
�த� த�திர� 

[காரணாகம�] 

1. உபேதச� 

157. வி�ணி� றிழி�� விைன�கீடா� ெம�ெகா�� 

த�ணி�ற தாைள� தைல�காவ� ��ைவ�� 

உ�ணி� ���கெயா ெரா�பிலா ஆன�த� 

க�ணி�� கா��� களி�ப�� 1 தாேன. 

(ப. இ.)  ஆ�யி�கைள ஆ�ெகா�ள ேவ��ய அ��விைன� கீடாக சிவ�லக�தினி��� நில�லக� 

ேபா�� சிவ��வா�� ேதா�றிய�ளின�. மிக�� �ளி��சி ெபா��திய தி�வ�ைய� ெதா�ைம ந�ைம� காவலா� 

��னேம அைம�த�ளின�. அவேன உ� நி�� ெநகிழ�ெச�� ஒ�பி�லாத ேபரி�ப� க�ணாகிய 

அக�க�ைண� கா��ய�ளி� பழமலமாகிய களி�பிைன ய��த�ளின�. களி��, எ�ப� ெப��பா�� �ய வாய 

ெபா��கைள� தா� சா��தைமயா� தீயவா��� ேநாயாகிய பைக�ெபா��. இ� நாயனார�ளிய 'ப�பிலா� ெப�ற 

ெப��ெச�வ� ந�பா�, கல�தீைம யா�திரி�த��.' எ��� ெச�தமி�� ெபா�மைறயா� உணரலா�. 

(அ. சி.)  தைல�காவ� - சிற�த காவ�. களி�� - ஆணவமல�. 

(1) 

158. களி�ப�� தா�எ�க� க��த� ந�தி 

களி�ப�� தா�அ�� க�விழி� பி��� 

களி�ப� காத கதிெராளி 2 கா��� 

பனி�கி� பவழ� 3 பதி�தா� பதிேய. 

(ப. இ.)  எ�லாரி�� உய��த ���தலாக� க�த�ப�வா� ெந�றி� க�ைண�ைடய சிவெப�மா�. 

அவேன ந�திய� கட�� எ�� அைழ�க� ெப�வா�. அவ� ஆ�யி�கைள அ�ளா� ந�ெனறி�ப��தி 

இ�விைனெயா��, மல�ெச�வி, தி�வ��வீ��சி வ�வி�� களி�ப�� த�ளின�. அக� க�ணாகிய அ�� 

க�ைண� திற�பி�த�ளின�. களி�பாகிய மல� எ�ஞா��� அ�க ஒ�ணாத இய�ைக உ�ைம அறிவி�ப� 

ேபெராளி சிவ�. அவ� த� தி�வ�யி� ஒளி�கதி� கா��� சா��தத� வ�ணமா� த�ைம வா��த 

பளி�கிைனெயா�த ஆவியி�மா�� பவழ�ேபா�ற ெச�ைம�தாகிய த� தி�வ�யிைன� பதி�த�ளின�. அவேன 

இைறயாகிய சிவெப�மா�. பவழ� - ெச�மணியாகிய சிவ�. 



(அ. சி.)  களி� . . . விழி�பி�� - அ�� �தி��சியினா� அ�ைள வளர�ெச�� ஆணவமல�ைத 

ஒழி�தா�. 

(2) 

 
1. ெந�லி�. சிவஞானேபாத�, 2. 2 - 3. 

2. ஒளி��. ெகா��கவி, 1. 

3. வ�ெத�ட�. தா�மானவ�, ஆகார, 18. 

159. பதிப� பாச� என�பக� ��றி� 

பதியிைன� ேபா�ப� பாச� அனாதி 

பதியிைன� ெச�ற� கா�ப� பாச� 

பதிய� கி�ப� பாச� நிலாேவ. 

(ப. இ.)  ெதா�ைமயி��ள பதியாகிய இைற��, ப�வாகிய உயி��, பாசமாகிய தைள�� எ�� ெசா�ல�ப�� 

��றி�� இைறயி� ெதா�ைமயிைன எ�லா ெநறியின�� ெசா�லா�.� ெபா�ளா�� ஐய�திரிபி�றி 

ெம��கா�சியா� உட�ப�கி�றன�. அ� பதியிைன� ேபா� ப� பாச�� ெதா�ைமேய. பதியிைன� ெச�� 

அ���த�ைமயி�லாத உயிரி�� தைள�� பதி அ�ளா� எ��த�ளிவரி� ப�� த�ைமயாகிய �ைன��� ெசய�� 

ம�ள��, இவ�றி�� �ைறேய வாயிலாகிய ஆணவ� க�ம� மாைய எ��� பாச�� �ைன�� நி�லா� ஒ����. 

ப�� த�ைம - தைளயி��ப�ட த�ைம. இதைன� தைளயி எனலா�. நிலா - �ைன�� நி�லா; அட�கியி����. 

(3) 

160. ேவயி� எ��கன� ேபாேலஇ� ெம�ெய�� 

ேகாயி லி��� ��ெகா�ட ேகா�ந�தி 

தாயி�� ��மல� மா�றி� தயா  1 எ��� 

ேதாயம தா�எ�� �ரிய 2 னாேம. 

(ப. இ.)  ��கிலி�� ஒளி�ைட� தீ மைற�� நி�கி�ற�. அ�ேபா� ஆவியி� உட�பக�� உயி���யிரா�� 

தி��ேகாவி� ெகா�� வி��� பிரியா� ��யி��பாக உைற�த��பவ� ���த�றைலவனாகிய ந�திெய� 

ெப�மா�. அவ�, பா� நிைன����� தாயி�� சால� பரி�ைடயனா� ஆ�யி�களி� ��ைம மல�கைள�� 

மா�றிய��வ�. ேம�� த�ணளிெய�� ெசா�ல�ப�� தயா�ைடயவ�. அ� தயாேவ தி�வ�� ெவ�ளமா� எ��. 



அ� தி�வ�ைள�ைடய ந�தி சிவ�ரிய� என�ப�வ�. சிவ�ரிய�: அைன�ெதாளி��� ஒளிய��� 

அறி��ேபெராளி. 

(4) 

161. �ரிய கா�த�� 3 ��ப��� ேபாலேவ 

�ரிய கா�த� ��ப�ைச� ���டா 

�ரிய� ச�நிதி யி��� மா�ேபா� 

ஆரிய� ேதா�ற�� அ�ற மல�கேள. 

(ப. இ.)  ஞாயி�றி� கதிைர ஏ����ற�ேத வி��க� �ரிய கா�த�க� என�ப��. அ�க� �ரிய� 

��ன�றி� த�ைன� �����ள ப�சிைன� �டமா�டா�. அத��� ��� ஆ�றைல ந��வ� ஞாயிேற. ஆயி�� 

அ� �ரிய�� இ�க�லி� வாயிலாக அ�றி� �டா�. அ�ேபா�� சிவெப�மா� ��மல�தா� மல�கைள அக� 

 
1. �ல�ெகா����. அ�ப�, 6 : 20 - 6. 

2. பரிதி. அ�ப�, 5. 94 - 5. 

3. �ரியகா�. சிவஞான சி�தியா�, 8 - 2 - 28. 

ற� சிவ��வா� ெவளி�ப�வ�. ெவளி�ப��� தி�ைவ� ெத��� ஓதிய��வ�. அ�ஙன� ஆ�ெகா�ட ேபாேத 

ஆணவ� க�ம� மாைய எ��� ��மல�க�� அ�ெறாழி��. இ�ேபா� தி�ைவ�ெத���� நா����ளா��� 

ஏ����ளேத�� ஆசா� ���னால�லாம� பயென�தாெத�க. ஏ����� ஐ�ெத���� எ�மா� அ����ெசா�, 

���ல�றி� ேபறி�றா� ��. ஆரிய� : ேபரறி� நிைற�ேதா�; சிவ�; �� ��மல� க��ைடய ந�மேனா���� 

சிவெப�மா� ந��ட� ேபா��� வர�� �ண��மிலா� பி�னலாயி��பி�� அவ� ெகா��� ��உ�வி� 

வழியாகேவ மலமக��. அ��வித�. 

(5) 

162. மல�கைள� தாெமன மா�றி அ�ளி� 

தல�கைள� தான� சதாசிவ மான 

�ல�கைள� தான� ெபா�வி�� ந�தி 

நல�கைள� தா�� நய�தா� அறி�ேத. 

(ப. இ.)  ஆணவ�, க�ம�, மாைய, மாயாகாரிய�, இவ�ைற இய� �� நட�பா�ற� ஆகிய ஐ��� மல�க� 

எ�� ெசா�ல�ப��. அ�ேளானாகிய சதாசிவ� சிவ��வா� எ��த�ளிவ�� அவ�ைற மா�றிய�ளி, இ��லக 



வா�ைவ�� சிவ�லக வா�வாக� ெச�தைம�தன�. ெபா�ன�பல�� இ�ப� ��திைன இய�றிய��� ந�திெய� 

கட�� ஆ�யிரி� சி�றறிவாகிய �ைன��� �ல�கைள அக�றின�. அதனா� இ��ேச� இ�விைன�� விைழ�� 

ந�விைனைய�� நீ�கிய�ளின�. அத�பி� ஆவியி� ��நிைல அறி�ேத நய�� உ�ெள��த�ளின�. 

(6) 

163. அறிைவ� �ல�ட ேனநா�ற தாகி 

ெநறியறி யா��ற நீராழ� ேபால 

அறிவறி ��ேள அழி�த� ேபால 

�றியறி வி�பா� ��பர னாேம. 

(ப. இ.)  ஆ�யிரி� அறி� ஐ��ல�ட� ��னதாகி எ�ைல காண ெவா�ணா ஆழ�ைத�ைடய நீ� 

நிைலகளி� இற�கி ஏ�� �ைறயறியா� ஒ�வ� ெச�வ�ேபால� ெச���. அ� சி�றறி� இய�ைக�ேபரறிவி� 

அட�கிய� ேபா� மய��வா���� மய�கக�றி ந�வழிைய அறிவி�� நட��வி�பா� சிவ��ெவ�க. 

(அ. சி.)  நா�றதாகி - ��னதாகி. 

(7) 

164. ஆேம� பா�நீ� பிறி�கி�ற அ�ன� 1ேபா� 

தாேம தனிம�றி� த�ன� தனிநி�த� 

தீேம� ப�கர ண�க�� உ�றன 

தாேம� பிற�ெபரி சா��தவி� தாேம. 2 

 
1. க�வி. நால�யா�, 135. 

2. நாம�ல சிவஞானேபாத�, 10. 2 - 1. 

(ப. இ.)  ஆவி� பா�ட� கல�த நீரிைன� பிரி�கி�ற இய�� வா��த அ�ன��� ேபா�� ஒ�பி�லாத 

ஐவைக ம�ற�தி��, ஆ�யி� ெந�ச�திட��� நீ�கா�ைறகி�றன� சிவ�. அவ� மல�கைள� பிரி��� �ய 

ெவ�ைம வாலறி விைன�பதிவி��� ெபா���� த�ன�தனியாக� தி����திய��கி�றன�. அதனா� 

இ��ேச� இ�விைனைய�� அத�கீடாகிய பிற�பிைன�� த�வ�. அதனா� தீைம ெபா��திய பல ெசய�க� 

ெபா��தின. கரண�க� - ெசய�க�. அதனா� ஆ�யி�க�� ஏ�வைக� ப�பிற���க� எ���. அ�ஙன� 

எ��வி��� விைன�ெதா�தி எ��விைன எ�ப. எ��விைன எனி�� ச�சித� எனி�� ஒ�ேற. அ�ெவ��விைன 

சிவ��வி� தி��கைட� க�ேணா�க�தா� எரி ேச��த வி��� ேபா� பயன�� அழி��. 



(அ. சி.)  தீேம�� - தீைம ெபா��திய. எரி ேச��த வி�� - ம��க�ப�ட விைத. 

(8) 

165. வி�ைத� ெக��� வியா�கிர� ேதமிக� 

��த� �ரிய� பிற�� �ட�கற 

ஒ��� �ல�யி� ஒ�றா� உட�ெபா� 

ெச�தி� ���ப� 1 சிவேயாகி யா�கேள. 

(ப. இ.)  பிறவி�� வி�தாகிய ஆணவமல�திைன அட�கி� ெசவி யறி��உெவ�� ெசா�ல�ப�� 

தி�ைவ�ெத��தி� உபேதச �ைற�ப� கணி�தலாகிய உ�ேவ��தலி� மி�தியா� இய�ைக உ�ைம� 

ேப�ற�கமாகிய ��த� �ரிய� பிற���. பிற�கேவ பாச�பிணி�பாகிய ெதாட�� அ��. அ� ெதாட�கறேவ 

ெபாறி�ல� கல� உட�ெப�லா� ��ேபாலேவ காண�ப��� அவ��ட� �ய ஆவி�� ஒ�� உைறயி�� சிவ� 

நிைனேவய�றி உலக நிைன� சிறி�மி�லாதி���� அ�நிைலேய ந�லாரி� நனிதிக� நிைலயா�. இ�ேவ 

ெச�தி������ நிைல. இவ�கேள சிவேயாகிய� ஆவ�. 

(அ. சி.)  வியா�கிர� - உபேதச�ெசா�. உட�ெபா� ெச�தி����பா� - உலகவாசைன அ�� இ��ப�. 

(9) 

166. சிவேயாக மாவ� சி�தசி� ெத�� 

தவேயாக� ������ த�ெனாளி தானா� 

அவேயாக� சாரா தவ�பதி ேபாக 

நவேயாக ந�தி நம�களி� தாேன. 

(ப. இ.)  சிவ� நிைனவா�� சிவ�ட� ��யி���� தவ�ேதா� சி�றறி� அறிவி�ல� எ�� ெசா�ல�ெப�� 

ப� பாச� த�ைமக� நீ�க� ெப�வ�. தவ - நீ�க, சிவேயாக�ேத நிைல��� த�மறி� சிவனறிவா�� திக�வ�. 

பிற�பி��� வாயிலாகிய ஆணவக�ம மாையக� சாரமா�டா. அ�தைகய ந�றவ�ேதா�, சிவமா� நிைற�� 

நிைறவிைன�ைடயராவ�. அ� ெப�நிைலயிைன நவேயாக ந�தி நம�களி�த�ளின�. சி�தசி�� - அறிவறியாைம. 

அவேயாக� - பிற�� இற���� உ�ப�த�. நவ� - ��ைம. 

(10) 

 
1. நாயி�. 8. �ைழ�த ப��, 8. 

167. அளி�தா� உலெக��� தானான உ�ைம 



அளி�தா� அமர� அறியா உலக� 

அளி�தா� தி�ம��� ஆ�� தி��தா� 

அளி�தா� ேபரி�ப� த��ெவளி தாேன. 

(ப. இ.)  சிவெப�மா� உலகேம உ�வமாக விள��� கல�பா� தானா� உ�ைமயிைன அ�ளின�. 

அமி����� ெச��� பிற��� சி� ெத�வ�களா� அமரரறியாத சிவ�லக�கைள அளி�த�ளின�. 

தி�ம��களி� தி����திய��� தி�வ�� தாமைரயிைன அளி�த�ளின�. ேபரி�ப� ெப�வா�வா� அறி�� 

ெப�ெவளியிைன அளி�த�ளின�. 
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168. ெவளியி� ெவளிேபா� விரவிய வா�� 

அளியி� அளிேபா� அட�கிய வா�� 

ஒளியி� ஒளிேபா� ஒ��கிய வா�� 

ெதளி�� அவேர சிவசி�த� தாேம. 

(ப. இ.)  தி�வ��ெவளி சிவெப�மா�ெவளியி�க� ெச�� ஒ��கிய �ைறைம��, சி��யி�க�மா�� 

ைவ��� ேபர�பாகிய உயிரளி சிவெப�மா� ெப��ேபரி�ப அளியி� அட�கியவா��, தி�வ��ண�� ைகவ�த 

அ�ெளாளி உயி� சிவஒளியி� உ�ெளா��கியவா�� தி�வ�ளா� சிவஞான�தா� ெதளி�மவ�கேள சிவ சி�தராவ�. 

சிவசி�த� : ெச�ெபா���ணிவின�. ெவளி, மனெவளி என�� ஒ��. 
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169. சி�த� சிவேலாக� இ�ேக ெதரிசி�ேதா� 

ச�த�� ச�த ����த� ��ெகா�ேடா� 

நி�த� நிமல� நிராமய� நீ�பர 

��த�த� ��தி �த���ப� தாேற. 

(ப. இ.)  ேமேலாதிய சிவசி�த� சிவ�லகிைன இ�ைமயிேல இ���மிட�ேத க�� வழிப�ட மா�பின�. 

ஓைச�� அ�ேவாைச ஒ���� �மாைய�� தி�வ�ளா� த��� க�ட தனி� தவ�தவராவ�. அவ�க� 

சிவ��ட� ��னைமயா� பிற�� இற�� அ��� சிற���� எ��� ஒ��ேபாலி��பவ�. மலம�றவ�. 

மல�சா�பானிக�� இ�விைன மாச�றவ�. எ��� அழியா வி��ேப�றின�. அவ� எ��� வி��ேப� ஏணி�ப�ேபா� 

அைம�த அ��ைசவ� த��வ� ��ப�தாறிைன�� கட�த மா�ற மன�கழிய நி�ற ேதா�ற�நிைல. 



(13) 

170. ��ப�� ஆ�� ப���தி ஏணியா� 

ஒ�பிலா ஆன�த� ��ெளாளி ���� 

ெச�ப அரிய சிவ�க�� தா�ெதளி�� 

அ�பரி சாக அம��தி�� தாேர. 

ப. இ.)  ம��த� சிவ� ஈறாக� ெசா�ல�ப�� ��ப�தா� ெம�க�� ஏணி ேபா�� பல ப�கைள�ைடய 

வழி�ேபறாகிய பத��தி�� ஏ�� வழிகளா��. அ�வழியாக அ�ளா� கட�� ெச�� தன���தாேன ஒ�பா�� 

த�னிகரி�றி விள��� இய�ைக உ�ைம அறி��ேபரி�ப உ�ெளாளிேயா� அ�ளா� உ����� ெசா�ல ஒ�ணாத 

சிவெப�மாைன� க�� தி�வ� உண�வா� ெதளிவைட�� அ� சிவனாகேவ எ��� ஒ��ேபா� அம��தி��தன�. 

ெம� - த��வ�. அம��தி��த� - சிவ� நிைற� ஒ�றிைனேய உண��� அத�க� அ��தியி��த�. 
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171. இ��தா� சிவமாகி எ���தா மாகி 1 

இ��தா� சிவ�ெசய� யாைவ�� ேநா�கி 

இ��தா� ��கால� திய�ைப� �றி�த�� 

இ��தா� இழ�வ� ெத�திய ேசா�ேப. 

(ப. இ.)  ேமேலாதியவாேற சிவமாகியி��த ெம�ய�யா� அ� சிவனிைறவி� சமநிைறவா� நி�றலினா� எ��� 

தாமாகி நி�றா�. அ� சிவ� அ�ளி� ெச��� அ�ளி� பா��ைன அவன�ளா� க����தன�. இற�� நிக�� எதி�� 

எ��� ��கால�� ஒ��ைடயாக� �ல�� �ண�� �ரி� எ��� ��நிைலகளாக�� ��த� ெபா����. 

அ���ற� இய��கைள�� நிைன�ண�வி� க����தன�. இ�� �ைன��� ம���ைன��� அ�தலாகிய 

இழ�வ�� அ�� �ைன�பா� த�ெசயல�தலாகிய ேசா�ெப�தியி��ப�. இ�� �ைன�� - யா� எ��� ெச���. 

ம�� �ைன�� - எனெத��� ெச���. அ�� �ைன�� - ெச��க�த�. �ல�� - ேகவல�. �ண�� - சகல�. �ரி� - 

��த�. 

(அ. சி.)  இழ� - ஒழி�. ேசா�� - ெசயல�றி��த�. 
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172. ேசா�ப� இ��ப� ��த ெவளியிேல 

ேசா�ப� கிட�ப�� ��த ெவளியிேல 



ேசா�ப� உண�� ��தி ���திட� 

ேசா�ப�க� டார� ��தி�க� ��கேம. 2 

(ப. இ.)  த�ெசயல��� சிவ� ெசயலாக இ��பவ� ேசா�ப� என�ப�வ�. அ�தைகயா� த�கியி��ப� 

இய�ைக உ�ைம� �ெவளியாகிய சிவெவளியி�. அவ� ேபரி�ப� �க��� கிட�ப�� அ� சிவ ெவளியிேலேயயா�. 

அவ� உண�� மைற��� எ�டாத ��விடமாகிய சிவெவளியி� தி�வ��ண�ேவா� ஒ�றி உழ��ண��. அவ�க� 

மைறயாகிய ��தி�க� நிைனவ�தைலேய க�டன�. உழ��ண�த� - அ�பவி�த�. இத�க� இ��ப� கிட�ப�. 

உண�வ� எ��� ெசா�கிட�ைக �ைறயா� �ைறேய அ�� ஆ�ற� அறிெவ��� உயி�� ப�� ���� சிவ�தி� 

பா� ஒ��� 

 
1. ஏகமா�. சிவஞானேபாத�, 11. 1 - 2. 

" அர�ெகா�." 2. 1 - 3. 

2. க�க�. 8. தி��பைடயா�சி, 1. 

" கா��. சிவஞானேபாத�, 11. 

நிக�� உ�ைமயிைன ஒ��ைட ெயா�பாக உணரலா�. ��க� : மைற கட�த இ�ப��யி� எ�ற�மா�. �லனா� 

உட�ைரயி� ேபா�க�ேற ��ள� நல�ண�வி� ேபா�வ� ேசா�ப�. 
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173. ��கி�க� டா�சிவ ேலாக�� த�உ�ேள 

��கி�க� டா�சிவ ேயாக�� த�உ�ேள 

��கி�க� டா�சிவ ேபாக�� த�உ�ேள 1 

��கி�க� டா�நிைல ெசா�வெத� வாேற. 

(ப. இ.)  ��காம� ��கி அறி�யிலா� நி��� ெம�ய�ப�க� சிவ�லக�� த��ேள சிவைன 

நிைனவதா�� அவ� பைட�பா� உலகிைன� த� �ைன�பாக நிைனயாைமயா�� த��� க�டன�. உலைக� காரிய 

வ�வமா�� மாைய எ��ம��� க�தாம� அதைன� பைட�த�ளிய விைன�த� காரணெனன�ப�� 

சிவெப�மானி� தி�வ�� ப��கைள�� ெத��� த��� க�டன�. அ�ேபாலேவ சிவைன வி��்� பிரியா� 

ஒ��நி��� சிவேயாக�� த���ேள க�டன�. அ�ேபா� சிவேபாகமாகிய தி�வ� �க�விைன� த���ேள 

ெகா�டன�. அதனா� நிைலயா உலைக மற�� நிைல��� சிவைன உைலயா�ண�வி� உழ��ண��� நி�பா� ��கி� 

க�டா�. அவ� த� தி�வ�� ேப�றி� ெபா�வ� நிைலயிைன ஒ�வரா�� �றெவா�ணா ெத�க. ��க�: 



��காம� ��க�; அறி�யி�. இ� �ரி� நிைலயி� நா�கா� நிைல. �ரி�நிைலயிைன� ��தாவ�ைத எ�ப�. 

இத�க� �ரியநிைல நி�ைடேய ��காம� ��க�. 

(அ. சி.)  ��கி - ெசயல�றி���. 
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174. எ�வா� கா�பா� அறி� தன�ெக�ைல 

அ�வா ற��ெச�வ� ஆதி யர�தா�� 

ஒ�வாத ம��� உைமகாண ஆ��� 

ெச�வானி� ெச�ய ெச���ட�மா ணி�கேம. 

(ப. இ.)  ஒ�பி�லாத ஐவைக ம�ற��� ஆ�யி� ெந�ச��� சிவகாமிய�ைமயா� ஆ�யி� உ�த� ெபா���� 

க��களி�க� சிவெப�மா� எ�ேபா�� தி����தா�கி�றன�. அவ� அறி� ெவளியாகிய ெச�வானி� 

காண�ப�� இய�ைக� ெச�ைமவா��த ெச��ட� மாணி�கமாவ�. தி�வ�� �ைணயா� விள�க விள��� 

ஆ�யிரி� அறிவி� எ�ைல ெச�ற நிைலயி� வ�ண� ஆதிைய�ைடய அர� அ��யி�க�� அ�� ெச�வ�. 
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175. மாணி�க� ��ேள மரகத� ேசாதியா� 

மாணி�க� ��ேள மரகத மாடமா� 

ஆணி�ெபா� ம�றினி� ஆ�� தி����ைத� 

ேபணி� ெதா�ெத�ன ேப�ெப� றாேர. 

 
1. பைர�யிரி�, எ�ெபா��வ�, பாத�க�. 

உ�ைம ெநறிவிள�க�, 4 - 6. 

(ப. இ.)  உைடயா� மாணி�க� ெச�ெவாளியா�, உைடயா� மரகத� ப�ெசாளியா�� கல�� விள��வ�. 

அதனா� மாணி�க�தி��ேள மரகத� ேசாதியா� எ�றன�. அ�ைமேய அ�ப���� தி�ேமனியாதலி� மரகத 

மாட���ேள மாணி�க� எ�றன�. ஆ�யி�க�� அ���ேபா� தா��� தா�கியா� நி�றலி� ஆணி�ெபா� 

அ�பல�� ஆ�� தி���� ெத�றன�. அ� தி����திைன உ�ள�தா� ேபணி, உைரயா� வா��தி, உட�பா� 

தி��ைற வழி�ெதா�தவ� ெப�ற ெப�� ேப�றிைன எ�ென�� ெசா�வ�? இ�வள� எ�� அளவி��� 

ெசா�ெலாணா ெத�க. 
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176. ெப�றா� உலகி� பிரியா� ெப�ெநறி 

ெப�றா� உலகி� பிறவா� ெப��பய� 

ெப�றா�அ� ம�றி� பிரியா� ெப��ேப� 

ெப�றா� உல�ட� ேபசா� ெப�ைமேய. 

(ப. இ.)  உலகி� பிரியா� ெப�ெநறி எ�ப� எ��� இறவாத இ�ப அ��ெநறி. அ�ேவ சிவெநறி; ெச�ெநறி; 

ந�ெனறி; தி�ெநறி; ஒளிெநறி; வீ��ெநறி; ெபா�ெநறி எ�க. தி�வ��ண�� ைகவ�த ெப�ம�க� அ�ளா� அ� 

ெநறியிைன� ெப�றன�. அத� பயனாக அவ�க� பிறவா� ெப�� ேப� ெப�றன�. தி�வ��ண�ேவ ெபா� வ�ம�ற�. 

அ� ம�றி� பிரியா� ெப��ேபேற ேபரி�ப�. அதைன�� அவ�க� ெப�றன�. அதனா� அவ�க� உலகிற�த ஒ�வ� 

எ���, உல�ட� ேபசா� ெப�ைமயெர��� உைரெப�வாராயின�. உைர - �க�. அ� ெம�ய�யா�க� ேத��ட 

வ�ெடன� சிவ� தி�வ�யி� �க�� இ�ப� உலகி��� ெசா�ல ஒ�ணாெத�க. ெப�ெநறி - தி�வ��ண�� 

ெநறி. 

(அ. சி.)  பிரியா . . . ெநறி - ��தி. ெப�றா� . . . ெப�ைமேய ம���ட வ��க�ேபா� தா� க�� 

அ�பவி�பைத வி�ள��யாத ெப�ைம. 
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177. ெப�ைம சி�ைம அறி�ெத� பிரா�ேபா� 

அ�ைம எளிைம அறி�தறி வாரா� 

ஒ�ைம�� ஆைமேபால 1 உ�ைள� தட�கி 

இ�ைம�� 2 ேக���� தா��ைர அ�ேற. 

(ப. இ.)  ஒ� பிற�பி�� ஆைமயிைன� ேபா�� தம�� இட� வ�� ெநறியி� ஐ��லைன�� ேபாக விடா�, 

இடரி� இ�பேம கடெலன� ெப��� ந�ெனறியி� ேபாக� ெச�வேத �லனட�க� ஆ��. அ�ஙன� 

�லனட�கியவ�கேள �லேவாராவ�. அவ�க� எ�பிரா� அ�ளா� அட�க�ெப�ைமயி� பயனாக� கிைட�த�� அரிய 

பிறவா� சிற�பிைன எ��வ�. �லனட�கா� ��ைமேயா� அட�காைமயி� பயனாக� சி�ைம��� எளியரா�� பிற�� 

இற���� உ�ப�வ�. �ைரயாகிய ஐ��லனட�கா� ��ற�ைடயா� பிற��� சிற��� 

1. ஒ�ைம��. தி���ற�, 126. 

2. ஒ� பிற�பி. அ�ப�, 6. 3 - 5. 

ஆகிய இர��ைன��ேக��� பிற���ேக ஆளாகி வாளா இ��ப�. அ� ��றம�றவ� சிற���� ஆளாகி அற�பய� 

ேச� ெபரியராயி��ப�. இ��தா� : (��றம��) வா�வாளா தி��தா� எ�ற�� ஒ��. சிற�� - வீ�ேப�. 
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178. �ைரய�ற பாலி�� ெந�கல� தா�ேபால 

திைரய�ற சி�ைத�� சிவனவ� ெச��� 

உைரய� �ண�ேவா� உட�பி� ெகாழி�தா� 

கைரய�ற ேசாதி கல�தச� 1 தாேம. 

(ப. இ.) அமி�� ேமாராகிய �ைர கலவாத பாலி�� ெந� மைற�� ெவளி�படா தி��ப� ேபா� ஏைனயா� 

உ�ள��� ஒளி�� நி��� சிவெப�மா� பைத�பாகிய அைலய�ற ஆ�யிரி� �ய ெந�ச�தி�� தயிரி� 

ெந�ேபா� ெவளி�ப�ட��வ�. அவ� சிவ��வா� வ�� அ�ளி� ெச��� தி�ைவ�ெத��தி� வழிேய உைரய�� 

உண�ேவா� உட� அ�ளா� இ�� நீ���. நீ�கினா� எ�ைலயி�லாத தி�வ�� ஒளியி� அ��யி� கல���. கல�� 

அழி�� ஒ�றாகாம�� கழி�� இர�டாகாம�� உழ��ண��� அ���ைமேயா� �ண��� உ�ைமயாகேவ 

நி���. ச��: நிைல�த�; ��கி�லாகிய தி�வ�� ேப� ெப�� வா�வ�. உைர - ேப��. உண�த� - நிைனத�. 

(அ. சி.)  �ைரய�ற பா� - �ைர ��தாத பா�. உைரய��ண�ேவா� - ம�ன நிைல���� சிவ� நிைனேவா�. 
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179. ச�த �த�ஐ��� த�வழி� தா�சாரி� 

சி����� சி�த�றி� ேச�விட� ேவ��ேடா 2 

��த ெவளியி� �டரி� �ட�ேச�� 

அ�த� இ��றி� தா��ெகா� அ�பிேல. 

(ப. இ.)  �ைவ, ஒளி, ஊ�, ஓைச, நா�ற� எ��� �த�தலாகிய த�மா�திைரக� ஐ��� ஒ���� 

�ைறயி� ஒ�ற�� ஒ�றா� ��ப�தா� ெம��� ஒ����. இவ�றாலாகிய உட�� உலக�களி� வா��த�யி� 

அறி�ைடய உ�ெபா��. அ��� ெபா���� உட�சா�� நீ�கினா� அ��யி��� எ��� அறி� விள��� உயி�� 

சா�பா� சி�தாகிய ேபரறி�ைடய சிவேம நிைல�த சா�பா��. அஃத�லாம� ேச�� இட� ேவறி�ைல. தி�வ�� 

ெவளியி� விள�க விள��� அறிெவாளியாகிய உயி�� தாேன விள��� ேபரறிெவாளியாகிய சிவ�� ஓரின� 

�டராகலி� ஒ�� ேச��. அ�தமாகிய ெம��ெபா�� சிவ� அ�பாகிய அ�ளாேல இதைன� தி��ள� ெகா�� 

ஆ�� ெகா�வ�. த�வழி - த�மா�திைரயி� இனவழியாகிய மாையயி�. 

(23) 

 
1. ��ணியேம. சிவஞானசி�தியா�, 8. 2 - 21. 



2. சிைற ெச�ய. சிவஞானேபாத�, 8. 4 - 1. 

" உ�கயி. அ�ப�, 4. 27 - 6. 

180. அ�பினி� ��ைம ஆதி�த� ெவ�ைமயா� 

உ�ெபன� ேப�ெப� ���ெச�த 1 அ��� 

அ�பினி� ��ய ெதா�றா� மா�ேபா� 

ெச�பினி� சீவ� சிவ��� அட��ேம. 

(ப. இ.)  அ�பாகிய த�ணீரி� அத�க� விரவி ��ணிதாகி அட�கி நி��� உ�� ��ைமெயன�ப��. 

அ� ��ைம ஞாயி�றி� ெவ�ைமயா� பிரி�� உ�ெபன� ெபய� ெப��. அ� ��பினா� ஓ� உ��ெச�� மீ��� அ� 

��விைன அ� நீரினி� கைரயவி�டா� நீ�ட� கல�� ேவ� ேதா�றா� ஒ�றா� அட�கிநி���. அ�ேபா� 

ெசா��மிட�� ஆவி சிவ��� அட���. இ�ெவா��� சிவஞான ேபாத�தி�க� ஏழா� ��பாவி� ��றா� �றி� 

'ெம��ஞான�' எ��� எ����கா�� ெவ�பாவி� மல�� உயி�� கல�த கல����� கா�ட�ப���ள�. 

எ�ஙனமாயி�� இ�ெபா�� ஒ�றா�� கல�� ஒ�றி�� ஒ�� அட�கி இர���ெகடா� ஒ�றா�� 

ேதா��த��� ெபா��தமான ஒ�� இ�ெவ�க. 

(அ. சி.)  ��ைம - உ���த�ைம. 
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181. அட��ேப ர�ட� த�அ�ட� ெச�ற� 

கிட�ெகா�ட தி�ைல இ�வ�றி ேவ��ேடா 

கட�ெதா�� நி�ற உயி�கைர காணி� 

திட�ெபற நி�றா� தி�வ� தாேன. 

(ப. இ.)  எ�லா� அட��� இய�� வா��த ேபர�ட�தி�� சிறிய அ�ட�க� ெச�� ஒ�றா�� பி�னி� 

கல�� இட�ெகா�டதி�ைல. இ�த�ைமய�றி மாயா காரிய அறிவி� ெபா��க��� ேவெறா� நிைல�� இ�ைல. 

உட� ெதா�� நி�ற உயி� தி�வ�ளா� ெச��சா� கைரயிைன எ���, எ�ணி� கா��கா� மா�த� இ�றி 

ஏைனய உயி�க�� த�ைன�ேபா� உ�திெபற உ���. உ�னி எ��� ஒ��ேபா� நி�பத� ெபா��� நிைலெப�� 

நி�ற சிவெப�மா� தி�வ�ேய அளவிலா� கைரயா�� எ��� உ�ைம கைட�பி����. அ�ட� ெச�� - 

வி�ணி� ���� என�மா�. இட� - ேவறிட�. கைர - வீ�ேப�ெற�ைல. 

(அ. சி.)  கட� - உட��. 
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182. தி�வ� ேயசிவ மாவ� ேதரி� 

தி�வ� ேயசிவ ேலாக�சி� தி�கி� 

தி�வ� ேயெச� கதிய� ெச�பி� 

தி�வ� ேயத�ச� உ�ெதளி வா��ேக. 

(ப. இ.)  தி�வ�� உண��த ��ெபா�� உ�ைமயிைன ந�ெனறி நா�ைமயா� வழிநி�� 

தி�ைவ�ெத��தி� ைவ�� 

 
1. சிவெனனேவ. தி��களி���ப�யா�, 91. 

உண�� உண ��� ெதளி�ைடயா���� ேதரி� தி�வ�ேய சிவமா��. ேதரி� எ�ப� �ற�� ஆ���ணரி� 

எ�பதா��. அக�� நா�� தி�வ�ேய சிவ�லக� ஆ��. உண��� உைர�கி� தி�வ�ேய ெச�� நிைலயா��. 

உண��� ெதளியி� தி�வ�ேய எ��� ெபா�றா� �கலிட� த�சமா� எ�க. ஏகார� : பிரிநிைல; ேத�ற� எனி�மா�. 
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183. ெதளி� ��வி� தி�ேமனி கா�ட� 

ெதளி� ��வி� தி�நாம� ெச�ப� 

ெதளி� ��வி� தி�வா��ைத ேக�ட� 

ெதளி� ����� சி�தி�த� தாேன. 1 

(ப. இ.)  தி�வ�ளா� தி�வ�� ெதளிவிைன அ��� சிவ��வி� தி�ேமனி கா�ட� ெதளிவினி� 

சீலமா��. அவ�த� தி�� ெபயரிைன� திற�பட நா�� ெசா��த� ெதளிவினி� ேநா�பா��. அ�சிவ�� 

ெசவியறி��� த�ளிய தி�ைவ�ெத��ைத� சிற��ற உள�ெகாள� ேக�ட� ெதளிவினி� ெசறிவா��. அ� 

சிவ��வி� உ�ைம நிைறவாகிய தி���விைன உட� கல�� நாட� ெதளிவினி� அறிவா��. ெதளி�-ஞான�. 

ெதளிவினி� சீல� எ�ப� ஞான�தி� சரிைய எ�பதா�. இ�ப�ேய ம�றவ�ைற�� �றி� கா�க. கா�ட� ெச�ப� 

எ��� இர��� �றமாக��, ேக�ட� சி�தி�த� இர��� அகமாக�� ெகா�க. 
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184. தாேன �ல�ஐ��� த�வச மாயி�� 

தாேன �ல�ஐ��� த�வச� ேபாயி�� 

தாேன �ல�ஐ��� த�னி� மைடமா�� 2 

தாேன தனி�ெத� பிரா�தைன� ச�தி�ேத. 3 



(ப. இ.)  ஒ�பி�லாத ந� தைலவனாகிய சிவெப�மாைன� தி�வ�ளா� தி�வ��ண�� ெகா�� 

ச�தி�பதாகிய உண�வினி� ேந��தவிட�� எளிதாக ெம� வா� க� ��� ெசவி எ��� ஐ��ல�� ந�வயமாயி��. 

��� அ� ைவ��ல�க�� ந�ைம அவ�றி� வயமா�கி விைன�கீடாக ஆ��ன. அ� வா��த� இ�ெபா�� 

அக�ெறாழி�த�. அ� ைவ� �ல�க�� ��ன� இ��வழி நி�� பிற���� வி�தா� நிைலயா� ெபா��களி� 

ேவ�ைக ெகா��வி�த�. அ� மாறி இ�ெபா�� அ��வழி நி�� சிற���� வி�தா� நிைல�த ெபா�ளா� 

தி�வ�யி� ேவ�ைகயிைன விைளவி��� தனி�ெத�ப� : ஆ�யி� த�ைன அ� ைவ��ல�களி� ேவ� என� 

கா�ப ெத�பதா��. ச�தி�� - இைறவைன� க��. 

(28) 

 
1. க�வ. அ�ப�, 5. 13 - 5. 

" ஐ��ல. சிவஞானேபாத�, 8. 

" ேக�ட�ட� - சிவஞானசி�தியா�, 8. 2. 14. 

2. மாையமா. சிவ�பிரகாச� 7. 2. 

" சிைறெச�ய சிவஞானேபாத�, 8. 4 - 1. 

3. இ�திரிய� சிவஞானசி�தியா�. 10 - 2-1. 

185. ச�தி� ப�ந�தி த�தி�� தாளிைண 

சி�தி� ப�ந�தி ெச�ய தி�ேமனி 

வ�தி� ப�ந�தி நாம�எ� வா�ைமயா� 

��தி��� நி�ப� ந�திெபா� ேபாதேம. 1 

(ப. இ.)  ந�லா� இண�க�தா� நா�� நா� உள�ெகா�� ேந�வ� தி��தாளிைணயாகிய தி�வ�ேள. அ� 

தி�வ�� �ைணயா� உண�வி�க� ஓவா� நா�வ� சிவெப�மானி� தி�ேமனியாகிய தி�ைவ�ெத��ேத 

வாயார� �க�வ� ந�ெனறி நா�ைம��� வா��ப அைம�த தி�ைவ�ெத��ேதயா�. நா�ைம எ�ப� சீல� ேநா�� 

ெசறி� அறி� எ�பதா�. இவ�றி�� �ைறேய நமசிவய, சிவயநம, சிவயசிவ, சிவசிவ எ��� 

தி�ைவ�ெத����கேளயா�. இ� தி�ைவ�ெத��தி� ெதளிவாகிய சிவஞானேபாதேம ந�தி ெபா�ேபாதமா��. அ� 

ேபாதேம ந� உண����� உண�வா� ந� அறிவி�� நிைலெப�வதா��. 

(அ. சி.)  ந�திநாம� - அ�ெச���. ெபா�ேபாத� - ெபா� ேபா�ற சிவஞானேபாத� ��திர�க� 

ப�னிர��ேம. 
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186. ேபாத� த��எ�க� ��ணிய ந�திைய� 2 

ேபாத� தனி�ைவ��� ��ணிய ராயினா� 

நாத� நட�தா� 3 நயன� களி�ர 

ேவத� �தி�திட� ேபாயைட� தா�வி�ேண. 

(ப. இ.)  சிவஞான ேபாத�ைத� ெச�தமிழா� அ��ெச� தளி�க நி�பவ� ந� தவ�ேபறாகிய ��ணிய ந�தி. 

அவன�ளா� ஆ�யி� உண�வி� அக�தழீஇ ைவ�த ��ணியராயினா�. அைன��யிரா�� ந��� த�ைமயராவ�. 

அவ�க� நாத� எ��� தி��ெபய� ��டன�. அக��ற� கா�பா� கா�சி� க�க� மிக�� களி�பிைன எ�த� 

ெச�தமி�� தி�மைற ேபா�றின�. �யவி�ணாகிய சிவ�லகிைன அைட�தன�. ேவத� - இைறவ� ��. இத�க� 

அைட�தா� எ�பதனா� உ�ைம��, ேபாத� எ�பதனா� அறி��, களி�ர எ�பதனா� இ�ப�� ெபற�ப��. எனேவ 

ஆவி எ��� 'உ�ைம அறி� இ�ப' உய�வற உய��த ஒ�ைம வ�ைம� சிவ�நிைல ெபற�ப��. 

(அ. சி.)  ேபாத ந�திைய - தமி�� சிவஞானேபாத� ப�னிர�� ��திர�கைள�� உபேதசி�த ந�திைய. 

ேபாத�தனி� ெதளி�த சி�ைதயினிட��. 

(30) 

 
1. பரஞான� சிவஞானசி�தியா�, 11 - 2. 

2. ��தி. அ�ப�, 6. 44 - 5. 

3. எ��. ஆ��. ேச����, உ�ைம விள�க�, 32 - 4. 

4.ஏ�ற ெதா�டைர. 12. ெவ�ளாைன, 34. 

2. யா�ைக நிைலயாைம 

187. ம�ெணா�� க��� இ�வைக� பா�திர� 

தி�ெண� றி��த� 1 தீவிைன ேச��த� 

வி�ணி�� நீ�விழி� மீ��ம� ணானா� 2ேபா� 

எ�ணி�றி மா�த� இற�கி�ற வாேற. 

(ப. இ.)  ஒ�வைகயான ம�ேண இ�வைக� கலமா�� ஒ�� தீயிைன� ேச��� வ�ைமயாக இ��த�. 

ம�ெறா�� தீயிைன� சாரா� த�னிய�பா� ப�ம�ணா� ெம�ைமயாக இ��த�. வி�ணி� நி�� மைழநீ� 

வி��தா� தீயிைன� சாராத ப�ம�கல� அழி�� மீ��� ம�ணா��. தீயிைன� சா��த கல� அழியா� 



நிைலெப�� நி���. தீயிைன� சாராத கல�ேபா�ற� தி�வ�� வழி நி�லாத உட��. அ� த�னக���ள ஆவி 

உ�தி�பயனாகிய சிவ�த�ைம எ��த�� வாயிலாகாம� மீ��� பிற�பத�� வாயிலாகி அழிகி�ற�. அ� 

உட�பிைன� கழி�� எ�ணிற�த மா�த� இற�ெதாழிகி�றன�. தீ - சிவெப�மா�. நீ� - தி�வ�� ெச�வி. 

சிவெப�மா� தி�வ� நிைனவிைன�ைடயா� மீ��� பிறவா�. அ�நிைல மாறா உ�தியான தி�ெண�ற 

அ��நிைல. அத�� வாயிலாகிய சிவ�ைடைமயா� இ� உட��� ஏ��ைரயா� தி�ெண�றி���� என�ப�ட�. 

ஏ��ைர - உபசார�. 

(1) 

188. ப�ட�ெப� �ைர பழகி வி��த�கா� 

உ�டஅ� ெப���� ம�க�� பி�ெசலா� 

ெகா�ட விரத�� ஞான�� அ�ல� 

ம�� அவ�ட� வழிநட வாேத. 

(ப. இ.)  விைன�க��� ப�ட�கைள� ெப��ைவ�� ேம� �ைர�� அைம�� ந�ைம�� வ�ைம�� 

உ�ளனேபா� காண�ப�� இ��ட� நா�பட ���� பிணி���� சா�கா��ைன எ���. எ�தேவ, இ��டலா�� 

உட�ைழ�பா� ெப�ற உைடைமயா�� ஐ��ல� �க�� ஆர���� தி���ற ெப���� ம�க�� த�த� உட�பிைன 

நீ�கி அ� ஆவி�ட� பி� ெச�லா�. ஆயி� ெச�ெநறியாகிய ந�ெனறி�க� நி�� ேம�ெகா�ட தி�வ�ளா� 

எ��� சீல�� தி�வ��ண��ேம உட� �ைணயா� ஒ�� வழிநட���. ஏைனய உலகிய� ெபா��க�� ெசய�க�� 

நிைல�த �ைணயாக அ�வழியி� நடவாெவ�க. சீல�� அறி�� ெசா�லேவ இன�ேகாளாக ேநா��� ெசறி�� 

���� �றி�ெகா�க. 

(அ. சி.)  ப�ட� . . . வி�தலா� - உயி� நீ�கி உட� கீேழ வி�தலா�. ம�� - ேச���. 

(2) 

 
1. ம��ல��. ஆ�ர�, 7. 46 - 6. 

2. சல�தா� - தி���ற�, 660. 

189. ஊெரலா� �� ஒலி�க அ�தி��� 

ேபரிைன நீ�கி� பிணெம�� ேபரி���1 

�ைரய� கா��ைட� ெகா��ேபா�� ����� 

நீரினி� ��கி நிைன�ெபாழி� தா�கேள. 



(ப. இ.)  ஆவி நீ�கிய உட� ஊ��னி ப�டமா��. ஆவி நீ�கிய�� அ��ட�பிைன� ���தி��� 

உறேவா� ஊெரலா� ஒ�� �� ய�வ�. �ைற�ெபய� சிற���ெபய� �தலிய ெபய�கைள ஒழி��� பிணெம�� 

ெபயரி�வ�. ெபயரி�� ��ெச�யாகிய �ைரயட��த ��கா����� 'காைல� கைரயிைழயா� க���தா�ைக 

யா���, மாைல தைல� கணி�� ைமெய�தி - ேமேலா�, ப��ேகா� ��� பலரழ' எ���� ெச�வ�. ெச�� 

அ��ட�பிைன ஈம�ேத�றி வா�� கரிசியி��� �ட�ைட��� ெகா�ளி ைவ�� எரிெகாளீஇ� ��வ�. ��டபி� 

நீரி� ��கி இற�தவைர�ப�றிேய�� இனி இற�க� ேபா�� த�ைம� ப�றிேய��, இத�� வாயி�களாக��ள 

நிைலயாைம, மாைய, விைன, மல�கைள� ப�றிேய�� ஒ� சிறி�� நாடா� நிைன� ெபாழி�தி��ப�. 

(அ. சி.)  �ைர - ஒ�வைக� ெச�. 

(3) 

190. கா�� இர�� �க�டல� ெகா��ள 

பா�� ப��கழி ��ப� திர��ள 

ேம�ள �ைர பிரி�� பிரி�தா��� 

ேபா�யி� மீள� �கஅறி யாேத. 2 

(ப. இ.)  உட�ேபா� ��ய உயி� உைற�� இ�ல�ேபா� இ��ட�பிைன�� ஓ� இ�லமாக உ�வகி�கி�றன�. 

காலிர��, �க��� ச�ட� ஒ��, ப�க�தி��ள ெபரிய கழிக� ��ப�திர��, ேம��ள �ைர ஒ�� 

ஆகியவ�ேறா� ��ய உட�� ஓ� இ�லமா��. இ� வி�ல�தி� ஆவி நீ���கா� உ�சி��ைள வாயிலாக வீ�க� 

கா�� நீ�க� பிரி��. பிரி�தா� ��ேபா� உயி� அ� �டலக��� ��� வாயி� அறியா�. வீ�க�கா�� - தன�சய�. 

ந��ைடய கா� களிர��� வீ��� �க��� ச�ட� அைம��� இர�� கா�கைள ஒ���. ��ெக��� �க��� 

ச�ட�திைன ஒ���. கழிக� ��ப�திர��� இ�ப�க�களி�� ��ெக���ட� ெபா��தி இைண�க�ப�ட 

��ப�திர�� எ���கைள ஒ���. ேம��ள �ைர தைலமயிரிைன ஒ���. 

(அ. சி.)  பா�� - ப�க�களி�, விலாவி�. 

(4) 

 

 

191. சீ�ைக விைள�த� ெச�விைன ����ற 

ஆ�ைக பிரி�த தல� ப��த� 

��கினி� ைகைவ�� ����� ெகா��ேபா�� 



கா�ைக� 3 ��பலி கா��ய வாேற. 

 
1. மணெமன. ஆ�ர�, 8 - 6. 

" ெதா��� 11. ஐய�க�. 8. 

2. கா�ெகா�� அ�ப�, 4. 33 - 4. 

" கா�ெகா�� ெத���. அ�ப�, 4. 67 - 3. 

3. ��ைக�ெகா�. " 5. 90. 5. 

(ப. இ.)  ஆவி ஆ�ைகைய வி�� அக��கால�� ஐ�ேம����. ஐ - ேகாைழ. அ�ேவ சீ�ைக என�ப�ட�. 

அ� ேகாைழ�� மி��த�. ஊ�விைன��� இ�ற�. அதனா� ஆ�ைகயாகிய உட��� பிரி�த�. ப�க�களி��ள 

��ப�திர�� ப��க�� பயன��� ப��தன. ஆவி அக�தேதா �ற�தேதா எ�� அறித� ெபா���� கிட��� 

உட�பி� ��கி�ேம� ைகைவ�� உயி��� உளதா எ�� பா��ப�. உயி��� நி�� வி�ட� க�ட�� உடலிைன� �ய 

ெவ�ளிய ஆைடயினா� ��றாக ���ெகா�� ேபா�� ��கா��லி�வ�. ஆ��� ெச� கரண�க�� கா�ைக��� 

பலியி�த�� ஒ��. அதைன�� கா��வ�. கரண� - சட��. உட�பிைன �ற� சமய�ேதா� �டா� கா�ைக 

�தலியவ�றி��� பலியாக இ�வ� ேபா�றத�� இ�பலி. இ� ேசா� �தலியவ�ைற� கா�ைக� கி�வ�. 

(அ. சி.)  சீ�ைக விைள�த� - உயி� உடலினி��� பிரி�� கால� ேந��த�. ெச�விைன ����ற - ஊ� 

கழி�த�. ��கினி� ைக ைவ�� - உயி� இ��கிறதா? இ�ைலயா? எ�� ��கினி� ைக ைவ��� பாா�த�. 

கா�ைக� பலி - ஈம�கட� ெச���ேபா� பி�டமி��� கா�ைகக���� ேபா�த�. 

(5) 

 

 

192. அட�ப�ணி ைவ�தா� அ�சிைல உ�டா� 

மட�ெகா� யாெரா� ம�தண� ெகா�டா� 

இட�ப�க ேமஇைற ெநா�த� எ�றா� 

கிட�க� ப��தா� கிட�ெதாழி� தாேர. 

(ப. இ.)  இ�னி�ன வைகயான �ைவ�ண� ேவ��ெமன விைழ�� �றி� சைம�பி��, ைவ�தன�. 

அ��ணவிைன அம��� இ�லா� ஊ�ட மகி��� உ�டன�. அக���ள க�பி� சிற�த ெபா��� மைனவியா�ட� 

மைற�ைற� ��விைனைய� த�பய� நா�� ���தன�. அ�வளவி� ஐேயா உயி� நிைல�களமாகிய ெந�ச� ேச� 



இட�ப�க� சிறி� ெநா�தேத எ�றன�. ைக�தா��தலாக� கிட�த� ப��தன�. ஒேர கிட�பா� அ�ெபா�ேத 

இற�ெதாழி�தன�. இைற - சிறி�. இஃ� 'இைறகேளா �ைச�த இ�ப�' எ�பத� க��� கா�க. 

(அ. சி.)  அட�ப�ணி ைவ�தா� - பலகார� ெச�தா�. ம�தண� - ம�தன� எ�ற ெசா�லி� திரி�; ம�தன� 

- ஆேலாசைன. 

(6) 

193. ம�ற�ேத ந�பி மாட� எ��த� 

ம�ற�ேத ந�பி சிவிைக 1 ெப� ேறறினா� 

ம�ற�ேத ந�பி ��ேகா� வழ�கினா� 

ெச�ற�தா ெவ�ன� திரி�தில� தாேன. 

(ப. இ.)  ந�பி தி�மண�தி� பி� மைனயற� �ர�க� ��மாட� எ��தன�. தி�மண� பல� ந�ேவ 

நிக�வதா� அ�ம�ற� என அைழ�க� ெப��. பல���� க�வி கலியாண� நி�லா�லக� நீ�� 

 
1. அரிசன� சிவஞானசி�தியா�, 2 - 4 

ெம�ைல ஆகிய �விட��� ேகா� வழ�கின�. ேகா� - ��உைட. இ�தி� கால�� ம�க� �தலாயினா� அ��� 

அ�ைக�� ���மா� நி�� அ�தா எ�� அலறி அைழ�தன�. சிறி�� �ர��ல�. எ�ென��� �றில�. பல� 

ந�ேவ ெத�வி� ஆ��ைம ��தியா� ப�ல�ேகறி ஒ�ைல� ��காேடகின�. 

(அ. சி.)  அ�தா எ�ன - அ�பா எ�� ��பிட. 

(7) 

194. வாச�தி ேபசி மண��ண�� த�பதி 

ேநச� ெதவி�� நிைன�ெபாழி வா�பி�ைன 

ஆச�தி ேம�ைவ� தைமய அ�தி��� 

பாச�தீ� ���� பலிய�� னா�கேள. 

(ப. இ.)  வாயினா� அழகிய இனிய உ�தி உைரகைள� ேபசி ந�லாைர மண�தன�. பி��, மண�தா� 

ஒ�வைரஒ�வ� அ�� ேபா�ெமன அைம�� அறேவ நிைன�ெபாழிவ�. நிைன�ெபாழி�� மா�த�� ��ற�தா� 

கா�கழி க��லாகிய ஆச�தியி� ைவ�ெத��� அ�தி��� ��கா��� ெகா�� ேபா�� தீயி��� ��வ�. 

கா�ைக��� பலியி�வ�. 



(அ. சி.)  வாச�தி - வா� ச�தி; வா��� இனிைமயான. ஆச�தி - பாைட. பாச�தி - பாச� தீ: ��ற� 

ெந��பி��. 

(8) 

195. ைகவி�� நா�� க��தழி� த�சற 

ெந�ய��� ேசா���� ஐவ�� ேபாயினா� 

ைமயி�ட க�ணா�� மா�� இ��கேவ 

ெம�வி��� ேபாக விைடெகா�� மாேற. 

(ப. இ.)  ைமதீ��ய க�ைண�ைடய மைனயா�� ம�க� �தலிய ெச�வ�க�� த�கவா� இ��க ஆவி 

உட�பிைன வி��� ேபா��கால� நிக�� வழிவைகக� எ�வாெறனி�? வளி�தலா எ�ணி� ெசா�ல�ப�� வாத 

பி�த சிேல��ம� எ��� உட�பாகிய வீ����ரிய நா�க� ���� ைகவி��. விடேவ உயிரி� க��தழி��. உயி� 

அ���தலாகிய. நீ��தைல� ெச���. ெச�யேவ ெந�யா� சைம�த ேசா�ைற நா�� உ�யலாெம�� விலா��ைட�க 

உ�� வள��த உட�பாகிய ஐ��த�� பிரி�� ஒழி��. ஐவ� எ�பத�� ஐ��த�கேள ய�றி ஐ�கா���க� 

எ�ற�ெமா��. அைவ, உயி�� கா��, மல�கா��, ெதாழி�கா��, ஒலி�கா��, நிர� கா�� எ�பன. இவ�ைற� 

பிராண�, அபான�, வியான�, உதான�, சமான� என�� ��ப. 

(அ. சி.)  அ�� அற - உயி� நீ�க. ஐவ� - ஐ��த�க�. 

(9) 

196. ப�த� பிரி�த� ப�டார� க�ட�ற 

ஒ�ப� வாச�� ஒ�க அைட�தன 1 

���� கால� �ரி�வர ேம�ேம� 

அ��ைட யா�க� அ�தக� றா�கேள. 

 
1.எ��ேக�. அ�ப�, 6. 99 - 1. 

(ப. இ.)  உட�பாகிய ப�த� திடெமாழி�� நலி�� ெமலி�� பிரி�த�. உட�பிைன நட��� ப�டாரமாகிய உயி� 

அ��ட�ட� பிைண�� நி��� க�ட�� நி�ற�. அ��ட�பி�க� காண�ப�� ஒ�ப� வாயி�� ஒ�மி�க 

அைடப�டன. அைனவ�� ��ப� எ���ப�யான ���கால� வர அ��ைடயவ�க�, ேம�� ேம�� அ�� நீ�கின�. 

ஆவி�� பிரி�தக�ற�. 

(அ. சி.)  ப�த� பிரி�த� - உட� க��� �ைல�த�. ப�டார� - உயி� நிைல. �ரி� - ���. 



(10) 

197. நா���� நாயக� ந���� தைலமக� 

கா��� சிவிைக 1 ெயா� ேறறி� கைட�ைற 

நா�டா�க� பி�ெச�ல ��ேன பைறெகா�ட 2 

நா���� ந�பி நட�கி�ற வாேற. 

(ப. இ.)  ெப�நில� ஆ�� ெபா�வி� ேவ�த�. ந�ேப�ரா� ேகாநக�� தைலவ�. ��ன�� கரி பரி ேத� 

ஏறி�ெச��� அவேன இ�ெபா�� ��கா���� எ���� ெச��� ஆ��ைம ஊ�தியாகிய சிவிைக எ��� 

பாைடயி� ேம� ஏறி�ெச�றன�. இ�தி �ைறயாக நா�டவ�க� பி� ெச�றன�. ��ேன ெந�த� பைற �தலிய 

வா��திய�க� ெகா�ட�ப�டன. இ�ேவ நா���� ந�பி நானில� வி�� ேமனில� எ�த� ��வி��� பா�ப��� 

ேபா�� �ைறயா��. 

(அ. சி.)  நா� - ேதக� கா��� சிவிைக - பாைட; ��கா����� ெச��� சிவிைக. 
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198. ��ப�� ��ப�� ��ப� த�வ�� 

ெச�ப மதி�ைட� ேகாயி�� வா�பவ� 3 

ெச�ப மதி�ைட� ேகாயி� சிைத�தபி� 

ஒ�ப அைனவ�� ஓ�ெட�� தா�கேள. 

(ப. இ.)  ��� ��ப� ெதா��� அத�ட� ேச�� ஆ� ஆகிய ெதா���றா� ெம�க�� 

ெச�ைமயாக அைம�க� ெப�ற மதி� ��லியவ�ைற�ைடய ேகா�ைட ேபா�ற உட�பி�� வா��. அ� சிற�த 

உட�பாகிய ேகாவி� சிைத��றா� அ�ெபா�ேத அ� ெதா���றா� ெம�க�� சா�பி�ைமயா� ஓ�ெட���� 

எ�க. 

(அ. சி.)  ��ப� ��ப� ��ப�த�வ�� - 96 த��வ�க��. ெச�பமதி�ைட�ேகாயி� - ேதக�. 
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199. ம��� �ழலி�� மா�� மைன�� 

இ��� ஒழிய இதணம ேதறி� 

ெபா��� �ற��� காட� ேநா�கி 

ம��ர வா�கிேய ைவ�தக� றா�கேள. 

 



1.ெவ�ைள. �றநா��, 286. 

2.அரிசன� சிவஞானசி�தியா�, 2-4. 

3.���தியா�. அ�ப�, 4. 25-4. 

(ப. இ.)  தா� வா��ததாகிய இ��ரக��� �ழலி�� யாழி�� மி�க இனிைம வா��த ெசா�லிைன�ைடய 

த�ம�க��, வ��தி� ேத�ய ெப�� ெபா���, தி��திய மைனவி�� அ�� வ��திெயாழிய விமானமாக� கா��� 

சிவிைகயிைன ஏறி ஊ�� ெபா�வா��ள �ற�கா� என�ப�� ��கா� ேநா�கி இற�தா� �ற�ப�டன� ஊரவ�� 

��காடாகிய அ��� ெச�� கா��� சிவிைகயாகிய பாைடயிைன இற�கிைவ�� நீ�கின�. 
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200. ைவ�சக� ��ற� க�� மனித�க� 

அ�சக லாெதன நா�� அ��ெபா�� 

பி�ச� வா��பி� ெதாட��� ம�றவ� 

எ�சக லாநி� றிைள�கி�ற வாேற. 

(ப. இ.)  ஏைனயா� உட�பிைன உலக�ேத ைவ��வி�� நீ�கிய நிைலைமைய மா�த� க� �டாக� 

க������, த� உட�� ம��� நிைலெகடா� என நா�வ�. அ�ஙன� அவ�களா� நாட�ப�� அ��ட�பாகிய 

அ��ெபா�� (காலனா�) பறி�க�ப�டதா� ம�ைறயா� உட�� ேபா�� அழி��. தா�க� நிைல��ெம�� க�திய 

உட�� எ�சமாகிய ேம�ைம நீ�க நி�� அவ�க� பிற�� இற�� இைள�ப�. பி�� - பி���; ெவௗவி - அபகரி��. 

பி�� எ�ப� பி��� எ�பத� ேபாலி. எ�� - ேம�ைம. 

(அ. சி.)  அ�� அகலாெதன - உயி� விைரவி� நீ�காெத��. 
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201. ஆ��ெத� ��ற�� ெப���� ம�க�� 

ஊ���ைற� காேலஒழிவ� ஒழி�தபி� 

ேவ��தைல ேபா�கி விறகி� ெடரி��� 

நீ��தைல ���வ� நீதியி ேலாேர. 

(ப. இ.)  உட��வி�� நீ�கிய உயிரிைன� சா��த ��ற�தா� அலறிய�� ��வ�. அவ��, உரிய ெப���, 

ஏைனம�க�� ஊ��ெபா�வாகிய வா��காலி� ெச�� ெச��� சட�கிைன� ெச�� தீ��தநீ� ெகா��வ�� 

���கா��வ�. பி�� அ��ட�பிைன எரியி�க� இ�வத�� உ�டா�� அ�ச �தலியவ�ைற அக�றி விறக��கி� 

தீ ���வ�. தீ ���யபி� நீ�நிைலயி� ெச�� ���வ�. சிறி�� �ைறைமயி�லாதவராவ�. நீதி - �ைறைம. 



(அ. சி.)  ஊ���ைற�கா� - ஊ�� ெபா�வா��கா�. 
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202. வள�திைட ��ற�ேதா� மாநில� ���� 

�ள�தி� ம�ெகா�� �யவ� வைன�தா� 

�ட�ைட� தா�அைவ ஓெட�� ைவ�ப� 

உட�ைட� தா�இைற� ேபா��ைவ யாேர. 

(ப. இ.)  மாயா காரியமாகிய �ட�� உட�� �ைறேய �யவனா�� இைறவனா�� ெச�ய�ப�வன. ஆனா� 

�ட�ைட�தா� 

வைறேயாெட�� அக�ேத ைவ�ப�. உயி� நீ�கினா� அ��ட�பிைன� க�ணிைம��� ேநர� வைரயி��ட வீ��� 

ைவ�தி��க� ெபாறா�. �ட� ெச�வத�� வளமான ��ற�� வா��பான ம��� ேவ���. அ� ம� 

�ள�தினி��� ெப��பா�� எ��க�ெப��. அ�ேபா� உட����, தா� வயி� ��ற�ைத ஒ���. க��ைப 

�ள�திைன ஒ���. ம� ெச�நீைர ெயா���. விைன�த� காரணனாகிய சிவ� �யவைன ஒ�பா�. 
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203. ஐ�� தைல�பறி யா� சைட�ள 

ச�தைவ ��ப� சா�� பதிென��� 

ப�த�� ஒ�ப� ப�தி பதிைன�� 

ெவ�� கிட�த� ேமலறி ேயாேம. 

(ப. இ.)  ஐ�� தைலயாகிய ஐ�ெபாறிக��, ஆ� பறியாகிய �லாதார �தலிய ஆ� ஆதார�க��, 

சைடயாகிய இைடெவளியி� க� உ�ள ச��க� ��ப�� உ�ளன. ���ட�� எ��; வா��க� ப�� ஆக� 

பதிென��. ஒ�ப� ெதாைளக�. �தைம��, ெதாழி� க�வி ஐ��, உண�ட�� �தலிய உட�� ஐ�� ஆக� 

பதிைன��. இைவயைன��� ெவ�� நீறாகி� கிட�தன. ேம� விைளவிைன எவ�� உ�ளவா� அறியா�. உண�ட�� 

�தலிய ஐ��� வ�மா�; உண�ட��, வளி�ட��, மன�ட��, அறி�ட��, இ�ப�ட�� எ�பனவா�. இவ�ைற �ைறேய 

அ�னமய ேகாச�, பிராண மயேகாச�, மேனாமயேகாச�, வி�ஞானமயேகாச�, ஆன�தமயேகாச� எ�ப�. 

(அ. சி.)  ஐ��தைல - ஐ�ெபாறிக�. பறி ஆ� - ஆதார�க� ஆ�. சைட�ள ச�தைவ - ��ெக���க�. 

சா�� - ெபா���. 
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204. அ�தி� பழ�� அைற�கீைர ந�வி��� 



ெகா�தி உைல�ெப�� �ழ�� ைவ�தன� 

அ�தி� பழ�ைத அைற�கீைர வி���ண� 

க�தி எ��தவ� கா��� காேர. 

(ப. இ.)  அ�தி�பழமாகிய உட�� அைற�கீைர வி�தாகிய உயி�� இ�விைன� பயனாகிய இ�ப���ப� 

��பா�கைள அ��யி��� உணவாகிய ஊழாக� சைம�� உலகிைட� பிற�பி�தன�. அ�தி� பழமாகிய ஊ��பயைன 

அைற�கீைர வி�தாகிய உயி� உ�� கழி�த�. எனேவ உயி� நீ�கிய உட�பிைன� �ட� �ணி�தன�. க��தலாகிய 

அ�ைக ெயாலி�ட� ��கா����� ெகா�� ேபாயின�. உைல�ெப�� - உைலயிலி��� சைம��. �� இ�� - 

ேசா�ட� பரிகல�திலி��. க�தி - க�திேபா�ற ��ைம�ைடய ப�. இஃ� உவைமயா� ெபய� எனி�� ஆ�. 

(அ. சி.)  அ�தி�பழ� - உட�. அைற�கீைர ந� வி�� - உயி�. உைல - க��பாசய�. �� - ஊ�. 
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205. ேம�� �க��ைல கீ�� வ��பி�ைல 

கா�� இர�� �க�டல� ெகா���� 

ஓைலயா� ேம��தவ �� வரியாைம 

ேமைலயா� ேம��தேதா� ெவ�ளி� தளிைகேய. 

(ப. இ.)  வீ�ைட ெயா�பாகிய உட�� ஆவிநீ�கிய கால�� வீ�க� கா�� ம�ைடேயா�ைட� பிள�� 

ெகா�� ெச���. அ�ெபா�� ேமேல �ட�ப�� �க� இ�லா� இ����. அதனா� ேம�� �க��ைல எ�றன�. 

அ� �க���கீ� விளி�பாகிய கைர�மி�ைல. பயனி�லாத கா�� இர����, ��� அல��� ஒ����. 

ஓைலயா� ேம��தவ� ஊ�வரியாைம வி�டன�. இவ�ைற� ��� அைம�த பைட�ேபானா� ெச�ய�ப�ட ெவ�ளி� 

ேகாயி� ேபா�ற� உட��. தளி - ேகாயி�. 
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206. �ட� கிட�த� ேகால�க� இ�கி�ைல 

ஆ�� இைலய�� அ�ற த�த�� 

பா�கி� றா�சில� ப�ணி� அ�தி��� 

ேத�ய தீயினி� தீயைவ� தா�கேள. 

(ப. இ.)  ஆவி நீ�கிய உட�� இ�நில�ேத கிட�த�. ஆயி�� �� அத�க� காண�ப�� இய�ைக� 

ெபாலி� �தலிய கா�சி��ரிய ஒ�பைனக� ஒ��� இ�ைல. உ�ட� உைழ�த� ஓட� ஆட� �தலிய 

இய�க�ெதாழி�க�� அ�ெறாழி�தன. அைவ அ�த�� தி�மைற �தலிய ெச��தமி� அ��பாட�கைள� சில� 



பா�கி�றன�. இைசெயா� ெபா��த ஒ�பாரி ைவ�� மாத�ந�லா� பல� காதலா� ஓதி அ�கி�றன�. ஏைனேயா� 

அ��ட�பிைன� ��கா���� ேவ��� ெபா��க�ட� ஓ�ெய���� ெச�� தீயினி� எரி��� தீ எரி�தன�. 

(அ. சி.)  �ட� - உட�. ேகால� - சி�திர�. 
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207. ��ைட பிற�த� ���� நாளினி� 

இ�ட� தானிைல ஏேத�� ஏைழகா� 

ப�ட� பா�மண� ப�னிர� டா��னி� 

ெக�ட ெத�பதி� ேகடறி யீேர. 

(ப. இ.)  உய� க��ேதா��� கால�� மீ� ��ைட அளவான உட��ட� ேதா���. அ��ட� தா� 

வயி�றினி� ���� நா�வைர ேத�யைம�த எ��பி� ைவ��� ெபா�ளா�� த�கியி����. பி�� அ�ளா� 

ெவளிவ��. ெவளிவ��ேபா� இ�னவாெற�� ��வத�� ஏேத�� இ�ைல. உ�தி�பாடான அறிவி�லாத 

ஏைழகேள! உலக மய�கமாகிய ப�ைட� பயி�சி பிற�தநா� ெதா��� சிறி� சிறிதாக வள��� ப�னிர�� ஆ��� 

ந�றாக நிர���. அ� மய�க� எ�பதா�� அளைவயி�� ������ ேகெட��வி���. எனேவ, எ�ப�திர�� 

ஆ��� உலக� பைச தானாகேவ வில�� எ�க. 

(அ. சி.)  ��ைட - உயி�ட� ��ன உட�. பா�மண� - உலக வாசைன. 

(21) 

208. இ��சி� இ��க விள�ெகரி ெகா�டா� 

���ச தறியா� �ழ��வ� �ட� 

வி��சி� ளாவ தறியா உலக� 

ப��� கிட�� பைத�கி�ற வாேற. 

(ப. இ.)  விள�கி� ெந�வி�� ப�தி அக� என�� இ��சி� என�� �ற�ப��. அ�வி��சி லி��க�� 

விள�� அைணவெத�றா� எ�வள� விய�ேபா அ�வள� விய�� உடலி��க�� உயி� நீ��� த�ைம. அ�ேபா� 

உடலழியாதி��க�� உயிரிைன� ���வ� ைக�ெகா�டக�றா�. உலக�தா� த�வாணா� ���தைமைய 

��னறியா�. பி���ளா� இற�தவ� ெபா��� அ�� �ல��வ�. இ���ைமைய� ெகா�� வி�தலாகிய 

பிற�ைப�� இ��வதாகிய இற�ைப�� எவ�� உண�த� எளி�. அ�ஙனமி���� உலகவ� உண�கி�றில�. உலக 

மய�க�தி� ஈ�ப�� அதி� உலகவ� ப��� கிட�கி�றன�. அதனா� பி�� ந��கி� ����கி�றன�. ���ச�: 

���தெத�பத� ேபாலி. 



(அ. சி.)  இ��சி� - அக�. ���ச� - ���த�. வி��� இ�ளாவ� - பிற�� இற�ப�. 
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209. மட�விரி ெகா�ைறய� மாய� பைட�த 

உட�� உயி�� உ�வ� ெதாழாம� 

இட�பட�� ேதழா நரகி� கிட�ப� 

�ட�பட ெவ�தம� ��பி� மாேற. 

(ப. இ.)  சிவெப�மா� இத� விரி�த ெகா�ைறமாைலைய� க�ணி�� தா�மாக� ெகா�டவ�. மாையைய 

உைடைமயாக� ெகா�டவ�. அதனா� சிவ� மாய� எ�� அைழ�க�ப�வ�. ஆயி� 'மாேயா� ேமய கா�ைற 

�லக�' எ�ப�� சிவைனேய �றி��� ெச�ெதாடராவ� உண�க. அவ� த� தி�வாைணயா� மாையயினி��� 

உலகிைன�� உட�����கைள�� உ�ெபா��கைள�� ேதா��வி�� அவ�ேறா� ஆ�யி�கைள� தனி�தனி 

�ண��பி�தன�. இ�ேவ பைட�பா��. அ� பைட�பிைன எ�திய உயி� அ� சிவெப�மானி� ெபா�� த�ைமயாகிய 

இ�நில� �தலாக� ெசா�ல�ப�� எ�ேப� உ�வ�களி� இைய�த ெதா�ைற� ெதா�த� ேவ���. அ�ஙன� 

ெதா�தைல� ெச�யாதவ� எ�வைகயாக� ெசா�ல�ப�� இ��உலகி� கிட�� ����வ�. இ��லகி�� இட� 

உ�வ�. பி� விைன� கீடாக� க��ைப�� ��வ�. மிக�� வி��பிய ��ற�தாரா� ேபா�ற�ப�வ�. மீ��� 

அவ�களா� ��பி�� அ�மா� இற�ப�. எ�வைக இ��லக�� வ�மா�: ெப��களி�� வ�ட� ெப�மண� வ�ட�, 

எரிபர� வ�ட�, அரிபைட வ�ட�, �ைகயி� வ�ட�, ெப��கீ� வ�ட�, இ�ளி� வ�டெமன எ�வைக நரக�' (பி�கல�. 

412). அ�ள�, இெரௗரவ�, ��பீபாக�, �டசால�, ெச���தான�, �தி, மா�தி 

 

  



என� ெமா��. �ட� - ஈ��� க��ைப. பிற�ப��� சிற���� வாழ விைழ�� ெச�ெநறியின��� ஊ�வன, 

நீ�வா�வன, பற�பன, நா�காலின, நிைல�திைணயன, ம�க�, ேதவ� ஆகிய எ�வைக� பிற��� 

��பேமயா�. அதனா� அ� ேவழிைன�� அ�ளெலன� ��த�ெமா��. 

(அ. சி.)  மட�விரி ெகா�ைறய� மாய� - மாையைய உைடய சிவ�. இட� பட��� - ��ப�ப��. 

ஏழாநரகி� கிட�ப� - க��ப�தி� கிட�ப�. 

(23) 

210. �ைட�� 1 �திைர�� ெகா�றவா ��ெகா�� 

இைட�ம� கால� இ��� ந�ேவ 

�ைட� மனிதனா� ேபா��அ� ேபாேத 

அைட�� இட�வல� ஆ�யி ராேம. 

(ப. இ.)  ேவ�த� தம��� சிற�த அைடயாளமாகிய ெகா�ற��ைட�� ந�றிற� பரி��, 

ெவ�றிவா�� ெகா�� பல��ழ� ��றி� திரிவ�. பல�ந�ேவ ெவ�றி�ட� வீ�றி��ப�. அ�தைகய 

ேவ�தராகிய மா�த� இற��� கால�� அவ�த� உயி��� இட� வல�மாறி� ெச���. �ைட�� �திைர�� 

ெகா�றவா�� ஒ��ைடெயா�பாக �ைறேய ��கள� இ�ப�� ெபா��� அற�� ஆ��. 

(அ. சி.)  ஆ�யி� - பிராண வா�. இட� வல� அைட�� - இட�� வல�� மா�த� அைட��. 

(24) 

211. கா�ைக கவரிெல� க�டா� பழி�கிெல� 

பா��ளி ெப�யிெல� ப�ேலா� பழி�சிெல� 

ேதா�ைப�� நி�� ெதாழிலற� ெச����� 

��த� 2 �ற�ப��� ேபானஇ� ��ைடேய. 

(ப. இ.)  ஐ��த� ��டரவாகிய உடலக�தினி�� ஆ�யி� �ைட ெபய�தலாகிய ��திைன 

விைன�கீடாக நா�� �ரிகி�றன. அ��யி� உட�பாகிய ேதா�ைப�� நி�� ெச�ய ேவ��ய 

ெதாழி�கைள ��றாக� ெச�� ���த�� நீ�கிவி��. நீ�கேவ உ�� நீ�கிய வாைழ இைலேபா�� 

அ� �ட�� �யத�லாததாகிவி��. அ��டைல� ப�ேலா� �க�மா� பாரா��த� �தலிய சிற�பிைன� 

ெச�� ந�லட�க� �ரி�தா�தா� எ�ன? பல� பழி���ப� வாளா �ற��� ேபாக�டா�தா� எ�ன? 

கா�ைக ெகா�தினா�தா� எ�ன? அ��டைல ந�லட�க� ெச�வ� ந��ைடய நனிநாகரிக ந�ப�ைப� 



கா���. ெச�யாம� வி�வ� தீ�ப�ைபேய கா���. ஊ��� ��த� விைன� பயைன �க�வி��� 

கா��� உயி���யிராகிய இைறவ� எ�ற�� ஒ��. 

(அ. சி.)  ேதா�ைப - உட�. ��த� - உயி�ட� ��ய இைறவ�. 

(25) 

 

1.நளியி� �றநா��. 35. 

2.நா��ெதா��. நால�யா�, 26. 

 



3. ெச�வ� நிைலயாைம 

213. அ��� அரச�� ஆைன�� ேத�� 

ெபா��� பிற�ெகா�ள� ேபாவத� ��ன� 1 

ெத��� உயிெதா�� ெச�வைன� ேசரி� 

ம��� பிைனயவ� மாதவ ம�ேற. 

(ப. இ.)  ேவ�த� ஆைன ேத� �தலிய அரச உ����க�� ெப�� ெபா��� பிற� ெகா�ள� 

ேபாவத��� தி�வ�ளா� ெதளிவிைன எ�தி� த� உயிெரா�� சிவன�ைய� ேச�த� ேவ���. 

ேச��தா� அஃ� அ�ளி� பாடாகிய அ��தவ� ஆ��. அ� தவ� ேப� எ�தாவி�டா� பி�� அ��யி� 

மய�கெம�தி� பிற�பிைன எ���. பி�ைன - பிைன, பி�; ஐ: சாரிைய. 

(1) 

213. இய��� தி�க� இ��பிழ� ெபா��� 

�ய��� ெச�வ�ைத� ெசா�ல�� ேவ�டா 

மய�கற நா�மி� வானவ� ேகாைன� 

ெபய�ெகா�ட� ேபால� ெப��ெச�வ மாேம. 2 

(ப. இ.)  ெபா�� ெச�வ�தி� நிைலைம ஒ� ப��தாக இரா�. ெப��பா�� �ைற�� ெகா�ேட 

வ�� ���� இ�லாதாகிவி��. அத�� ஒ��, தி�களி� ேத��ப�கமா��. இய��� தி�க� சிறி� 

சிறிதாக� �ைற�� தள��சி��� உவா நாளி� �� இ��டாவைத� கா�கி�ேறாம�ேறா! அ�தைகய 

ெச�வ�ைத நிைல�ைடயெத�� ��த� ேவ�டா. வானவ���� ம��� யாவ���� ���த� 

தைலவனாக விள��� சிவெப�மாைன மய�க� நீ�கி� ெதளி� எ��� ெபா���� ேபர�பா� 

இைடயறா� எ�ணி� ெதா��க�. அ� வ�றா��றாக ேவ��� கால��� ெபா�யா� ெப�� ெப�� 

ெச�வமா��� ெப�மைழேபா� தி�வ�� ெப�� ெச�வ�ைத அளி���. 

(அ. சி.)  இய���... ெச�வ� - இய��கி�ற தி�களி� இ��ப�க�ைத� ேபா�� �ைற�� 

ெகா�ேட ேபாகி�ற. 

(2) 

214. த�ன� சாைய தன��த வா�க�� 

எ�ன� மாெட� றி��ப�க� ஏைழக� 3 



உ��யி� ேபா�உட� ஒ�க� பிற�த� 

க�ண� காெணாளி க��ெகா ளீேர. 

(ப. இ.)  ந��ைடய நிழெல�� நா� மி�திபட� ேப�கி�ேறா�. அ� நம�� எ�த� கால��� 

எ�வைக உதவி�� த�த� இ�ைல. 

 

1. ம�தயாைன. ஆ�ர�, 7. 7 - 1.  

2. ெச�வ ச�ப�த�, 1. 80 - 5." களி���. அ�ப�, 4 - 92-7.  

3. பிற���. ப��ன�தா�, தி� ஏக�பமாைல - 7. 

அதைன ந��ைடய நிழ� எ�பைதவிட அழிவிலா ஒளிவழி� தைடெய�பேத அைம�ைட��. அ�ேபா� ெச�வ�� 

ந��ைடய ைகயி� இ��பதா� ந��ைடய ெத�� ��கி�ேறா�. உ�ைம யா� ேநா�கி� அ� சிவ�ைடயேத. 

இ���ைம க��� த��ைடய ெத�� அறிவிலா� பல� எ�ணி�ெகா����கி�றன�. உ��தலாகிய 

க������ �லனா�� உயி� கால� வ�தா� நீ�கி� ேபா��. அ� வைர�� உட� உ�மிட��ள�. பி�� உ�ைம வி�� 

அக�கி�ற�. இ���ைமயிைன அக� க�ணாகிய அ�ெளாளி ெகா�� க�� ெகா���க�. 

(3) 

215. ஈ��ய ேத�� மண�க� �ரத�� 

���� ெகாண��ெதா� ெகா�பிைட ைவ�தி�� 

ஒ��� �ர�தி� ட�வலி யா�ெகாள� 1 

கா��� ெகா��த� ைகவி�ட வாேற. 

(ப. இ.)  ேத�ஈ ஆன� �வி� மண�திைன இய�ைகயாக� க�� ேபா�� ேதனிைன� சிறி� சிறிதாக 

எ���� ��� ஒ� மர�ெகா�பி� ெகா�� ேச����. அ� ஈ�க� மனமார� பிற���� ெகா��காைமயா� உட�வலி 

ெயா�ேற �ைடயா� அ� ஈ�கைள� பலவைக� ���சிகளா� விர�� வி��� த�க� உைடைம ேபா� 

எ����ெகா�வ�. அ�த ஈ�க� அ��பா�ப�� அ� அ�வாக� ேச��த ேதைன� பிற� ெகா�ள ைவ�தி��த� 

ேபா�� ஆ�யி�க�� அ��பா�ப�� வள��த உட�பிைன�� ெதா��த உைடைமயிைன�� ந�வழி�ப��தா� வாளா 

ைவ�தி��தன. அ� �யி�களி� ேநா�க� தாேம பய� ெபறேவ��ெம�ப�. ஆனா� கால� அ��யி�களி� 

எ�ண���� மாறாக அ��டலினி��� உயிரிைன� பிரி��� ெகா�� ெச�கி�றன�. அ��யி�க� 



உட�பிைன�� உைடைமயிைன�� கா��� ெகா��� நீ��கி�றன. இரத�� ��� எ�பத�� ேத�ஈ�களி� 

வாயி��ள உமி� நீ�� ��� என� �ற�� ஒ��. ேத� - ேதனீ. இரத� - ேத�. 

(4) 

216. ேத�ற� ெதளிமி� ெதளி�தீ� கல�க�மி� 

ஆ��� ெப��கி� கல�கி மல�காேத 

மா�றி� கைளவீ� ம����க� ெச�வ�ைத� 

��ற� வ��கா� �தி�க� மாேம. 

(ப. இ.)  தி�வ��ண�� ைகவ�த ந�ேலா� ெச�வ�தி� உ�ைமயிைன� ெதளிவி�க� ெதளி�� 

ெகா���க�. ெதளி�தபி� ஐ���� கல�காதீ�க�. 'ெச�வ� ஆறி�� ேம�� ம��� ேபாலா�' த�ைம��. 

அதனா� அ�ெச�வ�தி�மா��� கல�க�ெகா�� மல��த� ேவ�டா. அ� ெச�வ�தி�மா�� ைவ���ள 

க��ப�றிைன மா�றி� கைள��க�. அ�வா� கைள�� ெகா�டா� ���வ� வ��கா� ெச�வ� ப�றி�றி அ� 

ெச�வ�தினி��� நீ�கி ேமனிைல எ��த�� ���. �தி�த� - வி�� நீ�க�; ப�றற�. 

(5) 

 
1. அ�ெபாரீஇ�. தி���ற�, 1009. 

217. மகி�கி�ற ெச�வ�� மா�� உடேன 

கவி�கி�ற நீ�மிைச� ெச��� கல�ேபா� 

அவி�கி�ற ஆ�ைக�ேகா� வீ�ேப றாக� 

சிமிெழா�� 1 ைவ�தைம ேத��தறி யாேர. 

(ப. இ.)  நா� மகி�கி�ற ெச�வ வா��� அ� ெச�வ�தா� ேத�� மா� �தலிய பல ெபா��க�� நீரி� 

ெச��� கல� இ�ன ேநர�தி� கவி�ெம�� எதி�பாராத வைகயாக� தி��ெமன� கவி�வ�ேபா� அழி�ெதாழி��. 

உயி�� உட��� சிலநா�வைர விைன�கீடாக� ெபா���மா� சிமி��தலாகிய க��ன� உ�ளன. பி�� 

அ�வா�ைகயி� க��ைன வி�வி�� உயிரிைன� கால� ெகா�� ெச�கி�றன�. இ�ஙன� ெகா�� ெச�வதா� 

உட���ரிய க�� அக�ற� ப�வத�லாம� உயிரி���ரிய க�� அக�ற�ப�வதி�ைல. சிமி��� - க��. 

(6) 

218. வா��� மைனவி�� ம�க� உட�பிற� 

தா� மளேவ ெதம�ெக�ப� ஒ�ெபா�� 



ேம� மதைன விரி�ெச�வா�க��� 

��� �ைணெயா�� �ட� மாேம. 

(ப. இ.)  ஒ�வ� இற��� த�வாயி� அவ�ட� பலவைகயா�� ஒ��வா��த மைனவி��, ம�க��, உட� 

பிற�தா�க�� தனி�தனிேய எ�க���� ெசா�� எ�ன இ��கி�ற ெத�� வின�வ�. எ�வள� ெபா�� 

இ��தா�� இ�த நிைலைமதா� ஏ�ப��. அதனா� ந�ைம�� ஆ�� சிற�த ெபா�ைள வழி��� �ைணயா� 

��ணிய�தி� ெசல� ெச�த� ேவ���. அ� ��ணிய� பயனா�� சிவெப�மா� அ�ளா� ேதா��வ�. ேதா�றி� 

தி�ைவ�ெத��ைத� ெசவியறி����வ�. அ� மைறயிைன �ைறயாக� கணி�பா��� வழி��ைணயாக அ� ைக 

���. 

(அ. சி.)  விரி� ெச�வா��� - அறவழியி� ெசலவி�வா���. ஒ�� - சிவ� எ��. 

(7) 

219. ேவ�ைக மி��த� ெம�ெகா�வா� இ�கிைல 

���� தறிெயா�� ேபா�வழி ஒ�ப� 

நா��ய தா�தம� வ�� வண�கி�பி� 

கா��� ெகா��தவ� ைகவி�ட வாேற. 

(ப. இ.)  உட��ட� ��வாழ ேவ�� ெம��� நீ�கா வி��பமாகிய ேவ�ைக அளவி�றி மி��த�. 

அைதெயாழி�� இைறவ� தி�வ�ைய� ேசர ேவ��ெம��� உ�ைமயிைன ேம�ெகா�வா� ஒ�வ�மில�. 

உயி��பாகிய பிராணவா�ைவ� ேபாகெவா�டா� க���தறி ேபா�� உட�பக�� அைம���ள� ந�நா�யாகிய 

���ைன. உயி��� அத� வழி� ெச���� பயி�சியிலா��� எ�வைக� 

 
1. தவமைற� தி���ற�, 274. 

  
தைட�மி�றி� ேபா�� வழிக� ஒ�ப��ளன. இ�தி� கால�� உட�பிைன� ேபணி வள���� கா�பா�றி நிைல�பி�த 

தா� த�ைத �தலிய உறவின� ���� உயிரிைன ஏ�� ெச�ய ��யாதப� உட�பிைன� கா��� ெகா���� 

ைகவி�டன�. வண�கி - வைள��; ����. 

(அ. சி.)  தறி - ���ைன. ேபா�வழி - உயி�ேபா� வழி. நா��ய - வள��த. 

(8) 

220. உட�ெபா �யிரிைட வி�ேடா�� ேபா� 



அ��பரி ெசா�றி�ைல அ�ணைல எ��� 

வி��பரி சா�நி�ற ெம��நம� �த� 

���பரி ச�ைத�� �ழகி லாேர. 1 

(ப. இ.)  உயிரான� உட�பிைன வி�� நீ�கி� ���வ� வாயிலாக ேம� ெச��� ேபா� அ� ���வைன� 

த��க� ��ய ஆ�ற� தவேமா தானேமா ேவ�விேயா பிறேவா ஒ����� இ�ைல. ஆனா� அ�ணலாகிய 

சிவெப�மா� தி�ைவ�ெத��ைத ந�ெனறி நா�ைம நல�ேதா�ற 'நவசிவய, சிவயநம, சிவயசிவ, சிவசிவ' 

என�ப��ைற யா� நா�காக� ப����ளன�. இவ�றி� ஏதாவெதா�ைற� தி�வ�� வல�தா� ைக�ெகா�� 

ஒ�கினா� அ� ���வைன ெவ��� ஆ�ற� வா��ததாக இ����. அ� மைறவ�லா�பா� ���வ� ��வ� வர 

நிைன�க�� அ��வ�. ��த� - நிைன�த�. ஏைனயா�பா� அ� ��வ� அ�சா� வ�� ைக�ெகா�� ெச��வ�. 

அ���ைம 'ெவ���வேரா �ற�ப�' எ��� தி��ைறயா� உணரலா�. இ�ைம�க� ெச�ெநறி� பயி�சியிலாதா� 

சிவைன மற�பி�� உ�ைம� க� ��க�� ���� தைலவனா� ந�வ� அ�சிவைன நிைன����வ�. அ� 

வ�மா�: 

ெவ�றி� க���த� ேவக� �ட�வ�� 

ப�றி�த� ெவ���வி� பா�கா�ட - இ�ைற��� 

இ�ைலேயா பாவி பிறவாைம ெய�ெற��� 

ந�லேதா� இ�ெசா� ந�வாக� - ெசா�லியிவ�. 

- ேபா�றி�பஃெறாைட: 81 - 4. 

அ�ணைல - சிவைன. எ��� - எ�ண� ெச�வ�. இற�� சிவைன எ�ண� ெச�த�� ஒ�� வ�மா�: பசி 

உணவிைன��, ேநா� ம��திைன��, ப�வ� த�க உைற�ைள�� நாட� ெச�வனவா�. உைற�� - இ�ல�, ேபா�ைவ, 

�ைட �தலிய த�கா���க�. ேபா�றி�பஃெறாைட ெச�தமி�� ெபா�� �� பதினா�க�� ஒ��. க�� பரிச� - 

மிக� சிற�த தி�வ��ண�வி� விள�க ஊ��ண��. 

(அ. சி.)  அ��பரி� - ெவ��� வைக. அ�ணைல ... லாேர - உயி� ேபா��ேபா� சிவைன நிைன�தா� நம� 

��வ� ந�கமா�டா�. 

(9) 

 
1. க��, இ�ன�. அ�ப�, 5. 92 - 1, 9. 

4. இளைம நிைலயாைம 



221. கிழ�ெக�� ேதா�ய ஞாயி� ேம�ேக 

விழ�க��� ேதறா� விழியிலா மா�த� 

�ழ�க�� ��ெத� தா��சில நாளி� 

விழ�க��� ேதறா� விய�ல ேகாேர. 

(ப. இ.)  நா�ெதா�� கிழ�ேக ேதா�கி�ற பகலவ� ெம�ல ெம�ல உ�சி�� ஏறிவ�� அ�ேபாலேவ 

கீழிற�கி ேம�ேக மைறகி�றன�. இ�ஙன� மைறவைத ஒ�ெவா� நா�� பா��தி���� அக� க�ணாகிய 

தி�வ��ண�விலா� தம��� இ� நிைலைம வ�� எ�� எ�ணா�. இள�க�றான� ஆ��க� ெச�ல� ெச�ல 

�தி��� சில ஆ��களி� எ�தா� ஆகி�ற�. பி� இற�� ப�கி�ற�. அவ�க� இ���ைமயிைன�� க�� 

ெதளியா�. இ� ெச��� ஒ�டணியா��. பகலவ� நி�றா�� நி�ப நில உ��ைட அ� பகலவைன� ���� உ��� 

வ�கி�ற�. அதனா� பகலவ� எ��� மைறவ�ேபா� காண�ப�கி�ற�. கீ�� ேம�மாக� �ழ�� வ�� 

இரா�ைடயி� நா� ஏறியி��� ஒ� ப�க� ஓரிட�� ஒ� ெபா�ைள� �றி�பாக ைவ�பி�� அதைன ேநா�கி� 

ெகா�ேட வ�தா� நா� ேமேல இ���� ேபா� அ� கீழி��பதாக� ேதா���. நா� அத� வழி� கீ� வர வர அ� 

ெபா�� ேமெல�வதா�� ேதா���. நா� அத� கீ��ப�க� ெச�ல அ� ��றாக மைற��வி��. இ�ெவா�பினா� 

அ���ைம அறியலா�. விழியிலா மா�த� - தி�வ� �ண�விலாத ம�க�. 

(1) 

222. ஆ�� பல�� கழி�தன அ�பைன� 

���ெகா� டா�� ���தறி வா�இ�ைல 

நீ�டன கால�க� நீ�� ெகா��கி�� 

��� விள�கி� �டரறி1 யாேர. 

(ப. இ.)  உலக மா�த� பிற�� ஆ��க� பல�� கட�தன. அ�ப�யி���� அ�பனாகிய சிவெப�மாைன 

அவன�ளா� யா�� இைடயறா� நிைனவதாகிய அக�த��தைல� ெச�தில�. அக�த��வாேர ��� 

ெகா�டாெரன�ப�வ�. அவ� தி�வ��ண�வா� அவ�ட� �ண��� அவ�� அட�கி அவ� தி�வ�� 

ேபரி�ப�திைன �க��தறிவா�� இல�. சி�தி �தலியவ�றா� வா����ரிய கால�க� மிக நீ�� ெகா��தா�� 

ஆ�யிரி� அ�பறி� ஆ�ற� ��றைன�� ஆ�டவ�ைடய அ�பறி ஆ�ற�க� ���� கல�� ���னால�றி� 

ெதாழி�படா. அதனா� சிவெப�மா� ��� விள�� என�ப�கி�றன�. அ�தைகய ��� விள�கி� �டரிைன 

அ� சி�த�க�� அறியா�. நீ�டன கால�க�: நீ�டனவாகிய கால�க�; ப��� ெதாைக. 

(2) 



 
1. ��� " 6. 23 - 1. 

223. ேத��த� ெறாழி�த இளைம கைட�ைற 

ஆ��த�ற பி�ைன அரிய க�ம�க� 

பா��த�ற க�ைக� பட�சைட ந�திைய 

ஓ������ ெகா��� உயி��ள ேபாேத. 

(ப. இ.)  இளைம� ப�வ� ேத��� ஒழி�தன. கைடசியாக� ப�வ ��வி� ெசய�க�� ெசய�க� பல�� 

ஆ��� ���தன வாயி�� அைவ ெச�வத�� அ�ைமயா� ��யாம� கழி��. வா� �னலாகிய ஆகாயக�ைக மி�க 

ேவகமாக� பா��� வ�� இைறவ� தி��சைடயி� அட�கி��. அ�தைகய தி��சைடயிைன�ைடய சிவெப�மாைன 

உட�பக�� உயி� ந�ல நிைலைமயி��ளேபாேத தி�வ�ளா� ஓ��� தி�வ��ண�வா� கல�� ெகா���க�. அரிய: 

பலவி� பா� பட��ைக� �றி�� விைன���. 

(அ. சி.)  ேத�... பா��த�ற - இளைம கழி�தா� அரிய க�ம�க� ெச�ய ��யா. க�ைக. . . ேபாேத - 

இளைம நடமா��ேபாேத ந�திைய நிைன. 

(3) 

224. வி���வ� ��ென�ைன ெம�லிய� மாத� 

க��� தக���� கைட�ெகா�ட நீ�ேபா� 

அ��ெபா�த ெம��ைல ஆயிைழ யா���� 

க��ெபா��� கா�சிர� கா��ஒ� ேதேன. 1 

(ப. இ.)  யா� க��ளைமயாக இ����ேபா� அழகிய ெம�லிய இய�பிைன�ைடய ெப�க� �ைறயாக 

மண�� ெகா�ள வி���வ�. அ� வி��ப� க��ைப ெயா��� ந�றாக� சா� பிழி�ெத��த �ய க��ப� சா�ைற 

வி���வதைன ெயா���. ��ைம வ���றேபா� ேகா�க��பிைன ெயா�த ெம�லிய �ைலயிைன�� ஆரா��� 

அழகாக அைம�க�ெப�ற சிற�த அணிகல�கைள�� ����ள ெப�க��� ��ன� க��ெபா��� காண�ப�ட 

யாேன கா�சிர�காயாகிய எ��யிைன ஒ�� ெவ����கிடனாக� காண�ப�வ�. இ� ப�வமா�தலினா� அ�பகல 

ஏ�ப�� மனமா�பாெட�க. 

(அ. சி.)  �� - இளைமயி�. கா�சிர�கா� - எ���கா�. 

(4) 

225. பால� இைளய� வி��த� 2 எனநி�ற 



கால� கழிவன க��� அறிகிலா� 

ஞால� கட�த�ட� ஊட�� தான� 3 

ேம�� கிட�� வி���வ� நாேன. 

(ப. இ.)  பால�, க��ைளஞ�, ேகா�காலா� �திய� எ��� ப�வ�க� �ைற �ைறயாக� 

கழிவனவ�ைற� க������ ந� 

 
1. விைளவறி. அ�ப�, 4. 78 - 9. 

" ேவ�பி�. ���ெதாைக, 196. 

2. அ�ட. அ�ப�, 5. 97 - 2. 

3. பாலனா��. அ�ப�, 4. 66 - 9. 

ெனறி� ெச�� நல� ெபற ேவ��ெம��� உ�ைமைய� பல� அறிகில�. அ�ேய� ஞால ��திைன�� கட�� 

அ�ட�க��ைன�� ஊட��� எ��� நிைற�� நி�ற��� சிவெப�மா� தி�வ�யிைன அவன�ளா� அவ�பணி 

ெச��கிட�� ேம�� ேம�� வி���வ�. 

(5) 

226. காைல எ��தவ� நி�த�� நி�த�� 

மாைல ப�வ�� வாணா� கழிவ�� 1 

சா��அ� வீச� சலவிய னாகி�� 2 

ஏல நிைன�பவ�� கி�ப�ெச� தாேன. 

(ப. இ.)  ஒ�ெவா� நா�� காைலயி� கிழ�ேக எ�� பகலவ� மாைலயி� ேம�ேக ெச�� மைறகி�றன�. 

அ�வா� மைறவைத� க�� பல� இ�ப�ட� ெபா�� ேபாகாநி�றெதன� களி�� அ�நாைள� கழி�ப�. ஆனா� 

உ�ைமயா� ேநா�கினா� அ�ெபா�� ஒ�ெவா� நா�� அவ�ைடய வா�நாளி� ஒ�ெவா� �ைற�� அவ� 

மகி��ப�யாக அ���� ெகா�� ெச�கி�ற�. அ�ஙன� இைறவ� ெச�வ�தா� நட�பாகிய ஆதியா�றலி� 

மைற�ப��. எ�லா நிைற�� இய�ைகயிேலேய ஒ��கைம�த அ�விைறவ� நிைனயாதா�மா�� நிைன�பி���ப� 

ெச�த�� �னி��ளவ� ேபா�� காண�ப��� த�கவா� நிைனவா�மா�� இைடயறா இ�ப� ெச��� 

தைடயிலா� கனி��ளவனாவ�. சலவிய� - வழிவாராதா�மா�� �னி��ளவ�. ஏல - த��த �ைறயா�. 

(6) 

227. க�ண�� 3 கா�கதி ேரா�� உலகிைன 



உ�ணி� றள�கி�ற ெதா��� அறிகிலா� 

வி��� வாைர�� விைன�� வாைர�� 

எ���� ��பதி� ஈ��ெதாழி� தாேர. 

(ப. இ.)  ஒ�ெவா�நா�� கா� கதிேரா� காைல, ந�பக�, மைலமைற� ெதாளி�த� எ��� ��� 

�றாக, உலக��� நி�� அள�கி�றன�. அ�ேபா� க�ண�� உட�� நி�� ஒ�வ�ைடய வா�நா� 

��ைமைய�� க�வி க�ற�, மைனயற� ேபண�, இைறவ� பா� நிைனவகலாைம என ��� �றாக 

அள�கி�றன�. அவ� பதினா� ஆ��வைர க�வி��, நா�ப�தா� ஆ��வைர மைனயற� ேபண��, அத�� 

ேம� நிைற வா�நா� எ��� ��றி�ப� ஆ��வைர இைற நிைன� அகலாைம�மாக ஆ�யி�கைள� கா�� 

நி��தலாகிய அளைவைய� ெச�கி�றன�. இ� ��றைன�� ஒ� �ைடயாக இ�ப� ெபா�� அற� எ��� 

��ப�தியி� சிற�பிய�� எ�னலா�. எ����கா�டாக மைனயற� ேப�த� ெபா�ளி� சிற�பிய�பாயி� ஏைன 

இ�ப�� அற�� அ� மைனயற�தி��� ெபா� இய�� எ�க. அ� ேபா� ம�றவ�றி��� ெகா�க. '��ப 

 
1. நாெளன. தி���ற�, 334. 

2. த�ைததா�. சிவஞானசி�தியா�, 2. 2 - 12. 

3. (பாட�) க�ண��. 

 



 

தா� ஆ�டளவி� ��ற�� ஒ� ெபா�ைள� த�பாம� த��� ெபற�' 

ேவ��ெம��� ந�வழி�க� (39) தமி� �தா��ய� நவி�ற�� இத�ட� ஒ��� 

கா�க. இத�க� �றி�க�ப�ட ��பதா�ெட�ப� ெச�தமி�� க�பிய� தி�மண� 

அ�ளா� ���தநா� ெதா���ள வைரயைறயா��. இ�ஙன� இ�திற�தா�� 

அள��� அளைவயி� உ�ைமைய� பல� அறிகி�றில�. இ� வி�திற�தாராகிய 

கதிரவ�� க�ண�� சிவ� தி�வாைணயி� வழி நி�� வி���வாைர��, 

விைன�கீடாக� பிற�� ம���வாைர�� எ�ண�ப�� ��பதா�டளவி� இ�ப� 

ெபா�� எ��� இர��னி��� ஈ��� அற�தி�பா� நி���� கட�ைடயராவ�. 

ஆயி� ஆ�யி�க� அ�வழி நி��� க���ைடயவாத� ேவ���. அ�ஙனமி�வழி 

மீ��� விைன�கீடாக� பிற�� இற�பி�ப�� உழ��. 

(7) 

228. எ�திய நாளி� இளைம கழியாைம 

எ�திய நாளி� இைசயினா� ஏ��மி� 

எ�திய நாளி� எறிவ தறியாம� 

எ�திய நாளி� இ���க� ேடேன. 

(ப. இ.)  விைன�கீடாக வைரய��க�ப�ட இளைம கழிவத� �� 

உ�ளநா�களி� ெபா��ேச� �கழா� தி��ைறவழி இைடயறா� ஏ���க�. 

ஒ�ெவா�வ�� த�க��ெகன வைரய��க�ப�ட நா�களி� அ�� �ைணயா� 

மாச���� �யரா� இைற நிைன�ட� வா�த� ேவ���. இ�ஙன� ஒ�காம� 

மன�ேபா� ஒ�கி வ����� இ��கைடவா�� பல�. இதைன� ெபா��திய 

நா�களி� இ��� க�ேட� எ�க. க�ேட�: ந�றா��தலாகிய ந�லற� ெச�யா� 

இளைம சில���� பய� இ�றி� கழிய� க�ேட�. 

(அ. சி.)  இைசயினா� - �கழ���ய அற�ெச�ைககளினா�. எ�தியநா� - 

வைரய��க�ப�ட ஆ��. எறிவ� - அழிவ�. 

(8) 



 

5. உயி� நிைலயாைம 

229. தைழ�கி�ற ெச�தளி�� த�மல�� ெகா�பி� 

இைழ�கி�ற ெத�லா� இற�கி�ற க��� 

பிைழ�பி�றி எ�ெப� மான� ஏ�தா� 

அைழ�கி�ற ேபாதறி யாரவ� தாேம. 1 

(ப. இ.)  பலவா� பய� மர�க�� மர�ைத��, கிைளகைள��, �ளி�� ந�மண� மி�க மல� 

�தலியவ�ைற�� உ�டா��வனவாகிய ெச�தளி�க� ந�றா�� தைழ��� ெசழி��� கா�சி�� இனியவா� 

இ��தனவ�ைற�� கா�கி�ேறா�. பி� ப����� உதி��� மர�ைத வி��� கழிகி�ற �ைறைமைய�� 

கா�கி�ேறா�. க��� அ� �ைறைமேபா� ந��ட����� அழி�வ�� எ�� எ��வா� அரிய�. 

உ�ைம�ண�வா� தவ�த� ஒ� சிறி�மி�றி எ�ெபா��� எ�ெப�மா� அ�யிைனேய ஏ��த� �ரிவ�. சிவைன� 

ெதாழாதா� அைனவைர�� கால��வி� கால� வ�� உயிரிைன� ைக�ெகா�� ெச�ல அைழ�ப�; அ�ெபா�� 

அவ� எ� ெச�வெத�� அறியா� ����வ�. 

(அ. சி.)  இைழ�கி�ற - உ�டா�க�ப�ட. பிைழ�� - தவ�த�. அைழ�கி�றேபா� - இயம� 

��பி�கிறேபா�. 

(1) 

230. ஐவ�� ெகா�ெச� விைள�� கிட�த� 

ஐவ�� அ�ெச�ைய� கா�� வ�வ�க� 

ஐவ��� நாயக� ஓைல வ�தலா� 

ஐவ�� அ�ெச�ைய� காவ�வி� டாேர. 2 

(ப. இ.)  ஆ�யிராகிய விைளநில� ெம� வா� க� ��� ெசவிெய��� ஐ��ல�தா���� உரிைமயாக 

விைள�� கிட�த�. அ� ஐவ�� அ�விைளநில�திைன� த�வழி இ���� கா�� நி�றன�. இ� ஐவ�� 

சிவெப�மானி� தி� ஆைணவழி நட�பவராவ�. வழி�� வாராத மாவின�கைள�� மா�கைள�� வழி�� 

வ��ெபா��� அ��ைறயி� வ�லா�பா� சில நா�க��� உரியவ�க� வி��ைவ�பா�கள�லவா? அ�ேபா� 

ஆ�டவ�� த�ைன நிைன�பதாகிய ந�வழி�� ஆ�யி�க� வ�வத� ெபா��� 'ஊ�றிநி� றாைரவ��� 

ஒ�றிைவ�தன�.' அ��யி�க� அ�ளா� அவ��� அ�ைமயாகி வி�� அவ� அ��யி�கைள 'ஏ�� ெகா�� 



ஒ�றிெய�லா� ேசா�� ெகா�வ�.' அ�வைர�� அ� ஐவேர காவலராவ�. அ� ஐவ���� தைலவ� சிவெப�மாேன. 

அவன� ஆைணவழி ஆ�யி�களி� நா� ��வி�வழி� 

 
1. ெகா�ல�. அ�ப�, 4 - 43 - 1. 

2. நாம�ல. சிவஞானேபாத�, 10. 2 - 1. 

" ெம��ேள. அ�ப�, 4. 54 - 9. 

" ஏ�� ெகா�. " 4. 100 - 9. 

���வ� ஓைல ேதா�ற�ட� வ��. அ�ேவாைல க�ட�� ஐவ�� ஆ�யிராகிய அ� ெச�யிைன� காவ� 

ைகவி�டக�வ�. ேசா�� ெகா�டா� - ெசா�தமா�கி� ெகா�டா�. 

(அ. சி.)  ஐவ��� - ஐ�ெபாறிக���. ஐவ��� நாயக� - உ��திர�. 

(2) 

231. ம�தளி ஒ��ள தாள�இ ர��ள 

அ���ேள வா�� அரச�� 1 அ���ள 

அ���ேள வா�� அரச�� அ��ள� 2 

ம�தளி 3 ம�ணா� மய�கிய வாேற. 

(ப. இ.)  ம� + தளி = ம�டளி. இ�ேவ ம�டளி என��, ம�தளி என�� ம�விவ��. எனேவ 

ம�ணாலாகிய நடமா�� தி��ேகாவி� - உட��. அஃ� ஈ�� ம�தளி என�ப�ட�. ம�தளியாகிய உட�� ஒ�� 

உ�ள�. அத�க� உயி��பிைன வி�த�� நி��த�மாகிய இட�க� இர��ள. அ��ட�பிைன எனெதன� 

ப���ெகா�� ஆ�� அரச�களாகிய ஆவி�க�விக�� அ���ளன. �வாமாையயினி��� உண��ெம�யாக� 

ேதா��� கால�, ஊ�, உைழ��, உண��, விைழ� ஆகிய ஐ� ேபா�ைவ�ட� ஆ�யி� உட�பக�� நி�றலா�, 

ஏ��ைரயாக அரச� ஐவ� என� �ற�ப�டன�. அ��யி�கைள இய�கி, எ��� பிரியா� நி�ற��� 

சிவெப�மானாகிய அரச�� அ��ள�. அ�வரச� �ற�ப�டா� அ� ம�தளியாகிய உட�� ம�ெணா� கல�� 

ம�ணா�� ேபா�� மா�தளி எ�ப�, ம�தளி என� ��கி�� என�� ஒ��. வா�� அைம�ச�� ஐ��ள� என�� 

பாட� எ�ப. ஒ��ள எ�ப� ��வீ�ெதா�� நி�ற�. தளி - தி��ேகாவி�. 

(அ. சி.)  ம�தளி - உட�. தாள� - இேரசக� - �ரக�. அரச� - உயி�. 

(3) 

232. ேவ�கட நாதைன ேவதா�த� ��தைன 



ேவ�கட� ��ேள விைளயா� ந�திைய 

ேவ�கட� எ�ேற விரகறி யாதவ� 

தா�கவ� லா�யி� தாமறி யாேர. 

(ப. இ.)  ெவ�ெதாழி�� இய�� வா��த உட����� தைலவனாகிய உயி��� உயிைர, தி�வ�ளா� 

தி�வ��ண�� ெப�தலாகிய தி�நா�மைற ��வி�வழி நட�பி��� ேவதா�த� ��தைன, ஊழி�கால�� 

அைன��� ஒ��� ெவ�தழி�� அறி�� ெப� ெவளியாகிய ��கா��� ஆ�� �ட�� ெகா��தாகிய ந�திைய 

இ��ட���ள ேபாேத ந��ண��� ஓ��த� தைல. இ��ட�� எரி��டழி��. அதனா� நிைலயா உட�� 

நிைல���ள ேபாேத ந�திெய� கட�ைள அைட�� வழி வைககைள அறி��ண�த� ேவ���. இ���ைமயிைன 

அறி�� ெகா�ளாதவ� த��யி� அ��ட�பிைன� தா�கி நி��� 

 
1. (பாட�) அைம�ச�� ஐ��ள�. 

2. "அரச� �ற�ப�டா�. 

3. அ�மாேன. ஆ�ர�, 7. 96 - 6. 

 

  



வ�ைமயா� உளதா� பய� இ�ன ெத�றறியா�. ேவ�கட�: எரி�� ெகா������ ��கா�. விர� - 

வழிவைக; ���சி. 

(அ. சி.)  ேவ�கடநாதைன - ேவ�� இய���ள உட��� நாதைன. ேவ�கட� - உட�. 

(4) 

233. ெச��ண� வா�திைச ப��� திவாகர� 

அ��ண� வா�அள� கி�ற தறிகில� 

நி��ண ரா�இ� நில�தி� மனித�க� 

ெபா��ண� வாரி� �ண��கி�ற மாயேம. 

(ப. இ.)  ப��� திைசயிைன�� ஊ�ெம�யாகிய காலத��வ� ஞாயி�றிைன� க�வியாக� 

ெகா�� அள�கி�ற�. ஞாயி�றிைன� திவாகர� என�� ��வ�. அ� திவாகர� அள��� த�ைம 

ஆ�யி�களி� வா�நாைள அள�கி�ற த�ைம என உணரா�. இ� நில�தி� வா�� மனித�கேள 

இ���ைமயிைன�ண�� இய�� வா��தவராவ�. அ�தைகேயா�� உணரா� வீணா��பிற�� இற�� 

ஒழி�� மா�க� ��ட�தி� கல�� வி�கி�றன�. இஃெத�னமாய�! 

(அ. சி.)  திவாகர� - �ரிய�. 

(5) 

234. மா� தி��தி வர�பி�ட ப��ைக 

பீ� மதைன� ெபரி�ண�� தாரிைல 

��� க�மயி� ெவ�மயி ராவ� 

ஈ�� பிற��ெமா ரா�ெட�� 1 நீேர. 

(ப. இ.)  ப��ைகயாகிய ப�டாைடயி�க� ஏ�ப�� மா�த�கைள� ெச�ைம�ப��தி விைல 

வர���, கைர வர��� பிறவர��� ெச�தைம�� ந�கிய அ� ப�டாைட�� '���� ப�தாயிர� ெபா� 

ெபறி�� ��சீைல, நா�றி�க� நா���� ைந�� வி��' எ�ப� ��ெமாழியாதலி�, நாளாக நாளாக� 

கிழி�ெதாழி��. இ���ைம உட�� நாளாக நாளாக� தள��� மா�� எ�பதைனேய �றி�பதா��. 

இவ�ைற� பல� ெபரி�� உண��தார�ல�. சிற�பி��� ெசா�ல�ப�� நீலமணியி� மி�க க�ைம வா��த 

தைலமயி�, ெகா�கி� �விய�ன ெவ�ைமயாவ�� கா�கி�றன�. ஒ�ெவா� நா�� ஞாயி� ேதா�றி 

மைறவைத�� கா�கி�றன�. அ� த��ைடய வா�நாளாகிய அகைவைய ஆ�ெட�� ெபயரா� ஈ��� 



ெச��� கால�த�ைம எ�� உண�கில�. இ�நிைல�� வ��தா� மகி��� ெகா����ப� அறிவிலா� 

ெசயலா��. அகைவ - ஆ��; வய�. நீ� - த�ைம. 

(அ. சி.)  ப��ைக - ப�டாைட. 

(6) 

235. ���பி� பாைன��� ஒ�ேற அரிசி 

அ��பி� ��றி��� அ�ெசரி ெகா�ளி 

அ��ெதரி யாம� ெகா�மி� அரிசி 

வி��தன நா�க�� ேம�ெச� றனேவ. 

 

1. நாெளன. தி���ற�, 334. 

(ப. இ.)  உடலிைன� �ற��� ேப�� உண� சைம�த�� அ����, �����, பாைன��, அரிசி��, எரி 

ெகா�ளி��, எரி�� ேவ��வன. அ�ேபா�� உடலக�� அமி�த �ண� சைம�பத��� அ�தைன�� ேவ���. 

அ��ைறயி� உட�� பாைன; உயி��� அரிசி; வல�பா� இட�பா� ���க� ����; ெகா��� அ���; ஞாயி� தி�க� 

எரி தீ; உயி��கா��, மல�கா��, ெதாழி� கா��, ஒலி�கா�� நிர�கா�ெற��� ஐ��� எரிெகா�ளி. ஏ�றி இற�கி 

நி��தி� ெச�வதாகிய உயி���� பயி�சியா� சைமயலிைன� ெச�� ��வ ந�வி�க� அமி�த�ைத ஆ���க�. 

அதனா� உட� நல�ற நீ�� நி���. ஏைனயா��� வீணாக� கால�க� பல கழி�� ேம�ேபாயின. 

பயி�சி�ைடயா��� உட�� ெந��கால� நிைலெப��. வைரய��த அகைவ கழியி�� ேம�� ெந�நா� வைர 

ெச�ய�ப��. அரிசி - ��வ ந�வி��ள அமி��. 

(அ. சி)  ���� - இைடகைல பி�கைல. அ��� - நாபி�தான�. ெகா�ளி - ஞானா�கினி. பாைன - உட�. 

அரிசி - உயி�. 

(7) 

236. இ��� வ��� கினமல� ேம�ேபா� 

உ�ப� வாச ம� 1ேபா� உயி�நிைல 

இ��ற நா� நிைன�கி� ��ெறாளி 

க��ற நி�ற க����நி� லாேன. 



(ப. இ.)  இ���� இய�� வா��த வ��க� �வி� ந�மண� க�� அ� மண�தி� வழிேய ெச�� 

�வினக���ள மண நிைற�த ம�விைனேய �க��. அ�ேபா� ஆ�யி�க� நிைல�த தி�வ�� ேபரி�ப�திைன �கர 

நிைன�கி��, ஞாயி� தி�க� தீ எ��� ��� ஒளி� ெபா��கைள� க�களாக� ெகா�� திக�� 

சிவெப�மா� �ற�ேத கா��ப� ேவறாக நி�லா�. உயிெரா� பி�னி அறிவி�கா��ப� அக�ேத நி�ப�. க��ற� - 

�ற�க�; ���ண��. நி�லா� - ேவறாக விள�கா�. 

(அ. சி.)  ��ெறாளி க� - ��� க� ஒளி; (ேசாம�ரிய அ�கினி வ�வான சிவ�). �றநி�ற - 

ேசரமா�டா�. 

(8) 

237. ஆ�விதி நா� அற�ெச�மி� அ�நில� 

ேபா�விதி நா�� �னிதைன� ேபா��மி� 

நா�விதி ேவ��� ெத�ெசாலி� மானிட� 

ஆ�விதி ெப�ற அ�ைமவ� லா��ேக. 2 

(ப. இ.)  ���கா� எ�வைக� பிற�பி�� சிற�த ம�க� பிற�ைப எ���� அ�ைம� பா��ைன அ�ளா� 

ெப�ற உர�ைட உ�ள�தா��� ேவ� நா� �றேவ��ய விதி யா�ள�. மைனயற� ேப�� ெபா��� அற�� ��� 

விதியி�ப� ெச�த� ேவ���. தி�வ�� ேப�றிைன அைடத�� அவன��த�� தமிழாகம �ைற�ப� �ேயானாகிய 

சிவெப�மாைன� பா�� பரவி� பணி��க�. ேபா� 

 
1. திைன�தைன. 8. தி��ேகா���பி, 3. 

2. அ�டச�. சிவஞான சி�தியா�, 2 - 4- 17. 

விதி: வீ� ேப��நிைல. ெத�ெசா� - அழகிய இனிய எ����ள இய�ைக� தமி�ெமாழி. 

(அ. சி.)  ஆ� விதி - இ�லற �றவற�க��� உரி�தா� விதி. அ�நில� - ��தி�லக�. 

(9) 

238. அ�விய� ேபசி அற�ெகட நி�ல�மி� 

ெவ�விய னாகி� பிற�ெபா�� வ�வ�மி� 

ெச�விய னாகி� சிற�� 1��� ேபாெதா� 

த�வி ெகா�மி� 2 தைல�ப�ட ேபாேத. 



(ப. இ.)  வ�சைன ெபா� �தலிய பிற���� ��ப� விைள��� தீ�ெசா�கைள� ெசா�லி அற�ைற 

ெக�மா� நி�லாதீ�. ேபராைச ெகா�� ம�றவ� ெபா�ைள� சிறி�� ந�நிைல திற�பி வி��பாதீ�. எ�லா 

வைகயா�� ேம�ப�ட ந�ப��கைள உைடயவ�களா��க�. அதனா� சிற� ெப���க�. உ��� ேபா� ஒ� 

அக�ைப உண� அ�றவரா� வ�� உ�றவ��� அ�ெபா�ேத உத��க�. 

(அ. சி.)  ெவ�வியனாகி - ேபராைச உைடயவனாகி. த�வி - அக�ைப. 

(10) 

 
 

 

 

6. ெகா�லாைம 

239. ப�றாய ந��� �ைச��� ப�மல� 

ம�ேறா� அ��கைள� ெகா�லாைம ஒ�மல� 3 

ந�றா� ந��க�ற தீப�� சி�த�� 

உ�றா�� ஆவி அம��திட� உ�சிேய. 

(ப. இ.)  தி�வ�� ேப�ைற� ப��த��ரிய வாயி� சிவ��விைன� ப��த�. ப��தெல�ப� அ�தைகய சிவ 

��விைன� �சி�பதா��. அ�சிவ �� �ைச���, சிவ�ைச��� ேவ�ட�த�கன மண�ேச� பல மல�க� 

�ற���கா�கி�ற ந�ப���� ஒ�பாகிய �ைண� ��க� ம��ம�றி அக��� காணேவ��ய 'ெகா�லாைம 

ஐ�தட�க� ெகா� ெபா�ைமேயா �ர�க�, ந�லறி� ெம�தவ� அ�ெப��' எ��� ந�ப��க� எ��� 

ஒ�மலரா��. ஒ� மல�க�: ெகா�லாைம, ஐ�ெபாறியட�க�, ெபா�ைம, இர�க�, அறி�, ெம�, தவ�, அ�� 

எ�பன. இைவ எ��� �ைறேய சிவெப�மானி� எ��� �ண�க�� ந�மா��� பதித�கா� இைய�ைட� 

�றி�பா��. 'எ�� நா�மல� ெகா�டவ� ேசவ�, ம�டலரி� வா�விைன மா�மா�' எ��� அ�ப� அ�மைறயா� 

எ�����க� ெகா�� வழிப�� எழி� ெபற�ப�கி�ற� கா�க. �ற�ேத காண�ப�� �ைண�� எ�ப� பா�கலைன 

ஒ���. அக�ேத காண�ப�� ெகா�லாைம �தலிய 

 
1. ெபா�க��. 12. தி�நீல�க�ட� �யவனா�; 2. 

2. (பாட�) த�வி�ெகா��மி�. 



3. மானமா. ச�ப�த�. 3 - 26 - 7. 

எ��� பாைல ஒ���. இ�சிற�த அகமலரா� ெதா��க�ப�� மாைல �ள�கமி� விள�கைனய தி�வ��ண���, 

அ� தி�வ�யிைனேய நா�� எ�ண�மா��. அ��யி� தி�வ��க� வி��பி உைற�த இடேம சிற�த நிைல�பான 

இ�பிடமா��. 

(அ. சி.)  அ� - உயி�. 

(1) 

240. ெகா�லி� ��ெத�� �றிய மா�கைள 

வ�ல�� கார� வலி�கயி�றா� க��� 1 

ெச�லி� நி�ெல�� தீவா� நரகிைட 

நி�லி�� எ�� நி���வ� தாேம. 

(ப. இ.)  ெகா�ெல���, எறிஎ���, ���எ���, �றி அ�ஙனேம ெச�வி��� ெச���வ�� 

ெகா�ேயா�கைள� ���வ� த� ஏவல�களாகிய வலிய இ�கார�, வ�ைம��ள கயி�றினா� க�� இ��ழ�க� 

ேபா� �ழ�கி நி�ெல�� �றி� தீவா� நரகிைட வீ���வ�. ஆ�யி�க� ப��ட�பினி�� க�த�� காண�� 

ேக�க�� ஒ�ணாத அ�ச�த�க ெகா�ைமகைள� ெச�கி�றன. அ��யி�க� எ�ெவ�வா� ெச�தனேவா 

அ�வ�வாேற அ��யி�கைள� ���வனி� ஏவலாள�க� ���டலி� ைவ�� மா�ற ��யாத ��ப�ைத� 

ெச�கி�றன�. அ���ப�தி�� ம���� கிைடயா�. ����வா��� இர��வா�� அ��� கிைடயா�. ஆகேவ 

அ���ப� ெபா��க ��யாத ெப����பமா��. இதைன மன�ெகா�� பிற���� ��ப�ெச�யா� இ�ப� 

ெச�த� ந��. 

(அ. சி.)  இ� - எறி. 

(2) 

241. ெகாைலேய கள�க� காம�ெபா� �ற� 

மைலவான பாதக மா�அைவ நீ�கி� 2 

தைலயா� சிவன� சா��தி�ப� சா��ேதா��� 

இைலயா� இைவஞானா ன�த� தி��தேல. 

(ப. இ.)  ெகாைல, கள�, க���ட�, அற�திற�பிய காம�, ெபா� எ��� ஐ��� மாறா மய�க� த�� 

ெப�� பாவ�களா��. இ�ைவ�திைன�� �ரிவா� சிவன� சா�தலி�றி� தீவா� நரகிைட வீ��� மாறா� 

��ப�திைன எ��வ�. இவ�ைற அறேவ ஒழி��� தைலைம�� இய�ைக உ�ைம�� வா��த சிவெப�மா� 



தி�வ�யிைன� தைல�ப�� இறவா� ேபரி�ப� சா��த ந�லா��� நரக� ��ப� இ�ைல. அழிவிலா� தி�வ� 

உண�வி�ப�தி��தேல எ��� நிைலநி�ற ெம��ெபா�ளா��. தைல�பட� - சா�த�. மைலவான எ�பத�� 

அ�பாவ�க� த�ைம� ெச�தா�ட� பி� விைளவா� வ�� ேபா� ெச��� த�ைம வா��தன எ�ற�ெமா��. 

ெகாைல கள� க� காம� ெபா�ெய��� ஐ��� அகல, �ைறேய அ�� நா� ஒ��ர� க�ேணா�ட� வா�ைம 

எ��� ஐ�திைன�� ேம�ெகா�� இைடயறா� ஒ��த� ேவ���. 

(3) 

 
1. க�ைமயா�. ஆ�ர�, 7 - 90 - 4. 

2. கள� ெபா�. 12 - அ��திய�க�, 2. 

7. �லா� ம��த� 

242. ெபா�லா� �லாைல �க�� �ைலயைர 1 

எ�லா�� காண இயம�ற� ��வ� 

ெச�லாக� ப�றி� தீவா� நரக�தி� 

ம�லா�க� த�ளி மறி��ைவ� பாேர. 

(ப. இ.)  உலகவரா�� உய��ேதாரா�� உ�பா��கைம�த உ����களா�� ஏ��� ெகா��� வா��� 

அைமயாத� ெபா�லா� �லா�. அ� �லாைல வி��பி���� ம�க� பிற�பிைன இழிவா� ெகா� வில�கி�� 

இழிவாக� ேப�வ�. அ� �ைலய�கைள அ�தைகயா� பல�� கா��ப� இயம� ��வ� ெகா��ேபாவ�. 

ெகா��ேபா� இ�ேபா� �ழ�கி அ���ப�யாக� ப�றி எ��� நீ�கா� ெப����ப� த�� ெகா�ய நரக�தி� 

த��வ�. த�ளி ம�லா�க� கிட��வ�. எ��� �����ப� எ��� ெச�லெவா�டா� த��� நி���வ�. அ� 

�லா� உ�பவ��� இ�ைமயி�� ெபா�லாதேதயா��. எ�ைன? அ��� ந�ல உ�ள�ைத� தாராதாகலா� எ�க. 

இ���ைம உைழ�பா� உடலழகா� ஊணாலா� உ�ள�, மைழ ெயா��காலா� உயிரி� மா�� எ�பதனா�ணரலா�. 

(1) 

243. ெகா�றி லாைர� ெகால�ெசாலி� �றினா� 

தி�றி லாைர� தின�ெசாலி� ெத���தா� 

ப�றி யா�ப� யி�பிற� ேத�நர� 

ஒ�றி வா�அர� ஆைணயி ��ைமேய. 



(ப. இ.)  ெகா��� க���� ஆ�ற�� இ�லாதாைர� ெகா���ப� ெசா�லி�� �ைணநி��� 

���யவ��, அ��ைன� தி��� மனமி�லா� அ�வ���� ெகா���ேளாைர வ����தி� தி�ன� 

ெச�தவ��, அ�ப��� தி�னாதவைர ஒ��தவ�� இ�நில��� ப�றியா�� பிற�ப�. பி�� ஏ�நரகிைட வீ��� 

ஆ��� ����வ�. இ�ஙன� அவ� ����வ� அர�தி�வாைணேய யா��. இ�மாறா ��ைம�மா��. அயலா� 

ேவ�வியி� ெகா����� �லா�� இ�தைகயேத. அ���ைம வ�� ெச�தமி�மைற ��பா�தி�வாசக�தா� 

உண�க: 

'சாவ�� னா�த�க� ேவ�வி� தக�தி�� ந�சம�சி 

ஆவள� தாெய� றவிதா வி�ந� மவரவேர 

�வெர� ேறெய� பிராெனா�� எ�ணிவி� ணா��ம�ேம� 

ேதவெர� ேறஇ� மா�ெத�ன பாவ� திரிதவேர. - 4. 

(2) 

 
1. ெகாைலவிைனய. தி���ற�, 329. 

8. பிற�மைன நயவாைம 

244. ஆ�த மைனயா� அக�தி� இ��கேவ 

கா�த மைனயாைள� கா��� காைளய� 

கா��ச பலாவி� கனி��ண மா�டாம� 

ஈ�ச� பழ��� கிட��ற வாேற. 

(ப. இ.)  இ�ைம வா��ைக��, உ�ைம வா��ைக��, அ�ைம வா��ைக�� ெச�ைம�ற அைமவத�� 

ஒ�வ�� ஒ��தி�மா� அ�ைமய�ப� அ�ளா� இ�ைம வா��ைக� �ைணயா� மைனயற� ேப�தேல �ய 

இ�வா��ைகயா��. அத� ெபா��� ஊரா� உறவின� உ�றா� ெப�ேறா� சா�ேறா� ஆசா� ெத�வ� சா�றாக� 

ெபா�றாலி �ைன�� ைக�ெகா�ட மைனயாேள ஆ�த மைனயாளாவ�. ஆ�த - �ைன�த; க��ய. அ�தைகய க�� 

நிைற ஆ��த ெபா��� மைனயா� மதி�காவ�� வாயி�காவ�� ஆகிய �ற� காவலைம�த வீ�டக��� 

த�கியி��கேவ, பிறரா� அ� �ற� காவ�ட� அக� காவலாகிய நிைற�காவ�� ேச��� கா�க�ப�� பிற� 

மைனயாைள� கா��வ� விைளவதறியா� காைளய�. ��பழ�க�� ஒ�றா� இ�ப� ப�தியா�� காண�ெப�வ� 

பலா�பழ�. அ� ெச�வி�ற� கா��� ந�� கனி�தா� மி�க இ�ப�த��. அ�தைகய பலாமர�தி� கனிைய 

எ�வைக அ�ச�மி�றி� �க�� ��ணிய�� ெப�க�� நிைலயா� சிவன� எ�த�� �கரலா�. அ� இ�ப�ைத 



உைலவி�றி �கரமா�டாத ெகா�ேயா�� சிலராவ�. அவ� எ�கால�� நீ�கா அ�ச��, ெப��� பழி�� பாவ��, 

நரகிைட வீ�த��, இ�ப மி�ைம��, ��ப நீ�காைம��, பிற�பிைன� த�த�� ஆகிய �க�வ��க�ைவ 

�க�வத�� �ய�வ�. அஃ� ஈ�ச� பழ�திைன உ�ண வி��பி� கி�டா� இட��� எ��தைல ஒ���. வா��ைக� 

�ைணவரா��ளா� உ�வமாகிய உடலா��, உ�அ�வமாகிய உ�ள�தா��, அ�வமாகிய உண�வா��, அ�பாலாகிய 

உயிரா�� ஒ�வ��ெகா�வ� �ைணவராவ�. உடலா� கா�த� மதி�� வாயி�� அைம�பதா� ஆ��. உ�ள�தா� 

கா�த� க��நிைற வ�வாெதா�� தலாலா��. உண�வா� கா�த� ஒ�த ப��ைடயரா� ந�பகலா� 

நட�தலாலா��. உயி�� காவ� எ�ப� தி�நீல ந�கநாயனா�� அவ� த� மைனவியா�� அக��� �ற��� நீ�கா� 

அ�ளாலா�றிய சிவ வழிபா��� தவ வா��ைகயா��. இ� �றி�பிைன நிைனவி� ெகா�ள வா��பா� ெவ�பா 

வ�மா�: 

உ�வ�ட லா�� உ�வ�வா� உ�ள� 

அ�வ�ண� வ�பா �யிரா� - தி�வ�ளா� 

இ��ைற� க��நிைற ஏ�ண�� ெத�வவழி� 

ெச��மிய� வா��ைக� �ைண. 

கா�த - பிறனா� கா�க�ப�ட வாைழ, அற�ப�தியாக��, மா ெபா�� ப�தியாக�� ெகா�ப. 

(அ. சி.)  ஆ�த - தாலிக��ன. 

(1) 

245. தி��தி வள��தேதா� ேதமா� கனிைய 

அ��தெம� ெற�ணி அைறயி� �ைத��� 

ெபா��தமி லாத �ளிமா�ெகா� ேபறி� 

க��தறி யாதவ� கால�ற வாேற. 

(ப. இ.)  அற�ப�தியாகிய சிவவழிபா��, ெபா�� ப�தியாகிய ���ப வா��ைக��, இ�ப� ப�தியாகிய 

ேவளா�ைம��, வீ��� ப�தியாகிய தி�வ�� ேநா�க��, ேபறாகிய தி�வ��� இைடயறா� ஆ�� ெப��� 

எ��மா� ���பிற�பின� நட�� கா���� நவி�� நா���� ���ப�ைத வள��ப�. அ� �றி��� ேதா�றேவ 

உ�வகமாக� தி��தி வள��தேதா� ேதமா�கனி எ�றன�. இதனா� ெபற�ப�வ� வா��ைக� �ைணயா� க��� 

மைனவியா��. அ�கனிைய வீ�ைட�� ���ப�ைத�� ஏ�ைட�� கா��� வா�டமி� க�வி� ெபா�� எ�� 

எ�ணி வீ�ைட வி�� ெவளியி� ேபாகாவா� �ைத�த ெபா��ேபா� காவ� ெச�� ைவ�தன�. அ�தைகய 

ேபைதயா� காம மய�க�தா� ெபா��தமி�லாத �ளியமர� ெகா�பிேலறி� பய�� எ�தா� கீ� வீ��� காெலா�வ�. 



இத� �றி�� அழகிய த� மைனயாைள� �ற�கணி�� அ�வ��க�த�க பிற� மைனயாைள வி��பி அைல�� 

இ�ப�� அைடயா� ��ப� எ�தி உயி� �ற�பதா��. க��தறியாதவ� எ�ப� 'ஈ�றா�மா� என�� எ�ைத�மா� 

உட� ேதா�றினரா�, ��றா� உலக� பைட�� உக�தா�' தி���ள� க��தறியாதவ� எ�பதா��. சிவ� 

தி���ள� 'ஒ��ைடய மாத�� ஒ�ெபா��� நீ' எ�பத�கிண�க� ���ப� ெபா�ைள� கட��ெபா�ளாக� 

க�தி� �ைணெயன உலக� உண��� உ�ய ேவ��� எ�ப�. அஃதாவ�, மாத�� ெபா��� பிற�� சிவன�ளா� 

தர�ப�ட தவ�தி��ரிய �ைண�ெபா��க� என�� அவ�ைற ய�றி� பிறவ�ைற� கவர நிைன�ப� 

சிவெப�மா���� ெச��� உ�தியி� ��றமா� ெப��பாவ� என�� எ�ணி அ��� அ�ச�� ெகா�� இ��ற 

ஒ�க� எ�பதா�. கால�றவாெற�ப� இர��ற ெமாழிதலா� பிற�மைன விைழ�தா� த� காெலா��� எ�பேதா� 

���ப�� பாழா� வழிய��� ேபா� எ�பதா�. கா� - ���ப வழி. 

ஈ�றா�� �ற��ைற எ�மா� உைடைமஉயி� 

சா�றா�ெகா� ற��மக� சா���. 

(அ. சி.)  ேதமா - மாமர�. �ளிமா - �ளியமர�. 

(2) 

246. ெபா��ெகா�ட க�ட�� ேபாதைக யா�� 

இ��ெகா�ட மி�ெவளி ெகா��நி� ேறா�� 

ம��ெகா�� மாத� மய�� வா�க� 

ம��ெகா�ட சி�ைதைய மா�றகி� லாேர. 1 

(ப. இ.)  அ��� அ��மி�றி �ைற கட�� ெபா�� அவாவினா� ��ெகா�� இைறெகா��� 

ேகாமகனாகிய க�ட� என�ப�� ம�ன�� பிற� மைனவிைழ�� அற�திற�பி மய��� வா� 

 
1. அற�கைட. தி���ற�, 142. 

வா�. அ�ேபா� ெம��ண�� எழாவ�ண� அறிவிைன அட�கி ஆணவ �ைன�பா� இ�ளி�ேட மி�ெனாளி 

ேபா�� ேதா�றிய ��லறிவாள�� பிற�மைனேவ�� மய��வ�. அ�தைகய ெப���� க�பழி�� பழிேச� 

இழி�ல�தவராவ�. அற�திற�பிய ெச�வ�� சி�றின� சா�பா� ��லறி�� ம�� ெகா�ள�� மாத� மய�ற�� 

ெச��� க�விகளா��; இ�தைகேயா� தாமாகேவ ம��ெகா�ட சி�ைதைய மா�றி� ெகா��� 

வ�ைமயிலாதவராவ�. ெத��� ந�ேலா� ஒ�நா�� இ� ம�� ெகா�ளா�. ம���� ெந��ைடய அ�ேலா� மா�ற 

��யா� ெகா�� இ��� ெந�சினரா� இட��ப�வ�. இ�தைகய ெப��ைரேய ந�ேலா� பழி�ப�. எ�ைன? ஆ� 



ெப� இ�வ�� ஒ�வ��ெகா�வ� சிற���� வழி��� �ைணயாத� ேவ���. அ�ேவ இைறவ� தி���ள�. 

அத�� மாறாக� பிற���� பழி��� �ைணயாவதாெல�க. இ���ைம, 'மதென�� பாைறதா�கி மறி��' என��, 

'கனிையேந� �வ�வாயா� எ���கா�' என�� �ைறேய அ�ப� ெப�மா�� அ��வாத�ர�க�� 

ெச�பிய�ளினைமயா� உணரலா�. 

(அ. சி.)  க�ட� - அரச�. 

(3) 

 
9. மகளி� இழி� 

247. இைலநல வாயி�� எ�� ப��தா� 

�ைலநல வா�கனி ெகா��ண லாகா 

�ைலநல� ெகா�� ��வ�ெச� வா�ேம� 

வில�� ெந�சிைன ெவ��ெகா� ளீேர. 

(ப. இ.)  இைல தளி� � கா� �தலியவ�றா� அழகிைன உைடயனவா� எ��மர� ப���� �ைலகளி� 

க�ைண� கவ�� வன�பாகிய நல�ட� கனி காண�ப�டா�� பி� விைள�� இற�பிைன எ�ணி அ� கனிைய 

எவ�� உ�ணா�. அ�ேபா�� க�ைண� கவ�� அழகிய �ைலயிைன��, எ�ண�ைத ஈ��� மன�தி�ைமைய 

மா���� வா������வைல�� ெகா�� த�ைம�� பிறைர�� ெச�ைம ெநறி ெச�லெவா�டா� ெக���� 

ெபா��ைம மாத� ேம� ெச��� எ�ண�ைத� ெகா�ெதன� ெகா�� ந�ெனறி� ெச�வீராக. 

(அ. சி.)  இைலநலவாயி�� - பா��பத�� இைலயா� அழ�ைடயேத��. வில��� - ெச���. ெவ�� - 

க���. 

(1) 

 

 

248. மைன�� வா�க� மைனவிைய நா�� 

�ைன�� நீ�ேபா� �ழி��ட� வா��� 

கனவ� ேபால� கசி�ெத�� இ�ப� 

நனவ� ேபால�� நாடெவா� ணாேத. 



(ப. இ.)  க��ய மைனவிபா� �ைறயாக இ�ப� எ��வா� நிைல �ைனநீ� ��கி இ���வாேரா ெடா���. 

அ� இ�பிைன� கனவி� காணி�� நன�ேபா� நல� பய�பதா��. தவறான மாத�பா� 

ெகா��� இ�ப� �ைன நீரி� கா�� �ழியி�ப��� ����� ஆ�வ�ேபா� பிற�பி�ப��� ����� ஆ�வத�� 

வழியா��. அ� ெபா��ைம மாத� கா��� ெபா�யான கசி�ெத�வ� ேபா�� ேதா��� அ�� அ�ெபா�ேத 

கன�ேபா� நிைலயாதழி��. நனவி� நிைன�தா�� ெப�� ��ப�த�வதா��. 

(2) 

249. இய��� வா��ைக இள�பி� மாத� 

�ய�ற� ��லி� �ண��தவ� எ��� 

மய��� வானவ� சா�வி� எ�பா� 

அய�ற� ேபசி அக�ெறாழி� தாேர. 1 

(ப. இ.)  சாய�� அழ�� அைம�த ெப�யாைனைய ஒ�த இள� ெப�க� ேமக� ெபாழி�� மைழேபா� 

உட�� உயி�� தளி��ப� த�வி� �ண��தவரானா�� அவ�மன� ெபா�ளி� பாேல ெச���. ��� 

ெபா��ைடயாைர� காணி� அவ� எ�லாவைகயா�� தா��ேதாராயி�� வானவேர ெய�� ெசா�லி� த� 

ெப�மயலி� ஆ���வ�. அவ� சா�ேப எ�த�கரிய ெதன����வ�. ெபா�ள�றா� அவைர வில��ப� க�ைமயாக� 

ேபசி�� �����தி�� ஓ��வ�. 

(அ. சி.)  இய� - அழ�. 

(3) 

250. ைவயக� ேதமட வாெரா�� ��ெய� 

ெம�யக� ேதா�ள� ைவ�த விதிய� 

ைகயக� ேதக�� பாைலயி� சா�ெகா� 

ெம�யக� ேதெப� ேவ�ப� வாேம. 

(ப. இ.)  வழி��ைணயாகாம� பழி��ைணயா� ெப�கைள� ��வதா� உ�டா�� பய� ஏ�� இ�ைல. 

அதனா� ெம��ண��ேதா��ள� ெவ���. அ� ெப�க� ெபா��ைடயா� பா��ள க��பி� சாறைனய 

ெபா��கைள அவ�க� வி��பி வலிய� ெகா��� வண��மா� ெச�வ�. அ�ம�ேடா? ேம�� அ� 

ெபா��ைடயாைர� ெபா�ள�ற கால��� �ற�கணி�ப�. ெபா��ைடயா� மன� ேவ�பைனய கச�பாகிய ெவ��பிைன 

எ���ப� நட�ப�. அவ�த� ��ைம �ற��� காண�ப�� வ��ேபா� உட�ெப�லா� அ�வ��க� த��த ெதா�ேநா� 

�தலியன ெகா�ள�� ைவ�ப�. 



(அ. சி.)  ெம�யக�ேதா� - உ�ைம உண��ேதா�. 

(4) 

251. ேகாைழ ஒ��க� �ள�� பாசியி� 

ஆழ ந�வா� அள��� வா�கைள� 

தாழ� �ட�கி� த��ககி� லாவி�� 

�ைழ �ைழ�தவ� ேபாகி�ற வாேற. 

(ப. இ.)  �ைறயாக மண�� நா����� வீ����� ெமாழி���, ந�ெனறி��� �ைண�ரிய�த�க 

ந�ம�கைள� ெப�வேத 

 
1. ப�சி�. 12. த��தா�ெகா�ட, 159. 

" ெப�ெணன�. சீவகசி�தாமணி, 1597. 

இ�வா��ைகயாகிய ந�றவ� பயனா��. அத�ெகன அைம�க�ப�டேத வி��வாகிய வி��. அ� வி�� ேகாைழ 

என�ப��. அ�வி��ைவ �ைற கட�த ெப�பா� தீ ெயா��கமாகிய மா� ��� கிட��� �ளமாகிய க���ழியி� 

ஒ��கி ந�� வாழ ஆரா�வா�கைள ந�ேலா� த��� ஒ��� வழி நி���த� ேவ���. அ�ஙன� த��காவி�டா� 

அ� தீேயா� பாவ����வழி �ைழ�� தம��� பிற���� வரேவ��ய ந�பயைன இழ�பி�� மா�வ�. பாசி - மா�. 

அள���வா� - ஆரா�வா�. தாழ - தைட�பட. �ைழ - ���வழி. 

(அ. சி.)  ேகாைழ - வி��. �ள� - க��ைப. 

(5) 

 
10. ந��ர� 

252. �ைடைவ கிழி�த� ேபாயி�� வா��ைக 

அைடய�ப� டா�க�� அ�பில ரானா� 

ெகாைடயி�ைல ேகாளி�ைல ெகா�டா�ட மி�ைல 

நைடயி�ைல நா��� இய��கி� றா�க�ேக. 1 

(ப. இ.)  'உழ�பி� வாரா உ�திக� உளேவா' எ�பைத நாடா�, 'கழ�பி� வாரா� ைகயற�ளேவா' எ�பத��� 

கா�டாக உைழயா� ைவ�� ந��ர� எ��ேவா� வா��ைக, ����கிழி�� அ�ற� மைற�த��� ஆகா��ைடைவ 

ேபா� மதி��றா� ேபா��கழி��. கழியேவ த�ைம� சா��த ந�ப� உறவின� �தலாயினா�� அ�ப�� வில�வ�. 



எவ���� ஏ�� ெகா��த�� உ�டாகா�. அதனா� அவ�க�பா� ஏ�� ெகா��த��� இட� இ��. சிற�பாக� 

ெகா�ட உயி� ந��� பற�ெதாழி�த�. ஆேன�ேபா� தா� நிமி��� நட��� பீ�நைடயி�ைல. நா��� எ��ேதா� 

ேபா��த உட��ேபா� இ�பி�றி� திரிகி�றா�க�. ேகா� - ெகா��க� வா�க�. 

(1) 

253. ெபா���ழி ���பா� 2 �லரி �ல�ெத�� 

அ��ழி ����� அ��ப�ட� ேத�வீ� 

எ��ழி ����� இைறவைன ஏ��மி� 

அ��ழி ��� அ��க�ற ேபாேத. 

(ப. இ.)  ஐேயா! ெபா�� வி�கி�றேத 'இ��� வ�வ� ெகா�ேலா ெந�ந��, ெகா�ற� ேபா�� நிர��' 

எ�� நிைலயிலா� �ழியாகிய வயி�றிைன நிர��த� ெபா��� மிக வ��தி அ� �ழி ���த�� ேவ��ய அ�� 

ெபா��கைள� ேத�வீ�! பசி��ழி, ேநா���ழி, வ�ைம��ழி, பிறவி��ழியாகிய எ��ழி ���க 

ேவ��மானா�� எ�லா� வ�ல இைறவைன �ைறயாக� ெச�தமி�� ெசா� 

 
1. ந��ர. தி���ற�, 1045. 

2. வா��தன. 11. ப��ன��� பி�ைளயா�, தி�விைட ��மணி - 7. 

லா� ஏ���க�. ஏ�தேவ, அக���க� உ�ள அ��கா�, அவா ெவ�ளி, இ�னா�ெசா� ஆகிய நா��� 

அ���� அ�ெபா�ேத அ��. அறேவ, அ�வயி����ழி அ�ெநா�ேய ���. ���பா� - நிர���ப� அ��� - மல�. 

���பா�: பானீ�� விைனெய�ச�. 

(அ. சி.)  ெபா���ழி - வயி�. 

(2) 

254. க��ழி �ர� கனக�� ேத�வ� 

அ��ழி ���ைக யாவ���� அரிய� 

அ��ழி ����� அறிைவ அறி�தபி� 

அ��ழி ��� அ��க�ற வாேற. 

(ப. இ.)  ஒ�றா�� ஒ� கால��� ���க ��யாத �ழிெய�பா� 'க��ழி' எ�றன�. அஃதாவ� வயி�. அ� 

�ழிைய� ���க ேவ��� ெபா� �தலியவ�ைற� ேத�வ�. எ�ப��ப�டவ���� அ�� �ைணயி�றி அ� �ழிைய� 



���க ��யா�. அ� �ழியிைன� ����� அறிவாகிய தி�வ��ண�ைவ உண��தபி� மலமாையக� ம�களாய 

அ��க��.. அ��கறேவ அ� �ழி தாேன ���. 

(3) 

255. ெதாட��ெத� ��ற� விைனயி�� தீய 1 

கட�தேதா� ஆவி கழிவத� ��ேன 

உட�ெதா� கால� �ண�விள� ேக�றி� 2 

ெதாட���நி� ற�வழி ���க� மாேம. 

(ப. இ.)  ஓ�யிைர� ெதாட��� வ��தி�ெகா�� வ�� ��ற�தா� விைனயி�� ெகா�ய�: ஆவி 

உட�ைபவி��� கட�� கழிவத� ��ேன ஐ��ல�க� வழி� ெச�லா� மா�ப�� ஒ� கால��� தி�வ��ண�வாகிய 

தி�விள�கிைன� தி�வ�ளா� ஏ���க�. அ�ஙன� ஏ�றினா� எ�கால��� மனமாசாகிய அ��க��. 

பிற�ப�வதாகிய �ழி�� ���. கட�த� எ�ப� கட�� எ��� விைனெய�ச� ெபா�� த�� நி�ற�. உட�� 

எ�ப� உட�� எ�பத� திரி�. உட�� - மா�ப��. 

(அ. சி.)  உட�� - வ��த�ப��. 

(4) 

256. அ��தன ஆறி�� ஆனின ேமவி 

அ��தன� ஐவ�� எ�ணிலி ��ப� 

ஒ��தன வ�விைன ஒ�ற�ல வா�ைவ 

ெவ��தன� 3 ஈசைன ேவ��நி� றாேன. 

(ப. இ.)  அ��ைவயிைன மி�தி�� வி��பி��பா� கழிேபரிைரயா� எ�� க�த�ப�வா�. அதனா� 

அவ� ஆனின �தலிய 

 
1. ம�கேள. அ�ப�, 4. 79 - 2. 

2. உட�ெப�." " 75. 4. 

3. ெவ��ேத�. ஆ�ர�, 7. 4 - 8. 

வில�கின�ேதா� ஒ�ப�. அ��ைவக�� அவைன� ��ப�தி� ஆ��தின. ஐ��ல ேவட�� அளவிலா� ��ப�தி� 

ஆ��தின�. ��ெச�த வ�விைன�� க�ைமயாக� த���தன. இவ�றினி��� விலகி இ��ற ேவ��ெம�� 



அ�ளா� �ணி�த ஒ�வ� சிவெப�மா� தி�வ�யிைன ேவ�� நி�றா�. அதனா� அவ�ைற ெவ��தன�. 

அ��த�: ��ப�திலா��த�. 

(அ. சி.)  ஆறி�� - அ��ைவயி��. 

(5) 

 
11. அ��டைம 

257. அ��� சிவ�� 1 இர�ெட�ப� அறிவிலா� 

அ�ேப சிவமாவ 2 தா�� அறிகிலா� 

அ�ேப சிவமாவ தா�� அறி�தபி� 

அ�ேப சிவமா� அம��தி�� தாேர. 3 

(ப. இ.)  அ�பாகிய தி�வ��� இ�பாகிய சிவ�� மணி�� ஒளி��ேபா� ஒ�ேற. அவ�ைற இ�ேவ� 

ெபா��க� எ�� ��வா� ெம��ண�� ைகவர� ெபறாதா�. ெம��ைமயா� ேநா�கி� அ�பாகிய தி�வ�ேள 

இ�பாகிய சிவ���� தி�ேமனியா��. அ� �ைறயா� அ�ேப சிவமா��. இ���ைமயிைன�� எவ�� 

உண�கில�. அ�ேப சிவ� எ��� உ�ைமயிைன அ�ளா� அைனவ�� அறி�தபி� தா� இைடயறா� தி�வ��க� 

ைவ��� அ�பாகிய வி�ேத சிவமா� விைள�� இ�பா�� கனி�� அ�வ��ைடயா��� எ��� ெபா�றா� ேபரி�ப 

�க�வா��. அ���ைம 'சிவமா� அம��தி��தா�' எ��� இ�மைற ெமாழியா� உணரலா�. 

(1) 

258. ெபா�ைன� கட�தில� ���லி� ேதாலின� 4 

மி�னி� கிட�� மிளி�� இள�பிைற 

��னி� கிட�த ��ெபா� யா���� 

பி�னி� கிட�தெத� ேபர�� தாேன. 

(ப. இ.)  ெபா�ைன�� ெவ�� விள��� �லி�ேதாைல ஆைடயாக�ைடயவ�. மி�ெனாளிேபா� விள��� 

ஆ�யிராகிய இள� பிைறயிைன நிைறமதியா�க��� ��ன�. அ� பிைற அழ�ற� ெபா��தியி��த�. அ� பிைற 

சிவைன� சா��தைமயா� 'பதிென� கண�தவரா�� ஏ�த�ப�வதாயி��.' சிவெப�மா� தி�ெவ�ணீ��� 

தி��ேகால�த�. அதனா� ��ெபா�யா� எ�றைழ�க� 

1. ெப�ைமயா�. 12. த��தா�, 196.2. ஆரண, உ�வ��. சிவஞானசி�தியா�, 1. 2 - 18 - 19.3. ெம��ைமயா. 
அ�ப�, 4. 76 - 2.4. ெபா�னா�. ஆ�ர�, 7. 24 - 1. 
 



ப�வ�. அவ�மா�� எ��ைடய அளவிலா� ேபர�� பிரிவிலா� கல�பாக� பி�னி� கிட�த�. மிளி��: 

விள��கி�ற. பி�ன� - கல��; அ��வித�. அைச��� �லி�ேதா� அக�ற ெவ�ளி, இைச��� உ�வகமா� எ�. 

(அ. சி.)  ��ெபா� - நீ�. பி�னி� கிட�த� - ேச��தி��த�. 

(2) 

259. எ�ேப விறகா இைற�சி அ��தி��� 

ெபா�ேபா� கனலி� ெபாரிய வ��பி�� 

அ�ேபா ��கி அக��ைழ வா��க�றி 1 

எ�ேபா� மணியிைன2 எ�தெவா� ணாேத. 

(ப. இ.)  'விரதேம பரமாக ேவதிய��, சரத மாகேவ சா�திர� கா��வ�.' அவ� கா�� ம�விரத��, 

'நரிவி��தமதாக, எரி ெப���� ேவ�வி��' ஈ�� எ�ேப விறகா� த� இைற�சிைய� தாேன அ��தி��� 

ெபா�ேபா� கனலி� வ��பெதன� �ற�ப�டன. அவ�க� தம��� அ�பில�, எ��யி���� அ�பில�, அ�யவ�� 

க�பில�; அ� �ைறயா� ஈச���� அ�பிலாராவ�. அ�பி�லாத அவ�க� எ��ைண வ�விைன ெச�யி�� இ�ப 

வ�வினனான சிவ� அவ�க��� ெவளி�படா�; எ�ைன�ேபால அ�ேபா��கி அக��ைழவா��ேக 

ெவளி�ப�ட��வ�; அ�ேய���� ெவளி�ப�ட�ளின�; அதனா� யா� எ�திய�ேபா� மனமணி இலி�கமாகிய 

சிவெப�மாைன ஆ�யி�க� மா��� சிறி�� அ�பிலாதாரா� ெபற ��யாெத�க; ஆ�யி�க� மா�� அ��ைடயாேர 

இ�பமாகிய சிவைன� ெப�வ�. அ� உ�ைம வ�� தா�மான� ெச�வ� தி�ெமாழியா� உண�க. 

'அ�ப�பணி ெச�யஎைன ஆளா�கி வி��வி�டா� 

இ�பநிைல தாேனவ� ெத��� பராபரேம' 

- தா�மானா�, 155. 

மணி - சிவ�. எ�ேபா� - யா� அைட�த�ேபா�. �ைழ� - ப�தி. 

(அ. சி.)  எ�ெபா�மணி - சிவ�. 

(3) 

260. ஆ�வ� உைடயவ� கா�ப� அர�த�ைன 

ஈர� உைடயவ� 3 கா�பா� இைணய� 

பார� 4 உைடயவ� கா�பா� பவ�த�ைன� 

ேகார ெந��ெகா� ேகா���� காேர. 



(ப. இ.)  சிவ�ெகா��தி�மா�� ைவ��� அ�பாகிய தவ�, சிவெப�மா� மா��� ெச��� ஆ�வ�திைன 

விைள���. அ�தைகய 

 
1. ஈச��க�, சிவஞான சி�தியா�, 12. 2 - 1. 

" அ�பி. அ�ப�, 5. 80 - 3. 

2. காயேம"4. 76 - 4. 

3. ஆர�. 12. தி����ட� சிற��, 9. 

4. எ�தாய�. அ�ப�, 6. 62 - 1. 

" ம���. தி���ற�, 345. 

 

  



ஆ�வ�ைடயவ� சிவெப�மாைன அ�ளா� கா�ப�. அ�வா�வ விைள� ஈரமாகிய ந�பிைன� த��. 

அ�தைகய ந�பின� சிவெப�மா� இைணயிலா� தி�வ�யிைணயிைன� கா�ப�. உலகிய� ப�றா� 

���ப� பார�ைடயவ� பிற�� இற��� த�மா�ற�ைத� கா�ப�. இவ�க� எ��� க�� ��ப�திைன 

வாயினா�� ெசா�ெலாணா ெத�க. ேம�� இ��லக� ��ப�� எ��வ�. ேகா��: மா�பா� 

என�ெகா�� அதைன� திைச�ெசா� என�� ��வ�. அ�� ஆ�வ� �தலியவ�ைற� க�ண�ப 

நாயனா� தி�வரலா�றிேல '��� ெச�தவ�தி னீ�ட�' (103) எனவ�� தி��பா�டா� உண�க. ஈர� - 

உ�ள��. ெந��� - ��ப� சிவ�ெகா��� - சிவலி�க�. 

(அ. சி.)  ஆ�வ� - அ�பி�� �த�. ஈர� - இர�க�. பார� - அ�பி�ைம. ேகார� - ��ப�. 

ேகா�� - ஒ�வித நரக�. 

(4) 

261. எ�ன� ���கி இைறவைன ஏ��மி� 

��ன� ���கி �த�வைன நா�மி� 

பி�ன� ���கி� ெப��தைக ந�தி�� 

த�ன� ெபன�ேக தைலநி�ற வாேற. 

(ப. இ.)  பலவாக� ேபசி� பய� எ�? உ�ள�� உ��கி� க�ள ெமாழி�� ெத�ள� ெதளிய� 

ெச�தமி�� தி��ைறயா� சிவைன இைடயறா� ஏ���க�. எ�ப��� அ�� �த�ைமயான அ�பா� 

��விலா ���த�வனி� வி�மிய அ�யிைணயிைன� தி�வ�� க�ணா� ஒ�வா� நா��க�. 

அ�வா� ஒ�கினா� பி��தலாகிய �ண��ப�� எ��த� ெபா���� ெப�� த�தி�பா�ைடய ந�திெய� 

ெப�மா� த�ைனேய நா�� தனிய�பிைன நம�ேக அ��வ�. த�த�ளி ந�மா��� தைலைம� சிற�பா� 

ெவளி�ப�� நி�ற��வ�. எ�: வினாவிைட� ெசா�லா� ஏ�� பயனி�� எ�பைத உண��தி��. �� 

அ�� - �த�ைமயான ப�தி. தைலநி�ற ஆ� - ேதா�றிய�ைற. 

(அ. சி.)  எ� - பல �றி� பய� யா�. தைல நி�றவா� - ேதா�றிய வித�. 

(5) 

262. தாெனா� கால� 1 சய��ெவ� ேற�தி�� 

வாெனா� கால� வழி��ைண யா�நி��� 

ேதெனா� பா�திக� ெகா�ைற அணிசிவ� 



தாெனா� வ�ண�எ� அ�பி�நி� றாேன. 

(ப. இ.)  சிவெப�மா� த�ைன அ�யவ��� அ��த� ெபா���� தி�வ�ளி� ஒ� கால��� 

தி���� ெகா��வ�. அ��ைறயி� தா� ேதா�றியாகிய சய�� எ�� ெபற�ப�வ�. அ�ஙன� 

ஏ��வா���� சிவ�லக வழி��ைணயா� அ� சிவ� எ��� நி�ற��வ�. ஈ�� ஒ� கால� எ�ப� 

ஒ�பி�லாத எ�கால�� எ�பதா�. ேத� ேபா�� இனிய ெமாழியிைன�ைடய உைமய�ைமயாைர இட�பா� 

ெகா�ட ெகா�ைறமாைல அணி�� விள��கி�ற சிவெப�மா� 

 

1. பிண�திைன. சிவஞான சி�தியா�, 2. 4 - 24. 

அ�ேய� அ�பி� இ�னவ�ண� எ�� ெசா�லவாராத அளவிலா வ�ணமா� எ��த�ளி நி�றன�. 

(அ. சி.)  ேத� ஒ� பா� திக� - ஒ� ப�க�தி� விள��கி�ற உமாேதவிைய உைடய. 

(6) 

 

 

 

263. ��பைட� தி�ப� பைட�த �தலிைட 

அ�பைட� ெத�ெப� மாைன அறிகிலா� 

வ�பைட� தி�த அகலிட� வா�வினி� 

அ�பைட� தா� 1த� அகலிட� தாேன. 

(ப. இ.)  ஆ�யி�க� உ��� ெபா���� ேபர�ளா� உல�ட� ஊ� �தலியவ�ைற� சிவெப�மா� த� 

ைவ�பா�றலாகிய மாையயினி��� பைட�தன�. அத�க� அ��யி���� ப��வ�மா� மா� ெகா��� 

அ��யிைர அதி� அைட�தன�. அத� வாயிலாக� சிறி� இ�ப�� வழ�கின�. அ�ப�� பைட�த�ளிய 

�த�வனிட�� அ�பிைன ���மாக அைட�� எ�ெப�மாைன அவன�ளா� அறிகி�றில�. பலவாக விரி�த 

நிைலயாத இ�த� ெபரிய உலக வா�வி� அைவ நிைல��ளன என�ெகா�� மய��கி�றன�. அத� மா�� மிக�� 

உ�திெகா�� அ�� ெகா��கி�றன�. இைவயைன��� சிவெப�மா� ெப�நிைறவி� அ�ளா� நிக�வனவா��. 

(அ. சி.)  வ�� அைட�� - உ�தி ெச��தி. 

(7) 



264. க���� ெச�ெபா�ெச� கா�கதி�� ேசாதி 

இ��தி�� ைவ��� இைறவஎ� ேற�தி�� 

அ��தி�� ஈசைன யார�� ேவ��� 

வி��தி ெகா��தி�� வி�ணவ� ேகாேன. 

(ப. இ.)  அ�ப� க������ ெபா���மா� மா��ய��த ெச�ெபா�னா லைம�க�ெப�ற ெபாலி� மி�க 

இய�ைக உ�ைம� ேபெராளி� பிழ�� சிவ�. அ� பிழ�ைப அ�ளா� இைடயறா நிைனவா� உ�ள�� இ��க� 

ெச���க�. அ�ேவ ெபா�ளாக ைவ��� �� �த� சிவனா�. இைறவைன ஏ���க�. அ� சிவைன� ேபர�பா� 

காதலா� அ��ேவ��� ெதா��க�. அ�ஙன� ெதா�தா� சிவ�லக� தைலவனாகிய அவ� 

தி�வ��ேப�றி�பமாகிய வி��திைய� ெகா��த��வ�. 

(அ. சி.)  அ��தி - அ��. வி��தி - இ�ப�. 

(8) 

265. நி�த�� ���� பிற�ைப�� ெச�தவ�2 

ைவ�த பரிசறி� ேத� மனித�க� 

இ�ைச� ேளைவ�ப� எ�ைத பிரா�எ�� 

ந�சிேய அ�ணைல நா�கி லாேர. 

 
1. அ�ேபா. தி���ற�, 73. 

" கா�ெகா��. அ�ப�, 4. 33 - 4. 

2. ேதா�ற��ேட�. ஆ�ர�, 7. 7 - 2. 

ப. இ.)  ஆ�யிரி� விைன�கீடாக அவ�றி��� நா�� இற�ைப�� பிற�ைப�� சிவெப�மா� 

அைம�த�ளின�. இ���ைமயிைன ந��ண���� ம�க� த�க� வி��ப�ைத மீ��� உலக� ப�றாகிய அ� 

பிற�� இற�பிேல ைவ�ப�. யாவ���� எ�ைத�� எம��� தைலவ�� ஆகியவ� சிவ� எ�� நிைன�� நிைற�த 

அ�பிைன� ெச�தில�. அ� அ�ணலாகிய சிவெப�மாைன நா�கி�றில�. ��ச - சாத�; �தனிைல� 

ெதாழி�ெபய�. இ�ைச உலக�ப��. 

(9) 

266. அ�பி�� ளா��ற� தா�ட லா�ளா� 

��பி�� ளா��னி வ���� பிரானவ� 1 



அ�பி�� ளாகி அம�� அ��ெபா�� 2 

அ�பி�� ளா��ேக அைண�ைண யாேம. 

(ப. இ.)  சிவெப�மா� இ�ப இய�பின�. ஆதலி� அவ� அ�வ�� வாயிலாகிய அ�பினிட�தா�. 

அ�வ�பி���� காவலாக� �ற����ளா�. அ�வ�பி���� �கலிடமாயி��பதா� அவ� உடலாக���ளா�. 

அ��� சிவ�� உட��யி�� ேபா� ஒ�ெற�ற க��தா� அ�ேப உடலாக��ளா� எனி�� அைம��. உலக� 

ேதா�ற���� ���� அத�ைடய மா�ற����� பி��� ஒ��ேபா� எ��� நி�� நில�பவ� சிவ�. அவ� 

��ற� �ற�த �னிவ���� �த�வ�. ேவெறத��� அக�படாதவ�. அ�பி��ளாகி வீ�றி��த��வ�. அவேன 

எ�த�கரிய அ�� ெபா�ளா��ளவ�. அவ� இறவாத இ�ப அ��ைடயா���� த� தி�வ�யிைணயிைன 

அைண�ப�. எ��� நீ�கா� ெப�� �ைண�மாவ�. �ற�தா� - அ�பி� ேம��ளவ�. உடலா��ளா� - 

அ�பிைனேய உடலாக��ளவ�. அைண �ைண - அ�கிய - ெந��கிய �ைண. 

(அ. சி.)  அ� ...�ளா� - அ�ேப சிவ�. ��பி��ளா� - உலக உ�ப�தி�� ���� அத� அழி���� 

பி��� உ�ளவ�. 

(10) 

 
1. ெச�வழ�. ச�ப�த�, 3. 8 - 7. 

2. அ�ேபெய�. தி��களி���ப�யா�. 55. 

12. அ��ெச�வாைர அறிவ� சிவ� 

267. இக��த�� ெப�ற�� ஈச� அறி�� 

உக�த�� ெச�தி�� உ�தம நாத� 

ெகா��த�� ெச�த�� 1 �ரவ� லா��� 

மகி��த�� ெச�� ம�ள� வாேம. 

(ப. இ.)  அ�பிைன� ெபா��ப��தாம� வ�ென�சினரா�� திரிவாைர��, அ�வ�பிைன� ெப�� 

ெம�ென�சினரா� ேமவி வா�வாைர�� சிவ� அறி�� அவரவ� ெச�ைகக�� ஏ�றவா� �ைறேய ��ப 

இ�ப�கைள அளி�ப�. அ�தைகய உக��ட� அ��ெச��� தைலைமேச� �த�வ�. ஆ�யி�க� �த�க� 

ெதாட��ைடயா�மா�� அ��ைடயரா�, அ� பயி�சி ேமலீ�டா� அைன��யி�க� மா��� அ��ைடயரா� 

ஒ�கவ�லா��� மகி��த�� ெச�வ�. அ�ேவ அவ� தி�வ��மா��. இக��த� - அ�பிைன� �ற�கணி�த�. 

ெப�ற� - ெம�ய���ற�. 



(அ. சி.)  ெகா��த�� - வள�� அ��. 

(1) 

268. இ�ப� பிறவி� கிய�வ� ெச�தவ� 

��ப� பிறவி� ெதாழி�பல எ�னி�� 

அ�பி� கலவிெச� தாதி� பிரா�ைவ�த 

��பி� பிறவி ��வ� தாேன. 

(ப. இ.)  இ�ப� பிறவி எ��� ேபரி�ப� ேதா�ற���� ேவ��வ அைன�திைன�� அ�ளா� 

வ��தைம�தவ�. அ� ேபரி�ப�திைன எ��� க�வியாக� ெகா��த�ளிய இ�பிறவி�க� ேந�� ��ப� 

பலவா��. அதைன� ேபா��த��� ெச��� ெதாழி�� பலவா��. ஆயி�� அ� சிவெப�மா� தி�வ��க� நீ�கா 

அ�� ெச�� கல�த� ேவ���. அ�ஙன� கல�பி� ஆதியாகிய அ�ைமைய�ைடய சிவெப�மா� ைவ�தளி�த 

தி�வ�� வலிைமயா� இ�பிறவியி�பமாக நிைறெவ���. இ�ப� பிறவி - ேபரி�ப� ேதா�ற� இய�வ� - த�க�. 

��� - வலிைம. 

(அ. சி.)  இ�ப� பிறவி - ��தியி�ப�. 

(2) 

269. அ��� சி�ைதயி� ேமெல�� அ�ெவாளி 

இ��� க�ணிெயா ேட�க இைச�தன 

���� க�ணிைய� தா�� �ட�க�� 

ந��� சி�ைதைய நா�மி� நீேர. 

(ப. இ.)  சிவெப�மானிட�� இைடயறா� அ�� ெச�� அதனா� நிைற�த உ�ள�தி�க� அவ� தி�வ�� 

ேபெராளி 

 
1. அ�ெள���. தி���ற�, 757. 

ேமெல��� விள��� சி�றி�ப� ேபரி�பமாகிய இர�டைன�� �ைறயா� அ�ளவ�ல 

தி��க�கைள�ைடய அ�ைமயா�ட� இைச�தன�. அ�� ெச�வாைர ஏ�ற�ளேவ அ�ஙன� இைச�தன�. 

��ப�ைத மி�வி��� ��சிமி���� க�ணி ேபா�ற ஐ��ல� ஆ��� ஆ�ட�தி�ப� ஆ�� பிணி�பிைன 

அ���, சிவெப�மா� மா�� ந��� ெகா��� பய� நிைற�த��ள�ைத நீ�க� நா��க�. இ���க� 

சி�றி�ப� ேபரி�ப�கைள அ��கி�ற க�கைள�ைடய இைறவி. 



(அ. சி.)  க�ணி ஐ�� - ஐ��ல�. 

(3) 

270. �ண��சி�� ஆயிைழ ேம�அ�� ேபால 

உண��சி�� ஆ�ேக ஒ��கவ� லா��� 

உண��சியி� லா� �லாவி உலாவி 

அைண�த�� இ�ப� அ�வி� 1 வாேம. 

(ப. இ.)  க��ெதா�த காதலரி�வ� அ���கி� ���ேபா� ஆடவ� மகளி�மா��� ெச��� இ�ப 

ஏ�வாகிய அ�� அளவிற�த�. அ�ேபா��, சிவெப�மா�மா�� ைவ��� ேபர�பாகிய உண��சி�� அளவிற�த�. 

அ��ண��சிேய தாமாக அட�கவ�லா��� உலக�ப�றாகிய உண��சி சிறி�� ேதா�றாதவா� சிவெப�மா� 

ெச�த��வ�. அ��யி�ட� இ���� வ�ண� �லாவி� கல�� த��ட� அைண�த��வ�. அைண�� 

இ�ப�� ெகா��த��வ�. அ�ெபா�� 'அ�' எ�� ெசா�ல�ப�� சிவ��� ஒ��கினைமயா� 'இ�' எ��� 

ஆவி ��நீ� �சிய �னிவ� ேபா�� சிவமாகேவ காண�ப��. அைண�த� - த�ெனா� ��ட�. 

(அ. சி.)  உண��சி�� - ஈசைன அறி�� அ�பி��. உண��சி இ�லா� - உலக உண��சி இ�லா�. 

(4) 

271. உ��நி� றாெரா� ம�த� ேசாதிைய� 

சி�த�க� எ��� ெதரி�தறி வா�இ�ைல 

ப�திைம யாேல பணி�த� யா�ெதாழ 2 

��தி ெகா��தவ� ���நி� றாேன. 

(ப. இ.)  ேமேலாதியவா� அ�பினா� அ� வி�வாகிய ஆவி ஆ�டவ� தி�வ�ைய� ெபா���� அ�ஙன� 

ெபா��தினவ�ட� தா�� ெபா��தி நி��� ேபெராளி சிவ�. 'காம� எனெவா�ேறா க�ணி��எ� ெந�ச�ைத, 

யாம��� ஆ�� ெதாழி�' எ�றவா� கிைட�த�கரிய அ�சிவெப�மானி� ேவற�லாத தி�வ�ைள� த� �ைன�பா� 

ேவைல வா��� நிைலயின� சி�த�களாவ�. அ�சி�த�களா�� சிவெப�மா� ேத���ணர�ப�வான�ல�. ஆயி�� 

அளவிற�த ப�திைமயாேல பணி�� அ�ைம� த�ைமயா� அ�யாரா�� ெதா�மவ�க��� தி�வ�� ேபரி�ப� 

ேபறாகிய 

 
1. அ�வி�. சிவஞானேபாத�, 12. 4 - 1. 

2. ப�திைம�� ஆ�ர�, 7. 51 - 1: 



" ெதா�ட�கா�, 8. தி��பைடெய��சி, 2. 

 

  



��தியிைன� ெகா��� அவ�க�� ��நி�ற��வ� சி�த�க� த��ைன�� அறாதவ�க�. ப�த�க� - 

த��ைன�� அ�றவ�க�. ���நி�ற� - ேமேலா�கி விள�க�. அஃதாவ� தி�ெவ�ணீ� அணி�தா� 

தி�ேமனி�க� அ� தி�ெவ�ணீ� ேமேலா�கி விள��வ� ேபா�றா��. சி�த� : இவ� சி�த�� 

ஒ�வைகயின�. 

(5) 

272. க�ேட� கம�த� ெகா�ைறயி னா�அ� 

க�ேட� கரி�ரி யா�ற� கழலிைண 

க�ேட� கமல மல�உைற வான� 

க�ேட� கழலெத� அ�பி�� யாேன. 

(ப. இ.)  மண� கம�கி�ற ெகா�ைறமாைலயிைன� க�ைண�� தா�மாக� ெகா�ட�ளிய 

சிவெப�மா� தி�வ�யிைணயிைன நிைற�த ேபர�பா� க��ெகா�ேட� ஆணவ� சா�பா� மாையயி� 

ம�� யாைன என�ப�� அ�வியாைனயிைன ஈ��� அத� ேதாலிைன� ேபா��� அட�கிய�ளியவ� 

சிவெப�மா�. அவ�ைடய கழலிைணைய� க��ெகா�ேட�. அ�ப� ெந�ச� தாமைரயி�க� 

உைற�� அவ� தி�வ�ைய� க��ெகா�ேட�. தி�வ��ண�வா� அ�பினக�� அவ� 

கழலிைணயிைன� க��ெகா�ேட�. இத�க� �ைறேய சீல�, ேநா��, ெசறி� அறிெவ��� 

நாெனறி� ேப�� �றி�க� ெப�றவா� கா�க. 

(அ. சி.)  கமலமல� உைறவா� - மல�மிைச ஏகினா�. 

(6) 

273. ந�பைன நானா வித�ெபா� ளா�ெம�� 

உ�பரி� வானவ� ஓ�� தைலவைன 

இ�பைன இ�ப� திைடநி� றிரதி��� 

அ�பைன யா�� அறியகி லாேர. 

(ப. இ.)  ந��வா���� �கலிடமாகிய ந�பைன, எ�லாமா�� கல�தி���� த�ைமயா� 

பலவைகயான ெபா��� ஆவ� எ�� ேமலிட���ள வானவ�களா� ஓத�ப�� �த�வைன, இய�ைக 

உ�ைம அறிவி�ப வ�வாயவைன, ஆ�யி�க�� அ�வி�ப� திடமாக நி�� இனி����� அ���வைன, 

அவ�மா�� அ�� ைவ�தா� அவன�ளா� அறிவ�. ஏைனயா� அறியமா�டா�. 



(அ. சி.)  இ�பைன - ஆன�தமயைன. இரதி��� - தி�தி���. 

(7) 

274. ��� பிற��� இற��� அறியாதா� 

அ�பி� இைறவைன யா�அறி ேவா�எ�ப� 

இ�ப� பிற��� இற��� இலா�ந�தி 

அ�பி லவைன அறியகி லாேர. 

(ப. இ.)  த� எதிேர நா�� நட�� ெகா������ பிற��� இற��� ஆகிய இர��� 

உ�ைமயிைன யறியாதா� அ�பினிட��� காண�ப�� இ�ப வ�வினனாகிய இைறவைன 

யாமறிேவா ெம�ப� பிற��� இற��� இ�லா� ெப�� ெபா�� ந�திெய� கட��. அவ� பா��ள இ�ப�திைன 

அ��விைள�மிட�ேத வழிப��� ெப�த� ����. அ�தைகய வழிபா�� அ�பி�லாதா� அவைன� காணமா�டா�. 

(8) 

275. ஈச� அறி�� இரா�பக ��த�ைன� 

பாச��� ைவ��� பரி�ெச� வா�கைள� 

ேத�� றறி�� ெசயல� றி��தி�� 

ஈச�வ� ெத�மிைட ஈ��நி� றாேன. 

(ப. இ.)  இர� பகலாக இைடயறா� மற��� நிைன��மி�றி மறவா நிைனவா�� சிவெப�மாைன� ெதா�த� 

ேவ���. அவைன� தி�ைவ�ெத��� �ைறயா� ஆ�யி�க� ேபர��� காதலாகிய பாச��� ைவ�� ேநசி�ப�. 

அ�ஙன� ேநசி�பவ�கேள ப��ைடயவ�க� என�ப�� ப�தியினராவ�. இ�தைகய ப�திைம�ைடயாைர அ� சிவ� 

சிற�பாக அறி�த��கி�றன�. அவ� ேத��தலாகிய தி�வ��ண�வா� சிவஞான�தா� அ�சிவ��� அ�ைமயா� 

த� நிைல�ண��� த�மா� ெச�ய�ப�� ெசயெல�லா� சிவ� ெசயெல�றி��ப�. அ�ப��� இ��தா� அ� 

ெம�ய�யா�ட� அ� சிவெப�மா� கல�� பிரி�பி�றி ேமேலா�கி நி�ற��வ�. பாச� - அ��. பரி� - ப�தி; ப��. 

ஈ�� நி�றா� - கல�� நி�றா�. 

(அ. சி.)  ேத� - சிவஞான�. 

(9) 

276. வி��� பி��பெத� ேமத� ேசாதிைய� 

ெதா��� ெதாட�வ� ெதாைலயா� ெப�ைமைய 



எ��ெம� னா�யி ரா�நி�ற ஈசைன 

ம��� கல�ப� ம�சன1 மாேம. 

(ப. இ.)  தி�வாதிைர ெச�ெவாளி��ள ��மீ�. அ�ேபா� தி��கா��திைக�� 

ெச�ெவாளி�ைடயெதா� ெச�மீ�. இ� விர�� நா�க�� சிவெப�மானி� தனி�சிற�� நா�களா��. 

தி��கா��திைக� தி�நா� சிவெப�மா� ேபெராளி� பிழ�பா�� ேத�றிய�ளிய தி�நா�. இ� பிழ�ேப ஒ��ைட 

ெயா�பாக உ� அ�வ� தி�ேமனிைய� �றி���. உ�வ� தி�ேமனி க��ல� ஆவ�ம�� ம�லாம� ைகயா� 

தீ��வத��� வா�� �ைடயதா��. அ� நில�ைத�� நீைர�� க�ணா� கா�ப�ட� ைகயா� தீ�ட�� 

ெச�கி�ேறா�. ஆனா� ெந��பிைன� கா�பத�லாம� ைகயா� தீ�ட ��யா�. தீ�ட ��யாைமப�றி 

அ���ெவன� ெச�ப�மா�. இ�வ� உ�வ� தி�ேமனியினி�� உ�வாக �த�க� ேதா�றிய தி��� ��த� 

ெப�மானா� தி���ேவ. அஃெதா�ேற தி�வ�� ேமலீ�டா� இைடயீ��றி இய�றிய��� எழி�மி�க 

தி��ெதாழி�க� ஐ�தி���� உரிய தி�ேமனியா��. அ�தி�ேமனிைய� �றி��� தி�நா� தி�வாதிைரயா��. 

இ�நாேள உலக� ேதா�ற�தி� ெபா�னாளா��. இ��ைறைம கா��திைக மா�கழி எ�ற மாத�களிர��� 

அ��த���� ெதாட��� வழ�க�ப�கி�றைமயா�� 

 
1. மறவாைம. 12. வாயிலா�, 8. 

உண�க. சிவெப�மா� இய�ைக அ��ெப�� ேசாதியா�� திக�கி�றா�. ெசா�ல�� க�த�� ஒ�ணாத 

ேம�ைமமி�க அ�ேசாதிைய இைடயறா� எ��த� ேவ���. அ�வா� நிைனயா� இைடயிைடேய நிைன�ப� 

ந�றாகா�. அ�ேய� அதைன� ெதாட��� நிைன�� பி�ப��ேவ�. அளவிட ��யாத�� அழிவி�ல�� ஆகிய அ� 

தி�வ���ட�� ெப�ைமைய அவன�� �ைணயா� உண�வி�க� எ��வ�. அ�தைகய உயி�ட� கல�� 

உயி���யிரா� நி��� இைறவ�� அவேன. அவைன� ��ய அள� ேபர�பினா� இைடயறா நிைன��ட� கல�பேத 

தி�ம�சனமாகிய வழிபாடா��. ம�சன� - தி�����. இ�ெசா� இன�ப�றி வழிபா��ைன�� �றி���. 

(அ. சி.)  ேமத� - ெப�ைம��ள. ம�� - அ��. 

(10) 

 
13. க�வி 

277. �றி�பறி� ேத�ட� உயிர� ��� 

ெசறி�பறி� ேத�மி� ேதவ� பிராைன 



மறி�பறி யா�வ� ��ள� ���தா� 

கறி�பறி யாமி�� க�விக� ேறேன. 1 

(ப. இ.)  சிவெப�மா� ஆ�யி�க�� விைன�கீடாக உடலிைன� பைட�� அளி�தன�. அத�க� 

அ��யிைர� ��� உலக���� வர� ெச�த �றி�பிைன அ�ளா� அறி�ேத�. அஃதாவ� மாறா அ�� ெச�� அத� 

ஆறாக அவ� தி�வ�ைய அைடத�. அத� ெபா���� சிவெப�மா�� அ��யி�க�ட� பிரி�பி�றி� 

கல�திய��கி�றா�. அ� ேப��ைமயிைன�� அறி�ேத�. ேதவ�ேகாவறியாத ேதவ ேதவனா� �வ� �த�வனா� 

யாவ���� இ�பனா� விள��� அவைன அ�ேய� உ�ள��� தி�ைவ�ெத��� எ���ைறயா� 

அைட���ேள�. அவ�� மி�க உவ��ட� உ�ள� ���த�ளின�. அவ� உ�ள�ைத வி��� க�ள� ப�ணா� 

ெவளி�ப�� நி��� அ�ளிைன��ரிவி��� தி�ைவ�ெத��ைத ெந�ச��தி� பயி�ேற�. இ�தைகய ந�ெனறி� 

கைலேய ெம��ண��� க�வியா��. அவன�ளா� அ� க�வியிைன அ�ேய�� க���ெகா�ேட�. 

(அ. சி.)  ெசறி�� - கல��. மறி�� - மீ�சி. கறி�� - உ�ளி���� உண��. 

(1) 

278. க�றறி வாள� க�திய கால��� 

க�றறி வாள� க��திேலா� க���� 2 

க�றறி வாள� க�தி உைரெச��� 

க�றறி கா�ட� கய�ள வா��ேம. 

 
1. க�றதனா�. தி���ற�, 2. 

2. த��ய�க. 12. த��ய�க�, 1. 

(ப. இ.)  தி�வ�� க�வி க�ற ெச�ெநறியாள� அ�வ�ளா� எ�ணிய கால�� அவ�த� அறிெவ�ண�� 

ஓ� அக�க� உ�டா��. க�றறிவ�லா� அவ�றிைன� க�தி உைர ெச�வ�. அவ�க� க���ள அறி� 

கா���த�ைம வா��த க�ணா��. அ�க� ப�க�ேத உ�ள�. க�றறி : க�றறி� எ�ப� ஈ�ெக�� நி�ற�. 

கா�ட� கய�ள : கா�� + அ�� + அய�ள - கா�ட� கய�ள. கா�� - கா���த�ைம. அ�� - க�. அய� - 

ப�க�. 

(2) 

 

 



279. நி�கி�ற ேபாேத நிைல�ைட யா�கழ� 

க�கி�ற ெச�மி� கழி�த�� பாவ�க� 

ெசா���ற� இ�றி� ெதா�மி� 1 ெதா�தபி� 

ம�ெறா� றிலாத மணிவிள� காேம. 

(ப. இ.)  கால��டாக எ�ப� ேபா� இளைம� கால�� அறி� ஆ�ற� ஆ�விைன�ைடைம �தலியன 

தள��சியி�றி� கிள��சியாக வி����. அ�ேவ ெதா�த�� வா���ைடய கால� எ��� ஒ�ப��தா� மாறா 

நிைல�ைடயனா� நி�பவ� சிவ�. அவ� தி�வ�யிைன� ேச��பி��� ெம��ண��� க�வியிைன� கால� 

ேபா�கா� ஓவா�, விைர�� க�றைல� ெச��மி�. க�றெல�ப� க�றப� அவ� தி�� ெதா��ைன அ�ளா� 

�ரிவ�. அ� தி�� ெதா��னா� பாவ�க� அ�ெறாழி��. அ� சிவைன� �க��� பா�� தி��ைற� 

தி��பா���கைள வ�வி�றி� ெபா��ண��� ஓதி அ�� நிைன�ட� ெதா��க�. ெதா�தபி� தன���தாேன 

ஒ�பா� ேவேறா� உய��� ஒ��மி�லாத அழியா இய�ைக மணிவிள�கா� சிவெப�மா� தி�வ�� �ரிவ�. 

ெபா��ண��� ெசா�லேவ�� ெம�பைத� 'ெசா�லிய பா��� ெபா��ண��� ெசா��வா�, ெச�வ�' எ��� 

தி�மைற ��வா� உண�க. ெசா���றலி�றி - ெசா�லி�க� வ�வி�லாம�. 

(அ. சி.)  ம�� ஒ�� - ேவ� ஒ��. 

(3) 

280. க�வி �ைடயா� கழி�ேதா�� ேபாகி�றா� 2 

ப�லி �ைடயா� பா�பரி� ��கி�றா� 

எ�லி�� காைல�� ஏ��� இைறவைன 

வ�லி�� வாதி�த காய� 3 மாேம. 

(ப. இ.)  சிவெப�மானி� தி�வ��ண�� ைகவர� ெப�றவேர உ�ைம� க�வி�ைடயாராவ�. அவ� 

தி�வ�ளா� தி�வ�ைய நா� இ��ட�பிைன�� மிைக எ�� உ�ெகா�� ெதா���க� விைழ�ேதா�� 

ெச�கி�றன�. ெதாட�பாக ஒ�ற�பி� ஒ�� ப��வத�� இடனாக இ��பதா� உட���� ப�லி எ�� ெபய�. 

ப��வைத�ைடய� ப�லி. அ�தைகய�ட�பி�க� ப��ைடயா� பா�பாகிய ��டலினிைய அரிதலாகிய 

வ��த�திைன� ெச�� வா�கி�றா�. 

 
1. ெசா�பா��. அ�ப�, 6. 67 - 2. 

2. ம��� ெதாட��. தி���ற�, 345. 



3. வ��. 12. ச�ேட�ர�, 59. 

" இ��ைப�. சிவஞானசி�தியா�, 11. 2 - 5. 

இர�� பக�� யாவ���� இைறவனா� சிவெப�மாைன� ெச�தமி�� தி�மாமைற வழியாக� ெதா��க�. அ�ஙன� 

ெதா�தா� வ�லியாகிய தி�வ�ளா� �ளிைகயா� ெச�� ெபா�னாவ�ேபா� ெதா�வா� உட��� ெபா�னா��. 

அஃதாவ�, ச�ேட�ர� தி��ட��ேபா� ெதா�வா� உட��� �மாைய உட�பாக� திக��. வ�லி - தி�வ��. வாதி�த 

இரசவாத� ெச�த. அரி�� - வ��தி. காய� - �மாைய உட��. 

(அ. சி.)  ப�லி - ஆதார நிராதார அறி�. பா�� - ��டலினி. எ�லி - மாைல. வ�லி - மாையயாகிய உலக�. 

(4) 

281. �ைணய� வா�வ�� �யந� ேசாதி 

�ைணய� வா�வ�� �யந� ெசா�லா� 

�ைணய� வா�வ�� �யந� க�த� 1 

�ைணய� வா�வ�� �யந� க�விேய. 2 

(ப. இ.)  இய�ைக உ�ைம அறிவி�ப உ�வாகிய சிவெப�மா� எ� நிைலயி�� எவ���� எ�லாவ�றா�� 

விள�க� �ைண நி��� ேபெராளி� பிழ�பாவ�. அவ� சிவ��வா� வ�� தி�ைவ�ெத��ைத� 

ெசவியறி����வ�. அ� ம�திர�திைனேய ஆ�ெபயராக ஈ��� ெசா�ெலன ஓதின�. அத��� �ைணயாக 

இ��பவ�� அவேன. அவ� மல�மண� ேபா� ஆ�யி�கைள� த� தி�வ�� க� அட�கி இ����தலி� '�யந� 

க�த� �ைண' ெய�றன�. இ�தைன�� நிக�வத�� வாயிலாகிய க�வி� �ைணயாக எ��த��பவ�� அவேன. 

அதனா� அ� சிவைன� '�ய ந�க�வி' எ�றன�. 

(அ. சி.)  �யந�ேசாதி - ஞான�. �யந�ெசா� - �� உபேதசெமாழி. 

(5) 

282. �ெலா�� ப�றி �னிேயற மா�டாதா� 

பாெலா�� ப�றினா� ப�பி� பய�ெக�� 

ேகாெலா�� ப�றினா� �டா பறைவக�  3 

மாெலா�� ப�றி மய��கி� றா�கேள. 

(ப. இ.)  ெச�தமி�� தி�மைறயாகிய ேதவார �தலிய �க� ��க��, தி��ைறயாகிய ெம�க�ட 

சி�தா�த �தலிய ெபா�� ��க�� இைறவன� அைடவி��� எழி� ஞான �ைச��ரிய நிைற ��களா��. அ� 

நிைற��கைள� ப���ேகாடாக� ெகா�� �னி எ��� அ�த�ைத� ெச��� சிவெப�மா� தி�வ�யி� 



தைல���த� ேவ���. அ�ஙன� �டமா�டாதா�, அ�நா�� வைகயா� ெகா�ைகக�� ஏதாவ� ஒ� 

ெகா�ைகயிைன� சா��� அத�க� க��ப��� ெகா�� நி�ப�. ஏைனயா�ட� பிண��வ�. எ��மி�லாத 

இ�றமி�� 

 
1. உ�ற. 8. அதிசய�ப��, 9. 

2. ��ற. ஆ�ர�, 7. 56 - 5. 

3. உைர மா�ட. 8. தி��ேதாேணா�க�, 14. 

" ெச�ைம 12. ச�ேட�ர�, 2. 

ப�பி� பய� ம�கி�ெக��ப� கலா� விைள�ப�. தி�ைவ�ெத��தாகிய ெச�ெபா�� ெச�ேகாைல� ைக�ப�றினா� 

ஐ��ல� பறைவக� த��லம�� �ைன��� �டா. எனேவ அைவ அட���. அட�கேவ அவ� 'த�ைம ஐ�� �ல�� 

பி�ெச��� தைகேயா'ராவ�. இ� ந�ெனறி�� உ���� நிைல�ைட� க�வியிைன அறியாதா� உட� உலக ஊ�களி� 

மய����� பிற�� இற�பாகிய த�மா�ற�தா� மய�கி� ����கி�றா�க�. 

�� - வீ����, அ�ல� உ�சி��ைள. �னி - உ�சியிட� அ�ல� வீ�. ப�� - தைல��ண�. ேகா� - 

கழி; ந�நா�யாகிய பிரமத�ட�. பறைவ - �ல�க�. மா� - மய�க ��; ெப��ப��. 

(அ. சி.)  �� - த��வ ஏணி. பா� - சா��. ேகா� - அ�ெச���. பறைவக� - எ�ண�க�. 

(6) 

283. ஆ���ெகா� வா��கர� அ�ேக ெவளி�ப�� 

ேதா��த ெந��ப� ��மணி சி�தி�� 

ஏ��த இளமதி எ�டவ� லா�க�� 

வா��த மனம�� �ேலணி யாேம. 

(ப. இ.)  தி�வ�ளா� தி�வ��ண�� ெகா�� அக�ேத ஆரா�வா��� அரனாகிய சிவெப�மா� அ�� 

அ�ெபா�ேத ெவளி�ப�ட��வ�. அ� கதி��க�லான� கதிேரா� ��னிைலயி� அ�கதிைர ெவளியி� வர� 

ெச��� த�ைமயிைன ெயா���. ெபா��திய க��ள� தி�க� ��வந�வி� காண�ப�� மதிம�டலமா��. 

அ�ம�டல�ைத அ�க� நி�� �ட��ரிய பயி�சி வ�லா��� அைம�த மன� ேமேலா�கி� ேபாவத��ரிய ப� ஏணி 

ஆ��. கதி��க� - �ரிய கா�த�க�. 

(7) 

284. வழி��ைண யா�ம�� தாயி�� 1 தா��� 



கழி��ைண யா�க� றிலாதவ� சி�ைத 

ஒழி��ைண யா�உ�ப ரா�உல ேக�� 

வழி��ைண யா�ெப�� த�ைமவ� லாேன. 

(ப. இ.)  தி�வ�� க�வி க��ண��தவ� ெச�வ� கழேல��� ெச�வாய ெச�வ� ெப�ற சிவன�யா� ஆவ�. 

தி�வ�ளா� யாவ�க��� ந�ெனறி�� உ���� வழி��ைணயாவ�. ேம�� ம�ம� அ���� ம���மாவ�. 

அ�தைக� தி��ைடயா� ��� ேமேலாதிய க�விைய� க�றிலாதவ� கழி�ெதா���� பழி��ைணயாவ�. 

சிவெப�மா� மன மட�க� ெச�த��வ�; ஆ�யிைர� தனதிட� க��மா� க��� �ைணயாவ�. வி�ணவ� 

�தலாக� ெசா�ல�ப�கி�ற ஏ�லக�தா���� ��ைம நலெம�த� ெச�ைம வழி��ைணயாயி��பவ�� சிவேன. 

இ�தைகய ெப��த�ைம வா��த எ�லா� வ�ல இய�பின�� சிவேன. கழி��ைண - நீ�கிவிட�த�க நிைலயின�. 

சி�ைத ெயாழி��ைண - மன� அட��த�� உரிய �ைண. ��ைம இ�ைம, உ�ைம, அ�ைம இவ�ைற 'இ�ைம என� 

இ� பிற�பா� உ�ைம வ�பிற�பா�, அ�ைம பிறவா� சிற�பா� அ��' என விரி��� கா�க. 

(8) 

 
1. வானநாடேன. ஆ�ர�, 7. 70 - 9. 

285. ப�ற� ப�றி� பரமைன� ப��மி� 1 

��ற� எ�லா �த�வ� அ��ெபறி� 

கி�ற விரகி� கிளெராளி வானவ� 

க�றவ� ேபரி�ப� உ��நி� றாேர. 

(ப. இ.)  �ய��ள�தா� ஒ�றைன� ப�றேவ��மாயி� ெப�� ெபா�ளா�� ெச�ெபா�ளா� 

அ��ெபா�ளா� அ�ப� உ�ள�� வ�� ெபா�ளா� வய��� சிவெப�மா� தி�வ�யிைணயிைனேய ப���க�. அ� 

�த�வனி� தி�வ�� ைகவர� ெப�றா� எ�லா� எளிதி� இனிதா� ����� வி�� ெபா�ளா� சிவெப�மா� 

தி�வ���� ெதா��பரா� ஒ�கி����க�. அத��ரிய வழிவைககளா� விரகிைன உண��தவ� எ��� ெபா�றா� 

சிவ�லக�தவ�. அவ� அவன�ளா� அவ� தி�வ�� ெப�� ேப�றி�ப�திைன ���� உ�� �க��� நி�றன�. 

��ற� : ��றியெத�பத� சிைத�. 

(அ. சி.)  கி�றவிர� - ெதா��பனா� உபாய�. 

(9) 

 



 

 

286. கட�ைட யா�மைல யாைன�� �த� 

�ட�ைட யா� 2பல ஊழிெதா �ழி 3 

அட�விைட 4 ேய�� அமர�க� நாத� 

இட�ைட5 யா�ெந�ச� தி�லி�� தாேன. 

(ப. இ.)  சிவெப�மா� உைடைம� ெபா�ளாக� கடைல�� மைலைய�� உைடய�. ந�ைமயி� 

ேபெர�ைலயாக� கடைல��, அட�க�தி� ஒ�கமாக மைலைய�� நாயனா� நவி�ற�ளிய�� நா�க. உலகேம 

உ�வமாக உைடய அவ� 'நில� நீ� ெந��� உயி� (கா��) நீ� வி���' ஆகிய ஐ�ெப�� �த�ைத�� அ� �த� 

ேச��ைகயாகிய உலக�ைத�� உடலாக�ைடய�. ஊழி ஊழியாக� தா� அழியா� நி�� ��ணிய வ�ணமா� 

அட� விைடயிைன ஏறிய��� நாரி பாக� சிவ�. அட� விைட எ�ப� பாவ�ைத அ�� ��ணிய ஆேனறா��. 

அற�ப��மா��. ��ணிய� வளர எ�ணரிய பாவ� ேத�� எ�ப� உ�ைம. அத�� ஒ�� ஒளிவளர இ�� 

அட��வதா��. அ�சிவேன அவ� தி�வ�யிைன இைடயறா� வி���� அமர�களாகிய சிவ�லக�தா��� 

�த�வ�. அமர� - வி���ைடேயா�. தி�வ��ண�வா� இட�ைடயா� �னித உ�ள�ைத�சிவ� தனி�ேபரிடமாக� 

ெகா�வ�. அ� க�இ�லா� தி��ேகாவி� �தலிட�தி�� மி�க�. 

(அ. சி.)  இட� உைடயா� - ேப� அறிஞ�. 

(10) 

 
1. ப��க. தி���ற�, 350. 

" ப�ற�றா� ேச�. அ�ப�, 4. 15 - 1. 

2. தானலா. அ�ப�, 4. 40 - 1. 

" உலகேம. சிவஞானசி�தியா�, 5 - 2 - 6. 

3. ஊழிேதா. ஆ�ர�, 7. 100 - 10. 

4. ெபா�றா�. ச�ப�த�. 2. 80 - 6. 

5. உட�ெப�. அ�ப�, 4. 75 - 4. 

14. ேக�விேக�டைமத� 

287. அற�ேக��� அ�தண� வா�ெமாழி ேக��� 



மற�ேக��� வானவ� ம�திர� ேக��� 

�ற�ேக��� ெபா��ைர ேமனி 1ெய� ஈச� 

திற�ேக��� ெப�ற சிவகதி 2 தாேன. 

(ப. இ.)  மைற�ைல அற� எ�� ��வ� ஆ�ேறா� வழ��. எனேவ அற�ேக��� எ�ப� உலகிய� 

ஒ��க�கைள உ�ளவா� க�ளமி� உ�ள�� ந�லா�பா� வ�லவா� ேக��� எ�பதா��. சிவன�யா� அ� 

வற�திைன உலேகா� நலெமா�ேற க�தி ெந��க��� பக� ேபா�� வ�வ�சி வா�ெமாழிவ�. அ��ட� 

��ைமயரா�� சிவன� நிைன�� தவ வா��ைக�� ேபர��� ��� ஒ��ேவா� அ�தணராவ�. அவ� ��� 

ெம��ண���� வாயிலா� அறி�ைரகைள� ேக���, அறமாகிய ��ணிய���� மாறாகிய பாவ�கைள�ண��� 

வில�த� ெபா���� வில��த� ெபா���� அைமதி�ட� இ��� ேக���, சிவ�லேகா� ��� சிற���� வாயிலா� 

மைறெமாழியாகிய ம�திர� ேக���, பிற�� இய��கைள� திற�ற� ேக���, ெபா�ேபா�� என� �க��� 

ெசா�ல�ப�� தி�ேமனிைய�ைடய ந� ஆ�டவ�ைடய தி�வ�� திற�கைள� ெபா��ற� ேக��� அவன�ளா� 

ெப�றநிைல சிவநிைல ஆ��. மற� - பாவ�தி� இய��. �ற� - பிற� ��. திற� - த�ைம. இத�க� �ற�ப�� 

ேக��� எ��� விைன எ�ச� ஆறினா�� ெச���, சின�, சி�ைம, இவற�, மா�பிற�த மான�, மாணா�வைக 

எ��� ஆ� பைக�� அ�த� ெபற�ப��. சிவ� நிைன�ைடயா� 'இ�ப� விைழயா� விைனவிைழவா� த� ேகளி�, 

��ப� �ைட� ���� ��' எ�பத� எ���� கா�டா� நி�ப�. இ�ேவ சிவ� நிைல. இ�ேவ இ�விைனெயா��. 

(1) 

 

 

 

288. ேதவ� பிரா�தைன� தி�விய ���திைய 3 

யாவ� ஒ�வ� அறிவா� அறி�தபி� 

ஓ�மி� ேக�மி� உண�மி� உண��தபி� 

ஓதி உண��தவ� ஓ�கிநி� றாேர. 

(ப. இ.)  எ�ேதவ�� எ��� ந��� ெப�மா� சிவ�. சிற�த தி�வ���வ� சிவெப�மா�. அவைன 

அவன�ளா� யாவ� ஒ�வ� அக��ண�வா�, அவேர ேக�பி�த��ரியா�. ஆதலா� அ�ஙன� உண��தபி� யாவ�� 

தீதி�றி உ��� தி�வ� ேச�த�ெபா��� ஓ��க�. ைசவ மா��ைடயா� �ற� ேக��க�. உண�வதாகிய 

நா�தைல� ெச���க�. அத� பி��� இைடயறா� ஓதி�ண��தவ� ெச�ெநறி�க� ஓ�கி நி�றவராவ�. 



(2) 

 
1. ெபா�னா�. ஆ�ர�, 7 - 24 - 1. 

2. கி�கிணி. �றநா��, 77. 

3. ��ெபலா. அ�ப�, 4. 28 - 1. 

289. மய�பணி ேக�ப� மாந�தி ேவ��� 

அய�பணி ேக�ப� அர�பணி யாேல 

சிவ�பணி ேக�பவ� ேதவ� மாவ� 

பய�பணி ேக�ப� ப�ற� வாேம. 

(ப. இ.)  மாந�தி ஓ�� ெபா�� �ைல ஆரா��� ேக��க�. ேக�பி� அரனா� தி�வாைணயாேல மாய� 

பணிேக�� ஒ��வ�� விள���. அ�ேபா� அய�பணி ேக�ப�� விள���. சிவ� பணியாகிய தி�வ� வழிபா� 

�ரி�� �ைறயிைன� ேக�பவ� சிவ�லக� கட�ளராவ�. அ�ேவ பிறவி� ெப��பய� எ��� தி��பணி ேக�பதா��. 

அ� ேக�விேய தி�வ�� ெப��ேப��� ப��மா��. மய�: மாய� எ�பத� ���க�. சிவ�பணி - சிவ�ைச. பய� 

பணி - தி�வ�� ேப�றி���ரிய நாெனறி� ெதா��. நாெனறி : சீல�, ேநா��, ெசறி�, அறி� எ�பன. 

(அ. சி.)  மய� - மாய�. அய� - பிரமா. 

(3) 

290. ெப�மா� இவென�� ேபசி யி���� 

தி�மா னிட�பி�ைன� ேதவ� மாவ� 

வ�மா தவ��� மகி��த�� ெச��� 

அ�மா தவ� 1 ெத�க� ஆதி� பிராேன. 

(ப. இ.)  ���த� சிவெப�மாேன அழிவி� வி��ெபா�� எ�� ெதளிவ�. ெதளி�� வழி வழியாக� �க��� 

ேப�வ�. அவேர ந�ெனறியிெலா��� தி��ைற�ெதா�ட�. தி�மானிட� என� சிற�பி��� �ற�ப�பவ�� அவேர. 

இ� தி��ெதா��� பயனா� உ�ைம�க� சிவ�லக� கட�ள�மாவ�. இ�விைனஒ�பி� இற�பி� தவமா� 

ந�றவ�ைடயவ� அ�மாதவராவ�. அ�வ�மாதவ�ைத� �ரி�மா� உடனி�� உதவிய��பவ� சிவ�. 

அ�மாதவ�ப�ைம ெகா��ண���பவ� அ�ைமய�பனாகிய சிவ�. மகி��த�� ெச�வா�� அவேன. அ�மாதவ�: 

ந�றவ�; சீல�, ேநா��, ெசறி�, அறி� எ�பன. 

(4) 



291. ஈச� அ��� இற��� பிற�ைப�� 2 

ேபசி யி��� பித�றி மகி�ெவ�தி 

ேநச� மா�� நிகெழாளி யா�நி�� 

வாச மல��க�த 3 ம�னிநி� றாேன. 

(ப. இ.)  சிவெப�மானி� தி�வ�ைள�� அவ� தி�வாைணயா� ஆ�யி�களி� இ�விைன�கீடாக வ�� 

இற�ைப�� பிற�ைப�� ெச� ெபா���ணிவின� ெச��வ�. அ�ேவ எ�ேபா���ள ��ெபா���ைம. இதைன� 

தி�வ�ளா� இைடயறா� ேபசி இ��க�. அ� 

 
1. க�ணி. �ற�. கட�� வா���. 

2. அைவேய. சிவஞானேபாத�, 2. 

3. உ�ற 8. அதிசய�ப��, 10. 

ெபா�� வய�ப�� விடா� அறிவழி�� �ழ�வதாகிய பித�றிைன� ெச�� ெப�மகி���றி��க�. நீ�கா 

ேநசமா��க�. அறி��� அறிவா� நி�� விள��� சிவெப�மா� ந�மல� நா�ற�ேபா� உயி���யிரா� நிைல�� 

நி�� இ����திய�ளின�. நிக� ஒளி - இய�ைக அறி�. ேநசமா� எ�ப� ஆ�மி� எ�பத� கைட��ைற. 

அ�ல� ஆ� எ�பைத ��னிைல ஒ�ைம ஏவ� விைன��றாக� ெகா�� நீ ேநசமா�வாயாக என ���க. 

(அ. சி.)  வாசமல�� க�த� - �வி� மண� ேபால. 

(5) 

292. வி��ப�� ேக�வி�� ெம�நி�ற ஞான� 

ெதா��க�� சி�ைத உண�கி�ற ேபா� 

வ��கி விடாவி�� வானவ� ேகா�� 

இ��கி�றி எ�ணிலி கால� தாேம. 

(ப. இ.)  ேமேலாதியவா� ��ெபா���ைமயிைன� தி�ைவ�ெத��தி�க� ைவ�� உண��ெதா��� 

வி��ப�� சிற�த�. ந�லா�, அ�லா� க�ட�த� அ�ளா� ��� ெபா�� ெமாழி� ேக�வி�� சிற�த�. 

தி�வ��ண�வா� ெம��ஞான�ெதா��க�� சிற�த�. இவ�றி�க� எ�ண� இைடயறா� நா��ேபா� 

வ���தலாகிய ெபா�சா�� ஏ�படாதி��த� ேவ���. அ�ஙன� வ��காதி��பி� �ய வி�ணாகிய 

சிவ�லக��� ேச�வ�. ேவ�தனாகிய சிவெப�மா� தவ�தலி�றி அளவி�லாத�ழி உடனா� நி�� அ��யிைர�� 

நிைல�பி��� திக��த��வ�. 



(அ. சி.)  வ��கிவிடாவி�� - தவ� இ�ைலேய�. 

(6) 

 

293. சிறியா� மண�ேசா�றி� ேத�கி� மாேபா� 

ெசறிவா� அ�ேபாக� சி�தி��� எ�னி� 

�றியாத ெதா�ைற� 1 �றியாதா� த�ைம 

அறியா தி��தா� அவராவ� அ�ேற. 

(ப. இ.)  சி�மகா� சி�றிலிைழ��� சி� ேசாற�வ�. உ�ற வி���ட� இ����ரவ���� ஈவ�. தா�� 

அ��தி உ�ைமயி�ப� எ�தினா�ேபா� உ�ள� நிைற��வ�. நிைற��த� - தி��தியைடத�. தி��தி - தி��தி. 

அதைன உ�ைமய�ெறன உண��த �திேயா�� அ�ெறன� �றா� ஆெம�ேற ��வ�. எ�ைன? அ�ேவ 

அ�ப�வ���க� ��� ஒ��ைரயாகலா� எ�க. அ�ேபா� ஐ�ெபாறி �க�வா� ெச�ெபா�� சிவைன இ�பரி� 

கா��� எ��� அ� ைக��ெம��� சில� ��வ�. அ�ஙன� ��வா� அ�சிவைன�� த�ைம�� 

அறியாதவராவ�. அ� சி�மகாைர�� ஒ�பாராவ�. ஆயி�, அ� சிவெப�மா� ���ண�வா�� சி��ண�வா�� 

அறிய�படாதவ�. அ���ைமயிைன� �றியாதெதா�� என��றி�தன� 

 
1. உண��. சிவஞானேபாத�, 4. 

" ��� " 9. 2 - 2. 

" உண�வி. 12. ச�ப�த�, 161. 

அ� சிவைன அவ� தி�வ�ளா� அக�க� ெகா�� உண�வினி� �றி�த� ேவ���. அக�க� - அறி��க�. 

அவ� மா�ற� மன� கழிய நி�ற மைறேயா�. ேத�கி�த� - நிைற��த�. ெசறிவா� - ஐ��ல� ெதாட�பா�. 

(அ. சி.)  �றியறியாத� ஒ�� - ��� அறிய�படாத சிவ�. 

(7) 

294. உ��ைண யாவ �யி�� உட��� 

உ��ைண யாவ �ல�� 1 ேக�வி 

ெசறி�ைண யாவ� சிவன�� சி�ைத 

ெப��ைண ேக�கி� பிற�பி�ைல 2 தாேன. 



(ப. இ.)  ஆ�யி� உ�வத�� ேநரிய ெப���ைணயாவ� ம�க�ட�ேபயா�. ேம�� உய��ேதா� 

என�ெகா�ள�ப�� உலேகா� தி�வ��ண�வா� ��� ஒ�க�தி� ஊ�றா��ைணயாகிய ந�ேக�வி உயி��� 

உ��ைணயா��. ந�ேக�வி - சிவன�ேய சி�தி�க� ெச��� தி��ெப�� சிவஞான�. ந�ைமவி�டகலா� 

ஒ���ைறவதாகிய ெசறி�ைண சிவன� மறவா� சி�ைதேயயா�. அதனா� ெபற�ப�� அளவி� ேப�றிைன� ேக�பி� 

பிற�ப��� சிற���� இற�பி� ேபரி�ப� உற�ெப�� எ��� ஒ��ேபா� பிரிவி�றி நி�� வா�வதா�. 'உலக� 

உய��ேதா� மா��' எ�பதைன வ�� ெதா�கா�பிய ��பாவா� உண�க: 

வழ�ெகன� ப�வ� உய��ேதா� ேம�ேற 

நிக��சி யவ�க� டாக லான. 

ெதா�. ெபா�� - 647. 

(அ. சி.)  உல��ேக�வி - உய��ேதாரிட� ேக�டறி�� ஞான�. 

(8) 

295. �கழநி� றா���� �ராண�எ� ஈச� 

இகழநி� றா���� 3 இ��ைப� கிடமா 

மகிழநி� றாதிைய ஓதி உணரா� 

கழியநி� றா��ெகா� க�ப� வாேம. 

(ப. இ.)  அற�ெசா��� ந�லா� �கழ அவேரா� உடனி�� அவைர� தி�வ�ய�பி� கல�பி�� நிைற�� 

நி��� ெதா�ைம� தி�அ�� ெச�வ� சிவெப�மா�. இ���ைம உணரா� �ற�கணி��� சில� இகழ அவ� 

ந�வழி�ப�த� ெபா��� அவ��� இ��ைபகைள ந�கி அவ�ேறா� பிணி�பி�பவ�� ந�ைம� சிவேன.' 'ஈச� 

ப�கண� ெத�ண�ப�� இ�மா�தி����' ெப�மகி�� ெகா�� தி�வ�ளா� அ� சிவைன ஓதி�ண�� 

உ�ைமெநறி நி�லா� அ� ெநறி�� வில�காகி நி�றா���� ��பேம ய�றி இ�ப� உ� 

 
1. உலக�தா. தி���ற�, 850. 

2. �றவிேதா�. அ�ப�, 4. 60 - 3. 

3. ந�லா�. ச�ப�த�, 1. 84 - 10. 

டாவதி�ைல. அவ�க�� இ�ப வ�வின� ஆன சிவ� க�ப� - க�லாலாகிய ப�� ேபா�� கா�சியளி�ப�. க�ப� 

ெபய��, உ���, ம���, பிற��, ெபாலி�� ப�� ேபா�� ேதா�றமளி���. ேதா�ற�தளவா�� �ட� பா��� வாயி� 



ஏ�� இ�ைல. அ�ேபா� சிவனா� அைடய� ெப�� இ�ப� பய� கழிய நி�றா��� ஏ�� இ�ைல. க�ப� - க�லா. ம� 

- பா�கா��. 

(அ. சி.)  �ராண� - அநாதியா��ளவ�. க�ப� - க�லாேல ெச��க�ப�ட ப�ைவ� ேபால. 

(9) 

296. ைவ��ண�� தா�மன� ேதா��வா� ேபசி 

ஒ��ண�� தா�உ� ஒ�ெறாெடா� ெறா�வா� 

அ��ழ� றாணி கல�கி�� ஆதிைய 

ந��ண�� தா��ேக நா�க� மாேம. 

(ப. இ.)  ஓ�ட�பி�வராகி எ�றதனா� ஒ�பா� ெப��� ஒ� பா� ஆ�� ஆக ஒ�ேறாெடா�� ஒ�வா� 

தி��ேகால� தி����ைடயவ� சிவ�. அவைன� தி�வ�ளா� உ�ள�தி�க� ைவ��� தி�வ��ண�வா� 

உண��� மனமார நிைன�� வாயார� �க��� ந�ெனறி�க� ஒ��வா�த�ைம அவ�� உட� ஒ�� உண�வ�. 

அ�சாகிய உட�� தள��� உழ�ற கால�� அதைன உர�ட� நி���� அ�சாணியாகிய மன� தி�ைம அழி�� 

கல���. அ�ஙன� கல�கிய இட��� அ�த� ஆதியாகிய சிவெப�மாைன உ�ள��ட� உண�க. அ�ஙன� 

உண��தா��� அவ� மிக ெந��கி அ�ேசெல�� அ�� ெச�வ�. ந��த� - வி���த�. ஒ�ெறாெடா� 

ெறா�வா�ேகால� எ�பத�� வா��த�� ேபாகவ�வ��, தா��த�� ேகார வ�வ��, தவ� த�� ேயாகவ�வ�� 

என� ��த�� ஒ��. அ���ைம வ�� தி��பா�டா� உண�க: 

ஒ�ெறாெடா� ெறா�வா ேவட� ஒ�வேன தரி��� ெகா�� 

நி�றலா� உலக நீ�கி நி�றன ென��� ஓரா� 

அ�றிய� ேவட ெம�லா ம���ரி ெதாழிெல� ேறாரா� 

ெகா�ற� விைனைய� ெகா�� நி�றவ� �ணெம� ேறாரா�. 

- சிவஞானசி�தியா�, 1 . 2 - 23. 

(அ. சி.)  அ�� - ேதக�. ந�� - வி��ப�. ஆணி - மன உ�தி. 

(10) 

 
15. க�லாைம 

297. க�லா தவ�� க��தறி கா�சிைய 

வ�லா ெரனி�அ�� க�ணா� மதி��ேளா�' 



க�லாதா� உ�ைமப� றாநி�ப� க�ேறா�� 

க�லாதா� 1 இ�ப� கா�கி லாேர. 

(ப. இ.)  எ�த� ப��க� க�லாதவ�� அ�ளா� அ�� ெகா�� அறிவி�க� அறிய ேவ��ெம�� 

�ய�றா� அவ��� அறிய�ப�� கா�சி� த�ைம உைடயவ� சிவ�. தி�வ��ண�� க�� வ�லாெரனி� அ� 

சிவைன அவ� தி�வ�ளா� அறிவி� க�� இ���வ�. அ� தி�வ��ண�� அ�ளா� க�லாதவ� அ� ��ைம� 

சிவைன ேம�ெகா�ளா� நி�ப�. அவ�க� உலகிய� க��ளாராயி�� க�லாதவேரயாவ�. அவ�க� தி�வ�யி�ப� 

காணாதவ�மாவ�. க��� - அறி�. கா�சி - தி�வ�� க�ணா� காண�ப�� சிவ�. அ��க� - 

ெம��ண���க�. 

(1) 

298. வ�லா�க� எ��� வழிெயா�றி வா�கி�றா� 

அ�லா தவ�க� அறி� பலஎ�பா� 

எ�லா இட��� உள�எ�க� த�இைற 

க�லா தவ�க� கல�பறி யாேர. 2 

(ப. இ.)  தி�வ�� சிற���ேச� வ�லா�க� எ�ஞா��� யா��� இைடயீ��றி� தி�வ��ண�� ேச�வ�. 

அதனா� ந�ெனறி�க� ெபா��தி ந�லாரா� வா�கி�றா�. ெச�ெநறி�க� வாராத ஏைனயா� ெம��ண�� 

�லாகிய ஞான�� பல எ�ப�. ந� இைறயாகிய சிவெப�மா� எ�லா இட�களி�� நீ�கமற நிைற��ள�. சிவெனறி 

க�லாதவ� அவ� தி�வ�� ேச�� கலவாதவராவ�. அறி�பல - அறி� ��க� பல. 

(அ. சி.)  வழி ஒ�றி - ஞான ெநறியி� ெபா��தி. 
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299. நி�லா நிைலைய நிைலயாக ெந�ச�� 

நி�லா� �ர�ைப நிைலெய� �ண�வீ�கா� 

எ�லா �யி���� இைறவேன யாயி�� 

க�லாதா� ெந�ச��� காணெவா� ணாேத. 

(ப. இ.)  உல�� உலக��� ெபா��� உட�� நி�லாத த�ைமயிைன உைடயன. அவ�ைற நிைலயாக நி��� 

என ெந�ச��� 

 
1. உலக�ேதா. தி���ற�, 140. 



2. �யாைன�. அ�ப�, 6, 50 - 4. 

3. க�லா ெந�சி�. ச�ப�த�, 3. 41 - 3. 

" க�லாதா�. அ�ப�, 6. 84. 8. 

ெகா�வா� ��லறிவின�. நி�லாத உட�ைப�� நிைல எ�� நீ� நிைன��� பீ�லாதவ�கேள! வி�மிய ���த� 

சிவெப�மா� எ�லா�யி���� இைய�திய��� அற�ைற நீ�கா இைறவனாவ�. ஆயி�� தி�வ��ண�� 

க�லாதா� உ�ள��� ததிெந�ேபா� விள�கி� காண ெவா�ணா� பாலி� ெந�ேபா� மைற�� நி�ப�. ததி - தயி�. 

ெந� - ெவ�ெண�. �ர�ைப - உட��. க�லாதா� - தி��ைற க�லாதா�. 

(3) 

 

300. கி�ேல� விைன��ய ரா�� மயலாேன� 

க�ேல� அரெனறி 1 அறியா� தைகைமயி� 

வ�ேல� வழ��� ெபா�ேள 2 மன�தி�� 

க�ேல� கழியநி� றாடவ� ேலேன. 

(ப. இ.)  தி�வ��ண�� க�றலி�� ந�ெனறி நி��� ப�றினி�� ெபா���� ஆ�ற� இ�ேல�. அதனா� 

எ�ஞா��� பிற�பி�� வி�தா� இ�விைன� �யைர� ெப���� இ�� மய�கி��� உ�ப�ேட�. தி�வ�ைய� 

ேச���� சிவெனறியாகிய அரெனறிைய� ��ணிய� ேபறி�ைமயா� க�ேல�. அதனா� ந�ைம அறியா� த�ைமேச� 

��ைமயி�வ�லவனாேன�. ஐ��ல� �க�வி� அட�கா அவா�� அத�� ேவ��� ெபா��கைள� ���� 

�ய�சியி� நா�ட�� விடா� மன��� அைடப��� கிட�கி�றன. இவ�ைற யக�� ந�ெனறி ஒ�க� க�ேல�. 

ந�ெனறி��� ேசயனா� நி�� ��ெனறியி� ஒ�க வ�ேல�. இனி வழ��� ெபா�ைள மன�தி�� க�ேல� என� 

ெகா�� 'ெகா��த�� ���த��' எ��� ெச�தமி� �ைற�� மாறாக� ெபா��கைள� ���தேல உ�ெவ�� 

ஓவா� க�தி வழ��வதாகிய ெகா��தைல மன��� க�ேல� என�� ஒ��. 

(அ. சி.)  கி�ேல� - ஆ�றகி�ேல�. வழ���ெபா�� - ஐ��ல வாயிலா� அறி�� ெபா��. 
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301. நி�லா� சீவ� நிைலய� ெறனெவ�ணி 

வ�லா� அற��� தவ���� 3 ஆயினா� 

க�லா மனி�த� கயவ� 4 உலகினி� 

ெபா�லா விைன��ய� ேபாக�ெச� வாேர. 



(ப. இ.)  பிற�பற �ய�� வ�லாராகிய அறேவா� ஆவி இ��டலக�� எ�நா�� நிைலயாக நி�லா� எ���, 

இ��ட�� இ��லக�� நிைலயாக நி�லாெத���, இ��லக�� காரண�ெதா���வத�ல� நிைலயாக நி�லா 

ெத��� வழியளைவயா� உ�ைம உண�வ�. உண��� இ�ைம உ�ைம வா����� �ைணயா� அற�திைன��, 

அ�ைம வா����� �ைணயா� சிவ�ைத� ேப�தலாகிய தவ� 

 
1. க�றிேல�. அ�ப� 4. 78 - 2. 

2. ெவ�றிேல� " " " 1. 

3. ெப�ற. " 5 . 5 - 2. 

4. ப�றிலா. 4 - 3 1 - 8. 

" எ�றி�. தி���ற�, 1080. 

திைன�� இைடயறா� பயி�� அைவேய தாமாக விள�கினா�. இ���ைமயிைன� க�லா மனிதேர கயவ� 

என�ப�வ�. அவ�க� இற��� பிற��� இ�விைன� கீடாக� தி�வாைணயா� வ�� விைன��யரிைன� 

���பதாகிய ேபாக�� உழ�தவராவ�. வ�லா� - பிற�பற �ய�� அறேவா�. விைன��ய� - விைன �க��� ��ப�. 

(5) 

302. வி�ணினி� உ�ேள விைள�த விள�கனி 

க�ணினி� உ�ேள கல�த� கி��த� 

ம�ணினி� உ�ேள மதி�� மதி��நி�� 

எ�ணி எ�தி 1 இைள��வி� டாேர. 

(ப. இ.)  அ�� ெவளியி��ேள விைள�த ப�பா� விளா� பழ��ட� ஒ��ைட ஒ��ைம �ற�� ஏ�றவ� 

சிவெப�மா�. அவ� �ற�க�ணி���� சா�� வாயிலாக அளி��� ெபா��கா�சி�ைடய�. அக�க�ணாகிய 

உண�வினிட�� இய�ைக உ�ைம, அறி� இ�ப வ�வா� சா�பிலா� த� த�ைமவாயிலாக அளி��� சிற��� 

கா�சி�� உைடய�. இவ�ைற அளி��� கல�தி��த��வ�. இ� ��ைமயிைன உ�ளவா� அ�ளா� உண�த� 

ேவ���. உணராதா� உலக�தி� ��� அறிய�ப�� ெபா��கைள நிைல��ெமன மா�பட� ெகா�வ�. மதி�� அத� 

வாயிலா� த� அறி� ேபானவா� ��ெனா�பி� �ரணா�� ெபா��தா ��க� பல ெச�வ�. ெச�� ைக�� 

க��� க���� இைள�� ஏம�காணா� வாளாேபாெயாழி�தா� பலராவ�. விள�கனி எ�ப� ப��வம 

ஆ�ெபயரா�� சிவெப�மாைன� �றி�� நி�ற�. வி�வ� �விள� கி�ைவ விளா, வ�னி ஆகிய ஐ��� 

சிவெப�மா��� உவ�த ஐ�தளி�க� எ�ப. அவ��� வி�வ� பழ�� விளா�பழ�� சிற�த ம��தாவ�ட� 



பி�த�ைத உடேன அக��� ம���மா�� ெபா���� உண�மா� விள��கி�றன. பி�த� அக�றா� அறி� விள�கி 

ந�லவராவ�. அ�தைகய விள�கனி சிவைன� ெதா�வா� அறியாைம நீ�கி� ேபரறிேவா�கி ந�லவராத��� ப�பா� 

ஒ��ைட ெயா�பா��. வி� - அ��ெவளி. எ�தி எ�பத��� ெசய�ப�ெபா�� வ�வி�க�ப�ட�. 

(அ. சி.)  விள�கனி - சிவ�. 
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303. கண�கறி� தா��க�றி� காணெவா� ணா� 

கண�கறி� தா��க�றி� ைக�டா கா�சி 

கண�கறி� ��ைமைய� க�ட�ட நி��� 

கண�கறி� தா�க�வி க�றறி� தாேர. 2 

(ப. இ.)  எ����ள அழியா� ெதா�ைமயவா� எ�ப� ெதாைக. இைற �யி� தைள எ�பன வைக. சிற��, 

வன��, யா��, நட��, மைற�� எ�பனவ�ைற� தனி�தனிேய �தெல��தா� �றி��� 'சிவயநம' எ�ப� விரி. 

இ�வைகயாக� ெபா���ைம 

 
1. விரிவிலா. அ�ப�, 4. 60 - 9. 

2. எ�வ�� - பாதக�க� உ�ைம ெநறி விள�க�, 3 - 6. 

" ந�றா. ��ைர, 24. 

 

  



கைள� க�ணி அறித� கண�ெகன�ப�� தி�ைவ�ெத��ைத எ�ணி� கணி�� உ�ேவ�ற�� 

கண�ெகன�ப��. ஒ�றாதலா� ெதாைக ேவறாதலா� வைக, நி�ற�டனாத� விரிேந� எ�பதைன 

நிைன���க. இ��ைறேச� கண�கிைன அ�ளா� அறி�தவ� சிவெப�மா� தி�வ�யிைன� கா�ப�. 

இ� கண�கிைன அறியா� அ�வ�யிைன� காணா�. இஃ� ஒ��ைட� சிவ��வமா��. அ�ேபா� 

கண�கறி�தா��ேக சிவ��ைம�கா�சி �லனா�. சிவ��ைம� கா�சிெய�ப� தி�வ�� ேபரி�ப� 

திைள�ேபயா�. இ� கண�கிைனயறி�� சிவெம��ெபா�ைள எ��பி� ைவ�ெபன அறிதலா� 

அ��தலாகிய ெசறி�நிைல ஏ�ப��. இ�ேவ சிவேயாக�. சிவேயாக� எ�ப� த� இழ�பா��. இ� 

கண�கிைன அறி�தாேர தி�வ�� ேபரி�ப� இ�ைமேய ���பவராவ�. அவ� ெசய� அைன��� சிவ� 

ெசயேலயா��. இ�ேவ சிவேபாக�. சிவேபாக� எ�ப� அ��ழ�ேபயா�. இத� விரிைவ உ�ைமெநறி 

விள�க�� உமாபதி சிவநாயனா� ஓதிய�ளியவா�றா�ண�க. இ�தைகய கண�கிைன� க�றறி�தாைரேய 

ெச�ெநறி� ெச�வ� - ெச�ெபா���ணிவின� க�றறி�தா� என� க��வ�. கா�சி - தி�வ��ண��; சிவ 

ஞான�. அ�ட - ேசர. 

(அ. சி.)  கண�கறி�தா� - அ�ெச��ைத� கணி��� வைக அறி�தா�. 

(7) 

804. க�லாத �டைர� காண�� ஆகா�. 1 

க�லாத �ட�ெசா� ேக�க� கட�அ�� 

க�லாத �ட���� க�லாதா� ந�லரா� 2 

க�லாத �ட� க��தறி யாேர. 

(ப. இ.)  சிவனறி க�வியிைன� க�லாதா� �ட� என�ப�வ�. அவேர உ�ைம அறிவிலாதவ�� 

ஆவ�. அ�வறிவிலாதவைர ந�லா� காண�� அ��வ�. அதனா� அ� �டைர� காணெவா�ணா� 

எ�றன�. �ட� : அறியாைமயா� �ட� ப�டவ�. அவ�த� ஒ��கமிலாத இ���வாயா� வ�� 

வ���ெமாழிகைள� ெசவி ெகா���� ேக�ப� �ைறைமயாகா�. கட� - �ைறைம. க�லாத �ட���� 

தி��ைற� க�வி இ�லாதவேர ந�லாராவ�. க�லாத�ட� ஆ�� க��திைன�� அறியா�; ஆ�ேறா� 

க��திைன�� அறியா�. 

(8) 

305. க��� சிவஞான� இ�லா� கலதிக� 3 



��ற�� வீடா� �ரிசறா� �ட�க� 

ம��� பலதிைச காணா� மதியிேலா� 

க�ற�பி� நி�ேபா� கண�கறி� தா�கேள. 

(ப. இ.)  அளவி�லாத உலக ��கைள� க��� அறி��லாகிய சிவஞான� க�லாதவ� 

கலதிகளாகிய வீண�களாவ�. 'மற�பி��� த�ைம மல�களி� வீ����, சிற�பிலாதா'ராகிய தீய 

��ற�ைதவி�� நீ�கா�. அதனா� ��மல� �ரி�மறா�. இ�தைகயா� �ட�க� என� 

 

1. தறிெசறி. 8. அ�ச�ப��, 8. 

2. சி�றின� - தி���ற�, 451. 

3. கலரா - 8. தி��ேகாைவயா�, 259. 

ப�வ�. பல திைசகளி�� தி�வ��ண�� ைகவ�த ந�ேலா� மா�பிைன� க��� ேக��� ேதறா�. இவ�க� உ��� 

அறிவிலராவ�. தி�வ��ண��� தி��ைற க�றபி� அத�ப� ஓவா� ஒ�கி� க��தேலா� அ�பினி� உ�தியாக 

நி�ேபாேர கண�கறி�தாராவ�. வீடா� - வி�� நீ�கா�. கண�� - �ைறைம. 

(அ. சி.)  கலதிக� - வீண�க�. �ரி� - கள�க�. 
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306. ஆதி� பிரா�அம ர���� பர��ட� 

ேசாதி அ�யா� ெதாட�� ெப��ெத�வ� 

ஓதி உணரவ� ேலா�எ�ப� உ�நி�ற 

ேசாதி நட��� ெதாட�வறி யாேர. 

(ப. இ.)  யாவ���� யாைவ��� காரணமா�� திக�� ஆதிைய�ைடய அ�ப� வி��ெபா�ளாகிய 

பிரானாவ�. அவேன வி�ணவ���� ப�ணைம அறி�� ேபெராளி. தி�வ�� ஒளிேயா� எ��� ெபா�றா� 

ெபாலி�ட� விள��வ� ெம�ய�யா�. அவ� ந�� ெதாட�� ெப��ெத�வ� சிவெப�மாேன. இ���ைமகைள 

அ�ளா� உணராதவ� தாேம ஓதி�ணரவ�ேலா� எ�� ெச����வ�. அவ�க� சிவெப�மா� உயி���யிரா� 

உ�நி�� நட��� அ��ெப��ேசாதியா� �ைறைமயிைன அறியாதவராவ�. ேசாதி அ�யா�� ெதாட�� - 

தி�வ��ண���ள நாய�மாைர� ெதாட��� ��நி���, ெப��ெபா�� - சிவெப�மா�. ெதாட�� - �ைறைம. 

ெப��ெபா�� சிவெப�மா� எ�ப� ந� நி�� ஆ�வா� அைனவ���� எ��� ஒ�ப ���த ெதா��. அவ�, 



க��பி�மினியா�, கதி��ேசாதியா�, கடல�த�, இற���பிற�� இ�லா�, ெப��ெபா�� கிளவியா�, அ��ெபா� 

ஆ��ேவா� ஆவ� இத� க� காண�ப�� சிவனிய�� ஆ�� அவ� ப�� ஆறைன�� ஒ� �ைடயாக� �றி���. 

ப�பா�: அழிவி� ெச�வ�, ஆ�ைம, ெபா�� �க�, அ��ெச�வ�, அ��ண�� அ�ற ப�� எ�பன. 

இ�சிற�பைன��� ஒ���ைம�த ெச�தமி�� தி�மைற வ�மா�: 

'க��பி� மினியா�ற�ைன� கா�கதி�� ேசாதியாைன 

இ��கட ல�த� த�ைன யிற�ெபா� பிற�பிலாைன� 

ெப�� ெபா�� கிளவியாைன� ெப��தவ �னிவேர��� 

அ��ெபாைன நிைன�த ெந�ச மழகிதா நிைன�தவாேற.' 

- அ�ப�, 4.74 - 3. 

(அ. சி.)  ெப��ெபா�� கிளவி - தி�ைவ�ெத���. 

(10) 

 
16. ந��நிைலைம 

307. ந��நி� றா��க�றி ஞான�� இ�ைல 1 

ந��நி� றா��� நரக�� இ�ைல 

ந��நி� றா�ந�ல ேதவ� மாவ� 

ந��நி� றா�வழி நா��நி� ேறேன. 

(ப. இ.)  அ�யா� ந��� இ��தேல ந��நிைலயா��. ந��� இ��த� எ�ப� அ�யா� நிைற�ைட� 

காவலி� நா� எ��� �ைற�ற நி�கி�ேறா� எ��� மறவா நிைன�ட� ஒ��த�. இஃ� உ��� ெம�ய�யா��� 

ேவ��� ெச�ைகயா��. ேவ�த� �தலாயினா� ந��� நி�பெத�ப� அற�ைறயி� காவலி� அவ�க� நி�பதாக 

நிைன�பதா��. அ�யா� ந��� நி�றால�றி� தி�வ��ண�வாகிய சிவஞான� எ��த� இ�ைல. ந��நி�றா� 

ந�ெனறி ஒ��வராதலி� அவ�க�� நரக� எ��த�� இ�ைல. ந�� நி�றா� சிவ�லக�� வா�� ேதவ�மாவ�. 

அ� ந��நி�றா� வழிேய அ�ேய�� நி�ேற�. ேம�� தி�ைவ�ெத��தாகிய 'சிவயசிவ' எ��� ெபா��மைற�� 

ஆவியிைன� �றி��� 'ய' கர� வகர சிகர�க�� ந�வாக இ���� ந�ைம� த�ைமயிைன நா� அ� மைறயிைன 

இைடயறா� கணி�த�� ந�� நி�றலா��. இ�ேவ 'வாசி' யிைட நி�ைக வழ�� எ��� �ைறைம�மா��. 

இ�ஙன� ��த�� ஒ��. 

(1) 



308. ந��நி� றா�ந�ல கா��கி� வ�ண� 

ந��நி� றா�வ�ல நா�மைற ேயாதி 

ந��நி� றா�சில� ஞானிக ளாேவா� 

ந��நி� றா�ந�ல ந�ப� மாேம. 

(ப. இ.)  கா��கி� வ�ண�� கா��� த�ைமயா� ந��நி�றா� ஆவ�. மைறேயாதியாகிய நா��க�� 

பைட��� த�ைமயா� ந�� நி�றவனாவ�. சிவஞானிகளாவா� சில�� ந��நி�றன�. அ� �ைறயா� 

ந��நி�றா� ந�ல ந�பனாகிய சிவெப�மானாகி� திக�வ�. ந�ப�மா� - சிவமா� ெப�வா�� எ��த�மா�. 

(2) 

309. ந��நி� றா�சில� ஞானிக ளாவ� 

ந��நி� றா�சில� ேதவ� மாவ� 

ந��நி� றா�சில� ந�ப� மாவ� 

ந��நி� றாெரா� நா��நி� ேறேன. 

(ப. இ.)  ந�� நி�றலாகிய சிவனிைன� உைடயா� சிவஞானிகளாவ�. பி� சிவ�லக� கட�ள�மாவ�. 

சிவ�லக� �மாைய�க� உ�ள�. ேம�� அவ� சிவனா� ெப�வா��� எ��வ�. அவ�ட� �� இைண�� 

அ�ேய�� நி�ேற�. 

(3) 

 
1. ஊன�ேப. அ�ப�, 4. 30 - 7. 

" உைடயா, 8. ேகாயி���த. 1. 

310. ேதா�றிய எ�லா� �ைட�ப� 1 அவன�றி 

ஏ��நி� றாெர��� ஈச� இைணய� 

���நி� றா��த� வ�தி� நாம�ைத 

நா��நி� றா�ந� வாகிநி� றாேர. 

(ப. இ.)  எ�கால��� யா��� எ�லாவ�ைற�� ஒ��� பைட�பவ� சிவ�. அ� �ைறயா� அவ� 

அ�த�ைத� ெச�கி�றவ� ஆவ�. அதனா� அவைன ெம�க�ட �� அ�த� என ஓதி��. ேபெரா��க�ைத� 

ெச�பவ� சிவேன. அவைனய�றி ேவ� யா�� இல�. அவேன ஆ�டா�. அவ� தி�வ�ைய ஏ�� நி�றா� ந�� 

நி�றாராவ�. அவ� தி�� ெபயராகிய 'சிவயநம' எ��� ெச�தமி�� தி�ைவ�ெத��திைன� தி�வ�ளா� 



இைடயறா� �ய�� உள�கனி�� ஓதினவ��, அ� ைவ�ெத��திைனேய அறி�ற�ப�றி நி�ற வ�� ந�� 

நி�றாராவ�. இ� தி�மைற ந�� நி�றா� த�ைமயிைன நவி�கி�ற�. அவன�றி எ�� எ�பதைன அவ� ந�றி 

எ�� என�பிரி��� சிவெப�மா�ற� ந�ல தி�வ�ைள எ�தி எ�ற�� ஒ��. ��� : �ய�� எ�பத� திரி�. 

நா�� - ப�றி. 

(அ. சி.)  நா�� - ப�றி. 

(4) 

 
17. க���ணாைம 

311. க�நீ�� ப��ெபறி� கய�ெதா�� ேதரா 

க�நீ� விடா����த� காய� ����� 

��நீ�� க���ேபா� �ைறைம அக�ேறா� 

ெச�நீ�� சிவ�ற� சிவான�த� ேதறேல. 2 

(ப. இ.)  �ய பா�த�� ப�வாகிய ஆ�, ெச�சாலி அரிசி க�விய நீராகிய க�நீைர வயிறார� ப�க� 

ெப�றா� பி� விடா� நீ�� த�ெபா���� �ள�ெதா�� ெச�� ெவ�� �னைல நாடா�. எ�ைன? மீ��� 

க�நீைரேய க�திவ�� ஆகலா� எ�க. க�நீ� அைனய �ைவமி�க ேதறலாகிய இனியேதைன� ப��த� ெபா��� 

விைழவ� சில�. அ� ேவ�ைக��றவ� த�க� உடைல�� உண�ைவ�� ஒ��� ����� ���ட� த�ைம வா��த 

இய�ைக�� ெசய�ைக�மாகிய மய�ேச� க�ளிைன ��ப�. அவ�க� அற�ைற�� அ�� �ைற�� அக�� 

பாவெநறியி� ெச�ேவாராவ�. ெச�ைம வா��த ப�தி� இ�ப�� வி��ெபா�ளா� சிவன�� ெப�வா��� எ��� 

��றா� தர�த�கவ� சிவ�. அவ�பாேல உ�ள சிவான�த� ேதறலாகிய ம�விைனேய ந�� நி�றா� உ�ப�. அ� 

ேதறேல ஆ�யிரி� அ�பறி� ஆ�ற�கைள விள��� இறவாத இ�ப�த���� அறவாழி 

 
1. அவனவ�. சிவஞானேபாத�, 1. 

" ெப��கட�. அ�ப�, 4. 113 - 7. 

2. காய���. தி���தியா�, 43. 

" ெத�ள�. அ�ப�, 5. 91 - 10. 



அ�தண�தா� தைல�����. க�ளிைன�� ேபா�களி காைளக����ேவா�, வ�ள� சிவ நா�ட�க� வா��� 

எ�பைத உள�ெகா�� 'சிவ சிவ' எ��� ெச�தமி� மைறயிைனேய சிவான�த� ேதற� என� ப��க. ப��த� - 

ஓவா� உண�வி�க� உண��த உண�த�. 

(1) 

312. சி�த� உ��கி� சிவமா� சமாதியி� 

ஒ�த சிவான�த� ேதாவாத ேதறைல� 

��த ம���ண� �வான�த� வி��டா 

நி�த� இ��த� கிட�த�கீ�� காேல. 

(ப. இ.)  ேமேலாதியவா��ள தி�வ� இ�ப�ேதறைல� ப�கிேனா� சி�த� சிவ�பாேல ஓவா� உ��� 

காதலினராவ�. ஒ�றியி��� நிைன�தலா� அறி��� அறிவா� ��ணிதாக�ண�� ெநாசி�� நிைலயிைன 

எ��வ�. ெநாசி�� நிைல: சமாதி நிைல. தன��� தாேன ஒ�பாகிய எ��� வ�றாத தி�வ�யி�ப� ேதறைல� �ய 

உ�ைம இய�ைக� ேதற� எ�ப�. இ� �ய நிைலயிைன உயி�� ெசய� அ�� உைடயாைன வி��� பிரிவிலா உைடயா� 

ெசயலிைன உ��� திக�� நிைல எ�ப. இதைனேய ��தாவ�ைத எ�ப. இ�நிைலயி� அ� �ய ம���டலா� சிவ 

இ�பேம த�பா� திக��� தா� அத� வ�ணமா�� தன��ரிய தணவா இ�பமா�ப� அ�பினி� சிற�ப�. இ�நிைல 

எ�தா� த� நிைலயிைன மய��� �ற� க�ளிைன��பா� அறி� திரிதலி� கீ�நிைலயாகிய சகல ேகவல 

நிைலயினராவ�. சகல ேகவல� எ�ப� ஒ�ெவா� நா�� நன�, கன�, உற�க�, ேப�ற�க�, உயி��பட�கலாகிய 

கீ�ேநா�� நிைல. இ� நிைலேபா�� க��� பா�� நி�ற� இ��த� கிட�த� ெச�யி�� த� நிைலயிைன இழ�� 

ெச�தலி� அதைன� கீ�நிைல எ�ப�. இ���ைம நாயனார�ளிய: 

'ைகயறி யாைம உைட�ேத ெபா��ெகா��� 

ெம�யறி யாைம ெகாள�.' 

- தி���ற�, 925. 

எ��� ெச�தமி�� ெபா�மைறயா� உண�க. சகல ேகவல� - �ண�வி��ல��; க�விக� ெதாழி�படா நிைல. 

(அ. சி.)  கீ��கா� - கீழா� அவ�ைத. 

(2) 

313. காம�� க��� கலதிக� 1 ேகயா�� 

மாமல ��சம ய��� மய��� 

ேபாமதி யா�� �னித� 2 இைணய� 



ஓமய ஆன�த� ேதற� உண���ேட 

(ப. இ.)  இழிகாம�� அழிக��� தீ��ண�ைடய கலதிகளாகிய கீேழா�க�� உரியன. �ய 

ெவ�ணீ�றா� யாவைர�� ��ைமயா��� �னிதனாகிய சிவெப�மானி� தி�வ�யிைணயாகிய 

 
1. க�வ�. 8. தி��ேகா� ��பி, 19. 

2. மனித�. அ�ப�, 5. 91 - 7. 

சிற�த இய�ைகவ�வைம�த இ�ப�ேதறைல உ���க�. அ�ேதற� தி�வ��ண�விைன உ�டா���. ெதா�ைம 

மல�ைத��, சமய�களி��டா�� ெப�� மய�க�ைத�� ேபா�க� ��ய தி�வ��ண� விைன�� உ�டா���. 

ேம�� இழிகா�� அழிக��� ெதா�மல�ைத�� சமய மய�க�ைத�� உ�டா���. ந�லறிைவ� ேபா��� என�� 

ெகா�க. கலதி - தீ��ண�ைடயா�. இழிகாம� - ந�ேலாரா� இழி�க�ப�� காம�. அஃதாவ� �ற� �ழலா� 

அற�திற�பி அக�ெத�� காம�; �றியா� காம� எ�க. அழிக� - ஒ��க�� உண��� ஒ��� அழி���க�. ஓ - 

சிற��. மய� - ெப�ைம. ேபா� மதியா�� - ெக��� ேபாவத�கா� காரறி��டா�. மயவான�த� - ஆன�த மய�; 

அழிவி� ேபரி�ப�. காரறி� - அறியாைம. 

(அ. சி.)  மாமல� - �லமல�. 

(3) 

314. வாம�ேதா� தா�� ம���� மா�பவ� 

காம�ேதா� காம�க� ��ேட கல��வ� 

ஓம�ேதா� உ�ெளாளி� 1 ��ேள உண�வ�க� 

நாம�ேதா� 2 அ�ேற ந��வ� தாேம. 

(ப. இ.)  ஆ�றலாகிய ச�திைய வழிப�ேவா� வாம�ேதா� என�ப�வ�. இவ�க� மய�க�� வழிநி�� 

அறியாைமயா� க���பா�க�. அவ�க� க���ப� ச�தி�� உவ�ைப� த�வதா�� எ��� த�� 

எ�ணேமயா��. ச�தி�� உவ�ைப� த�வ� 'சிவான�த� ேதறேல'ய�றி அறிைவ மய��� க�ள��. 

இழிகாம�ைடய கீேழா� இைண விைழ�� என�ப�� உட�ைற� அ�ல� ஆ� ெப� இண�க� எ��� உடைல�� 

உள�ைத�� உண�ைவ�� தளர� ெச��� காம� க���� கல��வ�. சிவ வழிபா����� ஓம�� ஒ��கிய 

நிைன�� உ����க� என�ப�� வழிபா� உ��பி. ஓம� தீ வள��த�. ஒ��கிய நிைன� தியான�. அ�வைகயான 

சிவ வழிபா��ன� உ�ெளாளியாகிய சிவன��� ஒ��கி� த� உண�வி� சிவ இ�ப� ேதறலிைன ��ப�. ந�தி 

நாமமாகிய 'நமசிவய' எ��� ெச�தமி�� தி�ைவ�ெத��ைத� தி�வ�ளா� சிற��ற� கணி�ேபா� அ�ெபா�ேத 



தி�வ��ண�விைன எ��வ�. காம�ேதா� - இ�ப ��ைடயா� வாம�ேதா�: ச�தி��� தனி�ெப� �த�ைம 

ெகா���� ெநறியின�. இவ� ச�தியி� திரிேப உலக�� உயி�க�� என� ெகா��� ஒ�வா� ெகா�ைகயின�. 

(அ. சி.)  வாம�ேதா� - ச�தி �ைச �ைடேயா�. ஓம�ேதா� - சிவ�ைச ெச�பவ�. நாம�ேதா� - 

அ�ெச��ேதாப�வா�. 

(4) 

 

315. உ���ைம ஓரா� உணரா� ப�பாச� 

வ�ள�ைம நாத� அ�ளினி� வா��றா� 

ெத���ைம ஞான� சிவேயாக� ேச��றா� 

க����� மா�த� க��தறி யாேர. 3 

 
1. பா� நிைன�. 8. பி��த ப��, 9. 

2. ஆைல�ப�. அ�ப�, 6. 52 - 2. 

3. உ�க�. தி���ற�. 921. 

(ப. இ.)  உயி��� உயிரா� உண�வளி��� உ���ைமயாகிய பதியிைன ஓரா�. அ� பதியிைன உணராைமயா� 

ப� பாசமாகிய உயி�தைள எ��� ெபா��கைள�� உணரமா�டா�. 'ேவ��வா��� ேவ��வேத' ஈ�� 

ெப�வ�ளலாகிய சிவெப�மா� ���த�வ�. அவ� தி�வ�ளி� வழிநி�� வா�த� ெச�யா�. ெதளி�த 

உ�ைமயாகிய தி�வ��ண�� சிவஞான� என�ப��. அ�சிவஞான�தா� எ�த�ெப�வ� சிவேயாக�. சிவேயாக� - 

சிவ இண�க�. எ�ண� இ��த� இையத� இய�க� நா��� �ைறேய. உ�வ தரிசன ேயாக ேபாக� எ�ப�. 

இவ�ைற எ�ணலி��த� இையத� ஏ�றிய�க� ஏ��வ�, க�கா�சி ேயாகேபாக� எ�பதனா� நிைன� ��க. இ� 

சிற�த சிவேயாக�ைத�� ேசரமா�டா�; யாெர�றா�? அழிக����� மா�த� எ�க. இ� மா�த� சிவெப�மா� 

த�க���� பிற�பிைன� த�த�ளிய தி���ள� �றி�பிைன�� உணராதவராவ�. 

(அ. சி.)  உ� உ�ைம - உ�ள�தி�க� இ���� இய��. ெத� உ�ைம - ெதளி�த. 

(5) 

316. மய��� சமய மலம�� �ட� 

மய�� ம���� மா�ட� ேதரா� 

மய��� மாமாைய மாையயி� 1 வீ� 



மய�கி� ெதளியி� மய���� அ�ேற. 

(ப. இ.)  அறிவிைன� ெக��� அ�ல� ப���� எ��� ஆ�ேறாரா� க�ெள�ேற ெகா�ள�ப��. ஆதலா� 

ெதளி�� விரி�� இ�லாத அறிவின� மல� நிைற�த �டராவ�. அவ�க� எரிவினா� ஏ�ப���� சமய� மய�க�த�� 

வா�ைமயி�லாத ெபா��சமயமா��. இ� சமய� ��ைமயிைன�� ந�ைமயிைன�ேபா� ேம�ெகா�� ஆயா� நி��� 

தீயா� அறிைவ� ெக���� ம�விைன���� மா�டேராெடா�ப�. அவ� ெதளிவி�தா�� ெதளி�� 

ெகா�ளமா�டா�. சமய� ெபா�� ப��� ஒ�வைக ம�ெவ�ேற ெசா�ல�ப��. இ�தைகய ெபரிய மய�க�களி� நி�� 

அ�ளா� ெதளி�தவ� �வாமாையயினி��� வில�வ�. �வாமாையயிைன அ��த மாைய எ�ப�. இ� நில �த� 

மாையயீறாக ��ப�ெதா� த��வ�கைள�ைடய�. இ� மாைய வில�வ�ேபா�� ெதளி�ைடயா��� மாமாைய 

எ�� ெசா�ல�ப�� �மாைய�� வில��. �மாைய ஐ�� த��வ�கைள�ைடய�. அஃ� ஆசா� �த� அ�த� 

ஈறாக� �ற�ப��. இதைன� ��த வி�ைத �த� சிவ� ஈறாக என�� ��வ�. மாையயி� �வாமாையைய� ேபால. 

இ�: ஐ�த� உ�� ஒ��� ெபா��. மாமாைய - �மாைய. வீ�� - வில��. சமய மலம��� �ட�: மல�ெதாட�பான 

ெநறிெயா��� அறிவிலா�. 

(6) 

317. மய��� 2 திய���க� வா�ைம அழி��� 

இய��� மடவா�த� இ�பேம எ�தி 

�ய��� நய�ெகா�ட ஞான�� ��தா� 

இய��� இைடயறா ஆன�த� எ��ேம. 

 
1. மாையமா. சிவ�பிரசாச�, 7 . 2. 

2. தாயி�. அ�ப�, 5 . 100 - 10. 

(ப. இ.)  ெம��ைமயிைன�� ெம��ெபா�� உ�ைமயிைன�� அழி�ெதாழி��� பழிப� க�ளிைன ��பா� 

வழி �ழி ெதரியா� வீ��� மய��வ�. தீரா� ெப����ப� எ�தி� திய��தலாகிய கல�க���� கவைல��வ�. 

ேம�� அவ� பிற�� இற�� ஆகிய ெப�� ��ப��� வீ��தி இய��� இழிகாம�� கழிகாம�� மாறா� 

ெப�ணியலாைர ந��வ�. அ� மடவா� த�� சி�றி�பேம ��றி�பமாக� ெகா�� �ய��வ�. இைறவ� 

தி�வ��ண�வாகிய சிற�த நயமி�க சிவஞான�ேச��� �த�ைமயைடயா�. இ� நிைலயினா� பிறழா நிக��சியா� 

எ��� நிக�� இைடயறா இ��மா�. தி�வ��ேப�றிைன� க���பா� எ�தா�. எ��ேம : ஏகார� எதி�மைற. 



��தா� �த�ைமயைடயா�. இய��� மடவா�: இய��� பிறவிைன� ெபா�ளி� வ�த த�விைன; பிற�� 

இற���களி� உழல� ெச�� இய��� ெப�ணியலா�. 

(7) 

318. இரா�பக� அ�ற இட�ேத இ��� 

பரா�கற ஆன�த� ேதற� ப�கா� 

இரா�பக� அ�ற இைறய� 1 இ�ப�� 

இரா�பக� மாைய இர��ட� ேதேன. 

(ப. இ.)  மற���, நிைன���, இ���, ஒளி��, �ல���, �ண����, பாவ��, ��ணிய�� இரா�பக� எ�� 

உ�வகி�க�ப��. இரா�பக� அ�ற இட� உ��ண�வா�� திக�� தி�வ�� ெவளிநிைலய�. அ�விட�ேத மறவா 

நிைன�ட� இ��� பிற ெபா��கைள எ�ணி�ழ�� எ�ண�� நீ�க� தி�வ��ேபறா� ேபரி�ப� ேதனிைன 

மய��� க���பா� ஒ�ஞா��� ப�கா�. சிவெப�மா� இர� பக� எ�� கணி�க�ப�� கால ெம�யிைன� 

கட�தவ�. அ� கால ெம�யிைன�� நட��பவ�. அதனா� அவ� கால கால� என� சிற�பி�� அைழ�க�ப�வ�. 

அதனா� இர� பகல�ற இைற என ஓதின�. அ�விைறவ� தி�வ�யி�ப�திைன அவ� தி�வ�ளா� �ண�வி� �ல�� 

�ண�வி� �ண�� (சகல ேகவல� சகல சகல�) என மாைய�க� நிக�� ஈரிட��� உழ�� யா� எ�திேன�. 

எ�திேன� எ��� ஒ�ெசா� ெசா�ெல�சமாக வ�வி�� ���க. ெம� - த��வ�. 

(அ. சி.)  பரா�� - ேவ� ஞாபக�. 

(8) 

319. ச�திைய ேவ��� சமய�ேதா� க���ப� 

ச�தி அழி�த� த�ைம மற�தலா� 

ச�தி சிவஞான� 2 த�னி� தைல�ப��� 

ச�திய ஞானஆ ன�த�தி� சா�தேல. 

(ப. இ.)  அ�ைன ெம�ெய�� ெசா�ல�ப�� ச�தி த��வ�தி��ள ஓ� ஆவியா� ெச�ய�ப�ட� 

கல�பிலா� ச�தி ெநறியாகிய 

1. ஆல�. ஆ�ர�. 7. 61 - 1. 

" �ழலா�. அ�ப�, 4. 93 - 6. 

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



��த சா�த�. இ�ெநறி ஓ�� அறிவி� ெபா�� ஓ��� அறி�யி�, சா�� அ�� மாற� சா�த� எ�பதனா� உலக�� 

உயி�� ச�தியி� திரிெபன� ���. அ� ச�தியி�க� ஒ���வேத வீ�ேபெற�ப. இ� க���ைடயா� சி�த�. இ� 

ெநறியின� வாம மத�த� என�� அைழ�க�ப�வ�. இவ�க� ச�தி வழிபா����� க�ளிைன ேம� ெகா�வ�. 

இவ�க� மய��� க�ளிைன��� திய�க�றலா� த�ைம மற�கி�றன�. மற�கேவ ச�தியழிகி�ற� அஃதழியேவ 

க�திய ச�தி வழிபா�� உட� அழிகி�ற�. இ� மய��� க�ளிைன���ணா� ச�திைய� சிவ��� ேவறாக�� 

க�தா� ச�திய�ளா� சிவஞான� ைகவர� ெப�றவ�, இய�ைக உ�ைம அறி� இ�ப உண���வா� தி�வ�� ேப�றி� 

சா�� சிற�பிைன எ��வ�. ச�திேய சிவஞான� எ�ற�� ஒ��. அ� 'ச�தியி� வ�ேவ ெத�னி� தைடயிலா 

ஞானமா��' எ��� தமிழாகம�தா �ண�க. 

(அ. சி.)  சமய�ேதா� - வாம மத�தா�. 

(9) 

 

 

 

320. ச�த� அ��தரி� ச�தி அ���டா� 

ச�தி அ��தரி� ச�தன அ���டா� 1 

ச�தி சிவமா� இர���த� ��ைவ�க� 

ச�திய� எ�சி�தி� த�ைம� மாேம. 

(ப. இ.)  ச�தைன அ�த� எ��� ச�திைய அ�ைனெய��� அைழ�ப�. அ�த� அ�ைனைய� த��� 

ேபெரா��க� ேப�ழியி� ஒ��கி� ெகா�வ�. பி�� உலக� ேதா�றமா� மா�கழி� தி�வாதிைரயி�ேபா� 

அ�வ�ைன ெவளி�ப��த�ப�வ�. இ�ேவ ச�த� அ��தரி� ச�தி அ���டா� எ�ப�. ச�தி அ�� எ�ப� 

வன�பா�ற� அ�ல� பைர என�ப��. இ� வன�பா�றலாகிய ச�தி சிற�த அ�ைள� த�� அ�வ�� நட�பா�ற� 

என�ப��. நட�பா�ற� ஆ�யி�கைள விைன�கீடாக உல� உட�க�ட� ���� ெச�ெநறி� க� ெச���வ�. 

ெச��தி� சிற�பா� தி�வ�� ேப�றிைன எ��வி�க நட��வி�பி�. அ�ப� நட��வி�பி��ெகா�� ெச�றா� 

ச�த� அ�ளாகிய தி�வ��ேப��டா��. ச�தி சிவமாகிய இர��� ஆ�யி�கைள ஆ�ற� அ�� அறி�களாகிய 

த��� அட�கி�ெகா���. அதனா� ��விலா நிைலேபறா� வா�ைம�� எ��ண� ேபறாகிய சி�தி�� 

எ�ைமயி� எ��� எ�க. நட�பா�ற�: மைற�பா�ற�; திேராதான ச�தி. 'சிவயநம' வ: வன�பா�ற�. ந: நட�பா�ற�. 

ச�தி எனி�� ஆ�ற� எனி�� தி�வ�� எனி�� ஒ�ேற. அ�தி�வ�� அைன��யி���� அ�ளி�பா��ைன� 



ெச�ய ேவ��� என� ெபா� வைகயா� அறி��� அறிவி��� நி���; அ�ெபா�� அ�தி�வ�� ேபரறி�� 

ெப��தி� என� ேபச�ெப��. இ�ேவ தைடயிலாஞான� என�ப��. தைடயி�ைம தனி� தனி உயி�க��� ெச�வி 

வ�வி�த�ெபா��� ஏ�� �ரியா� எலலா���� அ�� �ரிய ேவ��ெமன� ெபா�வைகயா� தி���ள� 

ெகா��த�. இ�, ம���வ� ேநாயாளி�� ேநா� நீ�க ேவ�� ெமன ��ள�ெகா��தைல�� 

 
1. சிவ�ச�தி. சிவஞானசி�தியா�, 2. 4 - 5. 

" மி�னிைட�. 8. தி��ெபா���ண�, 13. 

" தவள�த 8. தி��ேகாைவயா�, 112. 

ம���� ம���வைன�� அைம�பி�தைல�� ஒ���. உ�ள�ெகா��தைல அறி�ெதன��, அைம�பி�தைல 

அறிவி�ெதன�� ஓதின�. பி�� அ��யி�க�ட� விரவி அ��யி�களி� அ�� அறி� ஆ�ற�கைள� தனி�தனி 

விள�கிய�ள�தி���ள� ெகா�டநிைல ேபரா�ற� ெப��தி� எ�� ேபச�ெப��. இதைனேய ஆதிச�தி எ�ப. 

தி�வ��வ நாயனா� ஓதிய�ளிய �த� தி���றளி� ேபச�ெப�� ஆதிெய�ப�� இ�ேவ. அ�வாதி தனி�தனி 

ஆ�யி�களி� அறிைவ இைய�திய�கி விள���கா� ஞான� என��, அ�ைப விள���கா� இ�ைச என��, 

ஆ�றைல விள���கா� கிரிைய என�� ேபச�ெப��. இ��ைறயி� தி�வ�� ஒ�றைனேய ேபரறி�� ெப��தி�, 

ேபரா�ற� ெப��தி�, அறி�� ெப��தி�, அ���ெப��தி�, ஆ�ற� ெப��தி� என ஐவைகயாக ஓ�கி�ேறா�. 

ேபரறி� ேபரா�ற� அ�பறிவா�ற��டனா�, ேசர� ெப��தி�ைவ� ேதா� எ�பதைன நிைன���க. இவ�ைற�ைறேய 

பராச�தி, ஆதிச�தி, இ�சாச�தி, ஞானச�தி, கிரியாச�தி என� கிள��வ�. ஆ�யி�களி� அ�பறிவா�ற�கைள 

விள��� நிைல தனி�தனி நிைலயாதலி� இ�நிைல தைட ெச�ஞான� என�ப�ட�. அ� கதிெராளி யா��� ஒ� 

ெப�றி�தா� விள�கி� ெச��தைல�� ெபா��களி� ேம�சா� வா��ப�� நிழலா� தைட��� ெச��வதைன�� 

ஒ���. 

தைட���� நிைல ம���வ� 'ேநா�நா� ேநா��த� நா� அ�தணி���, வா�நா� வா��ப� ெசய�' 

(948) எ��� ெச�தமி�� ெபா�மைறயி� ஓதியா��� தனி�தனி� �ைண�ரி�� நிைலயா��. இத�க� 

ஓத�ெப�� நா�த� ���� �ைறேய அ�பா� அறிவா� ஆ�றலா� ெகா��� ஆ�வாக��, வா��ப� ெசய� 

ேபரா�ற� ெப��தி�வி� தி���ள� �ரிவாக�� ஒ� �ைடயாக� ெகா�க. 

(அ. சி.)  ச�த� - சிவ�. 

(10) 

321. த��வ� நீ�கி ம��நீ�கி� தானாகி� 



ெபா��தவ� நீ�கிெம�� ேபாக��� ேபாகிேய 1 

ெம��த சக��� வி��� பரான�த� 

சி�திய தா��� சிவான�த� ேதறேல. 

(ப. இ.)  மாயாகாரிய ெம�யாகிய த��வ� ��ப�தா��, இ� ெம�யி� காரியமாகிய ெம�யா�க� எ�� 

ெசா�ல�ப�� தா��விக� அ�ப�� ஆகிய ெதா���றா� ெம�களி� ெதாட���ைமயிைன� தி�வ�ளா� 

க��ண�த� த��வ நீ�க� என�ப��. அஃதாவ� அ� த��வ� ��ட� ஆ�டவனா� தர�ப�ட அவன� 

உைடைம� ெபா��. அைவ ஆ�யி�க�� இரவ� ெபா��. ஆனா� உயி�க� இ���ைமயிைன மற�� த�க�ேக உரிய 

உைடைம� ெபா��க� எ�� பிைழபட எ��கி�றன. அ� பிைழயிைன� ேபா�கி விைழத�க உ�ைமயிைன ேநா�கி 

ஒ��வேத த��வ நீ�க� இ���ைம நாயனார�ளிய '�ைவெயாளி ஊேறாைச நா�றெம� ைற�தி�, வைக 

ெதரிவா� க�ேட உல�' (27) எ��� ெச�தமி�� ெபா�மைற 

 
1. அ�க�ைத அ�ப�, 4. 75 - 8. 

" த�ைனயா. 12 . த��தா� - 182. 

யா� உணரலா�. த��வ உ�ைமயிைன உண�வதா� காண�ப�� ெபா��ைகைன��� நிைல��ெமன இ��சா�பா� 

எ��� ம�� நீ���. நீ�கேவ என� என�ப�� உல�ட� ப�� அ��. அறேவ ஆ�யி�க�� எ��� �கலிடமா� 

அ�� �ைணயா� த� நிைல ேதா��� ேதா�றேவ தானாகி நி���. நி�கேவ நிைலயா� ெபா��கைள வி��பி� 

ெச��� ேவ�வி �தலிய ெபா��தவ� நீ�க�ப��. அ� நீ�கேவ நிைலயாத ெபா��ேபாக�� கழி��. 

தி�வ�யி�பமாகிய ெம��ேபாக��� ெச��� உ�ைமயான தி�வ��ண�வா� தி�வ�� நிைனவி� த��தேல 

ெம��லக �க�வா�. அதைன �க��� ேபரி�ப� ெப�வா�விைன� ைக�ட� ெச��� நிைல ஏ�ப��. இைவ 

அைன��� சிவான�த� ேதற� ப��வதா� ஏ�ப�வன. உ��வி��: ேதா�றாமலட�க� ெச�� எ�ப�� ஒ��. 

(அ. சி.)  த��வ� - 96 த��வ�க�. 

(11) 

322. ேயாகிக� கா�க�� ஒ�மதி ஆன�த� 

ேபாத அ�ைத� ெபாசி�தவ� எ�சி�தி 

ேமாகிய� க���� �டரா� ேமாக��� 

ஆ�� மத�தா� அறிவழி� தாேர. 1 



(ப. இ.)  அ�ளா� அக�தவ� �ரி�� ேயாகிக� காலாகிய உயி��பிைன ந�நா� வழியாக� ெச��தி� ��வ 

ந�வாகிய மதிம�டல�தி�� ஏ��வ�. ஏ�றி ஆ��� ேதா��� இய�ைக உ�ைம அறி� இ�பமாகிய 

தி�வ��ண�வமி�ைத �க�வ�. அ�ஙன� �க��தவ� சிவெப�மான� எ��ண� சி�தி�� எ��வ�. எ��வ� 

எ�ப� அவா� நிைலயா�. வ�த�. அறிவழி க�ளிைன உ�� பி��� உ�ண� ெப�ேவ�ைக ெகா�� உ���� 

உழ�� ேமாகிய� �டராவ�. ேமாக� ெப�கிய மத�தா� அறிவழி�தவராவ�. 

(அ. சி.)  கா�க�� - பிராணவா�ைவ அட�கி. ேபாத அ�� - ஞான அ��. ஆ� மத�தா� - அ� 

சமய�தவ�. 

(12) 

�த� த�திர� ����. 


