீ�பர� த�ெனா� 

நி�றறி ஞான�� இ�ைச� மா�நி��� 

ந�றறி ��கிரி யாச�தி ந�ணேவ 

ம�ற னவ��� ம�வி�� தாேன. 2 

(ப. இ.)  ���த� சிவைன விள�க�ற� ெச��� ெதாழிலா�ற� ெவளி�பட, ��த�ெப�மானாகிய 

சிவ� அ�வா�ற�ட� கல�த��வ�. நிைலெப�ற தி�வ�ளா�ற� அ� சிவ��ட� அறிவா�றலாக 

விைழவா�றலாக அைம�� நி���. அறிவா�ற� - ஞானச�தி. விைழவா�ற� - இ�சாச�தி. 



(அ. சி.)  ந��....ச�தி - ஈசைன ந�� �ல�ப���� கிரியா ச�தி. ம�ற� - ��த�ெப�மா�. 

(12) 

1113 .ம�ெவா�த ம�ைக�� தா�� உடேன 

உ�ெவா�� நி�றைம ஒ��� உணரா� 

க�ெவா�� நி�� கல�கின ேபா� 

தி�ெவா�த சி�ைதைவ� ெத�ைதநி� றாேன. 

 

1. ம��ேள. 12. தி�நீலக�ட� �யவனா�, 42. 

2. ஒ�றதா. சிவஞான சி�தியா�, 1. 3 - 4. 

(ப. இ.)  மல� மண�ேபா�� அட�கி�ேதா��� சிவ�� அ��� ஓ��வா� ஒ�� நி��� உ�ைமயிைன 

உணரா�. க���� உயிரா� நி�� அ� க�விைன� ெதாழி�ப��தியேபா� எ�ைதயாகிய சிவெப�மா� அ��யி� த� 

தி�வ�ைய� ேசரேவ��ெம�� தி���ள�ெகா�� நி�றன�. தவமி��� மக�ெப�வா� ெப�ற ஞா�ேற 

த�கமணவாளைர நா�த� இத�� ஒ�பா��. 

(அ. சி.)  ம� - வாசைன. உ� ஒ�� - உ�வ ேவ�பா� இ�லாம�. க�ஒ�� - க�விேலேய உ�����. தி� 

ஒ�த - ��தி அைடயேவ��� எ�ற. 

(13) 

1114 .சி�ைதயி� உ�ேள திரி�� சிவச�தி 

வி���� நாத� மாேய விரி�தன� 

ச�திர �மி சடாதரி சா�தவி 

அ�தெமா டாதிய தா�வ�ண� தாேள. 1 

(ப. இ.)  தி�வ�� சிவெப�மா� தி���ள�� அ�பாகிய விைழவா�றலா� ஒ�ப��தா�� திக�வ�. 

ஒளி�� ஓைச�மாகிய வி�� நாத�கைள� ெதாழி�ப��தி அைவ தானாகேவ நி�றன�. தி�க� ம��ல��� 

வீ�றி��ப�. தி��சைடைய உைடயவ�. தைலைம� ப�பா� அறிவாகேவ அைம�தவ�. ���� �த�மா� உலக� 

விள��த�� நிைல�களமாக��ளவ�. சடாதரி - தி��சைடைய உைடயவ�. சா�தவி - தைல��ண� வா��தவ�. 

(அ. சி.)  சடாதரி - சைடய உைடயவ�. சா�தவி - சா�மீக �ண� உைடயவ�. 

(14) 



1115 .ஆறி யி��த அ�த பேயாதரி 

மாறி யி��த வழியறி வாரி�ைல 

ேதறி யி���ந� தீப� ெதாளி�ட� 

ஊறி யி��தன� உ��ைட யா��ேக. 

(ப. இ.)  தி�வ��ண�� நிைற�� அட�கியி��த தி��ைலைய உைடயவ�. சிவ�� சிைவ�� ெபா�ளா� 

ஒ�றா�, ேதா�ற�தா� பிரி�பி�லாத ேவ�பாட�ற இர�டா� விள��� நிைலைமைய அறிபவ� இ�ைல. தி�வ�ேய 

நிைலேபறான �கெல�� ெதளி�தி��� ெம��ண�� விள�கமா�� திக�� ஆ�யி�க��� ேபரி�பமா� 

இ�னமி�தா� அ��� வ�றா��றா� அ�ள�ைம வீ�றி��ப�. 

(அ. சி.)  ஆறி இ��த - சிவ��� அட�கி இ��த. அ�த பேயாதரி - அமி�த� கட� ேபா�றவ�. 

(15) 

1116 .உைடயவ� அ�கி உ��திர ேசாதி 

விைடயவ� ஏறி விள�கி யி���� 

கைடயவ� ேபாயி�� க�டவ� ெந�ச� 

தைடய� வாகிய சாதக� தாேம. 

 

1. அவனவ�. சிவஞானேபாத�, 1. 

(ப. இ.)  உலகிய�ெபா��கைள உைடைமயாக�� ஆ�யி� இன�கைள அ�ைமயாக�� எ��� உைடயவ� 

சிவ�. அவேன தீயி���� ஒளிெகா���� அரனாக��ளவ�; ஆேனறாகிய அற�திைன ஊ�பவ�; சிற�� 

ேமனில�� விள��� ெம��ெபா��. அறிவா�ற� அ��களி� கைடயவரா��ளா� இ���ைமயிைன அறியா�. 

தி�வ�� �ைணயா� அ��க�ேண க�ணாக�ெகா�� சிற��ற� கா�� ந�லா� �யெந�ச��� அவ� 

விள�கிய��வ�. இ� விள�க�ைடயாைர அடேயாக� பயி�சியின� எ�ப�. ந�லா� - ஞானிக�. சாதக� - 

பயி�சியின�. 

(அ. சி.)  அ�கி உ��திர� - ேத� த��வ அதிபதியாகிய உ��திர�. விைடயவ� - இடப இல�கின���� 

உரியவ�. கைடயவ� ேபாயி�� - அறி��ெகா�ளாதவ� தவறிவி�வ�. ெந�ச�..சாதக� - அடேயாக�. 

(16) 

1117 .தாேம� உைறவிட� மாறித ழான� 

பா�ேம� இத�பதி ென��� ��ள 



�ேம� உைறகி�ற ��ணிய� 1 வ�தன� 

பா�ேம� உைறகி�ற ைப�ெகா� யாேள. 

(ப. இ.)  தி�வ�ளா�ற� தி�க� ம��ல��� ஞாயி�� ம��ல��� உைற�� நிைலயிைன ேமலிட�� 

உைறெவ�ப�. தி�க� ம��ல�தி� இத� கீ�ேநா�கி��, ஞாயி�� ம��ல�தி� இத� ேம� ேநா�கி�� நி�பன. 

இைவேய மாறித�க� எ�� ெசா�ல� ெப�வன. நில�தி�ேம� அ� தி�வ�� த��வத��� பதிென��த�� 

இ��றித�க�� ஆகிய தாமைரக� உ�ளன. அ� �ேம�ைறவத��� ��ணியமாக எ��த�ளின�, �ைறேம� 

நி�� நிைற�� ைப�ெகா� ேபா�ற அ�ள�ைம. பா�: ��ன� நில� பி�ன� �ைற. 

(அ. சி.)  மாறித� - இத�க� கீ�ேநா�கி�� ேம�ேநா�கி�� இ��ப�. 

(17) 

1118 .ைப�ெகா� யா�� பரம னி��திட� 

தி�ெகா� யாக� திக�த� ேசாதியா� 

வி�ெகா� யாகி விள�கி வ�தலா� 

ெப�ெகா� யாக நட�த �லேக. 

(ப. இ.)  அழகிய ெகா�ேபா�ற அ�ள�ைம�� சிவ� தி���� ெகா�� விள��� ெபா��� ஆ�ற�மி�க 

ெதாட��த ேபெராளி� பிழ�பாவ�. அவ� வி�ணிேல காண�ப�� மி�ன�ெகா� ேபா�� விள�கி வ�கி�றன�. 

அதனா� உலகைன��� ெப�ெகா� வ�ணமா� நட�� பிற��வவாயின. 

'ெப�ணி� ந�லாெளா�� ெப��தைக இ��தைத எ�ணி�, 

ம�ணி� ந�ல வ�ண� வாழலா�ைவக�� 

எ�ணி� ந�லகதி�� யா�� ஐ�றவி�ைல' 

எ��� தமி�மைற இதைன ந�� உண����. 

(18) 

 

1. வி�ணி. அ�ப�, 5. 46 - 5. 

1119 .நட�த� வ�மல� நா�ட� அ�சா� 

இ��தன� க�னிக� எ��ட� ஒ�றா�� 

பட��த� த�வழி ப�கய� ��ேள 

ெதாட��த� உ�வழி� ேசாதி ய��ேத. 



(ப. இ.)  தி�வ�ளா� நட��வ�� உலக�� இத� ஒ�ப� ெகா�ட தாமைர�ள�. அத�க� வீ�றி��பா� 

ஒ�பதி� ஆ�றல�க�. இவைர நவ (878, 893) ச�தி எ�ப�. அக� தாமைர ஆகிய நிைல�கள�களி� நிக�� 

நிக��சிக� தி�வ�� ஆைணவழி நிக�வன. உ�சி� ெதாைளவழி ஒ�ெளாளிைய� ெதாட�வ�மா��. 'ேசாதி 

உ�வழி' என�ெகா�� சிவனி���மிட� எனி�மா�. 

(19) 

1120 .அ���� தாமைர ஆதி யி��பிட� 

எ���� தாமைர இ�லக� ��ள� 

ம���� தாமைர ம�தக� ேதெசல 

����� தாமைர ��ச� ர�ேத. 

(ப. இ.)  ஆ�யிைர அ��தி���� ெந�ச�தாமைர (அனாகத�) ஆதிைய�ைடய சிவெப�மானி� 

உைறவிட�. ெந�சினி��� ேம�ய���� நிைல�கள� இ�லகமாகிய மிடறா��. உயிரமி�தாகிய வி�� ம���� 

தாமைர ��வந�வா��. அ� ��வந�விேல ஆ�யிைர� ெச��மா� ����� தாமைர �லமா��. �ல� - 

�லாதார�. இ� ��ச�ர� உைடய�. ச�ர� எனி�� சதிர� எனி�� ஒ�ேற. 

(அ. சி.)  அ���� தாமைர - ஆ�ைஞ எ���� தாமைர - வி��தி. ம���� தாமைர - அனாகத�. 

����� தாமைர - மணி�ரக� (Solar pluxes). 

(20) 

1121 .��ச� ர�ேத எ��த �ைள��ட� 

எ�ச� ர��� இட�ெபற ஓ�ட� 

ைக�ச� ர��� கட��� ஒளிெபற 

எ�ச� ர��� இ��தன� தாேன. 

(ப. இ.)  ��ச�ரமாகிய �ல�திட�� எ��த �ட� எ��� இட�ெப�� விள���ப� ெச�ல��, அழகிய 

ெப�ைம மி�க இ� ெவாளி எ���ப��� எ�லா இட�களி�� தி�வ�ள�ைம நிைற�தி��தன�. 

(அ. சி.)  ��...�ட� - மணி�ரக�தினி��ேம எ�விட����� ச�தி பர�தலா� �ைள��ட� என�ப�ட�. 

எ� ச�ர� - எ�லா இட�தி��. ைக� ச�ர� - பிரமர�திர�. 

(21) 

1122 .இ��தன� த��க� ஆெறா� நாலா�� 

பர�தன வா� திைசதிைச ேதா�� 



�வி�தன ��தி� �கெவாளி ேநா�கி 

நட�த� ேதற� அேதா�க� அ�ேப. 

(ப. இ.)  �ல� ப�தாகலி� அ�ைம�� ப��� தி��க�க�ட� வீ�ற�ளின�. அ�ைமயி� 

உயி��ேப 1ஆ�யி���� கா�றாக வழ�கலி� கா�றாக எ��� விரவி இ��தன�. அ�ெளாளி அதி��க�தி�க� 

ஒ��� திர�� ெபாலி�� விள�கி��. அ� தி��க�� ஒளியி� �ைணயா� அ��ேபா� விைரவா� இ�ப� 

ெபாழி�� கீ��க ேநா�கி ஆ�யி� நட�த�. �ல� - திைச. 

(அ. சி.)  த�....நா�� - �க�க� ப��. வா� - ச�தி உயி���. அேதா�க� - கீ��க�. 

(22) 

1123 .அ�ப�ன க�ணி அரிைவ மேனா�மனி 

ெகா�ப�ன ��ணிைட ேகாைத �லாவிய 

ெச�ெபா�ெச� யா�ைக ெசறிகம� நாெடா�� 

ந�பைன ேநா�கி நவி�கி� றாேள. 

(ப. இ.)  கைணெயா�த க�ைண�� ெகா�ெபா�த இைடைய�� பிற அழ�கைள�� உைடய தி�வ�ள�ைம, 

ந�மண�கம�கி�ற ெச�ெபா� தி�ேமனி�ட� சிவெப�மாைன ேநா�கி ஆ�யி�க�கா� இ�பெமாழி நய�ற 

நாெடா�� நவி�கி�றன�. அ�ைம சிவெப�மா�ட� ஆ�யி�க�� அ�மைற பக�கி�றன�. எ�ப�� ஒ��. 

(அ. சி.)  ெசறிகம� - கம�ெசறி - மண� ெசறி�த. நவி�கி�றா� - ெசா��கி�றா�. 

(23) 

1124 .நவி�� ெப��ெத�வ� நா�மைற� ச�தி 

�கி�ைட யாைட நில�ெபாதி பாத� 

அகில�� அ�ட ����ெச� மா�� 

�க��� ேசாதி �ைனயநி� பாேள. 

(ப. இ.)  எ�லாரா�� �க��� ேபச�ெப�� ெப��ெபா�� கட�� - தமி� நா�மைறயி� உ��ைறயா�ற�. 

அவ� திைசகைளேய ெம��ைட ஆைடயாக�ைடயவ�. இ�நிலேம தி�வ�யாக�ைடயவ�� அவேள. 

அ�ட�தலாக� ெசா�ல�ெப�� எ�லா இட�களி�� ஓ�கிநிமி��� சிற�பி��� ெசா�ல�ப�� ஞாயி� தி�க� தீ 

எ��� ��றி���� ஒளிய��� அழகிய ேபெராளி�பிழ�பா�� திக�பவ�� அவேள. ெச�மா�� - ஓ�கிநிமி���. 

(அ. சி.)  நா�மைற - தமி� நா�மைறகைள ெவளி�ப��திய. 

(24) 



1125 .�ைனயவ� லா��வ ன�திைற எ�க� 

வைனயவ� லா�அ�ட ேகா�க� உ�ேள 

�ைனயவ� லா�ம�ட ல�ெதாளி த�ைன� 

�ைனயவ� லாைள�� ேபா�றிெய� ேபேன. 

(ப. இ.)  எ�க� அ�ைம இ���� இ�ப��நா�ெகன இய�ப� ெப�� �வன�க��� ���த�வனாகிய 

சிவெப�மாைன� த� ஒ� 

 

1. எ�னி . அ�ப�, 5. 21 - 1. 

��றிேல ெபா��தவ�லா�. அவேள அளவிற�த அ�டேகா�கைள� தி���ள�தா� பைட�க�� வ�ல�. அ�வ� 

ம�டல���ள ஒளிெகா���� ெபா��க���� ஒளிய�ளவ�லா�� அவேள. எ�லாவ�ைற�� அழ�ப��தி 

நிைல�பி�க வ�லா�மாவா�. அவ� தி�வ�கைள�� ேபா�றி வண��ேவ�. 

(அ. சி.)  வைனய - ஆ�க. �ைனய - அல�கரி�க. 

(25) 

1126 .ேபா�றிெய� ேப��வ னாபதி அ�ைமெய� 

ஆ�ற�� நி��� அ��தவ� ெப�பி�ைள 

சீ�ற� க��த தி��த� ேசயிைழ 

��ற� �ர�கி�ற ேகா�ைப� ெதா�ேய. 

(ப. இ.)  எ�லா� �வன�க��� �த�வியாக விள��கி�ற அ�ள�ைமைய� ேபா��கி�ேற�. அவ� 

ஆ�யி�களி� அ�பறிவா�ற�க�� அவ�ைற இைய�திய�க இைடயறா� நி�கி�றன�. அதனா� அ��தவ� 

ெப�பி�ைள எ�� வழ�க�ெப�வ�. சினமக�ற அக�றிய அழகிய ெந�றிைய உைடய அ�ைம. ��ற�ைத மா��� 

��விலா�ற� அைம�த வ�வின�. 

(அ. சி.)  ஆ�ற� - அறி� ஆ�ற�. ��....ேகா� - ���வைன� �ர��கி�ற வ�லைம��ள. 

(26) 

1127 .ெதா�யா� தட�ைக� �ேகாதய ��தரி 

வ�வா� திரி�ைர யாம�ைக க�ைக� 

ெச�யா� விைனெகட� ேச�வைர எ�ெற�� 

அ�யா� விைனெக�� தாதி� மாேம. 



(ப. இ.)  அழகிய வைளயலணி�த தி��ைகைய�ைடயா� தி�வ�ள�ைம. அவேள இ�ப ��றா�தி�வின�. 

அழகிய திரி�ைர; ம�ைக; சலமக�; அவேள தி�� ேச�வா� ��பவிைனகைள எ�லா� அக�றிய��பவ�. 

ஞாயி����� ஒளிெகா��பவ�� அவேள. அவ� அ�யா�விைனகைள அற�ெக��� அவ�கைள� 

தி�வ��ண�வி� எ�ெற��� நிைல�க� ெச��� நட�பா�றலாகிய ஆதியாவ�. 

(அ. சி.)  ெச� - ��ப�. எ�� எ�� - �ரிய� எ��. 

(27) 

1128 .ெம�லிைச 1� பாைவ விேயாம�தி� ெம�ெகா� 

ப�லிைச� பாைவ பய�த� ைப�ெகா� 

��லிைச� பாைவைய� ேபாக� �ர�தி�� 

வ�லிைச� பாைவ மன���� தாேள. 

(ப. இ.)  இய�பாகேவ ப��� ேதா��� ெம�ைம�� இனிைம�� வா��த தி�ெமாழியிைன உைடயவ�, 

அ��ெவளியி� விள��� ெம�லிய ��ெகா�; பல உயி�கேளா�� இய�பாகேவ இைய�� 

 

1. இ�ெசா�. தி���ற�, 9. 

இய��� எழிலின�, ந�பய�த�� ந�லா�, ��ெனறி�� ெச��� ேபா�கிைன வில�கி, ேமலா� ந�ெனறி�� 

உ���� ந�ைக தி�வ�ள�ைம. அவ� எளிேய� உ�ள��� வீ�றி��தன�. 

(அ. சி.)  விேயாம� - ஆகாய�. ப�...பாைவ - இைச��� நாயகி. �� - ��ைமயா�. இைச�பாைவ வ�மன� 

எ�� ெகா�க. 

(28) 

1129 .தாவி� தவ�ெபா�� தானவ� எ�மிைற 

பாவி� �லக� பைட�கி�ற கால�� 

ேமவி� பராச�தி ேமெலா� கீ�ெதாட�� 

தாவி�� ம�ெபா�� தான� தாேன. 

(ப. இ.)  எ�மிைறவனாகிய சிவெப�மா� உல�ட�கைள� பைட�த�ள உ�திெச�தெபா�� பாவி�தலாகிய 

தி���ள� ெகா�டன�. உடேன தி�வ�� அவ�ட� ெபா��தி �ைன�� நி�றன�. ேமெலா� கீழாக, 

இைறவ�ட� ெதாட��த�ேபா� ஆவியி�� ெபாறி�ல� கரண�களி�� ெதாட���நி�றன�. பாவி�� - 

தி���ள�ெகா��. பராச�தி - வன�பா�றலாகிய தி�வ��. 



(அ. சி.)  தாவி�த - நி�சயி�த பாவி�� - நிைன��� பா���. ஆவி�� - உயி�க���. அ� ெபா�� - 

க�விக�. 

(29) 

1130 .அ�வி� எ�பா� அவைன அறியா� 

கதிவர நி�றேதா� காரண� காணா� 

ம�விரி ���ழ� மாம�ைக ந�ைக 

திதம� உ�னா�க� ேத��தறி யாேர. 1 

(ப. இ.)  ���த� சிவைன அ� இ� என� ����ெபா�� ேபா� ��வா� அ� ெப�� ெபய�� ெபா�ைள 

உணரா�. ெப��ெபய�: 'நமசிவய'. தி�வ�� ேபரி�ப� ���பத��ரிய ெம��ண�� ைகவர� ெபறா�. ேபரி�ப� 

ெப�வா�ைவ� ைகவர� ெச��� தி�வ�ளினிட��� த�ைம அைட�கலமாக ஒ��வி�பா�, இ�ப� ேத� நிைற�த 

மண� கம�� ����ய ��தலிைன�ைடய அ�ைமயி� ெச�ைம ேத��தவரா�. ஆதலா� அவ� ஏைன நிைலைமகைள 

ஒ�சிறி�� க�தா�. காரண� - ெம��ண��; சிவஞான�. 

(அ. சி.)  கதி - ��தி. தித� - த�ைம. 

(30) 

 

1. அ�வி�. சிவஞானேபாத�, 12. 4 - 1. 

8. ஆதார வாேதய� 

1131 .நாலித� ஆறி� அவி��த� ெதா��� 

தானித ழானைவ நா�ப�� நா�ள 

பாலித ழானவ� ப�கய �லமா�� 

தானித ழாகி� தரி�தி�� தாேள. 

(ப. இ.)  நாலித�ெகா�ட� �ல�. ஆறித�ெகா�ட� ெகா���. ெதா��� இத�ெகா�ட� 

ேம�வயி�. நா�ப� இத� ெகா�ட� ெந�சக�. பதினா� இத�ெகா�ட� மிட�. ப�தித� ெகா�ட� ��வந�. 

இைவயைன��� தாமைர� �வாக உ�வகி�க�ப��. தி�வ�ள�ைம இ�விட�களி� நி�� இய��வ�. பா� - 

ப�க�; ப��. 



(அ. சி.)  ஆ� ஆதார�களி� இத�கைள�� அவ�றி� பீச எ����கைள�� ப�றி இ� பா��� 

��கி�ற�. ஆறி� அவி��த� ெதா��� - ெதா���றா� �ற த��வ�க�. தானிதழாகி - 

இத�களா��ளைவ ஆதார ச�திகளாகி. 

(1) 

1132 .தரி�தி�� தாளவ� த�ெனாளி ேநா�கி 

விரி�தி�� தாளவ� ேவத� ெபா�ைள� 

�றி�தி�� தாளவ� �றிய ஐ�� 

மறி�தி�� தாளவ� மா�ந� லாேள. 1 

(ப. இ.)  தி�வ�ள�ைம த� உயி��� உயிரா� ஒளியா� விள��� ெச�ெபா�ளா� சிவைனேய ேநா�கி 

நி�றன�. அவ� தி���ள�ப� மைற�� �ைற�மாகிய ேவதாகம� ெபா��கைள விரி�த�ளின�. பைட�த�, 

கா�த�, �ைட�த�, மைற�த�, அ�ள� ஆகிய ஐ�� ெதாழி�கைள�� உ�ள� �றி�பா� உஞ�றிய�ளின�. 

ேதா��வி�த�ளினைம ேபா�� ஒ����கால�� அவ�ைற �ைறேய ஒ��கிய�ளின�. அதனா�, அ�வ�ைம 

மா�ந�லா� என வ��த�ப�வாளாயின�. 

(அ. சி.)  த�ெனாளி - ச�தி த�கிய சிவ ஒளி. விரி�தி��தா� - ெவளி�ப��தினா�. மறி�தி��தா� - 

ஒ��கி இ��தா�. 

(2) 

1133 .மா�ந� லா�� மணாள� இ��திட� 

பாதிந� லா�� பகவ� மான� 

ேசாதிந� லாைள� �ைண�ெப�ய வ�லிேர� 

ேவதைன தீ�த�� ெவ�ளைட யாேம. 2 

(ப. இ.)  மா� ந�லாளாகிய தி�வ�� த� மணாளனாகிய சிவ� த�ெம�யினி� ெச�பாதிெகா�ள 

இட�ெகா���� பாதி ந�லாளா 

 

1. வா�ெக��. 8. தி��ெத�ேளண�, 18. 

" இ�நிலன��ன. ச�ப�த�, 1. 23 - 7. 

2. பா�வா�. ஆ�ர�, 7. 29 - 3. 

" அகர�தல. தி���ற�, 1. 



யின�. சிவ�� ப���ைடயா� எ��� ெபா�ளி� பகவனாயின�. அ�தைகய அறி�� ேபெராளி ந�லாைள� த� 

ஆ�யி�� �ைணயாக� ெகா�ள வ�லாரி� பிறவி� ��ப� தீ��. அ�வ�ைம அ��ெப�� ெவளியா��. 

ெவ�ளைட - அ��ெப��ெவளி. 

(அ. சி.)  ெப�ய - ெகா�ள. ேவதைன - பிறவி� ��ப�. ெவ�ளைட - ெதளி�. 

(3) 

1134 .ெவ�ளைட யானி� மாமி� மாமல�� 

க�ளைட யார� கம��ழ லா�மன 

ம�ளைட யா�� வைக�திற மா�நி�ற 

ெப�ெணா� பாக� பிறவிெப� ணாேம. 

(ப. இ.)  தி�வ��ெவளியி� உைறபவ� சிவ�. அவ�மி�க க�ைம�� ேத�� மண�� நிைற�த ��� 

விள�காநி�ற ம�� மாத� உ�ள�தா� அ�ளி�ெகா��� த�ைமய� அ�ல�. ஆயி�� அ� சிவ�� 

அ��மாதரா� ேதா��வி�க�ப�ேடா�. அ�� மாத��� அைர�ட�� ந�கிய அ�ப�. (ஆடவ� அ��நா�ட�ைடய 

மாத� �ைணயா� சிவைன அைட�� சிற���வ�. ம��நா�ட�ைடய மாத� �ைணயா� சிவைன அைடயா� 

பிற���வ�. இ���ைம �ைறேய வா��ைக��ைண நல� ெப�வழி� ேசற� என வ��வ� வைர ெச�த 

வா�ைமயா� உணரலா�.) 

(அ. சி.)  ெவ�ளைட - பரமஆகாய�. கம�...அைடயா� - மாதரா� கவர�ப�� த�ைமயி�லாத சிவ�. பிறவி 

ெப��� - பிறவி ெப�ணிட�திேலேய உ�டா�. 

(4) 

1135 .ெப�ெணா� ெப�ைண� �ண��தி�� ேபைதைம 

ெப�ணிைட ஆ�� பிற�� கிட�த� 

ெப��ைட ஆெண� பிற�பறி� தீ��கி�ற 

ெப��ைட ஆணிைட� ேப�ச�ற வாேற. 

(ப. இ.)  தி�வ�ளா�றலாகிய ெப� தி�வ�ைளேய தி���வாக� ெகா�� திக�� சிவனாகிய 

ெப�ைண� கல�தி��. (இஃ� அறி� அறிெவா� கல��� �றி��.) ஆ�யி�களி� அறியாைமயாகிய 

ேபைதைமையயக��� தி�வ�ளா�றலாகிய ெப�ணி� எ�ணமாகிய ந��� அ�வா�றைல� தி�ேமனியாக�ைடய 

ஆணாகிய சிவ�� ேதா�றி நி�றன�. (ேப�தலா� ெப�; ஆ�தலா� ஆ�; ேப�த�; ஏ�பி�த�. ஆ�த� - 

இ����த�.) எ� பிற�பக��� ெச�வியறி�� த� தி�வ��� ஆ��கி�ற அ�ேள தி�ேமனியாக�ைடய 



சிவெப�மானி� உ�ைம�ண��தா� �றியா� உணர�ப�� ெப� ஆ� எ��� ேப�� அ��வி��. ஈ��கி�ற - 

ேச��கி�ற. 

(அ. சி.)  ெப� - ச�தி. ஒ� ெப�ைண - ேபண�ப�ட ஒ�வனாகிய சிவ�ைத. (ெப�: ேப� எ�பதி� 

���க�) ெப�ணிைட யா�� பிற�� இ��த� - "உைடயா� ந��� நீயி��தி" எ�ற வா�கி� ெபா��. 

ெப��ைட ஆ� மாெதா� பாக�. 

 

1136 .ேப�ச�ற ந�ெபா�� கா�� ெப��தைக 

மா�ச�ற ேசாதி மேனா�மனி ம�ைகயா� 

கா�ச�ற ேசாதி கட� �ட��ண�� 

தா�ச�ெற� உ���� தாலி��� தாேன. 

(ப. இ.)  சிவ� 'மா�ற� மன�கழிய நி�ற மைறேயா' னாதலி� ேப�ச�ற இட�தி� உண�� ந�ெபா�ளாவ�. 

அ� ெப��தைக இய�பாகேவ மாசக�ற ேபரறி�� ேபெராளி. மேனா�மனி ம�ைகயாகிய பைகய�ற ேபரா�ற� ேபெராளி 

அ� சிவைன மண�தன�. அவ� எளிேய������ தாேன களி�பி�க� ெச�வாளாயின�. மா�: 

மா�ெசன�திரிபாயி��. ஆலி�த� - களி�த�. 

(அ. சி.)  மா�ச�ற - மா� அ�ற. கா�ச�ற - பைகைம அ�ற. 

(6) 

1137 .ஆலி��� க�னி அரிைவ மேனா�மனி 

பாலி� �லகி� பர��ெப� ணா�� 

ேவைல� தைலவிைய ேவத �த�விைய 

ஆலி� ெதா�வ� உக��நி� றாேன. 1 

(ப. இ.)  ஆ�யி�களி� அ�பி� கீடாக� களி�பி�க� ெச��� க�னி அரிய மேனா�மனி. அவ� உலகி� 

ெப��பய� அ�ளி நீ�கமற நிைற��நி��� ெப�ணாவ�. அவேள ஐ�ெதாழி� �ரி�� அ��டைலவி. அவேள மைற 

�த�வி அவைள இட�பா� ெப�� ஒ�பி�லாத சிவ� உய��� நி�றன�. உக�� - உய��. 

(அ. சி.)  ேவைல� தைலவி - ஐ�� ெதாழி�க���� �த�வி. 

(7) 

1138 .உக��நி� றா�ந�பி ஒ��த� க�ேணா� 

உக��நி� றா�ந� �ைழ�க ேநா�கி 



உக��நி� றா�இ� உலக�க� எ�லா� 

உக��நி� றா�அவ� த�ேறா� ெதா��ேத. 

(ப. இ.)  ந�பியாகிய சிவ� அழகிய ெந�றி�க��ட� உய��� நி�றன�. அவ� ஆ�யி�க� த� 

தி�வ�யி� �கேவ��� எ��� அ�� ேநா�க�தா� அ��யி�களிட��� �த�ைம ெப�றி��தன�. 

அைன��லக�க���� அவேன தைலவனா� நி�றன�. இைவயைன��� தி�வ�ள�ைமயி� தி��ேதா� 

�ண��தைமயா� வ�தன. அதனா� அ�ைமைய அைண�� உய��� நி�றா� எனப�. 'உக�ேப உய�த� உவ�ேப உவைக.' 

ெதா�. ெசா� - 305. 

(அ. சி.)  அவ� த� ேதா� ெதா��� - �ண���. 

(8) 

 

1. ெப�ணி�. தி���ற�, 54. 

" க�றா�. அ�ப� 4. 104 - 2. 

" ெத�பா� - 8. தி��சாழ�, 6. 

" உ����, ���ெதாைக, 295. 

1139 .��� �ைல�சி �ைழ�த ம��கின� 

��தி விரி�த �ண�கின� �ெமாழி 

��தக� சீற�� பாைவ �ண�விைன� 

ெதா�த க��த� ெசா�லகி ேலேன. 1 

(ப. இ.)  ஆ�யி�க�� அறிவமி�த� அளவறி�� ஊ�ட ஏ��� தி��ைலயிைன��, அ��யி�கைள 

உள�ெகா�� �ம�தலா� �வ�� தி�ம��கிைண�� உைடய அ�ள�ைம, ெபாறியைம�த ேதமைல�ைடயவ�. 

அவேள �ய தி�ெமாழியிைன�ைடயவ�. அவேள ெம��ண�� �� ைகவர� ெச��� சிறிய தி�வ�ைய�ைடயவ�. 

அவேள உயிேராவிய�த�. அவ� மறவா நிைன�ட� ஆ�யிேரா� ஒ�றா� ேவறா� உடனா�� �ண��� நி��� 

பைழைமயான தி���றி�பிைண� �க�� ஆ�றலி�ேல�. ��த� - அளவா� வா��த�. ��தக�: ஆ�ெபயராக 

ெம��ண�ைவ� �றி���. ெதா�த - பைழைமயான. 

(அ. சி.)  ��தி - ெபாறிகைள உைடய. �ண�கின� - ேதமைல உைடயவ�. ��தக� - மயிலிற� ேபா�ற 

ெம�ைமயான. 

(9) 



1140 .ெசா�லெவா� ணாத அழ�ெபாதி ம�டல� 

ெச�லெவா� ணா� திைக�த� கி��ப�க� 

ெவ�லெவா� ணாத விைன�தனி நாயகி 

ம�லெவா� ணாத மேனா�மனி தாேன. 

(ப. இ.)  ெசா�ல��யாத ேபெராளி�பிழ�� ���த சிவ�ல� ெப�றா� ேப�றிைன� க�� ேப�ெப�� 

ெச�வியி�லா� ெசா�ல�� ��யாதப� திைக�தி��ப�. அ�ஙனமி��ப�� மா�ற��யாத நட�பா�றலி� 

மைற�ப�ேளயா��. அவ� அ� �ைறயி�க� தனி�ெப�� தைலவியாவ�. அவ� மேனா�மனி என�ப�வ�. 

அவைள ெவ��த� எவ���� இயலாதெதா��. 

(அ. சி.)  விைன - மைற�த� ெதாழி�. ம�ல - ெவ�றிெகா�ள 

(10) 

1141 .தாேன இ�நில� தா�கிவி� ணா�நி��� 

தாேன ���அ�கி ஞாயி�� தி�க�� 

தாேன மைழெபாழி ைதய� மா�நி��� 

தாேன வடவைர� த�கட� க�ேண. 2 

(ப. இ.)  தி�வ�ள�ைமேய இ�நிலமாக��, �த�கைள� தா��� வி�ணாக��, தீ ஞாயி� தி�க� 

எ��� ���ட�களாக��, நீ��� 

 

1. ேபாைதய�. ச�ப�த�, 2. 146 - 2. 

" எ�ணரிய. 12. " 68. 

" க�லாதா�. தி���ற�. 402. 

2. இ�நிலனா�. அ�ப�, 6. 94 - 1. 

" ம�ணாகி. " " " 2. 

�தலா� மைழயாக�� நி�ப�. அவேள, ப�� தமி�நா��� வடஎ�ைலயாக அைம�த இமயமைலயாகநி�ப�. இ� 

மைல ஆத�� �� கடலி�க� அமி��தி��த�. அ� ெத�கட�ேகாளா� ேமெல��த�. 

(அ. சி.)  வடவைர - தமி� நா��� வட�கி�க�ேண��ள இமய�. த� கட�க�ேண த�கடலாயி��த 

இட�தி�க�ேண ேமேல கிள�பிய (வடவைர எ�� ெகா�க). 

(11) 



1142 .க��ைட யாைள� கல�த� கி��தவ� 

ம��ைட யாைர மனி�தரி� ��ெடாணா� 

ப��ைட யா�க� பைத�ப� றி��தவ� 

வி��ைட யா�கைள ேம�ற� க�ேட. 

(ப. இ.)  ெந�றி�க��ைடய தி�வ�ள�ைமைய� சா��தி��தவ� ெச�ெநறி மா��ைடய�. அவேர 

சிவ�லக� ேச��தவ�, த�மா�றமி�றி ஒ� நிைல�ப�� உய��தி��ப� க�ட உ�ைமயாள�. அவேர 

அ��ப��ைடயராவ�. அவ�க�� த�மா�றமாகிய ந��க�றி��ப�. 

(அ. சி.)  க��ைடயா� - மேனா�மனி. ம��ைடயாைர - (ம� - மா�சிைம) தி�வ�� ச�தி கல�த 

மா�சிைம உைடயவைர. ப��ைடயா� - மணி கட� �தலிய ப��வித நாத�கைள� ேக�டவ�. வி��ைடயா� - 

��தி�லைக உைடயவ�. 

(12) 

1143 .க�ெட� �ைச�� கல��வ�� க�னி 

ப�ெட� �ைச�� பராச�தி யா�நி��� 

வி�ெட� �ைச�� விைரமல� ைக�ெகா�� 

ெதா�ெட� �ைச�� ெதாழநி�ற க�னிேய. 

(ப. இ.)  தி�வ�� எ��� திைசகளி���ள உல�ட� க�விகைள� க�தியவளவாேன ேதா�ற�ற� க�� 

அவ��ட� கல�திய��� க�னி. அவ� உலக� ேதா�ற������ க���ற தா�ேபா� �லியாக நி�ப�. 

அ�ெபா�� அவ� வன�பா�ற� எ�� ெபய� ெப�வ�. அவ� தி�வ�ைய எ��ல���ளா�� ந�மல� ைக� 

ெகா�� தி��ைறேயாதி� தி��ெதா��ய�றி� ெதா�வ�. அவ� ெதா�ைகைய ஏ��� �ைணய�� �ரிய 

இைணயிலா� க�னியாக அவ� நி�றன�. 

(அ. சி.)  க�னி - நிைன��மா�திைரயி� எ�லா உலக�கைள�� உட��கைள�� க�விகைள�� 

ேபாக�கைள�� ஆ��வதா� க�னி என�ப�டா�. 

(13) 

1144 .க�னி ஒளிெயன நி�றவி� ச�திர� 

ம�னி யி��கி�ற மாளிைக ெச�நிற� 

ெச�னி யி��பிட� ேச�பதி னா�ட� 

ப�னி யி��ப� பராச�தி யாேம. 



(ப. இ.)  தி�க� ேபா�ற ெந�றிைய�ைடய ேபெராளிேச� தி�வ�ள�ைம, நிைலெப�றி���� வளமைன 

ஆயி�களி� ெந�றியா��. அவ� நிற� ெந�நிற� ஆ��. கைல பதினாறா��. யாவ�� பாரா��� �கழ 

எ��த�ளியி��பவ� தி�வ�ள�ைமேய. 

(அ. சி.)  ச�திர� - மதி ேபா�ற ெந�றிைய�ைடய மேனா�மனி. ெச�னி இ��பிட� - மேனா�மனி�� 

இ��பிட� ெச�னியி�. பதினா� - பதினா� கைலக�. 

(14) 

1141 .பராச�தி ெய�ெற�� ப�வைக யா�� 

தராச�தி யான தைல�பிர மாணி 

இராச�தி யாமள வாகம� தாளா�� 

�ராச�தி ேகால� பல�ண�� ேதேன. 

(ப. இ.)  தி�வ�ள�ைம எ�கால��� பலவைகயா�� அைன�ைத�� தா��� ஆ�றலளாவ�. அவேள 

�த�ைமயான அ�� �� அளைவயளாவ�. அவேள ேபரரசியாவ�. அவேள யாமளவாக ம�தளாவ�. இ�தைகய 

தி��ேகால�கெள�லா� ெச�வி �தி��த வழி�த� �த� ���மா� எ��த��� தி�வ�ள�ைமயி� 

தி��ேகால�களா��. இ���ைம தி�வ�� �ைணயா� உண��தன�. 

(அ. சி.)  தராச�தி - தா��� ச�தி. தைல�பிரமாணி - ��கியமான தமி�நா�மைறைய�ைடயவ�. 

இராச�தி..... ஆ�� - ஒ�ப� ஆகம�களி� ஒ�றாகிய வியாமள ஆகம�தி� சிற�பி��� �ற�படாநி�ற ச�தி. 

�ராச�தி - ��வாக நி�ற ச�தி (�� + ஆச�தி). 

(15) 

1146 .உண���ல ேகைழ�� ேயாகினி ச�தி 

உண���யி ரா�நி��� உ�னத� ஈச� 

�ண��ெதா� கால��� ேபாகம தாதி 

இைண�� பரெம� றிைச�தி� தாேன. 

(ப. இ.)  சிவ�� அ��ட� ஒ�கால�� இைண�� ஆ�யி� வா��ற� ேபாகநிைலயாகிய வா�� நிைலயி� 

பரெம�றி��தன�. அ�பர��ட� இைச�த பராச�தி த� ஈச� ஆகிய சிவ� தி���ள�ெகா�ள 

ேயாகினிச�தியாகிய நட�பா�றலா� ஏ�லக�கைள�� உண��சியா� ேதா��வி�த�. ேதா��வி�த ஏ�லக�களாகிய 

ஏ�வைக� பிற��யி�க��� உயி���யிரா� நி�ற�� அ�வா�ற���ரிய அ�ைமயா��. 

(அ. சி.)  ��னத� - ஆ�க� ெதாட����. 



(16) 

1147 .இ�வ� ெப��தைக எ�ெப� மா�� 

ெபா�வ� க�வி�� ேபாக� மாகி 

ம�வ� �ழலி மேனா�மனி ம�ைக 

அ�வ� க�வி�� ஆ�ழி ேயாகேம. 

(ப. இ.)  இஃ� எ�� ��ட�ெப�� அ�ைம��, ெப��தைகயாகிய சிவ�� க�வி�� அத� பய�� ேபா�� 

ெபா��தியி��தன�. 

ேத� நிைற�த மல���ய மேனா�மனிம�ைக எ��� அ�ைம ஆ�யி�க� க��� க�வி�� அத� பய�மா� நி�ப�. 

ஆ�ழி - ஆரா�மிட��. ேயாக� - ��யி���� பய�. 

(அ. சி.)  இ� - ச�தி�� சிவ�� ேச��த கா�சி. 

(17) 

1148. ேயாகந� ச�தி ஒளிபீட� தானா�� 

ேயாகந� ச�தி ஒளி�க� ெத�கா�� 

ேயாகந� ச�தி உதர ந�வா�� 

ேயாகந� ச�திதா� உ�தர� ேதேர. 1 

(ப. இ.)  சிவ�ட� வி���பிரியாத தி�வ�ளா�ற� ஒளி விள��� இ��ைகயாகிய பீடமா��. அ�வா�றேல 

தி���வி� தி��கமா��. அ� �க� ெத��க� ேநா�கியதா��. அ�வா�றேல வயிறா��. அ�ேவ ந�வா��. 

அ�வா�றேல தி�வ�யா��. அ� தி�வ�ேய உய�வற உய��த சிற�பா��. உ�தர� - உய��. இதைன அறிவாயாக. 

(18) 

1149. ேத��ெத� ேமலா� சிவன�கி ேயா�ற 

வா��ெத� மாைய� ம�தம தா�நி��� 

ஓ��ெத� வி���� நாத�� ஓ�கிட� 

���ெத� கி�றன� ேகா�வைள தாேன. 2 

(ப. இ.)  தி�வ�ள�ைம (ச�தி) ேபெராளி�பிழ�பா� சிவ�தி�� ஒ����. அ�ேவ ேபெரா��கநிைல 

அ�நிைலயி� மாயாகாரிய�க�� த� �த�காரணமாகிய மாையயி�க� ஒ����. அ� மாைய தி�வ�� 

ஆ�றலி�க� ஒ����. இ�ேபா� உலக�ேதா�ற�தி�க� சிவ�தி� நி��� அ�ளா�ற� ெவளி�ப��. அ� 

ெவளி�ப�ட�� மாையயி�க� ெசா����பாக� ேதா��� ஓைச�� ஒளி�மாகிய நாதவி���க� அ�ைமயி� 



நிைனவா�றலா� ேதா���. அைவ ெதாழி�ப�மா�, அழகிய வைளயலணி�த அ�ைம�� அ�பனிடமாக நி�� 

�ைன�ெத�கி�றன�. 

(19) 

1150. தானான வாெற�ட தா�பைர� ��மிைச 

தானான வா�மீ ேர�� சமகைல 

தானான வி�� சகேம பரெம�� 

தானா� பரவா தைனெயன� த�கேத. 

(ப. இ.)  பைரயாகிய தி�வ�� �ல�தலாகிய ஆ� நிைல�கள�க��, அக�தவமாகிய எ��ேயாக 

நிைலக�� தன�� இட� எ�� ெகா�ட��வ�. அ�ேபால அ�வைக வழிக�� பதினா�� உலக�க�� 

தானாக� கல�தி��ப�. கைலவ�வாக� சைமய�ப�ட உலகி�� �தலா� வி���� தானாக நி�ப�. பரமனாகிய 

நாத�� தானா�. இ� 

 

1. ெதா��ழி. கலி�ெதாைக. 129. 

" க�ணி. �றநா��, கட�� வா���. 

" உ�வ��. சிவஞானசி�தியா�, 1. 2 - 27. 

2. ேதா��. 8. தி��ேகா���பி, 18. 

தி�வ�� தி�வ��ேப�ைற அ�ெபா�� கா�டா� மைற�தலி� மைற�பா�ற� என� த�கெத�றன�. பரவாதைன - 

ேம�றைட; ேமனிைலைய� கா�டாத தைட. பர� - ேம�. வாதைன - தைட. 

(அ. சி.)  ஆ� - ஆறாதார�. எ�� - எ��ேயாக�க�. ஆ� - நிராதார� ஆ�. ஈேர� - பதினா� உலக�க�. 

(20) 

1151. த�க பராவி�ைத தானி� பாேனழி� 

த�ெக� ேமா�� திர�ெசா�ல� ெசா�லேவ 

மி�கி�� எ�ச�தி ெவ�ணிற ��க�ணி 

ெதா�க கைதேயா� ெதா��� திைரயாேள. 

(ப. இ.)  மிக�� சிற�த தி�வ�ளி� கைலைய� பயி�த�� ஏ�றநா� ����டாகிய பரணிநாளா��. 

ப�ைட� கால�தி� கா��திைகைய �த�நாளாக� ெகா�� எ�ணி��ளா�க�. அதனா� பரணிநா� 

இ�ப�ேதழா� நாளாயி�� அ� தி�வ�� கைலைய� பயி�வா��� ஒ�பி�லாத விைடபகரேவ ெவளி�ப��� 



ேதா��வ�. அவ� எ��� ச�திகைள�ைடயவ�. அவ� ெவ�ளிய நிற�ைடயவ�. அவேள ��� 

தி��க�கைள� �ைடயவ�. அவேள அைம�த காரண��ட� அரிய பைழைமயான ��திைரைய�� உைடயவ�. 

உ�திர� - விைட. ெசா�ல� ெசா�ல: அ���. கைத - காரண�. உ��திரெமன�ெகா�� தி�ெவ�பாைவ�க� 

எ�ேபரா�ற� வ�மா� ��தைல ஒ��� கா�க. நா� - ந�ச�திர�. 

(அ. சி.)  இ�பாேன� - இ�ப�ேத� வயதி���. உ��திர� - உட� உ�திைய அைட�� அ�ெச��� ம�திர� 

(உ� - உட�; திர� - உ�தி.) 

(21) 

1152. ��திைர ��றி� ���தெம�� ஞான�த� 

த��வ மாய�ல வாய சகல�த� 

ைவ�த பராபர னாய பராபைர 

ச�தி� மான�த ச�தி�� ெகா�ேக. 

(ப. இ.)  அ�� அறி� ஆ�ற�கைள விள��� �வைக ��திைரக�� ���த ��திைரயாகிய அறி� 

��திைர�ைடயவ� அ�ள�ைம. த��வமாகிய உல�ட�க�ட� கல�பா� ஒ�றா�, ெபா�� த�ைமயா� ேவறா�, 

உத�தலா� உடனா� எ�லாமாயி��பவ�� அவேள. அவ� அ�� ெச�த�ெபா���� சிவெப�மா���� 

தி�ேமனியாக�ைடயவ�. நட�பா�றலாகிய ஆதிச�தி��, வன�பா�றலாகிய இ�ப� ச�தி�� சிவைனவி��� பிரி�� 

நி�லாதவ�. அதனா� அ�வி�வ�� சிவைன மண�கி�றன� எ�றன�. ெகா��: மண�கி�றன�. 

(அ. சி.)  ெகா�� - வாசைன, ந�மண�. 

(22) 

1153. ெகா�கீ�ற ெகா�பி� ���ைப� �லா�க�னி 

ெபா�கிய ���ம� ேதாளி ெபா��தின� 

அ��ச பாச ெம�மகி ல�கனி 

த�� மவ�மைன தானறி வாேய. 

(ப. இ.)  அ�ள�ைம மண�கம�கி�ற ெகா��ேபா�� இைடயிைன�ைடயா�. ���ைபேபா�ற தி��ைலைய 

உைடயவ�� அவேள. அவேள அ�� விள�க��ட� திக�� க�னி; ���மநிற�திைன உைடயவ�. ேதா���� 

கயி�� உைடய தி��ைகயிைன�ைடயவ�� அவேள. எ�லா�லக�களி�� நிைற��நி�பவ�� அவேள. அவ� 

அ�யா� அக�தாமைரயி�க� வீ�றி��பவ�. இவ�ைற அ�யவ��� அ�தி�வ�� உண��த உண��� ஒ��� 

த�ைம அவ��� எ���. அவ�த� ெந�சகேம அ�ைம உைற�� உைற�ளா��. 



(23) 

1154. வா� மன�� கட�த மேனா�மனி 

ேப�� கண�� ெபரி�ைட� ெப�பி�ைள 

ஆ�� அறி�� கட�த அர���� 

தா�� மக�ந� தார� மாேம 1. 

(ப. இ.)  மா�ற� மன� கழிய நி�ற மேனா�மனி அ�ைம தி�வ�ேபா��� ேப�க��, �த���ட�க�� 

மி�தியாக�ைடய ெப�பி�ைள. ேத��� ெதளி�� எ�டாத சிவெப�மா���� தா� மக� மைனவி�ெம��� 

�ைறைமயிைன�ைடயளாவ�. ��ப�ைத�தா� ெம� அ�ைனெம�; இதி� நி��� ��ப��நா�காவதாகிய 

அ�ேளா�ெம� ேதா���. இ�நிைலயி� தாயாவ�. ��ப�தாறாவதாகிய அ�த� ெம�யினி��� 

��ப�ைத�தாவதாகிய அ�ைன ெம� ேதா���, இ�நிைலயி� மகளாவ�. ��ப��நா�காவதாகிய அ�ேளா� 

ெம� அ��� (ச�தி) ஆ�டா�� (சிவ�) ��ய சதாசிவ த��வமா��. இ�நிைலயி� மைனவியாவ�. (1099) 

(அ. சி.)  ேப�� கைர��-உயி����ட�க�. (பிற�� எ��பத�� ��திய நிைல). அர���� தா� - ச�தி 

த��வ�தினி��� சதா�கிய த��வ வாசியாகிய சதாசிவமாகிய அர� ேதா��வதா� தாயாகி��; மக� - 

சிவத��வ�தினி��� ச�தி த��வ� ேதா��வதா� சிவ���� மகளா��; தார� - ஆதி ச�தியாகி நி�� ச�தி 

த��வ�தி� சதாசிவ நாயனாேரா�� �� இ��� உலக�� ப� உயி�க�� ேதா��வத�� ஏ�வாயி��தலா� தார� 

ஆ�� நி�ற அவசர ேபத�கைள ஆ��� அறி��ெகா�க. 

(24) 

1155. தார� மா�வ� த��வ மா�நி�ப� 

காரண காரிய மா�� கல�பின� 

�ரண வி�� ெபாதி�த �ராதனி 

பாரள வா�திைச ப��ைட யாேள. 

(ப. இ.)  சிவ��� மைனவியாகநி��� அ�ள�ைம, அவ��� அறிவா�றலாக�� நி�ப�. இ� கல�� உலக� 

ேதா�ற�தி� காரண காரிய� ெதாட�பா��. அவேள �மாைய�ட� நிைற�� மைற� 

 

1. மி�னிைட�. 8. தி��ெபா� ��ண�, 13. 

" தவள�த " தி��ேகாைவயா�, 112. 

" சிவ�ச�தி. சி�தியா�, 2. 4-27. 



திய��� ெபா�பினளாவ�. அவேள ெதா�ைமய�மாவ�. நில எ�ைலயாக� �ற�ப�� ப����ல�கைள�� 

உைடயவ�� அவேள. �ல� - திைச. 

(25) 

1156. ப�� �க�ைட யா�ந� பராச�தி 

ைவ�தன� ஆற�க நா�ட� றா�ேவத� 

ஒ�தன� ஆதார� ஒ��ட� ஓ�கிேய 

நி�தமா� நி�றாெள� ேநரிைழ �ேற. 

(ப. இ.)  சிவெப�மான� �றாக� திக�� தி�வ�� அ�ைம, �ல� ப�தாதலி� ப��� 

தி��க�கைள�ைடயவ�. அவ� ேபர�� எ��� ெபய�ைடய பராச�தியாவ�. அவேள தி�நா�மைற�� க�வியா� 

ஆ� உ����க�� ஆ�யி� உ�ய ஓ�வி�தன�. அவேள அ�தனாகிய சிவ��� அ��, தி�ேமனியாதலா� 

தா��வதாகிய ஆதார� ஆகி�றன�. ஒ����ேபா� அ�� அ�த�� ஒ���தலா� தா�க�ப�வதாகி�ற�. 

இ��ைறயாக� தான�வா� த�ைமயி� சிவ�� அ��� எ��� பிரி�பி�றிநி�� அ��ெச�வ�. 

(அ. சி.)  ப�� �க�ைடயா� - ஆதார ஆேதய ச�தியி� �க�க� ப��. ைவ�தன� - த� கர�திட��� 

�வ� உ�வமாக ைவ��ளா�. ஆற�க� - தமி� அ�க ��க� ஆ�. நா�ட� தா� ேவத� - தமி� மைறக� நா��. 

(26) 

1157. �றிய க�னி �லாய ��வ�த� 

சீறிய ளா�ல ேக�� திக��தவ� 

ஆரிய ந�ைக ய�த பேயாதரி 

ேப�யி ராளி பிறிவ�� தாேள. 

(ப. இ.)  தி�வ�ள�ைம எ��� க�னி எ��� �ற�ப�வ�. அவ� விள��� ��வ�த�. நட�பா�றலாக 

உலேகழி�� இைய�திய���கா� ��சின� ெபா��தியவ�� அவேள. வன�பா�றலாக ஆ�யி�க�� ெச�வி 

வா��தவ�ைற அரன���� ேச��தலா� நிைற�த ேபர�� உ�ள ந�ைகயாகி�றா�� அவேள. அவ� 

அைன��யிைர�� அ�� காரணமாக� கா�கி�றன�. அவ� ஆ�யிரினி��� பிரிய ேவ��ய மலமாைய 

க�ம�கைள� பிரிவி�தன�. ஆரிய - நிைற�த பிறிவ��தா�: பிறி� - பிரிய ேவ��ய மலமாைய க�ம�க�. 

(அ. சி.)  ஆரிய ந�ைக - மகிைம ெபா��திய ம�ைக. பேயாதர� - பா� நிைற�த �ைல�தட�. ேப� 

உயிராளி-எ�ணிற�த உயி� வ��க�கைள ஆ��வி�பவ�. 

(27) 



1158. பிறிவி�றி நி�ற ெப��தைக� ேபைத 

�றிெயா�றி நி�றி�� ேகாமள� ெகா�� 

ெபாறிெயா�றி நி�� �ண��சிெச� தா�ேக 

அறிெவா�ற நி�றன� ஆ�யி ��ேள. 1 

 

1. விள�பிய. சிவஞானேபாத�, 5. 

(ப. இ.)  தி�வ�� ஆ�யி�கைளவி��� பிரியா�நி��� ெப��தைக அ�ைம. ேபைத - இர�க��ள தா�. 

அகவழிபா� ெச��� அ�ப�க� �றி��� �றி�பி� ெபா��திநி��� இளைம�� அழ�� ெம�ைம�� வா��த 

ேகாமள�ெகா��� அவேள. அறிக�வி�ட� ஒ��நி�� அவ�ைற� ெதாழி�ப��தி ஆ�யி�க�� உயி���யிரா� 

நி�� அ� �யி�களி� அறி��� அறிவாயி��பவ�� அவேள. 

(28) 

1159. உ�ள�தி ��ேள �டனி�� ைதவ�த� 

க�ள�ைத நீ�கி� கல��ட ேன��கி� 

ெகா�ள� தவெநறி ��ய இ�ப�� 

வ�ள� றைலவி ம���� �ரி�ேத. 1 

(ப. இ.)  தி�வ�� உயி���யிரா� உ�நி�� உடனா� ஐ��ல ேவடரி� க�ள�ைத� ��வா� வ�� 

உ�ைம�ண��தி நீ�கின�. அவேள பிரி�பி�றி ஒ�றா�� கல�� ெபா��தி, சீல� ேநா�� ெசறி� அறி� எ��� 

ந�றவ� நா�கிைன�� ெகா��வி��, அதனா� ெப�கிய இ�ப�ைத� ெப�வி�� வ�ள� தைலவி�மாயின�. 

இ�ெசய� அைன��� விய��ைடய ெசயலா��. ம��சி - விய��. 

(அ. சி.)  வ�ள�றைலவி - உயி� வ��க�க���� ைக�மா� க�தாம� ந�லறிவிைன ஊ��� 

வ�ள�ற�ைம வா��த தி�வ��ச�தி. 

(29) 

1160. �ரி�த�� ெச�கி�ற ேபாகமா ச�தி 

இ��த�� ெச�கி�ற இ�ப� அறியா� 

ெபா��தி இ��த �த�வி� வ�ண� 

தி��த வில�கி� இனிதி�� தாேள 2 



(ப. இ.)  ஆ�யி�க��� அகமி��� வா�வாகிய ேபாக�ைத அ��� ேபரறிவா�ற� அ�ைமயாவ�. 

உண�வி� த�கி ஒ�பிலா இ�ப� ஊ��� இ� உ�ைமைய� சிலரறியா�. உயி�ெதா�� அைம��விள��� அ�ைம 

ெச�தாமைர வ�ண� தி�ேமனிைய�ைடயவ�. ஆ�யி�கைள ஈேட��� �றி��ட� ேபரளி��� இனி தி��தன�. 

(அ. சி.)  �வ...இல�கி - ெச�தாமைர ஆசன�தி. 

(30) 

1161. இ��தன� ஏ�திைழ எ��ள ேமவி� 

தி��� �ண��சியி� ேத���ண�� ��னி 

நிர�தர மாகிய நிரதி சயெமா� 

ெபா��த வில�கி� �ண��சி அ�ேவ. 

(ப. இ.)  அ�ேய� உ�ள�ைத� ெபா��தி� தி�வ�� அ�ைம இ��தன�. நாெம�லா� ஆ�டவ� தி�வ�� 

ேபரி�பமாகிய எ�ைலயி�லாத விய�த� இ�ப�ைத� ெப�� எ��� ஒ��ேபா� வாழ� 

 

1. ஐ��ல. சிவஞானேபாத�. 8. 

2. ேபாகமா��த. ச�ப�த� - 1. 

சிவெப�மா�ட� அ�ைம ெபா��தியி��ப�. அதனா� ஆ�யி���� பிரிவி�லா� ேபரி�ப� உ��. எ�ைலயி�லாத 

விய�த� இ�ப� - நிரதிசயான�த�. 

(31) 

1162. அ�இ� எ��� அவாவிைன நீ�கி� 

�திய� ெச�� �ழி�ற ேநா�கி� 

விதிய� த�ைன�� ெவ�றிட லா�� 

மதிமல ரா�ெசா�ன ம�டல ��ேற. 1 

(ப. இ.)  உ�திெகா��தலி�லா� உ��� ெநறி அ�ேவா இ�ேவா என� த�மா�� ஆைசைய நீ�கி, 

அ�ள�ைமைய அக��� �ற��� ஒ��� வழிப��, உயி��� ஒ��கியி��� இைடயறா� ேநா�கினா� ஊைழ�� 

உ�ப�க� காணலா�. இ�ேவ விதிைய ெவ��வதா��. அ� வ�ைம அமி�த� ெபாழிகி�ற தி�க� ம��ல�ைத 

இ��ைகயாக� ெகா�டவ�. அவ� �றிய�ளிய ம��ல� ��றா��. 'சிவயநம' என� சி�தி�தேல விதிைய 

ெவ��� மதியா��. 

(அ. சி.)  மதிமலரா� - அ�த� ெசாரிகி�ற ம�டல�தி� உ�ள ெச�தாமைர� பீட�தா�. 



(32) 

1163. ���ள ம�டல� ேமாகினி ேச�விட� 

ஏ��ள ஈரா ெற�கைல உ�சியி� 

ேதா�� மில��ற வா�த� மாமாைய 

ஏ�றன� ஏழிர� ���ெவா �ேற. 

(ப. இ.)  ேமாகினியாகிய உண��ெம� - அ��தமாைய கால� நியதி கைல எ��� ��� பிரிவிைன�ைடய�. 

அைவ ப�னிர�டாக� காண�ெப�� கைல��வி� காண�ப��. இத��� �றி�ேகாளாக இ��ப� மாமாைய எ��� 

�மாைய. இவ�ைற� பதினா� கைலயாக�� ப�னிர�� கைலயாக�� ஏ�றன� அ�ைம. 

(33) 

1164. இ��வி னி�ெற� நாத� இரவிேபா� 

வ��பி� நா�கி� மதி�ெத�� க�ட�தி� 

உ�திய ேசாதி இதய� ெத��ஒலி 

இ��வி� ேம��ற ஈற� தாேன. 2 

(ப. இ.)  இ��வாகிய �மாையயினி�ெற�� ��ப�தாறா ெம�யாகிய ஒலி நாத� நிைற�யி� அக��� 

பகலவ�ேபா� கதிெராளியாக� ேதா�றி� ெசவியி� (ைவகரி) ெபா���மா� நா�கி� எ�� 

 

1. அ�ச. அ�ப�, 5. 65-6. 

" ஊைழ��. தி���ற�, 620. 

" சிவாய. ந�வழி, 15. 

2. ைவகரி, உ��ண, ேவ��ைம�, ���ம, சிவஞானசி�தியா�, 

1. 1. - 20 - 3. 

" உ�னல��. சிவ�பிரகாச�, 3. 

அத� ��னிைலயாகிய க�ட�தி� ெவளி�த��� மிட�ேறா (ம�திைம)ைசயாக நி���. அத� ��னிைலயாகிய 

நிைன� (ைபச�தி) ஓைச தி�க� நிலெவா�� இ����. இத�� ��னிைலயாகிய ��ேணாைச ஒ�� 

உ�ெடனி�� இைவேபா� ஒ�பி�ைவ��� �ற��யாைமயா� இ�ேவ ஈெற�றன�. 

(34) 

1165. ஈற� தா��த� எ�ணிர� டாயிர 



மா�த� இ�றி மேனாவச மாெயழி� 

�ற� ெச��� �க�த� �ழிய� 

ேபற� ெச�� பிற�தி�� தாேள. 

(ப. இ.)  ���த ��வாகிய தி�வ�ள�ைம �த�வியாவ�. அவளி��ைக பதினாறாயிர� 

இத�கைள�ைடயதா� மா�தலி�லாம� அ�ப� மன�தட��வதா� அழகிய மதிம�டல� தாமைரயா��. இ�ேவ 

சிற�த ந�மண� கம�� வி��வா��. இதனா� உயி�க��� ேபற�ளி� கா�சி� �லனா� உ��ட�� 

ேதா�றியி��தன� எ�ப� �லனா�. 

(35) 

1166. இ��தன� ஏ�திைழ ஈறதி லாக� 

தி��திய ஆன�த� ெச�ெநறி ந�ணி� 

ெபா��� �வன�க� ேபா�றிெச� ேத�தி 

வ��த இ��தன� ம�ைகந� லாேள. 1 

(ப. இ.)  தி�வ�ள�ைம ��வாக மதிம�டல�தி��தன�. எ�லா �லக�களி�� அவரவ� விைன�கீடாக� 

பிற�� வா�� உயி�க� �ய�� வழிப��� ெச�ெநறி �ைற�ப� ஒ�கி� ேபரி�பெம�தி வாழ ம�ைக ந�லா�� 

எ��த�ளியி��தன�. ம�ைகந�லா� - தி�வ�ள�ைம. 

(34) 

1167. ம�ைக�� மார�� த�ெமா� ��நி�� 

அ��லி ��� அக��ற� பா��தன� 

ெகா�ைகந� லா�� �மார�க� ஐவ�� 

த�களி� ேமவி� சட��ெச� தாேர 2 

(ப. இ.)  ம�ைகயாகிய தி�வ��� மாரனாகிய சிவ�� ஒ�ப நி�� த�மி��� உ����ற�� 

உ��ேநா�கின�. அதனா� அ�ேளா�, ஆ�டா�, அர�, அரி, அய� எ��� ஐவ�� �ைறேய ேதா�றின�. 

இ�ைவவ�� �ைறேய அ�ள�, மைற�த�, �ைட�த�, கா�த�, பைட�த� எ��� ஐ��ெதாழி�கைள�� 

அ�ளாைண ெப��� �ரிவாராயின�. ச�தி�� சிவ�� அ��லியாகிய மக� (�ல�ப�தி) த��வ�ைத� சீக�ட 

�ைனவ� வாயிலாக� ெதாழி�ப���வ�. அ�ெபா�� ெகா�ைக ந�லாளாகிய எ��சிெம� ேதா���. அதிலி���� 

�மர�க� ஐவ�களாகிய ��த� (��ைம) ஐ��� 

 



1. க�லாதா�. அ�ப�, 6. 84 - 8. 

2. சிவ�ச�தி. சிவஞானசி�தியா�, 

2. 4 - 2. 

���. அவ�றினி��� �த�க� ேதா���. �த�க� உலகமா� ெதரி��. இ� வைகயாக� ��வா��ள�. 

எ��சிய�ைம - ஆ�காரத��வ�. 

(49) 

(அ. சி.)  மார� - சிவ�. அ��லி...பா��தன� - மாைய�� உயி�� ��ட�க�� த�கி இ���� 

அேதா�க�ைத� பா��� அ�� ��ட�கைள� கிள�பிவி��� பி� �ற� ேநா�க ச�திய�� ெப�ற சதாசிவ� �த� 

பிரம� வைர உ�ள ஐவ��. சட�� - ஐ�ெதாழி�. 

(37) 

1168. சட�க� ெச�� தவ��ரி வா�க� 

கட�தனி ��ேள க��வ ராகி� 

ெதாட��ெத� ேசாதி ெதாைளவழி ஏறி 

அட�கி�� அ�பின தாயிைழ பாேல. 

(ப. இ.)  �ற�ேத ேவ�வி �தலிய சட��க� ெச�� தவ� �ரி�� ந�ெனறியாள� அக�ேத�� அ� 

வழிபா�ைட� பயி�வாராயி� உயி���யிராகிய தி�வ�ள�ைம ேபெராளியாக� ேதா��வ�. அ�வ�ெளாளிைய� 

�ைணயாக�ப�றி ேம�ெச�� அ�பி�க� அட��த�ேவ���. அ�ஙன� அ�பி�க�ணட�கி நி�பா� 

அ�ைமயா� தி�வ�ைய�ேச�வ�. 

(அ. சி.)  கட� - ேதக�. 

(38) 

1169. பாலி� தி���� பனிமல ராறி�� 

ஆலி� தி���� அவ�றி� அக�ப� 

சீல�ைத நீ�க� திக��ெத� ம�திர� 

�ல�� ேமல� ��த� வாேம. 

(ப. இ.)  அகநிைல�கள�களாகிய ஆறாதார�� தாமைர மல�களாக அைம���ெகா�ள�ப��. அவ��ட� 

ெபா��தி� களி�தி���� அ�நிைல�� தி�வ�ள�ைமைய� ேசர� ெச�வா��� நீ��த� ேவ���. அ� 



நிைலயிைன��நீ�கி ேமேலா��த� ேவ���. அ�ஙன� ேமேலா��த��� �ைணயா� ம�திர� 'நமசிவய' 

எ�பதா��. இ�ேவ ����ேபா�� தனி �த� தமி� ம�திரமா��. 

(அ. சி.)  பனிமல� ஆறி�� - ஆதார�க� ஆறி��. 

(39) 

1170. ��� வதன�தி �க�ெதா� ��க�ணி 

ச�தி சதிரி சகளி சடாதரி 

ப��� கர�தி பராபர� ைப�ெதா� 1 

வி�தகி எ���ள ேமவிநி� றாேள. 

(ப. இ.)  ����ேபா�� அ�ெளாளி வீ�� தி��க�திைன�ைடயவ�. ஒ�ெவா� தி��க��� ����� 

க�கைள�ைடயவ�. அறிவா�றல�; திறைமமி�கவ�. உயி�க� உ��� ெபா���, அ�ளா� தி�ேமனி ெகா�பவ�. 

விரி�த தி��சைடயிைன�ைடயவ�. ப��� 

 

1. ேதா��. 8. தி��ேகா���பி, 18. 

கர�திைன�ைடயவ�. கர� - தி��ைக. சிவெப�மா� ஒ� ��றிேல மாறா� விள��� ஒ�பிலா வைளயைல 

அணி�தவ�. விய�த� காரணமா��ளவ�. அ�தைகய தி�வ�ள�ைம எளிேய� உ�ள� ெபா��தி நி�ற�ளின�. 

(40) 

1171. ேமவிய ம�டல� ���ட� கீெழரி 

தாவிய ந�பத� த�மதி ய�கதி� 

�வ�� �� �த�வியா� ��நி�பா� 

ஓவி� ேமலி� உ�ெளாளி யாேம. 

(ப. இ.)  ெபா��திய ம�டல�க� ��றி���� உரிய ெத�வ�களாக� க�த�ப�ேவா� தீ, தி�க�, ஞாயி� 

என�ப�வ�. இ� �வ�� �த�வியாரி� தி��� அவ� தி�வாைணைய ேவ�� நி�ப�. அ� �த�வியாரி� 

தி�வ��ஒளி இைடயறா� விள�கி�ெகா������. கீெழரி: நில�தினி��� ேமேலா��� எரி. தாவிய ந�பத�: 

வான�. தி�வ�� ஒளி க���ய கால��� அக�� விள��மாதலி� ஓவி�� எ�றா�. ஓவி��: க�����. 

(அ. சி.)  ஒவி�� - வில�கி��. 

(41) 

1172. உ�ெளாளி �விர� ேடா�கிய அ�க�க�  



ெவ�ெளாளி அ�கியி� ேமவி அவெரா�� 

க�ளவி� ேகாைன� கட��ட ேனநி��� 

ெகா�ள வி��தி� ெகா�ய� தாேம. 

(ப. இ.)  தி�வ�ள�ைம அக�ேத ஒளிேயா� காண�ப�� ஆ� நிைல�கள�க���� ஒளிெகா���� 

ெகா������ �த�வியாக� ெபா���வ�. ெபா��தி அ� நிைல�கள�க���ரிய ெத�வ�க�ட� ேத�வழி�� 

ெகா�ைறமாைல யணி���ள சிவெப�மா� வழி� கல�� உடனா�நி�ப�. அவேள, மிக�� இய�ைக� ��ைம 

எ�தியவ�. 

(42) 

1173. ெகா�ய திேரைக ���� இ��ப� 

ப�ய� வா�ைன� ைப�கழ லீச� 

வ�வ� வான�த� வ�� �ைறேய 

இ��த� ஆற�க� ஏ�திைழ யாேள. 

(ப. இ.)  ஒ��காயைம�த சிற�த வைரக�� ����வா� தி�வ�� உ�ளி��தலா� ெபா��திய நிற� 

விள��கி�ற ெபா� கழலணி�த சிவெப�மானி� தி���வ� ேபரி�பமா��. அ� தி���வா� விள��� அ�ைம 

ஆறாதார�க��� �த�வியாவ�. 

(43) 

1174. ஏ�திைழ யா�� இைறவ�க� �வ�� 

கா�தார மா�� கைல�த� ஈெர�� 

மா�த �ள�தி� ம�திர ரா��� 

சா��தன� ஏ�த இ��தன� ச�திேய. 

(ப. இ.)  தி�வ�ள�ைம�� அவ� ஆைணவழி இய��� அய�, அரி, அர� எ��� கட�ள� �வ��, 

அ�வைக ஓைச��, பதினா� கைலக��, தீெநறி� ெச��தா� ந�ெனறி� ெச���� ��வந� ஆைண��, 

மைறெமாழி ஆரா���, ெகா�டவளா�� சா��தவ� வழிப�ேட��� த�ைமயளா� வீ�றி��தன�. �ள� - ெந�றி; 

��வந�. 

(44) 

1175. ச�திெய� பாெளா� சாதக� ெப�பி�ைள 

��தி�� நாயகி எ�ப தறிகில� 



ப�திைய� பாழி� உ��தஅ� பாவிக� 

க�திய நா�ேபா� கத�கி� றாேர. 1 

(ப. இ.)  ச�திெய�� ஓத�ெப�� ெப�பி�ைள ேதா�றா� �ைணயாவ�. அவ� ஆ�யி�க� எ�லா� 

ந�ெனறி நா�ைம பயி�� நாயன� தைல��ட� ெப�வத��� �ைண�ரிவ�. அ�வ�ைம வீ�ேபறளி��� 

ேம�ைமய�. அவ� தி�வ�யி� ேச��பி��� ேபர�பாகிய ப�தியிைன� பாழாக உ��த அறிவிலாதவ� �ைர��� நா� 

க�யாெத�ப�ேபா� பயனி�றி மைறெமாழி�� கத�கி�றா�க�. இவ�கேள 'அசி�க ஆரிய�க� ஓ�� ஆத�க�' 

என� தி�மாளிைக� ேதவரா� அைறய�ப�ேடாராவ�. ேம�� ந�கீர ேதவரா� 'ஆரிய� ��தக� ேப�ெகா�� 

�ல����' என� க�ய� ப�ேடா�மாவ�. 

(அ. சி.)  சாதக - சாதக���ரிய. 

(45) 

1176. ஆேர தி�வி� தி�வ� கா�ப�க� 

ேநேரநி� ேறாதி நிைனயவ� லா���� 

காேர� �ழலி கமல மலர�ன 

சீேர�� ேசவ� சி�ைதைவ� தாேள. 2 

(ப. இ.)  ெச�தமி�� தி�மைற�� தி��ைற�� நாெனறி� பயி�சியி� நி�� ஓதி அ�ைமயி� தி�வ�ைய 

நிைனயவ�லா��� மைழ நிக� ��தைல�ைடய அ� அ�ைம ெச�தாமைரய�ன. சீ�� சிற��� வா��த த� 

ேசவ�ைய ந�கிய��வ�. அ� தி�வ�ைய ைவ�த��ரிய இட� நிைனயவ�லார� உ�ள� தாமைர. இ� �ைறய�றி 

அ� தி�வ�ைய� கா�� த�தி எவ�க��� இ�ைல. தி�மைற: நா�வ� தமி�. தி��ைற: �ல� தமி�. இவ�ைற 

�ைறேய அற�� என�� ெபா�� �� என�� ��த�மா�. ெநறி�� �ைற�� எ�ற�� இைவேய. 

(46) 

1177. சி�ைதயி� ைவ��� சிராதியி ேலைவ�� 

��ைதயி� ைவ���த� �ல�தி ேலைவ�� 

நி�ைதயி� ைவயா நிைனவதி ேலைவ��� 

ச�ைதயி� ைவ��� சமாதிெச� வீேர. 

 

1. திைச��மி�. 9. தி�மாளிைக� ேதவ�, 4. ேகாயி� - 5. 

" ம�திர. ச�ப�த�, 3. 22 - 2. 



" தவ� - 11. ந�கீர�, ேகாப�பிரசாத�. 

2. ேதவ�. ந�வழி, 40. 

(ப. இ.)  தி�வ�ள�ைமயி� தி�வ�ைய� கழியாக� காத�ட� உ�ள�தி� ைவ�த��, தைல �தலிய 

உ����களி� ைவ�த��, க��� நி��த��, �ல��ைவ�த��, பழிபாவ�கைள� சிறி��, நாடாத நா�டமாகிய 

சி�ைத�� ைவ�த�� ெச�� தி��ைற ��கைள� ப�ெணா�� ஓதி அைமதி வ�வா� இ���� வா�வீராக. 

சிரசாதி எ�ப� சிராதி என� திரி��நி�ற�. 

(அ. சி.)  சிராதி - சிர� �தலிய உ���களி�. நி�ைத - மறதி. ச�ைத - உ��ேபாட�. 

(47) 

1178. சமாதிெச� வா�க��� தா��த லாகி� 

சிவாதியி லா�� சிைல�த லாைள 

நவாதியி லாக நய�த� ஓதி� 

உவாதி அவ�� �ைறவில தாேம. 1 

(ப. இ.)  சமாதியாகிய ஒ��க�தி� பயி�வா���� தி�வ�ள�ைமேய �த�வியாவ�. அவ� வி�ேபா�� 

ெந�றிைய உைடயவ�. அவேள சிவ�தி� ெபா��தியி��பவ�. ஒ�ப� தி���வ�களாக� ேகால�ெகா�� 

அ��ெச��� அ�ைம�� அவேள. அ� ��வி� வி��பியெதா�ைற வழிப�� அ� தி���ேவ எ�வைக� 

திரி�மி�லாத அ�ைம அ���ரிவத�கா� உைற�� எ�ப. உைறவிலதாேம. உைற� இ� அ� ஆேம: உைற�மிட� அ� 

ஆ��. 

(அ. சி.)  சிவாதி - சிவ�தி�. நவாதி - ஒ�ப� ����த�க�. உவாதி - விகார�. 

(48) 

1179. உைறபதி ேதா�� �ைற�ைற ேமவி 

நைறகம� ேகாைதைய நாெடா� ந�ணி 

மைற�ட ேனநி�� ம���ள நா��� 

இைறதிைன� ேபாதினி� எ�திட லாேம. 

(ப. இ.)  தி�வ�ள�ைம உயி�க� உ�த�ெபா���, அக���ேபா� �ற��� தி��ேகாவி� 

ெகா�ெட��த�ளி��ளா�. அ� தி��ேகாவி� ேதா�� �ைற�ைறயாக� ெச�� மண� கம�கி�ற ������ள 

அ�ைமைய நாெடா�� ��பி�� 'நமசிவய' எ��� தமி�ம�திர� மறவாநிைன�ட� ஓதி�ெகா������ 



ெம�ய�யா�க��� �மாையயி� க���ள ஏைனய அ�த�, அ�ேளா�, ஆ�டா�, ஆசா� ஆகிய 

நா��ெம�களி�க� உைற�� இைறவ� தி�வ��� திைன�ெபா�தி�� எளிதி� எ���. 

(49) 

1180. எ�திட லா�� இ�விைன யி�பய� 

ெகா�தளி� ேமனி� �மரி �லா�க�னி 

ைமதவ� க�ணிந�  2மா�ரி ைகெயா� 

ைகதவ� இ�றி� க����� வாேற. 3 

 

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

(பாட�) 2. மாரி��� ைகெயா� 

3. �யாைன�. அ�ப�, 6. 50 - 4. 

(ப. இ.)  ேம��றிய வழிபா�� �ைறயி�லாதா� இ�விைனயி� பயைன எ�தி இைள�ப�. மா�தளி�ேபா�� 

தி�ேமனி��, �மரி� ப�வ��, எ��� நீ�கா இளைம��, அ��ெபாழி�� க���, உைடய தி�வ�ள�ைமைய 

இனிய ெச�தமி�ெமாழிெயா� வ�சைன �தலியன இ�றி வழிப�க. இஃ� அ�ள�ைமைய� க��தி� எ��த�ள� 

ப��� வைகயா��. வா� - வைக; வித�. மாரி, ���ைக என� பாட�ெகா�வா�� உள�. 

(அ. சி.)  ைகதவ� - வ�ச� - ெபா� - ��ப�. 

(50) 

1181. க����� கால� க�� மன�� 

தி��தி யி��தைவ ேச� நில�� 

ஒ��திைய உ�னி உண��தி� ம�ேம� 

இ��தி�� எ��ண� எ�த�� ஆேம. 1 

(ப. இ.)  வழிப�� கால�ைறைமயிைன� க��க. தி�வ�ள�ைமயி� தி�வ�யிைணைய� ெச�விய 

ெந�சி� நிைனக. வழிபா����ரிய இட�ைத நா��க�. ஒ�பி�லாத அ� அ�ைமைய உ��ற நிைன�� 

ேபா���க�. ேபா�றேவ சிவெப�மானி� எ��� �ண�க�� அவள�ளா� உ�கைள அத�வினா� வ�� எளிதாக 

இனிதாக எ���. 

(அ. சி.)  எ��ண� - த� வய�தனாத� �தலிய எ��ண�க�. 

(51) 



1182. ஆைமெயா� ேறறி அக�ப� யாெனன 

ஓமஎ� ேறாதிெய� உ�ெளாளி யா�நி��� 

தாம ந���ழ� ைதயைல� க�டபி� 

ேசாம ந�மல� ��நி� றாேள. 2 

(ப. இ.)  ஆைமைய� ேபா�� ெம� �தலிய அறிக�விகைள� தி�வ�� �ைணயா� தீயவழியி�ேபாக 

ஒ�டாம� த��� ந�லவழியி� ெச����க�. இ�ேவ �லனட�க�. யா� தி�வ���� அ�ைம என உ�தியாக 

எ��க. ஓ� எ��� தமி�மைறயிைன ஓ�க. அ�ெபா�� அ�ைம உ� ஒளியாக நி�ற��வ�. அ�தைகய 

����ய ந�மண�கம�� ��தைல�ைடய அ�ைமைய� க�டபி� தி�க� �� நி�ற அறிவ�� நிைல ேதா���. 

ஓ� எ�ப� ஓம என� திரி�� நி�ற�. 

(அ. சி.)  ஆைமெயா�ேறறி - ஐ��ல� அட�கி. ஓ� அ - பிரணவ�. 

(52) 

1183. ���� அ��ச பாச� ெதாைளவழி 

��� இ�வைள� ேகால�ைக� ���ைக 

நா�� இ�பத ந�ென� ��திர� 

ஆ��� சீ��ைன ஆடக மாேம. 

 

1. ேகாளி�. தி���ற�, 8. 

" எ��. அ�ப�, 5. 89 - 8. 

" காைலேய. 11. காைர�கால�ைம, அ��த� - 65. 

2. ஒ�ைம��. தி���ற�, 126. 

(ப. இ.)  ேதா���� கயி�� ெதாைளவழியாக� ேபாட�ப�� வைளய�க��, நீ��கரக��, ந�லா� நா�� 

இர�� தி�வ��� அர� நாமமாகிய ஐ�ெத��ேதா�� தி�வா��ெகா�� ெபா�ம�றி� தி�வ�ள�ைம ஆ��� 

எ�ப. உ��திர�: ஈ��� தி�ைவ�ெத���. 

(அ. சி.)  உ��திர� - உ��திர ம�திர�. 

(53) 

1184. ஆமய� மாலர� ஈச� சதாசிவ� 

தாம� ��நி� ெற�தின� த�பத� 



காம�� சாம� இரவி கன�ட� 

ேசாம�� வ�த� �டநி� றாேள. 1 

(ப. இ.)  தி�வ�� அ�ைமயி� தி�வ�ைய� �� அய�, அரி, அர�, ஈச�, சதாசிவ� எ��� 

�மாையயிலி���� ஐவ�� த�க� த�க� நிைலைய எ�தின�. (இவ�க� ஆ�யி� இன�தி� தவ�ேப�ைடயா�; 

இவ�கைள அ�ப�க�தாெர�ப.) இ�ேபா� காம�� அவ� த�பி சாம��, பகலவ��, தீ�கட���, தி�க�� 

அ�ைமயி� அ��ெப��� த�க� த�க� நிைலயிைன எ�தின�. (இவ�க� �ல� ப�தியி�க��ளவ�க�.) 

சாமைன� �த� எ�பா��ள�. 

(அ. சி.)  சாம� - �தன;◌் காம� - த�பி. 

(54) 

1185. ��� இள�பிைற �லி கபாலினி 

நீ�� இள�ெகா� நி�மலி ேநரிைழ 

நா� ந�விைட ஞான ��வநி� 

றா� மத�வழி அ�ட �த�விேய. 

(ப. இ.)  ���த�வியாகிய அ�ைம, இள�பிைற��யவ�. �ல�ைத� ைக�ெகா�டவ�. கபாலமாகிய 

ம�ைட ஓ��ைன ஏ�தியவ�. எ��� ஒ�ப��தா� இள�ெகா�; இய�பாகேவ மலமிலாதவ�. சிற�த அணிகல� 

அணி�தவ�. ந�நா�யாக��ளவ�. ஆேன�ைற ஊ�பவ�. ெம��ண�ேவ தி�ேமனியாக�ைடயவ�. அவ� 

ஆ�ட�தி�வழி அ�ட� அைன��� நி�றா�� எ�க. 

(55) 

1186. அ�ட �தலா� அவனி பரிய�த� 

க�டெதா� றி�ைல கன��ைழ ய�ல� 

க�ட�� க��� மாகிய காரண� 

���ைக ேகாளிைக க�டத னாேல. 2 

(ப. இ.)  அ�ட�தலாக உலக� ஈறாக� ெசா�ல�ப�ட அைன��� அ�ைமயி� கல�பி�றி இய��வதி�ைல. 

அ� வ���கார� இ�லாம� வ��யிய��வதி�ைல எ�பைத ெயா���. பிைழெபா���� ெப�றியி� 

அைடயாளமாகிய க�ட�� க���� ஆ� ெப� ேபா� இ�ேவ� வைக� ேதா�ற� அளி�ப� காரிய�லக உ�வா� 

 

1. மாம��. சீவகசி�தாமணி, 43. 



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

ேவ�பா� காண�ெப�� உயி�களி� உட�ைப� ெபா��ேதயா�. இ�இய�ைகயாகிய மர�, நிைல கத� என� 

ெசய�ைகயா� இ�ேவ� வைக�ப�� இைய�� பயென��வைதெயா���. இ�வ�லாம� உயிரிேல�� 

உயி���யிராகிய இைறயிேல�� ஆ�ெப� ேவ�பா� இ�ைல. இ� ��ைம 'காவ�� காத�� க��ைய�தி��ற, 

ேம�� ஆ� ெப�ணிர�டா� ெம�' எ�பதனா�� விள���. ���ைக ேகாளிைக எ��� ஆ�ெப� 

ேவ�பா�க� ேநா��க. 

(அ. சி.)  க�ட ...னாேல - ஆ�ெப� எ��� விதமாக உலக�ைத� பைட�பத��� ச�தி�� இ� விதமா� 

நி�றா�. 

(56) 

1187. ஆல�� டான� தா�கவ� த�பத� 

சாலவ� ெத��� தவ�தி�ப� தா�வ�� 

ேகாலிவ� ெத��� �வி�த பதைவேயா 

ேடலவ� தீ�� இ��தன� ேமேல. 

(ப. இ.)  நா�க� ஒ��� ��வ�� ெபா���� ந�நா��ட� அைமய வ��ேச��� உ�சி�ெதாைளேம� 

தி�வ�� அ�ைம த�கியி��கி�றன�. அவ� தி�வ�ளா� ஆல��டா� பதமாகிய சிவ�லக� மிக�� எ���. 

அ���டவானவ� நிைலயிைன வி��பி� அ��� எ���. நாெனறி ந�றவ�தி�ப�� ைக���. �வி�த பதைவ: 

சி�வழி; ந�நா�யாகிய ���ைனயா��. 

(அ. சி.)  �வி�த பதைவ - சி� வழி. ேம� - கபால�தி�. 

(57) 

1188. ேமலா� அ��தவ� ேம�ேம�� வ�ெத�த� 

காலா� வ��தி� கழிவ� கண�திைட 

நாலா நளினநி� ேற�திந� ��சித� 

ேமலா ெம��தின ளாம�தி னாேள. 

(ப. இ.)  உய��த ெப��தவ� வ�� ைக�டேவ��� கா�� மைல��, நா�� நகர��, யா�� கட��, 

�ள�� �வ��, �ைக�� திைக�� கா�ேநாவ நட�� வீணா� கழிவ�. அ�வாற�றி� க�ணிைம�ெபா�தி�� 

அ��தவ� ைக���வழி வ�மா�: இைர� �டராகிய ஆம�தி�க� தி�வ�ள�ைம த�கி��ளா�. அவைள 



�லமாகிய நாலித�� தாமைரயி�க� நா� வழிப�� உ�சி��ேம� உட��� உைற��நி��, ஓெமாழிைய உ��தேல 

�ைறயா�. 

(அ. சி.)  காலா� வ��தி - நட�� அைல��. நாலா� நளின� - நாலித�� தாமைர. ஆம� - ஆமாசய�. 

(58) 

1189. ஆம� தினிதி�� த�ன மய�தின� 

ஓம�தி ேல�� ஒ��தி ெபா��தின� 

நாம நமசிவ எ�றி�� பா��� 

ேநம� �ைணவி நிலாவிநி� றாேள. 1 

 

1. அ�ெச��. சிவஞானேபாத�, 6. 3 - 1. 

(ப. இ.)  இைர��டரி� த��� ேசா��வ�ண�த�. ெகா��ழி� க� ெச�ய�ப�� ஓம�தினிட��� 

ெபா��தியி��தன�. அவ� ஒ�பி�லாத தி�வ�ள�ைமயாவ�. அவ� தி��ெபய� 'நமசிவ' எ��� நா�மைறயா��. 

அ� மைறயிைன மறவாநிைன�ட� வ���வா��� அ�ைம மாறா உ�தி� �ைணயாவ�. வி��நீ�கா� விள�கி 

நி�ப�. 

(அ. சி.)  ஓம� - அ�கினி காரிய�; ெந�யா� ெச��� ேவ�வி. 

(59) 

1190. நிலாமய மாகிய நீ�ப� க�தி� 

சிலாமய மா�� ெச��தர ள�தி� 

�லாமய மா�� �ரி�ழ� ேகாைத 

கலாமய மாக� கல��நி� றாேள. 

(ப. இ.)  தி�வ�ள�ைம நில�� பளி���க��� ேபா�ற ெவ�ணிற�தின�. வ�டமாகிய திர�ட ���� 

ேபா�றவ�. ெநளி�த நீ�ட தைலைய�ைடயவ�. ஐ�கைல வ�ணமாயி��பவ�. ஆ�யி� உல�ட� அைன��ட�� 

கல��நி�றன�. ஐ�கைல நீ�க�, நிைல�பி�த�, �க�வி�த�, அைமதியா�க�, அ�பாலா�க�. 

(அ. சி.)  �லா - வ�ட�. 

(60) 

1191. கல��நி� றா�க�னி காதல ேனா�� 

கல��நி� றா�யி� க�பைன எ�லா� 



கல��நி� றா�கைல ஞான�க� எ�லா� 

கல��நி� றா�க�னி கால� மாேய. 1 

(ப. இ.)  தி�வ��க�னி, காதலனாகிய சிவெப�மா�ட� கல�� நி�றா�. ஆ�யி�க� நா�� நா�ட��� 

எ�லா� கல�� நி�றா�� அவேள. அவேள கைல ��க� ெம��ண�� ��க� எ�லாவ�றி�� கல�தி��தன�. 

கால�� ஊழி�� நா�க�மாகி� கல��நி�றவ�� அவேள. 

(அ. சி.)  கால� - கால த��வ�. 

(61) 

1192. காலவி எ��� க���� அ��தி�� 

�லவி ஒ�றா�� �ட லிைழ�தன� 

மாலினி மா�லி ம�திர ச��ைக 

பாலினி பாலவ� பாகம தாேம. 

(ப. இ.)  காலெம�யாக நி��� அ�ைம ஊணாக�� உ�பி�பதாக�� எ��� கல��நி�றன�. அவேள 

உ��ழி உத�� ஒ�ெப�� தி�வின�. ஆ�யி�க� உல�ட�க�ட� ��� த�ைமைய அைம�தவ�� அவேள. 

அவேள ேபர�பின�; ெப�ைமேச� �ல�தின�; ம�திர உ�வின�; ச��ைக� ெபயரின�. எ��ைச�� ஓ��� 

 

1. கால�. அ�ப�, 4. 14 - 3. 

எழிலின�. பா�ேபா�� ெவ�ைம நிற�ெபா��திய சிவெப�மானி� ப��ைடயவ�� அவேள. 

(அ. சி.)  காலவி - கால த��வ �த�வி. �லவி - அ��லமானவ�. �லி - மைனவி. 

(62) 

1193. பாக� பராச�தி ைப�ெபா� சைட�� 

ஏக� இ�தய� ஈைர�� தி��ய 

ேமாக �கைம�� ��க� �க�ெதா�� 

நாக �ரி�� நட�ெச��� நாத��ேக. 

(ப. இ.)  தி�வ�ள�ைம, ெபா�ேபா�� தி��சைட ��யிைன��, ஒ�றா� தி���ள�திைன��, 

ப���தி��ேதா�கைள��, ேவ�ைக விைளவி��� ஐ�� தி��க�கைள��, �க�ெதா�� ��� தி�� 

க�கைள��, யாைன�ரிேபா��த ேபா�ைவயிைன�� உைடயரா� எ�நா�� ந�ளி�ளி�� ந�ட� ெச��� 

சிவெப�மானா��� ஒ�பாக� ஆனவ�. அவேள ேபரறி�� ேபரா�ற� எ��� பராச�தியாயி��பவ�. 



(63) 

1194. நாத� நாெலா� பதி�ம�� ��நி� 

ேறாதி�� ��ட�க� ஓைர� �ளஅைவ 

ேவத�� ஈெரா�ப தி�ம� ேமவிநி� 

றாதி�� அ�த� மாகிநி� றாேள. 2 

(ப. இ.)  சிவெப�மா��, ��ப�தா� ெம� (த��வ�)க��, ெம�ய�யா�க� அைனவ�� ��நி�� 

நிைன�ற ஓ�� இய�க� ஆ�சி, ந��க�, விள�க�, ேதா��வி�த� �தலிய ஐ�ெதாழி��ரி�� தி� �க�க 

(1705)ைள���, அய��, பதிென���ெத�வ கண�க�� ஆகிய யாவ�ட�� தி�வ�ள�ைம 

ெபா��தியி��தன�. அவேள எ�லா �லகி���� ஆதி�� அ�த�� ஆகிநி�றா�. 

(அ. சி.)  நாெலா�பதி�ம� - 36 த��வ�க�. ஓ� ஐ�� - ஐ�� பிரம� (ஈசான� - த���ட� - அேகார� - 

வாமேதவ� - ச�திேயாசாத�). ேவத� - அய�. ஈெரா�பதி�ம� - 18 கண�க�. 

(64) 

1195. ஆகி�ற நா�கைல ஐ�ப� ெதா�வ�க� 

ஆகிநி� றா�களி� ஆ�யி ராமவ� 

ஆகிநி� றா�ட னாகிய ச�கர� 

தாகிநி� றானவ� ஆயிைழ பாேட 

(ப. இ.)  மாயாகாரிய�லக� ேதா��� நா� �த�க� எ����க� ஐ�ப�ெதா��� ேதா���. இவ��� 

அகர�யிராக நி�பவ� அ�ைமயா��. அவ��� உடனா� ெபாறியைம�பாகிய ச�கரமாக அைம��நி�றா� சிவ�. 

அஃ� ஆயிைழ ப�கமா��. 

(அ. சி.)  கைல - அ�கர�. பா� - ப�க�. 

(65) 

 

2. ஆதி. அ�ப�, 5. 82 - 8. 

1196. ஆயிைழ யாெளா� மாதி� பரமிட� 

ஆயெதா ர�டைவ யா�� இர��ள 

ஆய மன�ெதா ற��க மைவதனி� 

ஏயவா� �ழலி இனி�நி� றாேள. 



(ப. இ.)  தி�வ�� அ�ைம�ட� ஆதியாகிய சிவ� இடமாயி��ப� ச�கரமா��. ச�கர� - ய�திர�; 

அ�டைவ. அ� ச�கர� எ�� இத�கைள�ைடயதாயி����. அ�ெவ��த�க�� மன�தி�� வா��த ஆ� 

இத�களி� மண�கம�கி�ற ��தைல�ைடய அ�ைம இனி� வீ�றி��கி�றன�. �க� - இத�. 

(அ. சி.)  அ�டைவ - ச�கர�. ஆ�� இர��ள - எ��த�. 

(66) 

1197. நி�றன� ேநரிைழ ேயா�ட� ேந�பட 

இ�ெற னக�ப� ஏ�� உயி��ெப��� 

��றிய ேவாெரா� பதி�ம�� �ழ�� 

ஒ��ய� ேவாதி �ண���நி� றாேள. 

(ப. இ.)  ேநரிைழயாகிய தி�வ�ள�ைம அக�ேத ேந�பட நி�றன�. அதனா�, ப���கா�றாகிய உயி��பி�� 

உயி��கா��, மல�கா��, வீ�க�கா�� ���� ஒழி�� ஒழி�த ெதாழி�கா�� ஒலி�கா��, நிர�கா��, 

��ம�கா��, விழி�கா��, ெகா�டாவி� கா��, இைம�கா�� ஆகிய ஏ�� இய���. அ�ைம�ட� ெந��கிய 

ஒ�ப� ஆ�ற�க�� ���� விள���. உய�வற உய��த ஒ�றாகிய சிவெப�மாைன ஆ�யி�க�� உணா�த 

ஓதிநி�றன�. அ�ள�ைம ஓதிநி�ற� தமி�மைற�� �ைற�மா��. மைற - ேவத�. �ைற - ஆகம�. 

(அ. சி.)  உயி��ெப��� - உண��சி���. ஒ�பதி�ம� - ஒ�ப� ச�திக�. ஒ�� - சிவ�. 

(67) 

1198. உண��ெத� ம�திர� ஓெம�� உ�ேள 

மண�ெத� மா�கதி யாகிய தா�� 

�ண��ெத� �த�� �தி�� ��� 

கண�ெத�� கா�ம� கா�ைக யாேம. 

(ப. இ.)  அக�ேத உண��ெத� ம�திர� ஓ� எ�� ெசா��ப. அ� ம�திர�தி��ேள ெபா�� விள�கமாக� 

ேதா���. ஆ�� நிைல�� ைக���. ேம�ைம� ப��க� அைன��� இய�பாகேவ அைம���ள 

மைறெபா�ளாகிய சிவ�� சிைவ�� பிரிவற��� ஆ�யி�க�ட� கல�ெத�வ�. இ�வா� எ��ப� கா�ப� 

உயி�க� மா�� மி�க வி��ப��ள அ�ைமயினா� ஆ��. கா�ைக - வி��ப��ளவ�. 

(அ. சி.)  மண�ெத�� - ெபா��தி எ��. �த�� �தி�� - சிவ�� ச�தி�� கண�� - கல��. 

(68) 

1199. ஆம� வ�கி�� ஆதி�� ஈச�� 



மாம� ம�டல மா�த மாதி�� 

ஏம� சீவ� சிைகய� கி���ட� 

ேகாமல�� ேகாைத�� ேகாத�ட மா�ேம. 

(ப. இ.)  ஒளி��� ஒளிய��� ேபெராளி�பிழ�பாகிய �ட��, நட�பா�றலாகிய ஆதி��, அ� வாதிைய 

உடலாக�ைடய ஆ�டா��, தி�க�ம�டல��, கா���தலாய��, காவலாகிய உயிெர����, உயிெர����� 

ஒலித�� சிைகயாகிய நாத��, ந�நா�யாகிய ேகாத�ட�� இ��ட ��தலி�க� சிற�த மல� ��ய 

தி�வ�ள�ைமயா� இய���. 

(அ. சி.)  சீவ� சிைக - உயி� அ�கர�. ேகாத�ட� - ���ைன. 

(69) 

1200. ஆகிய ேகாத�ட� தா� மேனா�மனி 

ஆகிய ஐ�ப �டேன அட�கி�� 

ஆ�� பராபைர ேயாட� பைரயவ� 

ஆ� மவ�ஐ� க�ம�த� தாேன. 

(ப. இ.)  நா�நா�யி�க� விள�க��� மேனா�மனியானவ� ஐ�ப�ெதாேர����க�� அட��வ�. 

அவேள ேபரறி�� ேபரா�ற�ட� ெப��ெபா�ளாவ�. அவ� பைட�த� �தலிய ஐ�ெதாழி���� உரியவளாவ�. 

பராபைர - ேபரறி�� ேபரா�ற�. பைர - ெப��ெபா��. 

(அ. சி.)  ஆகிய ஐ�ப�� உட�-51 அ�கர�க�ட�. 

(70) 

1201. தானிக� ேமாகினி சா�வான ேயாகினி 

ேபான மய�ைட யார� ேபா��வ� 

ஆனவ ராவியி னாகிய வ�சிவ� 

தானா� பரசிவ ேமல� தாேன. 

(ப. இ.)  தி�வ�� ஆ�யி�களி� அ�ைப இய��� ேமாகினி. அவேள சா��த ேயாகினியாகிய காளி. 

(காளியி� ஏவ�ெச�பவ�� ேயாகினி என�ப�வ�.) பிற�பற�ய�� ெபரிேயா� அ�ைமயி� தி�வ�ைய� ேபா��வ�. 

எ�வைக� பிற�பி�� ேமலான ம�க� பிற��யிரி�க� மி��விள��வ� சிவ�. அ� சிவ� தானாக விள��வ� 

பரசிவ�. அத��� ேமலாக விள��வ� தி�வ�ள�ைமயா��. 

(அ. சி.)  ேபான மய� உைடயா� - பிற�ப�றவ�. ஆவியினாகிய - உயி�ெதா�� நிைற�த. 



(71) 

1202. தான�த ேமேல த��சிைக த��ட� 

ஆன�த ேமாகினி ய�ெபா� றி�ெவா� 

ேமாைனயி� ைவ�� ெமாழித� �ற� 

வானைவ ேயாெம�� அ��யி� மா��கேம. 

(ப. இ.)  ��வி�க��� ேமலாக விள��� அ�ைம, உயிெர����� உயி���ந��� சிைகயாகிய 

நாத��ட�, ேபரி�ப�த�� அ�பியாவ�. அ�பி - ேமாகினி. அழியாத தி�வ�� ெச�வ��ட� �த�க�ைவ�த 

�த�வியாவ�. ெசா�ல�ப�� ��ைடயதானைவ ஓெம�� எ��தா�. அ�ெவ��தி�வழி� பயி�வா� உயி�மா��க� 

ெச�பவராவ�. 

(அ. சி.)  ேமாைனயி� - �தலி�. 

(72) 

1203. மா��க�க� ஈ�ற மேனா�மனி ம�கலி 

யா���� அறிய வரியா ளவளா�� 

வா�� மன� ம�விெயா� றா�வி�ட 

ேநா��� ெப�ைம�� ��ணறி வாேம. 

(ப. இ.)  உயி�களி� நிைலைம�� ஏ�ப� பல ெநறிகைள�� வ��த�ளிய மேனா�மனி ம�கல� 

�ண�திைன�ைடயா�. அவ� யா���� த�க� அறி� �ைன�பா� அறித�� ஒ�ணாதவ�. ெமாழி�� நிைன��� 

ஒ�றா� அட�கி� க�ணா� பா���� த�ைம�� நீ�கிய ெப�ைம�ைடயவ�க��� அவ�கள� அறி��� 

அறிவா� - ��ணறிவா� விள��வ�. ��ணறி� - அறி���� அறி�. 

(அ. சி.)  மா��க�க� - தாச மா��க�, ச���திர மா��க�, சக மா��க�, ச�மா��க�. 

(73) 

1204. ��ணறி வா�� �ைழ�ல� மா�த���� 

பி�னறி வா�� பிரானறி வ�தட� 

ெச�ெநறி யா�� சிவகதி ேச�வா���� 

த�ெனறி யாவ� ச�மா��க மாேம. 1 

(ப. இ.)  �ைழ�ல� மா�தராகிய ெம�ய�யா�க��� தி�வ�ள�ைம அறி��� அறிவாகிய 

��ணறிவாயி��ப�. அவ�களறி� பிரானறி���� பி�னாகநி���. அ�ேவ ெப�வழியா��. அ�ேவ ெச��� 



ெநறி�மா��. சிவ நிைலைய எ��வா���� தைலவெனறி யாவ�� அ�ேவ. அ�ேவ அறி�ெநறியாகிய 

ச�மா��கமா��. ச�மா��க� (ச�+மா��க�) உ�ைமெநறி; ெம��ெநறி. 

(74) 

1205. ச�மா��க மாக� சைமத� மா��க�� 

��மா��க மானைவ எ�லா� �ர�தி�� 

ந�மா��க� ேதவ�� ந�ெனறி யாவ�� 

ச�மா��க� ேதவி�� ச�திெய� பாேள. 

(ப. இ.)  அறி�ெநறியாக அைம�த�ைற�� தீெநறியானைவ எ�லாவ�ைற�� ஓ��வி��. அ��ைறேய 

நட��� ந�ெலா��க�தா� ந�ெனறி வ�� ைக���. இ�ெநறி�� �த�வி�� தி�வ�ள�ைமேயயா��. மா��க� 

- �ைறைம; ஒ���. 

(75) 

 

1. ��ப�. அ�ப�, 4. 21 - 9. 

1206. ச�தி�� நா�� சய���� அ�ல� 

��திைய யா�� �தலறி வாரி�ைல 

அ�திேம� வி�தி�� அ�தி ப��த�கா� 

ம�தியி ேலற வழிய� வாேம. 

(ப. இ.)  ச�தியாகிய ேபரறி�� ேபரா�ற��, ஆவி��, ஆ�டா�� ஆகிய இைவ அ�லா�, ��தி�� யா�� 

காரணமா�வாரில�. உட����� உயிரிைன இைண��ைவ�கி� அ��ட�� �தி��தா� ந��த���வழியாக� 

ெச�� உயி��� உய��. உயி��� - பிராணவா�. அ�தி - அகர�. வி�� - மகர�. ம�தி - ��வந� என� �ற�� ஒ��. 

(அ. சி.)  நா�� - சீவ��. அ�தி - சரீர�. வி�� - உயி�. அ�தி ப��தா� - சரீர� ப�ப�டா�. ம�தியி� - 

வீணா� த��ேட. 

(76) 

1207. அ�வி� ெவ�றவ ேமகழி யாேத 

ம�விரி ���ழ� ம�ைகந� லாைள� 

பதிம� ேமவி� பணியவ� லா��� 

விதிவழி த�ைன�� ெவ�றிட லாேம. 1 



(ப. இ.)  ஒ�ெநறி�படா� அ� வழி எ���, இ�வழிெய��� மய�கி வீ�கால� ேபா�கா�, ேத�வழி�� 

������ள ��தைல�ைடய ம�ைக ந�லாளாகிய தி�வ�ள�ைமைய� தி�க� மண�ல� தமி�வழிேயெச�� 

வண�கவ�லா���� பிற�� இற���� உ�ப���� விதிவழிைய�� ெவ�றி�த����. 

(அ. சி.)  பதிம� - ச�திர ம�டல�த��. விதிவழி - வ�விைன. 

(77) 

1208. ெவ�றிட லா�� விதிவழி த�ைன�� 

ெவ�றிட லா�� விைன�ெப�� பாச�ைத 

ெவ�றிட லா�� விைழ�ல� த�ைன�� 

ெவ�றி� ம�ைகத� ெம��ண� ேவா��ேக. 

(ப. இ.)  விதிவழிைய ெவ��வ��, இ�விைன� பாச�ைத ெவ��வ��, நிைலயா� ெபா�ைள வி���� 

ஐ��ல�கைள ெவ��வ�� இய�பாகேவ ெபாறிவாயி� ஐ�தவி�த ெபா��ைடய தி�வ�ள�ைமைய வழிப�� 

அவள��� தி�வ��ண�வாகிய ெம��ண�வினாலா��. 'அவன�ளாேல அவ�தா� வண�கி' எ�ப�, 

இத�ெகா�பா��. 

(அ. சி.)  ெவ�றி�� - ேம�ைம ெபா��திய. 

(78) 

 

1. அ�சய�ப�. அ�ப�, 5.65-6. 

" அ�வி�. சிவஞானேபாத�, 12. 4-1. 

" ��ற�. தி���ற�. 269. 

1209. ஓைர� பதி�ம�� ஒ�றிேய நி�ற� 

பார� பரிய�� வ�த பரமி� 

மார� �ழலா�� அ�பதி தா��� 

சா�� பதமி� ச�திய மாேம. 

(ப. இ.)  மிக� பழ�கால��� தமி� எ����க� ஐ�ப�ெதா�றாக வழ�க�ப�டன. அத��ரிய 

ெத�வ�க�� ஐ�ப�ெதா�வராவ�. அவ�� ஒ�றிநி�ற�� அ�ைமயி� ெம��ண�ேவயா��. இ� �ைறைம வழி 

வழியாக வ�வ�. கட��� அ�ஙன� வ�ததா��. ேகாடகசாைலயி� மல���ய ��தைல�ைடய அ�ைம�� 



அவ�த� கணவனாகிய சிவெப�மா�� வ��ெபா���� நிைல�� இ�ேவயா��. இஃ� உ�ைமயா�� 

மார�-ேகாடகசாைல. 

(அ. சி.)  ஓ� ஐ�பதி�ம� - 51 அ�கர அதி ேதவ�க�. பார�பரிய� - பர�பைர. 

(79) 

1210. ச�தியி ேனா� சய���� ேந�ப�� 

வி�த� வி�றிேய எ�லா� விைள�தன 

அ�தைக யாகிய ஐ�ப� ெதா�வ�� 

சி�த� ேமவி� தி��தி� வாேர. 

(ப. இ.)  ச�தியாகிய-��ப�ைத�தா� அ�ைனெம�யிைன ��ப�தாறாவதாகிய அ�த�ெம� 

ேந�ப�தலாகிய ேநா�க�ெகா�டதனா� ேவ� காரண� ஏ�� இ�றி ஐ�ப�ேதாெர����க�� ேதா�றின. 

ேதா�றேவ அவ�றி��ரிய கட�ள�� ேதா�றின�. இ� கட�ள�� சி�தாகிய அறிவிைன ேமவி� ெச�ைம��வ�. 

உரிய கட�ள� - அதி ெத�வ�. 

(அ. சி.)  சய�� - சிவ�. 

(80) 

1211. தி��� சிவ�� சிைல�த லா�� 

ெபா��திய வானவ� ேபா�றிெச� ேத�த 

அ��திட அ�விட� ஆர� தாக 

இ��தன� தான� கிள�பிைற எ�ேற. 1 

(ப. இ.)  இய�பாகேவ பாச�களினி�� நீ��தேல தி���தலா��. அ�ஙன� தி��திய சிவ��, 

சிைலயாகிய வி�ேபா�� ெந�றியிைன�ைடய அ�ைம�� எ��த�ளியி���� ெவ�ளிமைலயி� ெச�� வானவ�க� 

ேபா�றி �ைறயி���ெதாழ ஆ�டவ� அ�ெகா�ய ந�சிைன எ��� அ��த��, ேதவ�க� 

அமி�த�ைத��ண�� தி�வ�ள�ைம ஆர�� �ரி�தன�. ெபா��திய: வீ�றி���� தி� ெவ�ளிமைல. 

(அ. சி.)  அ�விட� - வலிய ஆலகால விட�. 

(81) 

 

1. ப�வைர. அ�ப�, 4. 14 - 1. 

" ேவத. ச�ப�த�, 3. 108 - 1. 



" ஆலேம. 12. ச�ப�த�, 740. 

1212. எ��� எ�கி�ற ேவரிைன எ�தினா� 

அ�ற� வா�வ� தா��ழ லாெளா� 

ம�ற� க�ைக மதிெயா� மாதவ� 

��றிய தாரைக ேசாதிநி� றாேள. 

(ப. இ.)  எ��� வள��ேதா��� தி�வ�� அழகிைன எ�தினா� அ�ெபா�ேத அ�வழகி� வ�ணமா�வ�. 

நட�பா�றலாகிய தா� �ழலாெளா�� அ�வா�றலி� ெவளி�பாடா� நிைலெப�ற க�ைகயாெளா��, மதிெயா��, 

வண��� மாதவேரா��, ெதாட��� காண�ப�� ேபெராளி�பிழ�பாக அ�ைம நி�றன�. ஏ� - அழ�. 

(82) 

1213. நி�றன� ேநரிைழ யாெளா� ேந�பட 

ஒ�றிய ��ெளாளி யாேல �ண��த� 

ெச�ற பிராணிக� சி�ைதயி� ேவ��ய 

��றி� ஞான�க� ேதா�றி�� தாேன. 

(ப. இ.)  தி�வ�ள�ைம நட�பா�ற�ட� ேந�படநி�றன�. அ�வ�� கா�ட�கா�� உ�ெளாளியாேல அஃ� 

உணர�ப�வ�. அ�வ�யி�கீ�� ெச�ற ஆ�யி�களி� நா�ட�தி� ேவ��யைவக� வ�� எளிதாக� ெபா����. 

தி�வ��ண��க�� ேதா�றியி��. 

(83) 

1214. ேதா�றி�� ேவ��� வாகிய ��ெநறி 

ஈ�றி� மா�கவ� எ�திய ப�கைல 

மா�ற� க�ணி�� மார�� வ�ெததி� 

சா�ற� வா�வ� தாமவ ளா�ேம. 

(ப. இ.)  தி�வ�ள�ைம ந�ெனறி� ெச�வா� அ������ வி���� தி���ேவா� ேதா�றிய��வ�. 

அவ� பலேவ� கைலகைள�� உண���வி��� பைட�த��வ�. மா�ேபா�� க�ைண �ைடய அ�ைம��, 

மாரனாகிய சிவெப�மா�� ெம�ய�யா��� ேதா�றிய��வ�. அ�ஙன� ேதா�றிய��வ�� சிவெப�மா�� 

அ�ைம�� ெபா�வா� ஒ�வராயி���� உ�ைமயா� எ�க. 

(அ. சி.)  ேவ��� - வி���� உ�வ�. 

(84) 



1215. ஆ�� அறி�� கட�த� வாரணி 

மாயம தாகி மேதாமதி யாயி�� 

ேசய அரிைவ சிவான�த ��தரி 

ேநயம தாெநறி யாகிநி� றாேள. 

(ப. இ.)  தி�வ�ள�ைம ஆரா��� அறி�� கட�த ��ணிய�பானவ�. அவ� க��� ��ட�ெப�ற 

ெகா�ைகயிைன �ைடயவ�. அவேள ெசா�ல��யாத ம��சி�ட� மேதா�ம�தியாவ� அவ� ெச�நிற� வா��த 

அ�ைம. அவேள சிவ�ேபரி�ப அழகி அவ� அ��ெநயியி� அக�ப�� தி�வா�நி�றன�. 

(அ. சி.)  அ�வாரணி - அ���க�வானவ�. 

(85) 

1216. ெநறிய� வா�நி�ற ேநரிைழ யாைள� 

பிறிவ� ெச�யா� பி�ஞக ேனா�� 1 

�றிய� ��� �றி�ெகா�� ேநா��� 

அறிெவா�� ஆ�ேக அட�கிட லாேம. 

(ப. இ.)  தி�ெநறியாகிநி�ற தி�வ�ள�ைமைய� பி�ன� தி�� சைடயிைன�ைடய பி�ஞகேனா�� 

ெபா�ளா� பிரி��� ேபசா� அ�ைமயி� �றி�பி�வழி��� ேவேறா� �றி�பி�றி அ�ேவ �றி�பாக� �றி�ெகா�� 

ேநா��வா� ந�லாராவ�. அவ�த� அறி� தி�வ�ளறி�ட� அட�கி அ�ளறிவாகேவநி���. அட�கெல�ப� ஆ�யி� 

த�ெசயல�� அ��ெசயலாகேவ இய��த�. அ�ைன அ�ைஞ எ�றாவ�ேபா� பி�னல� பி�ஞக� எ�றாயி��. 

ந�லா� - ெம� க�டா�; சிவஞானி; தி�வ��ண��ைக வ�தா�. 

(அ. சி.)  ச�திைய�� சிவைன�� பிரி�த� �டா� எ�ற� இ�பா��. 

(86) 

1217. ஆமய� மாலர� ஈச�மா லா�கதி 

ஓமய மாகிய ஒ�ப�� ஒ�றிட� 

ேதமய னா�� ெதனாெதன எ�றி�� 

மாமய மான� வ�ெத�த லாேம. 

(ப. இ.)  தி�வ�� ஆைணெப��� ெதாழி��ரி�� அய�, அரி (மா�), அர�, ஆ�டா� எ��� ஆ�யி� 

இனமா� இவ�க� வி���� நிைலயிைன. அ�ள�� மிக�� சிற��� த�ைம ெபா��திய ஒ�ப� ஆ�ற�க�� 

ஒ���ட��, தீரா இ�பவ�வினனாகிய சிவெப�மா� தி�ேநா�க� ெகா�டன�. ெகா�ளேவ ெத�னாெதனா 



என� ேத��ணவ�� ெமா���� ஆ�யி� வ��ன�களி� நிைல�களமாகிய ஒலிெம� வ�வெம�தி�� எ�ப�. 

மா� - வி��ப�. எனேவ �யமாையயி�க� அய�மா� �தலாேனா� வி���� நிைலவ�� ைக���. இ��� �றிய 

அய� மா� அர� ஆகிய �வ�� ஆசா� ெம� (��தவி�ைத) யி�க� உைறேவா�. 

(அ. சி.)  ேதமய� - இ�ப வ�வ�. 

(87) 

1218. வ�த� ேபா��வ� வானவ� தானவ� 

இ�� �தலாக எ��ைச ேயா�க�� 

ெகா�தணி ���ழ லாெளா� ேகாைன�� 

வ�தைன ெச��� வழிநவி� வீேர. 2 

(ப. இ.)  ��ெகா�தணி�த ��தைல�ைடய தி�வ�ள�ைம�ட� ேகானாகிய சிவெப�மாைன�� 

இ�பநா�டேம மி��ைடய வானவ�க�� ெபா��ேநா�கேம மி��ைடய தானவ�க�� தி�க� �தலாக� 

 

1. அ�ள�. சிவஞானசி�தியா�, 5.2-9. 

2. ஞாயிறா�. அ�ப�, 4.32-6. 

" வா���வ��. 8. தி��சதக�, 16. 

ெசா�ல�ப�கி�ற எ��ல� காவல�க�� பய�ேவ��வ�� தி�வ� ேபா��வ�. ேபா�றிவழிப�� �ைறைம வ�� 

ம�திர�தா� ஓத�ப��. 

(88) 

1219. நவி��ந� ம�திர� ந�மல� �ப� 

கவ�றிய க�த� கவ��ெதரி தீப� 

பயி��� உலகினி� பா��பதி �ைச 

அவி�ெகா�ட ேசாதி�ேகா� அ��சைன தாேன. 1 

(ப. இ.)  உலேகா� பயி�� ெச�ய�ப�� பா��பதி �ைச�க� ெந��ணா�ெகா��� அறிெவாளி அ�ைமயி� 

வழிபா���� உயி� ேபா�� சிற�த� நய��ெமாழி�� 'நமசிவய' எ��� தனி�தமி� ம�திரமா��. அ� ம�திர�தி� 

ெம�ைம, அழ�, மல��சி, மண� ேபா�� விள��வன ந�மண� ேச�மல�� �ைக��. அ� ம�திர ஒளிேபா�� 

திக�வ� ந�மண� கம�� �ட�வி�ெடரி�� ெந� விள��. ெகாைல�ைல நீ�ேதாேர அ�ைமைய�ெதா�� உைலயா 

நிைலேச� ஒ��ண�ேதாராவ�. (319) அவி - பாலவி. (1793.) 



(அ. சி.)  அவி�ெகா�ட - ெந�யவி��ட. 

(89) 

1220. தா�கி உலகி� தரி�த பராபர� 

ஓ�கிய கால� ெதா�வ� உல�பிலி 

��கிளி த��� �ரி�ழ லாள�� 

பா��ட� ஏ�ப� பராச�தி ேபா�ேற. 2 

(ப. இ.)  அழகிய ப��கிளி ெமாழிேவ��� த��� தி��ைகயிைன�� பி�னா� தி�� சைடயிைன��ைடய 

தி�வ�ள�ைம ப�ேட சிவெப�மாைன ஒ�பாக�ேத ெகா�டன�. அதனா� அ�பராபரனாகிய சிவ� உலகிைன� 

தா�கின�; தி�கைள� ��ன�; ஊழி� கால��� ெகடா ஒ�வனா�நி�றன�. ஓ�கிய கால� - ஊழி�கால�. 

உல�பிலி - அழிவி�லாதவ�. அ�தைகய ேபரறி�� ேபரா�றைல வழிப�வாயாக. 

(அ. சி.)  உல�பிலி - அழிவி�லாதவ�. 

(90) 

1221. ெபா�ெகா� மாத� �ைனகழ� ஏ��வ� 

அ�ெகா� மா�ைம யா�வ� தைலமக� 

ந�ெகா� மாைத நயன�க� ���ைட 

வி�ெகா� மாைத வி��பி விள�ேக. 

(ப. இ.)  கரிய ெகா�ேபா�� நிற�வா��த உைமய�ைமைய, ஆ�யி�க�மா�� நீ�கா ஆ�வ���ட 

�த�விைய, ந�ல ெகா� ேபா�� இைடயிைன�ைடய எழிலிைய, ��� தி��க�கைள�ைடய ��பிைய, 

ெதாடெராளி விள��� �ைணவிைய� �ழவ�� ெபா�ேபா� விள��� பணி�ெப�க� தி�வ�ெதா�� வழிப�வ�. 

 

1. அவிெசாரி�. தி���ற�, 259. 

" ந�றா��. " 328. 

2. ெப�ணி�. " 54. 

" க�றா�. அ�ப�, 4.104-2. 

ெந�சேம நீ�� உண��� அ�� ��� அ�ஙன� வழிப�வாயாக. அ�ெகா�: அ� + ெகா� - கரியெகா�. 

(அ. சி.)  மாத� - பரிவார ச�திக�. அ�ெகா� - கரிய ெகா� ேபா�ற. வி�ெகா� - ஒளி ெபா��திய ச�தி. 

(91) 



1222. விள�ெகாளி யாய விரி�ட� மாைல 

�ள�� பராச�தி ��கி�� நீ�க� 

கள�ெகா� மணி�ட� காம விேனாத� 

உள�ெகா ளில�பிய� ஒ�� ெதாடேர. 

(ப. இ.)  மி�� விள��கி�ற ஒளிேயா���ய மல�மாைல��, விரி�ட�வா��த மணிமாைல�� விள��� 

பராச�தி, 'மா�க� சி�ைத�� சா���நி�ற, ெபா�கிய இ�ைள�ேபா�'க� தி�நீலக�ட� விள��கி�ற 

சிவெப�மா�ட� மன�ேத காம விைளயா��� ெகா�ைகயி�லாத ேதாணி�த�ைம ஒ�த �ைணயாவ�. அவ� 

தி�வ�ைய� ெதாட��� வழிப�வாயாக அ�பிய�-ேதாணி� த�ைம. அ�பி - ேதாணி. 

(அ. சி.)  ��கி�� - நிைலெப�ற ஆணவ�. இல�பிய� - உபேதசெமாழி. 

(92) 

1223. ெதாட�கி உலகினி� ேசாதி மணாள� 

அட�கி இ��பெத� அ�பி� ெப�ைம 

விட�ெகா� ெப��சைட ேம�வ� க�ைக 

ஒ��கி �ைமெயா�� ஓ�� வாேம. 1 

(ப. இ.)  உலகினி� ஒளியிைன� ெதாட��வி�� அத��� ஒளிெகா��� விள��� சிவெப�மா� 

தி�வ�ளி�க� அட�கியி��ப� ஏ�? அ�தா� ேபர�பாகிய காதலி� ெப�ைம பர�த அட��த ெப��சைடேம� 

வ�கி�ற க�ைகயா� நட�பாகிய மைற�பா�றலாவ�. அவ� உைமயா� எ��� வன�பாகிய உைற�பா�றலி�க� 

ஒ���வ�. ஆதலா� க�ைக�� உைம�� காணி� ஒ�வேள. இ���ைம அ�பர�ளிய 'ெசறி கழ�� தி�வ���' 

எ��� தி��தா�டக�தி�� 'மைலமக�� சலமக�� மலி�� ேதா���' எ�பதனா� விள���. மைலமக� - 

பராச�தி. சலமக� - திேராதானச�தி. சல� : வ�சைன; மைற��. விட�ெகா� - இட�ெகா�; பர�த. 

(93) 

1224. உ�வ� பல�யி ரா�வ�ல ந�தி 

ெத�வ� ���தைம ேத��ற நா�� 

�ரிவைள� ைக�சிெய� ெபா�னணி மாைத 2 

ம�வி இைறவ� மகி�வன மாயேம. 

 

1. ெசறிகழ��, மைலமகைள�. அ�ப�, 6. 18 - 8, 72 - 2. 



" வ�கமலி. அ�ப�, 4. 104 - 8. 

" இைனயபல - சிவ�பிரகாச�, 2 - 30. 

2. எ���ள�. சிவஞானேபாத�, 2. 4 - 1. 

(ப. இ.)  ப��யி���� விைன�கீடாக� பல உட��கைள� பைட���ெகா��த�ளி அ��ட��ெதா�� தா�� 

விரவிநி�ற� ெபா���� பலவா� நி�கவ�ல ந�தி, அ��யி�க��� கா�சி அளி�த� ெபா��� ெவளி�ப��� 

நி�ற�ளின�. அத� உ�ைமயிைன ஆரா��� அறியி� வைளயணி�த ைகயிைன�� ெபா�னணி�த 

ேமனியிைன�� உைடய தி�வ�ள�ைமைய� கல�ததனாெலன� �லனா�. அ�கல�பா� பதிெய��� ெபா��ைடய 

இைறயவனாவ�. இ�ஙன� கல�� மகி�வனெவ�லா� அறித�கரியன. மாய�: அறித�கரியன. 

(அ. சி.)  ெத��� ���தைம - ெவளியி�டைம. 

(94) 

1225. மாய� �ண���� வள�சைட யான�� 

தாய� �ண���� சலநதி அமலைன� 

காய� �ண���� கலவி�� மாச�தி 

ஆய� �ண���ம� விேயானி� மாேம. 

(ப. இ.)  வள�� தி��சைடயிைன�ைடய சிவெப�மா� மாயா காரியமாகிய உல� உட� கல� ஊ� 

�தலியவ�ைற இைய�திய�கி� பைட�த��வ�. அவேன தி�வ�� ேப�ைற� சா�� ���றைவ ந�கிய��வ�. 

மைற�பா�றலாகிய சலநதிைய� (1223) தா��பவ�� அவேன. இய�பாகேவ பாச�களினி�� நீ�கிய இைறவ� 

உயி�க��� விைன�கீடாக உடைலயளி��� ���வி�ப�. இைவயைன��� தி�வ�ேளா� ��ய 

��ட�காரணமாக நிக�வன. மாச�தி - தி�வ��. ேயானி - காரண�. உல� - �வன�. உட� - த�. கல� - கரண�. 

ஊ� - ேபாக�. 

(அ. சி.)  மாய� �ண����-மாையயி� பரிணாம�களாகிய உட� - க�வி - உலக ேபாக�கைள� ெகா����. 

அ��தாய� - தி�வ� ஞான உரிைம. சலமதி - க�ைகைய�� மதிைய�� தரி�த காய� �ண���� - உயிைர உட�ட� 

����. 

(95) 

1226. உண��ெதாழி� ேதனவ னாெம�க� ஈசைன� 

�ண��ெதாழி� ேத��வ னாபதி யாைர 

அைண�ெதாழி� ேதென�க� ஆதித� பாத� 



பிைண�ெதாழி� ேத�ற� அ��ெப�ற வாேற. 1 

(ப. இ.)  எ�க� ஆ�டவைன அவன�ளா� உ�தியாக�ண��ேத�. அவேன �வனமாகிய உலக�த�வ�. 

அவைன� �ண��ேத�; அைண�ேத�. எ�க� ஆதிைய�ைடய ���த�வைன� பி�னி� கிட�ேத�. 

இைவயைன��� தி�வ�� தர�ெப�றவாெற�க. 

(அ. சி.)  பிைண�� - கல��. 

(96) 

 

1. ��லி�. தி���ற�, 1187. 

" ��ேவ�. 8. தி�வ�மாைன, 17. 

1227. ெப�றா� ெப�ைம ெபரிய மேனா�மனி 

ந�றா� இைறவேன ந�பய ேனஎ�ப� 

க�றா� அறி�� க��தறி வா�க��� 

ெபா�றா� உலக� �க�தனி யாேம. 1 

(ப. இ.)  ஒ�ப� தி�வா�ற�க�� �த�ைம ெப�றவ� மேனா�மனி. அவேள அைன��� ெப�ைம�� 

ெப�றவ�. அவ� �ைணயாக இைறவ� ந�ல தி�வ�ேய அழிவிலாத ந�பய� எ�� ��வ�. க�றக�வியி� 

பயனாகிய க��ைத யறிவா�க�� அவ� தி�வ�யாகிய வி��ேப�றிைன எ��த� எளிதா�� - தனி� சிற�பா��. 

(அ. சி.)  ெபா�றாக உலக� - ��தி உலக�. 

(97) 

1228. தனிநா யக�றேனா ெட�ென�ச� நா� 

இனியா� இ��பிட� ஏ�ல ெக�ப� 

பனியா� மல��தைப� ேபா�ைக ஏ�தி� 

கனியா� நிைனவெத� காரண� அ�ைமேய. 2 

(ப. இ.)  �ளிரா� மல��த அழகிய ��கைள� ைக ஏ�தி� கனி�த ��ள��ட� அ�ைமயி� தி�வ�ைய 

நிைன�� ெதா��காரண�தா� ஒ�பி�லாத ���த�வைன எ�ென�ச� நா�வதாயி��. அத� பயனாக இனியா� 

எ��� ெபய� சிவெப�மா��� எ��வதாயி��. அ�வினியா� உைற�� உைற�� ஏ�ல���� அ�பா� எ�ப�. 

(அ. சி.)  கனியா� நிைனவ� - கனி�� நிைனவ�. 

(98) 



1229. அ�மைன அ�ைம அரிைவ மேனா�மனி 

ெச�மைன ெச�� தி�ம�ைக யா�நி��� 

இ�மைன ெச�த இ�நில ம�ைக�� 

அ�மைன யாகி அம���நி� றாேள. 3 

(ப. இ.)  உ�சி வீ����ரிய அ�ைம மேனா�மனி எ�ப. அவேள ெச�ெபா�� தி�வ�யி� உைற�ைள� 

ெச�� தி�ம�ைகயா�நி�ப�. அவ� இ� மைனயாகிய: இ��டைல� த�த�ளி� ெப�ைமமி�க நிலமட�ைத எ��� 

ெபய� ��டன�. அவேள அழகிய அ�ைனயா� ஆதியா� யா��� ெபா��திநி�றன�. அ�வ�ள�ைம த�த�ளிய 

ஒ� மைனயாகிய ஓ�ட�பிேலேய பிற�பற �ய�த�ேவ���. ேவ� பிற� ெப���� ேநா�க�ெகா�டா�. 

பிற�மைனேநா��� ேபைதயராவ�. அவ� 'பிற�மைன ேநா�காத ேபரா�ைம'யராகாைம ெபரி�� வ��த�த�க 

ெதா�றா��. மைன - பிறி�ேமா�ட��. 

(அ. சி.)  அ�மைன - சகசிர அைற; இ�மைன - இ��ட�. 

(99) 

 

1. க�றதனா�. தி���ற�, 2. 

2. க�ைசேச, 4. 66 - 1. 

3. �ற�க�. அ�ப�, 4. 118 - 8. 

" பிற�மைன. தி���ற�, 148. 

1230. அ�ைம�� அ�த�� அ���ற த�ல� 

அ�ைம�� அ�த� மாரறி வாெர�ைன 

அ�ைமெயா ட�த�� யா�� உடனி��� 

அ�ைமெயா ட�தைன யா��ரி� ேதேன. 1 

(ப. இ.)  மக�ேப� க�தி அ��தவமி��� உட�றவா� அ�ைம�� அ�த�� எ�மா�� அ�� ��டன�. 

அ�வ�� உடைல� க�ேடயா�; உயிைர� க�ட��. எ�ைன எ�ப� ஈ�� உயிைர. உயி���� உறவா� அ�ைம�� 

அ�த�மாகிய சிவ�� சிைவ��, அ�ைமயாகிய யா�� உட�ைற�� காரண�தா� அ�ைமேயாட�தனாகிய சிவ� 

சிைவ எ��� வி���பிரியா இ�வ�கைள�� அ�� க�ேண க�ணாக� ெகா�� அ�ேய�� ெதா����ேத�. 

(அ. சி.)  அ�ைம�� அ�த�� - ச�தி�� சிவ��. 

(100) 



 

9. ஏெராளி� ச�கர� 

1231. ஏெராளி ��ெள� தாமைர நாலித� 

ஏெராளி வி��வி னாெல� நாதமா� 

ஏெராளி ய�கைல எ��� நிைற�தபி� 

ஏெராளி� ச�கர ம�ந� வ�னிேய. 

(ப. இ.)  �லாதார��� ேதா��வ� நாலித�� தாமைர. அத��ளி��� உ�சி�ெதாைளவைர� ெதாட��� 

ேதா��வேதா� கதிெராளி உ��. அ� ஏெராளி� �ைணயா� வி��வி� ஒளிேதா���. அ� ெவாளியா� நாதஒலி 

உ�டா�. அ�ெவா�பி�லா ஒளி எ��� நிைற�தபி� ந�வாகிய வீணா�த��� இ�ப�க�� அழகிய ேபெராளி 

ேதா���. அத� ந�வாக� �ட�� ச�கர� அன�பிழ�பாக நி���. 

(அ. சி.)  ஏெராளி - வீணா�த��� இ� ப�க�� உ�ள கதிெராளி. 

(1) 

1232. வ�னி ெய��தைவ மாபல� உ�ளன 

வ�னி ெய��தைவ வா�ற ஓ�கின 

வ�னி ெய��தைவ மாெப�� ச�கர� 

வ�னி ெய��தி� வாற� ெசா��ேம. 

(ப. இ.)  �ட�� ச�கர�� எ����க� மி�க வ�ைவ� த�வன. அ�ெவ��ேத வா�ற ஓ��� வழி�� 

வ��தன. அ�ெவ����கேள மிக�ெப�� ச�கர�தைம�தன. அ�ெவ��தைம��� �ைற�� ெசா�ல�ப��. 

(அ. சி.)  வ�னி எ��� - ஏெராளி� ச�கர எ���. 

(2) 

 

1. இ�டா�. தி�ம�திர�, 470. 

1233. ெசா�லிய வி���� ஈரா� நாதமா� 

ெசா�லி� ம�பதி ய�ெவ�� தாவன 

ெசா�லி� �ெறா� நா�ப�� நா�� 

ெசா�லி� ச�கர மா�வ� ேமலேத. 



(ப. இ.)  �ற�ப�� வி���� ப�னிர�� உயி����கைள�ைடய�. உயி��� - பிராண�. அத� தைலைம 

எ���வ�வாகிய நாதமா��. அ�ேவாைச வழியாக உலக� ேதா�றி�� �ைறைம��� ப�னிர��� ப�னிர��� 

உறழ ���நா�ப�� நா�� அைறக��ள ச�கர� ேதா���. 

(அ. சி.)  1233 �த� 1238 வைர ஐ��த�களி� உ�ப�தி �ற�ப�கிற�. 

(3) 

1234. ேம�வ�� வி��� ம�ெவ�� தா�வி�� 

ேம�வ� நாத�� ஓ��� எ���ட� 

ேம�வ� ம�பதி ய�ெவ�� ேதவரி� 

ேம�வ� ச�கர மா�வ� ஞாலேம. 

(ப. இ.)  உ�சியள�� ெச�ற வி���� நாத ஓைசயா� ெவளி�ப��. அதனா� அ� நாத எ��தாகிய 

அகரமாக� ேதா���. அகர எ���ட� ��� �ழல ேம��றிய ச�கர� உலகமா� விரி��. 

(4) 

1235. ஞாலம தாக விரி�த� ச�கர� 

ஞாலம தாயி�� வி���� நாத�� 

ஞாலம தாயி� ம�பதி ேயாசைன 

ஞாலம தாக விரி�த ெத��ேத. 

(ப. இ.)  ���நா�ப��நா�� அைறகேளா� ��ய ச�கரேம உலகமாக விரி�த�. உலக�தலாக நி�ப�� 

நாதவி���களா��. ஞால�� ேயாசைனயாகிய ஓ� நீ�டலளைவைய� ெகா�ட�. ஞாலமதாக விரித��� 

காரணமாக��ள� ஓைச எ�க. 

(5) 

1236. விரி�த எ��த� வி���� நாத�� 

விரி�த எ��த� ச�கர மாக 

விரி�த எ��த� ேம�வ�� �மி 

விரி�த எ��தினி� அ��ற� அ�ேப. 

(ப. இ.)  எ��தாக விரி�த� வி���� நாத��. ச�கரமாக விரி�த�� அ� ெவ����கேள. 

அ�ெவ��தி� �ழ�சியா� நில� விரி�த�. அ� நில�தி�ேம� ேதா��வ� நீரா��. 

(6) 



1237. அ�ப� வாக விரி�த� ச�கர� 

அ�பினி� அ��ற� அ�வன லாயி�� 

அ�பினி� அ��ற� மா�த மாெயழ 

அ�பினி� அ��ற� ஆகாச மாேம. 

(ப. இ.)  நீராக விரி�த ச�கர�தி�ேம� அனலா� விரி�தி�� அனலி�ேம� கா�றா� விரி�தி��. 

கா�றி�ேம� ஆகாசமாகிய ெவளியா� விரி�தி��. 

(7) 

1238. ஆகாச அ�கர மாவ� ெசா�லி�� 

ஆகாச அ�கர� ��ேள எ��தைவ 

ஆகாச அ�ெவ�� தாகி� சிவான�த� 

ஆகாச அ�கர மாவ தறிமிேன. 1 

(ப. இ.)  ெவளியி� அைடயாளமாகிய எ��ைத� ��மிட�� ஆகாச அ�கர���ேள நிைறகி�ற 

நாதவி���களாகிய வி�ெத����க�மாகி ஆகாச எ��ேத சிவ�ேபரி�ப� ஆவதறிக. ேம� 1233 �த� 

இ�கா�� �றிய தி��பா���களா� �றிய ஐ��த�க���ரிய எ����க� �ைறேய 'ல வ ர ய அ' எ�ப. 

('ெபா�பா�' உ�ைம விள�க�. 6) 

(8) 

1239. அறி�தி�� ச�கர� ஐைய�� வி�� 

அநி�தி�� ச�கர நாத �தலா 

அறி�தி�� அ�ெவ�� த�பதி ேயா���� 

அறி�தி�� அ�பக ேலானிைல யாேம. 

(ப. இ.)  அறிய�ப�� ச�கர� ஐ��� ஐ��� ��ய ப��� ஆ��. அைவ �ைறேய �லாதார�த� 

ஆதார�க� ஆ�. ஞாயி� தி�க� தீ ம�டல� ���. அதீதமாகிய அ�பாெலா��. வி���� நாத�� 

ச�கர�தலா�. அ�த அ�த� ச�கர����ரிய �த�ைமேயா� உள�. இ� �த�ைமேயா���� ெத�வ� 

பகலவனாகிய சிவெப�மா�. அவேன அைன�தி��� நிைல�களமாவ�. 

(அ. சி.)  ஐய�� - ஐ�� ஐ�� - 10. அ�பதிேயா� - அ�த�த� ச�கர அதிப�க�. பகேலா� - சிவ�ரிய�. 

(9) 

1240. அ��த� ஆ�ம� வாதி எ��தா�� 



அ��த� ஆ�ம� வ�ைம எ��தா�� 

2இ��த� நா��  3இ�ந� வ�னிேய 

இ��த லா�� எ��தைவ எ�லா�. 4 

(ப. இ.)  அ�த �த�ைமயான ஆதார�க� ஆ�� ஆதி எ�����ரியனவா��. அைவ அ�ைம எ��தா��. 

அதீத �தலான நா���, இ�ந� எ�ப. இ�ந� எ�ப� இர����� ந� எ�பதா��. எனேவ, �ல� ெகா��� 

ேம�வயி� எ��� ��ற�� ந�வாக��ள ெகா��� எ�க. இ� அன��கிடமா��. இ� ெகா��ழிலி��� எ�லா 

எ����க�� ேதா���. 

 

1. ெபா�பா�. உ�ைம விள�க�, 6. 

(பாட�) 2. அ��த�. 

" 3. இ��தி�. 

4. ���ம. சிவஞானசி�தியா�, 1. 1 - 23. 

(அ. சி.)  அ��த� ஆ��-அ�த �த�ைமயான ஆதார எ����க� ஆ��. ஆதி எ��� - 

ஆ�க�ெறாழி���� காரணமான எ����க�. இ�ந� - நாபி. 

(10) 

1241. எ��தைவ �ெறா� நா�ப�� நா�� 

எ��தைவ யாற� வ�ந� வ�னி 

எ��தைவ ய�ந� வ��ட ராகி 

எ��தைவ தா��த� அ�த� மாேம. 

(ப. இ.)  �லாதார�தலாக� ெசா�ல�ப�� எ����க� ��� நா�ப��நா���, அ�வ�ச�கர�களி� 

அைம���ளன. ந�வாக ஆெற���மா��. அவ��� ந�வாக� காண�ப�வ� அனலா��. எ����க� �த�� 

���� ஆவன. 

(11) 

1242. அ�த�� ஈ� �தலா னைவயற 

அ�த�� அ�பதி ென��ட� ஆதலா� 

அ�த�� அ�பதி� ��றி� அம��தபி� 

அ�த�� இ��ைக யா�ட மானேத. 



(ப. இ.)  ேம��றிய அ�த�� ஈ�� �தலானைவ நீ�க, ெந�ச� மிட� எ��� ஈரிட����ள எ����க� 

பதிென�டா��. ப�னிர�டா� நிைல என�ப�� �வாதசா�தா தீத�தி� எ���� பதி���றா��. அத�ேம� 

தி�க�ம��ல�. அத�ேம� அறி�� நிைல�ள�. 

(அ. சி.)  பதிென�� - வி��தி - ஆ�ைஞயி� எ����க� . பதி���� - �வாத சா�த�தி� 

எ����க�. இ��ைக - ச�திர ம�டல�. ஆ�ட� - அறித�. 

(12) 

1243. ஆவின மானைவ ���� ற�ப� 

மாவின ம�பதி ைன�தின மா�� 

மாவின ம�பதி ென��ட னா�� 

மாவின ம�கதி ேரா�வர வ�ேத. 

(ப. இ.)  ஆவின�-(அ�வின�) அத� வைக. பகலவ� வைகயாக� ேதா��� நா�க� ����ற�ப�. 

மாத�தி� இ��� பதிைன�� தின�. இ� பிைற ய�ல� ப�க� என� �ற�ப��. தி�க� ப�னிர��� 

கா��தலாக� ெசா�ல�ப�� ப�வ� ஆ�� ஆகிய பதிென�� இைவெய�லாமாக� ெபா���கி�ற கால 

எ�ணி�ைகக�, காலெம�யிைன� பைட�த��� கால காலனாகிய சிவெப�மானாலாவன. அதனா� அவ� 

சிவ�கதிேரா� என�ப�வ�. அ� கதிேரா�வர இைவ எ�லா� வ�தனெவ�க. 

(அ. சி.)  ஆவின� - அ�த வைக. 

(13) 

 



1244. வ�தி�� ஆகாச� ஆற� நாழிைக 

வ�தி�� அ�கர� ��பதி ராசி�� 

வ�தி� நாள� ���� ற�ப�� 

வ�தி� ஆ�� வ���ைர ய�விேய. 

(ப. இ.)  வா� வழியாக� கண�கி�� நாழிைக ��ப��, ப�னி� மைனக� என�ப�� இராசி��, 

இவ�றா� வ�� நா�க� ����ற�ப�� அ�விதியி�ப� கண�கிட�ப�� எ�க. அ�விதிேய எ�ப� 

அ�விேய என� திகர� �ைற��நி�ற�. 

(அ. சி.)  ஆகாச� ஆ� - ஆகாய வழி. அ�விேய - அ�விதிேய. 

(14) 

1245. அ�வின ���ம� வாட� வா�வ�� 

1எ�வின ���� கிள�த� ேவரதா� 

ச�வின ���� தைழ�தி�� த�டதா� 

இ�வின ���� இராசிக ெள�லா�. 

(ப. இ.)  அ�வினமாகிய ����-ஆடாகிய ேமட வீதி��, எ�வின ���� - விள�கமி�க ஏராகிய 

இடபவீதி��, ெச�வின ���� - தைழ�� விள��� த�டாகிய மி�ன வீதி�� என� 

ப�னி�மைனக�� ப��க�ப�� . அைவ வ�மா� : "ேமடவீதி யிடபவீதி, மி�ன வீதி ெயனெவா� 

��ேற, அைவதா�, இ��ட� �தலிய இய��� ெநறிேய . இடப� சி�க� மி�ன� கடக�, இைனய நா��� 

ேமடவீதி . மீன ேமட� க�னி �லா�, மான இடப வீதி� கைம�தன. வி�� மகர� �டேம வி��சிக�, 

ெசா�லிய மி�ன வீதி� �ைறேய." பி�கல�ைத, 274.7. ஆ�-ேமட�. ஏ� - இடப�. த�� - மி�ன�. 

(அ. சி.)  ஆ� - ேமட�. 

(15) 

1246. இராசி�� ச�கர� எ��� நிைற�தபி� 

இராசி�� ச�கர ெம�றறி வி��வா� 

இராசி�� ச�கர நாத�� ஒ�தபி� 

இராசி�� ச�கர� நி�றி� மாேற. 



(ப. இ.)  �லாதார �த� ச�கர�க� எ��� நிைற�தபி�, இதைன இராசி� ச�கர� எ�� 

��வ�. இ� ச�கர� வி�� எ��� ஒளியா� நிைலெப��. இ� வி���� நாத�� அகேவாைச 

�றேவாைசகளா� ஒ�த இட�� இராசி�� ச�கர� ெச�ேவ இய���. 

(அ. சி.)  இராசி�� ச�கர� - ஆறாதார�க�� ேமட� �தலிய 12 இராசிக��. 

(16) 

1247. நி�றி� வி��ெவ� ��ள எ��ெதலா� 

நி�றி� நாத�� ஓ��� எ���ட� 

நி�றி� ம�பதி ய�ெவ�� ேதவரி� 

நி�றி� ம��ற� தாரைக யானேத. 

 

(பாட�) 1. ெக�வின. 

(ப. இ.)  வி�� �தலாக� �ற�ப�� எ����கெள�லா� நாத� உ�ளி��� ஒலி�பி�க ஒலி���. 

அ�வ�மைன��ரிய எ����க�வரி� ஆ�� நி���. அத�பி� தாரைக எ��� நா�க� நி���. �ல�த� 

நிைலக� ஆறி���� மைனக� இ�விர�டா��. நா�க� (ந�ச�திர�) நாலைரயா��. இ�விர�� - 

இர��ர��. 

(அ. சி.)  வி�� எ�� உ�ள - வி�� எ�� ெசா�ல�ப�கி�ற �றி எ��� எ�லா�. நாத�� ஓ��� - 

நாத�� �� எ��. அ�பதி - அ�த�த இராசி ம�டல�. அ�ெவ��ேத வரி� - அ� அத��ரிய எ����கேள வரி�. 

தாரைக - ந�ச�திர�களா�. ஆதார� ஒ�ெவா�றி���� இராசி இர�� ந�ச�திர� 4 1/2 ஆக இராசி 12 

ந�ச�திர� 27. 

(17) 

1248. தாரைக யாக� சைம�த� ச�கர� 

தாரைக ேமேலா� தைழ�த� ேபெராளி 

தாரைக ச�திர� ந�பக ேலா�வர� 

தாரைக தாரைக தாரைக க�டேத. 



(ப. இ.)  ச�கர� ந�ச�திர வ�வமாக� சைம�த�. அ� ந�ச�திர�க��� ஒளிெகா����ெகா�� 

ெசழி�த சிவ ஒளி ேமலாக நி�கி�ற�. இ� ந�ச�திர� ச�கர�தி� ச�திர�� �ரிய�� வர, ந�ச�திர வ�வமான 

எ��� �ைறயாக� காண�ப�ட�. 

(அ. சி.)  ேபெராளி - சிவ ஒளி. தாரைக க�ட� - ந�ச�திர வ�வமான அ�கர� காண�ப�ட�. 

(18) 

1249. க��� ச�கர� வி�� வள�வதா� 

க��� நாத�� த�ேம� எ��திட� 

க��� வ�னி� ெகா��தன ெவா�தபி� 

க��� ம��ற� காெராளி யானேத. 

(ப. இ.)  காண�ப�� ந�ச�திர ச�கர�க� வி��வினா� உ�டாவதா�. அ� வி��வி� ேம� நாத�� 

ேதா���. அ� நாத�தி� ேம� அழ� வ�ணமாகிய சிவ ஒளி ேதா���. இைவ அைன��� ஒ�தபி� ெச�ேமனி 

எ�மானி� ஒ� ப�காகிய அ�ைமயி� காெராளி ேதா���. இ� ெவாளி எ�லாவ�ைற�� இய���. 

(அ. சி.)  க��� ச�கர� - இ�வா� காண�ப�ட தாரைக� ச�கர�. வ�னி�ெகா��� - ஒளி��ட�. 

காெராளி - ச�தி ஒளி. 

(19) 

1250. காெராளி அ�ட� ெபாதி��ல ெக��� 

பாெராளி நீெராளி சாெராளி காெலாளி 

வாெனாளி ஒ�க வள��� கிட�தபி� 

ேநெராளி ஒ�றா� நிைற�த�� நி�றேத. 

(ப. இ.)  அ� கரிய ஒளியான� அ�ட�ைத உ�ளி�� உலெக��� நிைற��. பாெராளி�� நீெராளி�மாகிய 

இர��� அட��வத��ரிய சாெராளியாக� தீெயாளி��, அதைன�� அட�கி� ெகா������ சாெலாளியாகிய 

கா�ெறாளி��, அதைன�� உ�ளட�கி� ெகா������ ேமெலாளியாகிய வாெனாளி�� ஆகிய இைவ எ�லா�� 

�லாதார �தலாக� ேதா�றிய ஐ��த ம�டல�களி�� நிைற�� நி�பதா� அழகிய ஒளியா� எ��� நிைற�� 

நி��� எ�ப� க��ெத�க. 

(அ. சி.)  சாெராளி - தீெயாளி. சாெலாளி - வா� ஒளி. ஏெராளி - �லாதார�தினி�� ஐ��த 

ம�டல�களி�� நிைற�த ஒளி. 

(20) 



1251. நி�ற� அ�ட�� நீ�� �விெயலா� 

நி�றவி� வ�ட நிைலெபற� க��ட 

நி�றவி� வ�ட� �ல மலெமா��� 

நி�றவி� வ�ட� பலம� வி��ேவ. 

(ப. இ.)  ேபர�ட�க�� விரி�த பல உலக�க�� நிைல�� நி�கி�றன. ஊழி ���வைர இைவக� 

நிைலெபற� கா�கி�ேறா�. இைவக�� ஒ�வைகயா� �லமல��ட� ஒ���. இ� வ�ட� �தலன 

நிைலநி�பத�� அ��பைட வ�வாக��ள� வி��. ெம� - த��வ�. வி�� - ��ப�ைத�தா ெம�. 

(அ. சி.)  �லமல� - ஆணவ மல�. அ�ட� பல� - அ�ட����� பல�. 

(21) 

1252. வி���� நாத�� ஒ�க வி��தி�� 

வி���� நாத�� ஒ�க விைரயதா� 

வி�தி� �ைற�தி� நாத� எ��தி�� 

வி��ைவ எ�ம� ெகா�ட� வீசேம. 

(ப. இ.)  வி�� நாத� எ��� இர��� சமமாக� கல�தா� அைவ அ�ட���� வி�� எ�ப�. 

வி��வான� �ைற�� நாதமான� ��� ேதா��மானா� அ� ம�திரவி�� எ�ப�. ��� �ைறைம வி��ைவவிட 

நாத� எ�� மட�� ��தெல�ப�. விைர - வி��. அ�: ப�தி� ெபா�� வி�தி. வீச� - பீச�, ம�திர வி��. 

(அ. சி.)  ஒ�க - சமமாக. 

(22) 

1253. வீச� இர��ள நாத� ெத�வன 

வீச�� ஒ�� விைர�தி� ேம�ற 

வீச�� நாத�� எ���ட� ஒ�தபி� 

வீச�� வி�� விரி�த� கா�ேம. 

(ப. இ.)  நாத�தி� நி�� ேதா��வன ம�திர வி���க� இர��. அவ��� ஒ�� ேமேலா���ப� 

விைர�� ெச���. வி��� நாத�� ேமேலா�கி எ��� ஒ��ட� நி�றபி�, அைவ பர�� விள���. 

(23) 

1254. விரி�த� வி���� ெக�ட� வீச� 

விரி�த� வி���� நாத� தளவினி� 



விரி�த� ��க�ட எ�ெட�� மாகி� 

விரி�த� வி�� விைரய� வாேம. 

(ப. இ.)  வி�� விரி�த கால�� வி�தாகிய பீச� மைற��. அ� வி���� நாத�தளவினி� விரி�� உ�ேள 

அட��� உயி��� அ�ப�� நா�� மா�திைரயா��. அ�வா� விரி�த வி��, அைன��ல���� வி��மா��. 

(24) 

1255. விைரய� வி�� விைள�தன எ�லா� 

விைரய� வி�� விைள�த உயி�� 

விைரய� வி�� விைள�தவி� ஞால� 

விைரய� வி�� விைள�தவ� தாேள. 

(ப. இ.)  ேதா�றிய உலக�க� அைன��� வி�� எ��� காரண�தி� உ�டாவன. வி��வா� விைள�த 

உடலக�� உயிைர�� சிவ� ேச��� ைவ�ப�. வி�� காரணமாக இைவ ெய�லா� விைள�தன எ�ப. அ� வி�� 

காரணமாக ேமலான அறி� உ�டா��. ேமலான அறி� - ெம��ண��. 

(25) 

1256. விைள�த எ��த� வி���� நாத�� 

விைள�த எ��த� ச�கர மாக 

விைள�த எ��தைவ ெம�யி�� நி��� 

விைள�த எ��தைவ ம�திர மாேம. 

(ப. இ.)  எ����க��� �தலாக விைள�த� வி���� நாத��. அ�ப� விைள�த எ��தாகிய வி���� 

நாத�� ச�கரமா��. அ� ெவ����கேள உட�பினக��� நி�கி�றன. அ� ெவ����கேள ம�திர�மா��. 

உட�பினக��. ஆ� நிைல�கள�க��. 

(அ. சி.)  ெம�யினி� - சரீர����� இ���� ஆ� ஆதார�க� உ�. 

(26) 

1257. ம�திர� ச�கர மானைவ ெசா�லி�� 

த�திர� ��ெள�� ெதா�ெறரி வ�டமா� 

க�தர� ��� மிேரைகயி� ஒ�றி�ைல 

ப�தம தா�� பிரணவ� உ�னிேட. 



(ப. இ.)  த�திரமாகிய வழிவைககளா� அக�ேத எ��� ேதா�றி வ�டவ�வமான எரி ஒ�� உ��. இ�ேவ 

ம�திர ச�கரெமன� ெசா�ல�ப��. க��தளவி�� அக�ேத வரிவ�வி�றி ஒலிவ�ேவேயா�. இவ�றி�ெக�லா� 

��னாக ஓெமாழி பிணி���ளதா��. அதைன �த�ைமயாக� ெகா�� அகவழிபாடாகிய தியான�ைத� 

�ரிவாயாக க��திட�ைத ெவளிநிைல என�� ��வ�. 

 

 

(அ. சி.)  த�திர� - ஆகம�. க�தர� - க���. இேரைகயி� - வைரகளி�. ப�தமதா�� பிரணவ� - 

வைரகைள� ெகா�ட ச�கர�தி� ப�தி� தி���� பிரணவ�ைத. உ�னிட - தியானி�க. 

(27) 

1258. உ�னி�ட வ�ட�தி� ஒ�ெத� ம�திர� 

பி�னி�ட ேரைக பிைழ�ப� தானி�ைல 

த�னி� ெட��த தைக�பற� பி�னி�க� 

ப�னி�ட ம�திர� பா��க� மாேம. 

(ப. இ.)  அகவழிபாடாக� �ரிய�ப�� ஓெமாழி வ�ட�தி� ெபா��தி� ேதா��� ம�திர�, கல���ள 

ச�கர�தி�க� வைரய� ப�த� தவ�தலி�ைல. அ� ம�திர�ைத ஒ�� எ��த தைட நீ�க அத�பி� நி���ப� 

ெசா�ல�ப�ட ம�திர�ைத ஆரா�த�மா�. 

(அ. சி.)  பி�னி�ட - கல���ள. த�னி�� - வைரய�ப��. எ��த - எ��த ம�திர�. ப�னி�ட - 

ெசா�ல�ப�ட. 

(28) 

1259. பா��க� மா�� பைகய� ச�கர� 

கா�க� மா�� க��தி� தடெம��� 

ேநா�க� மா�� ���க�ற ��ெபா�� 

ஆ�க� மா�� அறி��ெகா� வா��ேக. 

(ப. இ.)  பிற�� இற���களாகிய பழ�பைகைய அக��� த�ைமவா��த ச�கர�ைத. அ��ட� ேநா��த�� 

ஆ��. விரி�த க��தி�க� அைம��� கா�த�மா��. ேசா�வி�றி அத�பாேல ேநா�க� ேநா�கமாகிய 

தியான�ைத� �ரித�மா��. அ��ண�வி� கா�� �� ெபா�ைள ஆ�கலாகிய அ��தி அறிதைல� �ரித�மா��. 

அ��தியறித� - அ�பவி�த�. 



(அ. சி.)  பைக - பிறவி�பைக. �ண�க�ற - தள�த� இ�லாத. 

(29) 

1260. அறி�தி�� ச�கர மாதி ெய��� 

விரி�தி�� ச�கர ேமெல�� த�ைம 

பரி�தி�� ச�கர� பார�கி நா�� 

�வி�தி�� ச�கர� �ற� மாேம. 

(ப. இ.)  ேம��றிய �ைறயா� அறிய�ப�� ச�கர� ஆதிைய உைடய சிவெப�மானி� எ��தாகிய 

சிகரமா��. அத� ேமெல��� அ�ைம எ��தாகிய வகரமா��. ம�ைறய இட�களி� நில� நீ� ெந��� கா�� 

ஆகிய நா�� �த�களி� எ��தா��. அைவ �ைறேய ல வ ர ய எ�ப. 

(அ. சி.)  ஆதி எ��� - ஆதி ச�திேயா� ��ய சிவ� எ��� ேமெல��� அ�ைம - அத� ேமேல ச�தி 

எ���. பா� அ�கி நா�� - பா�, நீ�, தீ, வா� எ����க� நா���. �வி�தி�� - ��ய 

(30) 

1261. �றிய ச�கர� ��ெள� ம�திர� 

ஆறிய� பாக அைம�� விரி�தி�� 

ேதறிய அ��ட� ேச��ெத� மாரண 

மாறிய� பாக மதி���ெகா� வா��ேக. 

(ப. இ.)  ேம��றி�த ச�கர��� ேதா��� ம�திர� ஆ� இய�� ஆ��. அ�ஙன� அைம�� விரி�� 

இ�வாற�� மாரண� ஒழி�த ஐ��� பைகைமைய ெவ��வத�காக� பய�ப��த�ப��. ஆ�வைகயாவன : 

த�பன�, ேமாகன�, உ�சாடன�, வி��ேவசண�, மாரண�, வசிய�. வி��ேவசண� - க�டைண, (973-978) 

(அ. சி.)  ஆறிய�� : த�பன�, ேமாகன�, வசிய�, மாரண�, உ�சாடன�, வி��ேவடண�. அ��ட� - 

மாரண� ஒழி�த ஏைனய அ��ட�. 

(31) 

1262. மதி�தி�� அ�ைம�� மாமா� மா�� 

மதி�தி�� அ�ைம�� அ�கன� ஒ��� 

மதி�த� ெக��தைவ காரண மாகி� 

ெகாதி�த� ெக��தைவ �டகி லாேவ. 



(ப. இ.)  அைன��யி���� நீ�கா அ�� �ரிபவ� என மதி�க�ப�� அ�ைம��, �றி�த ச�கர�தி� 

�த�வி�மா��. அ� வ�ைமையேய பயி�வா���� பைகைய ெவ�ல� �ைணெச��� அழகிய அனைலெயா�� 

அவ� காண�ப�வ�. அ�ைம காரணமாக உடென�� ஐ��த�க�� ெதாழி� ெச���. அ�ைமயி� ஆைணயி�றி 

அைவ எ�ெதாழி�� ெச�ய வ�லனவாகா. 

(32) 

1263. ��ய த�பன� மாரண� வசிய� 

ஆ�ய� பாக அைம�� ெசறி�தி�� 

பா��� ளாக� பைகவ�� வ��றா� 

ேத��� ளாக� ெதளி��ெகா� வா��ேக. 

(ப. இ.)  பைகைய ெவ��த��� ைகயாள�ப�� த�பன�. மாரண�, வசிய� �தலியைவ விைளயா�டாக 

எளிதாக வ�� ெபா��தியி��. பா�வீெடா�த உட�பி�க� பைகவ�� வ�� அ��றா�. இ� ��ைமயிைன 

அ�ைமயி� தி�வ�ளா� ெதளி�� ெகா�வா���� பைகேய உ�டாகா�. 

(அ. சி.)  ஆ�ய�� - விைளயா�� பா� - பா� வீ�; பைக அரச� த��மிட�; இ�ேக சரீர�. 

(33) 

1264. ெதளி�தி�� ச�கர �ல�தி ��ேள 

அளி�த அகார�ைத ய�ந� வா�கி� 

1�ளி�த வரவிைன� ���ள ைவ�� 

அளி�தைவ ய�ெக� நா�ய காேல. 

 

(பாட�) 1. �ளி��த வரைன�. 

(ப. இ.)  �லாதார�தி� ெதளிவாக� காண�ப�� ச�கர�தி��ேள எ�லா எ������ �ைணெச��� 

அளி�ைடய அகர�, ந�வாக எ�த�ப�� . வ�டவ�வான ��டலினி ஆ�ற� (பா�பி��ைக) அர� வ�டமி�ட� 

ேபா�� காண�ப�� . அதைன மன��� அ�ஙன� அைம�� வழிப�வராயி� நா�ய� எளிதாக� ைக���. 

(அ. சி.)  அரவிைன - ��டலினி ச�திைய . அளி�� - கனி��. 

(34) 

1265. காலைர ��கா� ��ெத�� ம�திர� 

ஆலி� ெத��தைம� �றி எ��ததா�� 



பாலி� ெத��� பைகயற நி�றபி� 

மா��ற ம�திர மாறி�ெகா� வா��ேக. 

(ப. இ.)  காலைர ��கா� ��ைம எ��� மா�திைரகைள�ைடய ம�திர�கைள �ைறயாக ஒலி�க, 

அ�ேவாைச எ��தன. பி�� அ� ச�கர����� ெபா��த அைம�த�. ேம�� ஊறி� திக��� �ழ��� . க�திய 

பயைன� ைக�ட� ெச�தபி�, அ� ம�திர�திைன �ைற�ப� மா�றி ஒலி�க உண��தவ�க��� ேவ� க�திய 

பய�� ைக���. 

(அ. சி.)  கா�...ம�திர� - கா� �தலிய மா�திைரயளவாக உ�சரி�க�ப�ட ம�திர�. மா��ற - வி��பி 

உ�சரி�த. 

(35) 

1266. ெகா�டஇ� ம�திர� ��த� எ��ததா�� 

ப�ைட�� நாவி� பைகயற வி�டபி� 

ம��� நிைற�த மணிவிள� காயி�� 

இ��� இதய� ெத��� நமெவேன. 

(ப. இ.)  ேம��றி�த ம�திரெமாலி�� ேவ��வ ெப�� அைம�தபி� அத� ெசயல�தியாக� ��த� 

எ��தா� சிவ எ�பைத உத� அைசயாம� உ�ணாவி� ப�ைட� பைகயாகிய ஆணவ� அ��ெபா��� ஒலி�தபி�. 

ெபா�ன�பல�தி�க� விள��� மணி விள�கா� உ�ள� ெபாலி���. அ�தைகய உ�ள�தி� நம என� ���� 

'சிவயநம' ஒலி�பாயாக. 

(அ. சி.)  ��த� எ��� - ஆதி எ���; சிவ� எ��� உணாவி� - உ�ேள உ�ள நாவா� (உத�க� 

அைசயாம�) 

(36) 

 

10. வயிரவ� ச�கர� 

1267. அறி�த பிரதைமேயா டா� மறி�� 

அறி�தவ� ச�தமி ேமலிைவ ��ற� 

அறி�தைவ ெயா��வி� ெடா��ப� தாக 

அறி�� வலம� வாக நடேவ. 



(ப. இ.)  வள�பிைற ஒ�� �த� ஆ�வைர ஆறாதார�களி�� காண�ப�� திதிக� எ�க. இதைன அறி�� 

ேமேல ஏழா� பிைற �த� ெபா���� பிைறகைள ஒ��வி�� ஒ�றாக எ���கா� ஏைழ வி�� எ���, 

ஒ�பைதவி��� ப���, பதிெனா�ைற வி��� ப�னிர���, பதி���ைறவி��� பதினா��� ஆகிய நா��� 

����ள ஆ�� ��ட� ப�தா��. இ� ப��� பைகைய ெவ�வா� �ற�ப��� ெச��� �ல�ைத� த� வல�பா� 

அைம��ப� ெச�வாராக ஏைழ வி�� எ�� எ�ப�: ச�தமிையவி�� அ�டமி என�� அ�ேபா� ம�றவ�ைற�� 

ெகா�க. 

(அ. சி.)  ஆ�� - ஆ� ஆதார�களி��. வலம�வாக-வல�ப�க� வள�பிைறயாக 

(1) 

1268. நட�� வயிரவ� �ல கபாலி 

கட�த பைகவைன� க�ண� ேபா�கி� 

ெதாட��த �யிர� ���� ெபா�� 

பட��த �ட�ெகா� ப�தாட லாேம. 

(ப. இ.)  ேம��றிய �ைற�ப� நட�� வயிரவ� கட�ளின� �ைணைய ேவ�� அவ� �ல�ைத 

�ைடயவெர���, கபால�ைத �ைடயவெர��� மன�ெகா�� பைகேம� ெச��த� ேவ���. அ�ஙன� ெச�வா� 

பைக ெவ�� பைகவ� க��ைத�� க�ைண�� ேபா�கி அவ�த� உயிரிைன� ெதா����� ேபா�� மிக 

எளிதாக அவ�த� உடைல� ப�தாடெலா��� ப�தாடலா��. 

(அ. சி.)  �லகபாலி - �ல�ைத�� கபால�ைத�� . கட�� - ெவ�� 

(2) 

1269. ஆேமவ� ��ட� ளாதி வயிரவ� 

ஆேம கபால�� �ல�� ைக�ெகா�ட� 

காேம தம�க பாச�� ைகய� 

வாேம சிர�ெதா� வாள� ைகேய. 

(ப. இ.)  ஆ�யி�க� வி���மா� தி�வ�� �ரி�� வயிரவ� கட�ளி� தி���வி� காண�ப�� பைடக� 

�தலியன வ�மா� : ம�ைடேயா�, �ல� உ�கைக, கயி�, தைல, வா� எ�ப. 

(அ. சி.)  ஆ ேமவ-உயி�க� வி��ப தம�க� - உ��ைக. இதி� வயிரவ�ைடய ஆ� ஆ�த�க� 

�ற�ப���ளன 

(3) 



1270. ைகயைவ யா�� க���ற ேநா�கி�� 

ெம�ய� ெச�ைம விள�� வயிரவ� 

��ய �ள�தி� �ள��ெம� ��றதா�� 

ெபா�வைக வி��நீ �சைன ெச�ேய. 

(ப. இ.)  வயிரவ� கட�ளி� தி��ைககைள� கா�பா�, அ� ைககளி�கா�� ேம��றிய ஆ� 

ெபா��கைள�� கா�ப� . அ� கட�ளி� தி�ேமனி ெச�ைம நிற� ெபா��தியதாக இ���� . சிவனிைன� மாறாத 

ெந�சிைன�ைடய �யவ��ள�தி� வயிரவ� கட�� விள��வ�. அக� �ற� வா�ைம ெப�றைமேயா� 

ெபா�யிைன அறேவவி�� ெந�ேச நீ �ைச ெச�வாயாக 

(அ. சி.)  ைகயைவ ஆ� - வயிரவ��� ஆ� ைகக� . ெம�ய� ெச�ைம - நிற� சிவ��. 

(4) 

1271. �சைன ெச�ய� ெபா��திேயா ராயிர� 

�சைன ெச�� ம��ட னா�மா� 

�சைன சா�� சவா� ���ெந� 

�சைன ெச��நீ� �சைல ேவ��ேம. 1 

(ப. இ.)  வயிரவ� கட�ளி� வழிபா����� தி��ைற� ேபா�றி� ெதாட� ஓராயிர� ஓதி மல� வழிப�வாயாக . 

தி�������� சிற�த� ேதேனயா� சா�� ச�வா� ��� �தலிய ந�மண� ெபா��கைள அணிவி�பாயாக 

இ�ஙன� �ைச ெச�� சா��தைல� ெச�வாயாக. �ச� - சா��த�. 

(அ. சி.)  ஓராயிர� �சைன - ஆயிர நாம� �சைன. ம� - ேத� �சைல - சா���ப� ெச�தைல. 

(5) 

1272. ேவ��ய வா� கலக� மாயி�� 

ேவ��ய ஆறி�� ெம�ய� ெப�றபி� 

ேவ��ய வா� வ��வழி நீநட 

ேவ��ய வாற� வா�� க��ேத. 

(ப. இ.)  ெந�ேச நீ வி��பியவா� நி� பைகவ�க���� ேபா� ��� அவ�க� மா�டழிவ�. (1261-இ� 

ஓதிய) அ�வைக� ெசய�க���ரிய உ�ைமைய அைட�தபி� நீ வி��பிய� ைக�ட ேவ��ய வா� நட�பாயாக. 

உ� க��� அ� வழியாகேவ வ�� ைக���. 

(அ. சி.)  கலக�� - பைகவ�க���� கலக�� ெம�ய� ெப�றபி� - உ�ைமைய அறி�தபி�. 



(6) 

 
1. அ��. 12. தி���றி��� ெதா�ட�, 81. 

" விரி�தப�. அ�ப�, 4. 73 - 6. 

11. சா�பவி ம�டல� ச�கர� 

1273. சா�பவி ம�டல� ச�கர� ெசா�லி�� 

ஆ�பத� எ�டாக வி���� ேமலதா� 

கா�பத� த��வ நா�� நயன�� 

நா�பத� க�டபி� நாடறி� ேதாேம. 

(ப. இ.)  சா�பவி ம�டல� ச�கர� வைர�� �ைறைமைய� �றி� எ��வைர கீ�த� அ�ல� 

எ��த��தாமைர அைம�த� ேவ���. அத� சிற�த ப�தியாக� காண�ெப�வன நா�கா��. அத� க� ஒளி 

ஓைச சிைவ சிவ� (வி�� நாத� ச�தி சிவ�) எ��� நா�� ெம��� காண�ெப��. இ� நா�க�� க�ணாக� 

க�த�ப�வ� வி��வா��. இ� நிைலயிைன� தி�வ�� �ைணயா� நா� உண��� ஒ�கினபி� நா� 

நா�டவ�களா� ந�கறிய�ப�ேவா�. நா� - உலக�. 

(அ. சி.)  பத� - வைர. த��வ� நா� - வி��, நாத�, ச�தி, சிவ�. நயன� - வி��. 

(1) 

1274. 1நாடறி ம�டல� ந�லவி� ��ட��� 

ேகாடற வீதி�� ெகாட���� இர�டழி 

பாடறி ப��ட� ஆ� ந�வீதி 

ஏடற நாைல� திடவைக யாேம. 

(ப. இ.)  நாடறி�த சா�பவி ம�டலமாகிய இ� ��ட��, திரி� �தலிய ேவ�பா�க� அகல இர�� 

ப�க�களி�� வீதிக� அைம��� சிற�ததாக� காண�ப�� எ��த�ந�வி��ள பதினா� வீதிக�� இத�க� 

அகல நா�� �ைலக�� அவ�றி� இைட இட� நா�� ந� இட�� ஆ�. 

(அ. சி.)  ேகாடற - விகார� நீ�க. ஏ� - இத�. 

(2) 

1275. நாைல� திடவைக ��ளேதா� ம�டல� 

நா�ந� வீதி�� ந�ல இலி�கமா� 



நா�ந� ேகாண�� ந�நா� இலி�கமா� 

நா�ந� �ந� ந�ணல� வாேற. 

(ப. இ.)  நா� ஐ�� இடமாக��ள அ� ம�டல�� நா���� ந�வீதியாக� காண�ப�� இட� 

அ���றி(லி�க�) வ�வமா��, நா�� ேகாண�களி�� நா�� நா�� இலி�க�களாக��, ஆ� நிைல� 

கள�க�� நா�காவ� நிைல�களமாகிய ெந�ச�தி� ஆ�டவ� விள�கி� ேதா��வ�. 

(அ. சி.)  நா� ந�� - அனாகத�. 

(3) 

(பாட�) 1. நாடரி. 

 
1276. ஆறி� ப��நா ல�ெச�� த�ைச�� 

ேவ�� வாக விைள�� கிட�த� 

ேதறி நி�மல சிவாய நமெவ�� 

��மி� �றி� �ைறக�� இ�ைலேய. 

(ப. இ.)  (ஆ� + இ�ப� + நா� + ஐ��) ஆக ��ப�ைத��� ெதா�ைம� தமி� ெம�ெய����களா��. 

அைவ ேவ��வாக விரிய� ப��� கிட�தன. அ�ைச��-தி�ைவ�ெத��ைத��; அ�� + ஐ�� - ஐ�ெத��ைத��; 

ஐ ஆகிய தி�வ�� வி�ெத��ைத�� . இைவகைள உண��� இைவக��� உயிராக விள��� 'சிவயநம' எ��� 

தமி�மைறயிைன �ைற�ற� ���க�. �றினா� எ�வைக� �ைறக�� உ�டாகா. இ���ைமயிைன 

அறிபவரி�ைல. 

(அ. சி.)  ஆ� இ�ப��நா� அ�� - 35 - ெம�க� . அ�� - ப�சா�கர�. ஐ - ச�தி எ���. 

(4) 

1277. �ைறவ�� இ�ைல �ைரகழ� ��� 

அைறவ�� ஆரண� அ�ெவ�� தாகி� 

திறம� வாக� ெதளியவ� லா��� 

இறவி�ைல எ�ெற� றிய�பின� காேண. 

(ப. இ.)  சிவயநம என� ��வா��� எ�வைக� �ைற�� ேநரா�. ஒலி��� வீர�கழ� அணி�த 

தி�வ�ைய� ��த�மா��. இ���ைமயிைன அைறவ�� மைற�லா��. அதனா� மைற�� �ைற�லாகிய 



ேவதாகம�க�� அ�ைவ�ெத��தா� ஆவன. இ���ைமயிைன� ெதளியவ�லா��� இற�பி�ைல எ�� 

ெச�ெநறி� ெச�வ�க� �றின�. இற : இற�த�; �தனிைல� ெதாழி�ெபய�. 

(5) 

1278. கா�� ெபா��� க�திய ெத�வ�� 

ேப�� பதி�� ெப�கிய தீ��த�� 

ஊ�� உண��� உற�க�� தானாக� 

கா�� கனக�� காரிைக யாேம. 1 

(ப. இ.)  உலகி� காண�ப�� உலகிய� ெபா��க��, வழிப� கட���, வி���� நிைலக��, நீ� நிர�பிய 

தீ��த��, உ��� உண��, உண�� உண���, உற��� உற�க��, க�த�ப�� ெபா� �தலிய ெச�வ�க�� 

தி�வ�� அ�ைமயா� கிைட�பன . அதனா� அைவகைள அ�ைம எனேவ அ�பா� ��வ�. 

(6) 

1279. ஆேம எ��த�� மா�வழி ேயயாக� 

ேபாேம ய�தா�� ேபா�வழி ேயேபானா� 

நாேம நிைன�தன ெச�ய� மா�� 

பா�ேம� ஒ�வ� பைகயி�ைல தாேன. 

 
1. பாரவ�கா�. அ�ப�, 6. 87 - 6. 

" நி�னாவா�. " 6. 95 - 7. 

(ப. இ.)  ஐ�ெத���� ேதா��வத�கிடனா� நாதமாகிய ஓைச வழிேய வழியாக� ேபா�� ேமலிடமாகிய 

உ�சி�ெதாைளவழிேய ெச�றா� நா� நிைன�த எ�ெசயைல�� மைற ஆ�றலா� ெச�த�� ஆ��. நில�லகி� 

ஒ�வ�� பைகயாகா�. அ�பா� ேம� எ�� பாட�தி��, �ற�க�லக� �தலிய உலக�களி�� பைகயி�ைல எ�க. 

1208. பைகயி�ைல எ��� பணி�தவ� த�பா� 

நைகயி�ைல நாணா�� ந�ைமக ளா�� 

விைனயி�ைல எ��� வி��த�� இ�ைல 

தைகயி�ைல தா�� சலம� வாேம. 1 

(ப. இ.)  சா�பவி ம�திர�ைத �ைறயாக உ�ேவ�றியவ��� எ�திற���, எ���, பைக உ�டாகா�; 

யா��� பிறரா� எ�ள�ப�� த�ைம�� ேநரா�; எ�நா�� ெப�ந�ைமகெள�லா� ெப���; எ�கால��� 



தீவிைனக� உ�டாகா; விைனெசய�க� நிக�� இைட�றாகிய வி��த�� எ�தா; எ�வைக� தைட�� எ��� 

ேநரா. உ�ேவ�றியவ� தா�� பலரறி�� ந�மண� ேபா�� ேம�ைம��வ�. சல�-மண�. சா�பவி ம�திர� எ�ப� 

தி�ைவ�ெத��ேத. 

(அ. சி.)  தைக� - தைட. சலம�வா� - எளிதா�. 

(8) 

1281. ஆ�� உைரெச�ய லாம� ெச��தாேல 

யா�� அறியாத ஆன�த �பமா� 

பா�� வி���� பக� மதியதி 

ஊ�� உயி�� உண�வ� வாேம. 2 

(ப. இ.)  சா�பவி ம�திரமா� அ�ெச��ைத யா�� ஓதலா�. அ�தி�ைவ�ெத��� யா�� த�மறிவா� 

அறியெவா�ணாத ேபரி�ப உ�வமா��. அ�ேவ, ம���, வி��� (945) ஞாயி��, தி�க��, சிற�த உட��, 

உயி��, உண��மாக விரவிநி��� அதிமி��த; சிற�த. தி�ைவ�ெத��� நமசிவய'-இ�தமி�மைறயிைன� 

ெச�ெநறி� ெச�வ�க� அைனவ�க�� ஓ�தலா�. இ�பாலா�� ஓதலா�. 'ஒ�ேற �ல�� ஒ�வேன ேதவ��' 

(2066) எ�ப� ேபா� - ம�திர�� ஒ�ேற 'ஓ�ெசய� பா�டலா� உ��� மைற�யிரா�, தீதி� 'சிவயநம ெச��'. 

எ�பேத 'ெச�தமிழ� ெத�வமைற நாவ�' சீ��பா�. 

(9) 

1. த�கா. தி���ற�, 446.2. அ�ெச��ேத. உ�ைம விள�க�, 45. 
12. �வனாபதி ச�கர� 

1282. ககராதி ேயாைர��� காணிய ெபா�ைம 

அகராதி ேயாரா றர�தேம ேபா�� 

சகராதி ேயா�நா��� தா���த ெவ�ைம 

ககராதி �வி�ைத காமிய ��திேய. 

(ப. இ.)  தி��லநாயனா� வ�ட எ��� வழ�கிய மிக� பழ�கால�தி��தவ�. அவ� கால��� தமிழி�க� 

ஐ�ப�ேதா� எ��� வழ�கிலி��தன. அதனா� இ�ஙன� ஓதிய�ளின�. ககர எ��� ��ன� ஐ�தினமாக 

வழ�கிவ�த�. இதைன� க�வ��க� எ�ப�. இ�ெவ���� ெபா�ைமநிற� எ�ப�. அகராதி ஓரா�� எ�ப� ஆ, ஈ, 

ஊ, ஏ, ஐ, ஓ எ�பன. இைவ ெச�ைமநிற� எ�ப. சகர இன� நா��� �ய ெவ�ைமநிற� எ�ப. க. அ. ச. என 

�வைகயாக� �ற�ப��. இ� �வைக ம�திர�� வி��பிய வா�விைன� த�� ேபாக� - வா��. 



(அ. சி.)  ககாராதி ஓைர��� - தமி�ெமாழியி� ெச�தமி�� கால���� �� வ�ெட����கால�தி� 

இ��த க வ��க� 5-�. (நாயனா� வ�ெட���� கால�தவ� ஆனதா� அ�கால�� வழ�க�ப� ��கி�றா�.) 

அகராதி ஓரா� - ஆ - ஈ - ஊ. ஏ - ஐ - ஓ. சகாராதி ச வ��க� நா�� காமிய - வி��ப�ப�ட 

(1) 

1283. ஓரி� இ�ேவ உைர��இ� ெத�வ�ைத� 

ேதரி� பிறிதி�ைல யாெனா�� ெச�ப�ேக� 

வாரி� திரிேகாண மனமி�ப ��தி�� 

ேதரி� அறி�� சிவகாய� தாேன. 

(ப. இ.)  ேம��றிய ககர, அகர, சகரமாகிய �ெவ���� ��� ெசா��� �வனாபதியாகிய இ� 

ெத�வ�ைத� ெதரி�மிட�� இ�ெத�வ�தி�� ஒ�பாக� பிறிெதா� ெத�வ� எ��� கிைடயா� அதனா�, யா� 

ெசா��வ� ஒ�றைன� ேக�பாயாக. இ� ெத�வ அைடயாளமாக வைர�� ெகா��வ� ��ேகாணமா�� இதனா� 

ெப�� மன�, இ�ப�, ேப�, எ��� ���� ஆராயி� அறிய�த�க ���த� சிவ�தி� தி�ேமனி யா��. 

(அ. சி.)  சிவகாய� - சிவ உ�வ�. 

(2) 

1284. ஏக பராச�தி ஈச�கா� அ�கேம 

ஆக� பராவி�ைத யா��தி சி�திேய 

ஏக� பராச�தி யாக� சிவ�� 

ேயாக� பராச�தி உ�ைமஎ� டாேம. 

(ப. இ.)  ஒ�பி�லாத ேபரறி�� ேபரா�றலாகிய பராச�தி சிவ ெப�மா���� தி�ேமனியாவ� சிவெப�மானி� 

தி��� தைடயிலா 

ெம��ண�வாகிய பராவி�ைதயா��. அ�ேவ மீளா� ேபறளி��� ெப�நிைலயா��. அ�ேவ ேவ��� சி�தி�மா��. 

ஒேர தி�வ�ேள சிவ��வாக� ேதா��வ�. சிவேயாக� எ��� அ� தி�வ�ேளயா�. 

(அ. சி.)  சிவ��ேயாக� - சிவராசேயாக�. எ�டாேம - எ�� ேயாக�களாேம. 

(3) 

1285. எ�டா கிய 1ச�தி எ�டா�� ேயாக��� 

க�டா� நாதா�த� ெத��� கல�பி�த 

ெதா�டாத வி���� தான� ெறாழி�த� 



கி�டா ெதாழி�த� கீழான �ட��ேக. 

(ப. இ.)  தி�வ�ளா�ற� எ�டா��. அ�ேவ சிவேயாக� எ�டா��. உ�தியாகிய ஓைசயாகிய நாத��வி� 

எ��ேயாக�கைள�� ஒ�றாக� ெச�த�� அ� தி�வ�ேள. அ�விட��� கலவாத வி���� தானி�லா� 

அட�கி��. இ�தைகய ேப�க� அறிவிலா� கீேழா���� கிைடயா� ஒழி�தன. 

(அ. சி.)  எ�டாகிய - அைடய�ப�வன ஆகிய. க�டா�� - உ�தி�ைடயதாயி���� ெதா�டாத....�ட��ேக - 

வி��ைவ வீணாக� கழியவி�ட �ட��� எ��� சி�திக�� கி�டா� ஒழி�த� ஆ��. (இ� வி��ைவ� க��னா� 

எ�லா� சி�தி��� எ�ற�.) 

(4) 

1286. ஏ�� பலமாக மி�திரா ச�ன� 

ஓதி� ��வி� உபேதச� உ�ெகா�� 

நீத��� அ�க நியாச� தைன�ப�ணி� 

சாத� ெகட�ெச�பி� ச�ேகாண� தானிேட. 2 

(ப. இ.)  பய�ற� தி�க� ம��ல�திைறவ� பாத� ஓதி� ��வி� அ�மைறயாகிய உபேதச�ைத�� 

உ�ெகா�� நீ அத�� ேவ��� உ����ெதா�த� ைகவிர� ெதா�த� �தலிய ெசய�கைள� ெச�� பிற�� 

நீ���ப� ெச���தக��� அ�ேகாண� வைரவாயாக. சிவதீ�ைகயி� க�டப� தி�வ�கமாைலயிைன ஓதி 

உ����ெதா�க. 

(அ. சி.)  இ�� இராச� - ச�திர ம�டல�� அதிபதி. த�� ம�க நியாச� - கரநியாச� அ�கநியாச�கைள. 

சாத� - பிற��. ெச�பி� தாமிர�தக���. ச�ேகாண� - அ�ேகாண�. (ச� - ஆ�) 

(5) 

1287. ச�ேகாண� த�னி� சிரீ�ஹிரீ� தானி�� 

வ�ேகாண மாறி� தைலயி�ரீ� காரமி�� 

எ�ேகாண ���ழ எழி�வ�ட� இ���பி� 

மி�கீெர� ட�கர ம��த� ேமலிேட. 

 
(பாட�) 1. சி�தி. 

2. அ�ெச��தா. சிவஞானசி�தியா�, 99. 3 - 2. 

" ம�திர�க. 12. ச�ப�த�, 266. 



(ப. இ.)  அ�வ�ேகாண�தி� சிரீ� கிரீ� வைர��, அழகிய ேகாண ஆறி� உ�சியி� இரீ�காரமி�க. 

அத�ேம� எ�லா� ேகாண�� உ�ளட���ப� அழகிய ெபரிய வ�ட� இ�க. அத�க� பதினாறித� வைரக. அ� 

பதினாறிதழி�� அகர �தலிய உயி� எ����க� பதினாைற�� ேம� வைரக. வ�ேகாண�: வ� + ேகாண� = 

அழகிய ேகாண�. 

(அ. சி.)  வ�ேகாண� - அழகிய அ�ேகாண�. ஈெர�ட�கர� - உயி� பதினா��. (இ� தி��ல� கால�தி� 

உயி� 16-� ெம� 35-� இ��தைத� �றி�கி�ற�.) அ� �த� ேமலி� - பதினா� இத�களி�� அகர �த� இ�. 

(6) 

1288. இ�ட இத�க� இைடய� தர�திேல 

அ�டஹ� வி�டதி� ேமேல உ�வி��� 

கி�ட இத�களி� ேமேல கிேரா� சிேரா� 

இ��வா ம�தா� கிேரா�ெக�� ேமவிேட. 

(ப. இ.)  ேம��றிய பதினா� இத�களி� இைடெவளியி� ெபா��திய ஹ�வி�� அத�ேமேல உகர�ைத 

வைர�� ெந��கியி��கி�ற இத�களி� ேமேல கிேரா�, சிேரா� என வைர�� இட��ற�திேல கிேரா�� எ�� 

வைரக. 

(அ. சி.)  அ�தர� - ெவளி. அ�ட - ெபா��திய. உ�வி�� - உகர�ைத இ��. வாம�� - இட� ப�க�தி�. 

(கிேரா� - சிேரா� எ�பன பீச எ����க�) 

(7) 

1289. ேமவிய ச�கர மீ� வல�திேல 

ேகாைவ யைடேவ �ேரா�சிேரா� ெக�றி��� 

தாவி�ரீ� கார�தா� ச�கர� ���� 

�ைவ� �வனா பதிைய�பி� �சிேய. 

(ப. இ .)  அைம�த ச�கரமீ� வல�ப�க�தி� மாைல ேபா�� �ேரா� சிேரா�ெக�� வைரக. ச�கர�ைத� 

���� ��றம�ற ரீ�கார� வைரக. அத�பி� நாகணவா�� ��ளிைனெயா�த உலக �த�வியாகிய தி�வ�� 

அ�ைமைய� �சி�பாயாக. 

(அ. சி.)  ேகாைவ - மாைல �ைவ� �வனா பதிைய - �வனாபதி எ�ற ச�திைய. (�ைவ - ச�தி..) 

(8) 

1290. �சி��� ேபா� �வனா பதித�ைன 



ஆச� றக�தினி� ஆவா கன�ப�ணி� 

ேபசிய பிராண� பிரதி�ைட ய�ெச�� 

ேத�� றிடேவ தியான ம�ெச�ேய 

(ப. இ.)  தி�வ�ள�ைமைய� �சைன ெச���ேபா� ெச�ெபா�ளா� சிவைன மறவாத ெச�மன�தி� 

ெவளி�ப�மா� அைழ��� பி� �றிய �ைற�ப� வைரய�ப�ட ச�கர�திேலா அைம�க�ப�ட 

தி���வ�திேலா இைழ�தலாகிய பிராண�பிரதி�ைட ெச�� அ�� விள�க�ெகா�� அகவழிபா� ெச�க. 

அகவழிபா� - தியான�. 

(அ. சி.)  ஆச�� - உ�ள���ைம�ட�. 

(9) 

1291. ெச�ய தி�ேமனி ெச�ப� �ைடதா�� 

ைகயி� பைடய� �சபாச� ேதாடபய 

ெம�யி� அணிகல� இர�தின மாேமனி 

��ய ���� அவயவ�தி� ேதா�றேம. 1 

(ப. இ.)  தி�வ�� அ�ைமயி� தி�ேமனி ெச�ைமநிற� வா��த�. ப��ைட�� சிவ�� நிறேம. 

தி��ைககளி� ேதா��, கயி�, அ�ச�க எ��� அைடயாள�. தி�ேமனியி�க� மாணி�க அணிக�. தி����� 

ெச�ைமநிற� வா��தேத. 

(10) 

1292. ேதா�ேபா�ைவ 2 நீ�கி� �தி�தைடவி� �சி��� 

பா�ேபா னகம� திர�தா� பயி�ேற�தி 

நா�பால நாரதா யா�வா காஎ�� 

சீ��பாக� ேசட�ைத மா�றி�பி� ேசவிேய. 

(ப. இ.)  அைர��ேம��ள ேமலாைடைய நீ�கி �ைறயாக� ேபா�றி வழிப��� பா�ேசா� (1793) அைம��� 

�ைழ�தலாகிய நிேவதன� ப�ணி, நா��ற��� நாரதாயா�வாகா எ�� சிற��� ெபா��தியன சா�தி, எ��த 

மாைல �தலியவ�ைற மா�றி� பி� ெதா�வாயாக. ேதா�: ஆ�ெபயரா� உட��. 

(அ. சி.)  ேதா�ேபா�ைவ - ேம� ேவ��. பா�ேபானக� பாயச�. சீ��� - சிற��. 

(11) 

1293. ேசவி� பத���ேன ேதவிைய�� வாகன�தா� 



பாவி� திதய கமல� பதிவி�த� 

கியாவ���� எ�டா இய�திர ராசைன 

நீைவ��� ேசமி நிைன�த� த�ேம. 3 

(ப. இ.)  ��ேன வழிப�வத� ெபா��� ெந�ச� தாமைரயினி��� ெவளி�ப��தி அைழ�� இைழ�த 

தி�வ�ள�ைமைய மீ��� ெந�ச� தாமைர�� �ைழ�தலாகிய உ�வாகன� ெச��, அ��ட� நிைன�� 

ெந�சக�ேத இைழ�தலாகிய பதிவி�தைல� ெச��, எ�தைகயா���� அைடய��யாத இ�திரராசனாகிய 

�வனாபதி ச�கர�ைத நீ ஓ�பிைவ�� வழிப�� வ�வாயாக. அ� ச�கர� நீ க�திய அைன��� ைக�ட� ெச���. 

இய�திர� - ச�கர�. 

(அ. சி.)  உ�வாகன�தா� - இதய�தி� ஒ���வதா�. இய�திர இராச� - �வனாபதிைய. 

(12) 

 
1. மி�ெதா�தி�. தி��ேகாைவயா�, 246. 

2. ேதா�ேபா�ைவ. நால�யா�, 42. 

3. ம��த�. சிவஞானேபாத�, 9. 3-3. 

13. நவா�கரி ச�கர� 

1294. நவா�கரி ச�கர நா�ைர ெச�யி� 

நவா�கரி ஒ�� நவா�கரி யாக 

நவா�கரி எ�ப� ெதா�வைக யாக 

நவா�கரி ய�கிலீ ெசௗ�த லீேற. 

(ப. இ.)  விய�த� த�ைம வா��த 'வ' கரெம��� ஓெர�����ரியவ� தி�வ�ள�ைம அவ���ரிய 

நவா�கரி ச�கர�ைத யா� ஓத� ���தா� அ� நவா�கரி எ�ப� வைகயாக எ��� மா�தலா� காண�ப��. 

நவா�கரி எ��� �த�க� கிலீ� எ�ப�� ��வி� 'ெசௗ' எ�ப�� ஆ��. 

(அ. சி.)  நவா�கரி - ��ைமயான அ�கரி. நவா�கரியாக நவா�கரி ச�கரமாக. அ. கிலி - ெசௗ - �த� ஈேற 

அ�த� கிலீ� �த� ெசௗ ஈறாக. 

(1) 

1295. ெசௗ�த� அ�ெவா� ெஹௗ�ட னா�கிரீ� 

ெகௗ� �ைம��� கல�திரீ� சிரீெம� 



ெறா�வி� எ��கிலீ ம�திர பாதமா� 

ெச��� எ��� சிவாய நமெவ�ேன. 

(ப. இ.)  �த�க� ெசௗ, ஒள, ெஹௗ, கிரீ�, ெகௗ, ஐ, இரீ�, சிரீ�, கிலீ� ஆகிய இைவ ஒ�ப�� ம�திர 

உ��பாக� ெகா�� ெச�ைமயாக உ�ெள��த �ைறயி� 'சிவயநம' என� கணி�பாயாக. ஆதிம�திர� 

அ�ெச��ெத�ப�� அதைன�யிராக�� ஏைனய ம�திர�கைள உட�����களாக�� ெகா�� வழிப�க. 

(அ. சி.)  ெசௗ...பாதமா - ெசௗ - ஒள - ெஹௗ - கிரீ� - ெகௗ ஐ - இரீ� - சிரீ� - கிலீ� எ�பன ம�திர 

உ����களாக. ெச��� - ெச�ைவயாக. 

(2) 

1296. நவா�கரி யாவ� நானறி வி�ைத 

நவா�கரி ��ெள�� ந�ைமக� எ�லா� 

நவா�கரி ம�திர நா�ேள ஓத 

நவா�கரி ச�தி நல�த�� தாேன. 

(ப. இ.)  நவா�கரி எ�� ெசா�ல�ப�� ம�திரேம யானறி�� ெம��ண��� கைலயா��. அதனா� 

ந�ைமகெள�லா� அக�ேத ேதா���. அ� ம�திர�திைன வா�திற�� ஒலியா� நா� �ைடெபய�� மா�திைரயா� 

ஒலி��� கணி�க. அ�ஙன� கணி�கேவ அத��ரிய தி�வ�ளா�றல� எ�லாநல�� த�த��வ�. 

(அ. சி.)  நா�ேள ஓத - வா�திற�� உ�சரியா� நா �ைட ெபய�� அளவி� உ�சரி�க. 

(3) 

1297. நல�த� ஞான�� க�வி�� எ�லா� 

உர�த� வ�விைன ��ைமவி� ேடா�� 

சிர�த� தீவிைன ெச�வ தக�றி 

வர�த� ேசாதி�� வா��தி�� காேண. 

(ப. இ.)  நாெனறி ந�ைமைய� த�� தி�வ��ண���, ஏைன� க�வி�ெம�லா� தி�வ�ளா�றலா� 

உ�தி�பா��ைன� த��. எ�� விைனயாகிய வ�விைன உ�ைமவி�� நீ�கி ஒழி��. �த�ைமயான 

ஏ�விைனெதாடரா� ஒழி��. அ�ஙன� ஒழி��ப� ெச�ய� ேபெராளி� பிழ�பாகிய சிவ� வ�� வா����. எரிேச� 

உன�கிலா வி���களிைவ. 

(4) 

1298. க���� ச�கர� ெவ�ளிெபா� ெச�பிைட 



ெகா���� உ�ேள �றி�த விைனகைள 

ெவ�றி� ம�டல� ெவ�றி த�வி��� 

நி�றி�� ச�கர� நிைன�� மளேவ. 

(ப. இ.)  ச�கர�திைன ெவ�ளியினா�� ெபா�னா�� ெச�பினா�� ெச�தைம�க. இ� ச�கர�திைன 

�ைறயாக வழிப��� கணி�க. கணி�த�� அ�ெபா�ேத எ��விைனக� ெவ�ல�ப�� நீ���. நா�ப�ெதா�ப� 

நாெள��� ஒ� ம�டல� வழிப��வர, தி�வ�� �ைணயா� ெவ�றிக� உ�டா��. ேம�� அ� ச�கர�ைத 

நிைன�த அ�ெபா�ேத எ�லா நல�� ெப���. 

(அ. சி.)  ம�டல� - 49 நா�. 7 நா� ஒ� வார� - (7 வார� ஒ� ம�டல�.) 

(5) 

1299. நிைன�தி� ம�சிரீ ம�கிலீ மீறா 

நிைன�தி�� ச�கர மாதி� மீ� 

நிைன�தி� ெந�ெலா� ��லிைன ��ேள 

நிைன�தி�� அ��சைன ேந�த� வாேள. 1 

(ப. இ.)  உ�ைமய�ெபா� நிைன�க. ���றிய சிரீ� கிலீ� எ��� �த�� ���மாக அைம�� அ� 

ச�கர�திைன �த�� ஈ�மாக ஓதி நிைன�க. நிைன��� ெச�ெந��� ெவ�ைளய��� கல�� அ��சைன �ரிக. 

அ�ஙன� அ��சி�பா� நிைன�த அ�ெபா�ேத தி�வ�ள�ைம ெச�நி�� அ��வ�. ெச�நி�� - ேந� நி��. 

(அ. சி.)  ெந�ெலா� �� - அ��சைன��. ம�ச� அரிசி��, அ�க� ����. 

(6) 

1300. ேந�த� ம�தி� நாயகி யானவ� 

யாெதா� வ�ண� அறி�தி�� ெபா��ைவ 

கா�த� வ�ண� க�தின ைகவ�� 

நா�த� வ�ண� நட�தி� நீேய. 

 
1. ெச�ெபா. 12. ச�ப�த�, 1185. 

" ெந�� மல��, ெந�ந�வாைட, வரி - 43. 

(ப. இ.)  ேந� வ�த��� பராச�தி�� ஆதிச�தி�� ஆகிய தி�நாயகி எ�நிற�த� எ�� அறிய��வா� 

காயா� ��ேபா�� கரிய நிற� என அறிவ�. அ�நிறமாக நிைன��� ெதா�வா��� அவ�க� நிைன�தன 



தி�வ�ளா� ைக���. தி�நாயகி�� அ�� �ர��� வ�ண� வழிபா�� வா��ைக �ைற�� சிற�த ஒ��கமாக� 

ெகா�� ஒ��வாயாக. 

(அ. சி.)  தி� - சிவச�தி - ஆதிச�தி - வ�ண� - நிற�. ெபா� �ைவ� கா�த�� வ�ண� - காயா� 

��ேபா�� நிற�. நா� - வி��ப�. 

(7) 

1301. நட�தி�� பாரினி� ந�ைமக� எ�லா� 

கட�தி�� கால�� எ�ணிய நா�� 

பட��தி� நாம�� பா�கதி� ேபால 

அைட�தி� வ�ண� அைட�தி� நீேய. 

(ப. இ.)  தி�நாயகிைய� ெதா�வா��� உலகி�க� அவள�ளா� எ�லா நல�க�� ெப���. கால�� 

வ�� அ�கா�; க�தியப� வா�நா�� ெப���. எ�க�� �க� ஓ���. பர�த கதி�கைள�ைடய பகலவைன�ேபா� 

நிகரி�றி விள�கி ஒளிவி�வ�. இ� திறெம�லா� எ�த� தி�நாயகிைய ெந�ேச நீ நிைன�பாயாக. 

(அ. சி.)  கால�� எ�ணிய நா�� கட�தி�� - யம�� அ�கா�; வைரய��க�ப�ட வா�நா�� 

ெப���. 

(8) 

1302. அைட�தி�� ெபா�ெவ�ளி க��ட� எ�லா� 

அைட�தி� மாதி ய��� தி��� 

அைட�தி�� அ�ட� தமர�க� வா��� 

அைட�தி�� வ�ண� அறி�தி� நீேய. 

(ப. இ.)  தி�நாயகி அ�ளா� ெபா�, ெவ�ளி, மாணி�க�, �தலிய எ�லா� ெபா��க�� எளிதி� 

வ�தைட��. ஆதியாகிய சிவெப�மா� தி�வ���, தி�வ��ேப�� எ���. வி��பினா� அ�ட�களி� வா�� 

ேதவ�க� வா��� கி���. இ� �ைறைமகைளயறி�� இைவெய�லா� ைக��� வ�ண� அ�ள�ைம தி�வ�ைய 

வழிப�வாயாக. 

(அ. சி.)  தி� - ��தி. வ�ண� - �ைறைம. 

(9) 

1303. அறி�தி� வா�க� அமர�க ளாக� 

ெதரி�தி� வாேனா� ேதவ�க� ேதவ� 



பரி�தி�� வானவ� பா��ன� �� 

�ரி�தி� வாைன �ய�றி� நீேர. 

(ப. இ.)  ேதவ�களாமா� அ��ெச�கி�றவ� சிவ�. இதைன ெம��ண��தா� அறிவ�. வி�ணவ��, 

வி�ணவ� தைலவ�� வா�மா� அ��ெச�பவ�� சிவேன. க�ைகயா�றிைன உல��ய� ��பவ��, 

அதைன ஒ���பவ�� சிவேன. அவ� தி�வ�ைய அைடய �ய�வீ�களாக. 

(அ. சி.)  ேதவ�க� ேதவ� - ேதவ இ�திர�. பா��ன� - க�ைக. �ரி�தி�வா� - �ரி�தி�வா� எ�ப� 

ெமலி�� வ�த�; அழி�பவ�. 

(10) 

1304. நீ�பணி ச�கர� ேந�த� வ�ண�க� 

பாரணி ��ஹிரீ ��� மீறா� 

தாரணி ���க�� ைதய�ந� லா�தைன� 

காரணி ��ெபாழி� க��ெகா� ளீேர. 

(ப. இ.)  நீ�க� ெதா�� வி��பய� எ��த��ரிய ச�கர� நவா�கரியா��. அத� எ����க� உலக� 

�க�� சிரீ�� கிரீ�மா�� (�ஹிரீ) மாைலயணி�� விள��� �க�மி�க ைதய� ந�லா� உைற�� ேமக�க� 

த��� அழ� மி��த ேசாைலயா� �ழ�ப�ட கட�பவன� தி��ரி� ெச�� அவ� தி�வ�ைய� ெதா�வீராக. 

வ�ண�க� - வ�ண�க�; எ����க�. 

(அ. சி.)  நீ� பணி - நீவி� வண��கி�ற. தாரணி�� �க� - �க� மாைல அணிகி�ற. 

(11) 

1305. க��ெகா� ��தனி நாயகி த�ைன�� 

ெமா��ெகா ���க வசியம தாயி�� 

ப��ெகா ��பர மாய பர��ட� 

நி�� ெகா�நிைல ேப�ைட யாைளேய. 

(ப. இ.)  ஒ�பிலாத தி�நாயகி த�ைன� க��ெகா��� ேப�ைடயா� அ��ெபாலி ெவ��வ�. அதனா� 

அவ�க� �க� மி�க அழ�ைடயதா�� க�டா� அ�ளி�ெகா���ப�யான கவ��சிைய� ெகா������. 

பழைமயாக ந�ைம ஆ�ெகா��� ப��ைடய ஈ�� எ���மி�லா� ெப���ட� ந�ைம நிைலேப�ைடய அ�ைம�ட� 

ெவளி�ப�� நி�� ஆ�ெகா���. வசிய� - கவ��சி. 

(அ. சி.)  ெமா��ெகா�� - அ�ளி�ெகா���ப�யாக. 



(12) 

1306. ேப�ைட யா�த� ெப�ைமைய எ�ணி�� 

நா�ைட யா�க�� ந�வச மா�வ� 

மா�ைட யா�க�� வா�வ� தானிைல 

��ைட யாைள�� ��மி� நீேர. 

(ப. இ.)  தி�வ��ேப�ைற ய��� தி�நாயகித� அளவிலா அ��ெப�ைமகைள இைடயறா� எ�ணினா� 

ெப�நில ேவ�த�� ந� வய� ஆ�வ�. அறியாைமயாலாவ� காரண� ப�றியாவ� பைக ெகா�டவ�க�, அ� பைகைம� 

ப��ட� நிைல�� வாழா�. (பைகைம நீ�கி உறவாகி வா�வ�.) அ�த� ஒ� ��றிேல எ��� உைற�� எ��� 

நிைற�� அ�ைன நி�ப� அவைள அ��ட� ெதா�வாயாக. 

(அ. சி.)  நா�ைடயா� - அரச�. மா�ைடயா� - பைகவ�. ��ைடயா� - பாக� பிரியா�; பாகாயி. 

(13) 

1307. ��மி� எ��� திைச��� தைலவிைய 

ஆ�மி� அ�ட� தமர�க� வா�ெவன 

மா�மி� ைவய� வ��வழி த�ைன�� 

ேத�மி� நாயகி ேசவ� ேச��ேத. 1 

(ப. இ.)  எ��� �ல�களி�� ஒ�� நிைலெப�� ���த�விைய அ�பக��� ெகா�� இைடயறா� 

நா��க�. அவ� ெம�� �கைழேய ���க�. அ�ேவ ெபா�� ேச� �க�. அதனா� அவாைவ அட��த� எளி�. 

அவாவிைன அட���க�. அட�கி, அமர�க� வா�விைன��, நில�லக��� பிற��� பிற�பிைன�� மா�றி� 

ெகா���க�. தி�நாயகி தி�வ�ேய நிைல�த �கலிட� எ�� ெதளி��க�. 

(அ. சி.)  ஆ�மி� - ஆைசைய அட��மி�. மா�மி�...த�ைன�� பிறவிைய மா�றி� ெகா���க�. 

ேத�மி� - ெதளி��க�. 

(14) 

1308. ேசவ� ேசர� ெசறிய இ��தவ� 

நாவ� ��ேள நவி��நி� ேற��வ� 

�வ� யி��� ெபாலிய இ��தவ� 

மாவ� கா�� வைகயறி வாேர. 2 



(ப. இ.)  தி�நாயகி த� தி�வ�ைய� ேச��ப�யான சீல� �தலிய ெப�� தவ�ைத� �ரி�தவ�க� 'சிவயநம' 

எ��� ெச�தமி� மைறயிைன உ� நாவ�யி� ஓதி� கணி��� ேபா��த� ேவ���. அ�ஙன� ேபா��வா��� 

வழிபா��� உைற�� உ�டா�. அதனா� தி��ைற� ேபா�றி� ெதாட� �க�� மல��வி வழிப�வ�. அ�ஙன� 

வழிப�� ந�றவ� ேப�ைடயா� தி�வ�� ேபெற��� ந�ெனறியிைன உண�வ�. 

(அ. சி.)  இ��தவ� - ெப�ைம��ள தவசிக�. நாவ� - உ� நாவினாேல. � அ�யி�� - ��கைள� ெகா�� 

அ��சைன ெச��. மாஅ� - ெப�ைம ெபா��திய தி�வ�; ��தி. 

(15) 

1309. ஐ��த லாக வள��ெத� ச�கர� 

ஐ��த லாக அம��திரீ மீறா�� 

அ��த லாகி யவ���ைட யாடைன 

ைம��த லாக வ��தி� நீேய. 3 

 
1. அவாெவ�ப, ேவ�டாைம. தி���ற�, 361, 363. 

" அ�ட�. அ�ப�, 5. 39 - 3. 

" ெகா�ேள�. 8. தி��சதக�, 2. 

2. �வ. அ�ப�. 5. 65 - 1. 

3. ஆ�ம.◌் தி�ம�திர�. 1721. 

" சிகர��க�தி�. ஆ�ர�, 7. 8-7. 

(ப. இ.)  ஐகார�ைத �தலாக� ெகா�� வள��ெத�� நவா�கரி ச�கர�. அ�த ஐகார �தலாக�� இரீ� 

ஈறாக�� வைரவ�. அகர �தலாக விள��� சிவெப�மா��� உைடயாளாக விள��� �� �த�விைய ைமயாகிய 

மாைய�� �த�வியாக வ���வாயாக. 

(அ. சி.)  ஐ��தலாக - ஐ எ��� �தலாக. அ��தலாகியவ� - அகர�தலாகியவ� சிவ�; "ஆ�மறியா� 

அகார� அவென��" எ�ப� கா�க. ைம��தலாக - மாைய��� தைலவியாக. 

(16) 

1310. வ��தி� நா�� கரசிவ� த�ைன� 

ப��தி�� ேவதெம� யாகம ெம�லா� 

ெதா��ெதா� நாவிைட ெசா�லவ� லாைள 



�க���� ��ெனழ� க��ெகா ளீேர. 

(ப. இ.)  நா��கரசியாகிய இவைள� ேபா��� ெம�ய�ப�கள� நாவினிட�� அவ� விள�கிய�ளி 

ெம��ெபா�ைள�ண���� ெச�தமி� மைறயாகம�கைள எ�லா� ெதாைகயாக ஒ�பி�லாத ஒ� நாவிட��� 

ெசா�லிய�ள வ�லாளாவ�. அ�வ�ப�கள� தி��க��. அ�� ெபாலிேவா� ��ப��� ேதா���. க�� 

ெகா�வீ�களாக. 

(அ. சி.)  நா��கர� இவ� த�ைன - வா���� அரசிைய; வாகீ�வரிைய. ஒ� நாவிைட - த�ைன� 

�தி��� ஒ�ப�ற ஒ�வ�ைடய நாவினாேல. �க���� - �க�ெபாலிவினா�. 

(17) 

1311. க�டஇ� ச�கர� நாவி� எ�தி�� 

ெகா�டஇ� ம�திர� ��த� �றியதா� 

ம�றி�� வி�ைத� மா�ட� ைகயதா� 

ெவ�றி�� ைவயக ெம�லிய� ேமவிேய. 

(ப. இ.)  தி�வ�ளா� க�ட இ� ச�கர� இைடயறா� நாவில��தி�� ைக�ெகா�ட இ� ம�திரேம 

��த�ெப�மா� தி���வா��. இ�ேவ தி�வ�பல� ச�கர�மா��. இதைன� ேபா��வா���� தி�வ�ள�ைம 

விள�கி� ேதா��வ�. அதனா� அ� ச�கர�� அவ�க��� ைக���. அவ�க� உலகிய� நிக��சிகைள�� 

ெவ��வ�. 

(அ. சி.)  ��த� - நடராச�. ம�றி�� வி�ைத - தி�வ�பல� ச�கர�. 

(18) 

1312. ெம�லிய லாகிய ெம��ெபா� ளா�தைன� 

ெசா�லிய லாேல ெதாட��த� கி��தி�� 

ப�லிய லாக� பர�ெத� நா�பல 

ந�லிய� பாேல நட�தி�� தாேன. 

(ப. இ.)  ேபரிர�க�தா� ெம�ைம� த�ைம வா��த ெம�� ெபா�� �த�விைய� ��ெமாழிெகா�� 

ேபா�றி� ெதாட��தி��க�. அவ� தி�வ�ளாேல உலகி� ந�ைம தீைமக� பலவாக எ�ைலயி�றி மாறிமாறி� 

ெப�கிவ�� இய��க� ஒழி�� அளவி�லாத கால�க� இ�பேம த�� ந��ைறைமேயா� நட���. 

(அ. சி.)  ெசா�லிய� - உபேதச�. ப�லிய�பாக - பல வைகயாக. ந�லிய�பாேல - ந�ைமயாகேவ. 

(19) 



1313. நட�தி� நாவி�� ந�ைமக� எ�லா� 

ெதாட��தி�� ெசா�ெலா� ெசா�ெபா�� தா�� 

கட�தி�� க�வி� கரசிவ ளாக� 

பட��தி�� பாரி� பைகயி�ைல தாேன. 1 

(ப. இ.)  தி�வ�� வல�தா� ��ெமாழிைய இைடயறா� கணி�க எ�லா ந�ைமக�� எளிதாக நட���. 

ெசா��� ெபா��� ெதாடர ஒ�ணாத ெசா��ல��� �த�வியாகிய தி�வ�ள�ைமைய இைடயறா� 

ெதா�வா��� நில�லகி� பசி, வ�ைம, ேநா�, பைக �தலிய எ�வைக இைட��� உ�டாகா. கணி�க - உ�நா�கா� 

ஒலி�க ெசா��ல� - ச�த�பிரப�ச�. 

(20) 

1314. பைகயி�ைல ெகௗ�த ைலய� வீறா 

நைகயி�ைல ச�கர ந�றறி வா��� 

மிைகயி�ைல ெசா�லிய ப��� ெவ�லா� 

வைகயி�ைல யாக வண�கி�� தாேன. 2 

(ப. இ.)  ேம��றியவா�றா� பைகயி�லாைம�ட� ெகௗ �தலாக ஐ ஈறாக ஒலி��வரி� அவ�கைள� 

�ற�கணி�பா� எவ�� இல�. ேம��றி�த ச�கர�ைத இைடயறா� வ���வா��� நா�வைக� ேதா�ற�� எ�வைக� 

பிற�பி� எ�ப�� நா�� �றாயிர ேவ�பா��ள பிற�பி�� எ�வைக� பிற��� ��ப�� இ�ைலயா��. அதனா� 

தி�வ�ள�ைமைய வண���க�. 

(அ. சி.)  பைக...ஈறா - ெகௗ �த� ஐ ஈறா உ�சரி�பி� பைகயி�ைல. நைகயி�ைல - பிற� பழி�� இ�ைல. 

ப��� - பல வைகயான உயி� வ��க�க��� எ�லா�. மிைகயி�ைல - பிற�� இ�ைல. வைக இ�ைலயாக - ெவ��� 

திறைம இ�ைலயாக. 

(21) 

1315. வண�கி�� த��வ நாயகி த�ைன 

நல�கி� ந��யி ரானைவ ெய�லா� 

கல�கி�� காம ெவ�ளி மய�க� 

�ல�கி�� ெசா�லிய ��விைன தாேன. 3 



(ப. இ.)  ��ப�தா� ெம���� �த�வியாகிய அ�ைமைய� தி�வ��ண�� ைகவ�த ந��யி�கெள�லா� 

வண�கி அவ� தி�வ�ளி� அட�கி நி�க, காம� ெவ�ளி மய�க�க� கல�கி அக�ெறாழி��. ெச�ெநறி�� 

வாயிலாகிய சீல� ேநா��க� �ல�கி� ைக�� விள���. நல�கி�� - அட�கி��. ��விைன - ந�றவ�. 

(அ. சி.)  நல�கி�� - அட���. 

(22) 

 
1. பா�வா�. ஆ��, 7. 29 - 3. 

2. உைரேச��. ச�ப�த�. 1. 132 - 4. 

" உலகேம. சிவஞானசி�தியா�, 5. 2 - 6. 

3. காம�. தி���ற�, 360. 

1316. தாேன கழறி� தணிய�� வ�லனா�� 

தாேன நிைன�தைவ ெசா�ல�� வ�லனா�� 

தாேன தனிநட� க�டவ� த�ைன�� 

தாேன வண�கி� தைலவ� மாேம. 

(ப. இ.)  அ�ைம வழிபா��ன� தி�வ�� வல�தா� ேபரைவ� க� தாேன எவ���� மி�கானா� 

விள��வ�. அதனா� தாேன ேபசி அைமய�� வ�லனாவ�. தாேன பிற� நிைன�தவ�ைற எளிதாக �ண��� 

ஐ�றவி�றி� �ணி�� �ற�� வ�லனாவ�. ேப�ழி� கால��� ெப�� ெபா�ளா� சிவெப�மா� �ரி�� தனி�ெப�� 

தி����ைத� காண�� வ�லனாவ�. அ� ெப�மாைனவி��� பிரியா ஆைணயா� தி�வ�ைள� காண�� 

வ�லனாவ�. அ� தி�வ�ைள வண�கி அ� �த�வி �ைணயா� சிவன�யி� ��� சிவேம யாக� திகழ�� 

வ�லனாவ�. 

(அ. சி.)  தாேன....வ�லனா� - அைவயி� ேப�� ஆ�ற� வா��தவனா�. தனி நட� - ெப� ஊழி� கால�தி� 

ச�தி�� சிவ�� தனி�� இ����ேபா� சிவ� ெச��� நடன�. 

(23) 

1317. ஆேம யைன��யி ராகிய அ�ைம�� 

தாேம சகல�� ஈ�றஅ� ைதய�� 

ஆேம யவள� ேபா�றி வண�கி�� 

ேபாேம விைனக�� ��ணிய னா�ேம. 1 



(ப. இ.)  அைன��யிைர�� உட�ட� ேச��தலாகிய பைட�பிைனய�ளி அ� �யி�க�ட� கல�பா� 

ஒ�றாயி��தலி� அைன��யி�� ஆகிய அ�ைம எ�ப�. அ� �யி�க��� ேவ��� உைற�� உைழ�� உணா உற� 

�தலிய உதவிகைள ஈ�றவ�� அ� அ�ைமேய. அவ� தி�வ�ைய� ேபா�றி�� இ��ேச� இ�விைன�� அக��. 

ெபா�� ேச� ��ணிய�� ெப���. ��ணிய� - இைறபணி. 

(24) 

1318. ��ணிய னாகி� ெபா��தி உலெக��� 

க�ணிய னாகி� கல�த� கி��தி�� 

த�ணிய னாகி� தரணி ������ 

அ�ணிய னாகி அம��தி�� தாேன. 2 

(ப. இ.)  சிவெப�மா� உலெக�க�� ��ணியனாகி� ெபா��தின�. க�தி மதி�க�த�க 

சிற��ைடயனாகி நிைலெப�ற ஆ�யி� அைன�தி�� கல��நி�றன�. தி�வ�� ��ைடயனாதலி� �ளி��த 

த�ணளி�ைடயவனாயின�. தரணி ��வ����, அத�க� வா�� உயி�க���� உயி��� உயிரா� 

ெந��கியி��� இ�����வா� எ�க. 

(அ. சி.)  க�ணிய� - ெப�ைம உைடயவ�. த�ணிய� - இர�க�ைடயவ�. அ�ணிய� - அ�கி� 

இ��பவ�. 

(25) 

 
1. அைவேயதாேன. சிவஞானேபாத�, 2. 

2. அறவாழி. தி���ற�, 8. 

1319. தான� க�இரீ� ெகௗவ� ஈறா� 

நான� ச�கர ந�றறி வா��ெகலா� 

கான� க�னி கல�த பராச�தி 

ேகள� ைவய� கிளெராளி யானேத. 

(ப. இ.)  ச�கர� வைரபவ� எ����கைள மா�றி�� வைரவ�. அ� மர�மா��. அ� �ைறயி� கிரீ� 

�தலாக� ெகௗ ஈறாக வைர�� வழிப�� ச�கர� நானறி�த �ைறயி� நவா�கரி ச�கரமா��. அதன� ந�ைமைய 

அறிபவ�க�ெக�லா� கட�பவன�� வா�� எ��� க�னியாகி யா��� கல�த ேபரறி�� ேபரா�றலா� அ�ைம 



உறவினளாவ�. அ� தி�வ�ள�ைமயா� உலெகலா� விள��� ேபெராளியான� ேதா�றி��. பராச�தி - ேபரறி�� 

ேபரா�றல�. ேக� - உற�. க� + இரீ� = கிரீ�: க + இரீ� = கிரீ�. 

(அ. சி.)  நா� அ� - நா� அறி�த அ�த. கா� - கட�பவன�. ேக� அ� - உற� ஆன�. 

(26) 

1320. ஒளி��� பராச�தி உ�ேள அமரி� 

களி���இ� சி�ைதயி� காரண� கா��� 

ெதளி�� மைழ�ட� ெச�வ�� டா��� 

அளி��� இவைள அறி��ெகா� வா��ேக. 

(ப. இ.)  கரவா�� வ�ெந�ச��� ஒளி��� ேபரறி�� ேபரா�றலளா� அ�ைம அ�ப��ள�� ெவளி�ப�� 

அம��தி��ப�. அதனா� அ���ள� ெப�மகி�� ெகா���. அ���ள�தி�� அைன�தி��� விைன�த� 

காரணமா�. சிவெப�மாைன� கா��வி�� வழிபட� ெச�வ�. ெதளிய ேவ��ய ெபா��களைன�ைத�� 

ெதளிவி�த��வ�. அ� ெதளிவ��ட� ெப��தி�விைன�� உைடைமயாக அளி�த��வ�. தி�வ��� �ரிவ�. 

இவைள அறி�� வழிப�வாயாக. 

(அ. சி.)  ஒளி��� - வ�சக��� மைற�தி����. காரண� - சிவ�ைத. ெதளி��� - ெதரிவி���. 

அளி��� - கா�பா��வா�. 

(27) 

1321. அறி�தி�� ச�கர� அ��சைன ேயாேட 

எறி�தி�� ைவய� திடரைவ காணி� 

மறி�தி� ம�ன�� வ�தைன ெச��� 

ெபாறி�தி�� சி�ைத �ைகயி�ைல தாேன. 1 

(ப. இ.)  அ�ளாலறி�� ைக�ெகா�ெடா��� நவா�கரி ச�கர�திைன வழிப�வாயாக. அஃ� உலக� 

��ப�க� அைன�ைத�� நீ���. சிைறயிலைட��� த�ட� ெச��� ம�ன�� வலிய வ�� வழிப�மா� 

ெச���. உ�ள�ைத� கல�க ைவ��� எ�வைக� ��ப�க�� உளவாகா. 

 
1. ���வி�. அ�ப�, 6. 98 - 6. 

" ��லறிவி�. 12. தி�நா��கரச�; 145. 



(அ. சி.)  எறி�தி�� - வில���. காவ� மறி�தி�� - சிைறயி� ைவ�தி��. ெபாறி�தி�� - கல�க� 

உ�கி�ற. �ைக - ��ப�. 

(28) 

1322. �ைகயி�ைல ெசா�லிய ெபா�ெனாளி ��டா� 

�ைகயி�ைல ெகா�வ திலாைமயி னாேல 

வைகயி�ைல வா�கி�ற ம��யி�� ெக�லா� 

சிைகயி�ைல ச�கர� ேச��தவ� தாேம. 

(ப. இ.)  நவா�கரி ச�கர வழிபா� உைடயவ�க��� �ைகயாகிய ��ப� இ�ைல. அக�தவ�ேதாராகிய 

ேயாகிக�� ��டா�� கட�� கா�சியா� ெபா�ெனாளி அக�ேத காண�ப��. அ�தைகேயா� ெகாைல�� �ைல�� 

வி��த சிவ நிைலயினராதலி� அவ�க��� பிறவியி�ைல. ம��யிைரெய�லா� ேவ�பா��லாம� ஒ�க�பா��� 

அவ� �ரி�� கட�� ெதா����� ��வி�ைல. 

(அ. சி.)  �ைக - க��பாசய�. சிைக - ���. 

(29) 

1323. ேச��தவ� எ��� திைசெயாளி யானவ� 

கா��ெத� ேம�விைன காணகி லாதவ� 

பா��ெத�� உ�ெளாளி பாரி� பர�த� 

மா��த� காரி�� மாெறாளி தாேன. 

(ப. இ.)  நவா�கரி ச�கர வழிபா��ன� உ�ெளாளி�ைடயவராதலி� எ�லா� திைசகளி�� ஞாயி�� 

தி�க�� ேபா�� விள��� விள�காவ�. பி��� பிறவி�� வி�தாகிய சின�ெத�கி�ற ஏ�விைன இலராவ�. 

ஆவிெய�க�� பர�ெத�கி�ற சிவெப�மானி� ���ண�ெவாளி உ��� �ற��� ஒ��� திக��த�. அதனா� 

ஆணவ வ�லி�� அக�� ஒ��கி��. ஒ�ெபாளியாகிய மாயாகாரிய ஒளி�� �ய அ�ெளாளி��� �ைணயா��. 

(அ. சி.)  திைச ஒளி - தி��க� எ��� �க� ெப�றவ�. ேம�விைன - ஆகாமிய�. உ�ெளாளி - ஞான ஒளி. 

காரி�� - ஆணவ இ��. மா� ஒளி - மய�க�. 

(30) 

1324. ஒளிய� ெஹௗ�� கிரீம� ஈறா� 

களிய� ச�கர� க�டறி வா���� 

ெதளிவ� ஞான�� சி�ைத�� ேதற� 



பணிவ� ப�சா� கரம� வாேம. 

(ப. இ.)  ஒளி�ைடயதாகிய ெஹௗ எ�பைத �தலி�� கிரீ� எ�பைத ஈ�றி�� வைர�� தி�வ�� களி�ைப 

உ�டா��� அ�ச�கர�ைத வழிப�வா���� ெதளி�த ெம��ண���, ெதளி�த நா�ட�� ைக���. பி� 

ெச�தமி��தி�ைவ� ெத��திைன இைடயறா� உ�ேவ�றி ���த� சிவெப�மாைன வழிபா� �ரிவாயாக. 

(அ. சி.)  களிய� - களி�பிைன� த�வ�. ப�சா�கர� அ� - நவா�கரி ம�திரேம ப�சா�கரமா�. 

(31) 

1325. ஆேம சதாசிவ நாயகி யானவ� 

ஆேம அேதா�க� ��ளறி வானவ� 

ஆேம �ைவெயாளி �ேறாைச  1நா�ற� 

ஆேம யைன��யி� த��� மாேம. 

(ப. இ.)  எ�லாவ�ைற�� தி���ள�தா� பைட�த��� சதாசிவ நாயகியானவ�. �வாமாையயி� 

காண�ப�� ஊழி, ஊ�, உைழ��, உண��, உ�ள��, உைழ�பி, உற�� எ��� ஏ� ெம�க��� அறிவாயி��ப�. ஊழி - 

கால�. உ�ள�� - விைழ�. உைழ�பி - ஆ�. உற�� - ம��. �ல�ப�தியி� காண�ப�� �ைவெயாளி �� ஓைசக�� 

இய�கியா��ளவ�. எ�லா�யி���� உயி���யிரா� நி�� இைய�� இய��� இைறவியாவ�. 

(அ. சி.)  அேதா�க��� ளறிவானவ� - அேதா�க�தி� ஒ��க�ப��� கிட��� உயி� வ��க�க��� 

அறிவா� விள��பவ�. 

(32) 

1326. த��� மாகி� தரணி ����ெகா�� 

எ��� மாகி இட�ெபற நி�றவ� 

ம���� நீரன� கா��� வா��� 

க���� ெம���� காண� மாேம. 

(ப. இ.)  தி�வ�ள�ைம எ�லா�லக�கைள�� த��� அட�கி� தானாகேவ நி�ப�. எளிேய� உ��� 

எளிேய� த��த�� இட�� ஆகிநி�றவ�� அவேள. அவேள நில�, நீ�, ெந���, உயி�, நீ� வி��பாக�� விரி�� 

நி�றன�. அ�ேய� க���� ெம���� கல�� நி�பவ�� அவேள. அவ� அ�ளாேல 'க�ணா� யா�� 

க�ேட� கா�க' என� க��ைர��மா� ெவளி�ப��� கா�சிய��பவ�� அவேள. ெம��ெபா�ளாகிய சிவனா� 

தி�உ�ள�தி��பவ�� அவேள என இ�வைகயாக� ��த�� ஒ��. 



(அ. சி.)  த� ... நி�றவ� - அ�ட�� பி�ட�� ஆகி நி�றவ�. ம� ... .ஆேம - ஐ��த�களி�� 

ஊன�க�ணி�� ேதக�����. 

(33) 

1327. காண� மா�� கல��யி� ெச�வன 

காண� மா�� க��� ளி��தி�� 

காண� மா�� கல�� வழிெசய� 

காண� மா�� க���ற நி�ேல. 

(ப. இ.)  தி�வ�� வல�தா� ஏைன உயி�க�ட� நீ கல�� அைவ ெச�வனவ�ைற� கா�த�� ஆ��. 

அ� �யி�க� த� க��தி�க� மைறவாக ைவ�தி���� ெபா��கைள நி�னா� அறித�� ���. அ� 

�யி�க�ட� கல�� அவ�ைற�ெகா�� நா� வி��பியவா� ெதாழி� ெச�வி�த�� ���. அதனா�, தி�வ�ளி� 

தி���ள�பா�கி�வழி ஒ��வாயாக. 

(34) 

 
1. �ைவெயாளி. தி���ற�, 27. 

1328. நி�றி�� ஏ� �வன�� ஒ�றாக� 

க���� உ�ள� கல�ெத��� தானாக� 

ெகா���� ைவய� �ண�பல த�ைன�� 

வி���� வ�விைன ெம��ெபா� ளா�ேம. 1 

(ப. இ.)  தி�வ�� வல�தா� ஏழாக நிைலெப�� உலக�களைன�ைத�� ஒ�மி�க� காணலா�. எ�லா 

உயி�களி� உ�ள�தி�� கல�� எ��� தானாக� காணலா�. மாயாகாரிய உலக�களி� உ�ைம� ப�பிைன 

உ�ளவா� உணரலா�. இ�விைன� பிணி��� ந�ைம வி�� அக��. ெம�வ�வா� சிவைன� ேச��� நா� உ�யலா�. 

(35) 

1329. ெம��ெபா� ெளௗ�த� ெஹௗவ� ஈறா� 

ைக�ெபா� ளாக� கல�ெத� ச�கர� 

த�ெபா� ளாக� சைம�த� ேத��ரி 

ந�ெபா� ளாக ந�வி�� தாேள. 



(ப. இ.)  உ�ைம� ெபா�ளாக� சைம�த அ�ேத�வரி� ச�கரமான� 'ஒள' �த� 'ெஹௗ' ஈறாக 

வைரய�ப�வ�. தி�வ�ள�ைமயாகிய அ�ேத�வரி (நமசிவய) ந�விலி��தா� எ�க. ந�வி��தலாவ� நா�வார� 

நா�ட�� அக�� �ற�� ஒ��� காண�ப�� கா�சி� ெபா�ளாவ�. 'உைடயா��த� ந�வி����, உைடயா� 

ந��� நீயி��தி, அ�ேய� ந��� இ�வீ�� இ��ப'ெத�ப� தமி� மைற ��வா� தி�வாசக�. 

(அ. சி.)  ஒள �த� ெஹௗ ஈறா� �றி� அ�ேத�வரி� ச�கர� எ�ப. 

(36) 

1330. தாளதி ��ேள சைம�த� ேத��ரி 

கால� ெகா�� கல��ற வீசி�� 

நாள� நா�� ��ைமக� க�டபி� 

ேகள� காய�� ேக��ைல கா�ேம. 

(ப. இ.)  உ�சி��ேம� ஆயிர இத�� தாமைர எ�� ெசா�ல�ப�� நிைல�கள����� தாளாகிய நாள� 

ேபா�� காண�ப�வ� ந� நா�யா��. ந�நா� எனி�� ���ைன எனி�� ஒ�ேற. ந�நா�யி� எ��த��பவ� 

அ�ேத�வரி. உயி��பிைன எ��பி அ�ைம�ட� கல�� ேமேல��ள ���த�சிவ�ைத� ெபா����ப� ெச�தா�, 

அ� நா���நா� விய�த� ��ைமக� பல காண� ெச���. க�ட பி� உறவாகிய உட����� ேக��ைலயா��. 

(அ. சி.)  தா� அதி��ேள - தாமைர� தா�ேபா�ற ���ைனயிேல. கால� ெகா�� - பிராண வா��ட�. 

உற வீசி�� - ேம� உற�ெச�தி��. நாள� நா� - நா��� நா�. ேகள� - ெதரி��ெகா�. 

(37) 

 
1. அர�ெகா�. சிவஞானேபாத�, 2. 1 - 4. 

1331. ேக��ைல கா�� கிளெராளி க�டபி� 

நா��ைல கா�� நா��த ல�றபி� 

மா��ைல கா�� வ��வழி க�டபி� 

கா��ைல கா�� க���� றிட���ேக. 1 

(ப. இ.)  ெகடா� நிைல�தி���� தி�வ�� ஒளிைய� க�டபி� நா� �தலிய ேவ��ைம இ�ைல. 

காலவைரயைறைய� கட�தபி� ��பி� கீ�ேம� எ�ற இட� பா�பா�க�� இ�ைல. தி�வ�� ைக வ�� எ�த� 

சீல �தலிய நாெனறிகைள� க�டபி� பிறவி� ��ப�க� உளவாகா. ஆதலி� தி�வ�ளிட�தி� உ�ள�ைப� 

ெச���வாயாக. 



(அ. சி.)  நா��ைல - ேதச ேபத� இ�ைல. மா��ைல - ப�க ேபத� இ�ைல. கா� இ�ைல - ��க� இ�ைல. 
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1332. உ�றிட ெம�லா� உல�பி�பா ழா�கி� 

க�றிட ெம�லா� க�ெவளி யான� 

ம�றிட மி�ைல வழியி�ைல தானி�ைல 

ச�றிட மி�ைல சலி�பற நி�றிேட. 

(ப. இ.)  ஆ�யி� தி�வ�� வல�தா� சிவமா�த�ைம எ���. எ�தியெபா�� பா���� இடெம�லா� 

மாயாகாரிய� ெபா��க� பக� விள���ேபா� �ைன��� ேதா�றா� அட�கி நி�றலா� அைவ உல�பி� பாழாக� 

ேதா���. உலகிய� ெபா��கைள�ப�றி �� க�றறி�� ைக�ெகா�ட பயி�சிகெள�லா� வி�ப�டைமயா� ெவ�ட 

ெவளியா��. சிவ�ெதா� கல�தைமயா� அ�ெபா� கல�த உ�� அ�ேபயா�� ேபா�� வர�தி�றி ஒ�ேறயா�� 

�ண��தி��த� ேபா� ஆ�யி�� கல�பா� நிைற�� ஒ�ேறயா� நி���. அ�ெபா� க��தலிய கைரயாத பிற ெபா�� 

ேச��தா� கலவா� �ைறேய ப�வான� கீ�� எளிதான� ேம�மாக இ����. அ�� - த�ணீ�. உல�பிலா - 

ேக�லா. உல�பி� பா� - அட�கி நி��� நிைல. 

(அ. சி.)  உ�...பாழா�கி - மாயா காரிய� எ�லா� ��வ�� ஒழி��. க�ற - அறி�த. இட� - உலக�. க�ெவளி 

- இ�ைம. சலி�பற - உ�தியாக அைசயாம�. 
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1333. நி�றி�� ஏ�கட� ஏ��வி எ�லா� 

நி�றி�� உ�ள� நிைன�தைவ தாெனா��� 

நி�றி�� ச�தி நிைலெபற� க��ட 

நி�றி�� ேமைல விள�ெகாளி தாேன. 2 

(ப. இ.)  அ�டமாகிய உலக�தி�க�, உ�ள �ைறைமக� பி�டமாகிய உட�பி� க��� காண�ப��. 

ஆதலி� ஏ�கட�� ஏ��வி�� உடலி� க��� காணலா�. தி�வ�� �ைணயா� 

 
1. யா�� ஊேர. �றநா��, 192. 

2. எ�ணிய. தி���ற�, 666. 

" ச�தத��. தா�மானவ�, பரி�ரணான�த� - 5. 



உ�ள� க�ளமி�றி நிைலெப�� நி���. நி�கேவ அ� ��ள� நிைன�பைவ யைன��� அ�ளா� வலிய வ�� 

��னி���. தி�வ�� ஆ�ற� உ�ள�� நிைலெப�� நி�றலா�, பா���மிடெம�லா� தி�வ�� ெபாலிேவ 

காண�ப��. ��வந�வி�க� அளவிலா� தி�வ�� ஒளி காண�ப��. 

(அ. சி.)  நி�றி...எ�லா� - அ�ட�தி��ளவ�ைற எ�லா� பி�ட�தி� காணலா�. நி�றி�� உ�ள� - மன� 

நிைலெப��. நி�றி�� ச�தி நிைலெபற - எ����ள ச�தி இதய�தி� வீ�றி��க. க��ட� நி�றி�� - எ��� 

ச�தி மயமா�� ேதா���. ேமைல விள�ெகாளி - ��வ ம�தியி��ள தீப� ேபா�ற சிவ ச�தி ஒளி. 
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1334. விள�ெகாளி ெசௗ�த ெலௗவ� ஈறா 

விள�ெகாளி� ச�கர� ெம��ெபா� ளா�� 

விள�ெகாளி யாகிய மி�ெகா� யாைள 

விள�ெகாளி யாக விள�கி� நீேய. 

(ப. இ.)  விள�ெகாளி ேபா�� �ைணயா� நவா�கரி ச�கர� ெசௗ �த� ஒள ஈறாக வைரய�ப�வதா��. 

அ�ேவ ெம�� ெபா�ளா� சிவ�ைத விள��வதா��. எ�லா� ச�கர�தி��� உண��� இ�றியைமயா� 

ேவ�ட�ப�� உயரிய உ���ேபா� உயி� ம�திரமாக��ள� 'நமசிவய' எ�பேத. ஏைன ம�திர�க�� ச�கர�தி� 

வைர�� எ����க�� ைக�ட ேவ��யைவகைள� காத�ள� ெகா�ள� க��� க��தி� �றியா��. இஃ� 

'ஓ�ெசய� பா�டலா� உ��� மைற �யிரா�, தீதி� நமசிவய ெச��' எ�பதனா� விள���. நவா�கரி ச�கர�தி� 

விள��� மி�ெகா�ேபா�� ேதா��� தி�வ�ள�ைமைய� காத��ள�தா� கா�ப�. க�ட அ� ேப�றா� க�ட 

அ� ெம�ய�ப�� உலகி���� தி�வ�� ஒளி விள�கா�� திக�வ�. ேம�� 'எ�லா� ெசய��� இய��மைற 

ஐ�ெத��ேத, வ�ல சிவயநம வா���' எ�பதைன�� நிைன���க. 

(அ. சி.)  விள�ெகாளி� ச�கர� - எ�லாவ�ைற�� விள��� நவா�கரி ச�கர�. 

(41) 

1335. விள�கி� ேம�வ� ெம��ெபா�� ெசா�லி� 

விள�கி� ெம�லிய லான� வா�� 

விள�கி� ெம��நி�ற ஞான� ெபா�ைள 

விள�கி� வா�க� விள�கின� தாேன. 

(ப. இ.)  ேம��றிய நவா�கரி ச�கர�தினிட�� விள��� ெம��ெபா�ளா� சிவ�ைத� ���கா�, திக�� 

அ�ள�ைமேய அ�வா��. சிவெம�யாக எ��� ஒ�ப��தா� நி��� ெம��ண��� ெபா�ைள விள�கி� 



ெகா�டவ�க�, உலக���� அ�ெபா�ைள விள��� �ைறைமேச� இைறபணியாளராவ�. இைறபணியாள�: 

அ�ைமயா� நி��ண�வி� ஆ�டவ�� ��ட�, ப�மிைசயா��� ப�பினராவ�. ஆைசய�� வீ�� 

ேவ�டாவிறலின ரிவேர. 

(அ. சி.)  விள�கி�வா�க� - விள�கியி�வா�க� எ�ப� ெமலி�� வ�த�. 

(42) 

1336. தாேன ெவளிெயன எ��� நிைற�தவ� 

தாேன பரம ெவளிய� வானவ� 

தாேன சகல�� ஆ�கி அழி�தவ� 

தாேன யைன��ள அ�ட சகலேம. 1 

(ப. இ.)  தி�வ�ள�ைம நா�� �த�க���� இட�ெகா��� ேமேலா�கிநி��� ெவளியாகிய 

வான�ேபா�� எ��� நிைற���ளா�. அவேள சிவ�ண��� ெப�ெவளியாவ�. நில�திைண இய��திைண 

எ��� எ�லா�யி�க���� இ�விைனக�� ேவ��யவா� உட�கைள� பைட�தளி�பவ�� அவேள. அ��யி�க� 

இைள�பா�த� ெபா��� அ��ட�கைள� �ைட�தழி�பவ�� அவேளயாவ�. அவேள தா��� கல�பா� அ�ட�� 

உலக�� அைன��மா�வ�. 

(அ. சி.)  ெவளிெயன - ஆகாய�ைத� ேபால� பரமெவளி ஞானாகாய�. 

(43) 

1337. அ�ட�தி ��ேள அள�பரி தானவ� 

பி�ட�தி ��ேள ெப�ெவளி க�டவ� 

��ட�தி ��ேள �ண�பல காணி�� 

க�ட�தி� நி�ற கல�பறி யா�கேள. 

(ப. இ.)  அ�டமாகிய ேப�லகி�க� பிரி�பி�றி நிைற�� நி��� தி�வ�ள�ைம அள�த�கரிய விய�த� 

த�ைமய�. பி�டமாகிய உடலி� க��� ெவளி�� ெவளியா� அ��ெவளி க�டவ�. ஓம� ெச�த��ரிய 

இடனா� ெகா��ழி�க� ேதா��� ந�ைமக� பல கா�ப�. க�டா�� மிட�ேறாைச ஆகிய ைவகரிவா��� 

ேதா�� தலரி�. அ�ேவாைச ேதா�றி� அ��ட� ���த� சிவைன� கா�த�� ���. இ���ைமயிைன 

அறியா� பலராவ�. 

(அ. சி.)  ��ட� - நாபி. க�ட� - வி��தி. 

(44) 



1338. கல�பறி யா�கட� ��ல ெக�லா� 

உல�பறி யா�ட ேலா�யி� த�ைன� 

சில�பறி யா�சில ேதவைர நா�� 

தைல�பறி யாக� சைம�தவ� தாேன. 2 

(ப. இ.)  ���த� சிவ� தி�வ�ைள இடமாக�ெகா�� எ�ங�� நிைற�� நி�ப�. அ���ைமைய 

அ�ளா� உண��தவ� உட�ட��� ெந�நா� ேக��றிவா�வ�. இற�� பிற�� உழ�� ேதவைர நா�� ெதா�ேவா� 

ஓைசயி� உ�ைமயிைன உணராராவ�. அ�தைகேயா�, ந�ல தைலெய���� ெபறாதவரா�� பிற�திற��ழ�� 

தைலெய���� �ம�தவராவ�. ஓைச - தி��சில� ெபாலி. 

 
1. ச�தி��. சிவஞான சி�தியா�, 1. 3 - 19. 

2. ெச���. அ�ப�, 5. 100 - 2. 

(அ. சி.)  உல�� - அழித�. சில�� அறியா� - சில�ெபாலி ேகளாதவ�. தைல�பறியாக - தைல�ெபாறி எ�ப� 

தைல�பறி என வ�த�; தைல எ���. சைம�தவ� - ெப�றவ�. 

(45) 

1339. தாேன எ��தஅ� ச�கர� ெசா�லி�� 

மாேன மதிவைர ப�தி�� ைவ�தபி� 

ேதேன யிேரைக திைக�பற ஒ�பதி� 

தாேன கல�த வைரெய�ப� ெதா��ேம. 

(ப. இ.)  தி�வ�� ஆைணயா� தானாகேவ - இய�ைகயாகேவ எ��த நவா�கரி ச�கர�ைத� ���கா�, 

இ�திரேன! மதி�க� த��த வைரக� ����� ெந���மாக� ப��� கீறி அைம�தபி� அழ� ெபா��திய ஒ�ப� 

வைரகளி� அைறகைள எ�ணி� பா��தா� எ�ப�ெதா�றா��. மா� : ம� எ�பத� திரி�, இ�திரனாகிய 

மாணவ�; (137) இ�திர�. ேத� - அழ�. 

(அ. சி.)  மாேன - இ�திரேன. மதிவைர ப�தி�� - ����� ெந���மாக மதி��� வைரகைள� ப�தாக� 

கீறி. ேதேன...ேம - அ�ப� ஏ�ப�ட 81 அைறக�. 

(46) 

1340. ஒ�றிய ச�கர� ஓதி�� ேவைளயி� 

ெவ�றிெகா� ேமனி மதிவ�ட� ெபா�ைமயா� 



க�றிய ேரைக கல�தி�� ெச�ைமயி� 

எ�றிய ல�ைம எ��தைவ ப�ைசேய. 1 

(ப. இ.)  �றி�த ச�கர�ைத �ைறயாக ஓ�� ேவைளயி� ச�கர�தி� ேமலி�� வைர மதிவ�ட� 

ேபா�றி��த�ேவ���. அதைன� ெபா�நிறமாக அைம�த�ேவ���. அ��தமாக வைரய�ப�ட ஏைனய வைரக� 

சிவ�� நிறமாக அைம�த�ேவ���. ஞாயி�றிைன ஒ��� திக�� அ�ைமயி� எ��தாகிய 'நமசிவய' ப�ைச 

நிறமாக அைம�த�ேவ���. இ�நிற�க� அைன��� ச�கர�திைன� ெதா�� பயி�வா�மா��� ெபாலி�� 

விள���. எ�றிய�: எ�� - ஞாயி�; இய� - த�ைம. ெபா�ைம ெச�ைம ப�ைம இவ�ைற �ைறேய அறி� ஆ�சி 

அைட� ஆக�� �றலா�. அைட� - �க��. 

(அ. சி.)  ேமனி மதி வ�ட� - ச�கர�தி� ேம� இ�� ச�திர� ேபா�ற வைர. க�றிய ேரைக - ஏைனய 

வைரக�. எ�...எ��� - அ� ச�கர�தி� அைறகளி� இ�� எ����க�. 

(47) 

1341. ஏ��த மர�ரி த�னி� எ�திய 

வா��தஇ� ெப�ெண�ப� ெதா�றி� நிைர�தபி� 

கா��தவி ெந��� கல��ட� ஓம�� 

ஆ��தல� தா�யி ரா�தி ப��ேம. 

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

" ஓ�காரி. 10. தி�ம�திர�, 1049. 

" ப�ைச. அ�ப�, 6. 17 - 7. 

(ப. இ.)  ெபா��திய மர�ப�ைடயி�க� வைர�த எ�ப� ேதாரைறயி�� அ�ைமயி� ம�திர எ��தாகிய 

'நமசிவய' எ�பதைன மாறிமாறி வைர�தபி�, ஓம� ெந� �தலியவ�றா� வள����, ெபா�க�� பைட�� நி�ற 

ஆ�தி�� ெச�க. ெப�: ஆ�ெபயராக அ�ைமயி� எ��ைத� �றி���. ஆய�தல�: ஆ�தல�� - த�கதா� 

அைம�த �ய இட��. உயிரா�தி : அவி�� உயி�ேபா�ற ெந� ெபாரியா�தி.1 �ரணவா�தி: நிைறயா�தி. 

(அ. சி.)  மர�ரி - மர�ப�ைட. இ� ெப� - இ�த எ����க�. அ�ைம எ��ெத�� ேம�பா��� �றியப� 

ஈ��� ெப� எ�ேற �றினா� எ�ப�ெதா�றி� - 81 அைறகளி��. கா��தவி - சைம�த ேசா�. ஆ�� தல�� - 

ெச�ய�த�� இட�தி�. உயிரா�தி - பிராண ஆ�தி - �ரண ஆ�தி. 

(48) 



1342. ப�ணிய ெபா�ைன� பர�பற நீ பி� 

எ�ணிய நா�களி� இ�ப�� எ�தி�� 

ந�ணிய நாம�� நா��க� ஒ�தபி� 

��ெணன ேநயந� ேச��க� மாேம. 

(ப. இ.)  ச�கரவ�வாக� ெச�ய�ப�ட தி�வ�ள�ைமயி� தி���ைவ உ�ள� பைத�� ஒ��க நீ �ைறயாக 

வழிப�� உ�தியாக� ைக�ெகா�வாயாக. உ�ேவ��த�ெகன வைரய��க�ப�ட நா�களி� இ�ப�� எ���. 

ம�திர��வா�� அ�ைம வழிபா�டா�� தி�வ��ண�� ைகவ�தவ� நா��கைன ஒ�தவராவ�. நா��கைன 

ஒ�தலாவ� உ�தி�ெபா�� நா�கிைன�� உ�ளவா�ண��� ைக� ெகா�ெடா�கி உண��தவ�லாரா� எ�க�� 

�க� �சைனெப�� விள��த�. தி�வ�� மிக விைரவாக அ��யிைர� சிவெப�மா� தி�வ��கீ�� ேச����. 

ந�ேநய� - சிவெப�மா�. 

(அ. சி.)  ப�ணிய ெபா�ைன - இய�திர வ�வமாக� ெச�த ெபா�னிற�தளான நவா�கரிச�திைய. பர�� 

அற - பரபர�� அற - நிதானமாக. ந�...மாேம - ஆ�ம ச�திகளி� அ�� ெபறலா��. 

(49) 

1343. ஆகி�ற ச�தன� ���ம� க��ரி 

ேபாகி�ற சா�� சவா� ���ெந� 

ஆகி�ற க��ர மாேகா சனநீ�� 

ேச�கி�ற ஒ�ப�� ேசரநீ ைவ�திேட. 

(ப. இ.)  ேபரறி�� ேபரா�றலி� வைக ஒ�ப� எ�ப�. இவ�ைறேய நவச�தி எ�ப�. இ� ஒ�ப� ஆ�றைல�� 

ஒ��ைடெயா�பாக� �ற�ப�� ஒ�ப� ெபா��கைள� ெதாைகயாக� ேச��� ைவ�க�ப�� �ைறைம 

ஓத�ப�கி�ற�. அைவ வ�மா�: ந�ைமயாகி�ற ச�தன�, ���ம�, க��ரி, எ�க�� ந�மண� பர�� சா��, 

சவா�, ���, ெந�, ப�ைச�க���ர�, ேகாேராசைன கல�த �நீ� எ�பன. 

(அ. சி.)  ேபாகி�ற - வாசைன வீ�கி�ற. ஆேகாசன� - ப�வினி��� எ��க�ப�� ேகாேராசைன. ஒ�ப� - 

ச�தன� (1) ���ம� 

 
1. அகனம��த. ச�ப�த�, 1. 132. 6. 

க��ரி (3) சா�� (4) ச�வா� (5) ��� (6) ெந� (7) க��ர� (8) ேகாேராசன நீ� (9) 

(50) 



1344. ைவ�தி�� ெபா��ட� மாதவ ேநா�கி�� 

ைக�சி� ெகா�ைக கல�ெத� க�னிைய� 

த�சி� வாக� சைம�தஇ� ம�திர� 

அ��சைன யாயிர� ஆயிர� சி�திேய. 

(ப. இ.)  ெப��தவ�ேப�றா� ெபா�தக��� வைர�த ச�கர�தி�க� விள��� அழகிய ெகா�ைக�ைடய 

க�னிய�ைமைய� கவ��சி�ற� ெச��� இ� ம�திர�ைத ஆயிர�ைற உ�ேவ�றினா� ஆயிர� அ��சைனயா��. 

ஆயிர�ைற உ�ேவ��க. ைக - அழ�. ஆயிர� ஆயிர�: அ��� அளவி�ைம �றி�� நி�ற�. 

(அ. சி.)  ைவ�தி�� ெபா��ட� - ச�கர�தி�க� தாபி�க�ப������ ெபா�மயமாகிய நவா�கரி 

ச�தி�ட�. ைக - அழகிய. த�� - வசிய�. 

(51) 

1345. சி�ைதயி ��ேள திக�த� ேசாதியா� 

எ�ைத கர�க� இ����� உ�ள� 

ப�தமா �ல� பைடபாச� வி�ல�� 

��ைத கிலீெமழ ��னி�� தாேள. 

(ப. இ.)  அ�ப� உ�ள�தி�க� அளவிற�த இய�ைக� ேபெராளியா� விள��� அ�ைம த�ைதயாக�� 

ேதா�றம��வ�. அ� ேதா�ற�தி�க� தி��ைகக� ஆறினி��, ம�, �ல�, ேதா��, கயி�, வி�, அ�� எ��� 

ஆ� க�விக� காண�ப��. இைவக� கிலீ� எ��� வி�ெத��தி� ேதா��வன. அ� வி�ெத��ைத� 

ேச��ெதாலி�க அ�ைம ��னி�ப�. ப�த� - தீ�ப�த�; ம�. பைட - ேதா��.. ைகக� ஆ� ஓ�வதா� தி��க�க� 

��� ெகா�ள�ப��. 

(அ. சி.)  எ�ைத - த�ைதேபா�� அ���ள. ப�த� - ம�, கிலீ� - பீச எ���. 

(52) 

1346. இ��தன� ச�திக� அ�ப�� நா�வ� 

இ��தன� க�னிக� எ�வைக எ�மா 

இ��தன� �ழ எதி�ச� கர�ேத 

இ��த கரமி� வி�ல�� ெகா�ேட. 



(ப. இ.)  தி�வ�ள�ைமயி� விரி�த ஆ�ற�களாவா� அ�ப�� நா�வ�. மதி�க� த��த எ�வைக 

ஆ�றல�� உள�. இவ�க� அைனவ�க�� நவா�கரி ச�கர�தி� �ழ�� தி����� இ��ேபாராவ�. 

தி�வ�ள�ைமயி� இர�� தி��ைகயி�� வி��� அ��� காண�ெப��. 

(அ. சி.)  எ� வைக - மதி�க�த��த. 

(53) 

 
1. �வ. அ�ப�. 5. 65 - 1. 

" ேபா�றிைச���. அ�ப�, 6. 57 - 10. 

1347. ெகா�ட கனக� �ைழ�� யாைடயா�� 

க�டஇ� ��த� கன�தி� ேமனியா�� 

ப�டம� ேசாதி� படரித ழானவ� 

உ�ட� ெகா��தி உணரவ� லா��ேக. 

(ப. இ.)  தி�வ�ள�ைமயி� காதணி��, தி�����, ஆைட�� ெபா�வ�ணமாவன. திக�கி�ற ெபரிய 

����களாலாவன அணிக�. தி�ேமனி தழ� வ�ண�. ெதா�ைமயிேலேய இய�ைக� ெச�ெவாளியா� 

விள��வன உத�க�. ஒ�பி�லாத அ�ைமயி� இ� தி���விைன அவ� அ��க� ெகா�� க�� வழிப�க. 

அ�தைக வழிபா��ன��ேக அ�ைம ெவளி�ப�ட��வ�. 

(அ. சி.)  கனக��ைழ - ெபா�னாலாகிய �ைழ. க�டவி� ��த� -ப����. கன� தி�ேமனி - கன� 

நிறேமனி. ேசாதிபட� இத� - ெச�வதர�. 

(54) 

1348. உண��தி�� ��ேள ஒ��திைய ேநா�கி� 

கல�தி�� ெத��� க�ைண ெபாழி�� 

மண�ெத�� ஓைச ெயாளிய� கா�� 

தண�ெத� ச�கர� தா�த� வாேள. 

(ப. இ.)  தி�வ�� �ைணயா� ச�கர�தி� ேதா��� தி���விைன ந�றாக �ண��தி��� உ�ள�தி� 

உ�ேள ேநா�கினா� ேநா��வா��� எ��� கல�� ேபர�� ெபாழிவ�. அக�ெத�� ஓைச மணி �த� (586) ப��� 

�லனா��. அ�ைம�� ச�கர�தினி��� ேபா�� ெவளி�ப�� உ�வா�� ேதா�றி அ���ரிவ�. 



(அ. சி.)  மண�� - கல��. ஓைச - மணி கட� �தலிய ப�� விதமான ஒலி. தண�� - நீ�கி; (அஃதாவ� 

ச�கர�தினி��� ேதா�றி.) 

(55) 

1349. த�வழி யாகிய த��வ ஞான� 

��வழி யா�� �ண�க�� நி�� 

க�வழி யா�� கண�ைக ய���� 

ெப�வழி யா��� ேபெராளி தாேன. 1 

(ப. இ.)  வீ�ேப�றிைன� த�த��� தி�வ��ண�� - சிவஞான� ைகவ�த�ேவ���. அ� 'த��த� 

���மா�� தவ�தினி� உண��த�' ைக���. ��வ�� கிைட�த�� சிவெப�மானி� எ� �ண�க�� 

ஆ�யி�மா�� ேம�ப��� திக��. திகழேவ பிற����� காரணமாகிய விைன�ெதாட�� அ��. விைன�ெதாட�கற� 

ெப�வழியாகிய ெச�லாத ெச�ெநறி� ெச�வ�. ெச�லேவ தி�வ�� ேபெராளி ��னி���. 

(அ. சி.)  த�வழி - ��திைய� தர���ய. க�...அ��� - பிறவி ேவைர அ���. ெப�வழி - ��தி. 

(56) 

 
1. க�லாதா�, இ�லாைன. அ�ப�, 6. 84 - 8; 11 - 3. 

1350. ேபெராளி யாய ெபரிய ெப���ட� 

சீெராளி யாகி� திக�த� நாயகி 

காெராளி யாகிய க�னிைக ெபா�னிற� 

பாெராளி யாகி� பர��நி� றாேள. 

(ப. இ.)  ���ட���� ஒளிெகா��� �வா� ேபெராளி� �டரா� விள��வ� தி�வ��. சிற�த 

இய�ைகஒளியா� திக�� ���த�வி நீலேமனி வாலிைழயினளாவ�. அவ� எ��� திரிபிலா� க�னி. 

ெபா�னிற�ைத�ைடய நில�லக�தி� வா�கி�ற ஆ�யி� அைன�தி��� அறிெவாளியாக உடனாக நிைற�� 

நி�றன�. 

(அ. சி.)  காெராளி - நீல ஒளி. பாெராளி - உலக���� ஒளி. 

(57) 

1351. பர�த கர�இ� ப�கய� ஏ�தி� 

�வி�த கரமி� ெகா�தளி�� பாணி 



பரி�த�� ெகா�ைகக� ��தா� பவள� 

இ��தந� லாைட மணிெபாதி� த�ேற. 1 

(ப. இ.)  தி�வ�ள�ைமயி� நா�� தி��ைகக�� ேம� ேநா�கிய இ�ைகக�� பர�த ைகக� என�ப��. 

மா�பினிட��� தி�வ� ����� விள��� தி��ைகக� �வி�த ைகக� என�ப��. பர�த ைகக� இர���� 

நீ����களாகிய தாமைர�� ��த�� காண�ப��. �வி�த ைகக� இர���� விர�க� விரி�� காண�ப�தலா� 

தளிரி� சாய�ேபா�� காண�ப��. ெகா�ைககளா� ஏைன� தாய� ஆ�யி�க�� உட� வளமா� உண� ந��வ�. 

தி�வ��தா� உயி� வளமா� உண�� ந��வ�. அ�ேவ தி�ெநறியதமி� பா�� சீ�ண�வா��. அ�ைமயி� 

அ��ெகா�ைகக� அ�தைகயன. அஃ� ஆ�ைடய பி�ைளயா�� க�ளிய தி��ைல�பாலி� சிற�பா� உணரலா�. 

அ�ெகா�ைகக� ��தணி��, பவழவ�ண��, அக�தைம மணி��, த� க�ைண மைற��� க�����த�� 

உைடயன. 'உ��பா�த� க�மைற��� உ��ைடகா�பா�க�, த���மா� ேமலாைட சா���' எ�பதைன 

நிைன���க. 

(அ. சி.)  பர�தகர� - அபயகர�. �வி�தகர� - சி���திைர�கர�. 

(58) 

1352. மணி�� பாத� சில�பணி ம�ைக 

அணிபவ ள�றி ய�ளி�ைல யா�� 

தணிபவ� ெந�சி�� த�ன� ளாகி� 

பணிபவ�� க�ேறா பரகதி யாேம. 

(ப. இ.)  மாணி�க� பதி�த தி����� சில�பணி�த தி�வ��� உைடய ம�ைக ெச�நிற� ெபா��க� 

அணிவத�றி� க�ைமநிற� வா��த ெபா��க� அணிபவள�ல�. ேபர�� ��� ஒ��� ெம�ய�யா� ெந�சி�� 

அ�ளா� விள�கி� ேதா��வ�. ெதா�� வண��� ெதா�ட���� தி�வ��ேப� ந��வ�. 

(அ. சி.)  தணிபவ� - க�� அட�கினவ�. 

(59) 

 
1. சிவன�ேய. 12. ச�ப�த�, 70. 

1353. பர�தி�� ��ேள அ�ப� ச�தி 

கர�தன க�னிக� அ�ப� �ழ 

மல��தி� ைகயி� மலரைவ ஏ�த� 



சிற�தவ� ஏ��� சிரீ�தன மாேம. 1 

(ப. இ.)  ச�கர�தி��ேள பர�த இட�களி��ேள ஆ�ற�க� அ�ப�� காண�ப��. ஆ�ற�க� - ச�திக�. 

தி�வ�� க�னிக� எ�ம�� �ழ மைற�தி��ப�. விரி�த இ�ைககளி�� தாமைர�� ��த�� தா��வ�. சிற�த 

ெதா�ட�க� ஓ�� 'சிரீ�' எ��� வி�ெத���� தி�வ�� ெச�வ�ைத ந��ம.◌் ச�திக� - ேயாகினிக�. 

க�னிக� - வசினியாதி எ�ம�. 

(அ. சி.)  சிரீ� தன� - ெச�வ�ைத� ெகா���� பீச ம�திர�. 

(60) 

1354. தனம� வாகிய ைதயைல ேநா�கி 

மனம� ேவா� மரி�கிேலா ரா��� 

கனமைவ ய��� க�திய ெந�ச� 

தினகர னாரிட ெச�திய தாேம. 

(ப. இ.)  தி�வ�� ெச�வமாகிய அ�ைமைய மறவா மன�தா� தி�ைவ�ெத��ேதாதி ேநா�கினா� மன 

அட�க� எளிதாக வ�� வா����. அட�கிய மன��ட� ஓரா�� பயி�றா� ஆைச�ப�வாகிய ப�� நீ�கி� 

தி�வ�ளா� எ�ணியெவ�லா� ைக���. சிவ� �டரா� தினகரனா� தி�வ��ேபேற அவ� விைழ�� ெச�தியா��. 

தினகரனா�: பகலவனா�; பக� - தின�. கர� - ெச�பவ�. 

(அ. சி.)  ஓ� மரி�கி� - அட�கினா�. கனமிைவய�� - ஆைச ஒழி��. தினகர� - �ரிய�. 

(61) 

1355. ஆகி�ற �ல� ெத��த ��மல� 

ேபாகி�ற ேபெராளி யாய மலரதா�� 

ேபாகி�ற �ரண மாக நிைற�தபி� 

ேச�கி�ற ெச�தழ� ம�டல மானேத. 

(ப. இ.)  �ல�திட��� ேதா��� ெபரிய தாமைரமல�, தி�வ�ளா�றலாகிய அ�ைம வீ�றி��த�ள வா��த 

ந�மல�. அ�மலரி�க� ஆ�யி��ரி�� அ�பி��� த�கவா� தி�வ�� ெப���. ெப�கியபி� ெச�தழ� 

ம�டலமா� சிவ�தி� தி�வ�ைய� ேச��பி���. 

(62) 

1356. ஆகி�ற ம�டல� ��ேள அம��தவ� 

ஆகி�ற ஐ�ப� த�வைக யானவ� 



ஆகி�ற ஐ�ப� த�ச�தி ேந�த� 

ஆகி�ற ஐ�ப� த�வைக �ழேவ. 

 
1. உ�ணா�ைல. ச�ப�த�, 1. 10 - 1. 

" ேபாைதயா�. " 3. 26 - 2.. 

(ப. இ.)  ேம��றிய சிவ��ட� ம�டல���ேள வி��பி உைறபவ� தி�வ�ள�ைம. உயி�� ெம��மா� 

ஐ�ப�ேதாெர���� வி�ெத��ைத��� ஆகிய ஐ�ப�தா� எ����கைள�� இய��� ஆைணய�� அவேள. 

அவ�ைற இய�க ஐ�ப�தா� ஆ�றலளா�� நி�பவ�� அவேள. ஐ�ப�தா� எ����கைள�� இய��� ஐ�ப�தா� 

இய�கிக� �ழ ந�வி� வீ�றி��பவ�� அவேள. இய�கிக� - அதி ேதவைதக�. ஆ�றல� - ச�தி. 

(அ. சி.)  ஐ�ப�� அ�வைக - அ�கர�க� 51 - பீச� 5-ஆக 56. ஐ�ப�� அ�வைக �ழ - 56 

அ�கரேதவைதக� �ழ. 

(63) 

1357. ���ெத� ேசாதி �ட��� பாதமா� 

ஆ�கணி ��த� ஆழகிய ேமனி�� 

தா�கிய ைகயைவ தா�கிளி ஞானமா� 

ஏ�� கர�க� எ��தம� பாசேம. 

(ப. இ.)  தி�வ�ள�ைமைய அ��க�ணா� ேநா��வா��� அ� அ�ைம ��ெதா�� அ�கா�� இய�ைக� 

ேபெராளி�பிழ�பா�� ேதா��வ�. அவ�த� அழகிய தி�ேமனி�� ெப����� ேபா�ற ெவ�ணிறமாக இ����. 

அ�ைமயி� தி��ைகக� நா�கி� ஒ�றி� ெம��ண�� அைடயாள��, ம�ெறா�றி� �க�த� அைடயாள��, 

ஒ�றி� பளி�� மணி��, பிறி� ஒ�றி� ப��கிளி�� காண�ெப��. ெம��ண�� அைடயாள� - சி���திைர. 

�க�த� அைடயாள� - தி�வ� ���த�. இ�ஙன� தி��ைகக� தா�கிநி�ற� ேபர�ளாேலயா�. மாபாச� - ேபர��. 

(அ. சி.)  தா�கிய ைக - அ�பைர ஆதரி��� அபயகர�. தா� - ப�கமாைல. ஞான� - சி���திைர. 

(64) 

1358. பாசம தாகிய ேவைர ய��தி�� 

ேநசம தாக நிைன�தி�� உ��ேள 

நாசம ெத�லா� நட�தி�� ஐயா��� 

காசினி ேமலம� க��த லா�ேம. 



(ப. இ.)  அ�ைமயி� தி�வ�ளா� பாசமாகிய ப���களைன�ைத�� அ��தி��� ேபர�பா� தி�வ�ைய 

இைடயறா� ெந��ேள நிைன�தி��. இ� பயி�சி ஐ�தா�� நிைறவத��� தீைமகளைன��� தாேம 

அக�ெறாழி��. நில�லகி� க��த� தி�வ�� ைகவர�ெப�� ெம�ய�யாராக� திக�வ�. 

(65) 

1359. க��ைட நாயகி த�ன� ளா�வழி 

ப��� நாத� பைகயற நி�றி�� 

வி�ணம� ேசாதி விள�க ஹிரீ�கார 

ம��ைட நாயகி ம�டல மா�ேம. 

(ப. இ.)  வன�பா�றலாகிய க��ைடய �த�வியி� தி�வ�ளா� ப�ெணா� ெபா��திய நாதமாகிய 

�த� ஒலி ஆ�யி���� சிற���வத�ெபா��� உறவாக நி���. நி�றெபா�� தி�வ�� ெவளியி� வீ�றி���� 

சிவ� விள�கி� ேதா��வ�. ஹரீ�கார வி�ெத�����ரிய நட�பா�றலாகிய ம��ைட �த�வி வி���ட�� 

சிவம�டல�தி� விள��வ�. வன�பா�ற� - பராச�தி. நட�பா�ற� - திேராதான ச�தி: ஆதி ச�தி; 'மைற��� 

ெகா�நி�ப�.' 

(66) 

1360. ம�டல� ��ேள மல��ெத� தீப�ைத� 

க�டக� ��ேள க�தி யி��தி�� 

வி�டக� ��ேள விள�கி வ�தலா� 

த�டக� ��ளைவ தா�க� மாேம. 

(ப. இ.)  நவா�கரி ச�கரமாகிய ஒளிம�டல��� மி�� எ�கி�ற வி���டராகிய அ�ைமைய அ�ளா� 

க�� ெந���ேள இைடயறா� நிைனமி�. அ�வ�ைமயி� தி�அ�ளா� கள�கெமாழி��. மாசக�றி அ�ைம 

விள�கிவ�தலா�, ந�நா�யி�� அ�ைம�ட� ஆ�யி�� விள�கி� ேதா���. 

(அ. சி.)  ம�டல���ேள - நவா�கரி ச�கர���ேள. வி�� - கள�க� ஒழி��. த�� அக�� - வீணா 

த�ட���. 

(67) 

1361. தா�கிய நாபி� தடமல� ம�டல�� 

ஓ�கி எ��கைல� ���ண� வானவ� 

ஏ�க வ��பிற� ெப�ணி ய��திட 



வா�கிய நாத� வலி�ட னா�ேம. 1 

(ப. இ.)  ஓைச�� இடனாக��ள ெகா��ழி�க� காண�ெப�� தாமைரமல� ம�டல�� விள��� 

கைலக��� �தலா� ஓைசெம���� உண�வா�� திக�பவ� அ�ைம. ஆ�யி�கைள வ����ப� ெச��� 

பிற�பிைன எ�வா� அ��பெத�� க�தி அ��திட� ேதா��� நாத� அ�ளா� ேம�� ேம�� உர�ததா� ஒலி���. 

ஓைசெம� - நாத த��வ�. 

(அ. சி.)  நாபி� தடமல� ம�டல� - மணி �ரக�. ஏ�க - வ��த� உற. 

(68) 

1362. நா��� நாயகி ந�மணி �ணார� 

���� நாயகி ெபா��� யாைடயா� 

பா��� நாயகி பாெலா�த வ�ண�த� 

ஆ��� நாயகி அ�கம�� தாேள. 

(ப. இ.)  நாவி��� அ��கல� 'நமசிவய' ஆகலி� இத�க� �றி�க�ப�� நட�பா�ற� நா��� 

�த�வியாவ�. அவ� அணிவ� மணி அணியா��. அவேள ெச�வ�தி�� �த�வியாவ�. ெபா� 

 
1. �வைக. சிவஞானசி�தியா�, 1. 1. 26. 

���� ெபா�னாைட�� உைடயவ�� அவேள. க�வி�� �த�வி. பா�ேபா�� ெவ�ணிற�த�, ஆ�யி��� 

�த�வி, ேபரறி�� ேபரா�றல�ைம, இ�நிைலக�� அவேள �ெவ�பைத� பரெவளியி� காண�ப�� ஆயிர 

இத��தாமைர என�� ��வ�. 

(அ. சி.)  நா��� நாயகி - வாகீ��ரி. ���� நாயகி - இல��மி. பா��� நாயகி - வாணி. ஆ��� நாயகி 

- மேனா�மனி. 

(69) 

1363. அ�றி� ைகயி� அள�த ெபா���ைற 

இ�றி� ைகயி� எ��தெவ� ���ைக 

ம�ற� கா�� வழிய� வாகேவ 

க�ட� கி��தவ� காரணி கா�ேம. 

(ப. இ.)  தி�வ�ள�ைம ெதா�ைமயி� ��ெபா���ைம ேத��� வல� தி��ைகயி� 

ெம��ண�வைடயாள��, இ� தி��ைகைய ஒ�த இட� ப�க��� தி��ைகயி� சிவஞானேபாத� �வ���, ம�ேறா� 



வல� ைகயி� பளி�� மணி��, அதைனெயா�த இட� ைகயி� சிரகமாகிய ெக���� அைம�த தி��ேகால�த�. 

இ� தி��ேகால வழிபா��� வாயிலாக� தி��சி�ற�பலமாகிய ேபரறி�ெவளி காண� ெப��. அ�க�டவ� 

தி�வ�யி�ப� ���ப�. இவ�றி�ெக�லா� காரண காரணியாக இ��பவ� தி�வ�ள�ைமேய. 

(அ. சி.)  அ�� - சி��� ஆர�ப�தி�. இ�ைகயி� - சி� ��திைரைய� கா��� ைகயினா��, �வ� 

ஏ�திய ம�ெறா� ைகயினா��. அள�த ெபா���ைற - அள� ப��திய ஞான� ெபா��. ெவ����ைக - 

ெவ�ளிய கம�டல��, ப�க மாைல��. 

(70) 

1364. காரணி ச�திக� ஐ�ப� திர�ெடன� 

காரணி க�னிக� ஐ�ப� தி�வரா�� 

காரணி ச�கர� ��ேள கர�ெத��� 

காரணி த�ன� ளாகிநி� றாேள. 

(ப. இ.)  எ�லாவ�றி��� காரணமாக இ��பன எ����கேள. அவ�றி��ரிய ெத�வ�க� ஐ�ப�திர��. 

அ� ெத�வ�கைள இய��� தி�வ�� க�னி�� ஐ�ப�தி�வராவ�. இ� க�னி�� நவா�கரி ச�கர�� மைற�� 

நி�ற��வ�. எ��� ஐ�ப�ெதா��, நவா�கரி ச�கர� ஒ�� ஆக ஐ�ப�திர����� ெத�வ�� க�னிய�� 

இவ�க� ஐ�ப�தி�வராவ�. 

(அ. சி.)  ச�திக� ஐ�ப�திர�� - அ�கர ச�திக� 51-�, நவா�கரி ச�கர ச�தி 1-� ஆக 52. 

(71) 

1365. நி�றஇ� ச�தி நிைலெபற நி�றி�� 

க�டஇ� வ�னி கல�தி�� ஓரா��� 

ெகா�ட விரதநீ� ��றாம� நி�றி�� 

ம�றினி லா� மணிய� கா�ேம. 

(ப. இ.)  நவா�கரி ச�கர�� நிைலெப�� தி�வ�� ஒளி ஓரா��� பயி�சியி� உயி�ட� கல���. அ�ைம 

வழிபாடாகிய ேநா�பிைன ����றி� ெச��வ�தா� தி��சி�ற�பல�தா�� சிவ ெப�மானி� தி��சில�ெபாலி 

ேக���. அ� மணிெயாலி �த� ப�� வைகயாக� �ற�ப��. ஈ�� மணி ெயாலிேய ேக�க�ப�� எ�ற�� ஒ��. 

தி�வ�� ஒளியி� கல�தலா� �த� தீயிைன ெவ��வ�. 

(72) 

1366. க�டஇ� ச�தி இ�தய ப�கய� 



ெகா�டஇ� த��வ நாயகி யானவ� 

ப�ைடய� வா�� பைகைய ய��திட 

இ�ெற� மன��� இனிதி�� தாேள. 

(ப. இ.)  தி�வ�ள�ைம நா�கா� நிைலயாகிய ெந�ச� தாமைரயி�க� வீ�றி��த��வ�. அவ�த� 

அ�� �ைணயா� நா�கா� �தமாகிய கா�றிைன ெவ��வ�. அ�ைம உ�ள�தி�க� உயி���யிரா� 

இனிதி��தன�. 

(அ. சி.)  க�ட இ� ச�தி - மணி�ரக�தி� காண�ப�ட இ�த� ச�தி. வா��பைகைய அ��திட - 

பிராணாயாம� ைக���னா�. 

(73) 

1367. இ��தவி� ச�தி இ�நா� ைகயி� 

பர�தஇ� ��கிளி பாச ம�வா� 

கர�தி� ேகடக� வி�ல�� ெகா�ட� 

�ர�த� கி��தவ� ���க� தாேள. 1 

(ப. இ.)  தி�வ�� அ�ைம எ��� தி��ைகக�ட� திக�வ�, ஆ� தி��ைககளி�� அ�பைக ெச�� 

ஆ�பைட�கல�க� தா��வ�. அைவ �ைறேய கயி�, ம�, வா�, வா�வில�கி, வி�, அ�� எ�பன. வா�வில�கி - 

ேகடக�. ம�ைறய இர�� தி��ைகக�� ஒ�� அ�சலி அைடயாள�. ம�ெறா�� �கல�� அைடயாள�. 

அ�செல�றைம�ப� ெசா�லாதலி� அ� தி��ைகயி� அக�ேத ெசா����பா� கிளி�� அைம�க�ெப�� ஆ�வ 

ேமலீ�டா� ஆரவாரி�� ஆ�யி� உ�ய அ�ப� தி������ க�ட��வ�. �ர�� - �ைர��. ஆரவாரி��. 

(அ. சி.)  இ�நா�ைக - எ���ைக; பரச� - ம� - வா� ேகடக� - வி� - அ�� - அபய� - வரத�. 

அபயகர�தி� கிளி. இ�வா� ெகா�க. �ர�� - ஆரவாரி��. 

(74) 

1368. உக�தன� ெபா��� ��தார மாக� 

பர�த பவள�� ப�டாைட சா�தி 

மல��ெத� ெகா�ைக மணி�க� சணி�� 

தைழ�த� கி��தவ� தா�ப�ைச யாேம. 2 

 
1. ேதா��. 8. தி��ேகா���பி, 18. 



2. மி�ெதா�தி�. 8. தி��ேகாைவயா�, 246. 

" ப�ைச. அ�ப�, 6. 17 - 7. 

(ப. இ.)  தி�வ�ள�ைம ெபா���யிைன�� ���மாைலயிைன�� விைழ�தவ�. நிைற�த பவழமாைல�� 

ெச�ப��ைட�� ��டவ�. அ�ணா�� ஏ�திய வன�ைலயி�க� க�����டவ�. ஆ�யி� இ�����ய மல��த 

தி��க��ட� திக��தி��தன�. அவ�த� தி�ேமனி ப�ைச நிறமா��. 

(அ. சி.)  ப�ைச - ப�ைச நிற�தி. 

(75) 

1369. ப�ைச இவ���� பா�கிமா� ஆெற�� 

ெகா�ைசயா� எ�ம�க� �� வ�தலா� 

க�சணி ெகா�ைகக� ைகயி� கா�பதா� 

எ�ச விைட�சி இனிதி�� தாேள. 

(ப. இ.)  ப�ைச� தி�ேமனி�ைடய அ�ைம��� �ழ இ���� பா�கிமா� ஆெற�டாகிய நா�ப�ெத�ம�. 

அ��கமாக இ���� மழைல ெமாழி� ேதாழிய� எ�ம�. இவ�கேளா� ��� தி��லா� ெகா�வ�. இ� 

வி�திற�தின�� இ��ற� காவலராவ�. இ�நிைலயி� இைள�த� ேபா�� காண�ப�� சிறிய இைடயிைன�ைடய 

அ�ைம இனி� வீ�றி��தன�. எ�ச - இைள�த. இைட�சி - இைடைய�ைடயவ�. இ�ைக - இ��ற�. எ�ச : 

எ��தெல�பத� ம�உ. 

(அ. சி.)  பா�கிமா� ஆெற�� - பரிவார ச�திக� 48. ெகா�ைச யா� எ�ம� - ேதாழிய� 8. ைகயி� - 

இ�ைக; இ��ற�. எ�ச இைட�சி - சி�றிைட�சி. 

(76) 

1370. தாளதி ��ேள தா�கிய ேசாதிைய� 

கால� வாக� கல��ெகா� எ�� 

மால� வாக வழிபா� ெச��நீ 

பால� ேபால� பர�ெத� வி�ணிேல. 

(ப. இ.)  தி�வ�ள�ைம தாமைர நாள� ேபா�� உ�சி� ெதாைளயிேல விள�கி�ெகா������ 

தி�வ���டைர ந�நா� உயி���ட� ���ெச�� ேவறற� கல�� ெகா�ெள�� அ�ளின�. தி�வ�� 

அ�ைமயினிட��� ேபர�� ��� வழிபா� ெச�வாயாக. க�ளமி� உ�ள�தா� அ� ��ள� பா�ேபாலாகி, 

ெவளியாகிய ��வ ந�வி�க� அ� ெவளி�ட� நிைற�தி��பாயாக. 



(அ. சி.)  தா� - பிரமர�திர�. கா� - பிராணவா�. மா� - வி��ப�. பால�ேபால - கள�க� அ��. வி� - 

��வம�தி. 

(77) 

1371. வி�ணம� நாபி இ�தய மா�கிைட� 

க�ணம� �ப� கல�� வ�தலா� 

ப�ணம�� தாதி�த ம�டல மான� 

த�ணம� �ப� தைழ�த� கா�ேம. 

(ப. இ.)  ��வ ந�வி�க� மதிம�டல�� அமி�த� த�கி��ள�. அ� ம�திர உ�வா� ேம�வயி� 

ெந�ச� இ� விர�ட��� 

ேமலிடமாகிய க��தி�க� வ�� த���. அதனா� அ� க��திட�ைத அமி�த�கிண� எ�� அைறவ�. இதனா� 

உட�பக���ள ஞாயி�� ம�டல� �ளி��சி எ���. �ப� - கிண�. 

(அ. சி.)  �ப� - வி��தி. 

(78) 

1372. �ப��� ச�தி �ளி��க� ப��ள 

தாப��� ச�தி தய�கி வ�தலா� 

ஆப��� ைகக� அைட�தன நாைல�� 

பாச� அ��க� பர�தன �லேம. 1 

(ப. இ.)  அமி�த� கிண�றி�� ச�தி த�ணளி ெபா��திய ப��� தி��க�கேளா� ��யவ�. அவளா� 

ஞாயி�� ம��ல�தி� ெவ�ப� ேவ��ய அளவாக விள��கி�ற�. ஆ�யி�க�� இட��ற ெபா�ெத�லா� அ� 

விடைரயக�றி நல���தி� திட�ட� வாழ� ெச��� தி��ைகக� இ�பெத�ப. ��தைல ேவலாகிய �ல� 

ஆவிகள� ��மல அ��ைக அக�ற எ��� விரி�� திக�கி�ற�. 

(அ. சி.)  தாப��� ச�தி - ஆதி�திய ம�டல ச�தி. ஆப��� ைகக� - ஆப��� கால�தி� உத�� 

ைகக�. 
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1373. �ல�த� ெடா�வா� �ட�பைற ஞானமா� 

ேவல�� தம�க மாகிளி வி�ெகா�� 

கால��� பாச� ம�க�தி ைக�ெகா�� 



ேகால�ேச� ச�� �வி�தைக எ�ணேத. 

(ப. இ.)  �றி�த தி��ைகக� இ�பத� க��� க�த�த�க சில க�விக� ஈ��� �ற�ப�கி�றன. 

அைவ வ�மா�: ��தைல ேவ�, கைத, விள�கமி�க வா�, சிற�த பைற, அறிெவாளியா� விள��� ேவ�, அ��. 

உ��ைக, ஆகிளி, வி�, நீ�ட கா�ைப�� அழகிைன��ைடய தாமைர��, கயி�, ம�, க�தி, அழ�மி�க ச��, 

தி�வ� ���� ���வி��� தி��ைகயாகிய �வி ைக�� எ�க. 
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1374. எ�ணம� ச�திக� நா�ப�� நா�ட� 

எ�ணம� ச�திக� நா�ப�� நா�வரா� 

எ�ணிய �வித ��ேள யி��தவ� 

எ�ணிய எ�ண� கட��நி� றாேள. 2 

(ப. இ.)  வி��ப�த��த நா�ப�� நா�� ஆ�ற�க� த�ைம� �ழ வீ�றி���� அ�ளா�றல� நா�ப�� 

நா�வராவ�. இவ�க� ந��� க��தாகிய வி��தியினிடமாக வீ�றி��த��� தி�வ�ள�ைம நிைன�ைப� கட�� 

நீ�கா� நி��� நிைலயினளாவ�. எ�ண� - நிைன��; ச�க�ப�. 
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1. அ��ெபாழி��. 12. சி��ெதா�ட�, 35. 

2. சிவ�ச�தி. சிவஞானசி�தியா�, 2. 4 - 5. 

1375. கட�தவ� ெபா��� மாணி�க� ேதா� 

ெதாட��தணி ��� பவள�க� சாக� 

பட��த��� ப�டாைட பாத� சில�� 

மட�ைத சிறியவ� வ��நி� றாேள. 

(ப. இ.)  மா�ற� மன�கழிய நி�ற மைறயவளாகிய தி�வ�ள�ைம க��வா� க��� தி��� ஆவ�. அ� 

வ�மா� : அழகிய ப�மணி �யி�ற ெபா�னா� ந���யின�. மாணி�க� தி��ேதா� அணி�தவ�. 

�க�தினா�� பவழ�தினா�� ஆய அணி அணி�தவ�. ���� பவழ�� கைரயி� ேகா�த க�����டவ�. 

பட��த அ��லிைன உைடயவ�. அ� வ��லி�ேம� ப�டாைட உ��தவ�. தி�வ��க� சில�� ��டவ�. 

அளவிற�த ெபா�ைமய�. எ��� க�னியாக இ��பவ�. க��வா� க����கிையய எ��த�ளி வ�� அ�� 

�ரிபவ�. சி�வ� - க�னி. 
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1376. நி�றஇ� ச�தி நிர�தர மாகேவ 

க��� ேம� வணிமாதி தானாகி� 

ப�ைடய வானி� பக�ைட ய��தி�� 

ஒ�றிய தீப� உண��தா���� டாேம. 

(ப. இ.)  எ��� க�னியாக நி�ற��� ேபரறி�� ேபரா�றலளாகிய அ�ைம அக�தவ� ேச� உயி�க�ட� 

எ�ெபா��� விள�கி� ேதா��வ�. அ�ஙன� ேதா��தலா� ேம� எ�� ெசா�ல�ப�� ��வ ந�வி� அணிமா 

�தலாக� ெசா�ல�ப�கி�ற எ� வைக� சி�திக�� தாமாகேவ வ�� ைக���. ஆ�யி�களின� ெதா�ைம� 

பிணி�பா� மல�ைத அ��திட� �ைண�ரி�� தி�வ� �ண�வா� உ�ெளாளி விள�க� அ�ளா�ண��தவ�க��� 

உ�டா��. பக� - மல�, பிணி��; க��. 

(அ. சி.)  ேம� - ��வம�தி. ஆனி� பக� - ஆ�மாவி� பாச�. தீப� - ஒளியாகிய ச�தி. 
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1377. உ�ேடா� அேதா�க� உ�தம மான� 

க�டஇ� ச�தி சதாசிவ நாயகி 

ெகா�ட �கைம�� ��� கர�க�� 

ஒ�றிர� டாகேவ ���நா லானேத. 

(ப. இ.)  அ�ேளா� எ�� ெசா�ல�ப�� சதாசிவ� கட�ளி� கீ� ேநா�கிய தி��க� அ�ைமயி� 

தி��கமா��. அ� தி��கேம சிற�ததா��. அ� வா�ற� ேச� அ�ைமேய சதாசிவ நாயகி ஆவ�. இ� 

தி��க�ேதா� ேச��� சதாசிவ� கட����� �ைணவியாகிய அ�ைம�� ஐ�� தி��க�க� உ��. ஐ�� 

தி��க�க���� ப��� தி��ைகக� உ��. 

(அ. சி.)  அேதா�க . . நாயகி - அேதா �க ச�தி; சதாசிவ நாயகியா��. ஒ��..ஆனேத - 1 - 2 - 3 - 4 - 

10. 
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1378. ந�மணி �ல� கபால� கிளி�ட� 

ப�மணி நாக� ம�க�தி ப�தா�� 

க�மணி தாமைர� ைகயி� தம�க� 

ெபா�மணி �ணார� �சைன யானேத. 



(ப. இ.)  ேம� ஓதிய சதாசிவ நாயகியி� தி��ைகக� ப�தி�� காண�ப�� ெபா��க� வ�மா�: அழகிய 

பளி��மாைல, ��தைல ேவ�, ம�ைடேயா�, ப��கிளி, பல மணிகைள�ைட�தாகிய பா��, ம��பைட, க�தி, 

��ப��, மாணி�க� ேபா� விள��� ெச�தாமைர, உ��� எ�பன. ெபா�னா�� மணியா�� ஆகிய பல அணிக� 

��டவ�. இ�தைகய தி���ேவ வழிபா����ரிய தி���வமா��. 
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1379. �சைன� ச�திக� எ�ைணவ� �ழேவ 

ேநசவ� க�னிக� நா�ப�� ேநரதா�� 

காசினி� ச�கர� ��ேள கல�தவ� 

மாசைட யாம� மகி��தி�� தா�கேள. 

(ப. இ.)  �சைன��ரிய தி�வ�ள�ைம க�னி� ெப�க� நா�பதி�ம� �ழவீ�றி��ப�. இ� க�னி� 

ெப�கைள� �ழ ஆ�ற� மி�க நா�பதி�ம� ���தி��ப�. இவ�றி�� ந�ேவ உலக� ச�கர� அைம�தி����. அ� 

ச�கர��� வழிபா� ெச�வா� ��றமைடயாம� அ�ைம எ��த�ளியி��ப� உலக�ச�கர� - காசினி� ச�கர�; �� 

பிர�தான ய�திர�. 

(அ. சி.)  எ�ைணவ� - நா�பதி�ம�. க�னிக� - பரிவார ெத�வ� ெப�க�. காசினி - �மியி�. 
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1380. தார�தி ��ேள தய�கிய ேசாதிைய� 

பார�தி ��ேள பர��� எ��திட 

ேவர� ெவா�றிநி� ெற�� மேனாமய� 

கார� ேபால� கல�ெத� ம�ணிேல. 

(ப. இ.)  தார� எ�� ெசா�ல�ப�� ஓ�கார�தி�� �டெராளி விள���. அ� �டெராளிைய� பாரமாகிய 

உயி��பி�� நிைற�� எ��� எ��ப� ெச�த� ேவ���. அத�� ேவராகிய �ல�தினி�� எ��த��ரிய 

மனவ�வ� விள��த� ேவ���. அ�வ�வ� உற�க நிைலயாகிய ெந�ச�திட�� உயி� நி�ப�ேபா� அ�ைம வ�வி� 

அட�கி நி���. உயி��� - பிராணவா�. 

(அ. சி.)  தார� - பிரணவ�. பார� - பிராணவா�. ேவ� - �லாதார�. கா� - ���தி நிைல. 
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1381. ம�ணி� எ��த அகார உகார�க� 

வி�ணி� எ��� சிவாய நமெவ�� 



க�ணி� எ��த� கா�பரி த��ெகா� 

க�ணி� எ��த� கா�சி தரஎ�ேற. 1 

 
1. சி�தி�பா�. அ�ப�, 5. 97 - 1. 

(ப. இ.)  �லாதார�தி� எ��த ஓ�கார�தி� வைகயாகிய அகர உகர�க� ஓ�கார�தி� விரியாகிய அ�� 

ெவளி�க� ேதா�றிய 'சிவயநம' எ�� திக��. அ��ெவளியி� ேதா�றி அ� வ�� மைற உ�சி�ெதாைளயி�� 

எ��� விள���. அ� ேவெற���காண ஒ�ணாத�. வரிவ�வாக� க���� கா�சிதர வ�த�. அ�ஙன� 

வ�த� அ� தமி� மைறயிைன உண�வி� உண�த� ெபா��ேடயா�. ம� - �லாதார�. வி� - அ��ெவளி. க� 

உ�சி�ெதாைள. கா�சி - க����� �லனாத�. 

(அ. சி.)  ம�ணி� - �லாதார�தி�. வி�ணி� - ஆ�ைஞயி�. க�ணி� - பிரமர�திர�தி�. க�ணி� 

எ��த� - ேதா�றிய�. 
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1382. எ�ற� கி��த அ�த கைலயிைட� 

ெச�ற� கி��த அ�த பேயாதரி 

க�ட� கரமி� ெவ�ளிெபா� ம�ணைட 

ெகா�ட� கி��த� வ�ண� அ�ேத. 1 

(ப. இ.)  ��வம�தியி� காண�ப�� தி�க� ம�டல��� வீ�றி��த��� அ�ைம அ�ள�த �ைலயின� 

அவ�ைடய தி�� க��� ெவ�ணிற�. தி��ைக ெபா�னிற�. அ� தி��ைகயினிட�� ம�ணாலாகிய சிரக� 

விள���. அ� தி�வ�� அ�ைமயி� நிற� ெவ�ைம நிறமா��. சிரக� - கம�டல�. அ�த� - ெவ�ைம. 

ம�ணைட - சிகர�. 

(அ. சி.)  அ�தபேயாதரி - அ�ேத��ரி. ம�ணைட. ம�ணா� ெச�த கம�டல�. 
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1383. அ�தம தாக அழகிய ேமனி 

ப�கம தாக� பர�ெத� ��ேள 

��தம தாக� �ளி��ெத� ���� 

ெக�தம தாகிய ேக�லி தாேன. 



(ப. இ.)  தி�வ�ள�ைம அ�த� ேபா�� ெவ�ைம நிற� ெபா��திய தி�ேமனிைய �ைடயவ�. க��வா� 

க��தி�� பளி�� ேபா�� ெவ�நிறமாக� ேதா�றம��வ�. ��த� ேபா�ற �ளி��த ப��த ���மாைல 

அணி�தவ�. எ��� ஒ�� ேபா� நி�� நிைல�பவ�. அதனா� ேக�லாதவ� எ�� அைழ�க�ப�வ�. ��த� - 

ெவ�ளா�ப�. ெக�த�: ெக��த� - ெபா��திய: இைட��ைற. ேக�லி - அழிவிலாதவ�. 

(அ. சி.)  ப�க� - பளி�� நிற�. ��த� - அ�லி. ெக�த� ெபா��திய. 
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1384. ேக�லி ச�திக� ��ப� த�வ�� 

நா�லி க�னிக� நாெலா� பதி�ம�� 

�விலி �வித� உ�ேள யி��திவ� 

நாளிலி த�ைன ந�கிநி� றா�கேள. 

 
1. �ட��ெதா�இ. கலி�ெதாைக, 51. 

(ப. இ.)  காலவைரயைறைய� கட�த நாளிலியாகிய அ�ைமயி� தி�வ�யிைணைய� ெபா��தி நி�றவ�க�� 

அ� வ�ைம அழிவி�லாதவ� எ���, ��ப�தா� ச�திகைள�ைடய நாட�கரிய ��ப�தா� க�னி� ெப�க� 

த�ைன� �ழவீ�றி��பவெள���, பிற�பி�லாதவெள���, இற�பி�லாதவெள���, ெந�ச�தாமைரயாகிய 

�விதழி�� இ��� விள��கி�றவெள��� அ�ளா� உணரவ��. நா�லி - நாட�கரிய. �விலி - பிற�பி�லாதவ�. � 

- பிற��. இவ� - விள��கி�ற. ந�க� - ெபா��த�. 

(அ. சி.)  �விலி - ேதா�ற� இ�லாதவ�. 
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1385. நி�ற� ��தி நிைற�தி�� வ�னி�� 

க�ட� ேசாதி க���� இ��திட� 

ெகா�ட� ேவாரா�� �� வ�ைக�� 

வி�டெவௗ கார� விள�கின அ�ேற. 

(ப. இ.)  ெந�ச� தாமைரயி�க� எ�சா� விள��� சிவ ெப�மா��. ேமேல �றிய தி�வ�ள�ைமைய� 

�ட��வா� அ�ப�க� உ�ள�� அைம�திடலா� அவ�க�� ஓரா��� ைக��ய��வ�. அ�கால�� ஒளகார� 

�தலிய வி�ெத����க� விள��� எ�க. ��தி - ெந�ச�. வ�னி - சிவ�. ேசாதி - தி�வ���ட�. 



(அ. சி.)  ��தி....வ�னி - அனாகத�தி� விள��� உ��திர�. �� வ�ைக - சி�தியாத�. வி�ட - ேமேல 

ெசா�ன. 
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1386. விள�கி� வானிைட நி�றைவ ெய�லா� 

வண�கி� ம�டல� ம��யி ராக 

நல�கிள� ந�ைமக� நாரண ெனா��� 

�ண�கிைட நி�றிைவ ெசா�ல� மாேம. 

(ப. இ.)  வான�தி��ள அ�டேகா�களி� வா�� உயிரின�க� அைன�ைத�� நில�லகி� வா��. 

உயிரின�கைள�ேபா�� க�� ��த�� உ�டா��; �யமாையயி�க� வா�� கீ��ள தி�மாைல இய��� 

அ�ளா�ற� வா��த மாலாகிய நாரணைன� ேபா�� இைடயறா� ெந�ச�தாமைரயி� சிவைன நிைன�� 

தி�வ��ைடயா��� �ண�� - ����: ெந�ச�தாமைர (ஆ�ெபய�). 

(அ. சி.)  வானிைட....எ�லா� - வானி��ள ஏைனய அ�ட�களி� உயி�க� எ�லா�. ம�டல� - �மி. 
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1387. ஆேம அேதா�க ேமேல அ�தமா�� 

தாேம �கார� தைழ�ெத�� ேசாம�� 

காேம� வ�கி�ற க�பக மான� 

�ேம� வ�கி�ற ெபா�ெகா� யானேத. 

(ப. இ.)  கீ�ேநா�கி��ள தி�க� ம��ல�தி�ேம� அமி�தமயமா�� ேதா��� எ��� உகரமா��. 

அத�க� தி�க�� ெசழி�� 

விள���. ���றிய கட�பவன�தி� எ��த�ளி��ள தி�வ�ள�ைம ெந�ச� தாமைரயி� எ��த��� அழகிய 

ெகா� ேபா�� அ�ைமயா��. கா - ேசாைல; கட�பவன�. 

(அ. சி.)  காேம� - கட�பவன�தி�. 

(94) 

1388. ெபா�ெகா� யா�ைட� �சைன ெச�திட 

அ�களி யாகிய ஆ�கார� ேபாயி�� 

ம�கட மாகிய ம�டல� த��ேள 

பி�ெகா� யாகிய ேபைதைய� கா�ேம. 



(ப. இ.)  தி�வ�� அ�ைமயி� வழிபா��ைன �ைற�ப� ெச�திட� பிற���� வி�தா�� ெப�மய�க� த�� 

ஆ�காரமாகிய ஆணவ� அக�றி��. நிைலெப�ற ெப�ெவளியாகிய ேபெரா��க நிைல�கள�தி� க� 'சிவசிவ' 

எ��� தமி� நா�மைறயி� பி�ெகா�யாக� சிகர����� பி� ேதா��� வகரமாகிய வன�பா�றலா� அ�ள�ைம 

வ�� ேதா��வ�. ம�கட�: ம�கட� - நிைலெப�ற ெப�ெவளி. 

(அ. சி.)  அ�களி - மய�க� ெகா��கி�ற; ம�கட� - �ட� ம���. 
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1389. ேபைத யிவ���� ெப�ைம அழகா�� 

தாைத யிவ���� தா�� மா�நி��� 

மாைத யிவ��� ம��� திலகமா�� 

ேகாைதய� �ழ� �வி�திட� கா�ேம. 1 

(ப. இ.)  ேபரிர�க� வா��த தி�வ�ள�ைமயாகிய இவ��� அைன��யிைர�� ேப�� ெப�ைம நிைற�த 

அழகா��. இ�வ�ைம��� சிவெப�மா� தா����ணைனய த�ைதயா��. ெப�ணரசியாகிய இவ��� 

அழ����� ெபா��� ேபா�� �ழ� க�னி� ெப�க� பல� ���தி��ப�. அ�விடேம அ�ைம ��யி���� 

அ�ளிடமா��. மாைத: மா� + ஐ - ெப�ணரசி. தா� - ��. ம��த� - அழ���த� ேகாைதய� - க�னிய�. 

�வி�திட� - ��யி���மிட�. ஐ - அரசி. 

(அ. சி.)  ெப�ைம - ெப�த�ைம. மா� ஐ - ெப�க���� ேதவி. ம��� - அல�கரி�கி�ற. 

(96) 

1390. �வி�தன� ச�திக� ��ப� தி�வ� 

நட�தன� க�னிக� நாெல�ம� �ழ� 

பர�தித ழாகிய ப�கய� ��ேள 

இ��தன� கா�� இட�பல ெகா�ேட. 

(ப. இ.)  ��யி���� ஆ�ற� ெச�விக� ��ப�தி�வ�. இவ�க�� அகமாக� ����வ�� க�னி� 

ெப�க� ��ப�தி�வராவ�. 

 
1. வி��ெணா�. அ�ப�, 6. 8 - 1. 

இவ�களைனவ�� ����வர இட�பா� திக�� விரி�த இத�கைள�ைடய ெந�ச� தாமைரயி�க� 

வீ�றி��த��� அ�ைம �ல �தலாகிய ஆ� நிைல�கள�கைள�� ெகா�� ேதா�றிய��வ�. 
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1391. ெகா�ட� கி��தன� ��த� ஒளியிைன� 

க�ட� கி��தன� காரண� ��ள� 

ப�ைட மைறக� பர�ெத��� ேத�மா� 

இ�ெற� மன��ேள இ�லைட� தா�ேம. 1 

(ப. இ.)  ��தனா� ஒளியிைன�ெகா�� அ�� எ��த�ளியி���� தி�வ�ள�ைமைய 

அக�தவ�ைடேயா� க����தன�. ��தனா�� தி�வ�ள�ைமயாகிய சிவகாமியா�� கல�த கல�பா� உல�ட� 

ெபா��கெள�லா� காரிய�ப��� ேதா��கி�றன. ெதா�ைம� ெச�தமி�� தி� நா� மைறகெள�லா� அ�ைமயி� 

அ�யிைணைய எ�க�� ேத�கி�றன. அ�தைகய அ�ைம எ� உ�ள�ைத� ��யி��பாக�ெகா�� எ�ைன 

ஆ�ட�ளின� எ�க. 

(அ. சி.)  காரண���ள� - எவ�றி��� காரணமா��ள�. இ�லைட�தா�ேம - ��யாக�ெகா�� எைன 

ஆ��. 
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1392. இ�லைட� தா���� இ�லாத ெதா�றி�ைல 

இ�லைட� தா�� கிர�ப� தானி�ைல 

இ�லைட� தா�� கிைமயவ� தாெமா�வா� 

இ�லைட� தா��� இ�லாதி� லாைனேய. 2 

(ப. இ.)  எ��� நிைல�த மாறாத இ�லாகிய தி�வ�ள�ைமயி� தி�வ�ைய� ெப�றவ� இ�லைட�தாராவ�. 

அ�தைகய தி�வ�யி� லைட�தா� யா��� எவரிட��� ஒ�றிைன�� இரவா�. அ�தைக ேயா��� வி�ணா��� 

வா�� விைன�பய�ேச� இைமயவ�� ஒ�பாகா�; தா��தவேரயாவ�. அவ�க��� கிைட�த�கரிய ெபா�� எ�� 

ஏ�� இ�ைல. அத��� காரண�, அவ�க� �கலிடமாக ஆ�யி���� தைலவனா� சிவெப�மாைனேய 

ெகா����தலா� எ�க. ஈ�ற�யி� இ�லாதி�லாைனேய எ�பைத : இ� + ஆ� + ஐ = �கலிடமாக ஆனாகிய 

உயி�க�� ஐயாகிய தைலவ� சிவெப�மானாவ�. இ�லாதி� - அதனா� இ�லாத ெபா�� ஏ�� இ�ைல. 

(அ. சி.)  ஆ� ஐ - விைடைய வாகனமாக உைடய சிவ�. 
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1393. ஆைன மய��� அ�ப�� நா�றறி 

ஆைன யி���� அ�ப�� நாெலாளி 



ஆைன யி���� அ�ப�� நாலைற 

ஆைன�� ேகா�� அ�ப�� நாலிேல. 

 
1. ப�ைடமைற. சிவஞானசி�தியா�, ெம�க�டா� வா���. 

2. நானவென�. சிவஞானேபாத�, 10. 1 - 1. 

(ப. இ.)  ஆ� ஆகிய உயி�ட� கல��� உ�சி�ெதாைள��ேம� ெசா�ல�ப�� அ�ளாைணயாகிய 

நிைல�கள�தினி��� ேமேனா�கி எ��� விரி�� கதி�க� அ�ப��நா��. ஓெமாழி உ�வா� சிவ ெப�மா� 

ஆைன என�ப�வ�. ஆ� + ஐ: உயி�க� தைலவ�. அவ� அ�ெவாளிக�� உ�ெளாளியாக விள��வ�. அ� 

சிவெப�மா� அ�ெவாளி� கதி�களாகிய அைறயி� வீ�றி��த��வ�. சிவெப�மா�� �ல�தலா எ��� அ�பா� 

வைர�� ெச��� தி�வ�ளா�றலாகிய ஒலி� கைல�� அ�ெவாளி� கதி�க�� ேதா�றிய���. 

ஒ�� �த�  நா�� த�திர�க�� �ைறேய ஒ� �ைடெயா�பாக 'அற� ெபா�� இ�ப� வீ�' எ��� 

நா�ெபா��க�� ஓ�வனவா��. நா�ெபா��கேள ஆலம� ெச�வ� அ�ளியதா��. அ���ைம வ�� ஆ�ைடய 

பி�ைளயா� அ�ளிய ெத�றமி�மைறயா� உண�க: 

"�ழி�த க�ைக ேதா��த தி�க� ெதா�லரா ந�லிதழி 

சழி�த ெச�னி� ைசவ ேவட� தாளிைண� ைத��ல�� 

அழி�த சி�ைத அ�தணாள�� கற�ெபா� ளி�ப� வீ� 

ெமாழி�த வாயா� ��கணாதி ேமய��� ��ேற." 

- 1. 53 - 6. 

சழி�த - க�ைக �தலிய நா�ெபா��� ெபா��தைமயா� ச�பளி�த. அழி�த - ெச�ைம வா��த. 

தமி� நா �மைறக� ெதா��ெதா�ேட ந� தமிழக��� பயி�� வ�த வா�ைம தி�மைற�கா� தி�ஓ��� 

எ��� �யதமி�� தி��ெபய�களா� உணரலா�. தமி� நா�மைறக� அைனவரா�� சிற��ற� பயி�� 

வ�தைமயா��, இ�தி���களி� ��� �� வ�லா�க�� மி�கி��தைமயா�� இ���க� �த�ைமயா� அ� 

தி��ெபய�க� எ��வவாயின. அ� மைறகளி��த தட��ெதரிய ெவா�ணாதப� அழி�தவ� ேப�ெகா�ட பா��பா�. 

அ� ெச�தமி�� தி�மாமைறயி� ெதாட�பாெய��த தி��ைறகைள அழி�க ம�த�� ��ப�வா�� அவேர இ� 

நா�ெபா��� அற� எ��� ஒ� ெசா�லா� வழ�க�ப�� ேம�வ�� ஐ�� த�திர�க�� ேப�, ேப�� வழி, வழிபா�, 

வழிபா���தி, மாறாவா�� எ��� 'சிவயசிவ' ம�திர� ெபா�� ஐ�திைன�� ஒ��ைட ெயா�பாக 

உண���வனவா��. இ�ைவ�ெபா��� அ�� எ��� ஒ� ெசா�லா� வழ�க�ெப��. 



(அ. சி.)  ஆைன - ஆ�மாைவ. ஆைண - பிரணவ ெசா�பியான சிவ�. ேகா� - ச�தி. 
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நா�கா� த�திர� ����. 

 


