
 



ஓ� 

தி��சி�ற�பல� 

தி��ல� 

தி�ம�திர� 

1. ெபா��பாயிர� 

1. கட�� வா��� 

1. ஒ�றவ� 1தாேன இர�டவ� இ�ன�� 

நி�றன� ��றி�� நா��ண�� தா�ஐ�� 

ெவ�றன� 2ஆ� விரி�தன� ஏ��ப�� 

ெச�றன� தானி�� தா�ண�� ெத�ேட 

(ப. இராமநாத�) இ�தி��ைற ���த� சிவெப�மானி� எ�ெப�� �ண�கைள�� �ைறேய 

�றி��� அ���றி��மா��. ேம�� சிவெப�மா� உலக� ெப�� ேதா�ற���� ����, உலக� 

ேபெரா��க����� பி���, நிைல�தி���� அழிவிலா ஒ�வ�. அவ� இனிய அ�� 'சிவய நம' 

எ��� தி�ைவ�ெத��தி� காண�ப�� வகர�� நகர�� ஆகிய இர�ெட�����ரிய வன�� 

(பராச�தி) நட�� (ஆதிச�தி) என இர�டா��. அ�� அறி� ஆ�ற� என ��றா��. இவ�ைற இ�ைச 

ஞான� கிரிைய என�� இைச�ப�. சிவசிவ என� ெபா��மைற நா�கா��. பைட�த� கா�த� �ைட�த� 

மைற�த� அ�ள� என� தி�வ��ெடாழி� ஐ�தா��. அவ� தி�வ�ைய� ேச��பி���ப� �ைற வழிக� 

ெதாைக வைகயா� ஆறா��. எ�வைக யா�ற���� அ�பா�ப�டவ�. எ�வைக ஆ�ற� தமிழாகம 

விரிவாகிய சிவஞான சி�தியாரி� 3அ�ளியப� ச�தி, வி��ச�தி, மேனா�மணி, மேகைச, உைம, தி�, 

வாணி எ�ப�. நில�, நீ�, ெந���, உயி� (கா��) வி���, நிலா, பகேலா�, �லனாய ைம�த� 4என 

எ�வைக� ெபா�வ�வ�களா��. 

 

1. ஒ�ெற�ற சிவஞானேபாத�, 2. 1 - 2. 



2. ெவ�றா. அ�ப�. 5. 98 - 7. 

3. ச�தியா�. சிவஞானசி�தியா�, 2. 4 - 3. 

4. நில�நீ�. தி�வாசக�, தி��ேதா - 5. 

இ��� ஒ�வைகயாக ேநா�கி�, ���த� சிவ� ஒ�வேன. அவ� அ�ைமய�பெரன இர�டாக 

விள��வ�. அவ�, அவ�, அ� என ��றி�� நி�றன�. சீல� ேநா�� ெசறி� அறி� என நா��ண��தின�. 

இவ�ைற� சரிைய கிரிைய ேயாக� ஞான� என� ��வ�. �வ� ேதவார�, �னிெமாழி�� தி�வாசக� 

தி��ேகாைவயா�, தி��ல� ெசா�ெல��� ஐ�தா� ெவ��வி�தன�. ஓ� அறி��த� ஆறறி� ஈறாக��ள 

அைன��யி���� அறிவி�க ஆறா� விரி�தன�. எ�வைக� பிற�பி��� அ�பா�நி�� பிற�பிைன ந�கி இய��� 

பிற�பி� ெப�மா�. ேப�ெப�ற ஆ�யி�க�பா� சிவெப�மானி� எ�ெப�� �ண�க�� பதி�� விள���. 

அ�ஙன� விள�க அ�சிவெப�மா� அ� ெவ��ைன�� உண�த�ேவ���. ��� எ�பத�� அ�வ�, அ���வ�, 

உ�வ� என� ��த�� ஒ��. இ�தி�மைற ெபா�ளிய� �ைர��� ெபா�பின�. 

(அ. சித�பர�) ஒ�றவ�றாேன - அவ� தாேன ஒ��; அவ� தனி�பட நி���ேபா� ஒ��. இ� கட�� 

ஒ�� என� �றிய� ஆ��. இர�டவனி�ன�� - அவ� இ�ன�� இர��; கட�� த� அ��ட� �� 

இ����ேபா� இர�� என�ப�வா�. நி�றன� ��றி�� - கட�� �� �ண�கேளா� (இராசத�, தாமத�, 

சா��வீக�) ��யி����ேபா�, ��� எ�� ெசா�ல�ப�வா�. நா�� உண��தா� - நா�� ேவத�கைள�� 

(இ���, சாம�, தலவகார�, ப��க�) உண��� ெவளி� ப��தினா�. ஐ�� ெவ�றன� - ெபாறி வாயி� ஐ�� 

அவி�தன�. ஆ� விரி�தன� - பத�, எ���, ம�திர�, கைல, த��வ�, �வன� எ��� ஆ� அ��வா�களாக� 

பர���ளா�. ஏ� உ�ப�� ெச�றவ� - ஞாயி�, தி�க�, ெச�வா�, �த�, வியாழ�, ெவ�ளி, சனி எ��� ஏ� 

அ�ட�கைள�� கட�� நி�றவ�. தா� எ�� உண��� இ��தா� - தா� எ� �ண�கைள�� அறி�� 

அைவக�ட� உலக� ெபா���� ேச��தி��தா�. 

(1) 

2. ேபா�றிைச� தி��யி� ம��� �னிதைன 

நா�றிைச� ��ந�ல மா��� நாதைன 

ேம�றிைச� ��ெத� திைச�ெகா� ேவ�தனா� 

���ைத� தாைனயா� 1��கி� ேறேன. 2 



(ப. இ.) ேம�றிைச - நா�றிைசெயா��. ெபா��தி அ�ெபயைர ��ெகா�� திக�� ேகாண�திைச நா��. 

அைவ �ைறேய ெத�கிழ�� ெத�ேம��, வடேம��, வடகிழ�ெக�பன. இத�க� ேச�த� ெசறித� ெச��த� 

எ��� உயி���யிரா� சிவெப�மானி� ��ப��க� �றி�பா� விள�க�ப���ளன. அைவ �னித�, நாத�, 

ெத�பா� நி�விய ேவ�த� ஆளா� ���ைத�தா� எ��� ����களா� விள���. ஒ�பி� ���தலா� 

சிவெப�மா� ஒ�வேன அைன��யிரி� ேபா��த��� உரியவ�. அ�தைகேயா� அ�ளா� ஆ� 

�ய�ட�பிைன�ைடயவ�. அைன��லகி���� இ�ன�� �ரி�� நட�பா�றலாகிய ஆதிச�தி��� தைலவ�. 

உய��த திைச எ�� 

 
1. நீ�றிைன. அ�ப�, 4. 49 - 2. 

2. ஒ�கலரி. ச�ப�த�, 3. 67 - 12. 

ெசா�ல�ப�� வடதிைச ெத�திைச எ�ற இர�ட���� சிற�ததாகிய ெத�திைச�� ேவ�� நி�விய ஒ�பி�லாத 

ேவ�த� சிவெப�மா�. ேவ�த� எ�ப� ஆ�யி�க��� ேபாகமீ�ற ��ணிய� எ�பதா�. ெதா�ைம� தமிழேர 

சிவெப�மாைன ேவ�த� என�� வழிப�டன�. அ���ைம ஒ�கா�ெப�� �க�� ெதா�கா�பிய�தி�க� 'ேவ�த� 

ேமய தீ��ன� உலக��' (ெதா�. ெபா�� - 5) எ��� ��பாவா� உணரலா�. இத�க� கா�� ேவ�த� எ�பத�� 

இ�திர� எ�� ெபா�� ெகா�வ� ஒ�வா�றா�� ஒ�வா�. ேம�� 'ெத�பா�� நாேட சிவேலாக�', 'பா�� நாேட 

பழ�பதி' எ�பன மணிெமாழியா� தி�ெமாழி. '�ைள�தாைன ெய�லா��� ��ேன ேதா�றி' எ�ப� அ�ப� 

அ��ெமாழி. அவ� ஒ�வேன ���ைத�� ஆ�ெகா�ட எ��ணவ�. அ���ைம 'சிவ�ைத� ேபணி� 

தவ�தி� கழ�' எ��� ஒளைவயா� ெச�ெமாழியா� உணரலா�. அ�தைகய அமி�தி�� இனிய தமி� ���தைல 

அவ� வி�மிய அ�ளா� வழிெமாழிகி�ேற�. 

(அ. சி.)ெத�றிைச�� ஒ� ேவ�த� - ெத�திைசயி��ள யம�ர���� ஒ�ப�ற அரசனாகிய யமைன. 

நா�றிைச கிழ��, ெத��, ேம��, வட��. ேம�றிைச - நா�றிைசகளி�� உய��த (பரி��தமான) திைச அ�ல� ேமேல 

ெசா�ல�ப�ட நா�� திைசக��. 

(2) 

3. ஒ�கநி� றாைன உல�பிலி ேதவ�க� 

ந�கென� ேற�தி� நாதைன நா�ெதா�� 

ப�கநி� றா�அறி யாத பரமைன� 

���நி� ��னியா� ேபா�றிெச� ேவேன. 



(ப. இ.) சிவெப�மா� தி�வ�ேளா��, அ�வ�ளி� ஆைண�ட��, ஆ�யிேரா��, மாையக�ம�க�ட�� 

�� இய��த� ெபா��� ஒ�பநி�றாைன, பிற�� இற�� ேக� ஏ�மி�லாத கட�ைள, வி�ணவ�, வி�ணவ�ேகா� 

�வ� �தலிய ேதவ�க��� உ��ழி உதவ அ�ளா� ெவளி�ப��நி�� அ��ேவாைன, ப�கமா� உடனி�பி�� 

அவன�ளி�லாதாரா� அறியெவா�ணாத வி��ெபா�ைள அவன�ளா� அவ����� அவ� ��நி்�ப ந�றவ�தா� 

நிைன�� ேபா�றி� �க�ேவ�. 

(அ. சி.)ந�க� - த��வ�கைள� கட�தவ�; மலமி�லாதவ�; மாசி�லாதவ�. உல�பிலி ேதவ� - பாவ� 

இ�லாத ��ணிய �மியாகிய ேதவ�லக�தி� வசி�கி�றவ�க�. ஒ�க நி�றாைன - உயி�க�ட� �டேவ 

நி�றவைன. 

(3) 

4. சிவெனாெடா� ��ெத�வ� ேத��� இ�ைல 1 

அவெனாெடா� பா�இ�� யாவ�� இ�ைல 

�வன� கட�த�� ெபா�ெனாளி மி��� 

தவன� சைட��� 2தாமைர யாேன. 3 

 
1. ைம�ப��த அ�ப�, 6. 97 - 10. 

2. பிைற நிலாவிய. ச�ப�த�, 2. 106 - 7. 

3. ம��த�. சிவஞானேபாத�, 6. 3 - 3. 

(ப. இ.) சிவ�ட� ஒ�பான ஒ� ெத�வ�ைத ஆ��� ேத��� கா�ட� இ�ைல. அவ�ட� ஒ�பாைர 

ஈ��� கா�ட� இ�ைல. எனேவ, யா��� யாவ�� அவ���� தா��தவேர. அைன��லக�க��� 

அ�பா�ப��� ெபா�ேபா� விள�காநி�ற பி��தைல�ைட தீவ�ண� ெச�சைட�ட� திக�கி�றா�. 

ெம�ய�ப�களி� அ�பா� விள��� ெந�ச� தாமைரைய� ��ய ைவ�பாக� ெகா�� உைறகி�றன� சிவ�. 

(அ. சி.)தவன� - தீ - (ெச�நிற�). �வன� - அ�ட�க�. சிவ� - சீவேனா� ேச����ளவ�; 

ம�களகரமானவ�; ெச�நிற�தவ�. 

(4) 

 

 



5. அவைன ஒழிய அமர�� இ�ைல 

அவன�றி� ெச��� அ��தவ� இ�ைல 

அவன�றி �வரா� ஆவெதா� றி�ைல 

அவன�றி ஊ�  1�� மாறறி ேயேன. 

(ப. இ.) அ� சிவெப�மா� தி�வாைண ஒ�றா� ேவறா� உடனா� நி��� ��திற��ண��பா�� 

ஆ�யி�கைள� ெபா����. அ�ஙன� ெபா��தாவி�� அமர�. எவ���� வா�வி�ைல. அவ� அ�� �ைணயி�றி� 

ெச�ய�ப�� அ��தவ�க� ஏ�� இ�ைல. அவன�� இ�லாம� அய�, அரி, அர� எ��� �வரா� 

நட�க���ய� ஒ��� இ�ைல. அவ� தி�வ�ளி�லாம� வாேனா��� உய��த உலகமாகிய ேபரி�ப� 

தி������வழி ஒ�வரா�� உணரெவா�ணா ெத�க. 

அவ�: ேச�ைம� ���; ப�டறி���மா�. ேச�ைம� ��� உ�ைம��, ப�டறி���� ெபா��மா�; ெபா� 

ஈ��� சா��. 

(அ. சி.)ஊ� - ��தி நக�. �வ� - அய�, அரி, அர� (உ��திர�). அமர� - மரியாதவ�க�; 

இறவாதவ�க�. 

(5) 

6. ��ைனெயா� பா��ள �வ��� ��தவ� 

த�ைனெயா� பாெயா��� இ�லா� தைலமக� 

த�ைனய� பாஎனி� அ�ப� மா�உள� 

ெபா�ைனெயா� 2பாகி�ற ேபாதக� தாேன. 

(ப. இ.) ஒ�ெவா� ெதாழிேல உைடய அய� அரி அர� எ��� �வ�� அ�வ� ெதாழி� ஒ�ேறப�றி த��� 

ஒ�பாவ�. அ� �வ���� ���தலா�� சிற�ேதானா� எ��� காண�ப�பவ� சிவ�. ��� - சிற��. அ� சிவ� 

த�ைன ெயா�பாக ஒ� ெபா��மி�லாத தனி�த�வ�. அவைன வி�� நீ�கா� ஒ���ைறேவா� எ��� 

க��தா� அ�ப� எ�� அ�பா�� �றி�, அ�ப�மாவ�. அவ� ஆ�யி�களி� ெந�ச� தாமைரயி� 

உ�னிட�தா�. அ�ெந�ச�தாமைரயி�க� ெபா�ெனா��� திக�கி�றன�. ெபா� : ெபா��ெபய�; அஃ� 

இ���, ெபா� எ��� இர��ைன�� �றி��� ஆ�யிரி�, ெந�ச� ஆணவ� சா�பா� இ��ெபா���; 

அ��சா�பா� ெபா�ெனா���. 

 
1. இ�ட� அ�ப�, 4. 92 - 5. 



2. மி��� (ெப��ெபா�� விள�க�) ெதா� ெபா 90. ேம�ெகா�. 

(அ. சி.) ��ைன - பைட��� கால���� ��. ேபாதக�தா� - ேபா� அக�தா�; உ�ளமாகிய தாமைர 

மல�மீ� உ�ளவ�. (6) 

7. தீயி�� ெவ�ய� �னலி�� த�ணிய� 

ஆயி�� ஈச� அ�ளறி வா�இ�ைல 

ேசயி�� ந�ல� அணிய�நல அ�ப���� 

தாயி�� ந�ல� தா�சைட ேயாேன. 

(ப. இ.) தீைய� கா���� மிக�� ெவ�ப� உ�ளவ�. இ�நிைல அறிவா�� தனியா� நி��� கழி நிைல. 

�னைலவிட� �ளி��தவ�. இ�நிைல அ��ட� �� அைன��யிைர�� இய�கியா�� வழிநிைல. ஆயி�� 

அவ�த� அ�� நிைலயிைன உ�ளவா� அறிவா� ஒ�வ�� இல�. ���ண�வா�� சி��ண�வா�� அறிய�படாத 

ேச�ைமயனாயி�� ந�ல�ப�க��� அணியனா� நி�� எ��� ந�ைம ெச�பவ�. பா� நிைன����� தாயி�� 

இனிய�. தா��த தி��சைடைய உைடயவ�. கழிநிைல - கட�த நிைல. 

(அ. சி.) ேசயி�� - மனமாதிக��� எ�டாதவ� ஆயி��. அணிய� - அ�வாகிய உயி�ட� 

கல���ளவ�. (7) 

8. ெபா�னா� �ரி�தி�ட ெபா�சைட ெய�ன� 

பி�னா� பிற�க இ��தவ� ேப�ந�தி 

எ�னா� ெதாழ�ப�� எ�இைற ம�றவ� 

த�னா� ெதாழ�ப� வாரி�ைல தாேன. 1 

(ப. இ.) ெபா�னா� பி�னி அழ�ற அைம�க�ப�ட தி��சைடெய�� வ����ப�யாக� பி�னா� 

விள��� சைட�ட� வீ�றி��த��பவ�. அவ� தி��ேப� ந�திய� கட�� எ�� ெசா�ல�ப��. அ�ேயனா� 

ெதாழ�ப�� எ� தைலவ�. அ�தைகய சிவ� யாைர�� ெதா�வான�ல�. எ�லா�� அவைனேய ெதா�வ�. 

அதனா� த�னா� ெதாழ�ப�வா� இ�ைல ெய�ற�ளின�. இ�ப�றிேய 'ேச��தறியா� ைகயாைன' எ��� 

ெச�தமி�� சிற��� தி�மைற ���� (தி�வாசக�) அ�ளி�ெற�க. 

(அ. சி.) ந�தி - ந��த� இ�லாதவ�. பிற��, இற�� இ�லாதவ�. ெபா�...இ��தவ� - அ�ளாகிய 

கதி�களா� �ழ�ப�டவ�. (அ� கதி�க� ஒ�ேறாெடா�� பிைண�தி��ப� சைட ேபா�ற கா�சிைய 

அளி�கி�ற�.) (8) 

9. அய�� �ைட��எ� ஆதிைய ேநா�கி� 



இய�� ெப��ெத�வ� யா�ெமா� றி�ைல 

�ய�� �யலி� ���ம� றா�ேக 

ெபய�� மைழ�கி� ேப�ந�தி தாேன. 

 
1. ���தழ�. அ�ப�, 4. 113 - 5. 

" ைகயா�. 8. தி�வ�மாைன, 13. 

(ப. இ.) ேவறிட��� ப�க��� யாவ�றி��� காரணமா� சிவ ெப�மாைன அவன�ளா� ஆராயி� அவ�ட� 

ஒ�� விள��� ெபரிய ���த� ெத�வ� யாெதா��� இ�ைல. அவ� தி�வ��ண�� ெகா�� சீல�, ேநா��, 

ெசறி�, அறி� எ��� ந�ெனறி நா�ைமயா� அைடய �ய�� �ய�சி�க� அவ� �ைண�ரி�� 

ெவளி�ப�ட��வ�; ��வி�� அ�ஙேன திக��த��வ�; அதனா� அவ� ேவ���கால��� ெபா�யா� ெப��� 

அ��மைழ �கி� ேபா�வ�. அவ� தி��ேப� ந�தி எ�ப. 

(அ. சி.)ெபய� மைழ�கி� - மைழ ெப��� �கி�, அ�� மைழைய� ெபாழிகி�ற ேமக� ேபா�றவ�. 

�யலி� ���� - அ�சாதைனயி� பய�� �ய�� - ��தி சாதைன��. அய�� �ைட�� - �ற��� அக���. 

(9) 

 

10. பித��கி� ேற�எ��� ேப�ந�தி த�ைன 

இய��வ� ெந�ச� திர�� பக�� 

�ய��வ� ஓ�ெகாளி வ�ண�எ� மாைன 

இய�றிக� ேசாதி இைறவ� மாேம. 

(ப. இ.) எ�நா�� அவன�� �ைணயா� நிக�� ேபர�பா� ந�திய� கட�ைள� 'சிவ சிவ' எ��; 

இைடயறா� ஏ��கி�ேற�; இர�� பக�� ெந�ச�� அவைனேய இைடயறா� நிைனதலாகிய பர�தைல� 

ெச�கி�ேற�; அவ� தி�வ�ைய� ெபறேவ �ய�கி�ேற�; அவ� எ��� அழியா அறிெவாளியா� எவ�ைற�� 

ஒளி�வி��� ஆ�றெலாளியா�� திக�� ஓ�ெகாளிவ�ண�; எ� தைலவ�; இய�பாக விள��� 

உ�ைமயறிவி�ப� ேபெராளி வ�ண�; �ைறவிலா நிைறவா�� ேகாதிலா அமி�தா�� திக�� �ைற��� 

�த�வனாவ�. 

(அ. சி.)இய�றிக� - இய�பாகேவ பிரகாசி�கி�ற உய��வ� - உயி� வா�ேவ�. இய��வ� ெந�ச�� - 

ந�தி த� தி�வ�ைய ெந�ச��� ெபாறி�ப�. பித��கி�ேற� - ஓயாம� உ�சரி�கி�ேற�. 
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11. க��த லா�ஒ� காதலி� நி�க�� 

எ�ணிலி ேதவ� இற�தா� என�பல� 

ம��� வா�க�� வா�� வா�க�� 

அ�ண� இவ�எ� றறியகி லா�கேள. 

(ப. இ.) ெந�றி�க�ைண�ைடய சிவெப�மா� அ�� ெச��� ஆ�யி�க�� அ���ரிய ேவ��� எ��� 

ஒ�பி�லாத தனி�ெப�� காத�ட� எ��� ஒ�ப��தா� அழிவி�றி நி�ப�. அவ� அ�வா� நி�க�� அளவி�லாத 

ேதவ�க� என அவ� ஆைணயா� சிற��� ெப�ற ஆ�யி�க� மல�பிணி�பா� விைன�கீடா� மாயாகாரிய 

உட��க�ட� பிற�திற�� வ�வேத ெதாழிலா� ஒழி�தன�. அ�ஙனமி���� ம��லக�தா�� 

வி��லக�தா�� எ��� அழியா இய�ைகேச� அ�ண� சிவெப�மாேன எ�� அறியா� த�மா�கி�றன�. 

(அ. சி.)அ�ண� - ெப�ைம ெபா��திய கட��. வா��வா�க� - ேதவ�க�. ம���வா�க� - 

மானிட�க�; �ல ேதக�ைத உைடயவ�க�; ேதவ� - தி�விய (���ம) ேதக�ைத�ைடயவ�. �த�, வியாழ�, ெவ�ளி, 

ெச�வா� �தலிய அ�ட�களி� உ�ளவ�. 

(11) 

12. ம�ணள� தா�மல ேரா��த� ேதவ�க� 

எ�ணள� தி�ன� நிைன�கிலா� ஈசைன 

வி�ணள� தா�த�ைன ேம�அள� தாரி�ைல 

க�ணள� ெத��� கட��நி� றாேன. 

(ப. இ.) மா� வ�சைனயா� ெச�� மாவலிபா� ��ற� ம� ேவ�� அவ� �ன�ட� ��ெசாரி�� 

தர�ெப��� த� ஈர�யா� ம��� வி��� அள�� ம�ேறார��� அவ� தைலயி� அ� ைவ�� அ��தி 

அவைன அழி�தன� எ�ப. அ�தைகய மா�� மலேரானாகிய நா��க�� ஏைன� ேதவ�க�� த�க� த�க� 

மன�தா�� க�தி� சிவைன நிைன��� ஆ�றலி�லாதவராவ�. அ� சிவ� ஆ�யி�களி� ெந�ச ெவளியிைன�� 

அள�� அ�பா�ப�டவ� ஆவ�. த� தி���ளமாகிய க��தளவாேன எ�லாவ�ைற�� த�த��தலாகிய 

அள�தைல� ெச�� கல��� கட��� நி�பவ�� அ� சிவேன. க� - க���. 

(அ. சி.)க�ணள�� - எ�லா அ�ட�கைள�� வைரய���. வி�ணள�தா� - ஆகாய த��வ�தி�� 

அதிபதியாகிய சதாசிவ�. எ� அள�� - த�க����ள ஆ��கால�ைத எ�ணி. மலேரா� - அய� 

எ���ேதவ�. ம�ணள�தா� - மா� எ��� ேதவ�. 



(12) 

 

 

13. கட��நி� றா�கம ல�மல ராதி 

கட��நி� றா�கட� வ�ண�எ� மாய� 

கட��நி� றா�அவ�� க��ற� ஈச� 

கட��நி� றா�எ��� க��நி� றாேன. 

(ப. இ.) சிவெவ�மா� ம��லைக� கட�� நி�கி�ற மலேரானாகிய ஆதிைய�� கட�� நி�றன�. 

அ�ேபா� கட� வ�ணனாகிய மாயைன�� கட�� நி�றா�. ஈசனாகிய அரைன�� கட�� நி�றா�. 

எ�லாவ�ைற�� கட��� ேநா�கி நி�ற��கி�றன� அ�ளா�. 

(அ. சி.)கமல� மலராதி - பிரம உலகமாகிய வியாழ அ�ட�ைத��; கட�வ�ண� எ�மா� - வி�� 

உலகமாகிய ெச�வா� அ�ட�ைத��; அவ��க��ற� ஈச� - அத��ேம� இ��க�ப�ட உ��திர� உலகமாகிய 

��கிர அ�ட�ைத��; மேகச� உலகமாகிய �த� அ�ட�ைத��; எ��� க�� நி�றா� - எ�லாவ�ைற�� 

கட�� நி�றா�� எ�லாவ�றி�� நிைற�� நி�கி�றா�. 

(13) 

14. ஆதி� மா�அர னா�உட ��நி�ற 

ேவதி� மா�விரி� தா��தி�� தா�அ�� 

ேசாதி� மா����� காதேதா� த�ைம�� 

நீதி� மா�நி�த மாகிநி� றாேன. 

(ப. இ.)  சிவெப�மா� எ�லாவ�றி��� விைன�த� காரணமா� நி�� ேதா��வி�த��, அரனா� நி�� 

ஒ���வி�த�� ெச�த��கி�றன�. ஆ�யி� உடலக�� அவ�றி� ெந�ச� தாமைரகைள� சிற�த 

இ��ைகயாக� ெகா�� நிைற�� அ�க�ேக நி�றன�. தி�வ�� ேபெராளி� பிழ�பா� யா��� �விதலி�லாத 

ஒ� த�ைமயா� நி�றன�. ேம�� அத�க� எவ���� �ைற ெச�தலி�ற�பாத நீதி�மா� எ��� ஒ� 

ெப�றிய�மா� நி�றன�. 

(அ. சி.) ேவதி�மா� - ஓம�தானமா� (Solar Plexus); இ� உடலி� மணி �ரக�தான�; உ�தி� கமல�� 

ேந�. ஆதி�மா� - உ�ப�தி��� காரணமா�. ஆ��� இ��தா� - உண���, ஓம�தான�தினி��� கிள��� 

ஒளிைய�ெகா�� பிரகாசி�பவ�க���. 
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15. ேகா� �லாவிய ெகா�ைற� �ழ�சைட 

மா� �லாவிய வா��த� பாகைன 

யா� �லாவி அமர�� ேதவ�� 

ேகா� �லாவி� �ண�பயி� வாேர. 

(ப. இ.)  சீரா��� ெபா��திய ெகா�ைற மல� மாைலயணி�த �ழ� சைடயிைன�ைடய சிவெப�மா� அழ� 

விள��கி�ற ஒளிேச� ெந�றியிைன�ைடய உைமய�ைமயாைர ஒ�பாக�ேத உ�ளவ�. அமர�க�� ேதவ�க�� 

த�க��� யா� ேவ��மானா�� அ� சிவபிரா�ைடய �ண�கைள� பரவி வ���வா� எ�க. ேகா��ல� - 

சீரா��. 

(அ. சி.) ேகா� �லாவிய ெகா�ைற - வ��க� ெமா��கி�ற ெகா�ைற. மா� - வி��ப�. மா� �லாவிய - 

க�டா� வி���� த�ைமைய�ைடய. யா� - ��ப�. ேகா� �லாவி - ��ற�ைத நீ�கி. ேகா� - ��ற�. �லா� - 

வைள, நீ��. 
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16. காய� இர��� கல�� ெகாதி�கி�� 

ஆய� க��ரி ய�மி�� அ�வழி 

ேதச� கல�ெதா� ேதவென� ெற�ணி�� 

ஈச� உற�� ெகதிரி�ைல தாேன. 

(ப. இ.)  காய� இர�� ஆ�யி�க�� உ�ளன. ஒ�� வி��ப� த��� �ய மாையயினி��� தர�ப�� 

சிவ�லக அ��ட��. இ� ெவ�காய� என�ப��. ம�ெறா�� �வா மாையயினி��� தர�ப�� உ� உட��. இ� 

ெப��காய� என�ப��. இ�வி�ேவ� மா�ப�ட உட�க�� கல�தி��பி��, ���� ெபா��கேளாடாகிய க��ரி 

மண� மி�த�ேபா� �மாைய அ��ட�பி� �ணமாகிய மண� மி��� ேதா���. அ�விட��� ேதச�களாகிய 

அைன��லைக�� கட�� நி�றெதா� ���த� ெற�வ� சிவெப�மா� எ�� எ�ணி� உ�டா� அவ� உற��� 

ஒ�பி�ைலயா��. 

(அ. சி.)காய� இர��� - ெவ�காய� ெப��காய� ஆக இர���. மாய� க��ரி - க��த க��ரி. 

(16) 

 



        17. அதிபதி ெச�� அளைக ேவ�தைன 

நிதிபதி ெச�த நிைறதவ ேநா�கி 

அ�பதி யாதரி� தா�கம தா�கி� 

இ�பதி ெகா�ெள�ற எ�ெப� மாேன. 

(ப. இ.)  அளைக ேவ�தனாகிய ெச�வ� கிழவைன அ� நக���� தைலவனா�கி அ�ளினவ� 

சிவ�. அ� ெச�வ� கிழவைன� சிவ� ேநா�கி அளவி�லாத ெச�வ���� உரியவனா��ப� அ�ளின�. 

இ�ேவ உன��� சிற�த தி��� ெகா�ெளன வழ�கிய�ளினவ� சிவெப�மா�. 

(அ. சி.) அதிபதி ெச�� - க�பா�தர�தி�� அளைக நகைர அழியாம� ெச��. 

(17) 

18. இ�பதி ஏல� கம�ெபாழி� ஏ�� 1 

��பதி ெச�தவ� �தறி வாள� 

வி�பதி ெச�தவ� ெம��தவ� ேநா�கி 

அ�பதி யாக அம�கி� றாேன. 

(ப. இ.)  மண� கமழாநி�ற ஏ�லக�� சிவெப�மானி� உைடைம� பதியா��. இவ�றி�� 

சிற�பாக� ேபெரா��க� கால��� ேதா��� ��காடாகிய ��பதியிைனேய த� இ��பிடமாக 

அைம��� ெகா�டவ�, இய�ைக�ண��� ���ண��� இய�பாகேவ அைம�த �தறி�ேச� 

ேபரறிவாள� அவ�; ஆயி�� தி�வ�� �ைணயா� தி�வ��ண�வா� த� ெந�சிைன அ� சிவ��� 

இ��பிடமாக அைம��� ந�றவ�ேதா� உ�ளேம உைறவிடமாக� ெகா�� வீ�றி��த��கி�றன�. 

(அ. சி.) வி�பதி ெச�தவ� - மதி�கைலைய� பதிய� ெச�வதாகிய ேயாகமா��க�ைத 

அ����தவ�. 

(18) 

19. ���� பிற�ைப�� ��ேன பைட�த 

அ�க� உைற�� அறெநறி நா�� 

இ��� �ழ�க�� ஈச� உ�வ� 

க�மல�� ��ற மைலய�2 தாேன. 



(ப. இ..)  ஆ�க�பா�களாகிய மாயாகாரிய� ெபா��க� அைன�தி��� ��வாகிய இற�பிைன�� 

ேதா�றமாகிய பிற�பிைன�� ���தலாகிய தி���ள�தாேன பைட�த�ளியவ� சிவெப�மா�. அவேன 

அ�க�. அவ� உைற�� அறெநறியிைன ஆராயி� அ�ச� த��த இ��� ேவ� பல �ழ�க�� ஈச� 

உ��� தன�� அட�க� எ�பதைன� �ல�ப��த ஆ��� உைறவ�. ேம�� அவ� எ��� நிைற�தவ�. 

அதனா� எ��� அவ��� வில�க��. ஆ�யி��� 

 

1. ஏ�ைடயா�. 8. தி��ேகாைவயா�, 7. 

2. ெபா�னி�. 12. தி�மைல� சிற��, 1. 

அ�� ெச�த� ெபா��� அ�ைம�� தா�மா� எ��த�ளி இ��ப� ந�மண� கமழாநி�ற தி��கயிலாய 

மைலய�வா��. ெவ�ளி - அறிவி� அைடயாள�. 

(அ. சி.)  ��ேன - �த� பைட�பி�. இ��� �ழ�க�� - வி���� நாத��. 

(19) 

20. ம�னிய வா�ெமாழி யா�� மதி�தவ� 

இ�னிைச உ�ேள ஏ�கி�ற ஈசைன� 

பி�ைன உலக� பைட�த பிரம�� 

உ��� அவைன உணர� மாேம. 

(ப. இ.)  நிைலெப�ற வா�ைம ெமாழியாகிய தி�ைவ�ெத��ைத இைடயறா� கணி��� எ�ணரிய 

சிற�பா��, சிவெப�மானி� ெபா��ேச� �கைழ எ�ெபா��� ெசா��� எழிலா�� ெம�ய�பராவ�. அ�தைகேயா� 

�ய��ள�� அவ� எ��த��கி�றன�. அ�தைகய ���த� வி��ெபா�ைள அவ� தி�வாைண ெப�� 

உலக�ைத� பைட�கி�ற பிரமனாகிய அவ�� நிைன�ப� ஆயி�� அவனா�� உணரெவா�ணா ெத�க. மதி�த� - 

தியானி�த�; உ�ள�த�வ�. உணர�மா� + ஏ - உணர�மாேம. ஏகார� ஏதி�மைற வினா�ெபா��. ஆதலா� உணர 

ெவா�ணாெத�பதா�. 

(அ. சி.)  மதி�தவ� - மதி�கைலைய� பதிய� ெச�தலாகிய ேயாகா����பா� தியானி�தவ�. ���� 

(பாட�) பிரமாவி�� ��தியவனாகிய வி����. 

(20) 

21. வான� ெப��ெகா�ட� மாலய� வானவ� 



ஊன� பிறவி ஒழி��� ஒ�வைன� 

கான� களி� கதற� பிள�தஎ� 

ேகாைன� �க�மி� �ட� மாேம. 

(ப. இ.)  மைழ��� மைழய��� வான� ெப��ெகா�ட� சிவெப�மா�. மா� அய� வானவ�ேகா� 

வானவ� �தலாயினா�த� �வாமாையயினாலாகிய இழி�த பிற�பா� ஊன� பிறவிைய ஒழி�த��� ஒ�பி�லாத 

���த�. ேதவதா� வன��� ேபாலி �னிவ�க� ஆணவ� ெச��கா� ேவ�வியிைன� �ரி�தன�. விைள�� 

ஆணவ� ெச��காகிய கா�டாைன அத�க� ேதா�றி��. அ�வியாைனைய� சிவெப�மா� உரி��� ேபா��� 

அட�கின�. நா�டாைன நல� ெப�வ�� கா�டாைன ெபால� ெப�வ�� கா�க. யாைன ஆணவ� சா�பா� மாைய. 

இ���ைம 'ெதா�ட� அ�� களி�� அட�கி' எ�பதனா� உணரலா�. எ� தைலவனாகிய அவைன மனமார 

நிைன�� வாயார� �க��க�. அ�ெபா�� அவ�ட� இர�டற� கல�� ேபரி�ப� �க�த�� உ�டா�. 

(அ. சி.)  வான� ெப�� ெகா�ட� மா� - கா�நிற வ�ணனாகிய தி�மா� கான�களி� கதற� பிள�த 

எ�ேகா� - யாைனைய உரி�த சிவெப�மா�. 

(21) 

22. மன�தி� எ�கி�ற மாயந� னாட� 

நிைன�த தறிவ ெனனி�தா� நிைன�கில� 

என�கிைற அ�பில� எ�ப� இைறவ� 

பிைழ�கநி� றா�ப�க� ேபணிநி� றாேன. 1 

(ப. இ.)  மாைய மாையயி� ஆ�க� �தலிய உலக�கைள எ��� உைடைமயாக�ைடயவ� சிவ�. அதனா�, 

அவ� மாய ந�நாட� என�ப�வ�. அவ� அ�ப� மன��� ேதா��கி�றவ�. உலகின� அவ� ெப�ைமைய� 

ெதளிவாக விள�க� �றி�� ெசவி ெகாடா�. அவ� நிைன�ததறி�� நீ�ைமய� எ�� �றி�� நிைன�கில�. 

தா�க� �ய�சி ஏ�� இ�றி இைறவ� எ�க�பா� அ�பில� எ�� �ைற ��வ�. அவ� பிற�ப��� சிற��ற 

(பிைழ�க) ��மன�ட� ேவ�� நி�பா� சா�பா� அவைர� சிற�பாக ஆ�ெகா�ட��வ�. 

(அ. சி.)  மன�திெல�கி�ற மாய ந�னாட� - ஒ�ெவா�வ� மன�தி�� எ�கி�ற எ�ண�கைள அறி�� 

ஒ�வ�. பிைழ�க நி�றா� - ��தி� கைர ேசர வி��பி நி�றவ�. (22) 

23. வ�லவ� வ�னி� கிைறயிைட வாரண� 

நி�ெலன நி�பி�த நீதி�� ஈசைன 

இ�ெலன ேவ�டா இைறயவ� த��த� 



அ��� பக�� அ��கி� றாேன. 

(ப. இ.)  சிவ��ேக உரிய எ��ண�க�� ��விலா�ற� ெமா�றாதலி� அவ� எ�லா� நிைன�பளவாேன 

எளிதி� ���க� த��த விய�த� ேபரா�ற�ேச� வ�லவ� - சிவ�. தீ�கட�ைள� கடலி� ந�வாக� கட�நீ� 

மி��� ேமேலறா வ�ண� ஆைண�� ஆ�ற�� ஈ�� நி��தி ைவ�தன�. இ�ேவ அற�ைறயா��. அ�தைகய 

ஆ�டவைன அ�பிலா�� கறிய ெவா�ணாைம ப�றி இ�ைல என ேவ�டா. ேதவ�க� �த� யாவ�க���� 

�த�வ�. அ��� பக�� எ��� ேவ�பா��றி இைடயீ��றி எ�ெபா��� அ�� ெச�கி�றா�. வாரண� - கட�. 

(அ. சி.)  வ�னி�கிைறயிைட வாரண� - கடலி��ேள தீைய. 

(23) 

24. ேபா�றிைச� ���க�� ���னி த�ன� 

ேத��மி� எ��� சிவன�� ேகெச�வ� 

மா�றிய ெத�� மய��ற சி�ைதைய 

மா�றிநி� றா�வழி ம�னிநி� றாேன. 

(ப. இ.)  'ெத�னா �ைடய சிவேன ேபா�றி', 'எ�நா�டவ���� இைறவா ேபா�றி' எ�� தி��ைற� ேபா�றி� 

ெதாட��க�� 

 
1. சா��தாைர�. சிவஞானேபாத�, 10 - 2-2. 

1. பிற�பாைன. அ�ப�, 6. 80 - 7. 

சிவன�ைய� �னெலா� �வா� வழிப���, ெபா��ேச� �க�கைள எ���� �க���� �ய�ட��� வாலறி�� 

அ��� �தலாக�ைடய �னிதைன அவன�ளா� ெதளி��க�. எ�நா�� சிவெப�மா� தி�வ��ேக ஈ��ய ெச�வ 

�தலியன உரிய எ�� அற�பல �ரி��க�. அ�வற�திற�தா� மய��ற சி�ைதைய மா���க�. அ�ஙன� மா�றி 

நி�றா� வழி� சிவ� நிைலெப�� நி�ப�. 

(24) 

25. பிற�பிலி பி�ஞக� ேபர� ளாள� 

இற�பிலி யாவ���� இ�ப� அ��� 

�ற�பிலி த�ைன� ெதா�மி� ெதா�தா� 

மற�பிலி1 மாயா வி��த�� ஆேம. 



(ப. இ.)  சிவெப�மா� எ��� பிற�பி�லாதவ�. பி�ன� சைடயிைன�ைடயவ�. அளவிட�படாத 

ேபர�ளாள�. எ��� அழிவிலாதவ�. யாவ���� �ைறவிலா நிைறயி�ப� அ�ளி அவைர வி�� நீ�காதவ�. 

அவைன� ெதா��க�. அ�ஙன� ெதா�தா� அவ� உ�கைள ஒ�ேபா�� மறவா�. மாைய�� ம�தைலயாகிய 

இய�ைக� ேபரறிவின�. அ�ைன அ�ைஞ எ�� வ�த�ேபா� பி�ன� பி�ஞ� எ�� வ�தி��த� அைம��. 

(அ. சி.) �ற�பிலி - த�ைன அைட�தவ�கைள நீ�காதவ�. மற�பிலி - த�ைன� ெதா�தவ�கைள 

மற�காதவ�. மாயா வி��த�� ஆ� - மய�க�� ஒழி��. 

(25) 

26. ெதாட���நி� றாைன� ெதா�மி� ெதா�தா� 

பட���நி� றா�பரி பாரக ���� 

கட��நி� றா�கம ல�மல� ேமேல 

உட�தி�� தான�� ��ணிய மாேம. 

(ப. இ.)  ஆ�யி�கைள� �ற��ற� திரி�� எ��� ெதாட��� நி�கி�றவ� சிவ�. அ� சிவைன அ��ட� 

தி��ைறவழி� ெதா��க�. ெதா�தா� இைடயறா� யா��� இைண�� நிைற�� நி�ப� சிவ�. அைன�ைத�� 

�ம��� நில�த� ெம�க� எ�லாவ�ைற�� கட�� நி�பவ� சிவ�. ஆ�யிரி� ெந�ச� தாமைரேம� 

உட�கி��த�ளின�. அ�தைகய சிவெப�மா� தி�வ�யிைன� ெதா�வேத அழிவி� சிவ ��ணியமா��. ெம�க� 

- த��வ�க�. 

(அ. சி.) பரிபாரக���� கட�� நி�றா� - அ�ட�கைள ெய�லா� கட�� நி�றவ�. கமல� மல�ேமேல 

உட�தி��தா� - மல� மிைசேயகினா�. 

(26) 

27. ச�தி என�த�க தாமைர வா��க� 

த�தமி� ஈச� அ��நம� ேகெய�� 

ந�திைய நா�� வண�க� ப�மவ� 

��தியி ��ேள ����நி� றாேன. 

 
1. பிற�ேபா. அ�ப�, 6 . 30 - 5. 

 



(ப. இ.)  ச�தி என�ப�� அ�தியி� நிற� சிவ��. அ�நிற� ேபா�� தாமைர ெச�தாமைர. அ� 

மல�ேபா�� ஒளி�ைட� தி��க� சிவெப�மா� �க�. அவேன ஆ�டவ�. அவ� தி�வ�� எ�நா�� 

நம�ேகயா�. அ�வ�ைள அளி�பவ� அழிவி� ெச�வ�த� ஆகிய ந�தி. அ� ந�திைய நா�� வண��� 

ந�ல�ப�த� பிற�த அறிவி�� சிவெப�மா� ���� நி�றன�. 

(அ. சி.)  ச�திெயன�த�க - அ�தியி� ேதா��� ெச�வான நிற�ைத�ைடய. வண�க�ப�மவ� - 

ெதா�� அவ�. 

(27) 

28. இண�கிநி� றா�எ�� மாகிநி� றா�� 

பிண�கிநி� றா�பி��� னாகிநி� றா�� 

உண�கிநி� றா�அம ராபதி நாத� 

வண�கிநி� றா��ேக வழி��ைண 1 யாேம. 

(ப. இ.)  எ��� இண�க��ட� நிைற�� நி�றவ�� அ�ஙன� நி�பி�� அ��க� 

ெபறாதா���� ேதா�றா� பிண�கி மைற�� நி�பவ�� சிவேன. உலக ஒ��க����� பி��� உலக� 

ேதா�ற�தி�� ���� நி�பவ�� சிவேன. உயி���யிரா� ���தலாகி உண�க��ட� நி�பவ�� 

சிவேன. அவ� �ற�க �லக���� �த�வ�. வண�கி வழிப�� நி�பா��ேக வழி��ைண யாவ�. 

�ற�க�லக� ஈ��� கயிலாய�. 

(அ. சி.)  பிண�கி - ெபா��தி�� ெபா��தாம��. பி��� - பைட���� ��தி��, 

அழி�த���� பி�தி��. உண�கி நி�றா� - மைற�� நி�றவ�. 

(28) 

29. காணநி� லாய� ேய��ற வா�ள� 

நாணநி� ேல�உ�ைன நா�த� வி�ெகாள� 

ேகாணநி� லாத �ண�த� யா�மன� 

தாணிய னாகி அம���நி� றாேன. 

(ப. இ.)  சிவெப�மாேன, அ�ேய� கா�மா� ெவளி�ப�ட�ளா�. அ�ேய��� உ�ைனய�றி 

ேவ� உறவாவா� யா�ள�? நீ ெவளி�ப��, உ�ைன யா� அக�த��வ�ேபா� �ற�த��வதி�� நா���� 

பி�னி�ேல�. மன�ேகா�ட� சிறி�மி�லாத அ��ப�� ெபரி�� ெசறி�த ெச�ெநறி� �ண�த�யா� 



ந��ள�தி� உயி���யிரா� நி�பவ� சிவ�. ஆதலா� அவ� அ�சாணிய�னானாகி 

அம��த��கி�றன�. 

(அ. சி.)  ஆணியனாகி - ஆழ� பதி�தவனாகி. ேகாணலி�லாத �ண�� அ�யா� - மன�ேகா�ட 

மி�றி நல�ெச� அ�யா�. 

(29) 

30. வானி� றைழ��� மைழேபா� இைறவ�� 

தானி� றைழ���ெகா� எ�� தய��வா� 

ஆனி� றைழ�� ம�ேபா�எ� ந�திைய 

நானி� றைழ�ப� ஞான� க�திேய. 

 

1. �ழி��ைணயா�. அ�ப�, 6. 40-7. 

(ப. இ.)  உலைக உ�வி��� மைழ வான�தினி���ஒலி�கி�ற�. அ�ேபா� இைறவ�� இ�நா� 

ந�ைமஅ�ளா� அைழ�பேனா எ�� தய��வ�. ஆ� க�� த�தா�� ப�ைவ நிைன���கி அைழ�ப� ேபா�, 

யா��எ� ந�திய� கட�ைள அ�பா� மன��கி ஓவா� அைழ�கி�ேற�.எ� க�திெய�றா�, அவ�ற� 

தி�வ��ண�ைவ� ெப�த�ெபா��ேடயா�. 

(அ. சி.)  வானி�றைழ��� மைழ -உலக� ேவ�டா� தாேன ெப��� மைழ. ஆனி�றைழ���- ஆ� க�� 

தா��ப�ைவ அைழ���. 

(30) 

31. ம�ணக� தா�ஒ���வானக� தா�ஒ��� 

வி�ணக� தா�ஒ��� ேவதக� தா�ஒ��� 

ப�ணக� தி�னிைச பாட�� றா��ேக 

க�ணக� ேதநி�� காதலி� ேதேன. 

(ப. இ.)  ம�ணக��� வானக���வி�ணக��� �ைறேய வா�வா� ம�க�, ேதவ� �தலிய�வ�, 

அ�ேளா� �தலிய ஐவ� ஆவ�. அவரவ�க��� ேவ��வனஅ��வதா� அவரவ�கைள ஒ�பவ�ேபா� 

ேதா��வ�.ஆயி�� அவ� அவ�களைனவ�கைள�� இ��ைப�ெபா�னா��� �ளிைகயைனய 

ேவதக�தானாவ�. அவ�ெச�தமி�� ப�ணக�� இ�னிைச ேபா���ளவ�.அ� பாடலிைன ஏ�� அளவிலா 



மகி�� ��பவ�. அவ�எ� அறிவி�க�ேண நிைற�� நி�கி�றா�. யா��அவன�ளா� அ� வறிவி� க�ேணேய 

காதலி�கி�ேற�.�வ�: அய�, அரி, அர�; ஐவ�: ஆசா�, ஆ�டா�,அ�ேளா�, அ�ைன, அ�த�. 

(அ. சி.)  ம�ணக�தா� - �மியி�உ�ளவனாயி��. வானக�தா� - இ�திர 

உலக���ளவனாயி��.வி�ணக�தா� - இ�திர உலக�ைத� தவிர ஏைனயபிரம, வி��, உ��திர, மேக�ர, 

சதாசிவ உலக�தானாயி��.ேவதக�தா� - ம� - வா� வி�ைண� தவி���நரக �வன�களி� உ�ளவ�களாயி��. 

க�ணக�ேதநி�� - ஞான வ�வா� நி��. 

(31) 

32. ேதவ� பிரா�ந�பிரா�திைச ப�ைத�� 

ேம� பிரா�விரி நீ�ல ேகைழ�� 

தா� பிரா�த�ைம தானறி வாரி�ைல 

பா� பிரா�அ�� பாட� மாேம. 

(ப. இ.)  சிவெப�மா� ேதவ�க�� �த�வ�;எளிேயாமாகிய நம��� தைலவ�. ப��� 

�ல�கைள��கல�பா� ஒ�றா�� ெபா��தியி���� தைலவ�.கடலா� �ழ�ப�ட ஏ�லைக�� 

ெபா��ட�ைமயா�கட�� நி��� கட��. இ�தைகய அவ�ற� விய�த�த�ைமைய உ�ளவா� உண�வாரி�ைல. 

ெச���� த�ைமயா�எ��� நிைற�� விள��� அ� சிவைன� ெச�தமி��பாட� பா�� ெதா�ேவாமாக. �ல� - 

திைச. 

(32) 

33. பதிபல வாய� ப��� �லக� 

விதிபல ெச�ெதா�� ெம��ைம உணரா� 1 

�திபல ேதா�திர� ெசா�லவ� லா�� 

மதியில� ெந�சி�� வா�கி� றாேர. 

(ப. இ.)  ேவ��� �ல�தா� ெத�வ�கைள� ெதளி�ண�வி�ைமயா� பலவாக� ெகா�� வழிப�வ�. இ� 

ெதாட�க கால�� உலக ம�களி� ெச�ைக. ேவ�விெய��� ெபயரா� ெகா�றா�� கைட�ெசய� பல�� �ரிவ�. 

அத��� காரண�, அவ�க��� ெபறேவ��ய ெம��ண�� சிறி�� இ�லாைமேயயா�. ���த� சிவைனெயாழி��, 

ஏைனய உயிரின�களாகிய ேதவ�கைள� ேபா�றி� �க��� பா�வ�. அ�பா��� பா�வா�� ெத�வ�ண�விலாதவராவ�. 

அதனா� அவ�க��� பிற�� இற�� நீ�காைமயா� ����� உ�ள� வா�வ�. விதி: ஆ�ெபயரா� ேவ�விைய� 

�றி�த�. ஒ��� - சிறி��. 



(அ. சி.)  பதி பலவாவ� - பல ேதய�கைள உைடய�. விதிபல ெச�� - ஆரிய ேவத�களி� ெசா�ல�ப�ட 

��ெனறி யாக�ைத� ெச��. �திபல ேதா�திர� ெசா�ல வ�லா� - �த�வைன� தவி���� பல ேதவ�கைள 

வண�கி� �தி�பவ�. 

(33) 

 

 

 

34. சா�� கம�� கவரியி� க�த�ேபா� 

ேவ�த� அமர�� க�ளிய ெம��ெநறி 

ஆ��த �டர�ன ஆயிர நாம�� 

ேபா��� இ���� �க�கி� ேறேன. 

(ப. இ.)  கலைவ மண� ���� �ச�ெப�ற தைலயினிடமாக இ���வ�� ந�மண� ேபா�� ேவ�தனாகிய 

சிவெப�மா�, �ய வி�ணவ��க�ளிய ெம��ெநறி ஒ����. அ� சிவெப�மா�ற� நிைற�த அறிெவாளி� 

ெபா��மைறயான தி�ைவ�ெத��ைத அளவி�றி� தி��ேகாவி� �தலிய �ற�ேபா���, தி�மட� �தலிய 

அகமி���� ேபா�றி� �க��� �க�கி�ேற�. �யவி� - சிவ�லக�. 

(அ. சி.)  சா�� - கலைவ� சா��. க�ரி - உைமய�ைமயா�. ேவ�த� - இைறவ�; ம�தநில� ெத�வ�; 

�த�வ�. 

(34) 

35. ஆ��கி லாவழி யா�� இைறவைன� 

ேபா��மி� ேபா�றி� �க�மி� �க��தி�� 

ேம�றிைச� ��கிழ� ��திைச எ�ெடா� 

மா��வ� அ�ப� யா�ட� மாேம. 

(ப. இ.)  ���த� சிவ� அ�ளா� ஆ�யி� உ�ய� தாேன வ��த ெம��ெநறி ச�மா��க� என�ப��. 

அ�ேவ எவரா�� ஆ�ற��யா அ��ெப�� வழியா��. அ� ெம��ெநறிேய ெச�ெநறி என�� ந�ெனறி என�� 

�ற�ப��. அ� ெநறி நி�� ேபர��ட� தி�ைவ�ெத��ேதாதி� 

 
1. எரி�ெப���வ�. அ�ப�, 5. 100-7. 



ேபா��மி�; �க�மி�. அ�ஙன� �க��தா�, ேம�றிைச கீ��திைச ஏைன எ���திைச ஆக� ப��� திைச��� 
அவேன ���த�வ�. அவேன எ�க�� ெம��ெநறிைய� பர��கி�றவ� ஆவ�. அவ� ஆ��� அ�� 
வழியி�க� நா� ஆ�� தி�வ�� ேப� எ��த� உ��. 

(அ. சி.)  ஆ��வ� - ச�மா��க ெநறியி�� பட� ெச�வ�. ஆ��கிலா வழியா�� - �� ம�திர�தி� 

�றிய வ�ண� ேபா�றாவி�டா� வழிபா� ெச�யாதத�� ஒ�பா��. அ�ப� ஆ�ட�� (ஆ�ற��) ஆேம - அ�ப�� 

ச�மா��க ெநறியி� ேச��ப� ெச�தா� வீ�ேப� ைக���.  

(35) 

36. அ�பைன ந�திைய ஆரா அ�திைன 

ஒ�பிலி வ�ளைல ஊழி �த�வைன 

எ�பரி சாயி�� ஏ��மி� ஏ�தினா� 

அ�பரி சீச� அ��ெபற லாேம. 

(ப. இ.)  அைன��யி���� த�ைதெயா�பாைன, அழியா� ெச�வ ந�திைய, உ�ண� ெதவி�டா� 

ப�ண�படாத இய�ைக அ�தைன, ஒ�பி�லாத பிைழெபா��தா�� விைழத� வ�ளைல, ேப�ழி� கால��� 

ஒ��கமி�றி நி�� மீ��� உலகிைன� பைட�பி��� ���த�வைன, எ�த வைகயா�� - அ�� உ��� வழியி� 

ெதா��க�. ெதா�தா� அ�த வைகயா� அ� சிவ�� வ�� அ���ரிவ�. வ�ளெல�றா�, ந���� கா�த 

நாயனா� எ�ப� ப�றி. 

(36) 

37. நா��நி� ேற��வ� நா�ெதா�� ந�திைய� 

தா��நி� றா�தழ� தாெனா�� ேமனிய� 

வானி�நி� றா�மதி 1 ேபா�உட� உ��வ� 

�னி�நி� றா�ேக உயி��கி�ற வாேற. 

(ப. இ.)  அவ� தி�வ�ளா� அ�ேய�� நாெடா�� ந�திய� கட�ைள� ெதா�ேவ�. அவ�� வி��� 

பிரிவி�றி உட� நி�றன�. அவ� ெச�தழெலா��� ெச�ேமனிய�; வி�ணிைட நிைறமதி ேபா�� த�ணளி 

ெச�� உட�� வ�� உவ�� நி�றன�. ஊ�� நி�� உயி���மா� ெச�� ெச���கி�றன�. ஆ�மதி: 

கைலநிர�� தி�க�. இஃ� ஆவி��� தி�வ� �ண�� ப� �ைறயா� நிர��வத�� ஒ��. ஊ�: ஆணவவ�லி��. 

உயி��கி�றவா�: அ�வி�ைள� �ர��� ெம��ண�� ேதா��� வழி. 

 

(37) 



38. பித�ெறாழி ேய�ெபரி யா�அரி யாைன� 

பித�ெறாழி ேய�பிற வாஉ� வாைன� 

பித�ெறாழி ேய�எ�க� ேப�ந�தி த�ைன� 

பித�ெறாழி ேய�ெப� ைம�தவ� 2 நாேன. 

 
1. ம���. சிவஞானேபாத�, 11. 2-2. 

2. பசி����."... ... ... 8. 1-2. 

" ச�மா��க�. சிவஞானசி�தியா�, 8-2-8. 

(ப. இ.)  அ�பல�தா�� ஐ�ெதாழில�� ��தனா� ெபரியாைன மறவா நிைன�ட� அ�ைம� ெதா�� 

ெச�� வழிபடெலாழிேய�. அலகி� ஒளி�பிழ�பா� அ���வ� காரண� தி�ேமனியா� எ��த��� 

சிவ�ெகா��தா� அரியாைன மறவா நிைன�ட� மக�ைம� ெதா�� ெச�� வழிபடெலாழிேய�. நிலவாகிய 

தி�வ��ண�� ����ெப�ற ஆவி��, அ� ஆவி�� உ��ைணயாக நி��� வன�பா�றலாகிய மலிநீரா� தி�வ��� 

தைலய�பா� த�க இடம�ளி, ஆ�யி� உண�வி�க� ேதா��� �ற��� பிறவா ஆ�ற� நிைல�கள ேவணியனா� 

உண���வாைன மறவா நிைன�ட� ேதாழ�ைம� ெதா�� ெச�� வழிபட� ஒழிேய�. உலெகலா� உண��� 

ஓத�கரிய ெம��ண��ேச� வாலறிவைன, அவன�ளா� �ண��� ந��த�� இடனளி��� அ�சிவைன எ�ஞா��� 

ேவற�ைமயனா� நி�� மறவா நிைன�ட� காத�ைம� ெதா�� ��� வழிபடெலாழிேய�. இைவேய யா� ெப�ற 

இற�பி� தவ�. அதனா� யா� ெப�ைம� தவ�ைடேயனாயிேன�. இ� நா�� ெநறியிைன�� �ைறேய சீல�, 

ேநா��, ெசறி�, அறிெவன� ��வ�. 

(38) 

39. வா��தவ� லா�மன� ���� ேசாதிைய� 

தீ��தைன அ�ேக திைள�கி�ற ேதவைன 

ஏ�தி�� எ�ெப� மா�எ� றிைற�சி�� 

ஆ�த�ெச� தீச� அ��ெபற லாேம. 

(ப. இ.)  சிவெப�மா� த�ைன� தி�ைவ�ெத��தா� வா��தவ�ல ந�றவ�தாரி� �ய தி���ள�� 

மி�க அறி�� ேபெராளியா�� ேதா��வ�. அ�தைகய இய�பாகேவ பாச�களினி�� நீ�கிய தீ��தைன, ேம�� 

ெச�வி வா��த உயி�க�மா�� மகி��� திைள��� ���த� ெத�வ�திைன� பலவாறாக� பரவி��, எ� தைலவேன 



எ�� வண�கி��, அவ��� ���� உரிைமயா�� த�ைன அற�ெகா��தவ� ஆ�த� - ந�ப� என�ப�வ�. 

அ�நிைல எ�தியவ� அவ� தி�வ�� ெப�வ� எளிதா�. ஈச� - ஆ�டவ�. 

(39) 

40. �ைற�தைட� தீச� �ைரகழ� நா�� 

நிைற�தைட ெச�ெபானி� ேநெராளி ஒ��� 

மைற�தட� ெச�யா� வா��தவ� லா���� 

�ற�சட� ெச�யா� ����நி� றாேன. 

(ப. இ.)  சிவெப�மா� தி�வ��க� ஏ�க�றவரா�, அவ� தி�வ��ண�வா� தா��தைட�� அ� 

தி�வ�ைய நா�வாராக. அவ� நிைற�த ெச�ெபானி� சிற�த ஒளிைய ஒ�ப�. வ�சைனயா� மைற�� ���� 

ெச�யா� வா��தவ�ல ெம�ய�ப�க�ைடய உட�பிைன� �ற�கணியா� அத�க� ���� நி�றன�. ெச�யா�: 

��ெற�ச�. 

(அ. சி.)  �ைற�தைட�� - மிக� தா��� வண�கி. மைற�� அட� ெச�யா� - வ�சி�� மா�ெசயா�. 

�ற� சட� ெச�யா� - சட� �ற� ெச�யா� - சரீர�ைத� �ற�கணி�கா�. 

(40) 

 



41. சின�ெச�த ந���ட ேதவ� பிராைன� 

�ன�ெச�த ெந�சிைட ேபா�றவ� லா���� 

பன�ெச�த வா��த� பாக�� அ�ேக 

இன�ெச�த மா�ேபா� இண�கிநி� றாேன. 

(ப. இ.)  சிவைன மற�� ெந�நா� வாழேவ��ெம��� ெக� நிைனவா� மா��� மாைல� 

தைலைமயாக� ெகா�� பா��ற பிறவி� கடைல� கைட�தன� ேதவ�. அ�ெபா�� சிவைன மற�த ெப�� 

பிைழ, ெபா�வ�� சின��� ெப�ந�சாக ெவளி�ப�ட�. அத� ெவ�ப� ெபா��கா� ேதவ�க� 

மா��ளி�டாரைனவ�க�� ஓ�ட� எ��தன�. சிவ�பா� வ�� ஓலி�டன�. சிவ�� பிைழ ெபா���� 

ெபரிேயானாதலி� பிைழ ெபா��� அ� ந�சிைன உ�� க�ட�தட�கின�. ேதவ�க�� அமி�� ஈ�� 

கா�தன�. அ�தைகய �த�வைன� தி��த�ப�ட மன�தி�க� ெதா�த�� வ�ல ெதா�ட���, 

உல�யி� எ�லா� பைட�� வள��த�� க�னியாகிய அ�ைமைய ஒ�ப�க�ேத�ைடய சிவெப�மா� 

அ�ெபா�ேத த� இன�ைத நா�� மா�ேபா�� அவ�க�ட� இண�கி நி�ற�ளின�. 

(அ. சி.)  �ன� ெச�த - தி��த�ப�ட உ�பன� ெச�த வா�த� பாக� - அகில� பைட�த 

ஆதிபகவ�. இன� ெச�த மா�ேபா� - இன�ேதா� ��ய பா�ைவ மாைன�ேபால. 

(41) 

42. ேபாயர� த�ைன� �க�வா� ெப�வ� 

நாயக னா��� 1 ெச�த� ேவந�� 

மாயக� ���� வரவ�ல ராகி�� 

ேவயன ேதாளி�� ேவ� 2 ெதா��� தாேன. 

(ப. இ.)  ப�ற�றா� ப�றிைன� ப�றி� ப��வி���ேபா�� சிவெப�மாைன ெம�யாக� 

�க�கி�றவ�க� ெப�வ� நாயகனாகிய சிவெப�மானா� 'உைரயிற�த �கம�ேவ ��யா��' 

எ�பத�கிண�க, எ��� இய�பாகேவ சிவமா�� கா��வி��� ேபரி�ப� ந��� அ�வ�ளிைனேயயா�. 

மாயாகாரியமாகிய உலகைன��� ����வர வ�லராகி��, ��கி� ேபா�� தி��ேதாைள�ைடய 

உைமய�ைமயா��� மணாளனாகி, ஆ�யி�க��� ேபாகமீ�ற�� ��ணிய� �னித ேவ�தனா� சிவபிரா� 

உட�நி�லா� ஒழியி� பயனி�ைல. எனேவ அவ� உடனா� நி�பேத ெப��ேபெற�க. 

(42) 



43. அரன� ெசா�லி அர�றி அ�� 

பரன� நா�ேய பாவி�ப நா�� 

உரன� ெச�த� ெகா��கவ� லா��� 

நிரன� ெச�� நிைற��நி� றாேன. 

 

1. பைர�யிரி�. உ�ைமெநறிவிள�க�, 4. 

2. சா�த�. ச�ப�த�, 2. 120 - 1. 

" க�லிய. ச�ப�த�, 3. 106 - 7. 

" ேமகமீ�ற. சீவகசி�தாமணி, நாமக�, 333. 

(ப. இ.)  அர� தி�வ�� ெபயரா� தி�ைவ�ெத��ைத� �ய மன��ட� இைடயறா� வ��தி, ஆ�றாைம 

மீ�ர�ப��� ெப� �ழ�கி�� அ��, அ� சிவெப�மா� தி�வ�ேய நிைனவாக� ெகா�� நி��, எ�நா�� 

உ�தியான வீ�ேப�ைற� த�� அ� தி�வ��க� அட�கி நி�க வ�லா��� அவ� எ��� ெசறி�த எ�லா� நிர�பிய 

தி�வ�ைய அ�ளி, அ� ந�லா�ட� �ண��பா� ேவறறநி�� நிைற�தன� எ�க. 

(அ. சி.)  உர� அ� ெச�� - உ�தியான எ�ண��ட�. ஒ��க வ�லா� - �தி�� அர�றி, அ�� பரவ 

வ�லா�. 

(43) 

44. ேபா�றிஎ� பா�அம ர��னி த�அ� 

ேபா�றிஎ� பா�அ� ர��னி த�அ� 

ேபா�றிஎ� பா�மனி த��னி த�அ� 

ேபா�றிஎ� அ��� ெபாலியைவ� ேதேன. 

(ப. இ.)  இ�ப ேவ�ைகயராய அமர�க� அத� ெபா���� �ேயானாகிய சிவெப�மா� தி�வ�ைய� ேபா�றி 

ெச�வ�. ெபா�� ேவ�ைகயராகிய அ�ர�க� அத� ெபா��� அவ� தி�வ�ைய� ேபா�றி ெச�வ�. அற�தி� 

ேவ�ைகயராகிய ந�ம�க� அத� ெபா���� சிவைன� ேபா�றி�ைர��� த� ைககளா� மல� �வி வழிப�வ�. 

வீ�ேப�� ேவ�ைகயனாகிய அ�ேய�� தி��ைற� ேபா�றி� ெதாட� �க�� வழிப�� எ� அ�பி�� திக��ப� 

விள�க ைவ��� �ள�கி�றி நி�கி�ேற�. 

(44) 



45. விதிவழி அ�லதி� ேவைல உலக� 

விதிவழி இ�ப� வி��த�� இ�ைல 

�திவழி நி�த�� ேசாதி� பிரா�� 

பதிவழி கா��� பகலவ னாேம. 

(ப. இ.)  வ��தா� வ��த வைகயாகிய விதிவழிய�லாம� கடலா� �ழ�ப�ட உலக� நைடெபற மா�டா�. 

வ��தா� - சிவெப�மா� அ� சிவ� விதி�தவாேற எ��� இ�ப� ெப���. அ� தி�வாைண�� மா�தலாகிய 

வி��த�மி�ைல. நாெடா�� தி�ைவ�ெத��ெத�ணி� ெதா�� நி�பா���� பதிவழியாகிய தி�வ�� ேப�றிைன 

உலக�ைம��� த� உட�பி� ஒ�பாக� ப��� ெகா���� பகலவ� எ��� தி��ெபய� ��� நி��� சிவ� 

அளி�த��வ�. 

(அ. சி.)  ேவைல - கட� ���த உலக�. பதிவழி - ��திமா��கம.◌் 

(45) 

 

 

46. அ�திவ� ணாஅர ேனசிவ ேனஎ�� 

சி�ைதெச� வ�ண� தி��த� யா�ெதாழ 

��திவ� ணா�த� வாபர ேனஎ�� 

வ�தி� 1 வ�ண�எ� மன���� தாேன. 

 
1. (பாட�) ��தி. 

(ப. இ.)  பைட�த�ெபா��� அ�திவ�ணனா�� ெபா�நிற� ெகா�ட��பவேன, �ைட�த�ெபா��� 

அரனா� நீலநிற� ெகா�ட��பவேன, அ��த� ெபா���� சிவனா� ெவ�ணிற� ெகா�ட��பவேன எ�� 

தி��திய ெம�ய�யா�க� ெதா�வ�. உலக�ேதா�ற ேவ��� என� சிவ� தி���ள� ெகா�ட�� அத� 

ெபா���� தி�வ�ளி�க� �த�க� ேதா�றிய நிற� ஐ��. இ�ைவ��� ஒ��� ��யவேன ��திவ�ண�. 

அவேன ���த�வ�. இ�ஙன� காதலாகி� கசி�� க�ணீ� ம�கி அ�ேய�� வா��த, அ�திவ�ண�� 

அ�ளா� வ�� அ�ேய� அக� ���த�ளின�. 

�த�வ�- விைன�த� காரண�. பர� - யாவ���� ேமலாேனா�. 



(அ. சி.)  ��திவ�ணா - பைட���� இ�ைச ெகா�ட கால�தி� �த� �த� ெவளி�ப�ட ஐ�நிற� 

கதி�கைள உைடயவேன. 

(46) 

47. மைன�� இ��தவ� மாதவ� ஒ�ப� 

நிைன�� இ��தவ� ேநச��� நி�ப� 

பைன�� இ��த ப��த�1 ேபால 

நிைனயா தவ��கி�ைல நி�இ�ப� தாேன. 

(ப. இ.)  சிவெப�மா� உயி���யிரா� உட�பக��� தி��ேகாயி� ெகா�ட�ளியி���� உ�ைம�ண���, 

அத�ேக�றவா� ெச�ெநறியி� ஒ�கி உடேலா��வா� ெப��தவ�தராவ�. அ� சிவ� நிைன�� க�வியாகிய ெந�ச� 

தாமைரயி�க� எ��த�ளியி���� வி�மிய த�ைமைய அறி�தவ�, அவ� தி�வ���� ேபர�� ��� ஒ��� 

ேநய�தராவ�. அ� சிவெப�மானி� தி�வ�� ேபரி�ப� தி�வ�� �ைணயா� நிைனயாதவ��� எ�ஞா��� 

எ��த� இ�ைல. அத�� ஒ�� பைனமர�தி� ேமலி���� ப��� அ� பன�பழ�தி� இய�பிைன அறியாைமயா� 

அதைன ��ண நிைனயா�, இழி�த ெபா�ைள உ�ண நிைன��� பழி�ட� இ��பதா��. 

(அ. சி.)  பைன�ளி��த ப��த�ேபால - பழ�ைத�ைடய பைன மர�தி� ேம� ப��� இ��தா�� பழ�ைத 

நிைன�பதி�ைல அ� ேபால. 

(47) 

48. அ�யா� பர�� அமர� பிராைன 

��யா� வண�கி �த�வைன ��னி� 

ப�யா� அ��� பர�பர� எ�ைத 

வி�யா விள�ெக�� ேமவிநி� ேறேன. 

(ப. இ.)  தி�வ� �ண�� ைகவ�த ெபா�ய�ைமயி�லாத �லவரா� ெம�ய�யா� பா�� பரவி� பணி�� 

அமர�பிரானாகிய சிவெப�மாைன� ெதா�வ�. இ���ைம 'பா�� பரவி� பணித� ஒ�����, ஈ��ைர உ�ள�ட� 

எ�' எ�பதனா� உணரலா�. ��ேதவ� �தலிய ஆ�சியின� ��யா� என�ப�வ�. அவ�களா�� வண�க�ப�� 

���த�வ� சிவ�. அவ� த� ெம�ய�யா�கைள� தி��ள� ெகா�� சிற�தப�யாகிய 

 
1. பர�பைம��. தி�வ��பய�, 36. 



இ��லகி�க� ைவ�த��வ�. அவேன வி�மிய வி��ெபா��. எம��� த�ைதய�� ஆவ�. எ��� நி�� 

நிைலெப�� அ��ெப�� விள��� அவேன. அவ� அ�ேய�ட� �ண��� நி�றன�. 

(அ. சி. ) ப�யா� - (ப�யா���) �மியி� உ�ளவ�க���. ��யா� - ���ைட அரச�க�. வி�யா விள�� - 

அழித� இ�லாத அ��ெப��ேசாதி. 

(48) 

 

49. பைரப� பாச�� நாதைன உ�ளி 

உைரப� பாச� ெதா��கவ� லா���� 1 

திைரப� பாவ� ெச��கட� நீ�தி� 

கைர 2ப� பாச� கட�ெத�த லாேம. 

(ப. இ.)  நட�பா�ற�, கிட��யி�, �ட��மல� �தலியவ�ைற ��கால��� ெதாழி�ப���� ���த�வ� 

சிவ�. அ� நாதைன அ�ளா� விடா� நிைன��, அ� நிைனவா� கிட��யிரா� ப��த�ைம��, �ட��மலமா� 

பாச�த�ைம�� நீ�க�ெப��� �க��� ெசா�ல�ப�� வன�பா�றலாகிய தி�வ�ளா� தி�வ��க� அட�கி நி��� 

ஆ�ற� மி�கா���� கைரேமா�� அைலேபா� வ�� யா� எனெத��� ெச��காகிய பிணிைமைய��, அதனா� 

விைள�� பாவ� ெப�� கடைல�� நீ��த� ���. அ�ம�ேடா? ப� பாச� த�ைமைய�� கட�� தி�வ�� ேபறா� 

இ�ப� கைர எ��த�� ைக���. 

பிணிைம - ப��த�ைம. கைர - இ�ப�கைர. 

(அ. சி.)  பைர - மேனா�மணி. நாதைன - சதாசிவ�ைத. 

(49) 

50. ��வ� 3 ெந�சிைட ைவ�ப� பிரா�எ�� 

பா�வ� ப�மல� �வி� பணி��நி�� 

ஆ�வ� ஆ� அமர�பி ரா�எ�� 

நா�வ� நானி� றறிவ� 4 தாேன. 

(ப. இ.)  தி�வ�� �ைணயா� சிவெப�மானி� தி�வ� மலைர� தைலயி� ��ேவ�. அ� 

தி�வ��ண�ைவ மறவா ெந�ச�திைட ைவ�ப�. உயி���யிரா� ெசயிர� ெப��தைலவேன எ�� ெச�தமிழா� 

பா�வ�. ேபா�றி� ெதாட��க�� ெகா�லாைம �தலிய எ�ெப���ண�� எ�ைமயி� எ�த� பல ந�மல�கைள� 

ைககளா� �வி அ��சி��� பணி�� நி�ேப�. மகி��சி ேமலீ�டா� ஆ�ேவ�. ஆ�� சிவ�லக�� வா�� அமர� 



தைலவென�� நா�தலாகிய சி�தைனைய� ெச�ேவ�. �த�வ� சிவமா�கி எைனயா�ட இ� கால�� 

அவன�ளா� எ� உண�வி�ேறா�றி யா� அறி�� பணி ெச�வ� இ�ேவயா�. 

(அ. சி.)  பிரா� - ெப�மா�. 

(50) 

 
1. ��கா�, அ�ப�, 4. 114 - 2. 

2. ��ப�. அ�ப�, 4. 92 - 6. 

3. ��ேவ�. 8. தி�வ�மாைன, 17. 

4. அவேன. சிவஞானேபாத�, 10. 

2. �����திகளி� �ைறைம 

51. அளவி� இளைம�� அ�த�� ஈ�� 

அளவிய� கால�� நா�� உணரி� 

தள�வில� ச�கர� த�ன� யா�ெசா� 

அளவி� ெப�ைம அரிஅய� காேம. 1 

(ப. இ.)  எ��� ��றா எ�வளைவைய�� கட�த இளைம��, அழ��, ேபெரா��கமாகிய ஈ�றிைன� 

ெச��� ெப�ைம��, அளவி�லாத கால� நா�� இ��� உண��தா�� ��� ெபறா�. ச�கரனாகிய சிவ�� 

ந��ைடய ஆ���� எ��வதாகிய தள�விைன எ�தா�. த� அ�யா� அ�ளா� ��� அளவி� ெப�ைம 

அைன��� உைடய�. அ�தைகய சிவெப�மா� ெப�ைமயிைன அரிஅய� இ�வரா�� ெசா�லெவா�ணாெத�க. 

(அ. சி.) அ�த� - அழ�. 

(1) 

52. ஆதி� பிரா�� அணிமணி வ�ண�� 

ஆதி� கமல� தல�மிைச யா�� 

ேசாதி�கி� ���� ெதாட��சியி� ஒ�ெறனா� 

ேபதி� �லக� பிண��கி� றா�கேள. 

(ப. இ.)  அைன��லகி���� அ�த�ைத� ெச�� பி� பைட���கா� ஆதி�பிரானாக நி��� அர��, 

அழகிய நீலமணி ேபா�� அரி��, உலக� பைட����� காரணனாகிய அய�� எ�� ெசா�ல�ப�� �வ�� ெதாழி� 

ப�றி �ைறேய ��ெபய� ெப�றன�. அஃத�லா� ெபா�ளா� �வர�ல�. அ�ளா� ஆரா��� ேநா�கி� ��� 



நிைல�� ஒ� ���த� சிவ��ேக �ரியன எ�ப� �லனா��. இ� க��தைமய� ெதாட�பினா� ஒ�ேற ���த� 

எ�� �றா�, ேவ� ேவ� உலேகா� மா�பட� �றி� த��� பிண�கி மய��கி�றா�க�. 

(அ. சி.)  ஆதி�பிரா� - உ��திர�. மணி வ�ண� - மா�. அல�மிைசயா� - அய�. ெதாட��சியி� - 

ேதா�ற�தி�. 

(2) 

53. ஈச� இ���� இ�விைன� க��ற� 

பீச� உலகி� ெப��ெத�வ மான� 

ஈச� அ�இ� 2 எ�பா� நிைன�பிலா� 

�� பி��தவ� �ரறி� தா�கேள. 

(ப. இ.)  இ�விைனக�� இ��பிடமாகிய மாைய�� அ��ற� இ��பவ� வாரா�தி��� ேபரா�த�ைம�� 

ஒ��கைம�த சிவ�. அவேன ஈச� என�ப�வ�. உலகி� ெப��ெத�வமாவ� உ�வி� நிைன�பி��� அ�வி� 

நிைன�பி��� காரணமா��ள அ���வேம 

 
1. மைறயினா�. சிவஞானசி�தியா�, பாயிர� - 4. 

2. அ�இ�. சிவஞானேபாத�, 12. 4 - 1. 

யா��. அ�ேவ அ�ேளா�; அ�ேவ சதாசிவ�; அ�ேவ சிவ�ெகா���. இ���ைம �ண��தவ� அ�, இ� எ�� 

ேவ��ைம�பட� �றா�. அ�ஙனம�றி ேவ��ைம�பட� ��ேவா� உ�ைம உண�� நிைன�பிலராவ�. அ�ளா� அக� 

�ற� ��ைம யாேனா� உ�ைமயான �த�ைம �ல�ைத �ண��தவராவ�. அக���ைம தி�ைவ�ெத��தா�� 

�ற���ைம தி�ெவ�ணீ�றா�� அைமவன. அ� இ�: அ��� இ��� என ேவ�பா��, அ�ேவ இ� என 

ஒ��ைம��, அ�வாகிய இ� என ஒ��ைம ேவ��ைம ஆகிய இ�ைம�� �றியாம� விள��� ெபா�ைம� �ண���. 

(அ. சி.)  ஈச� - மேகச�. இ�விைன - க�ம� - மாைய. பீச� தாமைர ெமா�� (அ���). �� பி��தவ� - 

��ைமயாள�. 

(3) 

54. சிவ��த� �வேரா ைடவ� சிற�த 1 

அைவ�த� ஆறிர� ெடா�ெறாெடா� றா�� 

அைவ�த� வி���� நாத�� ஓ�க� 

சைவ�த� ச�கர� த�ெபய� தாேன. 



(ப. இ.)  அ�த�, அ�ைன, ஓைச, ஒளி (சிவ�, ச�தி, நாத�, வி��) ஆகிய அ�வ� நா��� சிவ� �த� 

�வ�. அ�ேளா� (சதாசிவ�) அ���வ� ஒ��. ஆ�டா�, அர�, அரி, அய� எ��� நா�வ�� உ�வ�த�. 

இைவெய�லா� எ���கா� ஒ�ப� எ��� எ�ணிலட���. அ�ேவ ஆ�, இர��, ஒ��. இைவ ஒ�ப�� 

நிைலயா� ேவ�ப�டத�லாம� ெபா�ளா� ஒ�ேற. அவ��� வி���� நாத�� சிற���ளனவா��. இ� ��வி��� 

�த�ைம ச�கர�; அ�ெபயேர சிற�த ெபய�. 

(அ. சி.)  சிவ�...ஐவ� - சிவ� - ச�தி - வி�� - நாத� - சதாசிவ� - மேகச� - உ��திர� - மா� - அய�. 

சிவ� �த� �வ� - 4 + ஐவ� 5 ஆக 9. அைவ ... ஆ�� - அைவ ஒ�ப�� ேதா�ற�தி� ஒ�றா��. ஆ� + இர�� 

+ ஒ�� - 9. 

(4) 

55. பய�அறி� த�வழி எ��� அளவி� 

அயெனா� மா�நம� க�னிய� இ�ைல 

நயன�க� ���ைட ந�தி தமரா� 

வயன� ெப�வீ�அ� வானவ ராேல. 

(ப. இ.)  ேமேலாதிய �ைறயி� உ�ைம� பயைன அறி�� எ��மிட��, அய�ட� மா�� நா� ெதா�� 

த�ைமயேரய�றி நம�� ேவறானவராகா�. ஆனா� இ�வய�� மா�� �த�க� சிவேன. பி�� அவன�� ெப�� 

��ப�திர�டா� நிைலயாகிய ஆசா� (��த வி�ைத) ெம��க� உைற�� வழி�ேப��யிரின�தவேரயாவ�. 

இவ�கேள இ�ப�� நா�கா� த��வ�தி� உைறகி�ற க��யிராகிய ��மல�தய� மா� இ�வைர�� 

ெதாழி�ப���� �த�ைமயிைன அ�� ஆைணயா� ெப�றவ�. கீ��ள. அய�� மா�� ஆகிய இ�வ�ேம 

அவ�த� ேபைதைம காரணமாக� ெச�ெநறி �த�வ�களா� �ற�கணி�க�ப�டவ�. 

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

 
  



��� தி��க�கைள�ைடய சிவெப�மா� �மாைய�க� ைவ�� அய�மாலி�வைர�� தமெரன� 

ெகா�வ�. இ� �ைறைம அறி�� அவைர�� ெதா�க. அவரா� ஆ� ந�ைமயிைன�� ெப�க. 

(அ. சி.)  வய� - பய� "வகர� பகர�மா��" எ�ற ��திர� ப�. (உ-�: வல� - பல�.) 

(5) 

56. ஓல�க� ���த உல�பிலி ேதவ�க� 

பாெலா�த ேமனி பணி�த� ேய�ெதாழ 

மா���� ஆதி� பிரம��� ஒ��நீ 

ஞால�� ந�ம� ந�கிெட� றாேன. 

(ப. இ.)  உல�தலாகிய அழிவி�லாத சிவெப�மாைன� ேதவ�க� ��டமாக� ��� பாெலா�த 

ேமனியேன எ�� வழிப�டன�. அ�ேய�� ெதா�� கா��� மா���� பைட��� நா��க���� 

தி�வாைண ந�கி� ெபயெரா��ைம�� கா��ய�ளியவ� நீேய எ�� வி�ண�பி�ேத�. அ� 

சிவெப�மா� இ� மாநில�� ந� தி�வ� ெயா�ைற�ேம நீ வி���க எ�ற�ளின�. ந�கி� - வி���. 

(அ. சி.)  உல�பிலி - அழிவி�லாத சிவ�. 

(6) 

57. வானவ� எ��� மனித�இவ� எ��� 

ேதனம� ெகா�ைற� சிவன�� அ�ல� 

தானம�� ேதா�� தனி�ெத�வ� ம�றி�ைல 

ஊனம�� ேதாைர உண�வ� தாேன. 

(ப. இ.)  ேத� நிைற���ள ெகா�ைறமாைல யணி�த சிவெப�மா� கா�தளி�த��� உட�� 

ேவ�பா�டாேலேய அவ� வானவெர��� இவ� மனிதெர��� ெபய� ெப�வாராயின�. அ� வ�லாம� 

ேவெறா� சிற��� உயி�வைகயா� இ�ைல. எ�லாரா�� வி��பி நிைன�� �ணி�� தனி�ெத�வ� 

ஒ�பி�லாத சிவெப�மா� ஒ�வேன; ேவறி�ைல. உடலிைன வி��பி அத�க� ெபா��தி வா�ேவா� ஐ 

எ�� ெசா�ல�ப�� தைலைம�பாடைம�த சிவெப�மாைன �ண�வேத பிறவி�ெப��ேபறா��. 

(7) 

58. ேசாதி�த ேபெராளி ��ைற� ெதனநி�ற 

ஆதி�க� ஆவ தறிகில� ஆத�க� 



நீதி�க� ஈச� ெந�மா� அய�எ�� 

ேபதி� தவைர� பித��கி� றாேர. 

(ப . இ.)  ேசாதி�த - ஒளிய��கி�ற சிவெப�மானி� ேபெராளியா�� திக�வன அ��, அறி�, 

ஆ�ற� (ச�தி, சிவ�, வி��) களாகிய ���ேமயா�. அ�பி� இ�ெவாளி ெப��� ேபெராளியா� 

 

  
விள��� நிைலக� ஐ��. அைவ: அ�ேளா�, ஆ�டா�, அர�, அரி, அய� எ��� இவ�த� நிைலகளா�. இ� 

ேவ�பா�க� அைன��� நிைலேவ�பா�கேள ய�றி� தைலைம� ெபா�� ேவ�பா�களி�ைல. இைவ யைன��� 

ஆதியாகிய தி�வ�ளி�க� அைமவன. இ���ைமயிைன உ�ைமயறிவி�லாத சில �ட�க� அறியா�. 

�ைறைம�க� ஒ� ெபா�ைளேய ஆ�டா�, ெந�மா�, அய� எ�� ேப�ப��தி� ��கி�றன�. அத�� மாறாக 

ெவ�ேவ�ளெவ�� ��வ� உ�ைம�� மாறாகிய பித��ைரேய ய�றி� பிறித��. 

(அ.சி.)  ேபெராளி ��� - ச�தி - சிவ� - வி��. ேபெராளி வி�� - சதாசிவ� - ஈச� - அர� - அரி - அய�. 

(8) 

59. பர�திேல ஒ�றா�உ� ளா���ற மாகி 

வர�தி�� மாயவ னா�அய னாகி� 

தர�தி�� தா�பல த�ைமய னாகி� 

கர�தி�� நி�� கழி�ெச� தாேன. 

(ப. இ.)  சிவெப�மா� கட�த ேமனிைல�� ஒ�ேறயா� உ��� �ற��மா� விரவி நி�ற��வ�. உயி�க� 

பிற�பி�� வ�தலாகிய வர�தி�க� அயனா� (கா�பி�க�) மாயனா� அ��ைறேபா� இ��� பலவா�� 

ேதா�றிய��வ�. கர�தலாகிய மைற�பி�� ஆ�டானா� நி�� ஆ�யி�க�� விைன�கழி� 

ெச�த��கி�றன�. 

(அ . சி.)  வர�� - பைட��. தர� - �ைற. கர�� - அழி�த�; மைற�. 

(9) 

60. தாெனா� �� சதாசிவ� எ�இைற 

வாெனா� �� ம�வி�� அ��ளா� 

ேகாெனா� ��ட� உ�நி� �யி��கி�ற 



தாெனா� �� சலமய னாேம. 

(ப. இ.)  ச�தியாகிய தி�வ�ளா�றைல ஒ�பி�லாத ஒ� ��றிேல�ைடய சிவெப�மா� சதாசிவ� 

என�ப�வ�. ச�திேயா� ��ய சிவ� சதாசிவ�. சதாசிவ� எனி�� அ�ேளா� எனி�� ஒ�ேற. அவேன எ� 

கட��. அறி�ெவளியாகிய வன�பா�றெல��� பராச�தி�ட� ���� அ��ள�. அ� தைலவ�ட� �� ஒ� 

�றா� உயி���யிரா� உ�ணி�� உயி��தலாகிய ெச��தைல� ெச�வ�� தி�வ�ேள. அ� தி�வ�� 

�ளி��சியாயி��தலி� அவ�� த�ணளிய� ஆவ�. 

(அ. சி.)  வா� - பராச�தி - பைர. ேகா� - பதி. சலமய� - த�ணிய�. 

(10) 

 

 

 

 

3. ேவத� சிற�� 

61. ேவத�ைத வி�ட அற�இ�ைல ேவத�தி� 

ஓத� த��அற� 1 எ�லா� உளத��க 

வாத�ைத வி�� மதிஞ� வள��ற 

ேவத�ைத ஓதிேய வீ�ெப� றா�கேள. 

(ப. இ.)  'உலகிய� ேவத�� ஒ��கமாதலி�' அ� ேவத�தி�� அற�� எ��� சிற��� ெபய� உ��. 

ெச�தமி�� ெபா� அற�� தி�வ��வநாயனா� அ�ளிய தி���றளா��. அ� காரண� ப�றிேய அத��� 

ெபா�மைற எ��� தி��ெபய�� வழ��வதாயி��. வீ��ய� அற�� ெச�தமி�� சிற��மைற. அ�ேவ 

தி�நா�மைற ��வா� �வ� தமி�. எனேவ அ� மைறயிைன வி�� ேவறாக அறெவா��க� இ�ைல. அ� 

மைறயி�க� ஓத�த��த அற இய��க� அைன��� உள. வீ� அளைவ �ைறயா� வழ�கி�� வ�லா�ைமைய 

வி��� தி�வ��ண�� ைகவ�த ��மதி வா��த ந�லா� எ�லா �ைறவள�� நிர�ப� ெப�ற 'ெச�தமி�� 

தி�நா�மைறயிைன இைடயறா� இனி� ஓதி� தி�வ�� ேபறாகிய வீ� ெப�றா�கேள. 

(அ. சி.)  ேவத� - தமி� ேவத�. ஓத� த�� அற� - அற�, ெபா��, இ�ப�, வீ�. 

(1) 



62. ேவத� உைர�தா�� ேவதிய னாகில� 

ேவத� உைர�தா�� ேவதா விள�கிட 

ேவத� உைர�தா�� ேவதிய� ேவ�வி�கா� 2 

ேவத� உைர�தா�� ெம��ெபா�� 3 கா�டேவ. 

(ப. இ.)  உலகிைன� தி�வாைண வழிநி�� பைட��� நா��க�� மைறயிைன உைர�த�ளியவ� ஆகா�. 

அதனா� அவ� சிற�பாக மைறயி��� உரியவனாகமா�டா�. சிற�பாக �ரியவ� சிவெப�மாேன. அ� மைறயிைன 

அ�ளி� ெச�தவ� 'மா�ற� மன� கழிய நி�ற மைறேயா�.' மைறவ�லா� சிவெப�மாைன ���தலாக� ெகா�� 

மைற�ைற�ப� ேவ�வி ெச�� உ�வத�காக�� ெம��ெபா�ளாகிய தி�வ� நிைலயிைன� கா��� கா�� அழியா 

நிைலைம பிற�பி�த�காக�� மைற�ைர�தன�. ெம��ெபா��: இைற, உயி�, தைள ஆகிய அழியா ��ெபா��. 

கா�ட - உண��த. 

(அ. சி.)  ேவத�ைர�தா�� - தமி� ேவத� உைர�தவ��. ேவதிய� ஆகில� - பிரமா அ�ல�. 

ேவத�ைர�தா�� ேவதா - ஆரிய ேவத� உைர�தவ� பிரமா. 

(2) 

 
1. ஆலி�கீ�. அ�ப�, 4. 36 - 6. 

" ஆலி�கீ�. 12. ச�ப�த�, 883. 

2. ஆதி. 12. ச�ப�த�, 429. 

3. ேவத�த�வ�. ச�ப�த�. 3. 54 - 8. 

 



63. இ���� வா�எழி� ேவத�தி ��ேள 

உ���ண� வா�ண� ேவத��� ஓ�கி 

ெவ���� வாகிய ேவதிய� ெசா��� 

க���� 1 வா�நி�ற க�ண� மாேம. 

(ப. இ.)  இ��காகிய ம�திர�களி� ெதா��� ஆதிமைற எ�ப. அ� மைறயி�� 

உண�ைவ����� ெபா��ேச� �க�� பாடலா� சிற�தனவ�ைற வி���ட� சிவேவதிய� ெசா��வ�. 

க�ண� �தலிய ேதவ�க��� �ல��வா� எ��த��பவ� சிவேன. க�ண� ��க�ண� 

என�மா�. 

(அ. சி.)  இ��� உ�வா� எழி� ேவத� - இ��� எ�� ெசா�ல�ப�கி�ற �ேலாக�கைள�ைடய 

ஆரிய ேவத�. 

(3) 

64. இ��கி� இ���� எ�ணிலி ேகா� 

அ��கி�ற �ல��� அ�ேக இ���� 

அ��க�� ேசாம�� ஆரழ� வீச 

உ��கிய ேராம� ஒளிவி�� தாேன. 

(ப. இ.)  அளிவி�லாத ம�திர�களி� சிவ� எ��த��வ�. ெபா��தி��ள �ல�திட��� ஓ� 

எ��� �லம�திர�தினிட��� இ��ப�. ஞாயி�� தி�க�� ஒளி வீ��ப� ஆ�யி�களி� உட�பக��� 

கா�� மயி��கா�ேதா�� அ��ஒளி ேதா���. அதனா� அ��� சிவ� உைற�த��வ�. அ��கி�ற 

எ�ப� அ��கி�ற என� திரி�� நி�ற�: அ��த� - ெபா���த�. 

(4) 

 

 

 

65. தி�ெநறி யாவ� சி�தசி� த�றி� 2 

ெப�ெநறி யாய பிராைன நிைன�� 

��ெநறி யா�சிவ மாெநறி ��� 



ஒ�ெநறி ஒ�றாக ேவதா�த� ஓ�ேம. 

(ப. இ.)  தி�ெநறி எ�� சிற�பி��� ெசா�ல�ப�வ� அறிவி�க அறி�� சி��� அறிவி�தா�� 

அறி��த�ைமயாகிய அறிவி�லாத அசி��� அ�லாதவ� சிவ�. இய�பாகேவ விள��� 

ேபரறிவிைன�ைடயவ� அவ�. சி�� - அறி�ைடய�. அசி�� - அறிவி�ல�. அவ� வ��த�ளிய 

ந�ெனறி ெப�ெநறி என வழ�க�ெப��. அ� ெநறியி� �த�வ�� சிவெப�மாேன. அ� ெப�மாைனேய 

நிைன��� தி�வ� �ண�ைவ ந�கிய��� சிவ�� எ��த��வ� ��ெநறியாகிய சிவமாெநறி�க� 

எ�� ெகா�க. அ�ேவ தி�வ�யி�க��ட� ெச��� ஒ�பி�லா� தனிெநறி. இவ�ைற ஒ��� ஓ�வ� 

மைற��வா� ேவதா�த� என�ப��. �வ� தமி� மைற��, �னிவரா� மணிெமாழியா� தமி� மைற 

���ெமன இ�ஞா��� ெகா�� ஒ��வேத ெச�ெநறி� ெச�வரி� சீரிய கட�. 

(அ. சி.)  ��ெநறி - ச�மா��க�; ந�ெனறி. 

(5) 

 

1. ஆரண. சிவஞானசி�தியா�, 1. 2 - 26. 

2. சிவன�. " 1. 3 - 11. 

" உண��. சிவஞானேபாத�, 6. 

66. ஆற�க மா�வ� மாமைற ஓதிைய�1 

�ற�க மாக� �ண�பயி� வாரி�ைல 

ேவற�க மாக விைள�ெச� த��ற� 

ேபற�க மாக� ெப���கி� றாேர. 

(ப . இ.)  அ�வைக� சமய�கைள�� ஆற�க�களாக� ெகா�� திக�� தமி� மாமைறயிைன ஓதிய�ளிய 

சிவெப�மாைன ம�ணக�தா� உ�ய� ெப�ெணா� �றாக� திக�� அவ�த� ேபர�� �ண�ைத� 

தி�வ��ண�ேவா� ஓதி�ண�வா� இ�ைல. இ���ைம ெதா�ைமய�, ந�ைமய�, ெம�ைமய�, 

அழியாவி�மிய�, ��ைமய� என உணரா� அய�ெமாழி அ�க�கைள�� ேவத�கைள�� அைவேய ேபெறன� 

ெகா�� ெபா��ைமேய ெப��கி� ெபா�திைன� ����கி�றா�க�. 

(அ. சி.)  ஆற�கமா� வ�மாமைற - ஆ� அ�க�கேளா� ��ய தமி�மைற. �ற�கமாக - 

மாெதா�பாகனாக. மா�டாதா� - தமி� ேவத� ஆரிய ேவத�கைள� பிரி�� அறி�� ெகா�ளமா�டாதா�. 



(6) 

67. பா��� ஒலி�� பர��� கணிைகய� 

ஆ��� அறாத அவனியி� மா�டாதா� 

ேவ�� வி��பா� விரதமி� லாதவ� 

ஈ��� இட�ெச� றிகல�� றாேர. 

(ப. இ.)  ெச�ெநறி�க� பர�� ெத�னா� எ�க�� ெதா�னா� ெதா��� சிவவழிபாடாக� ெச�� வ�� 

ெச�தமி�� பா���, ஏைன இைசெயாலி��, இவ��ட� இைண�த சிவகணிைகய� சிவெப�மானி� ���த� 

த�ைமைய விள�கி� கா�� ஆ�� ஆ�ட�� ஒ�கால�� நீ�காத தமிழக� தனி�ப��கைள ஏ���ெகா�ள 

மா�டாதா� �ைல ேவ�வி வி��பினரா� ஒ�றாக ந�ல� ெகா�லாைம எ��� சிற�த ேநா�பாகிய 

விரதமி�லாதாரா�� ெகாைல ேவ�வி ெச�வ�. அ� ேவ�வி�பய� �க�� �ற�க�லக��� ெச�� மா�� அய�� 

ேபா� ஒ�வேராெடா�வ� �ரணி� ச�ைடயி�வாராயின�. ஈ��மிட� - பய� �க�மிட�. 

(7) 

 
1. மைலயினா�. ச�ப�த�, 1. 76 - 9. 

4. ஆகம� சிற�� 

68. அ�சன ேமனி அரிைவேயா� பாக�த� 

அ�ெசா ��ப�� ���ள ஆகம� 

எ�சலி� வி�ஞக� இ�ப� ெத�ம��1 

அ�சா �க�தி� அ��ெபா�� ேக�டேத. 

(ப. இ.)  நீலேமனி வாலிைழபாக�தனாகிய சிவெப�மா� இ�ப�ெத��� தமி�� சிவாகம�கைள�� 

அ�ளி� ெச�தன�. �ைறயாத தி�வ��ண�� ைகவ�த ேமேலாராகிய வி�ஞக� எ��� ந�லா� இ�ப�ெத�ம�� 

அவ�ைற� ேக��ண��தண�. இ�ப�ெத�� ஆகம�கைள�� சிவெப�மா� தன��ரிய ஒ�பி�லா� தி��க�க� 

ஐ�த�� உ�சி� தி��க�தா� உைர�த�ளின�. அவ�றி�க� �ற�ப�வேத அ��ெபா�� எ�க. அ��ெபா�� - 

��ெபா���ைம. 

(அ. சி.)  அ�சா�க� - ஈசான�க�. 

(1) 

69. அ�ண� அ�ளா� அ��� சிவாகம� 



எ�ணி� இ�ப�ெத� ேகா�� றாயிர� 

வி�ணவ� ஈச� வி��ப� உைர�தன� 

எ�ணிநி� ற�ெபா�� ஏ��வ� நாேன. 

(ப . இ.)  தைலைம�பா�ைடய சிவெப�மா� தி�வ�ளா� அ�ளி� ெச�த இ�ப�ெத�� ஆகம�களி� 

தி��பா���களி� ெதாைக இ�ப�ெத���ேகா� �றாயிரமா��. வி�ணவராகிய �மாையயி�க� வா�� 

அ�ேளா� - சதாசிவ� ேப�றின�, சிவெப�மானி� வி�மிய மா�பிைன அ�வாகம வழி உைர�த�ளின�. சிவ� 

தி�வ�யிைணயிைன ஓவா� அ�ேய�� எ�ணி அ�வி��ெபா�ைள ஏ��வ�. 

(அ. சி.)  �றாயிர� - இல�க� ��திர�கைள�ைடயன. 

(2) 

 

70. அ�ண� அ�ளா� அ��� சிவாகம� 

வி�ணி� அமர� தம��� விள�கரி� 

அ�ண� அைற�த அறிவறி யாவி�� 

எ�ணிலி ேகா��� நீ�ேம ெல��ேத. 

(ப. இ.)  சிவெப�மா� தி�வ�ளா� அ�ளி� ெச�த சிவாகம� அய� மா� உ�ளி�ட ேதவ�களா�� 

விள�கி�ெகா�ள ��யாத அ�ைமயான�. அ� சிவாகம�களி�க� சிவெப�மா� அ�ளி�ெச�த ெம��ெபா�� 

உ�ைம ைகவர� ெச��� சிவ�ண��� சிற�பிைன அறியாவி�டா� அளவி�லாத அைவ ���� நீ�ேம� 

எ����ேபா� பய�தாரா ெதாழி��. 

(3) 

 
1. (பாட�) அ�சலி��பி ய�ப�த�வ��. 

71. பரனா�� பராபர� 1 கா�� உலகி� 

தரனா�� சிவத�ம� தாேனெசா� கால�� 

அரனா� அமர�க� அ��சி�� ந�தி 

உரனாகி ஆகம� ஓ�கிநி� றாேன. 

(ப. இ.)  சிவெப�மா� வி�மிய ���தலா� பரனா� நி�� த� தி�வ�யா� உணர�ப�� உவைமயிலா� 

கைலஞானமாகிய அபர�� ெம��ஞானமாகிய பர�� �ைறேய சிவன�ேய சி�தி��� தி��ெப�� 



சிவஞான�தா����, பவமதைன அறமா��� பா�கினி� ஓ�கிய ஞான�தா���� நீ�கா� உடனா� நிைற�� 

அ�ளி� ெச�தன�. அ�ஙன� அ�ளி� ெச�� உலகினி� சிவ��ணிய�க�� எ�லா� ேமலான� சிவ வழி 

பாடாகிய �ைசயா��. அ� சிவ��ணிய�ைத� தாேன ெச�� கா��� வழி கா��யா� ��னி�� 

தி�விைடம��ரி� தாேன த�ைன வழிப��� கா��ய�ளின�. அ� �ைறயா� சிவ�லக�தவ� வழிபா�� 

�ரிவாராயின�. அவ�களா� வழிபட�ப�� ந�தி�� அவ�க�� உ�தியளி�த���ப� ஆகமமாக ஓ�கி நி�ற�ளின�. 

'ஆகம� ஆகிநி�ற�ணி�பா� தா�வா�க' எ�ப�� இ���ைமைய வலி�����. 

(அ. சி.)  தர� - பரிபாலி�பவ�. உரனாகி - தி�ைம�ைடயவனாகி. 

(4) 

72. சிவமா� பர�தினி� ச�தி சதாசிவ� 

உவமா மேகச� உ��திர ேதவ� 

தவமா� பிரமீச� த�மி�தா� ெப�ற 

நவஆ கம�எ�க� ந�திெப� றாேன. 

(ப. இ.)  சிவ� எ�� ெசா�ல�ப�� ேமலா� ெபா�ளினிட��� தி�வ�ளா� அ�ைனயாகிய ச�தி��, அ� 

ச�தியினிட�தி��� அ�ேளானாகிய சதாசிவ��, சதாசிவ�தினி�� ஆ�டானாகிய மகேச��, அ� 

மேகசனினி�� ஆசானாகிய ந�திய�கட���, அர�, அரி, அய� எ��� இவ�க� த�க����ேள ெப�ற 

சிவாகம�க� ஒ�ப�� எ�ப. அைவ ���� எ�க� ஆசானா� ந�திய�கட�� ெப�றன� எ�ப. உவமாமேகச� - 

இர�� மேகச�. அ�வி�வ�� ஆ�டா� ஆசா� என�ப�வ�. 

(5) 

73. ெப�றந� ஆகம� காரண� காமிக� 

உ�றந� வீர� உய�சி�த� வா�ள� 

ம�ற� வியாமள மா��கா ேலா�தர� 

��றந� ��பிர� ெசா�� ம�டேம. 

(ப. இ.)  ேமேலாதியவா��ள சிவாகம�க� ஒ�பதி� தி�� ெபய�க� வ�மா�: 1. காரண�, 2. காமிக�, 3. 

வீர�, 4. சி�த�, 5. வா�ள�, 6. வியாமள�, 7. காேலா�தர�, 8. ��பிர�, 9, ம�ட� எ�பன. 

(6) 

 
1. சிவன�ேய. 12. ச�ப�த�, 70. 



 

74. ஆகம� ஒ�பா� அதிலான நாேல� 

ேமாகமி� நாேல� ��ேபத ���ட� 

ேவகமி� ேவதா�த சி�தா�த ெம�ைமெயா�� 

ஆக ���த அ����த ைசவேம. 

(ப. இ.)  ேம� (72) ஓதிய சிவ� �தலாக��ள ஒ�பதி�ம� வழியாக வ�த சிவாகம�க� 

இ�ப�ெத�டா��. பிற�ப��� சிற���� வாழ வழிகா��வதா� இ�வாகம�க� ஏைன� சமய�தா� ��� 

ேவதாகம�க� மய��வ�ேபா�� மய��� த�ைமயன அ�ல. அதனா� இைவ ேமாகமி� ��க� எ�� 

எ�லாரா�� பாரா�ட�ப�வன. இ�வி�ப�ெத��� ��� பாக�களாக� பிரி�க�ப���ளன. அைவ தி��ேகாவி�, 

தி���, நா�விழா, சிற�� விழா �தலியன �ரிய ேவ��ய �ைறைமகைள வ������� ெச�ைக� ப�தி��, 

வழிபா��� ப�தி��, ��ெபா���ைம த�பி�றி� ெதளி��� ெம��ண��� ப�தி�� என ��றா�. இைவ 

�ைறேய க�ம கா�ட�, உபாசைன கா�ட�, ஞான கா�ட� என� ெபய� ெப��. ேக��லாத ேவதா�த சி�தா�த 

ெம��ைமகளாகிய ��ெபா�� ���க� ஒ�றாவனேவ. ஆயி� இைவ ���� ��பிர��� ஒ�றாக ேம�ெகா�� 

ஒ��ேவா� ��த ைசவ� என�ப�வ�. ேவக� - ேக�. கல�பி�ைம - தனிைம. 

(7) 

 
5. அ�தண ெரா��க� 

75. அ�தண ராேவா� அ�ெதாழி� ���ேளா� 

ெச�தழ� ஓ�பி�� ேபா�� நியம�ெச�� 

அ�தவ ந�க� ம��நி� றா�கி��� 

ச�தி�� ஓதி� சட�க�� ேபா�கேள. 

(ப. இ.)  அ�தண� எ�� சிற�பி��� ெசா�ல�ப�ேவா� அறேவா�. அவ� பிற�பற �ய�� ெப�றிய�. 

இைறபணி நி��� �ைறயின�. அதனா� அவ� த��ைன�ப�� அ�� �ைன�பா� ெச��� இ�ளி� ெதாழிலின�. 

அதனா� அ� ெதாழி� அ� ெதாழி� என வழ�க�ப�ட�. அ�ெதாழி� எ�ப� ெதாழி�பய� ெச�தாைர� சாரா� 

அ�றெதாழி� எ�பதா�. இ� ெதாழிலிைன ஏ�விைன எ�ப�. ஏ�விைன எனி�� ஆகாமிய� எனி�� ஒ�ேற. 

இத�� அ�றெதாழிெலன� ெபா�� ெகா�ளா�, ஆ�வைக� ெதாழிெலன� ��த����. அைவ வ�மா�: ஓத�, 

ஓ�வி�த�, ேவ�ட�, ேவ�பி�த�, ஈத�, ஈவி�த� எ�பன. இவ��� ஈவி�தைல வி��� ஏ�ற� என� ��வா�� 



உள�. ெச�ய ேவ��� கால�களி� எ�லா� ெச�தழ� ஓ��� ெச�ைமய�. உரிய கால�க� எ�லா� எ�பேத 

��ேபா�� எ�ப�. நியம� ெச�த� எ�ப� இயம நியம� என� �ற�ப�� எ�வைக ேயாக�����க�� ஒ��. 

அதைன இய�ற� எ�பதா�. அ�ல� தவறா� ெச�ேவெமன ேம� ெகா�ட ெச�ைக எனி�மா�. அவ�க� 

�றி�ேகா� ெகா��தலாகிய 

 

 

  



நியம�திைன� �ரி��, சிவைன வழிப�� அழகிய ந�றவ� ெதா��� உைற�� நி�� த�கைள அத�ேக 

ஒ��வி�� ஓதேவ��ய கால�களிெல�லா� தி��ைறக� ஓதி� ெச��� பணியி� ����றி� ெச�வா. 

சட�� - ெச��� பணி, கரண�. அ��த� - ����றி� ெச�த�. 

(அ. சி.)  அ�தண� - அறேவா�. அ�ெதாழி� - ஓத�, ஓ�வி�த�, தவ�, ேவ�ட�, ஈ�ட�, ஈத�. 

(1) 

76. காய� திரிேய க��சா வி�திரி 

ஆ�த� �வ�ப� ம�திரமா� ��னி 

ேநய� ேதேரறி நிைன��� ேநய�தா� 

மாய��� ேதாயா மைறேயா�க� தாேம. 

(ப. இ.)  காய�திரியாகிய உைமய�ைமயாைர��, ஆராய� ெப�கி�ற சாவி�திரியாகிய 

நாமகைள�� வழிப��� பய� ெப�த��ரிய வழிவைககைள ஆரா�த�� உவ�ப�. அவ�றி��ரிய 

ம�திர�கைள�� �ய ெந�சிட�� நிைன�ப�. நிைன��� ேபர�பாகிய காதலாக இ��� அ� மைறேய 

நிைனவா� உைற�� நி�பதா� ஏைன மாயாகாரிய� ெபா��கைள� சிறி�� ெபா��தா�. அ�தைகேயாேர 

ெச�தமி�� சிவமைறேயா� என�ப�வ�. 

(2) 

77. ெப�ெநறி யான பிரணவ� ஓ��� 

��ெநறி யா�ைர ��நா� ேவத� 

தி�ெநறி யான கிரிைய யி��� 

ெசா�பம தாேனா� �களி�பா�� பாேர. 

(ப. இ.)  ஓெமாழியான� ஏைன ம�திர�களி� விரிவி��� அவ�றி� ஒலி�பி��� தாயா� 

அைம�த�. அதனா� அ� மைற ெப�ெநறிெயன�ப��. அதைன அ�� வல�தா� ஓ���, சிவ��வி� 

தி�வ�� ெநறியா� தி�ைவ�ெத��தி� அ�மைற ேக��, அ� ேக�வியாகிய உபேதச�தினா� 

தி�ெநறியான தி�வ�ைள� ைக ஏ�� நட�ப�. அ�தைகேயாைர� சிவவ�வினராக அ� மைற ெச���. 

அ�ஙன� சிவவ�வாேனா� ��றம�ற சிவமைறேயாராவ�. இவேர தமிழக��� பா��பாராவ�. �க� - ��ற�. 

(அ. சி.)  ெப�ெநறி - ��தி மா��க�. ��ெநறி - ச�மா��க�. 

(3) 



78. ச�திய ��தவ� தா�அவ� ஆத�� 1 

எ��த�� இ�திய� ஈ��ேய வா�ட��2 

ஒ�த உயி�க� உ�டா �ண����� 

ெப�த� அ��த� மா�� பிரமேம. 

(ப. இ.)  ��ெபா�� உ�ைம கா�டலாகிய தி�வ��ண���, சிவ�ைத� ேப�தலாகிய ந�றவ�� 

ெச�ெநறிெயா��வா� தானவனாதலாகிய சிவவ�வி�� உ����களா��. அ�வ�� தவ�திைன 

ேம�ெகா�வா� ஐ�ெபாறியட��தைல �த�க� ெச�த� ேவ���. 

 

1. நானவென�, சிவஞானேபாத�, 10 - 1-1. 

2. நாேனேயா. 8. தி�ேவசற�, 10. 

அ�ெபாறிக� த�வழி மீளாத இட�� அ�� �ைணயா� வா�� ந�வழி�ப���த� ேவ���. க��� உ���� 

கரண�� ெகா���ள உட��� அ��ட�பக�� விைன�கீடாக� ெபா��தி� பிற�� இற�� உழ�� உயி�� 

ெவ�ேவெற�� க�தா� ஒ�ெற�ேற க�திய ம��ண�� நீ�க�ெப�� ெவ�ேவெற��� உ�ைம ேதா�றி� 

க�ட��� நி�ற நிைலயி� சிவ வ�வா�வ�. 

(அ. சி.)  இ�திய� ஈ�� - �ல�கைள அட�கி. ெப�தம��த� - பாச� நீ��த�. 

(4) 

79. ேவதா�த� ேக�க வி��பிய ேவதிய� 

ேவதா�த� ேக���த� ேவ�ைக ஒழி�தில� 

ேவதா�த மாவ� ேவ�ைக ஒழி�திட� 

ேவதா�த� ேக�டவ� ேவ�ைகவி� டாேர. 

(ப. இ.)  ��ெபா�� நா��� தமி�மைற ��வா� ேவதா�த� ேக�க அய��ல மா�தரா� ேவதிய� வி��பின�. 

ேவதா�த�ைத� ேக��� ெந�நா� நிைலயாக� ெச��வ�� ெகாைல�ைல ேவ�வியிைன வி�ெடாழியா�. உ�ைம 

ேவதா�தெம�ப� த�ைன� சிவ��� அ�ைமெயன� ெகா�� அவ� அ��வழி நி�பேத ேவ�ைகயா�� 

தன�ெகன ஒ� சிறி�� எ�வைக ேவ�ைக�� இலனாயி��த�. ேவ�ைக அக�ற இடேம ேவதா�த� ேக��� 

பயனைடத��ரிய நய�ேச� த�தியிடமா��. அ� நிைலயி� ேவதா�த� ேக�டவ� ேவ�ைகவி�ட சிவநா�ட��ற 

வி�மிேயாராவ�. ெகாைல�ைல ேவ�வியா� எ��� பய� நிைலயிலா� சி�பய�� பாவவாயி�மா��. 



(அ. சி.)  ேவதா�த� - ேவத�தி� ���. 

(5) 

80. ��� சிைக�� �வலி� பிரமேமா 1 

�ல� கா��பாச ��சிைக ேகசமா� 

�ல� ேவதா�த� ��சிைக ஞானமா� 

��ைட அ�தண� கா�� �வலிேல. 

(ப. இ.)  பிற�ெபா��� எ�லா�யி���� ஆதலி� சிற�பாகிய ெபய� ெப�வ� �ய அக��ற 

ெவா��க�தினாேலயா�. �றவைடயாள�க� அகெவா��க�ைத� கா��� அறி�றிேயயா�. அகெவா��கமி�லாம� 

�றெவா��கமாகிய அைடயாள� ம��� ெகா�வ� த�ைன�� பிறைர�� வ�சி��� பாவ� ெசயேலயா�. 

அ��ைறயி� ேப�ெகா�ட பா��பா� ���� உ�சி� ��மி�� விடா� ப�றி� ெகா�� த�ைம� பா��பா� எ�ப�. 

இைவ பிரம�த�ைம�ண���� உ�ைமயாகா. அ� �றி�ேப �வலி� பிரமேமா ெவ�ப�. �ெல�ப� கயி�. சிைக 

எ�ப� மயி���. இவ�றி� அக அைடயாளமாக நீ�கா உயி� ஒ��கமாக��ளன �ைறேய மைற ����, அ� 

��பா� ெபற�ப�� ��ெபா�� உ�ைம� தி�வ��ண��ேமயா�. ெத�வ அ�� ��ைட அ�தணைர� காணி�, 

 
1. ேகா��. அ�ப�, 50 - 40 - 8. 

 

 

  



இைவ ஒ�ெவா�வ���� ெச�விதி� �லனாத� ேவ���. 

(6) 

81. ச�திய� இ�றி� தனிஞான� தானி�றி 

ஒ�த விைடய�வி� ேடா�� உண�வி�றி� 

ப�தி�� இ�றி� பர�உ�ைம யி�றி� 

பி�ேத�� �ட� பிராமண� தாம�ேற. 1 

(ப. இ.)  உலகிய� ஒ��க��ைம��, அ�ளிய� ஆ�வா� இைற, உயி�, தைள எ��� ��ெபா�� 

உ�ைம�� ச�திய� என�ப��. அ�தைகய ச�தியமி�றி, ஒ�பி�லாத சிவெப�மாேன ���த� எ��� 

தனி ஞானமாகிய தி�வ� உண�வி�றி, மன� ேபானவாேற ெபாறிகளி� ெச�� �ல�கைள �க�வதாகிய 

ேவ�ைகயிைன வி��� தி�வ�யிைன �ண�� உண�வி�றி, இவ�றா� ஆ�யி��ெகா�நனா� 

சிவெப�மா� மா�� விைள�� அழியா� காதலா� ப�தி�மி�றி, மிக எளியவ�� ந�பிெயா��� கட�� 

உ�ைம� ேகா�மி�றி, ஐ��ல� �க�விேல ம�� ெகா�� இ���� அ�ைமயா�, ெம��ெபா�ைள 

நாடா� திரி�� �ட�க� எ�ஙன� பிராமண�க� ஆவா�க�? ஒ� கால��� பிராமண� ஆகா�. 

(அ. சி.)  பிராமண� - பிரமைன வண��கிறவ�க�. (வி��ைவ வண��ேவா� ைவணவ�; 

உ��திரைன வண��ேவா� உ��திர ப�கண�தா�; மேகசைன வண��ேவா� மாேக�ர�.) 

(7) 

82. தி�ெநறி யாகிய சி�தசி� தி�றி� 2 

��ெநறி யாேல ��பத� ேச��� 

க�ம நியமாதி ைகவி��� கா�� 

�ரிய சமாதியா� ��மைற ேயா��ேக. 

(ப. இ.)  ஆ�யி� ���ண�ேவா�� சி��ண�ேவா�� ���ண�வதாகிய சி���, இ�� 

மல��ட� கிட�� ஏ�� அறியாததாகிய அசி��� ���ண�வாகிய தி�வ��ண�ைவ� சா��த இட�� 

இலவாெயாழி��. அ� ேப�றிைன� ைகவர� ெச�வ� தி�ெநறியா��. அ�ேவ ��ெநறிெய��� 

ெசா�ல�ப��. இ� ெநறியாேல சிவ��வி� தி�வ�யிைன� ேச��� நா�கட� வழிபா� �தலிய ப��ைற� 

பயி�சிகெள�லா� நி�ைடயாகிய சமாதியி�க� ஏ�ப�� நாலா� நிைலயா� ேப�ற�க�தி�க� 



(�ரியநிைல) தாேம பக� விள���ேபா� அட�கிவி��. அ�நிைல�க� சிவ�ண�வாகேவ இ��ப�. 

அ�தைகேயாேர �ய சிவமைறேயாராவ�. 

(அ. சி.)  தி�ெநறி - ேவத� தி�ெநறி, ேவதமா��க�. ��ெநறி ச�மா��க�. 

(8) 

 

1. சாவ��. 8. தி��சதக� 1. ெம��ண�த�, 4 

" ப�ெபா��, கா�சி. த�கீச� படல�, 22. 

2. அறியாைம. சிவஞானசி�தியா�, 8 - 2 - 20. 

83. மைறேயா ரவேர மைறயவ ரானா� 

மைறேயா�த� ேவதா�த வா�ைமயி� ��ைம 

�ைறேயா�த� ம���ள ேகாலா கலெம�� 

அறிேவா� மைறெதரி� த�தண ராேம. 

(ப. இ.)  சிவமைறயி� ெம��ெபா�ைள� சிவ��வா� உண�� அவேர சிவமைறயவ�. ஆனா� அவ�க��ரிய 

மைற��வா� ெபற�ப�� வா�ைம ��ைம இவ�றி� �ைற�ைடேயா� ெச��� �ற� ெசய�களைன��� பிற� ெம�ச� 

ெச��� ஆ�ல நீர எ�� ெம�யறி�ைடேயா� ��வ�. அ�ஙன� அ�சா� ��� வ�ச ெந�சமிலாேர சிவமைற 

ெதரி�த சிவ அ�தணராவ�. �ைறேயா� எ�பத�� அய�ெமாழி �� வழி ெயா��ேவா� எ�ற�� ஒ��. 

ேகாலாகல� - ச�ைத ���ைர�ச�; ஆ�ல�. 

(9) 

84. அ�த�ைம ��ட அ�மைற ய�த��� 1 

சி�ைதெச� அ�தண� ேச�� ெச���வி 

ந��த� இ�ைல நரபதி ந�றா�� 

அ�தி�� ச�தி�� ஆ�தி ப��ேம. 

(ப. இ.)  சிவ வழிபா� ெச��� ெச�ெநறியின� இய�ைக அ�த�ைம�ைடேயாராவ�. 'ேவதா�த� ெதளிவா� 

ைசவ சி�தா�த�' எ�பதனா��, 'சிவாகம�க� சி�தா�தமா��' எ�பதனா�� அ�மைறய�த��� சி�ைதெச� 

அ�தண� ஆகம�தராவ�. அ�தைகேயா� சிவைன மறவா� தி��ைட ந�ேலாராவ�. ந�ேலா� - சிவஞானி. 

அ�தைகேயா� ேச�� ��ணிய� ெத��ல� எ�வா�றா�� ேகெட��த� இ�ைல. மா�த� ஆ�சி� தைலவனா� 



ேவ�த�� ெச�ெநறிெயா�கி ந�றா�வ�. அ�தி�� ச�தி�மாகிய சிவவழிபா��� கால�களி� தவறா� வழிபா� 

�ரிதலாகிய ஆ�தியிைன அ�தண� ெச�வ�. ஆ�தி - �ய ஆ�பா�. 

(10) 

 
1. (பாட�) அறேவ� ஆகம��� 

6. ஆ�தி ேவ�ட� 

85. வைசயி� வி��ெபா�� வா�� நில�� 

திைச�� திைசெப� ேதவ� �ழா�� 

விைசய� ெப�கிய ேவத �தலா� 

அைசவிலா அ�தண� ஆ�தி ேவ�கிேல. 

(ப. இ.)  மல�பிணி��� அ� காரணமாக ேநரி�� பிற���, இற���, இ�விைன��, ம���, விைன�க��� 

�தலிய உயி�� ��ற�க� வைச என�ப��. அ�தைகய வைச ஏ�மி�லாத வி��ெபா�ளா� சிவெப�மாைன, ('அ�� 

ேச��த ெந�சினா��� அ�ல� இ�ைலயாதலி�' அ�தைகேயா� அைசவிலா� என�ப�வ�.) அைசவிலா அ�தண� 

பாலவியா� ஆ�தி ேவ�ப�. அ� ேவ�வி� பயனா� வா�� நில�� திைச�� மாறா வள� ெப��� ெசழி�பிைன எ���. 

அ�வ�திைசயி�க� வா�� ெத�வ�க�� அ� ெத�வ இன�களாகிய ��ட�க�� உ�விைன எ���. த�வழி 

ெயா��� த�காரைனவ�க��� தீெதாரீஇ ந�றி�பா� உ���� வழி கா��வதா� மைற ெவ�றிைய� த�� 

வி�மியதாயி��. எனேவ ெவ�றியிைன� ெப�க� ெச��� ேவத�ைத �த�ைமயாக ைவ�க� ெப�ற�. அதைன 

�த�ைமயாக� ெகா�� சிவ ேவ�வி ேவ�பேத தவலி� தவ ேவ�வியா�. 

(அ. சி.)  ஆ�தி ேவ�ட� - ஆவி� ெந�ைய� பற�ைபயி� வி�� எரி வள���, எரி��வராகிய 

சிவெப�மாைன வண�க�. பற�ைப - சி��� - சி�வ�. 

(1) 

86. ஆ�தி ேவ��� அ�மைற அ�தண� 

ேபாகதி நா�� �ற�ெகா�� ���வ� 

தா�விதி ேவ��� தைல�ப� ெம��ெநறி 

தாமறி வாேல தைல�ப�ட வாேற. 

(ப. இ.)  அ�மைற வழிேய ெந�ெசாரி�� ேவ�விேவ��� அ�தண� தி�வ��ண�வா� மீளா நிைலயா� 

சிவ�ேப�றிைன எ�ணி, பிறழா நிக��சியா� ஊ�� பயைன உ�ள� ெகா�ளா� உட�ழா� �க�வ� அ�வ�தண� ஏ� 



விைனயாகிய ஆகாமிய�ைத ஆ�டவ� ஏ�� விதியா���ப� வி���வ�. அத� ெபா��� ெம��ெநறியிைன� 

தைல�ப�வ�. ேம�� தி�வ��ண�வா� ���ண��� சி��ண��� நீ�கி ���ண��� த�மறி� அட�கி� தா� 

அ�வறிவாகேவ நி�ப�. அதனா� தாமறிவாேல அ� வ�தண� தி�வ�ைய� தைல�ப�ட �ைறைமயா�� எ�றன�. 

தைல�பட� - அ��ட� ேச�த�. 

(அ. சி.)  ேபாகதி - ��தி மா��க�. 

(2) 

87. அைண�ைண அ�தண� அ�கி�� அ�கி 

அைண�ைண ைவ�ததி� உ�ெபா� ளான 

இைண�ைண யாம� திய��� ெபா�� 

�ைணயைண யாயேதா� ��ெநறி யாேம. 

(ப. இ.)  ெச�ெநறி�க� ெபா��திய உலகி��� �ைணயாகிய அ� வ�தண� ேவ�வி�� சிற�த சிவ 

ேவ�வியிைன ஆ�யி�ேதா�� அைண�� வழி��ைணயாக நி��� சிவெப�மாைன �த�ைமயாக ைவ��� �ற�ேத 

�ரிவ�. அவ� அ� ேவ�வியிைன ெயா�� உயி���� பயி�சியா� அக�� ேவ�வி ெச���ேபா�, �ைணயா�� 

ெபா���� சிவெப�மா� ெவளி�ப�� விள�கி� ேதா��வ�. அ� நிைலேய �ெநறியாகிய ந�ெனறி எ�ப. 

(3) 

88. தாேன 1 வி��ப� றிர��� தரி�திட 

நாேன 2 விட�ப� ேமெதா�ைற நாடா� 

�ேம� நா��க� ��ணிய ேபாகனா� 3 

ஓேம�� ஓரா �திஅவி உ�ணேவ. 

(ப. இ.)  ெச�தாமைர மலைர இ��ைகயாக� ெகா�ட நா��க� �தலாயினா���� ��ணிய� 

ேபாகனா��ளவ� சிவ�. அவ� தி�வ�ைய அ�றி ேவெறா�றிைன�� எ�ணா� அதைனேய எ�ணி ஓ 

மைறெமாழி�� ஆ�தி ெச�யி�, அ�வா�தி�பயனா� யா� என� எ��� இ�வைக� ப��� தாேன வி��. 

அ�ஙனமி�றி எ�னா� விட�ப�� த�ைமயேதா? 

(அ. சி.)  ப�� இர�� - யா�, என� எ��� அக�ப��, �ற�ப���க�. 

(4) 

89. ெந�நி� ெறரி�� 4 ெந���ட ேரெச�� 

ைமநி� ெறரி�� வைகயறி வா�க�� 



ைமநி� றவி�த� ம�தின மா�எ��� 

ெச�நி�ற ெச�வ� தீய� வாேம. 

(ப. இ.)  �றவி�ைள� ேபா��த�� அக��, ெந���, திரி�� தீ�� ஒ���� எரி�� விள�ைக�ேபா�, 

அக�ேத��ள ைம ேபா�ற ஆணவ வ�லி�� சிவனா� தி�வ��ண�வா� அக��. அ�தி�வ��ண�� 

தி�ைவ�ெத��ைத இைடயறா� எ��� ெபா�� மைறயா� வா����. அ� ��ைம உண�வா��� இ��மல� 

தாேன அக��. அ�தைகய ந�னா� ெச�த��ரிய ெச�ெநறியி� நி��� ெபா�னாளா��. அ� ெநறியா� ெபற�ப�� 

அழியா� ெச�வ� தி�வ�� ேப�. அ� மலவி�ேளா��� ேபரறி�� �டரா� தீயா��. 

(அ. சி.)  ைம - மல�. ெந� - அறி�, ஞான�. 

(5) 

90. பாழி அக�� எரி�� திரிேபாலி�� 

ஊழி அக�� உ�விைன ேநா�பல 

வாழிெச� த�கி உதி�க அைவவி�� 

வீழிெச� த�கி விைன�� மாேம. 

 
1. (பாட�) தாேம. 2. (பாட�) நாேம. 

3. நாக�தைணயா�. ச�ப�த�, 1. 85 - 9. 

4. ெச��ஞி�ற. அ�ப�, 4. 80 - 5. 

(ப. இ.)  ெபரிய அக�ேபா� காண�ப�� ேவ�வி���ட��, அத�க� காண�ப�� திரிேபா�ற ஆ� அ�தி 

�தலிய ��ளிக�� அைம��� சிவெப�மாைன ���தலா� ெகா�� மாறா உ�தி�ட� ேவ�வியிைன� �ரிய, 

ெந�நா� வா�த�� ேவ��ய கால எ�ைலயாகிய ஊழி�� ெப���; ெபா��த ேவ��ய ��ப இ�ப� ��பாடாகிய 

இ�விைனயா� வ�� ேநா�க� பல வி��தழி��. அ�ஙன� அைவ வி�வத��� காரண�, சிவ ேவ�வி� பயனாக 

விைள�த தி�வ��க� கைட�கணி��� ���னா� ஏ�ப�� ��தேலயா�. விழி வீழிெயன நீ�� நி�ற�. 

வி�தைல� ெச�த� எ��� ெபா�� த�� ெதாழி� ெபய�மா�. ��ளி - பா�மர����. 

(அ. சி.)  பாழி - ப�ள�, �ழி. வீழி ெச�� - பா���. 

(6) 

91. ெப��ெச�வ� ேகெட�� ��ேன பைட�த 

அ�� ெச�வ� த�த தைலவைன நா�� 



வ��ெச�வ� தி�ப� வரவி�� ெத�ணி� 

ப��ெச�வ� தா�தி ேவ�கநி� றாேர. 

(ப. இ.)  ெப��� ெச�வமாகிய ஏ�விைன பிறவி�� வி�தாகிய ேக��ைன� த�ெம�� த��ைன�ப�ற 

அ�தண� ெச�வ�க� தா�களாக ��பிறவிகளி� ெச��ெகா�ட எ��விைனயாகிய ச�சித�தினி��� எ�� 

ெகா�ள�ப��, மாறாத ஊ�விைன� ெச�வ� த�த தைலவனாகிய சிவைன ந�லா� பல�� நா�வ�. அவனாேல வ�� 

தி�வ�� ெச�வ�, ேபரி�ப� த�வதா��. அ� வரவி��த வ�ளைல எ�ணி� �ற� ெபா�ளா� விள��� ெபரிய 

ெச�வ�கைள� சிவஞான� கி��த�� வாயிலாகிய சிவேவ�வியி�பா� ப�றற ஆ�தி ெச�வேத ெம� ேவ�வி எ�க. 

ப��ெச�வ� - தழ�. 

(அ. சி.)  ெப��ெச�வ� - ெப��� ெச�வ� - அதாவ� ஆகாமிய�. ��ேன பைட�த அ�� ெச�வ� - 

ஊ�விைன - வ�விைன. ப�� ெச�வ� தா�தி - ��தி பய��� ஆ�தி. 

(7) 

92. ஒ��ட ராைன உல�பிலி நாதைன 

ஒ��ட ராகிஎ� ��ள� தி��கி�ற 

க��ட ேரா�உல ேக�� கட�தஅ� 

த��ட ேராம� தைலவ� 1 மாேம. 

(ப. இ.)  அறவ�வா� ஒளிமி�க ஆேன�ைற ஊ��� வ�� தைலைம�பா�ைடய சிவெப�மாைன, எ��� 

ெபா�றாைமயாகிய எவ���மி�லாத ஏ�மி�க �த�வைன, ேபரறி�� ெப���டரா� எ� உ�ள�ேத. 

வீ�றி��த��கி�ற ஒளி�ெபா��க��� ஒளிெகா��த��� ���ட�� க�ேணாைன, ���த�வ� எ�ப�. 

அவ� ஏ� உலக� 

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

" நாேன. ஆ�ரா�, 7. 21 - 6. 

கைள�� கட�த நிைலயி� த��டராக நி�ற��வ�. அ�தைகய த��டேராைன� சிவமைறேயா� ஓம� 

தைலவனாக� ெகா�வ�. அவேன உ�ைம ஓம� தைலவ�மாவ�. 

(8) 

93. ஓம��� அ�கியி� உ��ள� எ�இைற 

ஈம��� அ�கி 1 இரத�ெகா� வா�ள� 



ேவம��� அ�கி விைள� விைன�கட� 

ேகாம��� அ�கி �ைரகட� தாேன. 

(ப. இ.)  அ�ெச��தா� ெச�ய�ப�� ஓம��� வள��கி�ற சிவ ேவ�வி� தீ�� சிவெப�மாேன; அவேன 

ந� தைலவ�. ஒ�ெவா�வரி� இ�தி� கால��� ெச�ய�ப�� அ�திேய��யாகிய ெப�மண ேவ�வி� தீ�க� 

விள��பவ�� அவேன. இரத�ெகா�வா�: அ�ேவ�வி� தீயிைன� ேதராக� ெகா�ட��பவ�. இணெரரிேதா� 

வ�ன விைளவா� வ�� விைன�பய� கட� ேபா�ற�. அ� விைன�கடைல அழி�ெதாழி�ப� மி�க ஒளிேயா� 

காண�ப�� ஒலி�கி�ற கட� ேபா�ற ெப�ேவ�வி� தீ எ�க. (அதனா� ெபற�ப�� தி�வ��ண�ேவ ேவ�வி� தீ 

எ�க.) 

(அ. சி.)  ஓம� - பிரணவ��ட� ��ய ம�திர�தா� ெச��� அ�கினி காரிய�. இ� வடெமாழியி� ேஹாம� 

என வழ�க�ப�கிற�. ஈம��� அ�கி - ��கா��� ெச��� அ�கினி காரிய�. அ�திேய�� - ஈம�கட�. 

(9) 

94. அ�கி நி���� அ��தவ� 2 ஆரண�� 

அ�கி இ���� வைகய�� ெச�தவ� 

எ��� நி��தி இைள�ப� ெப��பதி 

ெபா�கி நி���� �கழ� வாேம. 

(ப. இ.)  ெம��ெபா�� அைடயாளமாகிய சிவ��டேர சிவேவ�வி� தீயா��. அைத உலகி�க� 

நி�வினவ� அ��தவனாகிய சிவ ெப�மா�. அவ� வழி�ப�� அ� ேவ�வியிைன நடா��� சிவமைறேயா�� 

அ��தவ� என�ப�வ�. அ� தவ�ேதா� வாயிலாகேவ அ� ேவ�வி �ைறயிைன விள��� ெச�தமி�� தி�நா�மைற, 

�ைறயாகிய ஆகம� அ�ளி� ெச�தவ�� சிவேன. அ� விைற�லி� வழி எ�க��. ேவ�வியிைன� ெச�ய 

ஆ�யி� இைள�பிைன எ���. அ�விைள�பகல� ெப��பதியாகிய வழி�ேபறா� சிவ�லக�திைன எ��வி�ப�. 

சிவெப�மா���� அவைன வழிப�� சிவமைறேயா���� மி��� நிைலெப�� ெபா�றா� �க� இ�ேவயா�. 

(அ. சி.)  ஆரண� த�கி - தமி� ேவத ஆகம�களி� �றிய சிவா�கினி. 

(10) 

 
1. ஏ�க�. ச�ப�த�, 3. 125 - 5. 

2. இ�ன��. " 3. 71 - 4. 

7. அரசா�சி �ைற 



95. க�லா அரச�� கால�� ேநெரா�ப� 

க�லா அரசனி� கால� மிகந�ல� 

க�லா அரச� அற�ஓரா� ெகா�ெல�பா� 1 

ந�லாைர� கால� ந�கநி� லாேன. 

(ப. இ.)  அற�ைற க�லா�, ஆ�டவ� நிைனவிைன� ெகா�ளா�, அ��வழி நி�லா�, ம��வழி 

ெயா��� ம�னேன க�லா அரச� என�ப�வ�. உயிைர�� உடைல�� கால� பா���� பிரி��� ���வ� கால� 

என�ப�வ�. இ�வி�வ�� ������� வ�ெசயலா� ஒ��ெகா�ப�. ஆயி�� �ைறைம வ�விய பழி 

ப�க�லாவரசைன� கா���� �ைறைம வ�வாத கால� மிக ந�ல�. கால� கால�கண�ைக �ைறயாக� 

ெகா�� நட�பவ�. அ�ப�றிேய 'கால�� கால� பா����' எ��� க��ைர�� எ��த�. ந�ெலா��க� க�லாத 

அரச�, அறமாகிய மைற�லிைன ஆ�ேறா�ட� ஆ��தறி�� உள�ெகா�� அத�ப� ஒ�கா�. அதனா� 

எ�காரண�மி�றி ந�லவ�கைள�� நிைன�த நிைன�தப� ெகா�ல� ெசா�லி அ�ல����வ�. தி�வ��ண�� 

ைகவர� ெப�ற ந�லாராகிய சிவஞானிகைள� கால� ெந��கா�: ��பா��ய� ஆ�ைடய பி�ைளயா� 

தி�மட�தி� தீைவ�க இண�கிய� க�லா அரச� ெகா�ைம��� கா�டா��. 

(அ. சி.)  க�லா அரச� - அரச நீதிகைள� க�லா அரச�. ம�நீதி க�ட ேசாழ� ெச�த ��, தி���ற� 

�தலியன. ம��மி�தி அ�ல. 

(1) 

96. நா�ேதா�� ம�னவ� நா��� தவெநறி 

நா�ேதா�� நா� யவ�ெநறி நாடாேன� 

நா�ேதா�� நா� ெக��ட ந��மா� 2 

நா�ேதா�� ெச�வ� நரபதி ���ேம. 

(ப. இ.)  ேவ�தனா� சிவெப�மானி� ெம���ைண ெகா�� நாடா�� ம�னவ� த� நா��� ஒ�ெவா� 

நா�� பிற��ெகன வா�� ெபரிேயாரி� தவெநறி ெச�ைமயாக நிக�கி�றதா எ�� க�காணி�த� ேவ���. 

தவெநறி பிைழ�தா�� அ�ெநறி��� பிற� ஊ� இைழ�தா�� நா������ ேபா�க ��யாத ெபா�லா�� விைள��. 

அதனா� இ�றியைமயாத க�காணி�� �த�க� தவ ெநறி�க� ேவ���. அத� பி�� ம�னவ� த�பா� ஏ�� 

��ற� உளதா, எ�� ஆரா�த� ேவ���; எ�ைன? 'த���ற� நீ�கி� பிற���ற� கா�கி�பி�, எ���றமா�� 

இைற��' எ�ப� 

 



1. க�லா��- தி���ற�, 570. 

" ��ெறா� ஆ�ர�, 7-35-4. 

2. மாநில�. 12. ம�நீதிக�ட �ராண�, 36. 

" நாெடா�. தி���ற�, 553. 

வா�ைற வா��தாகலா� எ�க. வா��தாகலா� எ�க. அ� �ைறயிைன நாடாவி�டா�� ஒ�ெவா� நா�� ேக�� 

உட� ேதா�றி� ெகா������. ேம�� ஒ�ெவா� நா�� ப�வைக� ெச�வ�� ெக��. ம�ன�� உைறக�கி 

ஒ�ைல� ெக�வா�. 

(அ. சி.)  அவ� ெநறி - அரச நீதி. ெச�வ நரபதி - ெச�வ�� அரச��. 

(2) 

97. ேவடெநறி நி�லா� ேவட��� ெட�பய� 1 

ேவடெநறி நி�ேபா� ேவட�ெம� ேவடேம 

ேவடெநறி நி�லா� த�ைம விற�ேவ�த� 

ேவடெநறி ெச�தா� வீட� வா�ேம. 

(ப. இ.)  தவ�ேகால����ரிய தனி�ெப� ெநறியி� நி��� ஆ�ற� இ�லாதவ�, அ� தவ�ேகால�திைன 

ேம�ெகா�� கரெவா��க� ஒ��வதா� உ�டா�� பய� யா�? தவ� ேகால�தி��� ெபா��தியவா� 

ெச�ைமயாக ஒ��வாரி� தவ�ேகால�, உ�ைம� ேகாலமா� வ�ைம� பயைன நா����� பிற���� எ�ைமயி� 

எ��வி��� தி�ைம� சிவ�ேகாலமா��. உ�ைம� தவ�ேகால�தி� வழி ஒ�காத தீ�ப�பாளைர, ெவ�றி 

ெபா��திய ேவ�த� தவ�ேகால ெநறியி� நி�பி�த� ேவ���. அ�ஙன� ெச�தா� அ��ைறைம நா����� 

ந�றவ�ேதா���� ந�லி�ப� த�வதா��. வீ� - ந�லி�ப�. 

(3) 

98. �ட� ெகடாேதா� சிைக�� �த�ெகா�ளி� 

வா�� �வி�� ெப�வா�� ம�ன�� 

பீெடா� றிலனா�� ஆதலா� ேப���ண��� 

ஆட� பர�� சிைகய�� தா�ந�ேற. 2 

(ப. இ.)  ஆ�யி�களி� அறிைவ ��� தைட ெச��ெகா������ ெதா�மல� �ட� என�ப��. அத� 

காரிய� யா� என� எ��� ெச��ைக விைளவி��� ஆணவ� ஆ��. அ� வாணவ� ெகடாதா� உய��தா���ரிய 

உ�சி���மி�� ����� பிற�� ��� உலைக ஏமா��வதா� விைள�� ந�ைம யா�? அத�� மாறாக விைள�� 



தி�ைம�� அளேவ இ�ைல. அஃதாவ� உலக�� உயி�க�� வா� வத���. ெப�வா�விைன�ைடய ம�ன�� 

ெப�ைம ���வ�. ஆதலா� அவ�த� ெபா��ைமைய ெம��ைமயாளைர� ெகா�டாரா��� ஆட�பரமாக� 

ெகா���ள உ�சி� ��மிைய��, ��ைல�� அ��பி�தா� நா����� அ� ெபா� ேவட�தா���� ந�ைம 

பய�பி�பதா��. நா�டவ� அவைர ெம��தவெர�� ந�பி� தான� ெச�கி�றன�. அ�வா� ெச�கி�றவ� ெப�� 

பாவ�ைத� ெப�கி�றன�. எ�ைன? அவ� ஈ�த ெபா�� தீவழி�ெச�� ெப�� ��ப�ைத உலகி���� பலகா�� 

பலவைகயா�� ஈ�தைமயா� எ�க. இ�ெபா�� "ெந�சி� �றவா� �ற�தா� ேபா� வ�சி��, வா�வாரி� 

வ�கணா� இ�" எ��� ெச�தமி�� ெபா� 

 
1. ெம�ெயலா. 12. ெம��ெபா�� நாயனா�, 7. 

2. ெந��. அ�ப�, 5 . 90 - 9. 

மைறயா� ந��ணரலா�. ேம�� அ�ெபா��ேகால�தவ� த� ��ைம�ண��� அதைனெயாழி�� ந�ைமவழி 

ெயா�கி நல��வ�. 

(4) 

99. ஞானமி லாதா� சைடசிைக ��ந�ணி 

ஞானிக� ேபால ந��கி�ற வ�த�ைம 

ஞானிக ளாேல நரபதி ேசாதி�� 

ஞான�� டா��த� நலமா�� நா���ேக. 

(ப. இ.)  தி�வ��ண�வாகிய சிவஞானமி�லாதா� சைட��, உ�சி� ��மி��, ���� ேம�ெகா�� 

ெம��ண��தா� ேபால ந��ப�. அ�ஙன� ந���� ��லிேயாைர நாடா�� ம�னவ� ஆரா�த� ேவ���. அ�ஙன� 

ஆரா�வ� அ� �ைற�க� தி�வ�ளா� ேம�ைம��ற சிவஞானிகைள� ெகா�ேடயா�. அவ�க� 

க�டைளயி�ட�ளியவாேற ��லிேயாைர வ�லவா� த���� ந�லெநறியி� ம�னவ� நி���த� ேவ���. 

அ�ஙன� ெச�யி� அவ� தம��� நா����� அ� ெப�ந�ைம ெச�ததா��. 

(அ. சி.)  சைட - �றவற�தா�க��� உரிய�. சிைக - �� இ�லற�தா�க��� உரியன. 

(5) 

100. ஆைவ�� பாைவ�� ம�றற ேவாைர�� 1 

ேதவ�க� ேபா��� தி�ேவட� தாைர�� 

காவல� கா�பவ� காவா ெதாழிவேன� 



ேம�� ம�ைம�� மீளா நரகேம. 

(ப. இ.)  'பிற�தநா� ெதா��� சிற�தத� தீ�பா� அற�த� ெந�செமா�' அைனவ���� ஈ�� ஆைவ��, 

உலகிைன. வா�ைம�� ��ைம�� மறவா� ைக�ெகா��, ெச�ெபா�� சிவேன த�ெப� �தலா வழிபா� �ரித��, 

ஐ�ெத��� ெவ�ணீ� சிவமணி ேபா�றி� ெதா�� ெதா�ைகயா� ந�ெனறி�ப���� தா�ைம சிற�த 

பாைவயைர��, தா�ைம வழி த�பா� நி��� அறேவாைர��, ம��லக�தாேர ய�றி வி��லக� ேதவ�க� 

ேபா��� சிவன�யா�கைள�� சிற�பாக� கா��� கடைம காவல��� எ��� உ�ள�. ேம��றிய ���� �ைறேய 

இ�ப�� ெபா��� அற�� ஒ��ைட�ண���� �றி�பா��. அ�தைகய காவல� காவா� ஒழிவானானா� அ� 

ம�ன��� மீளா இ�� உலக���ப� எ���. தி�ேவட�தா� - சிவன�யா�. நரக� - இ�� உலக�. 

(6) 

101. திற�த� ��தி�� ெச�வ�� ேவ��� 

மற��� அறெநறி ேயஆ�ற� ேவ��� 

சிற�தநீ� ஞால� ெச�ெதாழி� யாைவ�� 

அைற�தி�� ேவ�த�� காறிெலா� றாேம. 

 
1. ஆபய�. தி���ற�, 560. 

 



(ப. இ.)  வழி�ேப�� வி��ேப�மாகிய இ�திற��தி��, இ�ைம ம�ைமயாகிய இ�ெப�� 

ெச�வ�க�� ஒ�வ� உ�ள��ட� க�ளமி�றி வி���வாரானா�, எ�ளலிலா� மற��� அறெநறிையேய 

�ரித� ேவ���. மற��� �ரித� எ�ப� பயி�சி ேமலீ�டா� ெபாறிக� மன� ெதாட�பி�றிேய நன� 

கன�களி� �ன�ற� ெச�வன. இ���ைம, "ந�றவா�ைன நா�மற�கி�� ெசா��நா நம�சிவாேய" 

எ��� தி�மைறயா� உணரலா�. சிற�த கடலா� �ழ�ப�ட உலேகா� ெச�ெதாழி� எ�லாவ�றி�� வ�� 

வ�வாயி� ஆறி� ஒ�� ேவ�த���ரிய �ைறயான இைற� ெபா�ளா��. ஏைனய ஐ�� ��� 

'ெத��ல�தா� ெத�வ� வி��� ஒ�க� தாென�றா��, ஐ��ல�தா� ஓ�ப� தைல' எ�பதனா� 

ெபற�ப�� ஐவ���மா�. ெத��ல�தா� - ெத�வ�ைத நிைல நா��� ெச�ற அழகிய தி�வ��ண��ைடய 

நாய�மா�. வி��� - ெத�வ நா�ட�ைத நிைலநா�� வ�கி�ற நாய�மா�. 

(7) 

102. ேவ�த� உலைக மிகந�� கா�ப� 

வா��த மனித�க� அ�வழி யாநி�ப� 

ேப��தி� �லைக� பிற�ெகா�ள� தா�ெகா�ள� 

பா��த �லிய�ன பாவக� தாேன. 

(ப. இ.)  ேவ�த� உலைக நல�ற� கா�ப� மிக� சிற�த சிவ��ணியமா��. ந�ெனறி வா��த 

உலகமா�த� அரச� எ�வழி அ�வழி நடவாநி�ப�. எ�ைன? ��க� அ��ைடயரா�, ேவ�த� 

அ��ைடயனா� இண�கி வா�� �ண�தா� எ�க. மா�ப��� த�ன�� கீ��ள உலைக� 

பிற�ெகா�ள வ�தெபா�� காவாதவ��, த� மாணா�வைகயா� ெச������ பைகவனி�� மி�க 

ேக�ைட ��டா��பவ�� கா��� வா�� ெகா�வில�காகிய ப��கி� பா��� ெகா��� �லியி�� மிக� 

ெகா�யவனாவ�. பாவக�தா� - பாவேம எ��� தீய��ள�தா�; ெகா�ய� எ�� எ�லா�� எ�ணி 

அ��� நிைன�பி�� உரிய�. பாவக� - நிைன��. 

(8) 

103. கா�ெகா�� க��� கன�ெகா�� ேமேல�றி� 

பா�ெகா�� ேசாம� �க�ப�றி உ�ணாேதா� 

மா�ெகா�� ேதறைல உ��� ம�ளைர 

ேம�ெகா�� த�ட�ெச� ேவ�த� கடேன. 



(ப. இ.)  உயி��பிைன அக�தவ� பயி�சியா� உ�ளட�கி �ல� தீயிைன ந�நா� வழியாக 

ேமேல�றி� தி�க� ம��ல��� காண�ப�� பா�ேபா�� �ய ெவ�ளிய நில�� பயனா� அமி�திைன 

அ�தி�க� வாயிலாக நா�� உ��மவ� உலகிய� ேதறலா� ெம�யறியாைமயிைன� த�� க�ளிைன 

��ணா�. இ��ைறயி� அமி����� ெச�ைமயிலாதா�, அறிவழிவிைன� ெச��� �ற�க�ளிைன 

ம�� ெகா�� உ�ப�. அதனா� அவ�க� தம��� உல���� ெப�� தீ�ைக உ�� ப��வ�. 

அ�தைகேயாைர� த�கவா� த�ட� ெச�� ந�ெனறி� ப���த� ேவ�த� கடைமயா��. ெச� - 

ெச�த� : �தனிைல� ெதாழி�ெபய�. 

(அ. சி.)  கா�-பிராணவா�, ��� கன� - �ல�கன�, ��டலினி. ேமேல�றி - வீணா�த��� ேமேல�றி. 

பா� - அமி�த�. 

(9) 

104. த�த� சமய� 1 த�திநி� லாதாைர 

அ�த� சிவ�ெசா�ன ஆகம ��ெநறி 

எ�த� ட��ெச�� அ�ைமயி� 2 இ�ைம�ேக 

ெம��த�ட� ெச�வத� ேவ�த� கடேன. 3 

(ப. இ.)  அவரவ� ேம�ெகா���ள உயி�� ெகா�ைகயா� சிற�பிைன� சமய� எ�ப�. உலகிய� ெகா�ைக 

அைனவ�க���� ெபா�. அவ�றி�க� ேவ�பா� கா�டலி�ைல. சமய�ெகா�ைக அவரவ� ேம�ேகா�ட 

வர�பி�ப� ஒ��த� ேவ���. ஒ�வேராெடா�வ� பிண�கி வா�வ� அறமாகா�. இண�கி வா�வேத அறமா��. 

சமய�க� அைன��� மா�த� வள��சி��, ேப�� வழி��, க��ரி வ����, ஏணி�ப��� ேபா�� ஒ���� ஒ�� 

�ைணயாவனேவயா�. அதனா� அவரவ� சமய ெநறியி� அவரவ� நி�ற� ேவ���. அ�ஙன� நி�லாதாைர நி��த 

ேவ��வ� ேவ�த� கடைமயா��. அ�ஙன� நி�லாதாைர ��ப�தாறா� ெம�யிைன இய��� அ�தனாகிய சிவ� 

தான�ளிய சிவாகம ��வழி அ�ைம�க� எ�லா� த�ட�� இய��வி�ப�. இ�ைம�க� பிற� ந�வழி� 

ப�த���, தவறியவ� தி��தி� சிவமா� வா�� எ��த��� ெம��ைமயான த�ட�ைத ேவ�த� ெச�த� 

ேவ���. அஃ� அவ� கடனா��. அ�த� சிவ� - தைலவனாகிய சிவ�: இ�ெபயெரா��� ப���ெதாைக. 

மா�த� வள��சிெய�ப� க���ற நா��த� இ��� �ரவ� ெப�நிைன��, பிற�தநா� ெதா�� அவ�த� 

உ��ைண��, வள�நாளி� உட�பிற�தா� உ��ைண��, ஆட�கால��� ப�க�தா� உ��ைண��, ெபா� அறிவி� 

உ�றா� உ��ைண�� ெப�� வள�வதா��. அ�ேபால ஆ�சி� தைலநகரா� ேப���� எ�லா� ப�க�களி�மி��� பல 



வழிக� ெச���. அதைன ���ண��� பயி�றா� பி�வ�வா��� உண��த� ேவ���. க��ரி வ����களி� 

எ�லா வ����க�� எ��� இ�றியைமயா� ேவ�ட�ப�வனேவ. அைவகளி� பயி�வா�� பயி�றா�� 

பி�வ�வா���� �ைண�ரித� ேவ���. ஏணி�ப� அ��பைட�ப� ���ைட�ப��� வழி கா��யாகி அைத� 

தா�கி�� நி�ற� ேவ��� எ�பேத வள��சி ெய�பத��� ெபா�ளாவ�ட� வள��சி��றா� வள�வா���� 

�ைணெச�ய ேவ��� கடைம�� உரிைம�� உைடயா� எ�ப�� ெபா�ளா��. 

(10) 

 
1. சைமயேம. அ�ப�, 4. 45 - 5. 

2. (பாட�) ��ைமயி�. 

3. அரச��. சிவஞான சி�தியா�. 2. 2 - 29. 

 



8. வான� சிற�� 

105. அ��� 1 மாமைழ நீரத னாேல 

அ���� ப�மர� பா�மிைச ேதா��� 

க��� ெத�� க��ெபா� வாைழ 

அ���� கா�சிைர ஆ�க� வாேம. 

(ப. இ.)  ெப�மைழநீ� ஊ�� அ�தமா��. அதனா� நில�லகி� உயி� வா��ைக�� ேவ��� 

நிைலயான உண� �தலிய ப�வைக� பய� த�� மர�க� உ�டா��. அைவக�� அ���வனேவயா�. 

அவ��� சில வ�மா�: பா��மர�, ெத�ைன, க���, வாைழ �தலியன. இைவக� அ���வனேவயா�. 

அ�தைகய மைழயி�ைலயானா� உலக� ெப����ப� எ���. அ� ��ப� எ�லாரா�� 

ெவ��க�ப�தலினா�� சாவிைன� த�தலினா�� அதைன� கா�சிர�கா� எ�� ஓதின�. 

(1) 

106. வைரயிைட நி�றிழி வா�நீ� அ�வி 

உைரயி�ைல உ�ள� தக��நி� �� 

�ைரயி�ைல மாசி�ைல ��ணிய ெத�ணீ�� 

கைரயி�ைல எ�ைத க�மணி யாேற. 2 

(ப. இ.)  எ�ைதயாகிய சிவெப�மா���� தி����கா����ரிய தி��த நீைர� த�� யா� 

க�மணியா� எ�� ெசா�ல�ப��. க�மணி எ�ப� இய�பாகேவ ��றமி�லாத நீலமணி. இ� 

மணிேபா�� ெதளி�த நீெர�ப� ெபா��. இஃ� இறவாத இ�பமாகிய தி�ம�சன�. ஏைனய யா�க� 

ஓ�வர� ெப�மைலேவ���. அ�ேபா� இ�த யா� ஓ�வ�� ெப�மைல வைர என�ப��. அ�, ந�ெனறி 

நா�ைம�� சிற�த காத�ைம வைரயா��. காத�ைம ெநறி அறி� ெநறியா��. அறி�ெநறி எனி�� 

உ�ைமெநறி எனி��, ச�மா��க ெமனி��, ஞானெநறி ெயனி�� ஒ�ேற. அஃ� இ�ெவ�ைலயினி��� 

ஓ� வ�வ�. அ� �ய அ�வியா��. இ�வ�வியி� ெப�ைம ெசா���� அட�காத�. ஆ�யிரி� 

அக��� நி�� ஊ�வ�. �ற�� யா�ேபா� இத�� �ைரயி�ைல; எ�வைக மா�மி�ைல. ஏைன� 

ெதளி�த நீ�க��� அைமவ�ேபா�� ேதா�� மிட�, ��மிட�, இர�� ப�க�களி���ள இ�கைர 

�தலிய எ�ைல எ��� இ�ைல. ேம�� சிவெப�மானி� தி�வ�யி�ப�திைன� க�மணியாறாக� 

��த�ெமா��. அத�ேக�ப� ���கா�, அ�ளாகிய வைரயிைட� ேதா�றி வாலறிவாகிய அ�வியாகி� 



ெசா�ெலா�ணாததா� ஆ�யி� அக�ேத ெப�கி இறவாத இ�ப ஊ�ெற��பதா��. அத�� ேவ��த� 

ேவ�டாைமயாகிய �ைரயி�ைல. இ�விைன��� வி�தா� இ�ளாகிய மாசி�ைல. ேபரி�ப ெவ�ளமாகிய 

��ணிய ெத�ணீ��� எ�ைல இ�ைல எ�பதா�. 

(அ. சி.)  உைரயி�ைல - ��ற� �ற�ப�வ� இ�ைல. 

(2) 

 

1. வானி�. தி���ற�. 11. 

2. ெச�யவா��. 8. தி��தசா�க�, 4. 

9. அற�ெச�வா� திற� 

107. ஆ���� இ�மி� 1 அவரிவ� எ�ன�மி� 

பா��தி�� ��மி� பழ�ெபா�� ேபா�ற�மி� 

ேவ�ைக �ைடயீ� விைர�ெதா�ைல உ�ண�மி� 

கா�ைக கைர����� 2 கால� அறிமிேன. 

(ப. இ.)  ேகளி�, ேகள� ேகளி�, ேகளலா�, நா� ெமாழி ந�ெனறி, உய��, தா��, வ�ைம, ெச�வ�, இளைம, 

��ைம �தலிய எ�வைக ேவ�பா�மி�றி உடலி��� உண�� உயிரி��� உண��� ேவ��னா��� ஈத� 

உைடேயா� கடனா��. ஈ�� உணவிைன ஒ�கி�றன�. த�காரா� வ�தா� யாவ�க��� மி�க�வைகேயா� 

இலென��� எ�வ� உைரயாவைகயா�� �றி�பறி�� இ��க�. அவ� இவ� எ�� எ�வைக ேவ�பா�� 

�றாதீ�க�. ெச�வி��� ஓ�பி வ�வி��� பா��தி��� உ���க�. உ�ண�த�க கா�கனி கிழ�� விைத 

இைல � �தலியவ�ைற அ�வாேற ெகா���, ஏைனயவ�ைற� த�கவா� சைம��� உ��த� ேவ���. 

அ�வா� உ���கா�, சி�ெபா��� நா�க�� கழியவி�� அைவ பைழைமயாகி ெச�வியழி�த பி� உ��த� 

தவ�. அதனா� பழ�ெபா�� ேபா�ற�மி� எ�றன�. தமிழக�தா���� பழ�ேசா� கறி �தலியன இ�வைகைய� 

சா��தனவ�ல. அைவ �ைறேய க�நீ� வ�க�சி ெவ�நீ� ��� க�ேவ�பிைல �தலியன ���� பத�ெச�� 

���பி�த�� கறிவைகக� பலவ�ைற�� ெபா���மா� ��� மீ��� அ��ேப�றி ம��ெதன அைம�த�� 

ெச�தலி�, அைவ உ�ண�த�க ��� ெபா�ேள ய�றி� பழ�ெபா��க� அ�ல. காரண� ப�றிேயா கி�டாைமயாேலா 

சில பக� கழி�� உ�ண ேநரி� மி�க ேவ�ைக��டாவதிய��. அ�ஙன� ேநரி�� படபட�பா�� கழிவிைரவா� 

உ��த� ஆகா�. ஆர அமர இ��� ந�றா� ெம�� உடெலா� சா��� திட� ெப�மா� உ�க. '���க� 



தி�றா��� அகைவ �ெற�ப' எ�ப� பழெமாழி. கா�ைகயான� வீ����ள ெபா��கைள� கவ��� க�ளமா� 

உ���ேபா� ஒ� சிறி�� கைரவதி�ைல. வீ����ளா� கா�ைகைய� �வியைழ�� அத�ெகன ைவ�த 

உணவிைன� கைரயா� உ�ப�� இ�ைல. இ�வி� ேவ� கால�த�ைமயா� ஏ�ப�� ந�ைம ��ைமகைள யறி�� 

��ைமைய அக�றி ந�ைம�க� உைற�� நி�� ஒ��த� ேவ���. இஃ� ஒ�டணி. இதனா� ெபற�ப�வ�: 

ஆ�யி� அைன��� சிவெப�மா��� அ�ைம. ஏைன உலக�� உலகிய� ெபா��க�� அவ� உைடைம. அவ� 

தி�வ�� ஒ�ெவா�வைர�� பிற��� உதவி �த�க� அவ�கைள�ய��தி அத� வாயிலாக� தா�� உய�மா� 

அறிவா�, ஆ�றலா�, ஆ�க�தா�, ஆ�ைமயா�, ஊ�க�தா�, ேநா�க�தா�, சீல�தா�, ேகால�தா�, கால�தா� 

உய���வி�கி�ற�. இ���ைம �ண��ேதா� த�பா��ளைவ ஆ�டவ� அ�ெள��� மறவா�ெத��ட� 

த�மிலி��� தம� பா�� ஏைனயவ�ைற ஈ��வ�� உ�ப�. ஏைனயா� 

1. ��ணிய. 11. ப��ன� தி�விைட ��மணி 19.2. கா�ைக. தி���ற�, 527. 
 

  



கள� ெகா�டா� ைக�ெபா��ேபா� வளமைற�� ம�� உண�வினரா� இ�� மன�தரா�� கா�ைக 

கைரயா� கவ����ப ெதா�� உ�ப� எ�பதா�. 

(அ. சி.)  அவரிவ� உய��ேதா�, தா��ேதா�, உறவின�, பைகவ�, ந�ப� �தலிேயா�. 

(1) 

108. தாமறி வார�ண� தா�பணி வாரவ� 

தாமறி வாரற� தா�கிநி� றாரவ� 

தாமறி வா�சிவ 1 த��வ ராவ�க� 

தாமறி வா���� தம�பர 2 னாேம. 

(ப. இ.)  ேதவ���� �வ���� யாவ���� தைலைமயரா�� திக�வைத எ��� இய�பாக உைடய 

சிவெப�மா� அ�ண� என�ப�வ�. அவ� தா� பணி�� ேபர�பின�தா� ஆ�யி� அைன�தி��� 

��ப��ைட�� இ�பிய�றி இனி�ற வாழ� ெச��� நிைலேபறா� அற�திைன அறிவ�. அறி�� மனமாசா� 

அ��கா றவா ெவ�ளி இ�னா� ெசா� நா��� க��� த� �ய��ள�� அ�வற�திைன� தா�கி 

நி�ப�. அவ�கேள சிவெப�மானி� பிறவா இறவா இய�ைக� ேப��ைமயிைன இனிதி�ண�வ�. அதனா� 

அவ� சிவ�தி� உ�ைம உண��த சிவ த��வராவ�. இ���ைமகைள அ�ளா� உண��தவ�க��� 

எ��� யா��� �கலிடமா� உரிைம�ைடய தம� சிவெப�மாேனயாவ�. சிவத��� - சிவ�தி� உ�ைம. 

(அ. சி.)  அற� தா�கி, நி�றா� - அ��கா�, அவா, ெவ�ளி, இ�னா� ெசா� நா��� 

இ�லாதவ�. 

(2) 

 

109. யாவ��� மா�இைற வ�ெகா� ப�சிைல 3 

யாவ��� மா�ப� ��ெகா� வா�ைற 

யாவ��� மா�உ��� ேபாெதா� ைக�பி� 

யாவ��� மா�பிற�� கி��ைர 4 தாேன. 

(ப. இ.)  எ�நிைலயி��ளா���� இ�ப� �றா� சிவைன அ��ட� ப�சியிைலயி�� வழிப�த� 

���. ப�சிைலேய ெச�ைப� ெபா�னா���. அ�ேபா� சிவ வழிபாேட ஆ�யிைர� சிவமா���. அ� ேபா� 

எ�லாரா�� ஆ�க��� வா�ைறயாகிய �� �தலியன ெகா��த� இய��. இ� ெபா���� ஆ��. 



இ�வா�ைற ெகா��பத�க� இ�ேவ� ெதா��க� அட�கி��ளன. ஒ�� ந�தன வன����� 

கைளெய��த�. ம�ெறா�� ப�வி���� ��ெகா��த�. அ�ேபா� யாவ�களா�� உ���ேபா� ஒ� 

ைக�பி� �ண� 

 

1. (பாட�) வா�சில. 

2. அரியவ��. தி���ற�, 443. 

3. நி�ேபா. அ�ப�, 4. 12- 10. 

" ேபா�� 11. ப��ன�தா�, தி��க�- 12. 

4. இ�ெசாலா�. தி���ற�, 91. 

" அ�லைவ " 96. 

உவைக�ட� பிற���� ெகா��த� இனிதி� இய��. இஃ� அற�தி� �றா��. 'இர�பவ��� ஈயைவ�தா�, 

ஈபவ��� அ��� ைவ�தா�' எ�பதனா� ேமல� விள���. அைனவ���� எ�லா இட��� எ�லா� கால��� 

எ�லா�ட�� உயி� தளி��ப, உண�� தி�வ�யி� ��கி� �ளி��ப�, ெசா�லா�� ெபா�ளா�� இனிைம பய�பதா� 

அ�ேபா� ேக�வியி�� விைனயி�� இனியதா� உ�ள ந�ெமாழிகைள ஆரா��� பா���� ��� இ��ைர 

இய�� எ�க. இ� வீ��� �றா��. ப�சிைலயி� மா�� 'வி�லம��� ெகா�வா ெம�மல�க�' எ��� பி�கால� 

சா�ேறா� ெமாழியா�� உண�க. 

(3) 

110. அ��நி� றா���� ஊேண அறென��� 

க�றன ேபாத� கம�பவ� மானிட� 

உ��நி� றா�ெகா� �வ� �ள�தினி� 

ப�றிவ� ���� பய�அறி யாேர. 

(ப. இ.)  ப�ற�றா� ப�றிைன� ப�றி� ப��வி�ட ப�பாளரா� தவ�ேதா� உ��� ஊேண அற�பா�கா�� 

எ�� தமி�மைற ெமாழி��, தி�வ��ண�ைவ� தி�வ�ளா� ெப��� சிவ வழிபா� தி�ைவ�ெத��தா� ெச�ய� 

க�பனேவ க�றனவா�. அவ�றா� விைளவனேவ ேபாத�. ேபாத� எ�றா�� சிவஞான� எ�றா�� ஒ�ேற. உண�வி� 

கல�� அக�� ெவளி�ப�� அ� ேபாத� �ற��� சிவமணமாக� கம��. அ�ஙன� கம�� அ�� தி�ேமனி�ைடயா� 

சிவஞான�ேத� நிைற�த �வலிைன�� �ள�திைன�� ஒ�ப�. பிற�ப��� சிற���� வா�� ேபரி�ப� 



ேத�ட�ைடயா� அ�ெம�ய�யாைர� சா��� உ�த� ேவ���. அ�ஙன� அறியாவி�டா� அவ� பிறவி�பய� அறியா� 

ெப�� ேபைதயராவ�. நீ� ேவ�ைக மி�கா� அ�ைமயி� �வ� �ள�களி���� அத�பா� ெச�� இ�னீ� ப�கி 

ேவ�ைக தணி�� இ��றா�, பயனறியா� வாளா இ��� ����வார�ேற? அ� ����வாேர இவ�க�� ஒ�� 

ஆவ�. 

(அ. சி.)  அ�� நி�றா� - ப�� அ�� நி�றா�. 

(4) 

111. அ��கிைன ஓ�� அறிைவ நிைறயீ� 

த��கிய நாளி� த�ம�� ெச�யீ� 

விழி�தி�� ெத�ெச�வீ� ெவ�ைம பர�� 

இழி�கவ� ெற�ெச�வீ� ஏைழெந� சீேர. 

(ப. இ.)  தி�வ�ளா� ஆணவ அ��கிைன அக�றி� தி�வ��ண�ைவ �� உண�வி� நிைற��� ெகா�ளீ�. 

சிற�பாக� த�வ�ப�ட ந�னா�களி� ெச�ய� த�� சிவ ��ணிய�கைள�� ெச�ைம�ற� ெச�யீ�. அ� 

��ணிய� ெச�யாைமயா� உலகியலி� விழி�தி���� அ�ளியலி� ஏமா�தவராகி�றீ�. அதனா� நீ� எ� ெச�வீ�. 

நீ�� �� பாவ� ெகா�விைன மி��� ����வீ�. அ�கால�� அ���ப�தி��� எ� ெச�வீ�. அ��� 

அறி�மி�லாத ஏைழ ெந��ைடயீ�. த��கிய: த�விய எ�பத� திரி�. இழி�க - ���ற. 

(அ. சி.)  த��கிய நா� - க�வி, ெச�வ�, இளைம ஆகியைவ �� இ����ேபா�. ெவ�ைம - சா�கா�. 

(5) 

112. த�ைன அறியா� தா�ந�ல ெர�னாதி� 1 

கி�ைம யறியா திைளயெர� ேறாரா� 2 

வ�ைமயி� வ�தி�� ��ற� 3 வ���ன� 

த�ைமயி� ந�ல தவ�ெச��� நீேர. 

(ப. இ.)  கால ��வி� தவறா� ���வ� வ�வ�; அவைன யா�� அறி�� ெகா��த� ��யா�. 

வ�கி�ற அவ� ெகா�� ேபாக� ப�பவ� இ�விைன� பா�கா� ந�லாரா? அ�ல� ெபா�லாரா? எ��� நாடா�; 

ேம�� அ� ���ப� வ�ைமயா� வா�� ���பேம எ��� நிைனயா�. ஆ��� மிக�� இைளஞேர என�� 

ேவ�டா�. எவ�� மா�ற ��யாதப� மி�க வ�ைம�ட� வ�வ�. அ� ���வ� வ��� நீ�க� சீல 

�தலியவ�றி� பயி�� த�ைம ெப�� அதனா� ந�றவ� ெச���க�. 

(6) 



113. �ற�தா� வழி�த� ��ற�� இ�ைல 

இற�தா� வழி�த� இ�ப�� இ�ைல 

மற�தா� வழி�த� வ�தில� ஈச� 

அற�தா� அறி�� அளவறி வாேர. 

(ப. இ.)  ப�ற�ற ப�பினரா� �ற�தா��� 'யா�� ஊேர யாவ�� ேகளிேர.' ஆதலா� தனி�ப�ட வழி�த� 

��ற� எ�ப� ஒ�றி�ைல. ���ண��� சி��ண��மாகிய உலகிய� த�ைம�� உயி��த�ைம�� 'நாம�ெகட� 

ெக�ேநா�' எ�ப� ேபா�� தி� வ��ண�வா� ���� கட�தவ� உலகியலி� இற�தவனாவ�. அவ� ���ண�� 

ைகவ���றவனாதலா� அவ� தி�வ�� ேபரி�ப� ஒ�வா� �க�� அ��தவ�. அவ�பா� நிைலயா உலகிய� 

சி�றி�ப� இ�ைல எ�பதா�. சிவைன மற�தா�பா� அ� சிவ�� வ�திடா�. அற�தி� ப�தியி� அறிய ேவ��ய 

எ�ைலைய� �ட� சிவைன மற�தா� அறியா�. அறிவாேர : ஏகார� எதி�மைற; அறியா� எ�ப� ெபா��. 

(அ. சி.)  இற�தா� - உலகி� ெச�தாைர� ேபால� திரிகி�றவ�. அதாவ�, உலைக மற�� சிவைன 

நிைன�தவ�. மற�தா� - ஈதைல மற�தவ�. 

(7) 

114. தா�தவ� ெச�வதா� ெச�தவ� த�வழி 

மா�ெத�வ மாக மதி��� மனித�க� 

ஊ�ெத�வ மாக உயி��கி�ற ப��யி� 

நா�ெத�வ� எ�� நம�வ� வாேன. 4 

(ப. இ.)  தி�வ��ண�� ைகவ�த சிவமா�த�ைம ெப�ற சிவஞானிக� பரா�சிவனா� என�ப�வ�. அ� 

ந�லாைர மதி�� அறவழி 

 
1. (பாட�) தான�லா, தானல எ�னாதி�. 

2. காலபாச�. அ�ப�, 5. 86 - 1. 

3. ��ற� " " " 4. 

4. அ�த ஆ�ர�, 7. 55 - 1. 

 

  



யி� நி��� மா�த�க�தா� தவ� ெச��� மா�தராவ�. அ�தைகேயா� சிவஞானிகைளேய சிவெமன 

வழிப�பவ�. ஏைனேயா� யா� என� எ��� ெச��கா� த� உட�பிைனேய ெத�வெமன மட�ப�� ஏைனய 

உயி�ேபா� ���வி�த� ஒ�ேற ப�றி உயி��கி�றவராவ�. அ� �யி�க�� நம� வ��கா� 'இவ� 

ம�ெற�ன�யா ென��' ��� சிவ� ெவளி�படாைமயா� அ� நமேன ெத�வமாவ�. (ஆ�ைக�ேக 

இைரேத� அலம�� அற�ெச�யா� கழி�� அறிவிலா��� மா�றரிய ���வ� ெத�வ� என� 

ேதா��வ�.) 

(அ. சி) ஊ� ெத�வமாக - ேதக�ைதேய ெபரிதாக எ�ணி� கால� கழி�பவ�. (8) 

115. திைள��� விைன�கட� தீ��� ேதாணி 1 

இைள�பிைன நீ��� இ�வழி உ�� 

கிைள��� தன���அ� ேக�� �கேழா� 

விைள��� தவ�அற� ேம��ைண யாேம. 

(ப. இ.) ஒ�வ� அற�ெச�யி�, தன��� த� வழியி��ளா���� அழியாத பழியி� �க� 

நி�வியவனாவ�. அ�வற� ேம� சிவன� ��த�� வாயிலா� சீல�, ேநா��, ெசறி�, அறி� எ��� 

ந�றவ� �ரித��� �ைண�மா��. விைனயா� வ�� பிறவி� கட�� அ���� ஆ�யி�க� கைரேசர� 

ப��� �ைண இைறவ� அ��ேதாணிேய. அ�ேவ உயி�களி� இைள�பிைன நீ��வதா��. 

அ�ேதாணியிைன� ெப�வி��� வாயி� தவ�� அற�ேமயா�. 

(அ. சி.) திைள� . . . . . யாேம - தவ�, அற� இர��ேம விைன�கட� கட�க உய��த ேதாணிக� 

ேபா�றன. 

(9) 

 

 

116. ப�ற� வா�நி�ற ப�றிைன� பா�மிைச 

அ�ற� உைரயா� அறெநறி� க�ல� 

உ���க ளா�ஒ��� ஈ�த� ேவ�ைண 

ம�ற�ண� ைவ�த வழிெகா�� மாேற. 



(ப. இ.) அைன��யி���� ப���ேகாடாக நி�ற��� சிவ ெப�மாைன� ப�றிய ெம�ய�ப� 

நிலமிைச யா�மா��� எ�வைகயான ��ற�� �கலா�. அறெநறிய�லாம� பிறெநறியி� ெச�லா�. பிறெநறி 

பாவெநறி. அறவழியி� ஈ��ய ெபா�ைள அறேவா��� மன�வ�� உ�களா� ெகா��க�ப�வ� ஒ��ேம 

உ�க�� வழி��ைணயா��. அ�ம�ேடா? சிவெப�மா� த� தி�வ�ைய� ேச�மா� வ��த�ளிய ேந� 

வாயிலாகிய ந�ெனறியிைன�� ந��வி���. இ�ேவ ந�வழியிைன� ைக� ெகா��� வழியா��. 

ப�றிைன - ப�ற�ப�� ெம��ெபா�ளாகிய சிவெப�மாைன. 

(அ. சி.) ப�ற� . . . ப�� - ெபா��. அ�ண�. . . வழி - ச�மா��க�. 

(10) 

 

1. ��ப�. அ�ப�, 4 - 92 - 6. 

10. அற�ெசயா� திற� 

117. எ�� ப��த இ��கனி வீ��தன 

ஒ��ய ந�லற� ெச�யா தவ�ெச�வ� 

வ��ெகா� ���ேய ம�ணி� �க�தி�� 

ப��� பதக� பய�அறி யாேர. 

(ப. இ.)  'ந�ச�படாதவ� ெச�வ� ந���� ந��மர� ப��த��' எ�பராகலி�, எ�� மர�க� ப���� 

ெப�� ெப�� பழ�க� வீ��தன. ஆனா� அஃ� பய�படாைமயினா� ஒ�வரா�� ெதாட� ப�வதி�ைல. அ�ேபா� 

ந�லற� ெச�யாதா� ெச�வ�� ஒ�வ���� பய�ப�வதி��. ெபா�னாைசயினா� க�� வ�� வா�கி மி�ெபா�� 

ஈ��யேதாடைமயா� வ�சைனயா� பிற�ெபா�� கவ�� பாதக�, தா� ெச�ய ேவ��ய அற�திைன��ணரா�. தவிர 

ேவ��ய பாவ�ைத��ணரா�. அவ�றினா� விைள�� பயைன�� அறியா�. பாதக� எ�ப� பதக� என� ��கி 

நி�ற�. 

(அ. சி.)  இ��கனி - ெப��பழ�. ஒ��ய - தாேன ேந��த. ம�ணி� �க�தி�� - எ��� பழ�ேபா� 

பயனி�றி� ெக��. ப�� - வ�சைன. பதக� - பாதக�. 

(1) 

118. ஒழி�தன கால�க� ஊழி�� ேபாயின 

கழி�தன க�பைன நா�� ��கி� 



பிழி�தன ேபால�த� ேபரிட� ஆ�ைக 

அழி�தன க��� அற�அறி யாேர. 

(ப. இ.) நாழிைக, சி�ெபா��, நா�, தி�க�, ெப��ெபா��, ஆ�� �தலியவாக� கண�கிட�ப�� 

கால�க� பல நீ�கின. உலக ��வா� ஊழிக�� பலவாயின எ�ப. 'ஒ�ெபா��� வா�வதறியா� க��ப, ேகா��ம�ல 

பல' எ�ப�ேபால அளவி�றி எ�ணிய வீ� எ�ண�க�� அக�றன. வைரய��த நா�� ெந��கி அ� 

காரணமாக� சா� பிழி�த ந�விய கனி க��� �தலியவ�றி� ச�ைக ேபா�� யா�ைக�� பயன�� அழி�தன. 

இ�ஙன� நிக�வன பல�� க��� அற� ெச�யேவ��ெம��� அ��ெப�� திறமறியா மா�த� பலராவ�. 

(அ. சி.) க�பைன - வீ� எ�ண�க�. பிழி� . . . அழி�தன - இரச� பிழிய�ப�ட கனிேபா� ச��� ெக�ட 

யா�ைக. 

(2) 

119. அற�அறி யா�அ�ண� பாத� நிைன�� 

திற�அறி யா�சிவ ேலாக நக���� 

�ற�அறி யா�பல� ெபா��ெமாழி ேக�� 

மற�அறி வா�பைக 1 ம�னிநி� றாேர. 

 
1. (பாட�) வா�வைக. 

" எைன�பைக. தி���ற�. 207. 

(ப. இ.)  மைற வழியா� உலகிய� அற� அறியா� அ�ணலாகிய சிவெப�மானி� தி�வ�யிைன ஆரா� 

காத�ட� நிைன�� தீரா� திறமறியா�. அற� அறியா� எ�ப� அற�திைன� க�தேவா �றேவா ஒ��படா� 

எ�பதா�. சிவ�லகமாகிய நிைலயிைன�� அறியா�. இத��� �றமாகிய வழி�ேபறா� பத��திகைள�� அறியா�. 

ப�பல ெநறியின� ம�ளா� ��� ெபா��ெமாழி ேக�� மறமாகிய பாவ வழியி� ஒ��வா�. அவ��� விைன�பைக�� 

அத� விைளவா� பிறவி�� எ�ைலயி�றி நிைலெப���டா�. 

(அ. சி.)  சிவேலாக� - �த� அ�ட�. �ற� - இதர பத ��திக�. மற� - ��மா��க�. வைக - பிற�� இற��. 

(3) 

120. இ�ம�� ேசாைக�� ஈைள�� 1 ெவ��� 

த�ம�ெச� யாதவ� த�பால தா�� 

உ�மி� நாக �ேராணி கழைல 



த�ம�ெச� வா�ப�க� தாழகி லாேவ. 

(ப. இ.)  நீ�கா� ��ப�திைன� த�� ��தி�ம��, ��தி� �ைறவா� ேசாைக��, ேகாைழ��, 

உட�ெபலா� ெகாதி��� உ���� இைவ ேபா�ற பிற�� நிைலெப�ற ந�லற� ெச�யா�பா� நிக�வன. அ�ச�ைத� 

த�� இ���, ெகா�ந��ைடய நாக�பா���, உேராகிணி �தலிய வி�மீ�க��, பிளைவ� க�� �தலிய 

ேநா�க�� ந�லற� ெச�வா�பா� வ�� சாரமா�டா. 

(அ. சி.)  ேசாைக - இர�தமி�ைம. ஈைள - ேகாைழ. ெவ�� - உ��ர�. 

(4) 

 

 

 

121. பரவ� ப�வா� பரமைன ஏ�தா� 

இரவல�� கீதைல யாயி�� ஈயா� 2 

கரக�தா� நீர��� 3 காைவ வள��கா� 

நரக�தி� நி�றிேரா ந�ென�சி 4 னீேர. 

(ப. இ.)  ம�ணவ� வி�ணவ� ��ேதவ� �தலிய யாவ�களா�� ெதாழ�ப�வா� சிவெப�மா� ஒ�வேன. 

அ� சிவெப�மாைன� பா�� பரவி� பணிய�� மா�டா�. அ�றாரா� உ�� இற�தவ��� ஈயி� தைல யள� 

சி�ெபா�ைள��ட ஈய�� ெச�யா�. நீ���ட �தலியவ�றா� நீ� �க�� எ�லா���� ந�ல பல பய� த�� 

ேசாைலகைள வள��கா�. அ�தைகேயா� ெப��பய� யாெதனி� இ��லக� ��பேமயா�. ெந�சினீேர நீ�� 

இ�வைக ந�லற� �ரியா� நரக� 

 
1. ேக� அ�ப�, 70 - 5. 

2. ��தி�. ஆ�ர�, 7. 60 - 4. 

" தா�ெவ��. " " 8 - 7. 

3. (பாட�) கரக�ேத நீரா��. 

" காவள����. 12. தி�நா��கரச�, 36. 

4. (பாட�) நா�எ�சி. 

திைட நி�றிேரா? நா� எ�சினீேர எ�பத�� ந�லற� �ரியா� நாைள வீணாளா�கி� சாைவ ெந��கினீேர எ�க. 



(5) 

122. வழிநட� பாரி�றி வாேனா� உலக� 

கழிநட� பா�நட� தா�க�� பா�� 

மழிநட� ��விைன மாசற ேவா���� 

ஒழிநட� பா�விைன ஓ�கிநி� றாேர. 

(ப. இ.)  அறவழியி� நடவாதா� வாேனா� ஒளி�லகிைன எ�தா�. �ைற கட�� அ��பாவ� �ரி�� கழிநட�பா� 

இ��லக� ெச�� ������ கழிவ�. க��பா� - கரிய�லக�; இ��லக�. அழிவிைன உ�டா��� 

விைனயிைன�� அத��� காரணமான மலமாசிைன�� அ�ளா� அறேவ ஒ����, தீைமக� ���� ஒழி�த 

ந�ெனறியி� ஒ��வா� ஒழி நட�பா� என�ப�வா�. ந�விைனயாகிய அற� ெசயலா� ேம�ப�� நி�றா� எ�க. மழி: 

�தனிைல� ெதாழி�ெபய�; அழி�த�. ஒழி நட�பா�. தீைமெயாழி�� ந�வழியி� நட�பா�. 

(அ. சி.)  கழி நட�பா� - வர�பிக�� நட�பவ�. க��பா� - நரக�. ஒழி நட�பா� - ச�மா��க�. 

(6) 

123. கனி�தவ� ஈச� கழல� கா�ப� 

�ணி�தவ� ஈச� �ற�கம தா�வ� 

மலி�தவ� மா�� �ைண�ெமா� றி�றி 

ெமலி�த சின�தி�� வீ��ெதாழி� தாேர. 

(ப. இ.)  உ�ள��கி ஈர ெந�சினரா� இர�பவ��� ஈ�� தாயைனயா� சிவெப�மானி� தி�வ�யிைன� 

தி�வ�ளா� அறி�ற� கா�ப�. தி�வ��ண�� ைகவ�த சிவன�யா�கைள� சிவெனனேவ �ணி�� வழிப�ேவா� 

சிவ�லகிைனயைடவ�. இவற�ைம�ைடயரா�� ெபா��ப�� மி�கவ� ந�லற� ெச�யாைமயா� வழி��ைண 

ஏ�மி�றி மா�வ�. சின�ைத� ெபா�ெள�� ெகா�� அ� சின�தி�க� மி��� தீைம �ரி�ேதா� ����� 

இ��லகினி� வீ��ெதாழி�தன�. 

(அ. சி.)  கனி�தவ� - ஈர ெந��ட� அற� ெச�தவ�. �ணி�தவ� - �ற�தவ�. மலி�தவ� - ஆைச உ�ளவ�. 

(7) 

124. இ�ப� இடெர� றிர��ற ைவ�த� 1 

��பவ� ெச�ைகயி னாேல ���த� 

இ�ப� அ�க��� ஈகிலா� ேபைதக� 

அ�பிலா� சி�ைத அற�அறி யாேர. 



(ப. இ.)  ஆ�யி�க�� இ�ப ��ப�கெளன இ�ேவ� வைக�பட இைறவ� அைம�த� அ��யி�க� ��� 

ெச�த ந�விைன 

 
மைறக. சிவஞான சி�தியா�, 2 - 2 - 27. 

" இதமகி " " " - 10 

தீவிைனகளானா��. �� ெச�த ந�விைன� ேப�றா� சில�யி�க� ஈ�� இ���தைல� க������ சில 

அறிவிலா� ேபைதக� அற�தி� சிற�பறியாரா� அதனா� த� உ�ள�தி�க� ப�ள�ைத ேநா�கி� ெச��� 

ெவ�ளமைனய அ�பிலரா�� கழிகி�றன�. 

(8) 

125. ெக�வ� மாவ�� ேக�� �கேழா� 

ந�வ�ல ெச�தி�ப நாட�� ஒ�டா� 

இ�வ�� ஈவ�� எ��மி� இ�ப� 

ப�வ� ெச�யி� ப�வ� வாேம. 

(ப. இ.)  ஆவ�� அழிவ�� அவ� ெசய� எ�ப. அ��ைறயா� எ��� ெபா�றா இ���கைழ�ைடயவ� 

சிவெப�மா�. அவ� அவரவ� விைன�கீடாக ஆவ�� அழிவ�� ெச�வ�. அற�ைற நி�லாத�ட� 

ெகா�ைமகைள வ�ெவ��� பாரா� வ�தவா� ெச�த ஒ�வ��� இ�ப�திைன எ��வத��� இட�ெகாடா�. 

அதனா� ஊ�� உைட�� பிற�� �ைறேய ேவ��வா��� இ�வ�� ஈவ�� எ��மி�. அ�ேவ இ�ப�. இ�ப� 

ப�வ� இ�ப� அழிவ�. எனேவ இ�ப� ெகடவ�� ��ப விைனகைள இய�றினா�, அவ�க� ம�க� பிற�பினி��� 

தா��� மா�களா�, அவ�றி�� தா��� மாவா�� ேபாவ�. மாஎ�ப� வில��. அ� வில�கி���� வீ���� 

நா���� வா�� ந�வில�க�றி� கா��� வா�� ெகா� வில�கா�� க�த�ப�வ�. அ�ேவ ஈ��� ப�வ�வாேம 

எ�� ஓத�ப�ட�. 

(அ. சி.)  இ�வ� - அ�ன� இ�வ�. இ�ப� ப�வ� - ��ப� த�வ�. 

(9) 

126. ெச�வ� க�தி� சில�பல� வா�ெவ�� 

��லறி வாளைர� 1 ேபா�றி� �லராம�  

இ�ல� க�தி இைறவைன ஏ��மி� 2 

வி�லி இல�ெக�த வி��றி யாேம. 



(ப. இ.)  நிைலயா வா�ெவ�� இ��லக வா�வி� உ�ைமைய அறியாைம ம��ம�லாம� நிைல��ெம�� 

மா�பட� ெகா�ேவா� ��லறிவாளராவ�. அ�தைகேயா� சிலைரேய�� பலைரேய�� ேக�� ெச�வ� க�தி� பா�� 

பரவி� பணி�� ேபா�றி வா��த� ேவ�டா. ��கி�லாகிய வீ�ேப�றிைன� க�தி ���த� சிவைன� ெதா��க�. 

ெதா�தா� இ�ைம, உ�ைம, அ�ைம எ��� ��திற� ெச�வ�� �ைறயாக� ைக���. அத�� ஒ�� சிற�த 

வி�ேல�ழவனாகிய வி�லி (ேவட�) எ�த வி��றி த�பாம� ைக��யெத�ப. 

(அ. சி.)  �லராம� - வ��தாம�. இ�ல� க�தி - ��தி க�தி. 

(10) 

 
1. நி�லாத. தி���ற�, 331. 

2. த�ைமேய. ஆ�ர�, 7. 34-1. 

11. அைவயட�க� 

127. ஆரறி வா�எ�க� அ�ண� ெப�ைமைய 

ஆரறி வா�இ�த அகல�� நீள�� 

ேபரறி யாத ெப���ட� ஒ�றதி� 

ேவரறி யாைம விள��கி� ேறேன. 1 

(ப. இ.)  ஒ� ெபா�ளி� ெப�ைமைய� ��வா�, அ�ெபா�ளி� த�ைமகைள ���� ஆரா�� அறி�, 

ஆ�ற�, ஆ�ைம �தலியவ�றா� மி�காரா�; ஒ��க�, வா�ைம, ��ைம �தலியவ�றி� த�காரா�� 

கட��நா�ட� ைக�ெகா�ெடா��� சா�ேறாரா��ள உய��தாராவ�. அைன��லகி���� அைன��யி�க��� 

�த�ைம� காரணரா��ள ���த� சிவ� அ�ண� என�ப�வ�. அவ�� உய��தா�� ஒ�தா�� எவ�மில�. 

யா��� தா��தாேர உள�. கட�நீ� ���� ெகா�ள�த�க பாசன� - கல� ஒ�றி��தால�றி அ�நீரி� 

ெப�ைமைய அள�த� ஒ�ணா�. கட�நீ� ��� மட�� ெபரிய� உலக�ைதவிட என உலகிய�ண��தா�ைர�ப�. 

ஆயி�, அதைன அள��� க�வி உலக�தி� ஏ�� இ�� எ�ப� �ணி�. கட��வா� உயி�க�� ேம�ெச��� 

கல�க�� அ� கடலி� ஒ��ைட யட��வனேவ. அ�ேபா� ஆ�டவ� ெப�நிைறவினனாதலி� எ�லா� அவ�க� 

அட��வனேவ. ஆதலா� எ�க� அ�ண� ெப�ைமைய யாரறிவா� எ�றன�. ஒ�றி� ெப�ைமைய அள�தறிய 

உள�ெகா�வா� அத� அகல�, நீள�, ஆழ�, உயர� �தலியவ�ைற ய�ேற அள�ப�. அ�ஙன� அள�பி� அ�ெபா�� 

ஓ� எ�ைலயி� அட���. சிவெப�மா� 'மைறயினா�, அயனா�, மாலா�, மன�தினா�, வா�கா� ம���, �ைறவிலா 

அளவினா�� �ற' ெவா�ணாதவனாகலி� எ�ைலயிலா� என�ப�டா�. ஆதலா� அவன� அகல�� நீள�� 



அறிவா� ஒ�வ� மில�. உலக�ைத�� உயி�கைள�� வி�� நீ�காத ஒ���ைறகி�ற ெச�ெபா�� ெப���ட� சிவ�. 

அவ� ஒ�வனாகிய ஒ�பி�லாதவனா� இ��கி�றா�. அவன� ேவராகிய அ�நிைல� த�ைமைய��ட அறிய 

��யாத யா� அ�� உண��த� கட�நீ� ெகா�ட கல�ேபா� உண���கி�ேற�. ேபரறியாத - ெபய��தறியாத. 

அ�நிைல� த�ைம: சிவேன உ�நி�� ெச��� - ெச�வி��� வ�கி�ற ஆதிகாரண� த�ைம. அதைன 

அவன�ளா� உண�வத�றி� ேசாதி�த� ேவ�டா எ�பதைன வ��தி��ைறயா� உண�க: 

'ஏ��க ளா� ெம��த ெமாழியா� மி��� 

ேசாதி�க ேவ�டா �ட�வி��ள ென�க� ேசாதி 

மா��க நீ�க ��வீ� மன�ப�றி வா�மி� 

சா��க� மி�கீ ரிைறேய வ�� சா�மி�கேள.' 

(ச�ப�த�, 3. 54-5) 

(1) 

 
1. மைறயினா�. சிவஞான சி�தியா�, அைவயட�க� - 4. 

128. பாடவ� லா�ெநறி பாட அறிகிேல� 

ஆடவ� லா�ெநறி ஆட அறிகிேல� 

நாடவ� லா�ெநறி நாட அறிகிேல� 

ேதடவ� லா�ெநறி ேதடகி� ேலேன. 

(ப. இ.)  பாட�ப�த��� சிற�தாராகிய அ�ைமய�பைர� பா�� பணி�ெநறி ந�ெனறியா��. அ� 

ெநறி�ைறயா� பா�� அறிவா�ற� இ�ேல�. அ�ேபா� வழிபட�ப�த��ரிய சிவைன வழிப�த��� அறிேய�. 

அ�வழிபா���பி� அ� சிவைன எ�ண�தி�க� நா��ைறைம�� அறிேய�. ேவ�ைக மிகவினா� உண�வி�க� 

உண�தலாகிய நிைலைம ேத�ட�. ேதட�ப�த��ரிய ெப�ைம�ைடயா�� சிவேன. அவைன அ� �ைறயா� ேதட�� 

அறிேய�. இ� தி�மைறயி�க� �றி�க�ப�� பாட�, ஆட�, நாட�, ேதட� எ��� நா��� �ைறேய சீல�, 

ேநா��, ெசறி�, அறி� எ��� ந�ெனறி நா�ைம� தி��ெதா��� �றி�பா��. 

இ�நா�ைமயிைன� �றி��� தி��ைற வ�மா� : 

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

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

மா�� கா�� வழிகா�� வாரா உலக ெநறிேயற� 



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

(8. ஆன�தமாைல, 3) 

இ�நாெனறி� ெதா��ைன ஒ��ைட ஒ�பாக ைவ��� பயி��வி�த ப�பிைன� �றி��� தி��ைற 

வ�மா� : 

'ந�ல ந�தன வன�பணி ெச�பவ� ந���ண� மல�ெகா�ேவா� 

�ைனபவ� ெகாண�தி� ம�சன� பணி���ேளா� 

அ�� ந�பக ��தி� வலகி��� தி�ெம�� கைம�ேபா�க� 

எ�ைல யி�விள� ெகரி�பவ� தி��ைற எ��ேவா� வாசி�ேபா�. 

(12. கணநாத�, 3) 

இத�க� தி�ெம��� அைம�த� ஈறாக� ெசா�ல�ப�� ஐ�ெப�� ெதா��� சீலமா�� 

விள�ெகரி�த� ேநா�பா��. தி��ைற எ��த� ெசறிவா��. தி��ைற வாசி�த� அறிவா��. இ�ெவ� 

ெப��ெதா��னா�� சிவெப�மானி� எ� ெப���ண�� எளிதி� எ���. 

(2) 

2. த�சிற��� பாயிர� 

1. �� பர�பைர 

129. ந�தி அ��ெப�ற நாதைர நா��� 

ந�திக� நா�வ� சிவேயாக மா�னி 

ம�� ெதா�த பத�சலி வியா�ரம� 

எ�றிவ� எ�ேனா ெட�ம� மாேம. 

(ப. இ.)  ந�திெய� ெப�மா�பா� அவ�த� தி�வ���ைணயா� ெபா��மைற ேக��� ேபா�றி ெயா��� 

ெம�க�டா� நா�வராவ�. ெம�க�டா� - மாணவ�. அவ� சனக�, சன�தன�, சனாதன�, சன��மார� எ�ப. 

சிவேயாக மா�னிவ�, பத�சலியா� என�ப�� பா���கா� �னிவ�, வியா�கிரபாத� என�ப�� �லி�கா� �னிவ� 

ஆகிய �வ�. த�ெனா�� ��� எ�ம� எ�றன�. நாத� - ெச�ெநறி�த�வ�; சி�தா�த ஆசிரிய�. 

(அ. சி.)  ந�திக� நா�வ� - சனக�, சன�தன�, சனாதன�, சன��மார�. ம�� ெதா�த பத�சலி - 

தி�ைலயி� நட� க�ட பத�சலி �னிவ�. 

(1) 

130. ந�தி அ�ளாேல நாதனா� ேப�ெப�ேறா� 



ந�தி அ�ளாேல �லைன 1 நா�ேனா� 

ந�தி அ�ளாவ ெத�ெச�� நா��னி� 

ந�தி வழிகா�ட நானி�� ேதேன. 2 

(ப. இ.)  த�ைன ���த� சிவனா� தைலவ�� அ�ைமயாக ஒ��வி�தவ� அ� தி�வ�ளா� நாத� 

என�ப�வ�. அ� சிற��� ெபயேர ெபயராக அைழ�க��ப�வ�. அ� ந�தியி� அ�ளாேல ஆ ேம���� �ல� 

தி���வி�க� ���ேத�. ந�தி அ�ளாவ� நா��னி� எ�ெச�ெமனி�? ந�தி வழிகா�டேவ நானி��� ��திய 

ெதா�ெடலா� �ய�கி�ேற�. ந�தி - ஆலம� ெச�வ�. வழிகா�ட - சி�தா�த ெநறிகா�ட. அ�ைமயாயினா��� 

ந�திய�� எ�லா� இனிதினிய��� எ�க. 

(அ. சி.)  ந�தி . . . நா�ேன� - ந�திெய�ெப�மா� தி�வ�� இற�த �ல�ைடய ேதக�தி� ���ேத�. 

(2) 

131. நா�வ�� நா� திைச�ெகா�� நாத�க� 

நா�வ�� நானா வித�ெபா�� ைக�ெகா�� 

நா�வ�� நா�ெப�ற ெத�லா� ெப�ெகன 

நா�வ�� ேதவரா� 3 நாதரா�கேள. 

 
1. அ�தண�த�, 12. தி��ல�, 11. 

2. விள�பிய. சிவஞான ேபாத�, 5. 

3. ச��. 12. தி�மைல� சிற��, 19. 

(ப. இ.)  நா��ல�� ��ளா� உ�த� ெபா��� ஆ�கா��� ெபா��திய தைலவரானா�க�. அ� நா�வ�� 

ப�ேவ� வைகயான தி�வ�� ெபா�ைள� ைக�ெகா�� அவ�க� தா� ெப�றெதலா� இ��லக� ெப�க என, அ� 

நா�வ�� ெச�ெபா�� சிவ�ைத அக�த�வியவரா� அதனா� சிவமானவரா�� சி�தா�த �த�வரானா�க�. 

(3) 

132. ம�திர� ெப�ற வழி�ைற மாலா�க� 

இ�திர� ேசாம� பிரம� உ��திர� 

க���� காலா�கி க�ச மைலயேனா� 

இ�த எ�வ�� எ�வழி யாேம. 



(ப. இ.)  தி�வாவ��ைறயி�க� தி��ல நாயனா�ட� இ� தி�ம�திர �ைல� க�� மாணவ�களாக 

வீ�றி��த ந�றவ�னிவ�க� எ�வராவ�. அவ�க� க���வைனய ந�தா நிைலயின�. அவ�க� தி��ெபய� வ�மா�. 

மாலா�க �னிவ�, இ�திர �னிவ�, ேசாம �னிவ�, பிரம�னிவ�, உ��திர �னிவ�, காலா�கினி �னிவ�, 

க�சமைலய �னிவ� எ�ப. இ� �னிவ�க� எ�வ�க�� த� வழி வ�தவ�கெளன இத�க� தி��ல நாயனா� 

அ��கி�றன�. இஃ� அக�சா�றா��. 

(அ. சி.)  மால� . . . . . . . . மைலய� - தி��ல�ைடய ஏ� மாணவ�க� ஆவ��ைறயி� உடனி��தவ�க�. 

(4) 

133. ெமாழி�த� �வ���� நா�வ���� ஈச� 

ஒழி�த ெப�ைம இற��� பிற��� 

ெச���ட� ��ெறாளி யாகிய ேதவ� 

கழி�த ெப�ைமைய�1 கா�டகி லாேன. 

(ப. இ.)  இற��� பிற��� இய�பாகேவ எ��� நீ�கிய சிவெப�மா� ேமேலாதிய எ�வ���� 

எ���ளி��� ெமாழி�த�ளின�. ெச�ைம மி�க மாறா ஒளி�ைடய அ��, அறி�, ஆ�ற� ��றைன�� 

இய�பாகேவ �ைடயவ� சிவ�. அவ� த� தி�வ�� காதல� அ�லாதா��� எ�ைலயி�லாத த�ெப�ைமைய� 

கா��� த�ைமய� அ�ல�. அ�� அறி� ஆ�ற�: இ�ைச, ஞான�, கிரிைய. கழி�த - எ�ைலயி�லாத. ��ெறாளி 

எ�பத�� ஞாயி� தி�க� தீ என�� ஆ�. 

(5) 

134. த��வ ஞான� உைர�த� தா�வைர 

��தி� கி��த �னிவ�� ேதவ�� 

ஒ��ட� ேவறா யி���2 �திெச�� 

ப�திைம யா�இ� பயனறி யாேர. 

 
1. அ�பரமா�. 8. தி��சாழ�, 19. 

2. சிரி�பா�. 8. ேகாயி���த. 9. 

(ப. இ.)  சிவெப�மா� தி�ெவ�ளிமைலயி� தி��தா�வைரயி� ப�தி� ெப��கா� ேபர�பா� பா�� பரவி� 

பணி�� வழிப��� ெகா����த �னிவ� ேதவ� �தலாயினா� ெபா��� ��ெபா���ைம ெச��� ெம��ண�� 

�லிைன உைர�த�ளின�. அவ�க� வீ�ேப�ைறேய ேவ�� வழிப�டன�. அவ�க� ஒ�� ���� தனி�� நி��� 



வழிப�டன�. இ�ைகய �லி� சிற�த பயைன ஏைனேயா� எளிதி� உணரா�. ஒ��ட� ேவறா� எ�பத��� 

சிவெப�மா� ஒ�றா�� ேச��� உடனா�� ெச��தி ேவறா�� ெசறி�� உயி���யிரா� நி�ப� எ�ற�� ஒ��. 

ேச�த� ெசறித� ெச��த� ஒ� ���, ஓரி� உயி���யிரி� ப��. ெம��ண�� ��கேள ெம�க�ட 

��கெள�ப. 

(6) 

2. தி��ல� த� வரலா� ��த� 

(மாணா�க�க���) 

135. ந�தி இைணய� நா�தைல ேம�ெகா�� 

��தியி� உ�ேள �க�ெப�� ேபா�றிெச�� 

அ�தி மதி�ைன அரன� நா�ெதா�� 

சி�ைதெச� தாகம� ெச�ப�� ேறேன. 

(ப. இ.)  ஆலம� ெச�வனா� ந�திெய� கட�ளி� தி�வ�யிைன� தைலேம� ெகா��, ெகா�டவாேற 

இ��� ெம�யா� ��தியி�க� நிைலெபற� ெச�� ெச�தமி�� ேபா�றி�ெதாட� �க�� வழிப�� வள�� 

மதியிைன� �ைன�த தி��சைடயிைன உைடய சிவெப�மாைன நாெடா�� உ�ள�தி�க�ேண நா� உயி��� உ�தி 

பய��� ெச�தமி��சிவாகம� ெமாழிய��ேற� எ�பதா�. ஆகம� - இைறவ� ��. ஆவி நிைறவா� �ைற�� 

என�� ப��. ஆ - ஆவி. கம� - நிைற�. ��தி - அறி�. சி�ைத ெச�� - இைடயறா� நா� ஆகம� - தமிழாகம�. 

ஆகம�: ஆவியி� அறிைவ நிைறவி��� ��. 

(1) 

136. ெச��� சிவாகம� எ���அ� ேப�ெப��� 

அ�ப� ந��� அ��ந�தி தா�ெப��� 

த�பிலா ம�றி� தனி����� க�டபி� 

ஒ�பி� எ�ேகா� �க�இ�� ேதேன. 

(ப. இ.)  ஆ�யி�க�மா��� சிவ�ப�� நிைறவத�கா� வழிவைக ஆ��� க�வி�� சிவாகம� என�ப��. 

அ��ைறயாேன அ�ளி� ெச�தவ� ஆலம� ெச�வனாகிய ந�திெய� ெப�மா�. அவ� தி�வ���ைண ெகா�� 

அ� ெபயேர ெப��� திக�மா� எ�ைன� ெகா��� இய�றிய�ளின�. 'ந�ளி�ளி�� ந�ட� நாத� பயி�றாடலி�' 

ெபா�ன�பல�� ஆ�யி�களி� ெந�ச� தாமைர�� த�பிலாம�� என� தமிழக� ெச�ெநறி� சா�ேறா� 

தி�வ�ளி� திற�தா� ெதா�ைமேய ந�ைமயாக ெமாழி�தன�. அ� தி�� 



��திைன அவன�ளா� க�டபி� ஒ�பி�லாத அளவிலா ஊழிக� அம��தி��ேத�. 

(அ. சி.)  �க� - ஆ�� (ச���க� கண��க� எ�லா� பாரத கால�தி� வியாசரா� வ��க�ப�டன). 

�காதி - வ�ட�பிற�� எ�பைத ேநா�க. 

(2) 

137. இ��தவ� காரண� ேகளி� திரேன 

ெபா��திய ெச�வ� �வனா பதியா� 

அ��தவ� ெச�விைய� 1 ேசவி� த�ேய� 

பரி��ட� வ�தன� ப�தியி னாேல. 

(ப. இ.)  ெச�ெபா�ளி� �ணிவா� சி�தா�த �த�ைம மாணவ� எ�வ�� ஒ�வனா� இ�திரேன! 

எ�ைன� சிவெப�மா� ெத�னா���க� இ��திய�ளிய காரண� ��கி�ேற� ேக�பாயாக. 

எ�லா�லக�க��� �மாைய� ெச�வ உலக���� �� �த�வியா� உைடயா� அ��தவ� ெச�வி என�ப�வ�. 

அவ� அைன��யி�� சிவ வழிபா��� தவ�திைன� ைக ஏ��� �ரித�ெபா���� தாேன தவ�ேகால� ��� 

சிவவழிபா�ய�றி �ண��திய�ளின�. அதனா� அ��தவ� ெச�வி என� ெபய� ��டன�. அவ� தி�வ�ைய 

அ�ேய� நீ�கா� ெப��காத� ஓ��தலா� வழிப�� இ��� வ�தன�. 

(அ. சி.)  �வனா. . . ெச�வி - �வேன�வரி. 

(3) 

138. மாலா�க ேனயி�� யா�வ�த காரண� 

நீலா�க ேமனிய� ேநரிைழ யாெளா� 2 

�லா�க மாக ெமாழி�த தி����தி� 

சீலா�க ேவத�ைத� ெச�பவ� ேதேன. 

(ப. இ.)  தி��ல நாயனா� த� ெம�க�ட மாணவ�� ஒ�வராகிய மாலா�கைர� பா��� அ��கி�றன�. 

மாலா�கேர! சிவ�லைக நீ�கி ஓ�கிய ெத�தமி� நா�டக���� அ�� எ�ைன� ெகா��வ�த காரண� 

��கி�ேற� ேக�. சிவெப�மா� தி�மைல�க� அழகிய நீலவ�ண� தி�ேமனி��, ேநரிய ெபா�மணி 

அணிக�� ��ட அ�ைம�ட� தி�ைவ�ெத��ேத தி���வாக� ெகா�� ஒலி��வா� நாதா�த��� 

ெச�த��� தி����தி� அ��பைட ��ைம� காரண�கைள ெமாழி�த�ளின�. அ�தைகய அ�ெளா��� 

நிைற�த தமி��ைறயிைன ேவதெமன�� சிவாகம� என�� ��ப. அைத� ெச��த� ெபா��ேட யா� வ�ேத�. 

நீலா�க� - கரிய அழகிய. �லா�க� - அ��பைட ��ைம� காரண�க�. சீல� - ஒ��க�. 



(அ. சி.)  நீலா�க . . . . . ேவத� - தமி� நா�மைற. (அற� - ெபா�� - இ�ப� - வீ�.) 

(4) 

 
1. எ�ணி 12. தி���றி���. 51. 

" �ைணயி. அ�ப�, 5. 15 - 4. 

2. நீலேமனி. ஐ��� ��, கட�� வா���. 

 

139. ேநரிைழ யாவா� நிரதிச யான�த� 

ேப�ைட யாெள� பிற�ப�� தா�டவ� 

சீ�ைட யா�சிவ னாவ� த��ைற 

சீ�ைட யா�பத� ேச��தி�� ேதேன. 

(ப. இ.)  தி�வாவ��ைற�க� சிற�த அணிகல� அணி�� விள��� தி�வ�ள�ைம உய�வற உய��த 

ஒ�ேபரி�ப� தி��ெபயரின�; அ�ேய�ைடய பிற�பிைன அ��� ஆ�டவ� அவேள. சிவ�ட� வி�� நீ�கா� 

இட�பாக�� ஒ���ைற�� சிற�பிைன�ைடயவ�. அ�தைகய எ�லா� சிற�பிைன��ைடய தி�வ�ள�ைமயி� 

தி�வ�யிைன� ேச��தி��ேத�. ேச��தி��த� - இைடயறா� நிைன�தி��த�. 

(5) 

140. ேச��தி�� ேத�சிவ ம�ைகத� ப�கைன� 

ேச��தி�� ேத�சிவ னாவ� த��ைற 

ேச��தி�� ேத�சிவ ேபாதியி� நீழலி� 1 

ேச��தி�� ேத�சிவ� நாம�க� 2 ஓதிேய. 

(ப. இ.)  சிவம�ைகத� ப�கனாகிய சிவெப�மாைன� ��யி��ேத�. சிவ���� சிற�பாக உைடய 

தி�வாவ��ைற�க� ��யி��ேத�. தி�வாவ��ைற� தி��ேகாவிலி�க� ேம�பா��ள தி� அரசமர�� 

நிழலி� ��யி��ேத�. சிவ� தி�நாம� தி�ைவ�ெத��ெத�ப. அ� 'ந�திநாம� நம�சிவாயேவ' எ�பதனா� 

உணரலா�. ப�ைடேயா� ம�திர எ����கைள மா�திைர ����� �ைற��� கைட��ைற��� ைகயா�� 

வ�தன�. அதனாேல�� அ� மைற என�� ெபய� ெப�ற�. இ���ைம 'அ��ட�' எ�� ெதாட��� 

சிவஞானசி�தியா� (4-1-1) தி��பா���க� சிவஞான �னிவ� உைர�த�ளிய உைரயா� உணரலா�. அ� வ�மா�: 

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



எனேவ 'நமசிவய' எ�பேத நமசிவாய என நீ�ட� விகார� ெப�ற�. சிவ நாம�க�: நமசிவய, சிவயநம, சிவயசிவ, 

சிவசிவ எ�பனவா�. இைவ ந�ெனறி நா�ைம��� �ைறேய உரிய ேம�ைம ம�திர�களா�. இவ�றி� ெப�ைமைய 

வ�மா� நிைன� ெகா�க. விள�க� ���ைர�க� கா�க. ெசவிலிெயா� ந�றா� சிவமணேம இ�ப�, 

�ைவய��த� நா�ைம எ��ைத��. 

(அ. சி.)  சிவேபாதி - சிவ� ேகாவிலி� உ�ள அர�. 

(6) 

141. அகலிட� தா�ெம�ைய அ�ட�� வி�ைத� 

�கலிட� ெத�ெம�ைய�3 ேபாதவி� டாைன� 

பகலிட� ��இர ��பணி� ேத�தி 

இகலிட� ேதஇ�� நீ�கிநி� ேறேன. 

 
1. ஆ�வத�. 12. தி��ல�, 35. 

2. ந�திநாம�. ச�ப�த�, 3. 49 - 11. 

3. (பாட�) ெத�றைன�. 

(ப. இ.)  அைன��லகி�க� வா�� எ�லா�யி�க��� உயி���யிரா� நி��� ெம��ெபா�ைள, எ�லா 

அ�ட�க�� மாயா காரியமாக ெவளி�ப�த�� விைன�த� காரணமா� நி��� வி�ைத, எ��� நி�� ெபா�றா� 

ேபரி�ப�திைன� ெதவி�டாத��� வீ� ேப�� நிைல�களமான �கலிட�ைத, அ�விட�� அ�ளா� அ�ேயைன� 

�கவி�ட உ�ைம யறிவி�ப வ�வினைன� பக�� இர�� ஓவா� பணி�� ெதா�� ெப��பா�� மா�பா��ைன� 

த�� இ��லக�திட�� அ�ளா� ஆணவவ�லி�ளினி��� நீ�கி நி�ேற�. இக� - மா�பா�; உலக� 

நி�பனேபா�� நி�லா நிைலைம��. இ�� - கா� அறி�; அறியாைம. 

(அ. சி.)  �கலி . . . . . டாைன - மைற��ைவ�த இட�திலி��த எ� உட�ைப மைற��ப� ெச�தாைன. 

(7) 

 

142. இ��ேத�இ� காய�ேத எ�ணிலி ேகா� 

இ��ேத� இரா�பக� அ�ற இட�ேத 

இ��ேத� இைமயவ� ஏ��� பத�ேத 

இ��ேத� எ�ந�தி இைணய�� கீேழ. 



(ப. இ.)  அ�ளா� தர�ெப�� நடமா�� தி��ேகாவிலாகிய இ��ட�பக�ேத அளவிலா� கால� சிவ� 

இ��க� ெச�ய இ��ேத�. வாடைக வீ��லி��பா� இ��� வீ����ைடயவ� க�டைள�ப�ேய ����றி ���� 

எ�ப� இத�� ஒ��. இரா� பகல�ற இடெம�ப� மற�� நிைன��� அ�� ெந�ச� வ�ச மி�றி� சிவ� தி�வ��ேக 

இடமாக இ��ப�. எனேவ மறவா நிைன�ட� இ��ேத� எ�பதா�. வி�ணாடவ� உ�ற ேபாெத�லா� உ�ணா�� 

ெதா��பத� தி�வ� அ� தி�வ�ேய �கலிடமாக இ��ேத�. எ�ைனயா� ெகா�ட��� ந�திெய� கட�ளி� 

தி�வ��கீ� தாடைலேபா� ஒ��கி இ��ேத�. 

(8) 

143. ஞான� தைலவித� ந�தி நக���� 

ஊனமி� ஒ�ப� ேகா� �க�த�� 

ஞான�பா லா�� நாதைன அ��சி�� 

நா�� இ��ேத�ந� ேபாதியி� கீேழ. 

(ப. இ.)  தி�வ��ண�வி� �த�வியாக விள��� தி�வ�ளா� ந�தி��ரிய தி�வாவ��ைறயி�க� 

��றம�ற ஒ�ப� ேகா� ஊழிக� தவமி��ேத�. தி��ைற� ெச�தமி�� தி��பா���க� ஓதி� சிவெப�மாைன 

வழிபாடாகிய அ��சைனைய� �ரி�ேத�. இ� தி��ைறகேள ஞான�பா� எ�க. அதைன� சிவெப�மா���� 

���த� ஆ��த�. ேபாதம விைளவி��� நிைல�கள� ேபாதி. அஃ� அரசமர�. அறி�� �றா� பி�ைளயா� அரச 

மர�த�யி� எ��த�ளியி��ப�� இதைன வலி�����. அ�ேய�� அ�தைகய ந�ல ேபாதி மர�தி� கீ� 

இ��ேத� எ�க. எனேவ உள�பா�ைம��� த�கவாேற உைறவிட�� நா�வ� நிைறய�ளின� எ�ப� �ணி�. 

(அ. சி.)  ந�திநக� - ஆவ��ைற. 

(9) 

144. ெச�கி�ற வாறறி சிவ�னி சி�தச� 

ெவ�கி�ற ஞான�� மி�ேகா� �னிவரா�� 

ப�கி�ற ேதவ� அ�ர� நர�த�பா� 

ஒ�கி�ற வா�வழி ��வ� ேதேன. 

(ப. இ.)  ந�ெனறியி� ஒ��� ஒ��க�தா� தி�வ��ண�� ைகவர� ெப��. அ��ண�வா� நிைன�பி� 

ேதா��� சி�தச� எ��� க�ேவைள �னி�� ெவ��த� ���. அவ�கேள மி�ேகாராவ�. அவ�க� சிவ 

�னிவ�க� எ�� அைழ�க�ப�வ�. �னிவ�களாக�� ேதவ�களாக�� அ�ர�களாக�� ம�களாக�� நா�� 



வள��� ெப��� இ� திற�தா�மா�� ��ணிய வா� வழியாக அ���ைண� ெகா�� வ�தன�. சிவ�னி - 

சிவ��னி: சிவன�யிைன நிைன��. சி�தச� - மன�தி� பிற�பவ�. ஒ�கி�ற - ���கி�ற. 
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145. சி�த�தி� உ�ேள சிற�கி�ற ��களி� 

உ�தம மாகேவ ஓதிய ேவத�தி� 

ஒ�த உடைல�� உ�நி�ற உ�ப�தி 

அ�த� என�கி� க�ளா� அளி�தேத. 

(ப. இ.)  சிவெப�மா� தி�வ�ளா� தி�வ��ண�� ைகவர�ெப�ற ெம�க�ட ேமேலா� உ�ள�தி� அைம�� 

��களி� தைலைமயாக இைறவ� எ��ப �ைறயாக எ��� ஓத�ெப�� ஒ�தமி� மைற�ைறயாகிய ��ைன 

ேவதாகம�கைள ெயா�ப� ெசா�ைல�� ெபா�ைள�� அ�ேய�� உ�நி�� அ�த� அ�ளா� உண��திய�ளின�. 

(அ. சி.)  உட� - ெசா� - உ�ப�தி - ெபா��. 

(11) 

 

146. ேந��தி� �ல சரிைய ெநறியிெத�� 

ஆ��தி�� காலா�கி க�ச மைலயமா� 

ஓ��தி�� க��� ேக�மி�க� �தல� 

ேதா��தி�� ��த ைசவ� �யிரேத. 

(ப. இ.) தி�வ�� ேப�றி�� ேந�வழியா��ள நா�கி�� ேந��தி�� அ��பைட� சீல� எ��� சரிைய ெநறி 

இ� த�ைம�ெத�� ஆ��தவ� க��� காலா�கி�னிவ��, க�சமைலயமா� �னிவ�� எ�க. 

அ�வி�வ�கைள�� ேநா�கி� தி��ல� அ��கி�றன�. இ� சீல� இ� நில�லக��� தனி �த� சிவெனறியாகிய 

��த ைசவ���� ஆரா��� கைட�பி���� உயிரா� எ�க. உயி� - நாெனறி�ெதா��. 
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147. நா�ெப�ற இ�ப� ெப�கஇ� ைவயக� 

வா�ப�றி நி�ற மைற�ெபா�� ெசா�லி�� 

ஊ�ப�றி நி�ற உண��� ம�திர� 

தா�ப�ற� ப�ற� தைல�ப�� தாேன. 



ப. இ.)  தி�வ�ளா� தி�வ��ண�வா� அ�ேய� ெப�ற இறவா� ேபரி�ப� இ�ைவயக� ெப�� இ���மாக. 

ெச�ெநறி� ெச�வ�களாகிய ந�றவ�தா� உய��ேதா�, இைடயறா� ெப�� காதலா� ப�றி நி�ற வி�மிய ���த� 

சிவ� மைற�ெபா�ளா��. அ�ெபா�ளிைன எ��� ெம�ெநறி ெசா�லி��, ஊனாகிய ெந�ச�திட�� ஓைச 

அ�வா� நி���. அத�பி� ஆ�யிரி�க� அ�ேவாைச உண���வா�� திக��. அ� ம�திர� ெச�தமி� 

நா�மைற� 'சிவசிவ' இ�த� தனி�ெப�� தமி�மைறயிைன ஆ�யி� இைடயறா� அ��த அ��த� கணி�க� 

கணி�க� தி�வ�யி� தைல����. ஊ� ெந�ச� - ஆ�ெபய�. உ�வா� வரி அ�வா� ஓைச�ண�வி�, உ�வா� 

உயிரி�பா� ஓ�. 

(அ. சி.)  ஊ� ப�றி - தைசெபாதி நாைவ� ப�றி. 

(13) 

148. பிற�பிலி நாதைன� ேப�ந�தி த�ைன� 

சிற�ெபா� வானவ� ெச��ைக ��பி 1 

ம��பில� ெந�சி�� ம�திர மாைல 

உைற�ெபா�� ��நி� ேறாத� மாேம. 

(ப. இ.)  சிவ� பிறவா யா�ைக� ெபரிேயானாதலி� பிற�பிலி �த�வ� என�ப�வ�. அவைன ந�திெய��� 

தி��ெபயரா� அைழ�ப�. சிவ�லக�தி� வா�� வானவராகிய வழி�ேப�றின� சிற�ெபா� தி��ைறேயாதி வழிப�வ�. 

த� ெந�சி�� ெச�தமி�� தி��ைறயா� இ� தி�ம�திரமாைலயிைன� தி�வ� உைற��ட� தி�வ��ட� 

��நி�� மறவா நிைன�ட�. இைடயறா� ஓ�த�� இய�பா� எ�ப. வழி�ேப� - பத��தி. ஓ�த� - பாராயண� 

ெச�த�. 

(அ. சி.) உைற�� - உ�தி. 

(14) 

149. சதாசிவ� த��வ� ��தமி� ேவத� 

மிதாசனி யாதி�� ேதனி�ற கால� 

இதாசனி யாதி�� ேத�மன நீ�கி 

உதாசனி யா�ட ேனஉண�� ேதமா�. 

(ப. இ.)  அ�ேளானாகிய சதாசிவ� கட�� அ�ளி� ெச�த எ��� மாறா ெம��ைம மைற ��ெபா�� 

ேத��� தமி�மைற. ஒ��ைடயாக ��தமிழிைன �ைறேய உயி� உ�ள� உட� என உலகியலி� ெகா�ளலா�. ��தமி�: 

இய� இைச ���. அவ�ைறேய வீ��யலி� ெகா���கா� இைற உயி� தைள என� ெகா��த� சா��. இ��ைண 



நா�� அளவா���� அைம�ைடயவனாக வி��ேத�. ��தமி� ேவத���� உைறவிடமாக உ�ள�திைனேய 

அைம�ேத�. அ� மைறயிைன� �ற�கணி�கா� தி�வ��ட� ���ண��ேதா�. மிதாசனி - மித + அசனி: 

அளவா��ேபா�. இதாசனி - உ�ள�ைத உைறவிடமாக ந�கிேயா�. 

 
1. பிற�ேபா. அ�ப�, 6. 30 - 5. 

(அ. சி.)  சதா . . . ேவத� - பைட��� கால�தி� சதாசிவ�ைடய த��வமாகிய சாதா�கிய 

த��வ�தினி��� ெவளி�ப�ட தமி� ேவத�. 
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150. அ�கிமி காைமைவ� தா�ட� ைவ�தா� 

எ��மி காைமைவ� தா�ல ேகைழ�� 

த�கிமி காைமைவ� தா�தமி�� சா�திர� 

ெபா�கிமி காைமைவ� தா�ெபா�� தா�ேம. 

(ப. இ.)  ஆ�யிரி� உடலக�� உணவிைன� ெசரி�க� த�கவா� அக��� தீ அைம�தன�. அ� தீ 

அ�வள��� ேம� மிகாமலி��ப�� அவ� தி�வாைணேய. அ�ேபா� கடலக��� அ� காலம�லா� கால��� 

ெபா�கி மி���, உலக�ைத அழி��விடாதப� ஒ� தீயிைன அைம�தன�. அதனா� ஏ�லக�� ேக��றி நிைல 

ெப�வவாயின. அ�ேபால உலக�தி�க� ஆணவவ�லி�� மி��� ஆ�யி�களி� அறிைவ� தைட� ப��தி� 

பிற���� ஆளா��� த�ைம மிகாைம� ெபா���� தமி�� தி�மைற�� தி��ைற�� �ைறேய �க��� 

ெபா���� வைகயா� அைம�த�ளின�. தி�மைற - நா�வ� �தலிக� �தலாயினா� அ�ளிய பதிெனா� 

தி��ைறக�. தி��ைற - தி��ல� ெசா�லாகிய தமிழாகம�� ெம�க�ட ��க��. இ�ஙன� 

அைம�த�ளினவ� ெம��ெபா�ளாகிய சிவ� எ�க. 

(அ. சி.)  த�கி . . . சா�திர� - தமி� ேவதாகம�க� இற�� ஒழி�த� தி�வ�ளாேல. 
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151. ப��த ராவா� பதிெனட�� பாைட�� 

க�டவ� ��� க��தறி வா�எ�க 

ப��த� த�க� பதிென��� பாைட�� 

அ�ட �தலா� அற�ெசா�ன வாேற. 



(ப. இ.)  க�பன க��� தி�வ�� �ைணயா� ெபா��ற நி�பா� �லவெரன�ப�வா�. 'த�ைம ஐ�� �ல�� பி� 

ெச��� தைகய'ராகிய ந�ெலா��கின� �லவ�. அ� �லவேர ப��த� என�ப�வ�. ப�ைட� கால�� ெமாழிக�� 

�ைணயா�த�ைம வா��த ெமாழி பதிென��. பதிென�� ெமாழி�க��� �ற�ப�� ெபா�� க��திைன 

உ�ளவா�ண�வா� ப��தெர�க. அ� பதிென�� ெமாழிகைள�� த�கா� வாயிலாக அ�ளி� ெச�தவ� 

அைன�த�ட�க��� �த�வனா� விள��� அர� எ��� தி�� ெபயரிைன�ைடய சிவெப�மா�. 
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152. பி�ைனநி� ெற�ேன பிறவி ெப�வ� 

��ைனந� றாக �ய�தவ� ெச�கில� 

எ�ைனந� றாக இைறவ� பைட�தன� 

த�ைனந� றாக� தமி�ெச�� மாேற. 1 

 
1. திைச யைன�தி�. 12. ச�ப�த�, 24. 

" நா�, ந�லிைச. ஆ�ர�, 7. 62 - 8. 67 - 5. 

(ப. இ.)  'அய� வழ�கி� �ைறெவ��� அைசவி� ெச�தமி� வழ�ேக' தி�வ��ண�ைவ� ���வி��� 

அ�� வழ�கா��. அ�தமி� வழ��� நாேட சிவன� ேச��பி��� ந�றவ� �ரித�ேக�ற பழ நாடா��. இ� 

நா�டக��� ேதா�றி ��னேம ந�ெனறி நா�ைம ந�றவ�திைன �ய�� ெச�கிலாதவ� பி��� பிற�ெப���� 

����வ�. எ�ேன அவ�த� ேபைதைம. சிவெப�மா� எ�ைன ந�றாக� பைட�த�ளின�. த�ைன ஏைனயா� 

திரிபி�றி உ�ளவா� உண��� உ�த��� க�வியாகிய ெச�தமி�� தி��ைறயிைன ஓதி வழிப�த� ேவ��� என� 

தி���ள� ெகா�டன� சிவ�. அ�தைகய தமி� அ�� �ைல அ�ேயைன� ெகா�� பா�வி�க�� 

எ�ணின�. அ�ஙனேம எ�ைன� 'த�ைன ந�றாக� தமி� ெச��மா�' இ��திய�ளின�. தமி� பர�பியவ� 

ஆ�ைடய பி�ைளயா�; தமி� உக�தவ� சிவெப�மா�. 
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153. ெப�ற�� மா�� ம��� 1 பிறிவ�ற 

த�பர� க�பைன யா�� சராசர�� 

அ�ற�� ந�கி அ�ேய� சிர�தினி� 

ந�பத ��அறி� தா�எ�க� ந�திேய. 



(ப. இ.)  ெப�றமாகிய ஆேன�� மா�� ம��� ��ட� தி�வ�ேளா�� ஆ�யிேரா�� அைன��லேகா�� 

பிரிவ��� பி�னலா� நி�ற��� சிவெப�மானி� தி�வாைணயா��. த�பர� - தாேன �� �தலா�நி��� சிவ�. 

க�பைன - க�டைள; தி�வாைண. ஆேன�, அற�தி� �றி�பா��. மா�, ெச�தமி�மைற �ைறகளி� �றி�பா��. 

ம�, தி�வாைணயி� �றி�பா��. இ� ���� ஒ� �ைடயாக உ�ள� உைர உட� என� ெகா�ள�மா�. ேம�� இைவ 

தி�வ�தைல� ���� அற��, அ�வற�திைன அறி���� ெசறிதமி�மைற �ைறயாகிய ெம�����, அ� �லி� 

வழி ஒ��வத�� உ��ைணயாகிய பைட�� கா�� �ைட�� ஆகிய ��ெதாழி� ஆைண�� �றி�பனவா��. 

ம�வாகிய ��தைலேவ� ேம��றி�த தி�வாைண� �றி�ேபயா��. இதனா�, அற�ைத� ெச���பவ��, 

மைறயி� ஒலி��� ஒலியா� நி�பவ��, அய� அரி அர� எ��� �வ���� தி�வாைண அ��பவ�� சிவேன 

எ�ப� ெதளிவா��. இய��திைண நில�திைண எ��� இ�ேவ�யி�களி� ெம��ைமயிைன�� 

உண��திய�ளின�. அ�ேய� ��யி�மீ� த� தி�வ�யிைன�� ���ய�ளின�. அவ� எ�க� ந�தி� 

கட�ளாகிய சிவேன. 
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154. ேஞய�ைத ஞான�ைத ஞா�� வ�திைன 

மாய�ைத மாமாைய த�னி� வ��பைர 

ஆய�ைத ய�சிவ� த�ைன யேகாசர 

வீய�ைத ���� விள�கியி� ேடேன. 

(ப. இ.)  ேஞயமாகிய அறிய�ப�� ெபா�ைள��, ஞானமாகிய அறிைவ��, ஞா��வாகிய அறிேவாைன��, 

உண�� ெம�யாகிய �வா 

 
1. �மதி. 11. ப��ன��� பி�ைளயா�, ஒ�பா - 6. 

மாைய��, உட� ெம�யாகிய �ல� ப�தி எ�ற மாய�ைத��, உண��� ெம�யாகிய �மாைய மாமாைய ஆதலா� அ� 

மாமாையைய��, வன�பா�றலாகிய பைர�ெதா�திைய��, கட��, மா�ற� மன� கழிய நி�ற மைறேயானாகிய 

அழிவி�லாத ���த� வி��ெபா�� சிவ�. அ� சிவைன அவன�ளா� அவ� தா�ண��த ���� 

விள�கியி�ேட�. இத�க� விள�க�ப�ட ெபா�� எ��. அைவ �ைறேய அறிய�ப�� ெபா��, அறி�, அறிேவா�, 

உட� ெம�, உண�� ெம�, உண��� ெம�, வன�பா�ற�, சிவ� எ�ப. அறிய�ப�� ெபா�� நிைலயிலா� ெபா�� 

நிைல�ெபா�� என இ�வைகய. அவ��� நிைலயிலா� ெபா�� ���ண�வா� காண�ப�� உல� உட� �தலியன. 

நிைல�ெபா�� ���ண�வா�� சி��ண�வா�� காணெவா�ணாத ஆனா� ���ண�வா� காணெவா��� 



இைற அ�� உயி� �தலியன. அறி� ��டறி�, சி�றறி�, ��றறி� என �வைக�ப��. ��டறி� எ�ப� உயி� 

மாயாகாரிய அக��ற� க�விகைள� �ைண�ெகா�� மாயாகாரிய� ெபா��கைள �ண�த�. சி�றறிெவ�ப� 

இ�க�விகைள� ெகா�� உண�� நா� இ�க�விக��� ேவறான அறி��ெபா�� எ�� உ�நி�� அ�� 

உண��த உண�த�. ��றறிெவ�ப� சிவெப�மா� சிவ��வா� எ��த�ளி வ�� சிவமா�கி ஆ�ெகா�ட�� 

தி�வ�ேள க�வியா�� தி�வ�ைய உண�த�. அறிேவா� எ�ப� எ��� அ�ைமயா�� சா��தத� த�ைமயா� 

நி�� பய������ ஆ�யிரா��. உட�ெம�: இ�ப��நா�� த��வ�கைள� ெகா�ட�. உண��ெம�: ஏ� 

த��வ�கைள� ெகா�ட�. உண���ெம�: ஐ�� த��வ�கைள� ெகா�ட�. வன�பா�ற�: தி�வ�ளாகிய 

உ�ைம இய�ைக� ேபரறி�� ெப��ெபா��. சிவ�: அ� தி�வ�ைள உைடய தி�வ�� ேபரி�ப�ைத ஆ�யி���� 

கா��� க�� ஊ��வ�� ஒ�பி�லாத வி�மிய ���தலா� உ�ைம அறி� இ�ப எழி��வின�. த�னி� 

வ��பைர, சிவ�தினி��� பிரியா� ேதா��� தி�வ��. வீத� - மல�த�; அழியாதி��த�. 

(அ. சி.)  ேஞய� - அறிய�ப�ெபா��. ஞான� - அறி�. ஞா�� - அறிபவ�. பைர ஆய� - ச�திக� ��ட�. 

வீய� - பிற�பிற�லா� சிவ�. 

(20) 

155. விள�கி� பரமா�� ெம��ஞான� ேசாதி 

அள�பி� ெப�ைமய� ஆன�த ந�தி 

�ள�க�� ஆன�த� ��த�ெசா� ேபா�� 

வள�பி� கயிைல 1 வழியி�வ� ேதேன. 

(ப. இ.)  ேமேலாதியவ�ைற விள�கிய�ளியவ� ேமலாகிய ெம��ண��� ேபெராளி. அவ� அளவி�லாத 

ெப�ைமைய�ைடயவ�. இ�பவ�வினனாகிய ந�தி. ஆ�யி�கைள ந��க� ெச��� ஆணவ வ�லி�ைள 

அ��யி�களாேலேய அட��� அ��ெப�� ��த�. அவ� ெசவியறி���திய தி�ைவ�ெத��திைன� சிற��ற 

உண�வி� பதி��, அவ� தி�வாைணவழி வள�ப� மி�க தி��கயிைலமைலயி�க��ள ந�தி மரபி�யா� வ�ேத�. 

 
1. மாதவ� ெச�. 12. தி�மைல� சிற��. 25. 

(அ. சி.)  ெசா�ேபா�� - உபேதச� ெப��. கயிைலவழி - ந�தி பர�பைர. 
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156. ந�திஅ� ளாேல �லைன நா��பி� 

ந�திஅ� ளாேல சதாசிவ னாயிேன� 



ந�திஅ� ளா�ெம�� ஞான��� ந�ணிேன� 

ந�திஅ� ளாேல நானி�� ேதேன. 

(ப. இ.)  ந�தியாகிய சிவெப�மா� தி�வ�ளா� �ல� உட�பி�� ���ேத�. பி��� அ� ந�திய�ளாேலேய 

(149) 'சதாசிவ� த��வ� ��தமி� ேவத' மாகலி� இ� தமிழாகம�ைத ஓதிேன�. எ�ைன? அ�ேளானாகிய 

சதாசிவ ெம�யினி��� �� வ�த� வா�ைமயாகலிென�க. தமிழாகம� ஓ�தேல சதாசிவனாத�. 

அவன�ளாேலேய தி�வ�� ேப�றி�பமாகிய அ�ைமயிைன இ�ைமேய ெப���ேள�. அ� ந�திெய�கட�� 

தி�வ�ளாேன இ� �லக� தி����ேள�. �ல� - �த� கட�� என�மா�. 

(அ. சி.)  ந�தி . . . பி� - ந�தி ெய�ெப�மா� தி�வ�ளிய�க �ல�ைடய ேதக�தி� ���� பி�. 
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பாயிர� ����. 


