
��றா� த�திர� 

[வீராகம�] 

1. அ�டா�க ேயாக� 

(அக�தவ� எ��) 

531. உைர�தன வ�கரி ஒ�� ��ய 

நிைர�த இராசி நிைற�ைற எ�ணி� 

பிைர�சத� எ��� ேபசிேய ந�தி 

நிைர�த இயம� நியம�ெச� தாேன. 

(ப. இ.)  வி��த�� எ��த�� த��த�மாகிய உயி���� பயி�சி�ைடயா� பதினா� வி���� ப�னிர�� 

உ�ளி���� ஏைனயா� ேபால�றி� பதினா�ேம உ�ளி��க� பழகிவி�வ�. அத�ேம� வி��த�� எ��த�மி�றி� 

த��தலாகேவ நி�ப�. எ�ெப�� ேயாக �ைறகைள�� எ��திய�பிய ந�தி தீதக�ற�� ந�றா�ற�� ஆகிய 

ெச��ைறகைள அறெநறிெயா�க வ��த�ளின�. வி��த� - இேரசக�. எ��த� - �ரக�. த��த� - ��பக�. 

வ�கரி : வ�க� - �திைர� க�வாள� �தலியன. அ� வ�கரி என நி�� ஆ�ெபயரா� உயி���ைச� �றி�கி�ற�. 

இராசி - ஈ��� ப�னிர�� எ��� எ���ெபய� விள�கிநி�ற�. இயம� - தீதக�ற�. நியம� - ந�றா�ற�. 

(அ. சி.)  வ�கரி - ���. நிைர�த இராசி -12. பிைர�சத� - ேயாக�. 

(1) 

532. ெச�த இயம நியம� சமாதிெச� 

��ய� பராச�தி உ�தர ��வ 

ெம�த கவச நியாச�க� ��திைர 

எ�த �ைரெச�வ� இ�நிைல தாேன. 

(ப. இ.)  தி�வ�ளா� இயமமாகிய தீதக�ற��, நியமமாகிய ந�றா�ற�� ெச�� ேபா�தவ� ெநாசி�பாகிய 

சமாதிைய எ��வ�. தி�வ�� உ�தரமாகிய பி��� ��வமாகிய ���� நட�பா�ற� வன�பா�ற�களாக மா�த� 

ேவ���. அ�ெபா�� 'சிவய நம' என நி�ற� சிவயசிவ எனவ��. உ���� ெதா�த��ரிய தி��ைற� தி��பதிக� 

'தி�வ�கமாைல�' தி��பதிகமா��. சமாதி - ெநாசி�� . பராச�தி - வன�பா�றலாகிய தி�வ��. உ�தர� - பி��; 

நட�பா�ற�. ��வ� - �த�; நட�பா�ற� ��னிைலயாகிய வன�பா�றலாக மா�த�. இஃ� எ�வாெறனி� சிவயநம 

எ�ப� சிவயசிவ என� கணி�த�. கவச� - ேபா�ைவ. நியாச� - (ெந��, தைல, ��மி, க�, ைக, க�வி எ��� 

உ���� ெபா��கைள� சிவ�ைடைம 



எ�� க�தி�) ெதா�த�. இஃ� இர�� வைக. ஒ�� உட��. ம�ெறா�� ைக என�ப��. அதனா� நியாச�க� 

என� �ற�ப�டன. ��திைர - ைகவிர�களா� ெபா�� �றி��� அைடயாள�க�. இ�நிைல இ�த �ைற�ப�. 

(2) 

533. அ�ெநறி இ�ெநறி எ�னாத� டா�க� 

த�ெனறி ெச�� சமாதியி ேலநி�மி� 

ந�ெனறி ெச�வா��� ஞான�தி ேலகலா� 

��ெனறி யாக�தி� ேபா�கி�ைல யா�ேம. 

(ப. இ.)  அ�ெநறி இ�ெநறி எ�� த�மாறி� �றா�, அக�தவமாகிய எ������ ெகா�ட ேயாகெநறிேய 

ெச�� சமாதியாகிய ெநாசி�பி�க� நிைலெப�� நி���க�. இ�தைகய ந�ெனறி�க� ெச�வா��� 

ஞானமாகிய தி�வ��ண�� எளிதிென���. அ�தைகேயா� ஊனைட�த உட�பி� ��தா�. அ�ெநறி இ�ெநறி 

எ�னா� - அக�தவமாகிய ேயாக���� ேவ�ப�ட வழிகைள� பய�த�வன எ�� ெகா�ளாம�. ந�ெனறி - ந�ல 

அக�தவ�. ஆக�தி� ேபா�கி�ைல - மீ��� ஓ�ட�பி� ��� பிற�பி�ைல. 

(3) 

534. இயம நியமேம எ�ணிலா ஆதன� 

நய�� பிராணாயா ம�பிர�தி யாகார� 

சயமி� தாரைண தியான� சமாதி 

அய��� அ�டா�க மாவ� மாேம. 

(ப. இ.)  தீதக�ற�, ந�றா�ற�, அளவிலா இ��ைக, வளிநிைல, ெதாைக நிைல, ெபாைற நிைல, நிைனத�, 

ெநாசி�� எ��� வழி�ைற� தவநிைல பயி�த� ேவ���. இயம� - தீதக�ற�. நியம� - ந�றா�ற�. ஆதன� - 

இ��ைக. பிராணாயாம� - வளிநிைல. பிர�தியாகார� - ெதாைக நிைல. தாரைண - ெபாைறநிைல. தியான� - 

நிைனத�. சமாதி - ெநாசி��. 

(அ. சி.)  அய�� - ந�வழி�ப����. 

(4) 

2. இயம� 

(தீதக�ற�) 

535. எ���நீ� ெப�யி�� எ��� திைச�� 

ெச��த ணியம�க� ெச�மிென� ற�ண� 



ெகா��த� பவள� �ளி�சைட ேயாேட 

அ��திய நா�வ�� க���ரி� தாேன. 1 

(ப. இ.)  தைலைம�பா�ைடய தி�வ��ட�ணளி� பவழ���றைனய �ளி�சைடேயா� சிவெப�மானாவ�. 

அவ� ஆலம� ெச�வனாக வீ�றி��த�ளி� தி�வ�யி� அ��திய நா�வ���� தி�வ�� �ரி�தன�. எ�ெப�� 

திைசயி�� ேமக�க� கட�நீைர �க�� ெப�யி�� அத��� காரண� ��� நீ�க� ெச��ேபா�த 

நியம�களாகிய ந�றா��தேலயா�. ஆதலா� ேம�� ெதாட��� ந�றா��தைல� �ரி��க� எ�ற�ளின�. 

ந��ைழ�பா� ெப�ற ந��திய� தீதி�றி வ�த ெபா�ளா��. அ� ெபா�� அற�ைத�� இ�ப�ைத�� உற� 

ெச���. ஆனா� அ�வற�� இ�ப�� ெதாட��� நிக�வத�� நைட�ைறயி� அ� ெபா�ைள ேம�ேம�� ஈ��த� 

ேவ��ம�லவா? அஃ� இத�� ஒ�பா��. எ��� - (�கி�க� கட�நீைர��� வி�ணி�) எ���. த� - 

அைமதி. அ��திய - தி�வ�ய�பி� உ�தியாய. நா�வ� : ந�ெனறியாகிய சீல�, ேநா��, ெசறி�, அறி� எ��� 

நிைல நா�கிைன�� ைக�ெகா�ேடா�. 

(அ. சி.)  அ��திய நா�வ� - ந�திக�. நா�வ� - சனக� - சன�தவ� - சனாதன� - சன��மார�. 

(1) 

536. ெகா�லா�ெபா� �றா� களவிலா� எ��ண� 

ந�லா� அட�க �ைடயா� ந��ெச�ய 

வ�லா� ப����பா� மாசிலா� க�காம� 

இ�லா� இயம� திைடயி�நி� றாேன. 

(ப. இ.)  பதிெனா� அ��ெசய�க� இத�க� ஓதிய�ள�ப�டன. இவ�ைற வி�மிய உயிரி�� 

வி�மியதா�� ைக�ெகா�� ஒ��� தீதக�றலாகிய இயம�� நி�ேறா� ஓ�� ந�ெனறியாள� ஆவ�. உயிைர 

உட�பினி��� பிரி�பேத ெவளி�பட� ெதரி�த ெகாைலயா��. உ�ைமயா� ேநா��வா��� ஓரறி��த� ஆறறி� 

ஈறாக� ெசா�ல�ப�� எ�வைக�யி���� சிறிய��ப� இைழ�ப�� ெகாைலேயயா��. ��ப இைழ���� 

ேந��கமாகேவா மைற�கமாகேவா �ைண�ரிவ�� ெகாைலேயயா�. அதனாேலேய தி�வ��வநாயனா�� 

�லா��ட�� ெகாைலேய எ�� அ�ளின�. ெப�� ��ப�� ெகாைல எ��� ெசா�லா� ஆள�ப�� வழ�� 

ேநா�கி� அ�ேதா உயி� நீ��� ���� ெசய�� மா�ற�� இ��ேபா�� ெவ�ளி�ெபா�ளாவ�� ெம��பா����ரிய 

ெபா��நிைல�கள� நா�� வ�மா� : 

"உ��பைற ��ேகா ளைலெகாைல ெய�ற 

ெவ��ப வ�த ெவ�ளி நா�ேக." 



- ெதா�. ெபா��: 58. 

 
1. ெக��ப�உ� தி���ற�. 15. 

537. ஆதிைய ேவத�தி� அ�ெபா� ளாைன� 

ேசாதிைய அ�ேக ��கி�ற அ�கிைய� 

பாதி�� ம��� பராச�தி ேயா�ட� 

நீதி �ண��� நியம�த னாேம. 1 

(ப. இ.)  எ�லாவ����� ���தலா�� காரணமாயி��பவ� ஆதி. ெச�தமி�மைற�� அ�தமி� 

ெபா��மா� விள��பவ� சிவ�. அக�ற அறி�� ேபெராளியாக��ளவ� அவேன. ��� தீயாக��ளவ�� 

அவேன. தி�ேமனி ெயா��� ெப��றாக� திக�பவ�� அவேன. தி�வ�ளா� இ���ைம�ண��ேதா� நீதி 

�ண��ேதானாவ�. பாதி�� - தி�ேமனி�க� ஒ�பாதியி�. நீதி �ண��தா� - தி�வ�ளா� �ைற�ப� க�� 

வண�கினவ�. நியம�தா� - அக�தவ�ேதா�. அக�தவ� - ேயாக�. 

(1) 

538. ��ைம அ��� ���க� ெபாைறெச�ைவ 

வா�ைம நிைலைம வள��தேல ம�றிைவ 

காம� கள� ெகாைலெயன� கா�பைவ 

ேநமியீ ைர�� நியம�த னாேம 2. 

(ப. இ.)  அக��ற� ��ைம. அ��, ஊ� �தலியன ���கி� சி�கனவா��, ெபா�ைம, ெச�ைம வா�ைம, 

நிைலைம (மான�), காமமக�ற�, களவக�ற�, ெகாைலயக�ற� ஆகிய ப��� ந�றா��� ப�பா��, ஊ� ���க� 

வ�� தி�வ��வ� தி��பா�டா�ண�க. 

"இழிவறி� ��பா�க� இ�ப�ேபா� நி��� 

கழிேப� இைரயா�க� ேநா�." 

- 946. 

 
1. ஆதியாைன. அ�ப�, 5. 94 - 6. 

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

" த�ைன�தா�. தி���ற�. 209. 



ஈ��� காம� : ப�மைனவியைர மண�த��, ஒ� மைனவிமா��� (ஒ�த நிைலயினரா�� சிவ� நிைனவினரா� 

மக�ேப�றி� ெபா���� ��வேத காத���ட�.) காத��ைறயி�றி� ��வ�� காம���டமா��. 

அ�வ�ெபா�ளி� அ�� ெச�வ� காத�. உ�வ�ெபா�ளி� அ�� ெச�வ� காம�. காத� உயிரி�மா��� காம� 

உட�பி� மா��� ெச�வ�. காத� ��டமி�றி� காம���ட� ��த�� காம� ஆ� கள� : தா� ஒ�கேவ��ய 

ஒ��க�ைறகைள� தவி����, நிைன������ ெச�வன��, த� ேதைவ��ேம� ப�ட�கைள� 

ெதா���ைவ�த�மா�. ப�ட�க� ஊ�, உைட, உைற�� �தலியன. ெகாைல: த��யி� பிற�ப��� சிற��ற 

�யலா� �ய�� �ய�சி ெகாைலயா��. நிைலைம - உ�தி�ைடைம. காம� ெகாைல கள� - இ� ���� அக�ற�. 

ஈைர��� - �றி�தப���. 

(அ. சி.)  ேநமி - நியம�ைத உைடயவ�. 

(2) 

539. தவ�ெசப� ச�ேதாட� ஆ�திக� தான� 

சிவ�ற� விரதேம சி�தா�த� ேக�வி 

மக�சிவ �ைசெயா� மதிெசா�லீ� ஐ�� 

நிவ�பல ெச�யி� நியம�த னாேம. 1 

(ப. இ.)  'உ�றேநா� ேநா�ற� உயி��� உ�க� ெச�யாைம'யாகிய தவ��, தி�ைவ�ெத��ைத� 

கணி�தலாகிய ெசப��, சிவைன நிைன�தலாகிய மகி���, ��ெபா���ைம ைக�ெகா�வதாகிய ெம��ெபா�� 

ஆ�திக��, சிவன�யா�க���� பணி�� உ�ளன. உவ�� ெகா���� தான��, சிவைன வழிப�� விரத��, 

ெச�தமி�� தி��ைற சி�தா�த ��கைள ஓத��, ஓ�வி�த��, ேக�பி�த��, ேக�ட��, நாட�� �தலிய 

நயனா� ெம��ண�� ேவ�வி ஐ��� ெச�த��, தி�ைவ�ெத��தா� ஓ��� அக�தழ��, தி�ைவ�ெத��தா� 

�ரி�� அக��ைச��, அ�ளா� சிவைன மறவா நிைனவா� உறெவன� ெகா��� ஒ�மதி�� எ�� ெசா�ல�ப�� 

ப��� ந��� ந�றா�றலி� வி�தா��. ச�ேதாட� - மகி��சி. ஆ�திக� - கட�� ேகா�. 

(அ. சி.)  சி�தா�த� ேக�வி - ைசவ சி�தா�த ��களி� ��� ெபா�ைள� ேக�ட�. மக� - வி��� 

�தலிய ஐ�ெப� ேவ�வி. நிவ� - நிப�. இைவ ேபா�ற ந�ெசய�க�. 

(3) 

 
1. ஞான�. சிவஞானசி�தியா�, 8 : 2 - 13. 

4. ஆதன� 



(இ��ைக) 

540. ப�கய மாதி பர�தப� ஆதன� 

அ��ள வா�இ� நா�� அவ�றி�� 

ெசா�கி�ைல யாக� �வ�திக ெமனமிக� 

த�க இ��ப� தைலவ� மாேம. 

(ப. இ.)  தாமைர இ��ைக �தலாக இ��ைக பலதிற�ப��. அவ��� எ�ேபரி��ைக நனிமிக� சிற�தன. 

அ�ெவ�ட����, ��ற��ைற ஏ�� இ�லாத இ��ைக, எ�லாரா�� ஒ��� வைக ைக�ெகா�ள�ப�� இ��ைக 

�வ�திக� எ�ப. �வ�திக� எ�ப� ெதாைட��� �ழ�கா�� ந�ேவ இர�� உ�ள�காைல�� ெச��தி 

இ�மா�தி��ப�. �வ�திக ஆதன� - இ�மா�பி��ைக. ப�கயமாதி - தாமைர இ��ைக �தலாக. இ�நா� 

மவ�றி�� - அவ�றி�� இ�நா�ெமன மாறி� ெபா��ெகா�க. 

(அ. சி.)  ெசா�� - ெசா�� எ�பத� ெமலி�த�; ��ற�. �வ�திக� - எ� சரி�ப�கிறேதா அ�; �கமான�. 

(1) 

541. ஓரைண ய�பத ��வி� ேமேலறி� 

டார வலி�தத� ேம�ைவ� தழ�ற� 

சீ�திக� ைகக� அதைன�த� ேம�ைவ�க� 

பா�திக� ப�மா சனெமன லா�ேம. 

(ப. இ.)  ப�மாதனமாகிய தாமைர இ��ைக : இர�� கா�கைள�� மா�றி� ெதாைடேம� உ�ள�கா� 

மல��தி���மா� வலி�தி���ைவ�த� ேவ���. பி�� அ� மல��த கா�களி�ேம� இ�ைகக�� ேகா�� 

மல��தி���மா� ைவ�த� ேவ���. ந�றா� நிமி��தி��� ேந��கமாக ேநா��த� ேவ���. இ�ேவ 

ப�மாசனமா��. அைண - ஓர�. 

(அ. சி.)  ஊ� - ெதாைட. 

(2) 

542. �ரிசி� வல�காைல� ேதா�றேவ ேம�ைவ�� 

அரிய �ழ�தாளி ல�ைகைய நீ�� 

உ�சி ெயா��ட� ெச�ேவ யி��தி� 

பரி� ெப�ம� ப�திரா சனேம. 



(ப. இ.)  ப�திராசனமாவ� : ��றம�ற வல�காைல ெவளி�ேதா��மா� இட�ெதாைடயி�ேம� ைவ�� 

இர�� �ழ�தா�களி�� அ�ைககைள ேமேனா��மா� அைம�� நீ�� உட�ைப� ெச�ைவயாக 

நிமி��தி���மா� ெச�� பயிற� ப�திராசனமா��. இ� வி��ைகயா� உட� தள��சியி�றி� 

கிள��சி�டனி����. 

(அ. சி.)  �ரிசி� - ��றம�ற. உ�கியி�� உட�-ெநகி�� உட�. 

(3) 

543. ஒ�க அ�யிைண ��வி� ஏறி�� 

��கி �டைல �ழ�ைக களி�ஏ�றி� 

ெதா�க அறி�� �ள�கா தி��தி�� 

���ட ஆசன� ெகா�ள� மாேம. 

(ப. இ.)  பாத�க� இர�ைட�� மா�றி� ெதாைடயி�ேம� ஏ�மா� ெச�தைம��, உட�பி� ப�ைவ 

�ழ�ைக தா��மாறைம�� அைசவி�றியி��த� ேகாழியி��ைகயா��. ��கி - அ��தி; ��கிெய��� 

திைச�ெசா�லி� திரி�. ���ட ஆசன� - ேகாழி இ��ைக. 

(அ. சி.)  �ள�கா� - அைசயாம�. 

(4) 

544. பாத �ழ�தாளி� பாணி கைளநீ�� 

ஆதர ேவா��வா� அ�கா� தழ�ற� 

ேகாதி� நயன� ெகா���கி ேல�ற� 

சீ�திக� சி�கா தனெமன� ெச��ேம. 

(ப. இ.)  �ழ�தாளி�ேம� பாத�ைத ைவ�� அவ�றி�ேம� ைககைள நீ��, வி���ட�ேம� ேநா�கி, 

��றம�ற க�க� ��கி� �னிைய ேநா��மா� இ��ப� சி�காதனமா��. சி�காதன� - அரிமா இ��ைக. 

(அ. சி.)  பாணி - ைக. ெகா� ��� - ��� �னி. 

(5) 

545. ப�திர� ேகா�க� ப�கய� ேகசரி 

ெசா�திர� வீர� �காதன� ஓேர�� 

உ�தம மா�� ஆசன� எ�ெட��� 

ப�ெதா� �� பலஆ சனேம. 



(ப. இ.)  ப�திர�த� �காதன� ஈறாக� ெசா�ல�ப�� இ��ைக ஏ�� ேமலானதாக� ெசா�ல�ப��, மா�� 

ஆசன�� ேசர எ�டா��. மா�� ஆசன� - �வ�திக�. இவ��ட� ெசா�திர� �காசன� ��ட� ப�தா��. 

இ�ப�ேய எ�ெட�� ஆகிய அ�ப�� நா��, �� �தலிய இ��ைகக� அளவி�லன. தி��லநாயனா� ஓதிய�ளிய 

இ��ைக எ�ேடயா�. எனி�� பிற� ெகா�ைககைள� ��� �ைறயி� பிற�� ெகா�ள�ப�டன. இஃ� எ�வைக 

மத�க�� ஒ�றாகிய 'உட�பட�' எ��� �ைறயா��. 

(6) 

5. பிராணாயாம� 

(வளிநிைல) 

546. ஐவ��� நாயக� அ���� தைலமக� 

உ�ய�ெகா� ேட�� �திைரம� ெறா���� 

ெம�ய���� ப��� ெகா���� ெகாடா�ேபா�� 

ெபா�யைர� ��ளி வி��தி�� தாேன. 1 

(ப. இ.)  ஐவ�களாகிய ஐ�ெபாறிக��� தைலவ� ஆ�யிரா��. ஐ�ெபாறிகைள�� உ��பாக�ெகா�� உட� 

உ��பியாக� திக�கி�ற�. அதனா� அ� �டைல ஐவ� வா�� ஊெர�றன�. அ������ தைலமக� மன�. அ� 

தைலமக� நாயகனாகிய ஆ�யிரா� தைலவ� உ��மா�ெகா�� ஊ�� �திைர ஒ�� உ��. �திைர ஈ�� 

உயி���. உயி��� எனி�� பிராணவா� எனி�� ஒ�ேற. ெம��ைமயாக அக�தவ�பயி�சி �ைடயா��� அ� மனமாகிய 

�திைர அட�கி� ப���ெகா��� ஒ���. �ைறயான பயி�சியி�லாத ெபா�ய���� ப���ெகாடா� ��ளி எ��� 

அவைர� கீேழ வீ��தி� தா� ேவ��யவா� ஆ�வ��ட� ெச��வி��. 

(அ. சி.)  ஐவ�. ஐ�ெபாறிக�. ஊ� - உட�. தைலமக� - மன� �திைர - பிராணவா�. ப���ெகா���� - 

வச�ப��. ��ளி வி��தி�� - வச�படா�. 

(1) 

547. ஆரிய ன�ல� �திைர இர��ள 

வீசி� பி���� விரகறி வாரி�ைல 

�ரிய நாத� ��வி� அ��ெப�றா� 

வாரி� பி��க வச�ப�� தாேன. 

(ப. இ.)  �திைரைய� ெச���� ஆரியனாகிய மன�ேதா� ந�லவ�. �திைரயாகிய உயி��� இ�வைக. 

ஒ�� வல�பா� நா�; ம�ெறா�� இட�பா� நா� இவ�ைற �ைறேய பி�கைல இைடகைல எ�ப. அ��யி��பிைன 



வி��த�� எ��த�� ஆகிய ெசயைல� ேபா�� த��தைல� ெச�வதாகிய வீசி�பி���� வழி யறியா� 

மய��கி�றன�. தி�வ�� வல�தா� ந�ெனறி நா�ைமவழி ெயா�கினா� சிவ�� எ��த�ளிவ�� ஆ�ெகா�வ�. 

அவரி� தி�வ�� ெப�றா� அ� �திைரயாகிய உயி��பிைன வய��ப���த� எளிதா��. ஆரிய� - ெப�ைமமி�க 

மன�. விர� - உபாய�; �ைறைம. �ரிய - ��ணிய அறி��ள. வாரி - ேச���. 

(அ. சி.)  ஆரிய� - மிேல�ச�. �திைர இர�� - இைடகைல பி�கைல விர�-உபாய�. 

(2) 

548. ��ளி�� மி�க �ரவிைய ேம�ெகா�டா� 

க���ண ேவ�டா� தாேன களித�� 

��ளி நட�பி��� ேசா�� தவி��பி��� 

உ�ள� ெசா�ேனா� உண��ைட ேயா��ேக. 

 
1. உயிரா. அ�ப�, 6. 25 - 1. 

" ஊனி. ச�ப�த�, 3. 22 - 3. 

2. காய��� தி���தியா�, 43. 

(ப. இ.)  ��ளாகிய பறைவயி�� மி�க விைரவாக� ெச��� �திைரயிைன� சிவ��வின�ளா� 

ேம�ெகா�டா� �ற�ேத காண�ப�� க���� களி�ெப��த� ேவ�டா. (319) தாேன அக�தி�க� 

அளவி�லாத களி���டா��. ேம�ெகா��த� - அட��த�. உயி���� பய�சி�ைடயாைர� ��ளிநட��� பீ�ேச� 

நைடயினரா���. ேசா�ப� வராம� த����. தி�வ��ண�� ைகவர�ெப�� ெச�ெநறியாள��� ெம��ைம 

எ���ைர�தன�. �திைர�� ஒ��� ப�ெளன ஒ�கா� ெப���க�� ெதா�கா�பிய�� அ�ளின�. அ� வ�மா�. 

"விைனவயி� பிரி�ேதா� மீ��வ� காைல 

இைட��ர ம��கி� றவி�த லி�ைல 

உ�ள� ேபால ���ழி �த�� 

��ளிய� கலிமா �ைடைம யான." 

- ெதா�. ெபா�� : 194. 

கலிமா -  �திைர. 

��ெள�ப� ஈ��� பறைவ� ெபா�வ��. பறைவயி� ஓ� இன� ��ெளன�ப��. அ� �� 

��ைடயினி��� ெவளிவ�த அ�ெபா�ேத பற��� இய�ப�� வா��த�. அஃ� ஈ�ைட�� நனிமி� 



ெபா��தமா��. ஆ�யி�� நில�தி� பிற�த�� ஏெதா� �ைண�� இ�றி� தாமாகேவ ���வி�� 

வா��கி�றைத� கா�கி�ேறாம�ேறா? ஆதலா� ��ைடயினி��� ெவளிவ�த�ட� பற��� ��ேள ஒ�பா��. 

இ� ��ைம ேத��� ெதளி�ேத தி�வ��வநாயனா��, 

"�ட�ைப தனி�ெதாழிய� ��பற� த�ேற 

உட�ேபா �யிரிைட ந��." 

- 338. 

எ�� ஓதிய�ளி ��ைடயினி��� ெவளிவ�த�ட� பற��ேபா�� ��ேள உட��ட� வ�த�யி� அ� �ட�ைபவி��� 

ேபாவத�� ஒ�பா�� என ஓதிய�ளின�. நிலா�கி���, தளி�ணவ��� �தலியைவ ேபா�� விய�த�க 

இய�ைகவா��த ��ைடயினி��� ெவளிவ�த�� பற���. ப�பினவாய ��ெளா�� உளெதன� ேகாட�� 

ெபா����. நிலா�கி��� - நிலைவ உணவாக�ெகா�வ�. தளி�ண���� - மைழைய உணவாக� ெகா�வ�. 

இதைன வான�பா�ெயன��, சாதக��� என�� ��ப. இ� ��ைம வ�மா�: 

"வான� பா� வற�கைள� தானா 

தழி �ளி தைலஇய �றவி� கா�வர 

வானர மகேளா நீேய 

மா��ைல யைடய �ய�கி ேயாேய." 

- ஐ�����, 418 

��ளி�மி �க - ேவக�தா� பறைவயி�� சிற�த. ேம�ெகா�டா� - அட�கி�ெகா�டா�. ��ளி 

நட�பி��� - நடனமி�� நட�தைல� ெச�வி���. ேசா�� - ம�. 

(அ. சி.)  �� - பறைவ. �ரவி - பிராணவா�. 

(3) 

549. பிராண� மன�ேதா�� ேபரா தட�கி� 

பிராண னி��கி� பிற�பிற� பி�ைல. 

பிராண� மைடமாறி� ேப�சறி வி��� 

பிராண னைடேப� ெப����� நீேர. 

(ப. இ.)  பிராணனாகிய உயி���� சிவ��வின�ளா� மன��ட� ெபா��தி அட�கி இ���மானா� பிற�� 

இற�� இ�ைல. உயி��பான� வல�பா� இட�பா� நா�களாகிய பி�கைல இைடகைலகளி� மாறிமாறி� ேபா� வ�மானா�, 



ேப����டா��. அதனா� இற��� பிற��� இறவா� வ��ெகா������. ேபரா� - பிரியா�. நைட ேப� - ேபாத�, 

வ�த�, (இற�த� பிற�த�). 

(அ. சி.)  மைடமாறி - இைடகைல - பி�கைலகைள மாறிமாறி. 

(4) 

550. ஏ�த� �ரக� ஈெர�� வாம�தா� 

ஆ�த� ��ப� அ�ப�� நாலதி� 

ஊ�த� ��ப� திர�டதி ேரசக� 

மா�த� ஒ�றி�க� வ�சக மாேம. 

(ப. இ.)  வளிநிைலயாகிய ����பயி�சி �ைற இதி� காண�ப�கிற�. ஏ�த� - �ரக�. ஆ�த� - ��பக�. 

ஊ�த� - இேரசக�. �ரக� - உ�ளி��த�. ��பக� - அட��த�. இேரசக� - ெவளிவி�த�. வாம� - இடகைல; 

இட���. ஈெர�� - பதினா�மா�திைர, அ�ப�� நா� மா�திைர, ��ப�திர�� மா�திைர. இ� பயி�சி��� 'சிவ 

சிவ' எ��� ெச�தமி�� தி�மாமைற ��விைன நா���ைற கணி��� �ய கா�ைற உ�வா��த� ேவ���. 

அ�ேபால 'சிவசிவ' எ�பதைன� பதினா��ைற கணி�� இர�� ��ைக�� அைட�� உ� நி���த� ேவ���. 

பி� 'சிவசிவ' என எ���ைற கணி�� வல��ைக� திற�� ெவளிவி�த� ேவ���. இ��ைறேய இட��கி�� 

பயி�த� ேவ��� இ�வா� மாறிமாறி இய�ற அள� ெச�த� ேவ���. சிவசிவ எ�ப� நா�� மா�திைர. 

(அ. சி.)  மா�த� - மைடமா�த�. 

(5) 

551. வளியிைன வா�கி வய�தி� அட�கி� 

பளி�ெகா��� காய� ப��கி�� பி�சா� 

ெதளிய� ��வி� தி�வ�� ெப�றா� 

வளியி�� ேவ�� வளிய� மாேம. 

(ப. இ.)  அக�தவ� பயி�சியா� உயி��பிைன வா�கி உ�தி�க� அட�கி வய�ப��தினா� உட���� 

காலவைரயைற�ப� ஏ�ப�� ��ைம �ற��� காண�ப��� அக�� ��ைம�ப�� ஒ�சிறி�� காண�படமா�டா�. 

அத�� மாறாக இளைம�ப�� கிள��ெத��� ெகா���வி��. அதைனேய பளி�ெகா��� காய� ப��கி�� 

பி�சா� எ�� ஓதின�. அக���ப�� இளைமயாக� �ற��� ெபாலி� ��ைமயாவ� எத�ெபா��ெடனி�? 

அவ�த� பயி�சியி� சிற��� 



அகைவயி� �தி��� ஒ���ண���� உ�ைம எ�ைமயா� எ�க. அைவேய ஏைனயாைர�� அ� பயி�சி�க� 

���� ெதாழி�ப���� வ�ைம��ளனவா��. இ� ெநறியா� ெதளி� ெபற� சிவ��வி� தி�வ�� எ��ம.◌் 

அ� தி�வ���ைணயா� ேவ��ேம� கா�றி�� விைரவா� வி�ணிைட� பற��� அளிய�� ஆவ�. அளிய� - 

ெம�ம�த�ைம�ைடய�. எ�ெப�ம ேப�க�� ஒ�றாகிய ெம�ைமயா��. எ�ெப�� ேப�: ��ைம, ப�ைம, 

வி�ட�ைம, ெம�ைம, வி��பிய ெத�த�, நிைற��ைம, ஆ�சியனாத�, கவ��சி எ�பன. இவ�ைற �ைறேய 

அணிமா, மகிமா, கரிமா, இலகிமா, பிரா�தி, பிராகாமிய�, ஆ�சியனாத�, கவ��சி என�மா�. வளியி�� - 

கா�ைறவிட ேவ�� - வி��ப�த�க. அளிய�� - ெம�ைம�த�ைம�ைடய��. ஆ� - ஆவ� (வி�ணி� பற��� 

த�ைம�ைடய� ஆவ� எ�ப� க���.) 

(அ. சி.)  வய� - வச� (சகர���� யகர� ேபாலி). ப��கி�� - ��ைம� ப�வ� எ�தினா��. பி�சார� - 

இளைம� த�ைமைய எ�தலா�. 

(6) 

552. எ�ேக இ��கி�� �ரி இட�திேல 

அ�ேக ய�ெச�ய ஆ�ைக� கழிவி�ைல 

அ�ேக பி��த� வி�டள ��ெச�ல� 

ச�ேக �றி�க� தைலவ� மாேம. 

(ப. இ.)  எ��� த�கேநரி�ம அ�ெக�லா� இட��� வழியாக (இைடகைல) உயி��பிைன� 

பதினா�மா�திைரயள� எ��தலாகிய �ரக�ைத� ெச�வாயாக. ெச�தபி� அ�ேக த��தலாகிய ��பக�ைத 

அ�ப��நா�� மா�திைரயள� ெச�க. பி� வி��தலாகிய இேரசக�ைத ��ப�திர�� மா�திைரயள� ெச�க. 

அ�ஙன� ெச�யேவ அக�தவ� பயி�சியா� உண�வி�� ஒலி��� ச�� �தலிய ஒலிக� ப��� (586) உ�டா��. 

அக�தவ� பயி�றா� பல���� இவ� தைலசிற�தவனாவ�. 

(அ. சி.)  �ரி இட�திேல - இைடகைல வழியா�� பிராணவா�ைவ� பதினா� மா�திைர உ�ேள வா��. அ�ேக 

பி��� - 64 மா�திைர ��பி��. வி�டள��ெச�ல - 32 மா�திைர இேரசக� ெச�ய (அஃதாவ� ெவளிேயவிட). 

ச�ேக �றி�க - ச�� �தலிய நாத�க� ேக�க. தைலவ�மாேம - பிராணாயாம� பயி�சியி� தைலசிற�தவ� 

ஆகலா�. 

(7) 

553. ஏ�றி இற�கி இ�கா�� �ரி��� 

கா�ைற� பி���� கண�கறி வாரி�ைல 



கா�ைற� பி���� கண�கறி வாள���� 

��ைற �ைத��� �றிய� வாேம. 

(ப. இ.)  உயி��பிைன அக�தவ�பயி�சியா� ேமேல ஏ��ப� ெச�� இட�பா� ��� வல�பா� ��� வழியாக 

இ� கா� - இ��ைற எ��தலாகிய �ரி�தைல� ெச�க அ�ஙன� ெச��� கா�ைற 

அ�ளா� த��தலாகிய ��பக�ைத� ெச��� ேமேலாதிய (552) �ைறைம� கண�கிைன� 

ைக�ெகா�ெடா��வா� அரிய�. அ� வ�ைம�பாடா� 'கா�ைற�பி���� கண�கறி' வா���� சிவெப�மா� 

தி�வ�ளா� ��ைற�ைத��� �றிநிைல��டா�. உயி���� பயி�சி ெச�வா� விைனயா� சிவவிைனயா�கி� 

ேகாட�ெபா���� 'சிவசிவ' எ��� நா��. மா�திைர��ள ந�ப� ந�ெறாடைர நாவ��தி� பயி�வ�. அஃதாவ� 

உயி��பிைன வி��த�� நா�� �ைற��, எ��த��� பதினா� �ைற�� த��த�� எ���ைற�� ஆக நவி�� 

பயி�வ�. அ� மைற�கணி�பினா� வ�� ந�றவ� இய�பாகேவ உயி���� பய�சியா�தாேன எ��கி�ற�. இ�ேவ 

தி�வ��வ நாயனா� அ�ளிய, 

"விைனயா� விைனயா�கி� ேகாட� நைனக�� 

யாைனயா� யாைனயா� த��." 

- 678. 

�� ெச�தமி�� ெபா�மைறயி� சீரியெபா��� ேநரிய எ���� கா�டா��. ேம�� தி��ைற� தி�வாைணவழி� 

தி�ைவ�ெத��� ஓ�வா��� நம�றம� ந�க அ��வ�. அ�ைவ�ெத������ ஒ�பி� ஒ�றா�நி�� சிற�ப� 

'சிவசிவ' எ��� இ�தைல மணியா� ெச�மைறேய. இதைன வ���வாைர நம��த� நாட�� அ��வ�. 

இ���ைம வ�� அ�ப� ைவ�பா� அ��ெமாழியா� உண�க: 

"இ�ன� ேக�மி� இள� பிைற��ய 

ம�ன� பாத மன��ட� ஏ��வா� 

ம�� ம�ெச�� தாகிய ம�திர� 

த�னி ெலா��வ� லாைர�� சாரேல." 

- 5: 106 - 6. 

�: ஒ�பிலா� 'சிவசிவ' எ��� ஒ��. 

(அ. சி.)  கா�ைற�பி���� கண�� - ேமேல �றிய அள�. 

(8) 

554. ேம�கீ� ந��ப�க மி��ற� �ரி��� 



பாலா� இேரசக� தா�� பதிவி�� 

மாலாகி ��தி�� ��பி�� வா�கேவ 

ஆலால� உ�டா� அ��ெபற லாேம. 

(ப. இ.)  ேம� என�ப�� தைல, க�, கா�க�� கீ� என�ப�� கா�, ெப�விர� �தலியைவக��, ந� 

என�ப�� ெந�சக�, ெகா��� �தலியைவக�� நிைற�மா� உயி��பிைன உ�ளி��த� - எ��த� ெச�த� 

ேவ���. இ�ேவ �ரி�த� என�ப��. அ�ஙன� எ��த� ெச�த உயி��பிைன அள���ேம� ெவளிவி��த� 

ெச�யா� உ�பதிவி�தலாகிய அள�ைட வி��தைல� ெச�த� ேவ���. வி��த� - இேரசக�. சிவெப�மா�பா� 

ேபர��ைடயவரா� அ�வயி�றி�� த��தலாகிய ��பக�ைத� ெச�� வா���வ�தா� நனிமிக எளிதா�� பிைழ 

ெபா���� விைழத� ெப�மானாகிய சிவெப�மா� தி�வ�ைள� ெபறலா��. ஆல��டா� - மாலா� விைள�� 

ேமலா� பிைழெய��� ந�சிைன��டவ�. ேம� - தைல, க�, கா� �தலியன. கீ� - கா�, ெப�விர� �தலியன. 

ந� - ெந�ச�, ெகா��� �தலியன. (இ� ெபாைறநிைல எ�கி�ற வா��தாரைண �ைறயா�.) 

(அ. சி.)  இேரசக�தா� உ�பதிவி�� - அள��� மீறி வா�ைவ ெவளிேய விடாம�. 

(9) 

555. இ�ட த�வீ �ளகா திேரசி��� 

���� பட�தச நா��� �ரி��� 

ெகா��� பிராண� அபான�� ��பி�� 

ந�ட� இ��க நமனி�ைல தாேன. 

(ப. இ.)  வீடாகிய உட� தள��சி�றா� வள��சி��மா� அளவாக உயி��பிைன வி��த� ெச�� உட���� 

ெச�ைம�� ெகா�ைம�� வ�வி�றி� ெக�ம� ப��வைக நா�யி�� உயி��பிைன எ��த�ேவ���. அ�ஙன� 

எ��� வீணாக� கழி�� உயி��பிைன�� மல�கா�றிைன�� த��� நிைலநி��தலாகிய ந�ட�திைன� 

�ரிேவா���� ப�� எ�திய கண�கி�ப� நம� வ�வத�கி�ைல. ஒ�வ� �லப�டார�ைத� ெசல�ெச�யா� 

தா� ேத� உ�பி��� உ��� வ�கி�றன�. அ�ம��ம�றி �லப�டார�தி�க� நா�� சி�க�சி�க� த� 

ஊதிய�திலி��� ெபா�� ���� ெதா���� வ�கி�றன�. இ���ைமேயாரா� �லப�டார� இ� கா�� 

ெசலவாகி ���தி���� எ�� ஒ�வ� கண������னா� எ�வள� பிைழேயா அ�வள� பிைழயா�� 

அக�தவமாகிய ேயாக� பயி�சி�ைடயா�பா� ���வ� வா�நா�� அலகி�த�. நா�ப�� இட�பா� நர��, வல�பா� 

நர��, ந� நர��, உ�நா�� நர��, வல�க� நர��, இட�க� நர��, வல�ெசவி நர��, இட�ெசவி நர��, க�வா� 

நர��, எ�வா� நர�� எ�பன. 



(அ. சி.)  வீ� இளகா� - சரீர� தளரா�. ���பட - ப���� ப�. ெகா��ய - வீணா�� கழி��. ந�ட� 

இ��க - நிைலநி��த. 

(10) 

556. �ற�ப��� ���� திரிகி�ற வா�ைவ 

ெநறி�பட ��ேள நி�மல மா�கி� 

உ���� சிவ��� உேராம� க���� 

�ற�ப��� ேபாகா� �ரிசைட ேயாேன. 

(ப. இ.)  உ�ளி��� �ற�ப�� ெவளி�ேபா�� மீ��� உ����� திரிகி�ற உயி��பிைன ����பயி�சி 

�ைற�ப� த��� உ�நி��தி அ�ளா� ��ைமயா�கி ஒ�கவ�லா��� உட�� ெபா�ேமனியா��. உயி���யிரா� 

உட�நி�� விள��� பி�ன�சைடேச� ெப�மா�� ம�னிநி�பத�றி� �ற�ப��� ேபாகா�. அவ� ேபாகானாகேவ 

அவ��� உடலாகிய ஆ�யி�� ேபாகா�. ஆ�யி� நி�கேவ உட�� அழியா�. ெநறி�பட - �ைற�ப�. உ���� சிவ��� 

- (உ��� சிைன யா�ெபயரா� உட�ைப��றி�த�.) உட�� ெபா�னிறமா�. 

(11) 

557. �ட� எ���� ����க ம�ைகய� 

ஓ�வ� மீ�வ� ப�னிர� ட��ல� 

நீ�வ� எ�விர� க���ப� நா�விர� 

��� ெகாளி�ேகால அ�ெச�� தாேம. 

 



(ப. இ.)  �டமாகிய உடலி�க� ������ ம�ைகயராகிய பி�கைல இைடகைல எ��� வல�பா� 

இட�பா� நா�க� வாயிலாக உயி���� ப�னிர��விர� அள� ஓ�த�� மீ�த�� �ரி��. அ�ப�னிர�� 

விர�� எ�விர� அள� எ����ெகா�� நா��விர� அள� வீணாக ெவ�� அைவ வாணாெள�� 

எ�ணா� ேபா�கிவி�வ�. அ� நா� விரலள�� நா�� அக�ேத ���ெகா�ளி� மிக�ெப�� ைவ�பாக� 

திக��. அத�ேம� பயி�சியா� ெப�கி �லப�டார� சாலமி��. மிகேவ அ��யி� தி�நீ� சிவமணி 

அணி�தா�த� �ற� ேகால� ேபா�� உண�வி�க� 'சிவசிவ' எ��� ெச�தமி� மைற�ேகாலமா� 

உைற��. உைறயேவ ���வ�� நாட அ��வ�. அ�ெச��தாேம - உயி��கிழவ� 'சிவசிவ' எ��� 

தி���வனாவ�. 

(அ. சி.)  �ட� - சரீர�. ம�ைகய� - இைடகைல; பி�கைல. எ�. விர� க���ப� - 

பிராணவா�ைவ� ப�னிர�ட��ல��ள ெபா�ளாக� ெகா�டா� �ரக� எ�ட��ல� பிரமாண 

��ளதா��. நால��ல� வ�� �டா�. கா�விர� - 16 மா�திைர��ள �ரக�தி� கா�பாகமாக உ�ள 

நால��ல�. ���ெகாளி� - 64 மா�திைர அள��ள ��பக�தா�� 32 மா�திைர அள��ள 

இேரசக�தா�� நால��ல� ���ெகா�டா�. 

(12) 

558. ப�னிர� டாைன பக�இர ��ள� 

ப�னிர� டாைனைய� பாக� அறிகில� 

ப�னிர� டாைனைய� பாக� அறி�தபி� 

ப�னிர� டாைன��� பக�இர வி�ைலேய. 

(ப. இ.)  ெவளி�ெச��� உயி��� மா�திைர பதினாற�� இய�பாகேவ நா�� மா�திைர 

உயி�����றேம வீணாக� கழி��ேபாக அக�ேத ப�னிர�� மா�திைரத��கி�ற�. அ�தா�� பி��� 

உயி��பிைன� கழி�பத�ேக காரணமாக� த��கி�ற�. இ� ப�னிர�� மா�திைர உயி��பிைன� 

ப�னிர�டாைன எ�றன�. இைவ பாகனாகிய ஆ�யி��� அட��த� ந�றா��. அ�ஙன� அட�கி� 

நாெள�ைல, விழி�� உற�க�, ேதா�ற ஒ��க�, அறி� அறியாைம என�ப�� பக� இர�க� இ�ைல. 

அ�வியாைனயிைன அட���ைறயிைன� பாகனாகிய உயி� அறி�தில�. அதைன ஆ�யி� அறி�தபி� 

எ�தேவ ேமேலாதிய பக� இர�களி�ைல. 



(அ. சி.)  ப�னிர�டாைன�� - 16 மா�திைரயி� நா� மா�திைரைய வி�� வி�� 12 

மா�திைரைய மா�திர� �ரி�பவ��� பாக� - ஆ�மா. 

(13) 

6. பிர�தியாகார� 

(ெதாைகநிைல) 

559. க��க� ��ேள க���ற வா�கி�� 

ெகா��ெகா� ��ேள �ண�பல காணலா� 

ப��க� ெத��� பழமைற ேத�ைய 

இ��க� ��ேக இ��க� மாேம. 

(ப. இ.)  பிர�தியாகாரமாகிய ெதாைகநிைல�க� அஃதாவ� 'ெபாறி�ண� ெவ�லா� �ல�தி� வழாம�, 

ஒ�வழி� ப��ப� ெதாைகநிைலயாம'◌் ஆகலி� அக�தவ� பயி�சி�ைறயா� சிவெப�மாைன உண�வி�க� 

க���றைவ�ப� ெதாைகநிைல. அ�ஙன� சிவெப�மாைன அக�ேத ெகா�ள�ெகா�ள அவ�ற� எ��ண� 

ெப��க�� எ�ைமயி� காணலா�. பழ�கால�ேத நனிமி� கனி�ட� ெச�தமி�� பழமைற ேத�� திைள��� 

சிவெப�மாைன இ�நா� நா�� அக�ேத க�� இ���� இ��க�மா��. ப�� - பழைம; ெதா�ைம. ேத�ைய - 

ேதட�ப�ட சிவெப�மாைன. பழமைற - ெச�தமி�� தி�நா�மைற. இ��க�� - ெம�ய�ைமயா� வா�த��. 

(1) 

560. நாபி��� கீேழ ப�னிர� ட��ல� 

தாபி�� ம�திர� த�ைன அறிகில� 

தாபி�� ம�திர� த�ைன அறி�தபி� 

�வி�ெகா� �ச� ��யி�� தாேன. 1 

(ப. இ.)  ெகா������ ப�னிர��விர� அளவி� கீ��ள� �லாதார�. அ� �லாதார�ைத� ���� 

ெதாழி�ப���� ம�திர� இய�ைக� ெச�தமி� மைறயாகிய 'ஓ�.' இ� மைறயிைனேய ஆ�� வைர ெச�� 

நிைலநி���த� ேவ���. அதைன� பல�� அறிகில�. தி�வ�ளா� அதைனயறி�தபி� சிவெப�மாைன அ�பா� 

அைழ��� ெகா��த� ேவ���. அைழ�கேவ அவ�� ெவளி�ப�� எ��த�ளி� ��யி��த��வ�. �லாதார 

எ����க� வ, ச, ஷ, ஸ எ�பன எ�ற�� ஒ��. தாபி�� ம�திர� - நிைலநி���� ஓ�கார�. �வி - அைழ��. 

ெகா�� - அ�ைமெகா��. 



(அ. சி.)  நாபி��� கீேழ ப�னிர�ட��ல� - �லாதார�. 

(2) 

561. �ல� தி�விர� ேம��� ��நி�ற 

பாலி�த ேயானி� கி�விர� கீ�நி�ற 

ேகாலி�த ��டலி ��ெள�� ெச��ட� 

ஞால�� நாபி�� நா�விர� கீழேத. 

(ப. இ.)  �லாதார�தி�� இர��விர� ேம��, �றி�� இ�விர� கீ�� உ�ள இட� பா�பி��ைகயாகிய 

வ�ட� ��டலியா��. அ� ��டலியா�ற� மி�க அழ��ளதா� உண�வி�� எ�� ெச� 

 
1. அ�ேய�. 8. �ைழ�தப��, 2. 

◌ா�� அ� �ட� உ�சி��ைளவழி� ெச���. ேம�� அ� �ட� ெகா������கீ� நா��விர� எ�ைலயி�� 

பரவியி����. அ� ப�றிேய ெம�க�ட நாயனா�� 'அ�ெச��தா� ��டலியி� ெச�ேதாம�' எ�ற�ளினர.◌் 

ேயானி - �றியிட�. ெச��ட� - உ�சி� �ைளவழி (பிரமர�திரமா��க�) 

(அ. சி.)  பாலி�த - பிற�ைப� த�கி�ற. ேகாலி�த - வ�டமா��ள. 

(3) 

562. நாசி� கேதா�க� ப�னிர� ட��ல� 

நீசி�த� ைவ�� நிைனய�� வ�ைலேய� 

மாசி�தி மாேயாக� வ�� தைல�ெப��� 

ேதக��� ெக��� சிைதவி�ைல யாேம 1 

(ப. இ.)  ��கி�கீ�� ப�னிர��விர� அளவி� எ�ைலயி� காண�ப�� இட� ெந�சகமா��. 

அ�விட��� சிவெப�மாைன இவ�த���� இைறெயன �ைற�ற நா�� ெகா�லாைம �தலிய எ���ெகா�� 

தி�ைவ�ெத��தா� வி�மிய வழிபா� ஆ��த� ேவ���. ஆ�றி� மாசி�தி மாேயாக� வ��ைக���. மா - நனி 

மி� ெப�ைம. இ� வழிபா�ைடயா�த� உட�பி��� எ�நா�� எ�வைக��� உ�டாகாெத�க. 'ெச�தமிழ� 

ெத�வமைற நாவ� ெச�ந�கைல ெதரி�தவேரா, ட�தமி� �ண�தவ�க ள��சைனக� ெச��' �ைறைமயிைன ந� 

ெம�க�டநாயனா� அ���ைற வ�மா�: 

"அ�ெச��தா� உ�ள� அர�ைடைம க�டரைன 

அ�ெச��தா� அ��சி� திதய�தி�-அ�ெச��தா� 



��டலியி� ெச�ேதாம� ேகாத�ட� சானி�கி� 

அ�டனா� ேசடனா� அ��." 

- சிவஞானேபாத�, 9: 3 - 1. 

'ெகா�லாைம ஐ�தட�க� ெகா�ெபா�ைம ேயா�ர�க�, ந�லறி� ெம�தவ� அ�ெப��'� ஞானமலரா��. 

ப�னிர�ட��ல� - ப�னிர�ட��ல இடமாகிய ெந�� (அநாகத�). (இ�த ெந�சிடேம அகவழிபா����ரிய�. 

அகவழிபா� - மானத �ைச.) 

(அ. சி.)  அேதா�க� - கீ�. 

(4) 

563. ேசாதி இேரைக� �டெராளி ேதா�றி�� 

ேகாதி� பரான�த� எ�ேற �றி�ெகா�மி� 

ேந�திக� க�ட�ேத நிலெவாளி எ�தினா� 

ஓ�வ ���ட� உ�ம�த மாேம. 

(ப. இ.)  அக�ேத பிைற�கீ���ேபா�� �டெராளி ேதா���. ேதா�றினா� அ�ேவ ��றம�ற ந�றவ� 

ேபரி�பமா��. அதைன� தி�வ�� நிைனவா� �றி�ெகா�� ஒ���க�. ஒ�கேவ மிடறாகிய வி��தியினிட�� 

நிலெவாளி ேதா���. அ� நிலெவாளி ேதா�றி 

 
1. மானமா ச�ப�த�, 3. 24 - 7. 

னா� �க��� ெசா�ல�ெப�� உ� ெபா�ேமனி சிவ� வயமா��. அஃதாவ� உ� �க�வைன��� சிவ� �க�வா��. 

க�ட�ேத - க��திடமாக (வி��தி). பரவச� - த�னிழ��� தைலவ� உழ��� உழ�� - இைறபணி. 

(அ. சி.)  இேரைக� �டெராளி - கீ���ேபா�ற ஒளி. ேகாதி� ��றமி�லாத. உ�ம�த� - பரவச�. 

(5) 

564. �ல� �வார�ைத ��கார மி��� 

ேமைல� �வார�தி� ேம�மன� ைவ�தி� 

ேவெலா�த க�ைண ெவளியி� விழி�தி� 

கால�ைத ெவ��� க��தி� தாேன. 

(ப. இ.)  ெச�ேவ நிமி��� ந�றாயி��� அயி��பி�றி உயி��பிைன அட�கி �ல��ைளைய வாலிதி� 

அ��தி அைட�தி��பாயாக. அத�பி� உ�சி��ைளயாகிய ந�நா�யி� ��விடமா� ேமைல� �வார�தி�ேம� 



மன� ைவ�தி��பாயாக. இ��ைறயா� வி�தமி�தாகிய இ�திரிய� உட�ெப�க�� ெசறி��. ேவ�ேபா�� �ரிய 

அம��க�ைண விழி�தி��பாயாக. விழி�தி��த� எ�ப� �ற நா�ட�மி�றி உற�க�மி�றி அகநா�ட��றி��த�. 

அ�ஙனமி��பேத வா�நா�� அலகா� வய�ெகாளி ம��ல�கால�ைத ெவ��� க��ெத�பதா��. 

வி��ைறநா�கைள� ேச���ைவ���ள பணியாள� பி� ஆ���கண�கா�� பணியி�றி ஊதிய� ெப��� 

கால�ைத நீ���பி�ப� இத�� ஒ�பா��. ேமைல��வார� - ��வ ந�வி��ள ந�நா�� �ைள. ��வந� - 

ஆ�கினாச�கிர�. ந�நா� - ���ைன. 

(அ. சி.)  ��காரமி��� - நிமி��� உ�கா���, ��சட�கி அ��தி இ� ேமைல��வார� - �ல���� ேம� 

உ�ள �வார�தி� ேம�; இ�திரிய� ேதக�தி��� பர�� வழி. 

(6) 

565. எ�வி�� வாச� கி�விர� ேமேல 

க�வி�� வாச� கி�விர� கீேழ 

உ�வி�� ேசாதிைய உ�கவ� லா���� 

க�வி�� ேசாதி கல��நி� றாேன. 

(ப. இ.)  எ�வி�� வாசலாகிய கழிவா��� இர��விர� ேம�� க�வி�� வாசலாகிய �றி�� இர��விர� 

கீ�� உ�ள நிைல�கள� பா�பி��ைகயாகிய ��டலிநிைலயா��. அ�நிைல�க� தி�வ�ேள 

தி���வாக�ெகா�� திக�� ேபரறி�� ேபெராளி� ெப��பிழ�� ஒ�� ஒ��வா�� ேதா���. அ� பிழ�பிைன 

அ�ளா� உண�வி� க�� ஓவா� நிைன�கவ�லவ�க��� க�வாகிய பிற�பிைன வி�வி��� அ� சிவ�பிழ�� 

ெவளி�பட� கல�� விள�கிநி�ற�ளின�. க�வி�� ேசாதி - விைன�த�காரணமா� நி�ற சிவ�. 

(அ. சி.)  எ�வி�� வாச� - மல�ைத� கழி��� �ல�. க�வி�� வாச� - இ�திரிய� ெவளி�ப�� வழி. 

உ�வி� ேசாதி - பிற�பிைன ஒழி��� சிவெப�மா�. 

(7) 

566. ஒ��கா� உபாதிைய ஒ�ேசாதி த�ைன� 

பிரி��ண� வ�த உபாதி� பிரிைவ� 

கைர��ண� ��ன� கைரத�உ� ேநா�க� 

பிர�தியா கார� ெப�ைமய தாேம. 

(ப. இ.)  தி�வ�ளா� ������� உபாதியாகிய மாையைய, அளவிட�படாத ஒ�ளிய ேபெராளியாக 

விள��� சிவெப�மாைன ேவ�பிரி� �ண�� ஆ�யிைர, மாையயினி��� பிரி��� சிவ��ட� ேச��க 



நிைன�த�, ேச�மா� அக�தவ�தா� கைரத�, உண�வி�� ேநா�க�, ஆகிய அ��ெசய�க� ெதாைகநிைலயாகிய 

பிர�தியாகார� எ�ப. பிர�தியாகார� - ெதாைகநிைல. (ஆவிைய ஆ�டாைன இையபிைன� ெதா����கா�ட�.) 

கைர�� - ெதளி��. உ�ன� - நிைனத�. கைரத� - �ண�த�. உ�ேநா�க� - அ��த�. 

(அ. சி.)  உபாதி - மாைய�ட� ��ய உயிைர. ஒ�ேசாதி த�ைன - சிவ�ைத. 

(8) 

567. �ற�ப�ட வா� �கவிடா வ�ண� 

திற�ப�� நி�சய� ேச���ட� நி�றா� 

உற�ப�� நி�ற� உ�ள�� அ�ேக 

�ற�ப��� ேபாகா� ெப��தைக யாேன. 

(ப. இ.)  நா��விர� அள� உயி��� வி��த� �ைறயா� ெவளி�ெச�ற� கழி��ேபாகாவ�ண� உ�தி�பட 

ெம��ைமயாக எ��த��ைறயா� உ�வ�� நி�றா� உ�ளமாகிய ஆ�யி�� அ�ேக ெபா��தி நிைலெப�� 

நி�றதா�� ெப��தைகேயானாகிய சிவெப�மா�� நீ�கி�ேபாகா�. உ�ள� உற�ப�� நி�றெத�பத�� மன� 

வய�ப�� நி�றெத�ற�� ஒ��. திற�ப�ட நி�சய� - கைட�பி��த உ�தி. உற�ப�� நி�ற� - வய�ப����த�. 

(அ. சி.)  �ற�ப�ட வா� - ெவளி�ெச��� நா�விர� அள��ள வா�. �கவிடா (ேபாகவிடா) வ�ண� - 

கழியாவ�ண�. 

(9) 

 
7. தாரைண 

(ெபாைற நிைல) 

568. ேகாணா மன�ைத� �றி�ெகா�� கீ��க�� 

வீணா�த� �ேட ெவளி�ற� தாேனா�கி� 

காணா�க� ேகளா� ெசவிெய� றி��பா��� 

வாணா� அைட��� வழிய� வாேம. 1 

 
1. வீ�நா�. தி���ற�, 38. 

" ேக�டாேயா 8. தி�வ�மாைன, 6. 



(ப. இ.)  ெபாைறநிைலயாகிய தாரைண எ�ப� மன�திைன ஒ� வழி நி��பதா��. "மன�திைன ெயா�வழி 

நி��ப� ெபாைறநிைல" எ�ப�உ� கா�க. �ல�கைள� ப�றி�ெகா��� ப��வா��த மன�திைன� தி�வ�� 

நிைனவா� �ல�வழி� �கவிடா�� கீ� ேநா�கவிடா�� �ரி��க��வதாகிய அட��தைல� ெச�த� ேவ���. 

அ�ஙன� அட�கியபி� உண���க�ெகா�� ந�நா� வழியாக� தி�வ�� ெவளியிைன உ��ேநா��த� 

ேவ���. ேநா�கினா� அக�ேத அறிவி�க� க� கா� �தலிய க�விகளி�றிேய கா�ட�� ேக�ட�� ஆ��. 

அவ�ைறேய ஈ��� காணா�க� ேகளா�ெசவி என ஓத�ெப�ற�. இ� �ைறையேய வா�நாளி� ���ெபறாம� 

த����வழி ெய�ேறா த�ப�ட�. ேகாணாமன�ைத - �ல�வழியி� ேபாகாமன�ைத கீ��க�� - கீ� ேநா�காதப� 

த���; அ�ல� கா� �தலான இட�களி� நி��தி. வீணா�த�� - ந�நா�. ேநா�கி - பரெவளிைய உ���பா���. 

வாணா� - அகைவ (வய�). அைட��� வழி - கழியா� த����வழி. 

(அ. சி.)  ேகாணா மன� - எ�ெபா��� ேகா�� த�ைம��ள மன�. �றி�ெகா�� கீ��க�� - 

�ல��வார�ைத ��காரமி��. வீணா� த��ேட ெவளி�ற - வீணா�த��� �வார�தி� ஊேட ெவ�ளியாகிய 

��கில� உற. வாணா� அைட��� - வா�நா� கழி�� ேபாகாதப� கா���. 

(1) 

569. மைலயா� சிர�திைட வானீ� அ�வி 

நிைலயார� பா�� ெந�நா� �ேட 

சிைலயா� ெபா�வி� தி�நட மா�� 

ெதாைலயாத ஆன�த� ேசாதிக� ேடேன. 

(ப. இ.)  ந�நா�யாகிய ேம�மைலயி� உ�சி�க� அ��ெவளி வாயிலாக வ�� �ய அமி�த� ஆ�யி� 

உட�பி�க� அ��யி� ேவ��� நா���வ�� இ��த�ெபா��� நிைலயாக� ெபாழி��. ந�நா�வழியாக� ெச�� 

தி�வ�� ெவளி�க� நிக���� சிவெப�மானி� தி����ைத� கா�ட� எளிதா��. க�டன� என�� 

ஓதின�. மைல - ேம�; ந�நா�. வா�நீ� அ�வி - பரெவளி� க���ள தி�க� ம��ல�தி��� ஒ��� 

அமி�த�. சிைலயா� ெபா� - பலவைக இய�களி� இ�ெனாலி ேக�க�ப�� பரெவளி. 

(அ. சி.)  மைலயா� சிர�திைட - உ�சியி��ள. வா�நீ� - ஆகாய அ�வி எ�கிற ஆன�த�க�ணீ�. 

நிைலயார - ேதக� நிைல�� நி�க. ெந�நா� - நீ�� பர�� கிட��� நா�க�. சிைலயா� ெபா� - உயி��ள இட�, 

அஃதாவ� உ�ள�. ெதாைலயாத வி�டகலாத. 

(2) 

570. ேமைல நில�தினா� ேவதக� ெப�பி�ைள 1 



�ல நில�தி� எ�கி�ற ���திைய 

ஏல எ��பி இவ�ட� ச�தி�க� 

பால�� ஆவா� பா�ந�தி ஆைணேய. 

 
1. ���தி��. 12. க�ண�ப�, 154. 

(ப. இ.)  ஆ�நிைலக���� அ�பா�ப�ட அ��ெவளி�� உரியவ�ேமைல நில�தினா�. இ�ேவ 

ப���ேகா��லா நிைல. இதைன� சா�பி�நிைல என�� �றலா�. இ�ேவ நிராதார�. அவேள ெம��ண��� ெச�வி. 

�லாதார�தி��ள தி�வ�� தி���விைன�ைடயவ� சிவ�. அ�தி�வ�ைள� தி�ேமனியாக�ைடய 

சிவெப�மாைன எ���த� ேவ���. எ��பி� தி�வ��ட� �ட�ெச�த� ேவ���. அ�ஙன� ெச�யேவ அ� 

�யி� எ��� இளைமயாகேவ இ����. 'எ��� இைளயா� அழகியா� ஏ���தா� ஏேற' எ�றைழ�க� ப�த��� 

உரிைம��டா��. ேவதக� ெப�பி�ைள எ�பத�� ேவ�பா��ைன� ெச�கி�றவ� எ�ற�� ஒ��. ���திைய 

எ��பி எ�பத��� பா�பி��ைக� ��டலிைய எ��பி எ��ைர�த�மா�. இவ�ட� ச�தி�க எ�பத�� அவ� 

ெச��� உ�சி��ைளவழி� ெச�� சிவெப�மாைன� க�� ��பிட என�மா�. ேவதக� ெப�பி�ைள - (இ��ைப� 

ெபா�னா���) ேவ�பா��ைன� ெச��� தி�வ��. ���திைய ஏல எ��பி - (பா�பி� வ�வமாகிய ��டலி) 

ஆ�றைல �ைற�ப� �யிலினி�ெற��பி. இவ�ட� ச�தி�க - அவ� ெச��� உ�சி��ைளவழி� ெச�� ���த� 

சிவைன� ��பிட.. 

(அ. சி.)  ேமைல நிைல�தினா� - நிராதார� தான�தி��ரிய மன உ�மனி. ேவதக�ெப� - ேவத�ைத� 

ைக�ெகா�ட ச�தி. �ல நில�தி� எ�கி�ற ���தி - விநாயக� அ�ல� அ�தமி� ச�தி. 

(3) 

571. கைடவாச ைல�க��� காைல எ��பி 

இைடவாச� ேநா�கி இனி�� இ��தி 

மைடவாயி� ெகா���ேபா� வ�தி� தி��பா��� 

உைடயாம� ஊழி இ��க� மாேம. 

(ப. இ.)  உயி���� பயி�சியா� �லவழியிைன அைட�� உயி��கா�ைற எ��பி, ��வந�வாகிய இைடவாசைல 

இனி� ேநா�கி� �னியி�றியி��த� ேவ���. இ��கேவ நனிமி� இ�ப� உ�டா�. பி� ெச�வி���ைண�� 

ெகா���ேபா� �றி�ெகா�� நி�ற� ேவ���. ெச�வி வா��த�� தி�வ�� வீழ�சியா��. அத� ெபா��� 

இ� �டலக��� பல �ழிக� நிைலயாக இ��க�மா��. கா� - உயி��கா�� (பிராணவா�). ெகா���ேபா� - 



த�ககால� பா���� ெகா�ைக�ேபால. வ�தி�தி��பா��� - ெச�வி (மலபரிபாக�) வ���ைண�� 

தி�வ�ைள��னி இைடயறா� தி�ைவ� ெத��ைதெய�ணி வண�கியி��பா���. உைடயாம� - இறவாம�. ஊழி 

- பலேகா� ஆ��க�. 

(அ. சி.)  கைடவாச� - �ல��வார�. இைடவாச� - வீணா� த���� ��கில� ��� வழி. 

(4) 

572. கல�த உயி�ட� கால� அறியி� 

கல�த உயிர� காலி� ெந��க� 

கல�த உயிர� கால� க��� 

கல�த உயி�ட� கால�� நி��ேம. 

(ப. இ.)  தி�வ�� ஆ�யி�க�ட� கல��நி��� நிைலைமயிைன� கால��ட� பா���ண�த� ேவ���. 

உணரேவ ெபாறி �ல�க�ட� கல��ழ�� த�ைம ைகவி��. ைகவிடேவ கைட வாசைல�க�� இைடவாச�ேநா�கி 

இனிதி��க� சிவெப�மா� உ�ள��� கல�� ெவளி�ப�ட��வ�. அ�ளேவ சிவ��ட� கல�த�யி� அ� 

�ட�க� ெந�நா� நி���. 

(அ. சி.)  கல�த உயி� - கைடவாசைல� க��, இைடவாச� ேநா�கி, இனிய உ�ள�திலி���� சிவ��ட� 

கல�த உயி�. கால�� நி��� - ஆ�� நிைல�� நி���. 

(5) 
573. வா�திற வாதா� மன�திேலா� மா��� 

வா�திற� பாேர வளியி��� பா���வ� 

வா�திற வாதா� மதியி�� ���வ� 

ேகா�திற வாவி�� ேகாைழ� மாேம. 1 

(ப. இ.)  ேம�ைம ஞானமாகிய வா�வாளாைம எ�� ெசா�ல�ப�� ேமானநிைல�ைடயா� 

வா�திறவாதவராவ�. அ�தைகயா� �ய��ள��� சிவெப�மா� எ��� விைலவர�பி�லா உைலவி� ெச�மணி 

ஒ����. ெச�மணி உவைமயா� ெபயராக� சிவைன� �றி��� வா�திற�தலாகிய உலகிைட உழ�வா� உயி��பிைன 

ெவளியி��� கழி�ப�. ேப�ச�றா��� ���அறா ஆகலி� சிவெப�மாைன அறிவி� க�ணைம�� இ�ப�ைத 

எ���வ�. ெச�மணி அட�கி��ள ேகாயாகிய மணி�ேபைழயிைன� திற�த�ேவ���. அ� பயி�சியி� நி�� 

திறவா� ஒழியி�, பிறவி�பய� எ�தாத ேகாைழயராவ�. மா� - ெச�மணிெயா�பா� சிவெப�மா�. வளியி��� 

பா���வ� - ��ைசயட�கா� சிவெப�மாைன மற�ப�. மதியி�� ���வ� - தி�வ��ண�� ெகா�� சிவைன 



நிைனவ�. ேகா� - அணிகல� ெச��மா�. இ� ந�நா� என�� ெகா�ள�ப��. திறவாவி�� - சிவைன அக�ேத 

உணராவி��. ேகாைழ - பிறவிெப�� ��ற�ேதா�. வா� - ெசா�. 

(அ. சி.)  வா�திறவாதா� - ேமான நிைலயி� உ�ளவ�. மா� - ெப�ைம. ேகா� - பரணி; (பரணி ��மீ� 

அ����ேபால) ��� க�க� இ� க�க�ட� ஞான�க��� ேச��த�. ஞான�க� திற�தத�� அைடயாள� 

ஆன�த�க�ணீ�. 

(6) 

574. வாழ� மா�பல கா�� மன�திைட� 

ேபா�கி�ற வா� �ற�படா� பா���றி� 

ஏ�சா ேலக� இர�� ெப�வா�த� 

பாழி ெபரியேதா� ப�ளி அைறேய. 2 

(ப. இ.)  உ�ள�தினி��� �ற�ப�� ஆ�கார�தா� ெச��த�ப�� உயி��ைப� �ற�ேபாகெலா�டா� 

த��த�ேவ���. அ�ஙன� 

 
1. எ�னி. அ�ப�, 5. 21 - 1. 

" வி�ள�தா� " 4. 76 - 7. 

2. கா�ெகா��. " 4. 32 - 4. 

" க��த�. 11. ப��ன��� பி�ைளய�, தி��க�. 4. 

தைடெச�யாவழி அ� �யி��� மன�ைத� �ல�களி� ெச��தி� ���ற�ெச���. உயி��பிைன� த��� 

உர�ெகா�ட ெந�சக�தா� அ� �ட�பி�க� பல�ழி வா�த�� ெச�வ�. ஏ� சாளர�க�� இர�� 

ெப�வாயி�க��ைடய இ��ட�� காம� ெவ�ளி மய�க�களாகிய ��ைபமி��த பாழியைற��ைடய�. அ� 

பாழியைறயிைன 'அ��ெகா� ெம�கி அ��விள�ேக�றி�, ��பவி�ைள� �ர�� ���ற, ெம�ெய�� விதான� 

விரி��'� ப�ளியைற ஆ��த� ேவ���. ஆ�கேவ சிவெப�மா� எ��த�ளி விள�கி எ��மிலாதேதா� 

இ�பந�பாலதாக ஆ�கிய��வ�. ேபா�கி�ற வா� - மன�ைத� �ல�கேடா�� அைலய�ெச��� உயி����. 

�ற�படா - �ற�தி� ெச�லாதப�. பா���றி� - ந�நா�யி� ெச��தினா�. பாழி - �ய நிைல�களமாகிய உட�. 

ப�ளியைற - சிவென��த��� சி�ற�பல�; (ஆயிர இத�� தாமைர). 



(அ. சி.)  மன�ைத� �ல�களி� ெச���கி�ற வா�. சாேலக� ஏ� - ஏ� வாயி�க� (ெசவி2, க�2, 

���2, வா�1 ஆக7). ெப�வா� இர�� - எ�வா� க�வா� ஆகிய இர��. ப�ளியைற - உயி�� சிவ�� ஒ�றி 

நி��� இடமாகிய உ�ள�. 

(7) 

575. நிர�பிய ஈைர�தி� ஐ�திைவ ேபானா� 

இர�கி விழி�தி�� ெத�ெச�ைவ ேபதா� 

வர�பிைன� ேகாலி வழிெச�� வா���� 

�ர�கிைன� ேகா�ைட  1ெபாதிய� மாேம. 

(ப. இ.)  ஆ�கார�தா� ெச��த�ப�� உட�பக�� நிைற�தி���� கா���க� ப��. அைவ வ�மா�: 1. 

உயி��கா��, 2. மல�கா��, 3. ெதாழி�கா��, 4. ஒலி�கா��, 5. நிர�கா��, 6. ��ம�கா��, 7. விழி�கா��, 8. 

ெகா�டாவி�கா��, 9. இைம�கா��, 10. வீ�க�கா��. இவ���ைமைய வ�மா� நிைன���க: 

"உயி�மல� ெதாழிெலாலி நிர��� ம�விழி 

ெசயி�ெகா�ட டாவியிைம வீ�க�கா� ஈைர��." 

இ� வீைர�தி� உயி��கா��, மல�கா��, ெதாழி�கா��, ஒலி�கா��, நிர�கா�� எ��� ஐ��� 

ஐ�யி��� என அைறய�ப��. உயி����பயி�சியி�றி இைவ வீணாக ெவளியி� கழி�தா� உ��� உண�வி�லாத ேபதா� 

விழ�தி��� எ�ெச��ைவ. உயி���� பயி�சியா� இைவ வர�பி��ப��� தி�வ��வழியிைன� ெச�வா���� 

�ர�காகிய மன�திைன அட�கி� ேகா�ைடயாகிய உட�பக��� ெபாதியைவ�த�� உ�டா�. ெபாதியைவ�கேவ 

தி�வ�ளி�ப� நீ�காேதா���. ெபாதிய� - அட�க�. 

(அ. சி.)  ஈைர�� - தசவா� ஐ�� - பிராண�, அபான�; வியான�, உதான�, சமான�. �ர�� - மன�. 

ேகா�ைட - ேதக�. 

(8) 

 
1. (பாட�) ெகா�ைட. 

576. ��ன� வ�தன� எ�லா� ���தன� 

பி�ைன வ�தவ�� ெக�ன பிரமாண� 

���� ேகா� உ�கதி ேபசி�� 

எ�ன மாய� இ�கைர நி��ேம. 



(ப. இ.)  ெதா��ெதா��� பிற�திற� �ழ�வா�� ��ன� பிற�தவ� அைனவ�� இற�ெதாழி�� 

'ேதா�ற��ேட� மரண��� �யர மைனவா�ைக' எ�பதைன நிைலநா��ன�. இ� வறி�ைர ய��ெமாழி 

தி�வ�� ேப�ைற� கனவி�� க�தா� நனவி�� கனவி�� மீ��� மீ��� பிற�� மைனவா��ைகயி� சிற�� 

வாழ ேவ��ெம��� ��லறிவாள��ேக �க�ற�ள�ப�டதா��. ந�லறிவாள� மைனவா��ைக�க� நி�ேற 

தி�வ��ேப� ெப�வ�. அவ�க� மீ��� பிற�க மற��� ேவ�டா�. அவ�கைள ேநா�கி� மைன வா��ைக 

�ைன�� �ைணயா��. பி�பிற�� வ�தா�க� இறவா� எ�பத�� ஏ�� அளைவ��டா? ஆவிபிரி�தா� ேமவி��� 

நிைல அளவி�லன. அ� நிைலகைள�� ேபசி�� அைவயைன��� நிைல ேபறி�ைமயாக ����. இ�கைரேபா�ற 

�ட� யா��� நிைல ெபறா�. 

(அ. சி.)  ��னேம ...���தன� - இத���� பலேப� இற�ெதாழி�தா�க�. பி� ...பிரமாண� - பி�னா� 

வ�பவ� இற�கமா�டா� எ�பத�� ஆதார� இ�ைல. இ�கைர - அழி�� ேதக�. 

(9) 

577. அரி�த �டைலஐ� �த�தி� ைவ��� 

ெபா��தஐ� �த�ச� தாதியி� ேபா�� 

ெதரி�த மனாதிச� தாதியி� ெச�ல� 

தரி�த� தாரைண த�பர� ேதாேட. 1 

(ப. இ.)  ஆ��ெவ�ள� கைரயிைன அரி��� பாழா��வ� ேபா�� �ல�ெபா��ெவ�ள� உட�பிைன 

அரி��� பாழா��கி�ற�. ெம�க� ஒ�றினி�� ஒ�� ேதா�றிய�ேபா� �ைறேய ஒ����. அ� ெவா����ைற 

உண�வினி� உணர உ�ைம �லனா�. உ�ைமயாவ� உலக� நிைலயா�; உைடயானாகிய சிவ� நிைல�ப�. இைவ 

�லனாகேவ உலக�ப�� அ��. உடைல� �த�தி� ஒ���த� ேவ���. �த�ைத எ�ண �தலிய 

அக��ற�கல�களி� ஒ���த� ேவ���. ெசா�ல�ப�ட மனாதிகைள �ல�ப�தியி� ஒ���த� ேவ���. 

ஆ�யிைர� ேப�யிராகிய சிவ�தி� ஒ���த� ேவ���. இ��ைறயா� நிைனவேத ெபாைறநிைலயாகிய தாரைண 

என�ப��. ச�தாதி - �ைவ �தலிய �த�த�க�. ேபா�� - ஒ��கி. ச�தாதி - �ண� �தலிய மாையக�. த�பர� - 

தாேன ேம�; சிவெப�மா�. 

(அ. சி.)  அரி�த உட� - ஐ��ல�களா� அவதி�ப�ட உட�. தாரைண - ம��த� த��வ�கைள 

ஒ�றிெனா�� ஒ��கி� சிவ�ைத� சி�தி�தேலயா��. அஃதாவ�, �த�க� ஐ�ைத� �ல�களி� ஒ��கி, 

�ல�கைள அ�த�கரண� நா�கி� ஒ��கி, அ�த�கரண�கைள மாையயி� ஒ��கி, மாையைய ஆ�மாவி� 

ஆ�மாைவ� சிவ�தி� ஒ��க�. 



(10) 

 
1. த��வ. சிவஞானசி�தியா�, 2. 3 - 22. 

8. தியான� 

(நிைனத�) 

578. வ�மாதி யீெர��� வ�த தியான� 

ெபா�வாத ��தி �ல�ேபாக ேமவ� 

உ�வாய ச�தி பர�தியான ���� 

��வா� சிவ�தியான� ேயாக�தி� �ேற. 

(ப. இ.)  ஆ�யி� நீ�கா நிைன�ட� ஓ��� ப�� தியானமா��. இ� நிைனவி�ேபா�த �த� ஐ��, �ல� 

ஐ��, கரண� நா��, மாைய ஒ��, ஆ�யி� ஒ�� ஆக� பதினா� ெம�கைள�� நிைனவ� ஆ�யி�� தியான�. 

இ��� ெம�யாகிய ��தி யிய�பாகேவ �ல�கைள� ப�� தைலவி��� கட�� நி�ற� ேவ���. இ� நிைல அ�ைன 

அ�தனாகிய ச�தி பர�தி யான நிைனவா��. க�த�ப�� சிவ��ைவ நிைனத� சிவ�தியானமா��. இ� விர��� 

�ைறேய உ�வ�தியான�� அ�வ�தியான�மா��. இைவ அக�தவமாகிய ேயாக�தி� �றா��. உ�வாய 

ச�திபர�தியான� - அ�ைமய�பரா� அ���வ அ��வழி பா�. உ��� - நிைன���. ��வா� சிவ�தியான� - 

நிைறய�� ��வா� சிவன� நிைன��� அறி�வழிபா�. ேயாக�தி� அக�தவ�தி�. �� - இ�வைக. 

(அ. சி.)  ஈெர�� - �த�க� 5. �ல�க� 5. அ�த�கரண�க� 4. மாைய 1. சீவ� 1. ஆக 16. ��தி �ல� 

ேபாக - �ல�க� எ�லா� ��தியி� ஒ��க. 

(1) 

579. க�ணா�� ���� ெசவிஞான� ��ட��� 

ப�ணா�கி நி�ற பழ�ெபா�� ஒ���� 

அ�ணா�கி� உ�ேள அக�ட ஒளிகா��� 

��ணா�கி ந�ைம� பிைழ�பி�த வாேற. 1 

(ப. இ.)  ேநா��, நா��, ���, கா� (உட��) எ��� �த�க� ஐ�த� ��ட�தா� ப�ணாகிய ஓைசைய 

எ��பி� ெசா�லா�கி� ெபா��ண���� பழ�ெபா�� ஒ����. அ�ெபா�� தி�வ��. அதைன நிைன�தா� 

அ�ணா�கி� உ�ளாக எ�ைலயி�றி எ��� பர�த ெபா��ேபெராளியிைன� கா���. அ�பயி�சியா� ந�ைம 



வ��தி� பிற�� இற���களினி��� ந�ைம உ�வி�� அ�ளிய�� அ� பழ�ெபா�ேள. ஞான���ட� அறிக�வி 

(ஞாேன�திரிய�) ��மிட�. ��ணா�கி - வ��தி. 

(அ. சி.)  ப�ணா�கி - நாத�ைத ஒலி�க� ெச��. 

(2) 

580. ஒ�ணா நயன�தி� உ�ற ஒளித�ைன� 

க�ணார� பா���� கல�த� கி��தி�� 

வி�ணா� வ�� ெவளிக� �டேவா�� 

ப�ணாம� நி�ற� பா��க� மாேம. 

 
1. க�ணவ�கா�. அ�ப�, 6. 22 - 1. 

(ப. இ.)  ��வந�விைன உ���பா��தலா� ெம��ண�� ஒளி ெவளி�ப��. அக�க�ணா� பா���� 

கல�தி�த� ேவ���. அ�ஙன� ெவளி�படேவ தி�வ�� ெவ�ள�ெப���� ப�ளமைடயா� ெப���. 

அ�வ��ெவளியிைன� க�� ஆ�வ��ட� ஓ��ெச�றா� ஆ�க�பாடாகிய காரியநிைல எ�தா� எ��� 

காரணமா� ���தலா� நி��� சிவெப�மாைன� கா�த�� ேப�த�� ேபரி�ப� ��த�� உ�டா�. 

ப�ணாம� நி�ற� - தாேனயா� �ய சிவ�. பா��க�� - உண��த �ண��� வழிபட��. 

(அ. சி.)  ஒ�ணா� நயன� - ஞான�க�. வி�ணா� - ஆன�த� க�ணீ�. 

(3) 

581. ஒ�ெபா� ��னா� உடேலா �யிைர 

ஒ�ெபா� ��னா� உயி�� சிவைன 

ஒ�ெபா� ��னா� சிவ�ைற சி�ைதைய 

ஒ�ெபா� ��னா� ச�திர� �ேவ. 

(ப. இ.)  தி�வ�� நா�ட�தி� ஒ�ெபா�ேத�� உட�யி�� ப�ைப நிைனயா�. அ�ேபா� உயி��� உயிரா� 

உயி�� விள��� சிவைன நிைனயா�. ஒ� ெபா�ேத�� அ�சிவ�ைற தவமா� உ�ள�ைத நிைனயா� அ�ேபா� 

உ�சி��ைளேம� ேதா��� தி�வ�� ெவளி�க� காண�ப��. தி�களைனய �ய ெவ�ணிற� தாமைர�� 

ேதா���; அதைன�� நிைனயா�. 

(அ. சி.)  ச�திர�� - ஆ�ைஞயி��ள ச�திர� ேபா�ற ெவ�ணிற ஒளி. 

(4) 



582. மன�� விள�கிைன மா�பட எ�றி� 

சின�� விள�கிைன� ெச�ல ெந��கி 

அைன�� விள��� திரிெயா�க� ��ட  

மன�� விள�க� மாயா விள�ேக. 

(ப. இ.)  தி�வ�� நிைனவா� மன�� விள�கிைன மய�கமாகிய மா�பட ஏ��த� ேவ���. அதனா� 

ெவ�ளிைய� க�� வில�மா� ெச�த�ேவ���. ஏைன� க�வி கரண�கைள வழி�ப��தி ந�றா� விள��மா� 

���த� ேவ���. ��டேவ காம� அக��. மா� - �ல�ப�தி; அறியாைம. இவ�றா� 'காம� ெவ�ளி 

மய�க�க�' நீ���. அ�ெபா�� மன��விள�� மாயாவிள�கா��. மா� - �ல�ப�தி (ஈ�� அவி�ைத). 

அைன��விள��� - அறித�கா� �ல� கல�க�. (�ல� க�வி. கல� - கரண�.) மாயாவிள�� - அைணயா 

விள��. 

(அ. சி.)  மா� - அவி�ைச. திரி - அறி�. 

(5) 

583. எ�ணா யிர�தா�� ேயாக� இ��கி�� 

க�ணா� அ�தைன� க�டறி வாரி�ைல 

உ�நா� உ�ேள ஒளிெபற ேநா�கி� 

க�ணா� ேபால� கல��நி� றாேன. 

 
1. இ�லக. அ�ப�, 4. 11 - 8. 

(ப. இ.)  சிவனிைனவி�றி அளவி� காலமாகிய எ�ணாயிர�தா�� ேயாக� இ��தா�� க��� 

மணி��, அ� மணி�ண� அமி��� அைனய சிவெப�மாைன� க�டறியெவா�ணா�. அக�ேத நா� அ�� 

ஒளிெப�� ேநா�கினா� சிவெப�மானாகிய அழ�வ�ண� நிழ�த� பளி�ெகா��� கல�� கா���� க��� 

இ��தன� எ�ப� �லனா��. க�ணா�ைய� பா����கா� பா���� க� த�ைன�� அ� க�ணா�ைய�� 

கா��. அ�ேபா� ஆ�யி� ேப�யிராகிய சிவெப�மாைன� கா�� வாயிலாகேவ த�ைன�� கா��. 

'க�ணா�ைய� கா�� க�ேண தைன�கா�� ெப�ணா� தா� காண�யி� ேப�' எ�பைத நிைன���க. 

எ�ணாயிர�தா�� ேயாக���� எ��ைன�� �றி��� �றி��மா��. க�ணா�ேபால - க�ணா�யி� ேதா��� 

பாைவேபால (ஆ��பாைவ - நிழ��) ெந�ச�தி� சிவைன நிைன�தா� சிவ� விள��வ�. அவைன மற�தா� 

ஆவியி� �ைன�� விள���. 



(6) 

584. நா�ட� இர��� ந���கி� ைவ�தி�� 

வா�ட�� இ�ைல மைன��� 1 அழிவி�ைல 

ஓ�ட�� இ�ைல உண�வி�ைல தானி�ைல 

ேத�ட�� இ�ைல சிவனவ னாேம. 

(ப. இ.)  நா�ட� இர��ைன�� ��வந�வி�� ேநரா� ��� �னியி� ைவ�த�ேவ���. அ�ஙன� 

ைவ�� உயி��பட�கி அைசவறநி�க� தி�வ��ஒளி அக�ேத காண�ப��. ஒளி காண�படேவ உட���� எ�வைக 

வா�ட�மி�ைல. மைனயாகிய உட�பி��� அழி� ஏ�படா�. உயி���� �ற�ெச�வதாகிய ஓ�ட�� இ�ைல. �ற� 

�ல�க�மா��� ெச��� உண��மி�ைல. த��ைன�பி�ைல. எ�வைக ேவ�ைக�மி�ைல. அவேன சிவனாவ�. 

ந���� - ��வந�வா� ��கி� �னி. ஓ�ட� - உயி���சி� இய�க�. உண�� - உலக நா�ட�. மைன - உட�. 

(அ. சி.)  ந���� - ��வம�தி. ேத�ட� - ஆரா��சி. 

(7) 

585. நயன� இர��� நாசிேம� ைவ�தி�� 

உய�ெவழா வா�ைவ உ�ேள அட�கி� 

�யரற நா�ேய ��கவ� லா���� 

பயனி� காய� பயமி�ைல தாேன. 

(ப. இ.)  நயனமாகிய நா�டமிர�டைன�� ந���கி�ேம� ைவ��� சிவைன நா�க. உய��ெத��� 

�ற���ேபா�� உயி��பிைன உ�ேள ஒ���க. பிற�����ப� நீ��மா� சிவைன நீ�கா நிைன�ட� 

��கவ�லா��� அ� ��ப� நீ���. அ�ேவ ெப��பய�. உட�பி���� அழிவி�ைல. �யரறநா� �யரறநி�ற 

ந�நா�. ��கவ�லா��� நிைல�� நி�கவ�லா���. பயமி�ைல - ���வ��� அ�சேவ��வதி�ைல. 

(8) 

 
1. உட�ெப��. அ�ப�, 4. 75 - 4. 

" ஊனி�. ச�ப�த�, 3. 22 - 3. 

586. மணிகட� யாைன வா��ழ� ேமக� 

அணிவ�� ��பி வைளேப ரிைகயா� 

தணி�ெத� நாத�க� தாமிைவ ப��� 



பணி�தவ�� க�ல� பா��கஒ� ணாேத 1. 

(ப. இ.)  அக�தவ�தா� உ�ெள�� ெத�ளிய ப�ணா� இ�ேனாைச ப�ெத�ப. அைவ: மணி, கட�, 

யாைன, ��லா��ழ�, ேமக�, வ��, ��பி, ச��, ேபரிைக, யா� எ�பன. இ� ப�திைன�� ஒ�த ஓைச அக�ேத 

பயில�ெப��. அக�தவ�தா� சிவைன� பணி�தவ��ேக இ�ேவாைச உ�டா��. இ�ேவ தி��சில�ேபாைச எ�ப. 

ஏைனயா��� இைவ கா�ட� இ�ைல எ�க. வைள - ச��. தணி�� - ஒ��. ��பி - ஆ�வ��. நாத� - ஓைச. 

பணி�தவ� - இைறபணி நி�பவ�. அ�ல� - அ�லாம�. பா��கெவா�ணா� - தி�வ��ண�� கி�டெவா�ணா�. 

(9) 

587. கடெலா� ேமக� களிெறா�� ஓைச 

அடெவ�� வீைண அ�டர� ட��� 

�ட�ம�� ேவ� �ரிச�கி� ஓைச 

திடமறி ேயாகி�க� லா�ெறரி யாேவ. 

(ப. இ.)  அ�டர�டமாகிய அ��ெப��ெவளியி� எ��� ெபா�றா� நி�� நில�� அறி��ேபெராளி 

சிவெப�மா�. அவ� தி�வ�ளா� அக�தவ� ைகவ�த ேயாகிக��ேக. கட�, யாைன, ��லா��ழ�, ச�� 

இைவெயா�த ஓைச உண�வினி� உ�டா��. அ�டர�ட�� - ெப�ெவளியி�. �ட�ம�� (ம���ட�) எ��� 

நிைலெப���ள சிவ�. �ரிச�� - �ழி���ள ச��. 

(10) 

588. ஈச� இய��� இைமயவ� ஈ�ட�� 

பாச� இற�க� பரி��யி ரா�நி��� 

ஓைச யத�மண� ேபால வி�வேதா� 

ஓைசயா� ஈச� உணரவ� லா��ேக. 

(ப. இ.)  உலகவிரி�� இய�க�� ஓைசயா� ஆவன. உலக� ஆணவமல� ேத�வி�ெபா��� ஆ�டவனா� 

�த�காரணமாகிய மாையயினி�� பைட�க�ப�ட�. இ���ைம உணரவ�லா� ஆ�டவைன உணரவ�லாராவ�. 

ஈச� - சிவெப�மா�. இைமயவரீ�ட�� உயிரின�கேள. 

(அ. சி.)  பாசமிற�க - பாச� ெகட. 

(11) 

589. நாத ��விேல ந�லா� இ��ப� 

நாத ��வி�ந� ேயாக� இ��ப� 



நாத ��விேல நா�ட� இ��ப� 

நாத ��வி�ந� ��ட க�ேடேன. 

 
1. தி��சில�. தி���தியா�, 17. 

" த�பி. 12. ேசரமா�, 57. 

(ப. இ.)  ஓைச ���த இடேம தி�வ�� ெவளி�ப�� இட�. அ�ேவ அக�தவ�. அ� தவ�ேபேற 

தி�வ��ண��. ஆ��� தி�நீலக�ட� சிவெப�மா� ெவளி�ப�வ�. 

(12) 

590. உதி�கி�ற ஆறி�� உ�ள�கி ஐ��� 

�தி�கி�ற ேத�ைட� ��கி�� நீ�கி 

அதி�கி�ற ஐவ�� நாத� ஒ��க� 

கதி�ெகா�ைற ஈச� கழ�ேசர லாேம. 1 

(ப. இ.)  அக�ேத �ல�த�ேறா��� ஆ�நிைலகளி�� அ� ேபா� அக�ேத காண�ப�� தி�க� �தலிய 

ஐ�� விள�க�களி��, �கழ�ப�கி�ற ேபெராளி உ�டா��. அவ�றா� ஆணவ வ�லி�� அக��. �ல� என�ப�� 

�த �தலாகிய த�மா�திைர ஐ�த�� சிற�த� ஓைச. அஃ� ஒ���த� ேவ���. ஒ��கேவ தி�வ��ேபறாகிய 

கதியிைனய��� ெகா�ைறமாைலயணி�த சிவெப�மா� தி�வ�யிைன� ேச�த� உ�டா��. �றேவாைச 

ெயா��கினவிட�ேத அகேவாைச ேதா���. ஆறி��: 1. �ல�, 2. ெகா���, 3. ேம�வயி�, 4. ெந�ச�, 5. மிட�, 

6. ��வந� எ��� ஆ� நிைலகளி��. உ�ள�கி - அகஒளி. ஐ�� - தி�க�, ஞாயி�, தீ, விள��, பரெவளி 

எ��� ஐ�� நிைல�கள�களி�� விள��� ஒளி. அதி�கி�ற ஐவ�� நாத�: ஐவ�� அதி�கி�றநாத� - �த 

�தலாகிய த�மா�திைர�� மி�கதாகிய ஓைச. கதி - தி�வ��ேப� (அ���). 

(13) 

591. ப�ளி அைறயி� பகேல இ�ளி�ைல 

ெகா�ளி அைறயி� ெகா��தாம� கா�கலா� 

ஒ�ளி தறியிேலா ேராசைன நீளி� 

ெவ�ளி அைறயி� வி�வி�ைல தாேன. 

(ப. இ.)  ப�ளியைறயாகிய ஆயிரவித�� தாமைர�க� எ�ெபா��� ேபெராளி� ெப�விள�� 

ஒளி���ெகா����கி�ற�. அதனா� இ�ளி�ைல. அ�தி�வ�� விள�கிைன� க�டவ� ேயாகிய�� ஞானிய�� 



ஆவ�. ஞான�தி� ஞான� ைகவ�தவேர நாய�மா�. இ�தைகேயா� உட�க� ஏைனயா� உட�க�ேபா�� ��கா��� 

எரி�க�ப�தேலா, இ�கா��� �ைத�க�ப�தேலா, க�லைறயி� அட�க�ப�தேலா இலெவ�க. அ� �றி��� 

தி��ெதா�ட� ெதாைகயி� ஓத�ெப��. நாய�மா� யா���� யா��� க��ைக (சமாதி) இ�ைமேய ெத�ளிதி� 

விள���. ஒ�ைம�ைட�தாகிய இதைனயறியி� ேவ��ேம� அளவி�றி அகைவ�� நீளலா�. ேபெராளி 

வ�ணமா� ெப�மான�யி� ேபரி�ப��� எ��� இ��. பகேல எ�ெபா��� தி�வ�� விள�க�. இ�ளி�ைல - 

அகவி�� �றவி�� இர��� இ�ைல. ெகா�ளி அைற - ��கா�. ெகா��தாம� - உட�� எரிபடாம�; �த�க� 

ஐ��� த�த� இனமாகிய உலக� �த�க�ட� கல��வி��. ெவ�ளி - ேபெராளிவ�ண�. 

(அ. சி.)  ப�ளி அைற - உ�ள�. ெகா�ளி அைற - ��கா�. 

(14) 

 
1. ஓைசெயலா. தி��களி���ப�யா�, 33. 

592 .ெகா�ட விரத� �ைறயாம� றாெனா�றி� 

த��ட� ஓ�� தைல�ப�ட ேயாகி�� 

ம�டல ��றி�� ஒ�க வள��தபி� 

பி�ட�� ஊழி பிரியா தி���ேம. 

(ப. இ.)  உயி����பயி�சியா� அக�தவ ேநா�� �ைற�றா� ைக�ெகா�� அ��ட� ஒ�றியபி�, உயி��� 

ந�நா�வழியாக ேமேலறி� ெச���. அ� ெச��� நிைலயினேர அக�தவ ேயாகியராவ�. அவ�க�� ஞாயி�, தி�க�, 

தீ ஆகிய ���� ஒ�ப வள�� வளரேவ உயிரி��� அழிவி�ைல. உட��� ஊழி ஊழியாக நீ�கா�. ஒ��ைட 

ெயா�பாக ஒளிம�டல� ���� �ைறேய வளி��, ஐ��, பி�த�� ஒ�ப நி�பி��� �றி�பா��. வளி - வாத�. ஐ - 

சிேல��ம�. ம�டல� ��� - ஞாயி�, தி�க�, தீ எ��� ஒளி நிைல�கள�க� ���. பி�ட�� - உட��. ஊழி 

- உலக� ேபெரா��க எ�ைல. 

(அ. சி.)  த��ட� - வீணா�த��ட�. ம�டல�. ��� - ச�திர, �ரிய, அ�கினி. 

(15) 

593. அ�வவ� ம�டல மா�பரி ெசா���� 

அ�வவ� ம�டல� த�வவ� ேதவரா� 

அ�வவ� ம�டல� அ�வவ�� ேகவரி� 

அ�வவ� ம�டல மாயம� ேறா��ேக. 



(ப. இ.)  �ற��� அக��� காண�ப�� அ� ெவாளிம�டல�க� ��றி���� ��சி�ேபா�� அ�வவேர 

க��� கா��� உரிய ேதவராவ�. அ� ெவாளிம�டல�க� அ� ேதவ�க�� உரிைம�� ஏைனயா���� 

�ைண�க�வி� ��ட�மா��. அ� வவ� ம�டல� - ஞாயி� தி�க� தீ இவ�றி� நிைல�கள�க�. ஆய� - 

ஏைனய உலக �யி�க��� ���� �ைண�க�வி� ��ட�. 

(16) 

594. இைள�கி�ற ெந�ச� தி��டைற உ�ேள 

�ைள�கி�ற ம�டல� ��றி�� ஒ�றி� 

�ைள�ெப�� பாச� ��வி� மாகி� 

இைள�பி�றி மா�கழி ஏ�றம தாேம. 

(ப. இ.)  ஆணவவ�லி�� �ைன�பத�கிடமாகிய உட�பக�� ெந�ச� இைள�கி�ற�. ேதா��� 

ஒளிம�டல� ��றி�� ஒ��ைம�ப�� அ�பினா� ��வி ஆரா�வா�களானா� இைள�பக��. தி�வ�� 

ெப�ெவளி�க� ஆரா�த�ேவ���. தி�க�� மா�கழி ஏ�றமதா��. எதனாெல�றா� மா�கழி� தி�க� 

தி�வாதிைர� தி�நாளா��. தி�வாதிைர� ெச�மீ� சிவெப�மா���� சிற��ரிைம�ைடய�. உலக� ேதா�ற� 

ெதாழி�க� ����� வி��த�� உலக� ேதா�ற��� அதனாெல�க. அ�ேபால அக�தவ� உைடயராயினா��� 

அக�ேத �திய நிக��சிக� உ�டா��. மா�கழி - மா + கழி (�: எ����ேப�.) மா - க�ைம. கழித� - நீ��த�. 

இ�ேவ ேதா�ற�ெப�நாளா��. இ��டைற - ஆணவவ�லி�� வ�ணமா� 

உட�. �ைள - ந�நா� பாச� ��வி�மாகி� (பாச��� ��வி�மாகி�) அ�பினா� ேத�வானாயி�, மா�கழி 

எ�றமதா� - மா�கழி எ�� �ற�ப�� உலக� ேதா�ற� தி�வாதிைர� தி�நா� �த�ைமயதா��. 

(17) 

595. ���ண �டற வா�ைவ �ல�ேத 

சி�ெகன ��� திரி��� பி��தி��� 

த�க வலமிட� நாழிைக சாதி�க 

ைவ��� உயி�நிைல வானவ� ேகாேன. 

(ப. இ.)  ���ண�� ஆ�யிைர ��யி���� ��தலினி��� அகல, உயி��ைப �ல�திட�� �ைற�பட� 

சி�ெகன�பி��த� ேவ���. பி�� வல�பா� இட�பா� நா�வழியாக மாறிமாறி� பயிற�ேவ���. �றி�தநாழிைக 

வைர அக�ேத த��த�ேவ���. அ�ஙன� பயில உயி�நிைலயாகிய உட�ைப� சிவெப�மா� நிைல�பி�த��வ�. 

���ண �டற - அைமதி ஆ�சி அ��த� எ��� ெதாழி�ப�பா�. ��றி� மைற��� அகல. சி�ெகன - 



உ�தியாக. திரி�� - மாறிமாறி� ெச��தி. நாழிைக - �றி�த நாழிைகவைர. சாதி�க - அக�தவ� பயில. உயி�நிைல - 

உட�. வானவ�ேகா� - சிவெப�மா�. ைவ��� - நிைல�பி���. 

(18) 

596. நடலி�த நாபி�� நா�விர� ேமேல 

மடலி�த வாணி� கி�விர� உ�ேள 

கடலி� தி��� க�தவ� லா�க� 

சடல� தைலவைன� தாமறி� தாேர. 

(ப. இ.)  சீ�ெப�ற ெகா����� நா��விர� ேம��, இத� விரி�த வாணியாகிய ஓைசபிற��� இட�தி�� 

இ�விர� கீ�மாக அைலய�ற கட�ேபா� அைசவ�றி��க�ெப��� சிவெப�மாைன� க��த� ேவ���. 

அ�ெபா�� க��வா� சிவைன�� த�ைம�� அறி�தாராவ�. கடலி�� - கடலி�ற�ைமயா�. நடலி�த: 

(நடலெம�பத� அ�யாக� பிற�த ெபயெர�ச�) சீ�ெப�ற. மடலி�த - இத�ெபா��திய. வாணி - ஓைச ேதா��மிட�. 

(அ. சி.)  மடலி�த வாணி - அனாகத�. கடலி�� - அைலய�ற கட� ேபா� இ���. சடல� தைலவ� - சீவ�. 

(19) 

597. அறிவா யச�ெத�� மாறா றக�� 

ெசறிவான மாைய சிைத� த�ளாேல 

பிறியாத ேபர� ளாயி�� ெப�றி 

ெநறியான அ�ப� நிைலயறி� தாேர. 

(ப. இ.)  தி�வ�ளா� ெம��ண�� ைகவ�தா� ��ப�தா� ெம�க�� நிைல��ளனவ�ல எ��� 

ெம��ைமைய �ண�வ�. உணரேவ மாைய� ப�றினி��� வில�வ�. த�ைமவி�� நீ�காத 

 
1. உண��. சிவஞானேபாத�, 6. 

ேபர�ளி� சா�� த�ைமைய அறிவ�. இவ�கேள �ைறயா�ண��த ��நிைல ய�பரா�வ�. அறிவா� - தி�வ�� 

�ைணயா� தி�வ��ண�வா�. அச�ெத��� - நிைலயி�லாதெத�� ெசா�ல�ப��. ஆறா� - அ��ைசவ�க� 

ெகா��� ��ப�தா� த��வ�க��. அக�� - அ�ளா� ேவெறன உண��� ப��நீ�கி. ெசறிவான - 

பிணி�தி��கி�ற. அ�� - சிவெப�மானி� தி�வ�ளா�ற�. ெப�றி - த�ைம. 

(அ. சி.)  அச�ெத��� ஆறா� - 36 த��வ�க�. 

(20) 



 
9. சமாதி 

(ெநாசி��) 

598. சமாதி யமாதியி� றா�ெச�ல� ��� 

சமாதி யமாதியி� றாென��� சி�தி 

சமாதி யமாதியி� த�கிேனா�� க�ேற 

சமாதி யமாதி தைல�ப�� தாேன. 

(ப. இ.)  தீதக�ற� ந�றா�ற� ஆகிய இயமநியம �ைறகளா� ெசயலறலாகிய சமாதி��டா��. அத� 

இய�பிைன� �ற� ேக�கி�, அவ�றா� எ���சி�தி�� உ�டா��. அ� நிைலயி� நி�றவ��ேக சமாதி �தலியன 

ைக��� எ�க. சமாதி - ெநாசி��. 

(அ. சி.)  சமா� இயம� ஆதியி�தா� - இயம� ஆதிசாதைனயா� உ�டா�� சமாதி. 

(1) 

599. வி���� நாத�� ேம�வி� ஓ�கி�� 

ச�தியி லான சமாதியி� ���� 

அ�த மிலாத அறிவி� அ��ெபா�� 

��தர� ேசாதி�� ேதா�றி�� தாேன. 

(ப. இ.)  ந�நா�யாகிய ேம�வி�க� வி��நாத�க� நிைலெப�� வி�டா� தி�வ�� ெவளி�ப�தலாகிய 

சமாதி ைக����. ��� ேபறி�லாத அறிவிைன�ைடய அ��ெபா�ளாகிய சிவெப�மானி� எ�ைலயி�லாத 

வன���ேபெராளி வய�கி� திக��. வி�� - உட�ர அமி��. நாத� - உயி��ேபாைச. ஓ�கி�� - நிைல�தி��. 

ச�தியிலான - தி�வ�� ெவளி�ப�தலான. சமாதி - தி�வ��ண�வி� ஒ��க�; ெநாசி��. 

(அ. சி.)  ேம� - ��வம�தி. 

(2) 

600. ம�மன� எ���� வா��� அ���� 

ம�மன� எ�கி�ைல வா��� அ�கி�ைல 

ம�மன� ��ேள மகி�� தி��பா��� 

ம�மன� ��ேள மேனாலய மாேம. 



(ப. இ.)  மன� அ��ட�க� நி�� �ற��� ெபாறியி� ெபா��த�� அக�தி� கரண�தி� ெபா��த�� 

�ரி��. அதனா� அ� ெபா���மன� என�ப�ட�. அ�தைகய மன� எ���� அ�ெக�லா� உயி���� 

�ைடெபய��சி�� உ��. மன�தி� அைச� இ�லாத இட�� உயி��பி� அைச�� இ�ைல. சிவெப�மா� 

தி�வ�ைய�ப��மன� அைசவி�றி நிைலெப�ற மனமா��. அ� நிைன�ட� மகி��தி��பா���� சிவெப�மா�� 

அ� மன� ஒ���� இடமாக� த� தி�வ�ைய அ��வ�. அ��ட� - ���ட�. வா�� - உயி�����. 

ம�மன���ேள - சிவைன மறவாமன�. மேனாலய� - மனெமா���மிட� (தி�வ�). 

(அ. சி.)  ம�மன� - ம��� மன�; �ல���ம சரீர�க� இர���� ெபா���� மன�. 

(3) 

601. வி�டல� �ப�� வி�ச� தடவி�� 

க��ண� வாக� க�தி யி��ப�க� 

ெச�� ெவளியி� ெச��கிரி ய�திைட 

ெகா�� �திைர �ைசெச�� தாேர. 

(ப. இ.)  மைல�� விரி�தஅல�� ேச����ள ெபரிய �ப� ேபா�� தி�வ�� விள�க���, எ�ைலயி�லாத. 

ெப�ெவளி�� க�� அைவேய ெம��ண�வாக� க�தியி��பா��� உயி���� �ற�ப���ெச�� ��வந�வி� 

உ�சியி� நி���. ஆ��� க�வாள�ைத இ���� க��வ�ேபா� அ�ேகேய நி�க�ெச�வ�. வி�� - மைல. அல� - 

விரிவான. �ப� - கிண�; வ�றா� தி�வ��ஊ��. வி�� - மி�தியாகிய. அ�� - அழ�. ெவளி ேபர��ெவளி. 

ெச��கிரி - ��வந��ைன; ஆ�கிைனயி��சி. �ைச�ெச��தா� - க�வாள�ைத இ���� க��னா�. 

(4) 

602. �ல நா� �க�டல ��சி�� 

நா� வாச� ந��� இ��பி�கா� 

ேமைல வாச� ெவளி�ற� க�டபி� 

கால� வா��ைத கனாவி�� இ�ைலேய. 1 

(ப. இ.)  �லாதார�தி��ள ந�நா�யி� ��க�� உ�டா�. விரிவான ��வந�வி� உ�சியி� க� நா�� 

���� ெசவி எ��� நா�� வாயி�க�� ஒ�����. அவ�றி� ந��� தி�வ�� நிைன�ட� இ��பீ�களாயி� 

உ�சி��ைள வாயிைல ெவளி�ற� கா�பீ�க�. அ� ேமைலவாசைல ெவளி�ற� க�டவ� கனவி�� கால� 

வ�வா� எ��� நிைன� உ�டாகா�. சிவெவாளி�� ஆணவவ�லி�� �ளாைம இத�ெகா�பா��. ��க�� - 



பைட�ேபா� கா�ேபா� �ைட�ேபா� ஆகிய �வரி� �ட�உ�வி. இவ�ைற �ைறேய பிரம�கிரா�தி, வி����கிரா�தி, 

உ��திர�கிரா�தி எ�ப. இ�ப�� பாட�ெகா�வா�� உ��. ேமைலவாச� - உ�சி��ைள வழி என�மா�. 

 
1. ����. அ�ப�, 5. 93 - 8. 

(அ. சி.)  �க�டல��சி - ��வம�தி. நா�வாச� - க�, ���, ெசவி, வா� நா�� வாச�க�� ��� 

இட�. ேமைலவாச� - நா�ச�தி�� ேம��ள வாச�. 

(5) 

603. ம�டல� ஐ�� வைரக�� ஈரா� 

ெகா��ட நி��� ��க�� ஆெற�ம� 

க��ட நி��� க��� ந�வாக 

உ�� நிலாவி�� ஓ�� பத�ைதேய. 

(ப. இ.)  ம�டல� ஐ��, வைரக� ப�னிர�� இவ�ைற இடமாக�ெகா�� நி��� ெத�வ�க� ��க� 

என�ப��. அவ�க�� அ�வ�� எ�ம�� ஆவ�. இவ�ைற� க��ட நி��� க����ளாக� தி�வ�யி�ப� உ�� 

நிலா��. பதநிைலகைள வில�கிவி��. ம�டல� ஐ�� - நில�, நீ�, தீ, கா��, வான� என ம�டல�க� ஐ��. 

இவ�றி�� �ைறேய �ல�, ெகா���, ேம�வயி�, ெந�ச�, மிட� எ�பன நிைல�கள�க�. வைரக� �ல�த� 

�ற�ப��, ப�னிர�� இட�க�. ஆ� - நிைல�கள� ெத�வ�க� அ�வ�: பி�ைளயா�, அய�, அரி, அர�, 

ஆ�டவ�, அ�ைனய�த�. அ�ைனய�த� - சதாசிவ�. எ�ம�: ம�டல�ெத�வ�க�. ஐவ�: ஞாயி�, தி�க�, 

ஆ�ற�க�, ம�டல�ெத�வ�க� அய�, அரி, அர�, ஆ�டவ�, அ�ைனய�த�. 

(அ. சி.)  வைளக� - இட�க�. ��க� - அதிேதவைதக�. 

(6) 

604. ��ெடா�� ெம�யி� ெபாறி�ப�ட வா�ைவ� 

ேத�ட�ற வ�நில� ேச�� ப�ைவ�� 

நா�ட�ைத மீ�� நயன� தி��பா���� 

ேதா�ட�� மா�பழ� ��க� மாேம. 

(ப. இ.)  உட�பக��� ��ட�ெப�றெதா�� அட�க�ப�ட உயி��ைப ேம�ெச�லெவா�டா� ெகா��ழி�க� 

அட�கிைவ�த� ேவ���. எ�ண�ைத அத�க�ேண ெச��தி�ெகா����பா���� ேதா�ட�� மா�பழ�ேபா� 

(2922) இனி��� தி�வ��ட� ஒ��ைம�ப����த�மா��. ேத�ட�ற - ேம�ெச��தல�ற. அ�நில� - அ�த� 



ேப�ற�க இடமாகிய ெகா��� (�ரிய�தான�). (மா�பழ�: இனிைமப�றி வ�த உவம ஆ�ெபய�.) நா�ட�ைத - 

நா�தைல. மீ�� - �ற�ெச�லெவா�டா� அக�க�ப��தி. நயன�தி��பா��� - இைடயறா� எ�ணியி��பா���. 

ேதா�ட�� - தி�வ�� ெவளியி�. ��க� - உ��ைறத�. 

(அ. சி.)  ெபாறி�ப�ட - அட�க�ப�ட. மா�பழ� - சிவ�கனி 

(7) 

605. உ�வறி ��பரி ெசா���� வாேனா� 

க�வைர ப�றி� கைட�த� ��டா� 1 

 
1. ெவ����த. அ�ப�, 6. 26 - 2. 

" ெபா�கி. அ�ப�, 5. 33 - 6. 

��ெண�. சில�பதிகார�, 12. ேவ��வவரி. 

அ�வைர ேயறி அ���ண மா�டா� 

தி�வைர யாமன� தீ��த�ற வாேற. 

(ப. இ.)  ஆ�யி�க��� தி�வ�� நா�ட�தா� உயி���� பயி�சியா� த� உ�ைமநிைலயிைன அறி�� 

த�ைமெயா���டா�. வாேனா� இ� ��ைம�ரா� அமி���டா� நீ�டநா� வாழலாெம�� ெபரிய மைலப�றி� 

கட�கைட�தன�; அ���டன�; பயனி�றி மா�டன�. உயி���� பயி�சியா� ந�நா�வழியாக அ�வைரயா� 

உ�சி��ைள ஏறி� தி�வ�யமி���ணமா�டாதா� அ�ேதவ�க�. அ� தி�வ�யமி���பா��� எ�ைலயி�லா 

அ��ெப�ைம�ைடய உயி���� பயி�சியா� மன� அட�கி�ெற�க. உ� - ஆவியி� உ�ைமநிைல (த�ெசா�ப�). 

க�வைர - ந�நா� என�மா�. 

(அ. சி.)  க�வைர - க��க�லா� ஆகிய வைர. அ�வைர - வீணா�த��. தி�வைரயா மன� - 

அளவிட�படாத ெப�ைம��ள மன�. 

(8) 

606. ந�பைன யாதிைய நா�மைற ேயாதிைய� 1 

ெச�ெபானி� உ�ேள திக�கி�ற ேசாதிைய 

அ�பிைன யா�கி ய��தி ஒ��கி�ேபா�� 

ெகா�ேபறி� ��பி��� ��டமி� டாேர. 



(ப. இ.)  ஆ�யி�க� அைன��� ந��த�கிடமாகிய ந�பைன, ஆதியாகிய நட�பா�றைல�ைடய ேசாதிைய, 

நா�மைறகைள�� உ�ளி��ெத��பி ஓ�வி��� ஓதிைய, ெச�ெபா�னக��� திக�� வன�பா�றலாகிய 

தி�வ��ேசாதிைய, சா�த�ெபா��� அவ� தி�வ���� ேபர����த� ேவ���. ேவ�ைககைள 

ெயா��கி�ேபாத� ேவ���. அ�ஙன� ெச�வா� ந�நா�வழி ஏறி� தி�வ��க� கல�தி��பா�. வீணா�த�� - 

ந�நா�. ��டமி�டா� - கல�தி��தா�. 

(அ. சி.)  ெகா�ேபறி - வீணா�த�� ஏறி. 

(9) 

607. �ல�� ேமல� ��ச� ர�த� 

காெலா� திைசயி� கல�கி�ற ச�தினி� 

ேமைல� பிைறயிணி� ெந�றிேந� நி�ற 

ேகால�தி� ேகால�க� ெவ�ேவ� ெகா�டேத. 

(ப. இ.)  �ல���� ேமலாக ��ேகாண�� நா�ேகாண�� உ�ளன. உயி����க� ஒ���ெபா��தினா� 

��கி�ற ெபா��தி� தி�க�ம��ல�தினி��� காண�ப�� அழகிய தி��ேகால�க� ெவ�ேவறா��. �ல�� - 

வ�வா���. ��ச�ர�த� - ��ேகாண�� நா�ேகாண�� உ�ளன. கா� - உயி����. ஒ�� இைசயி� - உயி� 

����க� ெபா��தி�ேசரி� ச�தினி� - ெபா��தி�. ேமைல� பிைற - ேமேல��ள தி�க� ம��ல�. ெந�றிேந�நி�ற 

- ��வந�வி� ெவளி�ப��நி�ற ேகால�தி� ேகால�க� - அழகிய அ��வ�வ� ேதா�ற�க�. 

(10) 

 
1. ெசா�பிரிவி. ச�ப�த� 3. 78 - 2. 

" ஒ�கலரி. " 68 - 12. 

608. க�பைன ய��� கன�வழி ேயெச�� 

சி�பைன எ�லா� சி����த ேபெராளி� 

ெபா�பிைன நா�� �ண�மதி ேயா���� 

த�பர மாக� த��த� சமாதிேய. 

(ப. இ.)  ஒ�வ� வீ� எ�ண�களாகிய க�பைனய�� �ல�தழ� வழிேய ெச�றா� தி���ள 

ேநா�க�தா� எ�லாவ�ைற�� பைட�த�ளிய சிவெப�மாைன� காணலா�. அ� ேபெராளி� ெபா�பிைன� ��� 

தி�வ��ண�� ைக���. �டேவ, சிவெப�மானாக வீ�றி���� தி�வ��ேப� உ�டா��. சி�ப� - உ�ள�தி�� 



�றி�பா� உலைக� பைட�த��� ���த�. த�பரமாக - ஆவிக� ���த� சிவமாயி��க. த��த� சமாதி - 

பிரிவிலா� தி�வ�� நி�ைடயா��. 

(அ. சி.)  க�பைன - வீ� சி�தைனக�. கன� - �ல அ�கினி. �ண�மதி - சிவ�ேதா� கல��� அறி�. 

(11) 

609. தைல�ப� ���திட� த��வ� ��� 

வைல�ப� ���தி�� மா�ந� லா�� 

�ைல�ப� ���தி�� ேகாப� 1 அக�� 

�ைல�பட ���தி�� ��கவ� லா��ேக. 

(ப. இ.)  தைல�ப����திட - தி�வ��வழி நி�றிட வைல� ப����தி�� மா�ந�லா�� - வைலேபால 

உயி���ைச ந�நா�யி� ெச��தா� த��� நி��� ��டலிச�தி. �ைல�ப����தி�� - மைற�தைல 

நீ�கிநி���. ேகாப� - �னம�� மைற�பா�றலி� சின�. அக�� - தி�வ�ளா� விள���. �ைல�ப����தி�� - 

தரா��ைன ேபா�� ேந� நி���. இைவயைன��� தி�வ�� வழிநி��� ஒ� ெப�� ெச�ெநறி�ெச�வ��ேக 

��டா�. 

(அ. சி.)  த��வ� - ெம��ெபா�ளான சிவ�. ��கவ�லா� - ேயாக� ெச�பவ�. 

(12) 

610. ேசாதி� தனி��ட ரா�நி�ற ேதவ�� 

ஆதி�� உ�நி�ற சீவ� மா�மா� 2 

ஆதி� பிரம� ெப��கட� வ�ண�� 

ஆதி அ�பணி� த��� வாேர. 

(ப. இ.)  இய�ைக� ேபெராளி�பிழ�பா� நி��� ���த� சிவெப�மா��, ஆதி�� - பிரிவிலா� தி�வ���, 

உ�நி�ற - இ�வ� ந�வாக நி�ற (சிவயசிவ). சீவ�� - ஆவி��. ஆ�மா� - தாேன தானா� ெச�தைமயா� 

சிவமா��. ஆதி� ........வாேர - பைட�ேபா�� கா�ேபா�� ���த� சிவெப�மா� தி�வ�ைய� பணி�� இைடயறா 

அ��ெச�வ�. 

(13) 

 
1. இைனயபல. சிவ�பிரகாச�, 30. 

2. த��ணர. சிவஞானேபாத�. 12. 3 - 1. 



611. சமாதிெச� வா���� த��பல ேயாக� 

சமாதிக� ேவ�டா� இைற�ட ேனகி� 

சமாதிதா னி�ைல தானவ னாகி� 

சாமதியி� எ�ெட��� சி�தி�� எ��ேம. 1 

(ப. இ.)  சமாதி - நி�ைட. பலேயாக� - பலத�வ�: ம�திர� த�வ�, ப�தி�த�வ�, ஞான�த�வ�, 

க�ம�த�வ� �தலியன. இைற�ட� ஏகி� - தி�வ� நிைறவி� அட�கி�. தானவனாகி� - ஆவி�� ���த� 

சிவன�ளா� சிவமா�க�ெப�ற நிைலயி�. சமாதியி� - நி�ைடயி�றிேய. எ�ெட���சி�தி�� - உவைமயிலா� 

கைலஞான� அ�ப��நா���. எ��� - தி�வ�ளா� தாேம வ�� ெபா����. 

(அ. சி.)  சமாதியி� எ��� எ��� சி�தி - அணிமா �தலிய எ��� சி�திக�. 

(14) 

 
10. அ�டா�கேயாக� ேப� 

இயம� 

(தீ தக�ற�) 

612. ேபா�க� ேத�� �ரிசைட யான� 

யா�க� தாரம ராபதி� ேகெச�வ� 

ஏ�க� தானிவ� எ�ற�� ெச�தி� 

மா�க� தா�� மா�விைட ேயாேன. 2 

(ப. இ.)  அ�ைம உவ�ப ஐ�ெதாழி� ெப����திய��� சிவெப�மா� ஆவியி� விைழவிைன அறி�� 

வி��பியவா� ���த��வ�. அமராபதி - (அம� + ஆ + பதி) அமரைர ஆ�� நிைலயா�. 

(அ. சி.)  அமராபதி�ேக ெச�வ� - இயம� �தலிய எ�� ேயாக�களி� சி�தி ெப�றவ� அமராபதியாகிய 

இ�திர உலகிைன எ��வ�. 

(1) 

நியம� 

(ந�றா�ற�3) 

613. ப�றி� பத�த�� ைவ��� பர��க� 

க�றி�� தா�ேக க�� மவ�க�� 



��ெற�� தா�ேக �னிவ� எதி�வர� 

ெத��� சிவபத� ேசர� மாேம. 4 

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

2. ஓ�ெகாளியா�. சிவ�பிரகாச�, 2. 

3. ஆதி. அ�ப�, 5: 94 - 6. 

4. இ�திர�. ஆ�ர�, 7: 100 - 9. 

. இ.)  சிவெப�மா� தி�வ�யிைணயிைன அவ� தி�வ�ளாேல ப�றி� ேபர����� க�றதனா� ஆய பய� 

அதைன� ெதா�ெல�ேற ெதா��, ெபா��ேச� �க� �க�� இைடயறா� எ�ணி�ெகா� ���பா���� 

சிவ�னிவ�க� ஒ���� எ��� எதி�வர� ெதளிவிைன�ைடய சிவ�லக� எ�த�� ஆ��. பர��க� - ந�திநாம� 

நமசிவய எ��� ச�த�தமி�. ��ெற��....ெரதி�வர - சிவ�னிவரைனவ�� எ��� எதி�ெகா�ேட�க. ��� (உ�) - 

அைனவ��. ெத��� - ெதளிவிைன அளி�த���. சிவபத� - சிவ� தி�வ�. 

(2) 

ஆதன� 

(இ��ைக) 

614. வ��தி� தவ�ெச�� வானவ� ேகாவா�� 

தி��தம ராபதி� ெச�வ� இவெனன� 

த��த� �ழவ� �ழ�� இய�ப 

இ��தி�ப� எ��வ� ஈச� அ�ேள. 

(ப. இ.)  அக�தவ�தி�� ேவ��� எ����பி�� ஒ�றாகிய இ��ைக�ேப� ெப�றா� வ��தி� 

தவ�ெச���ளாைர ெயா�ப�. வானவ�ேகாைவ�� ஆ�� அமராபதி� ெச�வ�மாவ�. அ� நிைலயிைன யாவ�� 

எ��திய�பி� �க�வ�. மி�க இனிைமத�� �ழவமாகிய த��ைம��, ��லா��ழ�� ெபா��தியிைச�ப� 

சிவெப�மா� தி�வ�� வி��தி�ப�திைன� ெபா��தி அ��தி� கழிமகி�ெவ��வ�. அ�ளா� �ய�� 

இ��ைக� தவ�ெச�தேப�றா� வானவ� ேகாைவ�� ஆ�� ஆசா� ெம�ேவ�த� இவென�� �கழ வா�வ�. 

த��ழவ� - த��ைம; ம�தள�. �ழ� - ��லா��ழ�. ஆசா�ெம� - ��தவி�ைத. 

(அ. சி.)  வி��தி�ப� - �திய இ�ப�. 

(3) 



பிராணாயாம� 

(வளி நிைல) 

615. ெச�ெபா� சிவகதி ெச�ெற��� கால��� 

��ப� தமர� �ழா�வ� ெததி�ெகா�ள 

எ�ெபா� றைலவ� இவனா ெமன�ெசா�ல 

இ�ப� கலவி இ��க� மாேம. 

(ப. இ.)  அக�தவ�பயி�சியி� உ��பா� உயி��� (வளிநிைல) �ைற ைகவ�தவ� ெச�ெபா� சிவகதி 

ெச�ெற��வ�. எ��� கால��� �����பாக���ய அமர���ட� வ�� எதி�ெகா���. அவ�க� எ� 

ெபா�றைலவ� இவ� எ�� �க��ேத�தி� �க�வ�. சிவெப�மா�ட� இ�ப� கல�பி� இ��க�மா�. ெச�ெபா� 

சிவகதி 'சிவென�� நாம� தன�ேக�ைடய ெச�ேமனி எ�மா�' உலக� எ� ெபா�றைலவ� - எ� ெச�வ�ேபா�� 

சிற�த தைலவ�. 

(அ. சி.)  ��ப�� அமர� - �ரண��ப�கைள ஏ�திய அமர�. 

(4) 

பிர�தியாகார� 

(ெதாைக நிைல) 

616. ேச�� கால� திைசநி�ற ேதவ�க� 

ஆரிவ� எ�ன அரனா� இவென�ன 

ஏ�� ேதவ�க� எ�லா� எதி�ெகா�ள� 

கா�� க�டைன ெம�க�ட வாேற. 1 

(ப. இ.)  ெதாைகநிைலயாகிய பிர�தியாகாரவழி நி�பா�, சிவெப�மானி� தி���விைன எ��வ�. எ�தி� 

சிவ�லக� ��வ�. ���கா� எ��ல�காவல� இவ� யா� எ�ப�. ம����ள ேதவ�க� உ�ைம�ைர�� உவ��ட� 

எதி�ெகா�� வழிப�வ�. மைழேபா�� க��த க�டைன அ�ளா� ெம��ைமயாக உண�வினி� க�ட ஒ�ைமய 

ரிவராவ�. அரனா� - சிவெப�மா� ஆ�ெகா�ட�ளி� த� உ�ைவ� தா� ெகா��தலா� அர� தி���வா� 

விள�கின� ஆவ�. ெம�க�டவா� - ேநேர க�ட�ைறயா�. 

(அ. சி.)  ேதவ�க� ஆ� இவ� எ�ன - பிர�தியாகார� பல�தா� சிவசா�ப� ெப��� ெச��� இவ� யா� 

எ�� ேதவ�க� ேக�க. 

(5) 



தாரைண 

(ெபாைற நிைல) 

617. ந�வழி நா� நம�வழி மா�றி�� 

ெசா�வழி யாள� ���கா� ெப��ெகாைட 

இ�வழி யாள� இைமயவ� எ��ைச� 

ப�வழி எ�தி�� பா�வழி யாேம. 

(ப. இ.)  ெபாைறநிைலயாகிய தாரைணவழி� ெச�வ� ந�வழி நா�னவராவ�. நம�வழி மா�றினவராவ�. 

ஆ�யி�க��� ேவ�� ேதவ�க��� ேவ��வெகா���� அய� அரி நிைலயின�மாவ�. ஏைனயிைமயவ�க� பல 

ேவறிட�களி� உைறயி�� பிற�� இற��க�� உ����� பா�வழி வ�பவேர யாவ�. ந�வழிநா� : ந�வழிநாட, எ�ச� 

திரி�. ���கா� ெப��ெகாைட வழியி� ஆள� - �ைறயாத ெப�� ெச�வ� அ��தைல �ைறைமயாக�ெப�ற 

ஆசா�ெம��க� வீ�றி���� அய� அரி எ��� ஆ�சியாள�. ப�வழி - பல இட�க�. பா�வழியா�� - நில�தி� 

நட�பதா��. 

(அ. சி.)  ெசா�வழி - ��க� ��� தாரைண மா��க�. ���...ஆள� - பிரம வி����க�. 

(6) 

 
1. சகமா��க�. சிவஞானசி�தியா�, 8: 2 - 11. 

" அ�க. 12. தி�மைல� சிற��, 16. 

" ச��. " " 19. 

தியான� 

(நிைனத�) 

618. ��கவ� லா���� �ைணேய� �வன�� 

வா�கவ� லா���� வலிெச�� நி�றி��� 

ேத�கவ� லா���� திைள��� அ�த�� 

தா�கவ� லா�க��� த�னிட 1 மாேம. 

(ப. இ.)  நிைன�நிைலயாகிய தியானவழிேய சிவெப�மா� தி�வ�யிைணயிைன� தவ�தா� நிைன�� 

அவ�ற� அ�ளாைணெப��� பைட�த�, கா�த�, �ைட�த�, அைட�த� ஆகிய நிைலயினராவா�? அய�, அரி, 

அர�, ஆயிர�க�ண� எ�பவ�. அைட�த� - அமி� தைட�த�. இ� நா�வ�� �ைறேய ஏ��வன� 



பைட�கவ�லா�, பா�கட� ��கவ�லா�, �ைட�� அைசயா� நி�கவ�லா�, அைட�� அ�த� தா�கவ�லாராவ�. 

இவ�க� நிைலக�� கட�� நிைனவி� வ�ைமயா� கிைட�தன. ��க� பா�கடலி� �யி�த�. வா�கவ�லா� - 

மீ��� பைட�கவ�லா�. ேத�கவ�லா� - அைசயா� நி�கவ�லா�. �னிவ� (உ��திர�); அர�. த�னிட� - 

எ�ணிய ைக�ட இைடயறா� நிைன��மிட�. 

(அ. சி.)  ��கவ�லா� - வி���. �ைண....வ�லா� - பிரமா. வலிெச�...வ�லா� - உ��திர�. 

அ�த�...வ�லா� - இ�திர� உ�ளி�ட ேதவ�க�. 

(7) 

சமாதி 

(ெநாசி��) 

619. காரிய மான உபாதிைய� தா�கட� 

தாரிய காரண� ஏ��த� 2 பா�ற 

வாரிய காரண மாய� தவ�திைட� 

தாரிய� த�பர� ேச�த� சமாதிேய. 

(ப. இ.)  ெநாசி��நிைலயாகிய சமாதியிைன� தைல�ப�டா�. �லமல�தி� காரியமாகிய எ�வைக� 

��ப�கைள�� நீ�கியவராவ�. விைன�த�காரண� ஏ�� த�பா� எ�தியவராவ�. நீ�டகாரண� ��ப 

நிைலகைள� ெக��தவராவ�. தவ�ேப�றா� த�பரமாகிய சிவெப�மாைன� சா�த� சமாதி எ�ப. காரியமான உபாதி 

(ஏ�) �லமல�தி� காரியமாகிய ��ப� ஏ�, அைவ: மய�க�, மத�, அவா, கவைல, உ���, வா�ட�, விய�� 

எ�பன. காரண உபாதி - அ� ��ப�ைத� ேபா��� விைன�த� காரணநிைல ஏ� - தி�வ�ளா�ற� ஏ�. அைவ: 

தி�வ�ளா�ற�, ெதாழிலா�ற�, அ�ைன, ஆ�வி, �ைட�ேபா�, கா�ேபா�, பைட�ேபா� எ�ப. வாரிய - நீ�ட 

காரணமாய - ��பவாயிலாகிய ஏ�� ெகட உபாதி எ�ப� காரண� எ�பதேனா��, ஏெழ�ப� காரிய� 

எ�பதேனா�� இைய�� நி�றன. 

 
1. ���தழ�. அ�ப�, 4: 113 - 5. 

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

" க�ைண. தா�மானவ�, 16. ப�மாைல, 2. 

(அ. சி.)  காரியமான உபாதி ஏ� - சீவ�ைடய உபாதி 7. ஆரிய காரண (உபாதி) ஏ� - ஈச�ைடய உபாதி 7. தா� 

- ஒ���. தா� - இய� - த�பர� என� பிரி�க. 



(8) 

 
11. அ�டமாசி�தி 

(எ� ெப��ேப�) 

பரகாய�பிரேவச� 1 

620. பணி�ெத� திைச�� பரமைன நா�� 

�ணி�ெத� திைச�� ெதா�ெத� பிராைன 

அணி�ெத� திைசயி�� அ�டமா சி�தி 

தணி�ெத� திைசெச�� தாபி�த வாேற. 

(ப. இ.)  சிவெப�மா� தி�வ�யிைணயிைன� பணி�� எ�ெப�� ேப�� ெப�றவ�க� அ�டமாசி�தியராவ�. 

அவ�க� சிவெப�மா� ஒ�வைனேய ���தலாக�ெகா��� ப�தி� வி�மிேயாராவ�. அவ�க� எ��ல�களி�� 

ெச�� எ�ெப�� ேப�றிைன நிைல நா��யவராவ�. சிவெப�மாைன யா��� பணி�� ெதா�த� ��வா� 

எ�திைச�� எ�றா�. அணி�ெத�...தாபி�தவாேற - ெதா�த ேப�றா� எ�வைக�சி�தி�� ைகவர�ெப�� 

எ����ல�களி�� நிைலநி��தியவாறா�. 

(1) 

621. பரிசறி வானவ� ப�ப� அ�ெயன� 

�ரிசற நா�ேய �ெவளி க�ேட� 

அரிய ெதன�கி�ைல அ�டமா சி�தி 

ெபரித�� ெச�� பிற�ப�� தாேன. 2 

(ப. இ.)  வானவ� உ�ளி�ட அைன��யி�களி� த�ைமகைள�� இ��தா�� அறிபவ� சிவெப�மா�. 

அவ� தி�வ�ைய� தி��ைற வழியாக� ெதா�ேத�. தி��சி�ற�பலெம��� ெச�ெநறி ம�ற� க�ேட�. காம� 

ெவ�ளி மய�கெம��� ����ற�� அக�றன. அ�டமாசி�தி�� ைகவ�தன. ேம�� ேபசெவா�ணா� ேபர��� 

ெப�ேற�. பிற��� இற��� அ��த�ளி ஆ�ெகா�டன�. பரிசறிவானவ� ப�ப� - எ�லா� த�ைமகைள�� 

இ��தா�� இ��� அறி�த��� ேமேலா� �த�வ�. �ரிசற - காம� ெவ�ளி மய�கமாகிய ����ற� நீ�க. 

�ெவளி - �யபரெவளி; தி��சி�ற�பல�. பிற�ப��தா� - இறவாத இ�ப அ�� த�த�ளி� பிற�பிைன நீ�கினா�. 

(அ. சி.)  அ� என - தி�வ�கேள ெபா�� என. 

(2) 



 
1. ேவ��ட� �ைழ�. 

2. ெசய�கரிய. தி���ற�, 26. 

22. �ரவ� அ�ளி� �றிவழி �ல� 

பைரயி� மணமி� ச�க�ட� பா���� 

ெதரித� சா�பவி ேகசரி ேசர� 

ெபரிய சிவகதி ேபெற�டா� சி�திேய. 

(ப. இ.)  சிவ��வானவ� ெசவியறி���திய வழிேய, �ல�திட�� இய��� தி�வ�ளா�ற� 

�ைணெகா�� உயி��� ந�நா�யி� ெச��� ��பிைன�ண�க. அதைன� ெதரிய�ண���� சா�பவி, ேகசரி, 

��திைர ேம�ெகா�� சிவநிைல��, எ�சி�தி�� ஒ��ெக��வ ��ைம �ரவ� - ஆசா�. �றிவழி - �ரவ� 

அறி���தியெநறி. �ல�பைரயி� - �ல�திட�திய��� தி�வ�ளா�றலா�. ச�க�ட� பா��� - (உயி���� 

ந�நா�யி� ெச���) வ��த�ைதயறி��. சா�பவிேகசரி ேசர - சா�பவி ைகயைடயாள� பயி�சி�ட� ேகசரி� 

ைகயைடயாள� பயி�சி ெபா��த (ைகயைடயாள� - ��திைர). சா�பவி - ச��வி� ெதாட�� எ��த��ரிய 

ைகயைடயாள�. இ� ெந�ச� ச�கர�திலி���� சிவ�தினிட� எ�ண�ைத�� உயி� ��ைச�� ஒ��கி 

அட�கியி��க�ெச��� மா��ைடய�. ெந�ச� ச�கர� - அநாகத�. ேகசரி - ெவளிெயலா� அட�கியி���� ��வ 

ந�வி� எ�ண�ைத�� உயி���ைச�� ஒ��கியி��க�ெச��� வ�ைம�ைடய�. ��வந� - ஆ�கிைன. 

(அ. சி.)  சா�பவி, ேகசரி - இ�வைக� தீ�ைகக�; ��திைரக� எ��� ��ப. 

(3) 

623. காயாதி �த� கைலகால மாையயி� 1 

ஆயா தகல அறிெவா� றனாதிேய 

ஓயா� பதியத� உ�ைமைய� ��னா� 

வீயா� பரகாய� ேமவ� மாேம. 

(ப. இ.)  காய�தலாக� ெசா�ல�ப�� �த� கைல கால� மாைய �தலியவ�றி�க� ��கி� 

ப���ெகா�ளா� அகல� சிவெப�மானிட�� அறிெவா���, ெதா�ைம �தலாக எ��� ஒ� ப��தாகிய 

சிவெப�மா� தி�வ�ைய� ��னா� தி�வ�� ெவளியி�ேச�த� எளி�. அறி� ஒ�� - (ஒ�� அறி�) ஒ�ப��தாய 

அறி�. பரகாய� - தி�வ�� உட�. ேமவ� - ெபா��த�. 



(அ. சி.)  காயாதி - காய� ஆதி. அறிெவா�� - ஒ��க�ப�ட சி�த�. ஓயா - ��� இ�லாத. வீயா - 

இறவாத. 

(4) 

624. இ�பதி னாயிர� ெத��� ேபத� 

ம�விய க�ம மாம�த ேயாக� 

த�மிைவ காய உைழ�பா�� தாேன 

அ�மி� நா�கா� அட��மா சி�தி�ேக. 

(ப. இ.)  ேவ�� விைனத�வ� க�மேயாக� என�ப��. அஃ� இ�பதினாயிர�ெத��� 

ேவ�பா�கைள� ெகா�ட�. இ� 

 
1. கைலயாதி. சிவஞானேபாத�, 3. 7 - 1. 

விேயாக� உட�பினா� ெச�ய�ப�� அ�ைமமி�க �ைழ�பினா� நிைற���. இைவயைன��� எ�வைக ேயாக��� 

அட���. க�மேயாக� - ேவ�� விைனத�வ�. 

(அ. சி.)  இ�பதி....ேயாக� - பலதிற�ப�ட க�மேயாக�க�. காய உைழ�� - ேதக�தி�� வ��த�. 

அ�....அட��� - எ�� ேயாக�க�� அட���. 

(5) 

625. மதிதனி� ஈராறா� ம��� கைலயி� 

உதய ம�நா ெலாழியேவா ெர��� 

பதி��ஈ ராறா�� ப�றற� பா��கி� 

திதமான ஈரா� சி�திக ளாேம. 1 

(ப. இ.)  தி�க�கைலயாகிய இட�பா� ��கி�வழி��, இன� ப�றி ஞாயி�றி�கைலயாகிய வல�பா� 

��கி�வழி�� வி��தலாகிய உயி���� ப�னிர�� விரலள� ெவளியி�ெச���. ெச�ற அ��யி��பி� நா�விர� 

அள� ெவளியி�க�ேணேய வீணாக� ெச�� வி��. எ�சிய எ��விரலளேவ அக��� த���. அ�ஙனமி�றி 

அ� ப�னிர�� விரலள� உயி���� அக�ேத த�க�ய�� அைவ ��றாக� த�கினா� உ�தி�பாடான எ�சி�திக� 

எ���. ப�றற: அற�ப�ற - ����த�க. ஈரா�: இர�� + ஆ� = எ��; உ�ைம� ெதாைக. இன� ப�றி வல�பா� 

(பி�கல) கைல�� ெகா�க. உதய� - ெவளி�ப�த�. திதமான - அழியாம� நிைலயாக இ��க���ய. 



(அ. சி.)  மதிதனி� - இடகைல. ம���கைல - ப�னிர�ட��லமா�� ெபா���� பிராணகைல. நா� ஒழிய 

- 12 அ��ல�தி� 4 அ��ல� ஒழிய. ஈரா� - இர��� ஆ��; எ��. 

(6) 

626. நா�� பிணியா� ந�சன� ���த�கா� 

நீ�� கைலக�வி நீ�ேமைத ��ஞான� 

பீெடா�றி னா�வாயா� சி�திேப த�தி� 

நீ�� �ர�ேக�ட� நீ��� வீராேற. 

(ப. இ.)  'எ�மா� ��மாடா� ஏவ� ந�லா�' எ�பதனா� ந��ைடய இன சன�க� ��னா�' எ�ண�த�க 

ேநா�ேபா�ற பிற�பி���� க����ைணயா��. நிைலநி��� கைல�ண��க��, அ� �ண�விைன�த�� 

க�விக��, அவ�றா� வ�� ெதளி�ண���, ெதளிவா� ெபற�ப�� ���ண���, ஆகிய ெப�ைமயினா� 

வா��பனவ�ல சி�தி ேவ�பா�க�, அைவ. 'உ�றேநா� ேநா�ற� உயி����க� ெச�யாைம' எ��� 

ெபாைறயினா�� சிவ�� அறி����� ெசவியறி���தலா�� ேச�வன. இ�தைகய ேயாக� பயி�சியி� ேபெர�ைல 

ப�னிர�� ஆ�டா��. ேமைத - மைறவிலா அறி�. ��ஞான� - நிைறயறி�. வாயா - கி�டா. ேக�ட� - 

ெசவியறி���த� ெப�த�. 

(அ. சி.)  ந�சன� - உறவின�. வாயா - கி�டா. �ர� - ெபா��த�. நீ� ��� ஈரா� - ேயாகா�பியாச கால� 

12 வ�ட�க�. 

(7) 

 
1. ஆகா. தி���ற�, 478. 

627. ஏழா னதி�ச�ட வா�வி� ேவகியா� 

தாழா நைடபல ேயாசைன சா��தி�� 

�ழான ஓெர��� ேதா�றா நைரதிைர 

தாழான ஒ�பதி� றா�பர காயேம. 

(ப. இ.)  அக�தவமா� ேயாக�பயி�சி ஏ� ஆ��க� ெச�யி� ெப��கா�றி�� விைரவாக� த�கா� 

அளவிலா�க� ெதாைல� நட�த� ���. எ�டா��� பயி�சியி� நைரதிைரக� ேதா�றா. ஒ�பதா��� பயி�சியி� 

'ஊ� உட� ேவ� ெச�தா�' எ�பத�கிண�க� �மாைய உட�பா��. 

(அ. சி.)  ஏழானதி� - ஏ� ஆ���. எ��� - எ�� ஆ���. ஒ�பதி� - ஒ�ப� ஆ���. 



(8) 

628. ஈைர�தி� �ரி��� தியான உ��திர� 1 

2ஏ�ெவா�� ப�ெனா�றி� ஈராறா� எ�சி�தி 

சீெரா�� ேமேல� கீேழ� �வி�ெச�� 

3ஏெரா�� வியாபியா� நி�ற�ஈ ராேற. 

(ப. இ.)  ப�தா��� பயி�சியி� தி��ைற� சிவதீ�ைக வாயிலாக� தி�ெநறி �ைழவினரா� வழிபட�ெப�� 

தி�நீலக�ட� ெப�மா��� ஒ�பாவ�. ப�....சி�தி பதிேனாரா��� பயி�சியி� எ�ேப� ெப�வ�. 

சீெரா��...ராேற - ப�னிர�� ஆ��� பயி�சியி� சிற��� ெபா��திய ேம� ஏ�ல�� கீ� ஏ�ல�� ஆ�டா� 

மீநிைறவி� ஆவி வீ� நிைறவா��. மீநிைற� - வியாபக�. வீ�நிைற� - வியா�பிய�. மிைடநிைற� - வியா�தி. எ� 

ேப� (எ� சி�தி) - 1. அணிமா. 2. மகிமா, 3. இலகிமா, 4. பிரா�தி, 5. பிராகாமிய�, 6. ஈச��வ�, 7. வசி��வ�, 8. 

கரிமா. 

1. அ�வி�� மீ��ைம வ���� நி�ற� அணிமா எ��� ெச�வ�. 

2. ேம�வி�� மிக�ெபரிய வ����நி�ற� மகிமா எ��� ெச�வ�. 

3. ேச� �தலியவ�றி� இய�கி�� அ���தலி�றி� கா�றி�� க�நைட�தா� ெம�லிய வ���� நி�ற� 

இலகிமா எ��� ெச�வ� (இ� ���� உட�பா� எ��வன). 

4. மன�தா� விைழய�ப�டன அைன��� விைழ�தவாேற ெப�த� பிரா�தி எ��� ெச�வ�. 

5. எ�ணமா�திைரயா� ஆயிர� மகளிைர� பைட�� அவரைனவேரா�� ஆயிர� வ�வா� நி�� 

விைளயாட� பிராகாமிய� எ��� ெச�வ�. 

 
1. ஆய. 12. உ��திரப�பதி, 4. 

(பாட�.) 2. ேநெரா��. 

3. ஓெரா��. 

6. பிரம� �தலிேயா�மா��� த� ஆைணெச��தி அவரா� �சி�க�ப�த� ஈச��வ� எ��� ெச�வ�. 

7. உலக��வைத�� த�வயமா��த� வசி��வெம��� ெச�வ�. 

8. �ல�கைள �க���� அவ�றி� ெதாட���ணாைம கரிமா எ��� ெச�வ� (இ� ைவ��� மன�தா� 

எ��வன). இவ�ைற �ைறேய, 1. ��ைம, 2. ப�ைம, 3. ெம�ைம, 4. வி��பிய ெத�த�, 5. நிைற��ைம, 6. 

ஆ�சியனாத�, 7. கவ��சி, 8. வி�ட�ைம எ�ப. கரி - சா��. மா - ெச�வ�. 



(9) 

629. தாேன அ��� சக���த�  1ெநா��ைம�� 

மானா�  2கன�� பரகாய� ேதக�� 

தானாவ ��பர காய�ேச� த�ைம�� 

ஆனாத ��ைம��  3வியாபி� மா�எ�ேட. 

(ப. இ.)  இ� தி��பா�� ேம��றி�த எ� ெப��ேப�கைள�� �ைறேய ஓ�கி�றன. 

(அ. சி.)  அ� - அணிமா (1). சக� - மகிமா (2). ேநா�ைம - கரிமா (3). ககன� - லகிமா (4). பரகாய�ேதக� 

- பிரா�தி (5). தானாவ� - பிராகாமிய� (6). ஆனாத உ�ைம - ஈச��வ� (7). வியா�பிய� - வசி��வ� (8). இைவ 

அ�டசி�திகளா��. 

(10) 

630. தா�கிய த�ைம�� தான�� ப��யி� 

வா�கிய கால�� ம�ேறா� �ைறயி�ைல 

யா�ேக எ��ேதா� அவ��� எ���மி� 

ேகா�கிய வர��தி ��திய வாேற. 

(ப. இ.)  ஆவி ேயாக�பயி�சியா� அ�வாக நி�� பல �யி�கெளா�� ெசறி�� அைவகைள� 

தா�கியகால��� அவ�ைற அழி�த கால��� அத�ேகா� மா�தலி�ைல. எ�லா இட�களி�� உயி�களி�� கல�� 

ேதா�றி�� ஒ��ய�வி�லா வீ�ேப���� ��ேன�� வழியா�. ெசறி� - வியாபக�. ��தியவாேற எ�பத�� 

��னி��த ப�ேய எ��மா� (நி�விகார�). 

(11) 

631. ��திய ���� ற�ப� கால�� 

வ�த� நாழிைக வா��த லாயிட� 

சி�ைத ெசய�ெசய ம��த� ேத��தறி� 

��தி�� நி�� �தி�ெத� மாேற. 4 

(ப. இ.)  ஒ�நாழிைக�� விநா� அ�ப�. ஒ�நா��� நாழிைக அ�ப�. ஒ� பக��� நாழிைக ��ப�. அ� 

��ப� நாழிைகைய�� 

 
(பாட�). 1. ேநா�ைம��, 2. ககன��. 3. வியா�பி�. 



4. சி�தி�பா�. அ�ப�, 5. 97, 1 - 30. 

ெவளி, வளி, ஒளி, நீ�, நில� எ��� ஐ�ெப�� �த�க���� �ைறேய ப��க�ப�� காைல�த� அ�வா� 

நாழிைககளா��. ஆ� நாழிைக��� விநா� ����� அ�பதா�� எனேவ ஒ�ெவா� �த�க��� 

����ற�ப�விநா� உரிய காலமா��. அ� கால� அ�வ��த�ெபயரா� வழ�க�ப��. எ����கா�டாக� காைல 

ஆ� நாழிைக�� ெவளியாகிய வா�கால� என�ப��. அ�ப�ேய ம�றவ�ைற�� �றி� கா�க. இ� ேதா�ற�ைற. 

எ�ணி ம� �தலாக� ேத��தறியி� அஃ� ஒ��க�ைறயா��. இ� �ைறயாகேவ இர� ��ப� நாழிைகைய�� 

அைம���ெகா�க. நா���� நாழிைக��� ஒ�ெவா�றாக ஓதி��ய அ�பர�க� அ�ளிய 'சி�த�ெதாைக� 

தி��������ெதாைக'� தி��பா�� ��ப�� கா�க. இஃ�� அகரவரிைசயி� அைம��ள�. 

(அ. சி.)  கால� - விநா�. 60 விநா� - ஒ� நாழிைக. 360 கால� - 360 விநா�; ஆ� நாழிைக. ஒ� பக��� 

30 நாழிைக, அதைன 5 ப�� ஆ�க. ஒ�ெவா� ப�ைக�� �ைறேய வா� �தலாக� ெகா�க. வா� - வளி, தீ, நீ�, 

நில� 'வா� �தலாயிட' எ�றா�. இ� ேதா�ற �ைற. நில� �தலாக� ெகா�ளி� ஒ��க�ைற எ�க. இதைன, 

"ம��த� ேற��தறிவா�" எ�றா�. இ�வாேற இரைவ�� 5 ப�� ஆ�கி�ெகா�க. 
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632. சி�த� திரி�� சிவமய மாகிேய 

��த� ெதரி���ற ேமான� சிவ��த� 

��த� ெபறலா� ஐ�தி� ெதாட�க�ேறா� 

சி�த� பர�தி� தி�நட� ேதாேர. 

(ப. இ.)  எ�ணமாகிய சி�த� �ல�களாகிய �ைவெயாளி ஊ� ஓைச நா�ற�களி� ப�றாம� மட�கி� 

சிவ�தி�பா� ப��ேம� அ� சிவமயமா��. இ�ஙன� அைமவத�� எ�ைம�� தி�ைம�� உ�ைம�� ஆயவழி 

ெச�ெபா�ளி� இ�பரிைட�கா�� உ�ப�� உணரா� தி���வ வழிபாேடயா�. அ� தி���வ வழிபா������ 

அ�பலவாண� வழிபாேட ஐ��ல �க����� ெபரி�ெமா�த தி�� �றி�ேபா� ெபா��திய தி���வமா��. அ� வல� 

தி��ைகயி� கா�ப� உ��ைகயாகிய ��. இ� பைட�த�, வா�நிைல கா��ெபாறி. வல�பா� அைம�� தி��ைக 

கா�த�, வளிநிைல, ேதா�ெபாறி. இட�பா� தி��ைகயி� அ�கி �ைட�த�, தீநிைல; ேநா���ெபாறி. ஊ�றிய 

வல�பா� தி�வ� மைற�த�, ம�நிைல; ����ெபாறி. ��கிய தி�வ� அ�ள�, நீ�நிைல; நா���ெபாறி. இ� 

�ைறயா� ஐ�ெபாறியளவி�� 'க�� ேக�� உ��யி�� ��றறி�� ஐ��ல��, ஒ�ெடா� க�ேண உள' (�ற� - 

1101) எ�ப� ேபா�� �க���டா��. அ� ��ைம வ�� ேச�கிழார�களி� வா�ெமாழியா� உண�க. 

தி����� - ப�ைம; வி�கிரக�. 



"உண�வி ேன�ெபற வ��சிவ 

ேபாக�ைத ெயாழிவி�றி ��வி�க� 

அைண�� ஐ�ெபாறி யளவி�� 

எளிவர அ�ளிைன என�ேபா�றி 

 
இைணயி� வ�ெப�� க�ைணேய 

ேய�தி�� ென��தெசா� பதிக�தி� 

�ண�� இ�னிைச பா�ன 

ரா�ன� ெபாழி�தன� விழிமாரி." 

- 12. ச�ப�த�, 161. 

அ�ஙன� ெச�� ெபா�னாவ� ேபா�� ேமனிைல எ�திய உ�ள�த� தி�வ�ளா� தி�வ��ேப� ெதரி�� ெபா��திய 

ேமான�தராவ�. ேமான� - ேம�ைமஞான�. அவேர சிவ�ேப�றினராவ�. இ�ஙன� ேப�ெப�றா� ஐ�மல�ெதாட�க�ற 

ெச�ெபா���ணிவினராவ�. சி�தமாகிய எ�ண� தி�நட��ரி�� ெச�ெபா�ளி� ேச��ேதாராவ�. சி�த�பரமாகிய 

தி�ைல� சி�ற�பல�தி� தி�நட�க�ட தி�வினராவ�. எ�ற�� ஒ��. ��த� எ�பத�� மலமிலா� ��ைம 

எனேவா �நிைல�பா� எனேவா �ற�� ஒ��. ��த� - மாசி�ைம (�யநிைல). ஐ�� - ஐ�மல�; எ�ேப�� 

மன�தாெல��வன ஐ��மா�. ெதாட�� - பிணி��. 

(அ. சி.)  திரி�� - �ல� வழியினி��� திரி��. ��த� - ��தி. சி�த�பர� - சித�பர�, சிதாகாய�. 
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633. ஒ�தஇ� ெவா�ப� வா��� ஒ�தன 

ஒ�தஇ� ஒ�பதி� மி�க தன�சய� 

ஒ�தஇ� ெவா�பதி� ஒ�க இ��திட 

ஒ�த �ட�� உயி�� இ��தேவ. 

(ப. இ.)  ஒ�பதிெலா�க இ��திட - ப�� நா�க�� ந�நா� ஒழி�� ஒ�ப� நா�களி�� ஒ�ப� 

கா���க�� �ைறேய ��யி��க. நர�� எ�றா�� நா� எ�றா�� ஒ��. ப�� நா��� �ைறேய கா�க: 

இட�பா� நர��, வல�பா� நர��, ந�நர��, உ�நா�� நர��, வல�க� நர��, இட�க� நர��, வல�ெசவி நர��, 

இட�ெசவி நர��, க�வா� நர��, எ�வா� நர�� எ�பன. இவ�ைற �ைறேய: இடகைல, பி�கைல, ���ைன, 

சி�ைவ, ��ட�, கா�தாரி, அ�தி, அல��ைட, ச�கினி, �� எ�ப. இவ��� வீ�க� கா�றாகிய தன�சய� 



ந�நர�பி (���ைன)� த��வ�. ஒ�த உட�� உயி�� - (த���) ஒ��வா�� உட�� உயி�� ெந�நா� நீ�கா� 

ஓ�கிவா��. 

(அ. சி.)  ஒ�ப� வா� - தன�சய� ஒழி�த ஒ�ப� வா�. 

(14) 

634. இ���� தன�சய� ஒ�ப� காலி� 

இ���� இ��� றி�ப�� நா�கி� 

இ��� �டலி லி��தில வாகி� 

இ���� உடல� வீ�கி ெவ��தேத. 

(ப. இ.)  வீ�க�கா�� ஏைன�கா��. ஒ�ப��ேபா� இ����. இ���.....ெவ��தேத - இ���� 

இ�ப��நா�� உலக�களி�� வா�� உயி�களி� உடலி� வீ�க�கா�� பா��றநி���. இ� கா�� 

ெவளி�ப��வி�டா� உட�வீ�கி ெவ��தி��. 

(அ. சி.)  கா� - வா�. இ���றி�ப�� நா�� - �வன�களி� ெதாைக. 

(15) 

635. வீ��� கழைல சிர�ெகா� ��ட�� 

வீ��� வியாதிக� ேசாைக பலவதா� 

வீ�கிய வாத�� �� �டமதா� 

வீ��� வியாதிக� க�ணி� ம�விேய. 

(ப. இ.)  வீ�க�கா�றி� திரிபா� இதி� �றி�த பல ேநா�க� உ�டா��. 

(16) 

636. க�ணி� வியாதி �ேராக� தன�சய� 

க�ணிலி� வாணிக� காச மவன�ல� 

க�ணினி� ��ம� கல�தில னாதலா� 

க�ணினி� ேசாதி கல�த�� இ�ைலேய. 

(ப. இ.)  வீ�க�கா�றி� திரிபா� பலேநா�க� க�ணி��டா�. விழி�கா�றி� திரிபா� க�ேநா�க� 

பல�� உ�டா�; க�ெணாளி�� விள�கா�. 

(17) 

637. நா�யி� ஓைச நயன� இ�தய� 



�� யள�� �ட�வி� ேசாதிைய� 

ேதவ�� ஈச� தி�மா� பிரம�� 

ஓவற நி�ற� �ண��தி�� தாேர. 

(ப. இ.)  ந�நா�யி� ேக�க�ப�� ஓைசயிைன� க�ெணாளியா� ெந�ச����பா� உணரலா�. இ� 

ேவாைசயிைன ஆ�டா� அரி அய� �தலிேயா�� இைடயறா� உண��தி��தன�. இவ�க� �மாையயி��ளவ�. 

�� எ�ப� �த� நீ�� �� எ�றாயி��. 

(அ. சி.)  �� - ��; எ�� விநா�. 
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638. ஒ�ப� வாச� உைடயேதா� பி�ட��� 

ஒ�ப� நா� �ைடயேதா ேராரிட� 

ஒ�ப� நா� ஒ��கவ� லா�க�� 

ஒ�ப� கா�சி யிைலபல வாேம. 1 

(ப. இ.)  ஒ�ப� ெதாைளகைள�ைடய இ� பி�டமாகிய உட�பக�� வீ�க�கா�� ஒழி�த ஏைன ஒ�ப� 

கா��� ��� ஒ�ப� நா�கைள�� ஒ��கவ�ல ேயாக�பயி�சி�ைடயா� வ�லாராவ�. அவ�க� இ� நா�க� ேச�� 

நா�ச�தியிட�ைத அ�ளா� கா�ப�. அவ�க� அக�ேத ேக�க�ப�வன ப�ேவ� ஓைசகளா��. ஒ�ப� வாச� - 

ெசவி �தலிய ஒ�ப� ெதாைளக�. பி�ட� - உட�. ஒ�ப� 

 
1. அ��தி�ப�. சிவஞானசி�தியா�, அளைவ - 7. 

கா�சி - வாயி�க� ஒ�பதா�� ெப�� உண��க�. இைல பலவாேம - அ� �ண��க� அ��ைணயி�றி அளவிற�� 

ேதா���. 

(அ. சி.)  ஒ�ப� ...இட� - நா�ச�தி. 

(19) 

639. ஒ�கிய அ�கி�கீ� ஒ��� ைன�ெச�ல 

வா�கி இரவி மதிவழி ஓ�ட� 

தா�கி உலக�க� ஏ�� தரி�திட 

ஆ�க� ெசா�ேனா� அ�வழி ேயா��ேக. 



(ப. இ.)  இ� ம�திர� திரி��கரணிைய� ��கி�ற�. ஓ�கி....ேயா��ேக - �ல�தீயி� கீ��ெச��மா� 

ந�நா�ைய� ெச��தி வல�பா� நர�பி�வழி வ�� உயி���சிைன இட�பா� நர�பி�வழி ேயாட�ெச�யி�, அ�ஙன� 

ெச��� அக�தவ அறிஞ� உலேக�� ெசறி�த ஒ�ைமயராவ�. 

(20) 

640. தைல�ப�ட வாற�ண� ைதயைல நா� 

வைல�ப�ட பாச�� வ�பிைண மா�ேபா� 

�ைல�ப�ட நா�ைய� �வழி ெச�தா� 

விைல���ண ைவ�தேதா� வி�த� வாேம. 

(ப. இ.)  அக�தவ�ேதா� சிற�த சிவெப�மா� தி�வ�� �ைணயா� க���ற பிைணமா�ேபா� தரா� 

�னிேபா� உயி� ��ைச� சம�ற ைவ�பி� தம��� பிற���� பய�ப�ேடாராவ�. இத�� ஒ�� விைல��� 

ெகா��க�� உ�ண�� அைம�த வி�தா��. உ�ண� - தம��� பய�ப�த�. ெகா��த� - பிற���� பய�பட�. 

(21) 

641. ஓ��ெச� ற�ேக ஒ�ெபா�� க�டவ� 

நா�யி ��ளாக நாத� எ���வ� 

ேத��ெச� ற�ேக ேதைன �க���� 

பா��� நி�ற பைகவைர� க��ேம. 

(ப. இ.)  தி�வ�� �ைணயா� அக�தவ�பயி�சியா� உண�வி�� ஓ��ெச�� ஒ�பி�லா ஒ� 

ெப��ெபா�ைள� கா�த� ேவ���. அ�ஙன� க�டவ� த� நா�யினக�� அகெவாலிைய எ���வ�. அவ� 

ெந�றி���வ ந�வி�க� காண�ப�� ேதனமி�திைன� ேத��ெச�� �க�� உ�ப�. பா�யாகிய உட�பக�� 

அ�பைக��, ெச��ல� ஐ��� நீ�கா� நி��ெகா�� ெப����ப�திைன ஓவா� �ரிகி�றன. அவ�ைற 

ஆ�டவ� மா���ெகா��� 'அகனம��த அ�பி'னா� ெவ��த� ேவ���. அ�வ�பின� அ� பைகவைர 

ெவ�றட��வ�. நா�யி� - ந�நா�யி� வாயிலாக. ேத� ெந�றி��வ மதியமி��. பா� - பைகவ� த��மிட� (உட��). 

பைகவ� அ�பைக�� ஐ��ல��. க��� - அட���. 

(அ. சி.)  ஒ� ெபா�� - ��டலினி. பைகவ� - ஐ�� இ�திரிய�க�. 

(22) 

642. க���ட தாமைர ஞாள�தி� ஒ�ப� 

ம���ட க�னிய�  1மா�ட� ேச��தன� 



2த���� நி�� தள�களி ��ேபா�� 

ெபா���� நி�� �ரண மானேத. 

(ப. இ.)  க�டைம�த தாமைர நாள�ைதெயா�த ந�நா� வழியாக� ெச��� உயி���ட� உண��ெச���. 

ெச�ற�கா� ஒ�பெத��� அளைவயிைன�ெகா�ட தி�வ�ளா�ற�ட� ��வ�. அ�வா�ற�க�ட� ேமேலறி� 

��வ ந�வி�க� ெச��த� ேவ���. ெச�லேவ ஆ���ள நிைற�த ேதனமி�� �க��� இ��றலா�. இ�ேவா� 

நிைற�மா��. ஞாள� - நாள�; த��. க�னிய� - ஒ�ப� தி�வ�ளா�ற�: சிைவ, ப�ணவி, தி�வ�ளறிவா�ற�, 

ெதாழிலா�ற�, அ�ைன, ஆ�வி, �ைட�ேபா�, கா�ேபா�, பைட�ேபா�. சிைவ - ச�தி. ப�ணவி - வி��ச�தி. 

அ�ைன - மேனா�மனி. தள�களி�� - �லநிைல �தலிய ஆ� நிைலகளி�வழி. ெபா�� - ெந�றி� ��வந�. 

(அ. சி.)  ஒ�ப� க�னிய� - ஒ�ப� ச�திக�. தள� - ஆதார�. 

(23) 

643. �ரண ச�தி எ��� றைறயாக 

ஏரணி க�னிய� எ���ைற� தா�கின� 

நாரண� நா��க னாதிய ஐவ���� 

காரண மாகி� கல�� விரி�தேத. 

(ப. இ.)  ��நிைற ஆ�ற� நிைல�கள�ைத இ�ப�ேதா� அைறயா�கின�. அவ��� த���க�னிய� 

அவ�ைற எ���ைற� தா�கின�. இ� க�னிய� நாரண� �தலாக� ெசா�ல�ெப�� ஐ�ெதாழி� கட�ள�ட�� 

கல�� அவ�கைள இய�கி எ��� விரி�� நி�றன�. எ���� அைறயாக - இ�ப�ெதா� வ��பாக. ஐவ���� - 

அ�ைன அ�த� (சதாசிவ�), ஆ�டா�, அர�, அரி, அய� ஆகிய ஐ�கட�ள����. காரணமாகி ேதா�ற� 

�ைணயாகி. கல�� - ஒ�றா�� பி�னி. விரி�த� - உடனா� இய�கி��. 

(24) 

644. விரி�� �வி��  3விைள�தஇ� ம�ைக 

கர��� எ��� கர�த� கி��கி� 

பர�� �வி�த� பா��த� �த� 

இைர�ெத� வா� விட�தினி�  4ஒ��ேக. 

(ப. இ.)  தி�வ�ளா�ற� உல�யி�க��� தாரக� என�ப�� மீநிைறவா� இ��ப�. இ� நிைல உலகிைன 

இய��� நிைலயா��. இ� நிைலயி�� அ� தி�வ�� சிவனிட�� வீ�நிைறவா� நி�ப�. அதனா� 'விரி��� 

�வி��� விைள�த இ� ம�ைக' என�ப�வ�. அ� 



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

" அ��தி�ப�. " அளைவ, 7. 

(பாட�.) 2. க���� நி�� கள�கனி ��ேபா�. 

3. விரி�தாைன�. அ�ப�, 6: 86 - 6. 4. ஓ�ேக. 

வ�� மீ��� ெவளி�ப�டா� உலக�ேதா���. அ� வ�� சிவ�தி�க� ஒ����. அ�� ஒ��கினா� 

�த�க�� ஒ����. விரி�� - (தி�வ�ளா�ற�) உல� உயி�க�� மீநிைறவா�. �வி�� - உைடயானிட�� 

வீ�நிைறவா�. மீநிைற� - வியாபக�. வீ�நிைற� - வியா�பிய�. (வீ�த� - ஒ�த�, சம�.) கர��....ஒ��ேக - 

தி�வ�ளா�ற� சிவ�தி� ஒ��கி மீ��� எ��� ெவளி�ப�டா� பா� �தலிய �த�க� ெவளி�ப��. அ� வா�ற� 

சிவ�தி� ஒ��கினா� �த�க� ஒ����. இைர�ெத� வா� - ஓைச�ட� ேமெல�� உயி���, ஒ��ேக - ஒ���ேம. 

உயி��� - பிராணவா�. 

(25) 

645. இைடெயா� பி�கைல எ��� இர��� 

அைடப� வா��� ஆறிேய நி��� 

தைடயைவ  1யாெற�� த��ட ��ேள 

மிைடவள� மி�ெகா� த�னி� ஒ��ேக. 

(ப. இ.)  இட�பா� வல�பா� ���களிர�டா�� உ��ைற உயி����, ஆறிேய நி��� - அட�கிேய நி���. 

தைடயைவ ஆ� - ��றமாக� த���� தீ��� ஆ�: ெச���, சின�, சி�ைம, இவற�, மா�பிற�த மான�, 

மாணா�வைக. எ��...ெவா��ேக - ��வ ந�வி� ேதா��� �ளி��த நிலாம�டல�தி� ஒளி��ேள அட�கி 

வள�கி�ற மி�ன�ெகா�யா� ஆ�றலி� ஒ����. மிைட - அட�க�. 

(26) 

646. ஒ��கி ஒ��கி உண��த� கி��கி� 

மட�கி அட�கி�� வா� வத�� 

மட�கி அட�கி� ம��யி ��ேள 

நட�ெகா�ட ��தைன நா�கி� ேறேன. 

(ப. இ.)  ஒ��கி - அட�கி, ஒ��கி - ஒ�த�ைம�ப��. உண��� - அ��தியறி��. அ�� - 

தி�வ�ளா�றலி�. இ��கி� - உைற�� நி�றா�. மட�கி.....அத��. உயி���� அத�� அட�கி� த�கி��. 



மட�கி....றாேன. உயி��பட�க�தா� �ற����ல� ெச�லா� அக� தட���. உயிரி��ேள 

தி������ெகா�ட��� ��த� ெப�மாைன நா�கி�றவனாேவ�. 

(27) 

647. நா�யி� உ�ேள நாத� ெதானி�ட� 

ேத� �ட�ெச�ற� தி�விைன� ைக�ெகா�� 

பா��� நி�ற பைகவைர� க���� 

மா� ஒ�ைக மணிவிள� கானேத. 

(ப. இ.)  ந�நா�யி��ேள அ�ெளாலி�ட� ஆரா��� ஒ��� ெச�� அ� வ�ைள ேம�ெகா��, 

பா��....கானேத - உட�பி�� பைகயா� நி�ற ெம�, வா�, க�, ���, ெசவி எ��� ஐவைர�� அ�ளா� அட�க 

அ� �ட�� அளவி� ெப�ைமயிைன�ைடய சிற�த ��டாவிள�� ஆய�. 

(அ. சி.)  மா� - ெப�ைமயிைன�ைடய. 

(28) 

 
(பாட�) 1. யாேற��. 

 



648. அணிமாதி சி�திக ளானைவ �றி� 

அ�வி� அ�வி� ெப�ைமயி� ேந�ைம 

இ�காத ேவகா� பரகாய ேமவ� 

அ�வ� தைனெய��� தானாத ெல�ெற�ேட. 

(ப. இ.)  இ� தி��பா�� எ�ேப�கைள� ெதா���� ��கி�ற�. அ�வி� அ�வி� ேந�ைம 

- ��ைம. ெப�ைமயி� ேந�ைம - ப�ைம. ேந�ைம - வி�த�ைம. இ�காத ேந�ைம - ெம�ைம. ேவகா� 

ேந�ைம - வி��பியெத�த�. பரகாயேமவ� - நிைற��ைம. எ��மா� ேந�ைம - ஆ�சியனாத�. 

தைனெயா��� தானாத� - கவ��சி. 

(அ. சி.)  அ�வி� அ�வி� ேந�ைம - அ���க�வாத�. ெப�ைமயி� ேந�ைம - ெபரிதி� 

ெபரிதாத�. ேவகா� - ேவகாத. 

(29) 

649. எ�டா கியசி�தி ேயாெர�� ேயாக�தா� 

கி�டா� பிராணேன ெச�தா� கிைட�தி� 

ெமா�டா ந�நா� �ல�த ன�பா� 

வி�டா� மதி��ண ��வ� ேமலேத. 

(ப. இ.)  எ�வைக ேயாக�தா� - எ�ேப� ெப�� உயி��ைப அட�கி�ெகா�டா�, 

கிைட�தி�....வி�டா� - கிைட�த�கரிய மா�பிைன�ைடய ந�நா� வழியாக �ல�தீைய� 

�ரியம�டலமாகிய ெந�ச�தாமைரயி�ேம� ெச��தினா�, மதி...ேமலேத - ��வ ந�வாகிய தி�க� 

ம��ல�தமி����� ேம�ைம��டா�. 

(அ. சி.)  கி�டா - அட�க��யாத. 

(30) 

650. சி�திக ெள�ட�றி� ேசெர�� ேயாக�தா� 

��திக ளானைவ எ�லா� �ல�ப�� 

சி�திக� எ�சி�தி தானா� திரி�ைர 

ச�தி அ��தர� தா�ள வா�ேம. 



(ப. இ.)  அக�தவமா� எ�வைக ேயாக�தா� சி�தியா� எ�வைக� ேப�க� ெப�வ�ம��� 

அ�லாம� பலவைக அறி�க�� �ல�ப��. சி�திக� எ�சி�தி - எ�ேப�க�� இட ேவ�பா�டா� 

ஒ�ெவா��� எ�ெவ�டாக அ�ப��நா�கா�: "ேப�க��� இ�ெவ��� நில�லக�ைத வியாபி��� 

�றியவாேற��ளன. அர�க�லக���ளா��� நீ�லக�ைத�� வியாபி�� இ�மட���, 

இய�க�லக���ளா���� தீ�லக�ைத�� வியாபி�� ��மட���, கா�த�வ �லக���ளா��� 

வா��லக�ைத�� வியாபி�� நா� மட���, இ�திர�லக���ளா��� ஆகாய�லக�ைத�� வியாபி�� 

ஐ�� மட���, ேசாமேலாக���ளா��� மன�திைன�� வியாபி�� ஆ�மட���, 

பிரசாபதி�லக���ளா��� ஆ�கார�ைத�� வியாபி�� ஏ�மட���, பிரமேலாக���ளா���� 

��திைய�� வியாபி�� எ��மட��� ஏ�றமா ��ளனவாகலா�, எ�வைக� 

ெச�வ��  இ�ஙன� ஒேராெவா�� எ�ெவ�டா�. விரியா� அ�ப��நா�கா� என�ெகா�க" 

சிவஞானேபாத�, 2 - 2. சிவஞான �னிவரனா� ேப�ைர. எ��தில�கண �தலாக நிைல (அவ�ைத)யி� ெச���த� 

ஈறாக� �ற�ப�ட அ�ப��நா� சி�திக�� என� ��வா�� உள�. தானா�திரி�ைரச�தி - தானாகேவ யி��கி�ற 

���ர�ெச�வி. ெந�ேவா�� ைத�ேபா�� ேநா�த பலதர�ேபா�, ஐயன�� சி�த���� ஆரமர� - ைகய�ர�, ேபய� 

�தேலா���� ெப�ப பைட�தளி���, ஆயதனா� ேவ��வவா� அ��. 

(31) 

அணிமா 

(��ைம) 

651. எ��ைவ த�ேனா ெடழி�பர� ைக�ட� 

ப�டவ� சி�த� பரேலாக� ேச�தலா� 

இ�டம ��ேள இ��க� பரகா�சி 

எ�� வர�� மிட�தானி� ெற��ேம. 

(ப. இ.)  எழ�பர� - அ�பறிவா�ற�க� ���� இய�பாகேவ விள��� ���த�சிவ�. (அ�பறிவா�ற� - 

இ�சாஞான�கிரிைய). ைக�ட - இைடயறா நிைன�பா� மி��விள�க. ப�டவ� சி�த� - ைக��ய அ�தைகயவேர 

ேமலான சி�தராவ�. பரேலாக� - சிவ�லக�. இ�ட�....பரகா�சி - வி��ப�ப�� ெபா�ளாகிய சிவ�தி�� ஒ���த� 

சிவ�கா�சி. இ��க� - ஒ���த�, எ�� வர��� - எ�ேப�க��, இட�தானி� ெற���: நி�ற இட�தா� எ��� - 

இ���� இட�ேத எளிதாக வ�� எ���. 



(32) 

652. ம�தர ேம� மதிபா� ைவமா�றி� 

க�தா�� �ழியி� கசடற வ�லா���� 

த�தி�றி ந�காய மியேலாக� சா�வா�� 

அ�த �லக� அணிமாதி யாேம. 

(ப. இ.)  ம�தர� - ��வந�; ேம� ஏ�� மதி பா�ைவ மா�ற - ேமேல ஏ�கி�ற தி�க� ஞாயிறாகிய இட�பா� 

வல�பா� உயி��ைப ேமல� கீழ� கீழ� ேமலதா� மா�றிைவ�க. �ழியி� - அமி�த ஊ�றினா�. க�தா� - அ��த 

�ைளேபா� அைசவ�றி��க. த��: த�த� எ�பத� திரி�. இ�றி - த�தப�ேயய�லாம�. ந�காய� - 

ேயாக�பயி�சியா� சிற�� விள��� உட�. இைவ ��ைமயாகிய அணிமா எ��� சி�தியா� கிைட���. 

(அ. சி.)  க�� - அ��த �ைள. �ழி...��� - அ�த ஊ�றினாேல ��ற� அ�� இ��க வ�லா���. 

(33) 

653. ���தி�� ைவ�� �ய�கிேலா ரா��� 

அணி�த அணிமாைக தானா� இவ�� 

தணி�தவ� ப�சி�� தாெனா�ய தாகி 

ெமலி�த� கி��தி�� ெவ�லெவா� ணாேத. 

(ப. இ.)  (பா�வி� வி�த�: அ�த�ைத இைணவிைழ�� ��டா� ெவளி�ப��த�.) �ய�கி� - 

அக�தவமா� ேயாக�தி� ெபா��தியி��தா�. அணி�த - �க��� �ற�ப�ட. அணிமா - ��ைம. ைகதானா� - 

தானாக எளிதாக� ைக���. தணி�த - ெமலி�த. ெநா�யதாகி - ெமலிவாகி. ெமலி�த�கி��தி�� - 

இேலசாய�கி��ப�. இ�நிைல ஓரா��� ைக���. 

(அ. சி.)  ���தி�� ைவ�� - அ�த�ைத� பா�வி� விடாம� அட�கிைவ��. 

(34) 

இலகிமா 

(ெம�ைம) 

654. ஆகி�ற வ�தனி நாயகி த��ட� 

ேபாகி�ற த��வ� எ��� �கலதா�� 

சாகி�ற கால�க� த�வழி நி�றி�� 

மா�கி�ற ைதயா��� மால� வா�ேம. 



(ப. இ.)  தி�வ�� �ைண�ட� �த�நிைலயாகிய �லாதார�தினி��� ேமேல�� எ�லா நிைலகளி��, 

அ� தி�வ�ளா�றேல �ைணயாக. சா�கி�ற....வா�ேம - ஐ�தா���பயி�சியி� மி�க ெம�ைமயாகிய இலகிமா 

ைக���. 

(அ. சி.)  ேபாகி�ற த��வ� - �லாதார�தினி��� தா� ேபா�� த��வ�க�. �கலதா� - அ� ச�திேய 

ஆதாரமாக. 

(35) 

655. மால� வாகிய மாயைன� க�டபி� 

தாெனாளி யாகி� தைழ�த� கி��தி�� 

பாெலாளி யாகி� பர�ெத�� நி�ற� 

ேமெலாளி யாகிய ெம��ெபா�� கா�ேம. 

(ப. இ.)  மால�வாகிய - ெப�ைம��ள ெம�ைம வ�வினனான. மாயைன - ���த� சிவைன. 

தாெனாளியாகி - இய�ைக� ேபெராளியா�. ேமெலாளி - பரெவளியிலம��த. ெம��ெபா�� - �� �த�சிவ�. 

அ�சிவ� ஆ��� காண�ப��. 

(அ. சி.)  மால� - லகிமா. 

(36) 

மகிமா 

(ப�ைம) 

656. ெம��ெபா�� ெசா�லிய ெம�லிய லா�ட� 

த�ெபா� ளாகிய த��வ� ��ட� 

ைக�ெபா� ளாக� கல�தி� ேமாரா��� 

ைம�ெபா� ளா� மகிமாவ தா�ேம. 

(ப. இ.)  ெம��ெபா�ளாகிய ��ெபா�ைள �ைற�ற�ெசா�லிய�ளிய தி�வ��ட� சிவெப�மா� ��ட 

ஓரா���� மகிமா நிைலயின��� அழிவி� தி�வ��ண�ைவ அறி���திய�ளிய அ�நிைல ைக���. த�ெபா�� 

- த�ெபா��: ���த�சிவமாகிய ெம�� ெபா��. ைம�ெபா�ளா�� மகிமா - மைற�த ெபா�ளான மகிமா. 

(37) 

657. ஆகி�ற காெலாளி யாவ� க�டபி� 

ேபாகி�ற கால�க� ேபாவ� மி�ைலயா� 



ேமனி�ற கால� ெவளி�ற நி�றன 

தானி�ற கால�க� த�வழி யா�ேம. 

(ப. இ.)  ஆகி�ற கா� - வா�நா��� �ைணயாகி�ற உயி��பாகிய பிராணவா�. ஒளியாவ� - 

உ�ளட�கியதா� அஃ� ஒளிவ�ணமா��. க�டபி� - அக��� �ற��� ஒ�ப�க�டபி�. ேபாகி�ற....இ�ைலயா� 

- கழி�� ேபாத��ரிய வா�நா�காலமாகிய (அகைவ) ஆ��கால� நீ��வதி�ைல. ேம�நி�ற கால�க� - 

ேம�ைம��ளதா� விள��� காலெம�. (ெம� த��வ�.) ெவளி�றநி�றபி� - தா� ெச��� 

�ைண�ெதாழிைலவி�� அைம�தபி�. தானி�ற கால�க� - கழித�ெகன வைரய��க�ப�ட வா�நா�க� த� 

வழியா�� - அ� நா�க� அக�தவ�ைடயா� நிைன�தவ�ண� ஆ�. 

(38) 

658. த�வழி யாக� தைழ�தி� ஞான�� 

த�வழி யாக� தைழ�தி�� ைவயக� 

த�வழி யாக� தைழ�த ெபா�ெளலா� 

த�வழி த�ன� ளாகிநி� றாேன. 1 

(ப. இ.)  த�வழியாக - ஆவியி� வயமாக. ஞான�� தைழ�தி�� தி�வ��ண�� திக���விள���. 

ைவயகம.◌்...றாேன - தி�வ�� வழியி� ஆவி நி���. அ�தைகய ஆவியி�வழி உலக� ெச���. உலக��� 

ெபா��க� அைன��� அவ�வழிேய ெச���. 

(அ. சி.)  த� வழியாக - த� வசமாக. 

(39) 

பிரா�தி 

(வி��பியெத�த�) 

659. நி�றன த��வ நாயகி த��ட� 

க�டன �த� பைடயைவ ெய�லா� 

ெகா�டைவ ேயாரா�� �ட இ��தி�� 

வி�ட� ேவந�ல பிரா�திய தாேம. 

(ப. இ.)  மாயகாரியெம�கைள இய��� மைற�பா�ற�ட� நி�றனவா�, க�டன...தாேம - காண�ப�� 

�த��ட�கெள�லா� ெபாைறநிைல�ட� �டவி��தா� ஓரா���பயி�சி�� எ�ணியன தி�ணமாக� ைக���. 

ெபாைறநிைல - தாரைண. �ததாரைண - �த� 



 
1. ப��ைடயா��. தி���ற�, 996. 

களி� ஆ�றைல ேயாக�பயி�சியா� ெவ��த�. பைட - ��ட� வி�ட�ேவ - ெவளி�ப�டேதயா�. 

(அ. சி.)  �ட இ��தி�� - �த தாரைணேயா��ட இ��தா�. 

(40) 

கரிமா 

(வி�த�ைம) 

660. ஆகி�ற மி�ெனாளி யாவ� க�டபி� 

பாகி�ற �வி� பர�பைவ காணலா 

1ேமகி�ற கால� ெவளி�ற நி�ற� 

ேபாகி�ற கால�க� ேபாவ� மி�ைலேய. 

(ப. இ.)  ஆகி�ற மி�ெனாளி - அக�தவமாகிய ேயாக� பயி�சியி� காண�ப�� மி�ன�ேபா�� ஒளி. 

பாகி�ற....காணலா� இ��த இட�திலி��ேத உலக�பர�� ��வ�� ஒ��� காணலா�. ��வ ந����ேம� 

காண�ப�� ஆயிர� இத�� தாமைர�பர�� ��வ�� ஒ��� காணலா� எ�ப�� ஒ��. ேமகி�ற....நி�ற� - 

நாழிைக நா� �தலவாக� காரிய�ப��த� ெபா���கி�ற காலெம� ெவளி�ப��� தனி��நி�ற�. ேமகி�ற: 

ேம�கி�ற எ�பத� திரி�. ேபாகி�ற...மி�ைலேய - கழியேவ��ய வா�நா�க� கழிவன�மி�ைல. 

(அ. சி.)  �வி� பர�� - ச�கிர அைறக�. 

(41) 

661. ேபாவெதா� றி�ைல வ�வ� தானி�ைல 

சாவெதா� றி�ைல தைழ�ப� தானி�ைல 

தாமத மி�ைல தமரக� தி�ெனாளி 

யாவ� மி�ைல யறி��ெகா� வா��ேக. 

(ப. இ.)  உயி���� �ற� ேபாவ�� அக� ��வ�� எ��� நிைலயி�ைல. சாவ....தானி�ைல - இற��� பிற��� 

இ�ைல. தாமத...வா��ேக - ���ண��� ஒ�றாகிய அ��த� எ��� கைட��ணமி�ைல. எனேவ ���ண� 

��ப�� இ�ைல. ந�நா�யி��ள உ�ெடாைள உயி��� நிைற�தி��பதா� ஒளியாவ�� இ�ைல. உ�ைமயறி�� 

ப�பின��� தாமத� அ��த�, இன�ேகாளா� ஏைன அைமதி (சா�விக�) ஆ�சி (இராசத�) இவ�றி� ��ப�க� 

இல. தம� - ெதாைள. 



(42) 

662. அறி�த பராச�தி ��ேள அமரி� 

பறி�த� �த� பைடயைவ ெய�லா� 

�றி�தைவ ேயாரா�� �ட இ��கி� 

விரி�த� பரகாய ேமவ� மாேம. 

(ப. இ.)  பராச�தி - வன�பா�றலாகிய தி�வ��. பறி�த�...ெய�லா� - �த���ட�களி� 

ெதாட�கைன��� அக�ற�. இ� 

 
(பாட�) 1. ேமனி�ற. 

ேவாரா��� பயி�சியா� எ��� ெசறித�� எ� �ட�க� ��த�� எ���. உட�க� ��த� - ��வி��� 

��பா�த�. 

(அ. சி.)  அறி�த பராச�தி - ேயாக�தா� க�ட சி�ச�தி �றி�தைவ - �றி�தைவ. 

(43) 

பிராகாமிய� 

(நிைற��ைம) 

663. ஆன விள�ெகாளி யாவ தறிகில� 

�ல விள�ெகாளி ��ேன �ைடயவ� 

கான விள�ெகாளி க��ெகா� வா��� 

ேமைல விள�ெகாளி வீெடளி தாநி�ேற. 1 

(ப. இ.)  ஆனவிள�ெகாளி - எ�ெபா�ைள�� விள��� ���த� சிவ�தி� இய�ைகெயாளி. 

கானவிள�ெகாளி - ��வந�வி��ள உயி��� உயிரா� உத�� சிவெவாளி. ேமைல விள�ெகாளி - வாேனா��� 

உய��த உலக��ைற�� சிவெவாளி. இ�ெவாளிகைள� கா�� பயி�சி�ைடயா���� தி�வ��ேப�. எளிதாநி�� 

இ�ப�த��. இவேர �ல விள�ெகாளி ��ேன�ைடயவ�. 

(அ. சி.)  �ல விள�ெகாளி - சீவ�ைடய இய�ைக ஒளி. கான விள�ெகாளி - ஆ�ைஞயி��ள ஒளி. 

(44) 

ஈச��வ� 

(ஆ�சியனாத�) 



664. நி�ற சதாசிவ நாயகி த��ட� 

க�டன �த� பைடயைவ எ�லா� 

ெகா�டைவ ேயாரா�� �� யி��தி�� 

ப�ைடய� வீச� த��வ மா�ேம. 

(ப. இ.)  ��ைம ஐ��த�கைள�� இைய�திய��� ெத�வ�க� �ைறேய அய�, அரி, அர�, ஆ�டா�, 

அ�ைன அ�த� எ�ப. இவ�க� �ைறேய நா�ற�த� ஐ�தி��மா�. அ�ைன அ�த� - சதாசிவ�. இ� ��ைம 

உண��� அ�வ� �த�களி� த�ைமைய அ�வ� விட�களி� அைம���ெகா����தா�, ப�ைடய...மா�ேம - 

ெதா�ைம ஆ�டா��ைறயி� ஆ�சியனா�. 

(45) 

665. ஆகி�ற ச�திர� த�ெனாளி யாயவ� 

ஆகி�ற ச�திர� த�ப� மாயி�� 

ஆகி�ற ச�திர� த�கைல ���� 

ஆகி�ற ச�திர� தானவ னாேம. 

(ப. இ.)  தி�க� ம��ல� சிற��ண��தவ� நிலெவாளியா�, நிலவி� �ளி��சியா�, நிலவி� 

கைலவள��சியா�, நிலவா� விள��வ�. 

 

1. இ�லக. அ�ப�, 4: 11 - 8. 

666. தாேன பைட�திட வ�லவ னாயி�� 

தாேன யளி�திட வ�லவ னாயி�� 

தாேனச� கார� தைலவ� மாயி�� 

தாேன யிவென�� த�ைமய னாேம. 

(ப. இ.) பைட�த� கா�த� �ைட�த�களாகிய உட�பி�க� ெச�ய�ப�� ��ெதாழி�கைள�� எளிதாக 

இய��� வலிைம�ைடயவ� ஆவ�. ���த� சிவேன இவ� என ெமாழிய��ப�வ�. 

(47) 

667. த�ைமய தாக� தைழ�த கைலயி�� 

ப�ைமய தாக� பர�தஐ� �த�ைத 

வ�ைமய தாக மறி�தி�� ஓரா��� 



ெம�ைமய தாகிய ெம��ெபா�� கா�ேம. 

(ப. இ.) �ளி��சியாக விள��� தி�க� கைலயி��, மா�ப�ட பல த�ைமக� ெபா��திய பர�� திரி�� 

ஐ��த�கைள� தி�வ�� �ைணயா� வள�ப�ெபா��திய ந�ெனறி�� வாயிலாக மா�றி� ெகா��த� ேவ���. 

அ�ஙன� ெகா�டா� ஓரா���பயி�சியி� எ�ெபா���� சா�பா� இய�ைக ெம�ைம�த�ைம வா����: வா��த 

ெப�� ேப�றா�, ெம��ெபா�ளா� ���த� சிவ�ைத� க�� வழிப�த� ���. 

(48) 

வசி��வ� 

(கவ��சி) 

668. ெம��ெபா� ளாக விைள�த� ேவெதனி� 

ந�ெபா� ளாகிய ந�ல வசி��வ� 

ைக�ெபா� ளாக� கல�� உயி��ெகலா� 

த�ெபா� ளாகிய த�ைமய னா�ேம. 

(ப. இ.) தி�வ�� �ைணயா� உ�ைம�ெபா�ளாக விைள�த� எ�ெவ�றா�, அ��ெபாலிவா� கவ��சி 

எ�� ெசா�ல���ய வசி��வமா�. அ�ேவ �ய ந�ெபா��. ைக�ெபா�...னா�ேம - எ�லா�யி���� 

இைய�திய��� ெபா�ளாக� கல�த ���த� சிவமா� த�ைமயனாகிய ெப��ெபா�ேள த�ெபா��. த�ெபா�� - 

தாேன ���த�; சிவெப�மா�. 

(அ. சி.) ைக�....எ�லா� - காண�ப�� உயி� வ��க�க��� எ�லா�. 

(49) 

669. த�ைமய தாக� தைழ�த பகலவ� 

ெம�ைமய தாகிய ெம��ெபா�� க���� 

ெபா�ைமய தாக� �ல�க�� ேபாயிட 

ந�ைமய தாகிய ந�ெகா� கா�ேம. 

 

(ப. இ.)  தி�வ�� �ைண ேமலி�டப�வ�தி� ெம��ெபா�ளாகிய சிவெப�மாைன அவ� அ��க�ணா� 

க�டவிட��. ெபா�ைம..ேபாயிட - உட�� ��வ�� ெபா�வ�ணமாக� தி�வ�� ேபறாகிய ந�ைம ேமலிட 

ந�ெகா�ேபா�� அ�� வீ��சி��டா��. ந�ைம - தி�வ��ேப�. ந�ெகா� - தி�வ��. 

(அ. சி.)  தைழ�த பக� - சிற���ற அ�நா�. 



(50) 

670. ந�ெகா� யாகிய நாயகி த��ட� 

அ�ெகா� யாக� அறி�தி�� ஓரா�� 

ெபா�ெகா� யாகிய �வன�க� ேபா�வ�� 

க�ெகா� யாகிய கா�க னாேம. 

(ப. இ.)  தி�வ�ளா�றைல ஓரா���பயி�சியி� த���ள�ேத இைடயறா நிைன�பா� தியான�தா� 

ெப�றவ�, ெபா�ெகா� ....னாேம - அ� தி�வ�ளா� இய�க�ெப�� இ���� இ�ப�� நா�ெக�� 

உலக�கெள�லா� எளிதாக� ேபா�வ�வ�. அ�ப�� ேபா�வ�தா�� அ� மாைய�க� ெதாட��றா�. க�ெகா� - 

க�லி�ெகா�ேபா�ற உர�ைடய உ�ள�. கா�க� - அ� �ர�ைட ��ள�ைத அ�ளா� வி���பவ�. 

(51) 

671. காம� த��வ மான� வ�தபி� 

�ம� க�த� �வனம தாயி�� 

மாம�  1��னிைட ெம��தி� மானனா� 2 

நாம� ��ஒளி நாயக மானேத. 

(ப. இ.)  அழகிய உ�ைம� ெபா�ளான� ைக��யபி�, மாம�.....ெம��தி�� - நிைன�த இட� 

ெச�ல�த�க ேபர�� ஆ�ற� தாேன வ�� ெபா����. மானனா�....மானேத - தி�வ�ளா� சிவமா� ெப�வா�� 

ெப�ேறா� நா� அைடத��ரிய உண�ெவாளி� ெப�� பிழ�� அ� சிவெப�மாேனயா�. மா� - ெபரிேயா�. மா - 

ெப�ைம. 

(52) 

672. நாயக மாகிய ந�ெலாளி க�டபி� 

தாயக மாக� தைழ�த� கி��தி�� 

ேபாயக மான �வன�க� க�டபி� 

ேபயக மாகிய ேபெராளி கா�ேம. 3 

(ப. இ.)  நம�� எ��� மாறா�தைலவனா�. சிவெப�மா� தி�வ�� உண��தபி�, தாயக...தி�� - இ� 

�யி�க� அ� வ��ெவளியா� தி��சி�ற�பலேம நிைல�த உைறவிடமாக� ெகா�� வா�ம.◌் ேபாயக....க�டபி� - 

ெச�� விரி��கிட��� உலக�கைள� க�ட பி�, ேபயக....கா�ேம - த�வழி� ெச���� ேப�ேபா�ற தி�வ� 

 



(பாட�) 1. ��னிைட. ெம�தி�. 

2. த�ைன. சிவஞானேபாத�, 12 : 4 - 3. 

3. ஞாலமதி�. சிவஞானசி�தியா�, 8 : 2 - 22. 

ளா�றலி� ேபெராளி விள���. ேபயக� - �க��� ேபச�ப�� இட� எ�� ��வா��ள�. அ� ெபா����� ேபசக� 

எ�ப� சகர���� யகர� ேபாலியாக வ�ததா��. 

(அ. சி.)  தாயக� - ெசா�த இட�. ேபாயகமான - அகலமான. ேபயக� - ேபசக�; �க��� ேப�� இட�. 

(53) 

673. ேபெராளி யாகிய ெபரியஅ�  1ேவ�ைட�� 

பாெராளி யாக� பைத�பற� க�டவ� 

தாெராளி யாக� தரணி ���மா� 

ஓெராளி யாகிய காெலாளி கா�ேம. 

(ப. இ.)  மி�க ஒளியாகிய ெந�ச�தாமைரைய அகஒ��க�தா� பா���� �டெராளியாக� க�டவ� 

தாெராளி...கா�ேம - உலக ��வ�� ேநெராளியாக��, ஒ���கா�� ஒளியாக�� உயி�� ெபாளியா� கா�வ�. 

(அ. சி.)  ெபரிய அ� ஏ� - ெபரிய இத��ள தாமைர, தா� ஒளி - ேந�ைமயான ஒளி. கா� ஒளி - 

பிராணவா�வி� ஒளி. 

(54) 

674. காேலா �யி�� கல��� வைகெசா�லி� 

கால� அ�ெகா� நாயகி த��ட� 

கால� ஐ��� ெறா�ப�� ��ைற�� 

கால� ேவ��� ெகா�டஇ� வாேற. 

(ப. இ.)  உயி��பி�ட� ஆவி இைய�� இய��� வைகயிைன� ெசா�லி�, ஆல�...த��ட� - எ��� 

நிைற�த தி�வ�ளா�ற� நிைறவி��, கால�....��ைற�� - எ�ப�தீராயிர� நா�களி� ெப��த நா�களாகிய 

ஐ����� பதி���ைற�� கால�... வாேற - விரவி இய��� உயி��பிைன� தி�வ�� த� ஆ�றலி� அட�கி� 

த�வழி� ெச����. 

(அ. சி.)  கால� 513 - பிராணவா� வியாபி��� நா�களி� ெதாைக. ெப� - ச�தி. 

(55) 

675. ஆற� வா�� அமி�த� தைலயி�� 



ஆற� ஆயிர ����ெறா ைட��ள 

ஆற� வாயிர மா� ம�வழி 

ஆற� வாக வள��ப திர�ேட. 

(ப. இ.)  (அைல அ�வா�� அமி�த�� ஆறி��) அைலவீ�கி�ற அமி�த ஆ�றிேல (அ� �த�ெபா�� 

ஈ�). ஆற�...ைட��ள-; ஆற�...ம�வழி - (ஆயிர� - அளவி�ைம) எ�ப�தீராயிர� நா�களா�� ��ணிய 

ெச�ைமயான வழிகைள. ஆற�...திர�ேட - ந�ெனறி����� ெச�வி வழியாக நிைல�பி�ப� இைறவ�� 

இைறவி�மாகிய அ�த�� அ�ைன�� ெச��� ஆர�� எ�க. 

 
1. ெவ�ைட��. 

(அ. சி.)  ஆற�வா�� அமி�த� தைலயி�� - அ�த ஆ� ெப��� தைலயி��. ஆற�...அ�வழி - அ�த� 

ெப��� வழிக� 1305. வள��பதிர�ேட - வி��தியா��வ� ச�தி�� சிவ��. 

(56) 

676. இர��னி� ேமேல சதாசிவ நாயகி 

இர�ட� கா�ெகா� ெட�வைக ெசா�லி� 

இர�ட� ஆயிர� ஐ�பேதா ெடா�றா�� 

திர�ட� கால� எ��த�� அ�ேச. 

(ப. இ.)  ெந��� ம��ல� பகேலா� ம��ல� எ��� இர����� ேமலதா� விள��� சதாசிவநாயகி 

எ��� ேவ��� தைலவி. இர�...ெசா�லி� - இட���� வல���� எ��� உயி��� நிைற�� நி��� நா�கைள 

ஆ��� ெசா���கா�. இர�...ெடா�றா� - இர�டா�வ�� உயி��� �த�ைமயான ஆயிர�� ஐ�ப�ெதா�றா� 

நா�களி�, திர�ட� - நிைற�� ெசறி�த�. கா�...அ�ேச - கால அளைவைய� ெகா�ள�த�க� ஐ��த� ெதாட� 

பா� ஐவைக�ப�ட (677) உயி��ெப��� பிராணவா�ேவயா�. 

(57) 

677. அ��ட� அ�� �க�ள நாயகி 

அ��ட� அ�ச� வா�த மாவ� 

அ�ச� வ�றி இர�ட� வாயிர� 

அ�ச� கால� எ����� ஒ�ேற. 



(ப. இ.)  �ல�ப�தாகலி� தி�வ�ளா�ற���� �க� ப�தாயி��; அ�தைகய ப��� 

தி��க�கைள�ைடய அ�ைம �த�வியாவ�. �ல� - திைச. அ��த�ட� ��ய தி��க� ஐ�ெத�ற�� ஆ�. 

அ��ட� அ�ச� - ப��� கா���க�. ஆ�தமாவ� - அ�ப��� கா���க�� பைட�க�விகளா��. அ�ச� 

வ�றி - ��ம�, விழி, ெகா�டாவி, இைம, வீ�க�கா���க� ஐ��� நீ�கிய உயி�வளி, மல�கா��, ெதாழி�கா��, 

ஒலி�கா��, நிர�கா�� ஆகிய உயி���, ஐ�த��, இர�ட� - இட�பா� வல�பா� உயி��� இர��; ஆயிர...ெமா�ேற 

- ஐயாயிர ஆ��க� பயி�� ந�நா�யி�க� அட�கி��ள உயி��� ஒ�ேறயா�. 

(58) 

678. ஒ�ற� வாகிய த��வ நாயகி 

ஒ�ற� கா�ெகா� ��வைக ெசா�லி�� 

ஒ�ற� ெவ�றிெகா� ஆயிர� ஆயிர� 

ஒ�ற� கால� எ���� ��ேன. 1 

(ப. இ.)  தி�வ�ளா�ற� ந�நா� உயி��பிைன�ெகா�� ெச���� வைகயிைன� ெசா�னா�, ஊ�வைக - 

உடனா�நி�� நட��� �ைற ஒ�ற�...��ேன - அளவிட�படாத கால�க����� நட��� எ�பைத� 

க��வாயாக. ஊ�வைக: ஆ�யி�க�ட� ேப�யி� உடனா� நி�� ெச���� �ண���� ப�� ��ற�� ஒ�றா��. 

இ�ேவ 'இவ� த���த�'. 

(59) 

 
1. அவ�த�தா�. தி���ற�, 1182. 

679. ��ென�� அ�கைல நாயகி த��ட� 

���� வா� ��வைக ெசா�லி�� 

����� ஐ�ப� ெதா��ட� அ��மா� 

���� வா� ��வைக யாேம. 

(ப. இ.)  தி�வ�� ஆ�ற�ட� ேமேலா��� உயி��� ஐ�ப�தா� எ��� கால அளைவைய�ெகா�� ���� 

எ�க. 

(60) 

680. ஆ�வ�� அ�தனி நாயகி த��ட� 

ஆ�வ� வா� அள�ப� ெசா�லி�� 



ஆ�வ�� ஐ���� ��பெதா ெடா�ப�� 

ஆ�வ� வா� வள��� ளி��தேத. 

(ப. இ.)  உயி��பி� அளவிைன� ���கா� அஃ� ஐ���� ��ப�ெதா�பதா��. இைவ ஒ�பி�லாத 

தி�வ�� �த�வி த��ட� வ��. 

(61) 

681. இ�நிதி யாகிய எ�ைத யிட�� 

இ�நிதி வா� இய�� ெநறியி� 

இ���� ��ப�� ���ட� அ�சா� 

இ�நிதி வா� இய��� எ��ேத. 1 

(ப. இ.)  ச�க� எ��� எ��� தாமைர எ��� எ��� ெகா���ள ெச�வ�களி�� 

மி���ளதாகிய உயி���, 'ெச�வ� கழேல��� ெச�வேம' மி�க சிவெப�மா� ஆைணயி�வழி� ெச�வ�. அ� 

�யி��� இய��� சிற�த நா�க� இ���� ��ப�����. அ� �யி��பிைன இய��� எ��� ஐ��. எ��� 

ஐ��� �ைறேய நாத�, வி��, அகர உகர மகர�க�. நாத�ைத �த� ஒலி என��, வி��ைவ ஒலி�த� என�� 

��வ�. இவ�ைற ஒலிவ�வ� வரிவ�வ� என� ��த�மா�. 

(62) 

682. எ�கி�ற ேசாதி�� நாயகி த�பா� 

எ�கி�ற வா� இடம� ெசா�லி� 

எ��� நி�ப�ெதா� பான� நாலா� 

எ���ட� அ�கி இ��ததி� வாேற. 

(ப. இ.)  தி�வ�ளா�றலா� ேதா��கி�ற உயி��பி�நா�க� எ���றி�ப�ெதா�ப�. அ� பலவாறா� 

விரி�� ேம�ப�� ஒளி ம��ல�க�ட� ஒ�றியி��த�. நாலா� - பலவாறா�. 

(63) 

683. ஆற� கா�ெகா� �ரத� விைள�தி�� 

ஏழ� கா�ெகா� �ர�� இற�கிட 

எ�ட� கா�ெகா� �டவைக ெயா�தபி� 

ஒ�ப� மாநில� ஒ�த� வா�ேவ. 

 



1. ச�கநிதி, அ�ப�, 6. 95 - 10. 

(ப. இ.)  �ல�த� ெசா�ல�ப�� ஆ� நிைலகளி� �ைற�ப� உயி��பிைன அைம�தா� உண�வி�பமாகிய 

அக��ைவ ேதா���. ஏழ�... இற�கிட - உயி��பிைன ஓ� அள����ப��தி உ�ளி��� இ��தத�� 

இர��மட�� உ�ளட�கினா�; எ�ட�...ேய�றபி� - அமி�த ம��ல�ைத� ெபா����ப�யாக ேம�ெச��தி�, 

ஒ�ப�...வா�ேவ - ஒ�பா� ஆ�ற�களாகிய நவச�திக�� நி�றிய��� நிைல�கள�ைத� ெபா���� உயி��� 

எ�க. ேம�� 675 �த� இ� ��ய ��ளன�� இைவ ேபா�வன�� ஆசா� வாயிலாக ஆசற�ெதரித� 

அைனவ���� அைம�� ந�ெற�ப. 

(64) 

684. ச�திர� �ரிய� த�பர� தா�வி� 

ச�திர� தா�� தைல�ப�� த�ைமைய� 

ச�தியி ேலக�� தானா� சக�க� 

��தி� சமாதி �ைடெயாளி ேயாகிேய. 

(ப. இ.)  தானா� சக�க�� - ஒ��ைமநய�தா� தானாகேவ க��� உடலி�க���, அத�� ேவ��� 

ஊ� உைற�� �தலியவ�றி�� நிைல�களனா� உலகி� க���, உ�தி - (உ�ள ப�ைற) நீ�கி ேம�ேநா�கி. 

சமாதி....ேயாகிேய - இைறநிைறவி� அட�கி அதனா� விள��� தி�வ�� ஒளி�ைடயா� ேயாகியராவ�. 

(அ. சி.)  ச�திர� �ரிய� - ச�திர கைல; �ரிய கைல. தா�வி� ச�திர� - பரம ஆகாய�தி��ள 

பரமசிவ����ரிய ச�திர�. ச�தியிேல க�� - ச�தி���ேபா� தரிசி��. 

(65) 

685. அண�க�ற மாத� அ��சன நீவ� 

வண���ற க�விமா ஞான மி��த� 

சி����ற வாய� சி�திதா� ேக�ட�. 

�ண�க� றி��த� 1கா� ேவக�� ��தேல. 

(ப. இ.)  இைறவ� ந�றா� ெதா�த�கா� க�வி�� அதனா� எ��� தி�வ��ண�வா� ெபரிய ஞான� 

மி�தி�ப�த��, சி����...ேக�ட� - அ�மைற ேப�� வாயின�த� சி�தியிைன� ேக�ட��, �ண�...��தேல - 

அைசவ�றி��த�� உயி��பிைன விைர�� ேமேல��தலினாலா� பய�. 

(அ. சி.)  அண�க�றமாத� - ஆைச ஒழித�. சி����ற வாய� -சி�த�. 

(66) 



686. மரண� சைரவிட� 2 வ�பர காய� 

இரண�ேச� �மி இற�ேதா�� களி�த� 

அரண� தி��ற வாதன� ேவழா� 

கர�� ேக�வி கண�கறி� ேதாேன. 

(ப. இ.)  இற�பிைன�� ��ைமயிைன�� ஒழி�த�, த��ட�ைப� தாேன நீ�� ஆவிநீ�த ேவேறா� 

உட�பி�� ��த�, இரண�.. 

 
1. (பாட�) றிேராத�. 2. சிைறவிட�. 

களி�த� - ெபா�வ�ணமான வி��லக�ைத ஆவி நீ�ேதா��� அ��டனளி�த� ஏ�ப��. அரண� 

தி���வாத� - �கலிடமா� சிவெப�மானி� தி����ெப�த�. �ேவழா�...ேதாேன - ெவ�ைம ெச�ைம க�ைம 

எ��� �� ப��க�� ஞாயி�றி� ஏ�நிற��ட� உறழ இ�ப�ெதா� நிறமா��; அ� வைகயான இ�ப�ெதா� 

நிற�களி�� விரவி மைற�� நி�றிய��� சிவெப�மாைன அைடத�கா� ெம��ண��� ேக�வி�ைடயவ� ெச�ெநறி 

வழ��ண��தவராவ�. கர� - உயி�ெதா�� மைற�� நி��� க�வ�; கர�ேபா�. 

(அ. சி.)  சிைற - சரீர�. இரண� ேச� �மி - ெச�வ� ெபா��திய நா�. அரண� - பரமசிவ�. �ேவழா�கர� 

- �ரிய�; சிவ�. 

(67) 

687. ஓத� ஒலி��� உலைக வல�வ�� 

பாத�க� ேநாவ நட��� பயனி�ைல 1 

காதலி� அ�ணைல� காண இனியவ� 

நாத� இ��த நகரறி வாேர. 

(ப. இ.)  அைலெயாலி��� கடலா� �ழ�ெப�ற உலகெமலா� ���� கா�ேநாவ வல�வ�தா�� நிைற�த 

பயனி�ைல. காதலி... வாேர - ேபர�பாகிய காதலினா� ���த� சிவெப�மாைன� காண�த�க இனிய ெம�ய�யா 

ரக�கநா�ட� ெச�ேவாராவ�. அ�தைகேயா�, ஆ�யி��தைலவனா� சிவெப�மா� அம��� விள��� அக�தி�� 

ேகாவிைல உண�வ�. நக� - தி��ேகாவி�. 

(68) 

688. �ல�த� ேவதா மாலர� ��னி�க� 

ேகாலிய ஐ��க� �ற� பரவி�� 



சால� பரநாத� வி��� தனிநாத� 

பாலி�த ச�தி பைரபர� பாதேம. 

(ப. இ.)  ஆ�நிைலக���� ஓ�கார �த�வரா� ஆைன�க� (பி�ைளயா�,) அய�, அரி, அர�, 

ஆ�டா�, ஐ��க� என ஆ� கட�ள� ெசா�ல�ப�வ�. ஆ�டா� - மேகச�. ஐ��க� - அ�ேளா�; சதாசிவ�. 

பரவி��...பாதேம - நிைற�த தி�வ��, ெதாழி�� அறி�� ஒளி�� ஓைச�� ��விட�தி� நி�� இய���. அ�ேவ 

அ�ளா�ற�. அ�ேவ பைர; அ�ேவ பர� தி�வ�. பரவி�� - அ�ெளாளி. பரநாத� - அ�ேளாைச. 

(69) 

689. ஆதார ேயாக� ததிேத ெவா��ெச�� 

மீதான த�பைர ேம�� பரெனா� 

ேமதாதி யீெர� கைலெச�ல மீெதாளி 

ஓதா அசி�தமீ தான�த ேயாகேம. 

(ப. இ.)  நிைல�கள� ஆறிைன�� கா�� மனெவா��கமாகிய ேயாக�தினா� அதைன� ���� 

ெதாழி�ப���� ெத�வ�களாகிய 

 
1. கானநா�. அ�ப�, 5 : 99 - 6. 

ஆைன�க�, அய�, அரி; அர�, ஆ�டா�, ஐ��க� எ��� இவ�க� �ைண�ட� ெச��; மீதா�...ெச�ல - 

ேமலான இட�தி� விள��� தி�வ�ளா�ற� ஒ��றா�� ெபா��தியி���� சிவ��ட� பதினா� கைலக� 

ெபா��திய தி�க� ம��ல�ைதயைடய; மீெதாளி...ேயாகேம - மா�ற� மன� கழியநி�ற பரெவளி ேமலிட�� 

ஒ��க� உ�டா� எ�க. ேயாக� - ஒ��க�. 

(70) 

690. மதிய�� ஞாயி�� வ��ட� ��� 

�திெச� பவரவ� ெதா�வா னவ�க� 

விதிய� ெச�கி�ற ெம�ய� யா���� 

பதிய� கா��� பரம�நி� றாேன. 

(ப. இ.)  இட��� வல����கைள �ைற�ப� ஒ��கி� ெச�கி�ற அக�தவ�ேதாைர� ெதா�ைமயான 

வானவ� வண��வ�. ெம�ய�...றாேன - அவேர ெம�ய�யாராவ�. அவ���� தி�வ� கா��� ���த�சிவ�� �� 

நி�றா� எ�க. 



(அ. சி.)  மதிய�� ஞாயி�� - இடகைல பி�கைல. 

(71) 

691. க�டவ� லா�க� கர�ெத��� தானாவ� 

ம�டவி� தாமைர ��ேள மண�ெச�� 

ெபா�ெடழ� ��தி� ெபாறிெயழ� த���� 

ந��� வா��� நமனி�ைல தாேன. 1 

(ப. இ.)  உயி��பிைன ஒ���� திறலின��� எ���ஆ� உண��சி எ���. அதனா�, அவ� எ��� தாமாவா�. 

ம�டவி�... ெச�� - மண� கம�கி�ற பரெவளியி� ேதா��� ஆயிரவித�� தாமைரயி�க�. அ�ைன அ�தனாகிய 

ச�திசிவ�கைள� கல��ற� ெச��; ெபா�ெடழ..தாேன - உ�சி�ெதாைளவழி திற���ப�யாக உயி��பினா� ேமாதி 

ஐ�ெபாறிக� �ற�ெசலாம� அக�ேத �ல� ெகா��மா� த�டாகிய ந�நா�யி� ெச��தி நி�றி�வா���� 

���� ��ப� எ�தா�. 

(அ. சி.)  க�டவ�லா�க� - பிராணவா�ைவ� க�டவ�லவ�க�. ம�...��தி - சகசிர அைற���ேள 

பிரமர�திர வழி திற���ப� ேமாதி. ெபாறி எழ - ெபாறிக� விடய�களி� ெச�லாம�. ந���வா� - நி�றி�வா�. 

(72) 

 
1. ஊனி. ச�ப�த�, 3: 22 - 3. 

" நா�. 12. ெப�மிழைல����ப�, 10. 

12. கைல நிைல 

692. காத� வழிெச�த க��த� அ�ணைல� 

காத� வழிெச�� க��ற ேநா�கி�� 

காத� வழிெச�� க�ைக வழித�� 

காத� வழிெச�� கா�க� மாேம. 

(ப. இ.)  ெந�றி�க�ைண�ைடய சிவெப�மா� த� தி�வ�ைய எளிதி��ட அைம�த�ளிய அ�� 

ெநறி�ப� அவைன அ�க�ணா� ேநா��� ெம�ய�யா�க��� ெந�றியமி�தமாகிய க�ைக ெப���. அ� வழியாக 

ஆ�ெகா��த�மா�. 

(அ. சி.)  காத�வழி - அ��ெநறி. க�ைக வழித�� - அ�த� ெப���. 

(1) 



693. கா�க� மா�� கரண�க� நா�ைக�� 

கா�க� மா�� கைலபதி னாைற�� 

கா�க� மா�� கல�தந� வா��� 

கா�க� மா�� க���ற நி�ேல. 

(ப. இ.)  அக�கல� நா�ைக��, அமி�தகைல பதினாைற��, உயி��பிைன�� தி�வ�� �ைணயா� 

அட�கவ�லா� தி�வ��ண�வி� க����றி நி�ப�. 

(அ. சி.)  கைல பதினா� - அ�தகைல 16. 

(2) 

694. நிைலெபற நி�ற� ேந�த� வா� 

சிைலெபற நி�ற� தீப�� ஒ��� 

கைலவழி நி�ற கல�ைப அறியி� 

மைலவற வா�� வழியி� வாேம. 

(ப. இ.)  ந�நா�வழியாக� ெச��� உயி��� ஒ��கிநி�ற�. அ� ��ேபா�� அைசயாம�� ஒளிேபா�� 

விள�கமா�� அைமய அ�த கைலயிட�� அ�ைம�� அ�ப�� (ச�திசிவ�) இைய�திய��� எழிைல உண��தா�, 

ம�ளான� ெத�ளாக மா��. இ�ேவ தா� தைல���� வழியா��. 

(அ. சி.)  கைல...கல�ைப - அ�த கைலயினிட��� சிவ� ச�தி நி�ற கல�ைப. மைல� - மய�க�. 

(3) 

695. �ைடெயா�றி நி�றி�� �த� பிராைன 

மைடெயா�றி நி�றிட வா��த வழி�� 

சைடெயா�றி நி�றஅ� ச�கர நாத� 

விைடெயா�றி ேலறிேய வீ�றி�� தாேன. 

(ப. இ.)  எ��� ெசறி��ைற�� உயி��தைலவனா� சிவெப�மாைன, ��வந�வி� ஊ�� அமி�த� 

ெபா�கிவழி�� வழி, வா��பாக� 

கிைட�தவிட���, அைன�ைத�� தா��� அ��சைடேயா� விள��� ேபரி�ப�தைலவ� அற�தி� வ�வா� 

ஆேன�றி�மீ� வீ�றி��த��வ�. அ� விைறவைன அக� �ற� ஒ�� வழிப�த� ேவ���. சைட - 

தி�வாதிைரநா�; தா��மிட�. �ைட - ெசறி�. 

(4) 



696. இ��கி�ற கால�க� ஏ�� அறியா� 

ெப��கி�ற கால� ெப�ைமைய ேநா�கி 

ஒ��கி�ற வா� ெவாளிெபற நி�க� 

த��ெகா�றி நி�றி�� சாதக னாேம. 

(ப. இ.)  ம�க� த� வா�நா�க�� இ�கா�� ெச�ற நா�க� ேபாக எ�சி இ��கி�ற நா�க� இ�வள� 

எ��� அறியா�; ���� பயி�சியினா� வா�நா�கைள மி�தி�ப���த��ரிய வழியி� ெப�ைமைய� பா���, 

வா�நாைள அழி��� �ற���ெச��� உயி��பிைன அட�கினா� ெச��கக�ற ந�ெனறியி� ெச��� 

ெதா�டனாவ�. ஒ���த� - அழி�த�. சாதக� - ெதா�ட�. 

(அ. சி.)  இ��கி�ற கால� - இனி வா��கால�. 

(5) 

697. சாதக மானஅ� த�ைமைய ேநா�கிேய 

மாதவ மான வழிபா� ெச�தி�� 

ேபாதக மாக� �க�ற� பா��சினா� 

ேவதகமாக விைள�� கிட��ேம. 1 

(ப. இ.)  ெதா��ெநறியான அ� த�ைமைய ேநா�கி� ெப��தவமாகிய அகவழிபா� ெச�தி�க. 

பரெவளியி� காண�ப�� ஆயிர� இத�� தாமைரயி�க� உயி��பிைன� ெச���க. ெச��தினா� ெச�� �தலியன 

�ளிைகயினா� ெபா�னாவ�ேபா� ஆவி�� சிவனாக விள���. ேவதக� - ெச�� ெபா�னாத�. 

(அ. சி.)  ேபாதகமாக - சகசிர அைறயி�. 

(6) 

698. கிட�த� தாேன கிள�பய� ��� 

நட�த� தாேனஉ� நா��� ேநா�கி� 

பட��த� தாேன ப�கய மாக� 

ெதாட��த� தாேனஅ� ேசாதி�� நி�ேற. 

(ப. இ.)  ேமலா� அற� ெபா�� இ�ப� எ��� ��� பய�� விள�கி� கிட�தன. நட�த�....ேநா�கி - 

உயி��� ந�நா�ைய ேநா�கி நட�த�. பட��த�....மாக - பரெவளியி� விள��� ஆயிர இத��தாமைரைய� சார ஆவி 

இைடயறா� நிைன�த�. ெதாட��த�... நி�ேற - ேபெராளி அறி�� பிழ�பா� சிவ�த� உயி���யிரா� நி�� 

ெதாட��த� எ�க. 



(7) 

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

699. தாேன எ��தஅ� த��வ நாயகி 

ஊேன வழிெச�ெத� உ�ேள யி��தி�� 

வாேனா� உலகீ�ற அ�ைம மதி�திட� 

ேதேன ப�கி� சிவாலய மா�ேம. 1 

(ப. இ.)  தாேன ���தலாக� ேதா�றிய �த�வி ெம�யாகிய த��வ�கைள� ���� ெதாழி�ப����. 

ஊேன....யி��தி�� - அ� �த�வி அ�ேய� ெந�ச�� விள�க அ� ெந�சிைன அ�ேயைன� ெகா�� 

��ைமெச�� ஆ�� விள�கி வீ�றி��ப�. வாேனா� மதி�திட - வி��� ம��� ஒ��கீ�ற அ�ைம 

தி�வ�யி�ப�ைத� கைட��தர. மதி�திட எ�ப� ம�தி�திட எ�பத� இைட��ைற. ம�தி�த� - கைடத�. 

ேதேன...மா�ேம - சி�தி�பவ���� சிற�� ெச�ேத� ��தி�ெபாழி�� �த�வ� தி�வ�யி�ப� நிைற�த சிவ� 

தி��ேகாவிலா��. 

(8) 

700. திக�� ப�ேய ெசறித� வா� 

அழி�� ப�ைய அறிகில ரா�� 

அழி�� ப�ைய அறி�தபி� ந�தி 

திக�கி�ற வா�ைவ� ேச�த� மாேம. 

(ப. இ.)  பர�� ெச��� உயி��பிைன (பிராணவா�) அட���ப� ெச���ைறயிைன யா�� அறிகில�. 

அறி�தபி� சிவெப�மா� அ��யி��பி� ேமலதா�� திக��� விள��வ�. 

(9) 

701. ேசாதைன 2 த�னி� �ரிசற� காணலா� 

நாத�� நாயகி த�னி� பிரி�நா� 

சாதன மா�� ��வழி� ப�� 

மாதன மாக மதி���ெகா� ளீேர. 



(ப. இ.)  ஆவிகளி� உ�ைமநிைலயிைன ஆ�டவ� அள�த� இ�ளற� ெபா��ேடயா�. சிவெப�மா� 

அமி�தவ�ண�. அவ� மைற�பா�றலாகிய ஆதியி�க� வீழா� ��வா� ெவளி�ப�வ�. அ� ��வி� வழி�ப�� 

ஒ�கினா� தி�வ�� ெப��ேப� எ��வ�. அறி�� ெகா�வீராக. ேசாதைன - அள�த�. மாதன� - தி�வ��ேப�. 

(10) 

702. ஈரா� கா�ெகா� ெட��த �ரவிைய� 

ேபராம� க��� ெபரி��ண வ�லிேர� 

நீரா யிர�� நிலமாயி ர�தா��� 

ேபரா� காய� பிரா�ந�தி ஆைணேய. 

 
1. ெந�சிைன�. அ�ப�, 4 : 23 - 9. 

" காயேம. " " 76 - 4. 

2. ெபா�னிைமய�. 12. தி���றி���ெதா�ட�, 115. 

(ப. இ.)  இய�பாக உயி���� பதினா�மா�திைர ஓ��ெகா������. அவ��� நா�� அக��, �� நா�� 

�ற�மா� இ����. இ� ப�னிர��� அகமா� அட�கிவி�டா� அஃ� உயி��பி� (பிராணாயாம�) ெப�ேபறா��. அ� 

ேப�ெப�றா� அளவி�லாத கால� நீ�� ��கி யி��தா�� நில�தி�� �ைத�����தா�� உட�பழியா� வா�வ�. 

இ� ���த� சிவனா� அ�ளாைணயா��. 

(11) 

703. ஓைசயி� ஏ�� ஒளியி�க� ஐ��� 

நாசியி� ���� நாவி� இர��� 

ேதசி�� ேதச�� த�னி� பிரி�நா� 

மாச� ேசாதி வ���ைவ� தாேன. 

(ப. இ.)  இய�பாகேவ க�ட�ற ���த� சிவ� மீ��� உலைக� பைட�க ��னின�. அ�ெபா�� த� 

அ��ெவளியி� த�கி��ள மாைய�� தி�வ�� ஆ�ற�� ெவளி�ேபா�� ெதாழி�ப�வவாயின. இ� �ைறகைள 

அவேன வ��� ைவ�தன�. நாவி� இர�� - ேப��� �ைவ��. 

(அ. சி.)  ஓைசயி� 7 - ச�த�, பரிச�, உ�வ�, இரச�, க�த�, சரி�த�, ேச��த�, ஒளியி� 5 - இரச�, 

உ�வ�, க�த�, ெவ�ைம, தகி�த�. நாசியி� 3 - க�த�, இைடகைல, பி�கைல. ேதசி - பிராணவா�. ேத� - ச�தி. 

(12) 



 
13. காயசி�தி உபாய� 

704. உட�பா� அழியி� உயிரா� அழிவ� 

திட�பட ெம��ஞான� ேசர� மா�டா� 

உட�ைப வள���� உபாய� அறி�ேத 

உட�ைப வள��ேத� உயி�வள�� ேதேன. 

(ப. இ.)  ந� உட�� தி�வ��ண�� ெப�த�ெபா��ேட தர�ப�ட�. அ� �ட�ைப ெம��ண�� வழியி� பழ�கி 

அ� தி�வ��ண�விைன� ெப�த� ேவ���. அதைன வீேண அழியவி�டா� உயி� பயனைடயா�. அ� பா�கல�ைத� 

பாைல� ப��வத��� அழியவி�வைத ஒ���. அ� �ட�ைப வள���� வழிவைக தி�ைவ�ெத��ெத�ண�. 

அதைன இைடயறா� கணி��� ெகா����பேத உட�ைப வள���� உபாய�. அதனாேலேய உயி� வள��சி��டா�. 

உயி�வள��சி - ெம��ண��. உபாய� - வழிவைக. உட�பா� உயிரா� அவ�றி� சிற��ேநா�கி உய�திைண வா�பா�டா� 

�ற�ப�டன. இஃ� அஃறிைண உய�திைணயி� வ�த திைணவ�வைமதி. 

(1) 

705. உட�பிைன ��ன� இ��ெக� றி��ேத� 

உட�பி�� ��ேள ��ெபா�� க�ேட� 

உட��ேள உ�தம� ேகாயி�ெகா� டா�எ�� 

உட�பிைன யானி�� ேதா��கி� ேறேன. 

(ப. இ.)  பா�கல�ைத� பா�ேநா�கி� ேப�வ�ேபா� உட�பி�� சிவெப�மா� உயி���யிரா�� ேகாவி� 

ெகா�ட�ளின� எ��� உ�ைம�ண��� அதைன அவ�ைடைம எ�� ேப�கி�ேற�. இ� 

��ைம�ணராதகால�� அதைன இ���ைடயெத�� எ�ணிேன�. 

(2) 

706. �ழ�றி� ெகா��கேவ ��தி கழி�� 

கழ�றி மல�ைத� கமல�ைத� �ரி�� 

உழ�றி� ெகா���� உபாய� அறிவா��� 

அழ�றி� தவி���ட� அ�சன மாேம. 

(ப. இ.)  உயி��பிைன உ�ளி��� ெவளிவி�� �ைறைம� ெசயலா� �ட��ட�� ெபா�ேபா� அ��ஒளி 

மி��. அதனா� மல� கழ��. மல�கழல ெந�ச� தாமைர ெபாலி���. எ�ப�தீராயிர நா�களி�� �ழ��வ�� 



வழிைய அறிபவ��� உட� ��ப� த�வைதவி��� தி�வ� இ�ப�ைத�த�� ம�திர ைம�ேபா� ஆ��. �ழ�றி - 

�ழி��. ��தி - �ட�. உழ�றி - �ழ��வர� ெச��. அ�சன� - ம�திரைம. 

(அ. சி.)  �ழ�றி� ெகா��க - �ரி�� இேரசி�க. அ�சன� - மைறெபா�ளாகிய சிவ�ைத� கா��� ைம. 

(3) 

707. அ�சன� ேபா��ட ைலய� ம�தியி� 

வ�சக வாத ம�ம� தியான�தி� 

ெச�சி� காைலயி� ெச�தி�� பி�த�� 

ந�சற� ெசா�ேனா� நைரதிைர நாசேம. 1 

(ப. இ.)  ���� பழ�க�தா� ��ைம கா��� ைம�ேபா� உட� ��ைம���. காைல�பயி�� 

����பழ�க�தா� பி�த� நீ���. ந��பகலி� பயி�வதா� வாத� நீ���. மாைலயி� பயி�வதா� ஐ (ேகாைழ, கப�) 

அ��. இ� ��றி� ேவ�பா�டா� உட�க� நிக�� ந�சா� ேநா� அ�கா� அ��. அதனா� உட�க� நைர திைர 

ேதா�றா. 

(அ. சி.)  ஐ - கப�. ந�� அற - விச� நீ�க. 

(4) 

708. ��� மட��ைட� பா�பிர� ெட��ள 

ஏ�ற விய�திர� ப�னிர� ட��ல� 

2நா�றவி� ��ைட யிர�ைட�� க��யி� 

��றி யி��க உட�பழி யாேத. 

(ப. இ.)  உ��வாச� - ��ைச உ�ளி��த�. நி��வாச� - ��ைச ஒ���த�. இ� நிக��சிைய� �றி�பா� 

உண����. எ����க� இர��. அவ�ைற உவைமயி� கா��� பா�பி� நிைல இர��. எ��� உகர�� அகர�� 

பா�பி� நிைல சிறி� தைலநிமி�த��, 

 
1. மிகி��. தி���ற�, 941. (பாட�) 2. நா�றவி�. 

ம�டலி�தி��த�மா�. இவ�ைற� தமி� வரிவ�வ அைமேவ கா��வதாக��, இவ�ைற மைறெமாழியாக 

�ண���வா� பா�� இர�� எ�� எ�றன�. தமி� இர��: 2. எ��: 8. இய�பாகேவ உ�ளைமய ேவ��ய ���� 

ப�னிர�ட��ல� எ�ப. இட�பா� வல�பா� வழி�ெச��� ��ைச அட�கி� உடலழியா�. 



(அ. சி.)  ��� மட�� - இேரசக�, �ரக�, ��பக�, பா�பிர�ெட�� - உகார அகர வ�வான. உ��வாச� - 

நி��வாச�. இய�திர� - பிராணவா�. ��ைட யிர�� - இடகைல பி�கைல. 

(5) 

709. ��� அ�ப�� ஆ�� வல�வர 

��� அ�ப�� ஆ�� இட�வர 

��� அ�ப�� ஆ�� எதிரிட 

��� அ�ப�� ஆ�� ��வேர. 

(ப. இ.)  உயி��� ��ற�ப� மா�திைர இட��� வல��� வழியாக உ�ளி��க. ஆ� - ஆ�நிைலக�; 

(ஆறாதார�) - இவ�றி� வழியாக உயி��� உ�ளைமத�. ���...எதிரிட - ந�நா� வழியாக உயி��� ேமேனா�கி� 

ெச�ல. எதிரிட - ேமேனா�கி� ெச�ல. ���...��வேர - வைரய��க�ப�ட �றா��ைன�� மா��ப� நீ�டநா� 

எ��வ�. 

(6) 

710. ச�தியா� ேகாயி லிட�வல� சாதி�தா� 

ம�தியா ன�திேல வா�திய� ேக�கலா� 

தி�தி�த ���� சிவ�� ெவளி�ப�� 

ச�திய� ெசா�ேனா� சதாந�தி ஆைணேய. 

(ப. இ.)  தி�வ�ளா�ற� உைற�தி���� உட�பாகிய ேகாயிலி� உயி��பிைன வல��கி� வழி நி��தினா�; 

ம�தி...ேக�கலா� ��வ ந�வி� பரெவளி ஒலி (நாத�)யிைன� ேக�கலா�. ம�திய�தான�; ம�தியானெம�றாயி��. 

வா�திய� - நாத�. தி�தி�...ெவளி�ப�� - தி�தி�தா என இைச�க�ெப�� தாள���ேக�ப� தி����திய��� 

சிவ�� ெவளி�ப�வ�; ச�திய�....ஆைணேய - ஆ�டவ� அ�ளாைணவழி உ�ைம �றிேனா� எ�க. 

(அ. சி.)  ச�தியா� ேகாவி� - ேதக�. 

(7) 

711. திற�திற� வி�� திக� மகார 

�ற�ெபற ேவநிைன� ேதா�� சகார 

மறி�ப� ம�திர ம�னிய நாத 

மற�ெபற ேயாகி� கறெநறி யாேம. 



(ப. இ.)  வி��வாகிய �மாையயினி�� ேதா��� அகர�� அத�ட� ெபா���� சகார�� (அச: அசைப) 

ெம��ெபா�� நிைன�� ஓத��; மறி�ப�...யாேம - மீ��� மீ��� இைடயறா� அ� ெவாலிைய மற�பி�றி 

நிைனயி� அக�தவ�ேதா��� அற�ைறயா��. 

(8) 

712. உ�தி� �ழியி �டேன� பிராணைன� 

சி�தி� ெத��பி� சிவம� திர�தினா� 

��தி �க��� நி��தி அபானைன� 

சி�தி� ெத��ப� சிவனவ னாேம. 

(ப. இ.)  ெகா��ழி�க� ேதா��கி�ற உயி��பிைன� 'சிவ சிவ' என நிைன�� உ�சி�ெதாைளயி� 

நி��தி� கீ�ேநா�கி� ெச��� கா�ைற� ெச�லெவா�டா� ேம�ேநா�கி� ெச��தி�, அ�ஙன� ெச���பவ� 

சிவனா�த�ைம எ��வ�. �க� - உ�சி�ெதாைள. சிவம�திர� எ�பதைன, ��ெமாழி (ஓ�) அ�ல� அ�ச� 

என�� ��வ�. அ�ச� எ�ப� ஆவியி� மைற எ�ப. இ� மைற�ண��சி கா�� வைக: உயி��� உ�ளி��� 

ெவளிவ��கா� அ� எ��� ஓைச உ�டா��. ெவளியிலி��� உ�வ��கா� ச� எ��� ஓைச ேக���. மைற - 

ம�திர�. 

(9) 

713. மாறா மல��த� த�ேம லி�விர� 

�றா இலி�க�தி� கீேழ �றி�ெகா�மி� 

ஆறா உட�பிைட அ�ண�� அ��ள� 

�றா உபேதச� ெகா�ட� கா�ேம. 

(ப. இ.)  நீ�கா மல�ெபா��திய எ�வா���ேம� இ�விர�� �றி��� கீ�� உ�ள இட�ைத உ�னி� 

பா�மி�; ஒழியாத உட�பி�� ���த� தைலவ�� அ�� ெவளி�ப�வ�. ஊைம எ��� அ�ல� ேபசா 

எ��திைன�ெகா�� கா�மி�. �த� - எ�வா�. இலி�க� - �றி. ஆறா - ஒழியாத. �றா - ேபசா. 

(10) 

714. நீல நிற�ைட ேநரிைழ யாெளா�� 

சால�� ��லி� சதெம� றி��பா��� 

ஞால� அறிய நைரதிைர மாறி�� 

பால� மாவ� பராந�தி ஆைணேய. 1 



(ப. இ.)  தி�வ�ைளேய �கலிடமாக� ைக�ெகா����பா��� உலகறிய நைர திைர மாறி��. அ�ளாகிய 

தா�வழி நி��� ெபா�� ேச� ஆவ�. பால� - ��க�; இவ� ��மா ெகா�றன�. ஆவி� பால� அ�� �ைணயா� 

இ��மாெகா�வ�. 

(11) 

715. அ�ட� ���கி� அத�ேகா ரழிவி�ைல 

பி�ட� ���கி� பிராண� நிைலெப�� 

உ�� ���கி� உபாய� பல�ள 

க�ட� க��த கபாலி� மாேம. 2 

 
1. ெபா��பல. ஆ�ர�, 7: 16 - 9. 

2. அ�றா�. தி���ற�, 643. 

" இழிவறி�. " 944. 

(ப. இ.)  விைத (பீச�) வாயிலா� உட�ைற� (�ண��சி) �ைறயி� உயி���மி��. அதனா� உட���� 

அழிவி�ைல. உண� அளவி� சிறி� �ைற���ணி� உயி��� மி�தியாக� த���. அதனா� சிவ இ�ப� மி��. 

ெபா�வாக ம�க�� உ�ேள ேபா�� உயி��� ப�� விர�. ெவளிேய ேபா�� உயி��� ப�னிர�� விர�. இ� �ைற, 

�ைறேய நட���ேபா� இ�ப��நா�� விர�, ஓ�� ேபா� நா�ப�திர�� விர�, உ���ேபா� பதிென�� விர�, 

உற���ேபா� ஐ�ப� விர�, உட�ைறவி�ேபா� அ�ப� விர�, உயி��� ெவளி�ெச���. விர� - அ��ல�. 

(அ. சி.)  அ�ட� - பீச�. பி�ட� - ேதக�. 

(12) 

716. பி�ட��� உ�ற பிழ�கைட வாசைல 

அ�ட��� உ�� அ��த�� ேதகி�� 

வ��� சி�� மல���ழ� மாதரா� 

க��� சி��ந� காய� மாேம. 

(ப. இ.)  �ல�திட���ள ��டலியா�றைல எ��பி ந�நா� வழியாக அ��த���� ெச��தினா� உட�� 

ெபா�னிய�� ேமனியா��. அ� ேமனியிைன�ேபா� த� ேமனி�� ஆகேவ��� எ��� எ�ண� வ��க� 

வி���� மல�மாைலைய� ��ய ��தைல�ைடய ெப�க���� க�ட�� உ�டா��. பிழ�கைட - �ழ�கைட. 



(அ. சி.)  பிழ�கைட - �த�, ��ய� இர����� இைடயி��ள வாயி�. அ�ட��� உ�� - அ�ட�� 

உ�ளி��� ெவளி�ப�� ெவ�ளிைய வீணா�த��� வி��. 

(13) 

717. �ழ�� ெப������ ெதா�ைல�� சீறி 

�ழ�� இரத��� அ�கி�� ஈச� 

கழ�ெகா� தி�வ� கா��றி�ஆ�ேக 

நிழ��� ெத���� நி�ற� மாேம. 

(ப. இ.)  யாவ�� மனம���ப� ெதா��ெதா�ேட சீ�ற��ட� வ�� ���வைன� த�ைனயைட�தா� 

ெபா���� சிவெப�மா� சீறிய��வ�. அ� சிவ� ெந�றிந�வி� காண�ப�� ��ேகாணமா��ள தீயி�� 

விள��வ�. ��ேகாண� ேத�ேபா� காண�ப�தலா� இரத� எ�� �றி�க�ப�ட�. கழ�...மாேம - சிவெப�மா� 

தி�வ���ைணெகா�� ேநா�கினா� அ�� நிழ�ெச�கி�ற அழகிய ம�டப��� எ��� சிவ� விள��வ�. 

(14) 

718. நா�க�ட வ�னி�� நா� கைலேய�� 

தா�க�ட  1வா��� சரீர ��ெதா�� 

ஊ�க�� ெகா�ட உண�� ம��தாக 

மா�க�� நி�� வள�கி�ற வாேற. 

 
(பாட�) 1. வா�� சரீர. 

(ப. இ.)  ெந�றிந�வி� ��ேகாண வ�வி�றா�� சிவெப�மா� வீ�றி��ப� அவன�ளா� அ�ேயனா� 

காண�ப�டதா��. ேம�� கைல நா��� உயி��� ஏ�� காண�ெப�ேற�. அதனா� தி�வ��ண�ேவ உ��ம��தாக 

உட�பக��� க��ெகா�ேட�. மா� க�றைனய ஆவி உட�பக�� நி�� வள�கி�ற�. 

(அ. சி.)  நா� க�ட வ�னி - சிவ�. நா� கைல - ஓம�பி, அக�ைத, நாைத, அநாைத ஏ� - வா� ஏ�; 

ப�ச� பிராணேனா� இடகைல பி�கைல. மா�க�� - சீவ�. 

(15) 

719. ஆ�� சனேவத ச�திைய அ��ற 

நீெகா�ளி� ெந�லி� வள�கி�ற ேந�ைமைய� 

பா� ப��தி� பலேகா� கள�தினா� 



ஊ�ெகா�ட ம�திர� த�னா� ஒ��ேக. 

(ப. இ.)  ஆவிகைள ந�ெனறி�ப��த உடனா�ைற�� நட��வி��� மைற�பா�றலினிட�� அ�வா�ற� 

வன�பா�றலாக மா�� ப� அ� ஆவிக� அ��ெச�தா�, ெந�வி�� ஒ�� ஆயிர�கண�காக� ப��வ�ேபா�� 

மீ��� மீ��� விைன�கீடாக� ெப�கி வ�� உட��களி� எ�ைல ��� எ���. தி�ைவ�ெத��தி� 

�தெல��தாகிய ேபசா எ��தி�க� ஆவி ஒ���த� �ைறயா�. ேபசா எ��� - சிகர�. இதைனேய அசைப 

எ�ப�. 

(அ. சி.)  சனேவதச�தி - திேராதாயி. ெந�...ைமைய - ஒ� ெந�லினி��� பல ெந� உ�ப�தியாத� ஒ�ப. 

ஊ�ெகா�ட ம�திர� - அசபா ம�திர�. 

(16) 

 
14. கால ச�கர� 

720. மதிவ�ட மாக வைரைய�� நா� 

இ�வி��� கீரா றம��த அதனா� 

பதிவ�ட� ��நி�� பாலி��மா� 

ம�வி��� ேபாமா� மாய�� ேறேன. 

(ப. இ.)  ப�னி�விர� ெப�ெவளியாகிய மதி எ�ைலயாக� ��வ ந�வி��ள ேம�வி�க� ஐ��நா�க� 

��மிட�தினி�� நீ�கி ெந�சி�க� ப�னிர�� விர� உயி���ட� ��யி��ததனா�, சிவ� 

எ��த�ளியி���� ெப�ெவளியி� ேதா��� மாறா இ�ப�ேதைன� ப�கிேன�; ப�க உலக� பழ�க�. நீ�கி��; 

நீ�க� சிவன��கீ� மைற�ேத�. 

(அ. சி.)  மதிவ�ட� - சகசிர அைற. வைர - ��வம�தி. பதி வ�ட� - சிவ� இ���� இட�. ம� - அ�த�. 

(1) 

721. உ�றறி ைவ��� உண��தறி வாேற�� 

க�றறி ெவ��� கல�தறி ெவா�ப�� 

ப�றிய ப��� பலவைக நாழிைக 

அ�ற தறியா தழிகி�ற வாேற. 1 

(ப. இ.)  த�க� உ�றவ�ைற� தனி�தனி�ண�� ஐ��ல�ண�வி� உ�ைமயறி�தவ� ந��ண� ெப��க� 

ஏ�� ந�கறிவ�; ெம��ண�வி� �த� எ�ைட�� ெபா���வ�; சிவனிைல ஒ�பைத�� ேச�வ�. �ைன��� 



ெச���� கா���க� ப�திைன�� அட��வ�. பலகால�க� ஒ��கியி��ப�. அ� கால�க� ெச�றைம�� 

அறியா�: ஐ�� : நா�ற�, �ைவ, ஒளி, ந�கா��, ெவளி. ந��ண� ஏ� : ஆ�சி, ஆ�ைம, அ���க�, அழியா� தி�, 

தி�வ��ண��, ப�றி�ைம, பரன��ப��. ெம��ண���த� எ��: "உ�ைமயி� வாசைனப�றி ��ெனா�பி� 

மைலவி�றி� ெபா���மா�றா� ெபா��கைள ஆரா��சிெச�� உ���ண�� ஞான� ஒ��, த�ைன�ப�றி வ�வன, 

பிற �யி�கைள� ப�றி வ�வன, ெத�வ�ைத� ப�றி வ�வன எ��� வாயி�களா�வ�� �வைக���க�தா� 

ம��வ��ழி நிக�வனவாகிய ஞான� ���, ந�ேடா� ��� வா�ைற ெமாழியா� வ�� ஞான� ஒ��, 

ெம��ெபா�� ��கைள� தாேன ஓதி உண�தலா��, ஆசிரியைன வழிப�� ஓதி�ண�தலா�� வ�� ஞான� 

இர��. தான �தலிய ந�விைனகளா� வ�� ஞான� ஒ��." சிவனிைல ஒ�ப�: அறி�, ஆ�ற�, ஓைச, ஒளி, 

அ�ேளா�, ஆ�டா�, அழி�ேபா�, அளி�ேபா�, அைம�ேபா�, அறி� - சிவ�, ஆ�ற� - ச�தி. ஓைச - நாத�. ஒளி - 

வி��. உயி���: ப�� (300 ப�க� கா�க). 

(அ. சி.)  ஐ��� உண��தறிவா� - �ல�வழி� ெச�லாதா�. 

(2) 

722. அழிகி�ற ஆ�டைவ ஐைய�� ��� 

ெமாழிகி�ற ��ப�� ��ெற�ப தா�� 

கழிகி�ற கால� ப�திர� ெட�ப� 

எ�கி�ற ஈைர�ப ெத�ண� றி��ேத. 

(ப. இ.)  இ� தி��பா��� உலேகா� ��� உட��உ�� க�ட�க� �ற�ப�கி�றன. அவ�றி� 

ஆ���கண�� இ�ப�ைத�� �த� இ�ப�ெத��, ��ப� �த� ��ப�� ���, அ�ப� �த� 

அ�ப�திர��, �� எ�ப. ேம�� பல�ள. அவ�ைற� ேகா���க�� காணலா�. 

(அ. சி.)  அழிகி�ற ஆ�� - க�ட�க�. ஐைய�� ��� - 28 - வ� வய�; ஒ� க�ட�. ��ப�� ��� 

- 33 வ� வய� ஒ� க�ட�. அ�ப�திர�� - 62 - வ� வய� ஒ� க�ட�. ஈைர�ப� - 100 - வ� வய� ஒ� 

க�ட�. 

(3) 

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

723. தி��� தினம� தின�தி ெனா�நி�� 

இ��தறி நாெளா� றிர�ெட�� ��� 



ெபா��திய நாெளா� ��கறி� ேதா�கி 

வ���த லி�றி மைன�க லாேம. 

(ப. இ.)  ஆகாநா�க�: பிற�த கிழைம, நா�மீ� (ந�ச�திர�), பிற�தநா� மீனிலி��� ஒ��, இர��, 

���, எ�டா�நா� மீ�க�. 

(அ. சி.)  நா� - மீ�; ந�ச�திர�. 

(4) 

724. மைன�� வீ�� மக�திைட நா� 

எனவி� ப�த��� ஈரா றதனா� 

தைனயறி� ேதற��� த��றி யா� 

விைனயறி யா� விள�கிய நாேல. 

(ப. இ.)  உட�பி�� ���த உயி�நிைல �ற�ப�கிற�. உட� ெம� இ�ப��நா� ஆ� ஒ�� ஆக 

இ�ப�ைத�� ெம�. இவ��ட� ��ய �யி� ப�னிர�� விர� உயி����ைறயினா� த�ைன�ண��. அ�ஙன� 

உண��ேதா� உயி��பிைன அட��வ�. �ல� �தலாகிய ஆ�நிைலகைள�� உண�வ�. க������ விைன காணா�. 

ெவளி�ெச��� உயி��� நா�கினாேலேய உயி� நீ���. ெம� - த��வ�. 

(அ. சி.)  இ�ப�ைத�� - ஆ�ம த��வ� 24 - � சீவ��. ஈரா� - ப�னிர�ட��ல �வாச�. அ�� - 

வில�கி. நாேல - நா�விர� அள��ள �வாச�. 

(5) 

725. நா�� கட�த� நா�வ�� 1 நாைல�� 

பால� கட�த� ப�தி� பதிைன�� 

ேகால� கட�த �ண�தா�� �விர�� 

ஆல� கட�தெதா� றாரறி வாேற. 

(ப. இ.)  உ�கல� நா�ைக�� ெச���ேவா� நா�வ�. உ�கல�: அக�கார�, ��தி, மன�, எ�ண� (சி�த�). 

நா�வ� �ைறேய அய�, அரி, அர�, ஆ�டா� என�ப�வ�. நாைல�� - ஒ�ப� : சிவனிைல ஒ�ப�. 

ப�தி�பதிைன�� - பதின�� ப�தி : ேத�பிைற வள�பிைறக�. பால� - ஆைண. ஆல��ட க�ட�� அரனா� 

ஆ�நிைலகளி� தி���வ�� கட�� ஆவிக��� எ��ண� அளி�� அ��பவராவ�. அக�கார� - எ��சி. 

��தி - இ���. 



(அ. சி.)  நா�� - கரண�க� நா��. நா�வ�� - பிரமனாதி நா�வ��. நாைல�� - நவவ�வ�க��. ப�தி 

பதிைன�� - வள�பிைற, ேத�பிைற நா�க� 15. ஆல�கட�தெதா�� - சிவ�. 

(6) 

 
1. எ�ணில. சிவஞானேபாத�, 4. 1 - 4. 

726. ஆ�� இ�ப�� ைகைய�� ������ 

ேத� மிர�� மி�ப�ெதா டாறிைவ 

�� மதிெயா� றி��கி� ப�ேத� 

ேவ� பதிய�க ணா�விதி� தாேன. 1 

(ப. இ.)  அக�தவ�பயி�சி�ைடயா��� உலகிய� நா�க� ேபா�� அைமயாம� இ�ப�� இ�ப�ைத��� 

உறழ ஐ��� ஆ��. இவ�ைற ஆறா� உறழ �வாயிரமா��. நம�� �வாயிர� நா�க� ெச�றா� அவ�க� நிைல�� 

ஆ�நா�களா யைம�� ேபா��. இ�தைகய நிைலயின� ஒ�சாரா�. ேவ� ஒ�சார��� நம�� ��ற�ப�தா� 

நா�க� ஒ�நாளா��. மதிவ�ட� வ�� இ�ப�ேத� நா�க�� இ�வா� விதி�தன� எ�க. 

(7) 

727. விதி�த இ�ப�ெத� ெடா��� றைறயாக� 

ெதா��தறி ��ப�� ��� ெதா�மி� 

பதி�ெதறி ப�ெத��� பாரா திகணா� 

உதி�தறி ��றிர� ெடா�றி� �ைறேய. 

(ப. இ.)  இதி� �றி�� ஓத�ப���ள எ��ைறக�� ேமல� ேபா�ேறா ேவேறா விள�கவி�ைல. இ� 

விர�� தி��பா���களி� ெபா�� ��ப�க� வ�லா�வா�� ேக��ண�வேத வா��பா��. 

(8) 

728. �ைற�ைற யா��� �ய�றில ராகி� 

இைறயிைற யா���� இ��க அரி� 

மைறய� காரண ம�ெறா�� மி�ைல 

பைறயைற யா� பணி�� ��ேய. 



(ப. இ.)  உடேலா� �� ெந�நா� இ��க �ய�வா� �ைற �ைறயாக உயி��பட��வதி� பழ�த� ேவ���. 

அ�ஙன� �யலாவி�டா� உலக�கண�கி�ப� வா�நா� ��வி� ஒ�சிறி�� ��தலாக இ��க��யா�. இ� 

மைறெபா�ைள� பைறேபா� ெவளி�ப��தா� பணி�ட� பயி�� வா�நாைள� ெப���க. 

(அ. சி.)  இைற - ெகா�ச�. மைற - மைற�த. பைற அைறயா� - ெவளி�ப��தா�. 

(9) 

729. ���த தறியா� �ய�கி�ற ���க� 

இ��சி� இ��க விள�ெகரி ெகா�� 

க��தன� �ள� க�வவ� லா��� 

நட�தி�� பாரினி� ந�ண� மாேம. 

(ப. இ.)  உட�ைப நிைல�தி��க� ெச��� �ைறகைள மைற�� ைவ���ள த�ைமைய அறியா� 

�ய�கி�றவ� ���க� என�ப�வ�. உட�� நிைல�தி��க வி���ேவா� �ல�தீயி�க� 

 
1. ��, அ�ப�, 5. 100 - 3. 

உயி��பிைன அட��த� ேவ���. நி�லா�லகி� அ� �ட� நிைல��� வழிய�ேவ. இ��சி�: விள�கி� அக� - 

ஆ�ெபயராக உட�பிைன� �றி���. விள�ெகரி: விள���ேபா�� �ல�தீ. க�வ� - (உயி��பிைன) அட��த�. 

நட�தி�� பாரினி� - நி�லாவிலகினி�. எ�ண�மா� - (அழியாம�) இ��ப�� ���. 

(அ. சி.)  ���த� - மைற�� ைவ�த�. இ��சி� - அக�; ஈ��� ேதக�. இ��க - அழியா� இ��க. 

விள�ெகரி - �லா�கினி, க�வ� - (க� - ெவ���) வீணா�த��� கைடவாசைல� திற�தல.◌் நட�தி�� பா� - 

அழி�� உலக�. ந�ண� - நிைலெப�த�. 

(10) 

730. ந�� சி�விர னாணாக ������ 

பி�னிய மா�பிைட� ேபராம� ஒ�தி�� 

ெச�னியி� ������ ேசரேவ நி�றி�� 

உ�னி �ண��தி�� ஓவிய� தாேன. 

(ப. இ.)  ெந�றிந�வி� ேதா��� �������, தைலயி�க� உ�ள தி�க� ஞாயி� தீ எ��� 

������ ெதாட�பா��. இவ�ைற ஓவிய� ேபா�� உ�ள��� க��த� அ��நிைனவா��. விர� - விரல� 



எ�பத� திரி�; ெந�றி. ஓவிய�: சி�திர�. அஃ� உவைமயா� ெபயரா� உ�மைனைய� �றி���. உ�மைன: 

உ�மைன எ��� தி�வ�ளா�ற�. 

(அ. சி.)  சி�...��� ��க�� - பிரம, வி��, உ��திர� க��க� அ�ல� கிர�திக� அ�ல� 

�வாதி�டான�, மணி�ரக�, அனாகத�. ெச�னியி� ��� - ச�திர�, �ரிய�, அ�கினி. உ�ளி....ஓவிய� - 

உ�மைன. 

(11) 

731. ஓவிய மான �ண�ைவ அறிமி�க� 

பாவிக ளி�தி� பயனறி வாரி�ைல 

தீவிைன யா�ட� ம�டல ������ 

�வி� இ��தி�� ��ணிய� த�ேட. 

(ப. இ.)  உயி��பட�கி அைசவ�றி���� உண�ைவ அறிமி�க�. மீ��� பிற�பத�� வாயிலாக இற��� 

உட�பிைன�ெப�ற ெகா�ேயா� இ� ��ைமயிைன உணரா�. ஞாயி� தி�க� தீ எ��� ம��ல� ���� பரெவளி 

ம��ல�ேதா�ைய�ைடயன. பரெவளி ம��ல� - ஆயிர� இத��தாமைர. இ� ��றிைன�� தா�கி நி�ப� ந�நா�. 

ந�நா�: ���ைன. 

(அ. சி.)  �வி�....த�ேட - சகசிர அைறயிலி��� ெவளி�ப���ள வீணா�த��. 

(12) 

732. த��ட� ஓ�� தைல�ெப�த ேயாகி�� 

ம�டல ��� மகி���ட� ஒ�தி�� 

க�டவ� க�டன� காணா� விைன�பய� 

பி�ட� பிரிய� பிண��கி� றாேர. 1 

 
1. க��பா���. நால�யா� 35. 

(ப. இ.)  உயி��பிைன வீணா�த�ெட��� ந�நா� வழியாக� ெச��தி� பிரமர�திரமாகிய 

உ�சி�ெதாைள�க� நி��திய அக�தவ�ேதா��� ஞாயி� தி�க� தீ எ��� ���ம�டல�� �ரணி�றி 

ஒ�தி����. இ� �ைறைமயிைன உண��தவேர ெம��ண��ேதாராவ�. இவ�ைற �ணராதா� ஊ�விைன வய�ப�� 

பி�டமாகிய உட� பிரிய�ேபாகிறேத எ�� இற��� கால�� மி�க ��ப� உ�கி�றன�. 



(அ. சி.)  தைல�� எ�த ேயாகி - சகசிர அைறைய அைட�த ேயாகி; ம�டல� ��� - ச�திர�, �ரிய�, 

அ�கினி. விைன�பய� - ஊ�, வ�விைன. பி�ட� - ேதக�. 

(13) 

733. பிண�கி அழி�தி�� ேபற� ேக�நீ 

அண��ட னாதி�த னா� 1 விரியி� 

வண��ட ேனவ�த வா�� �ைல�� 

�ண�க�� காக� �ழ�கி�ற வாேற. 

(ப. இ.)  இற���கால��� ெப�� ��ப� அைடேவா� த� வா�நாைள ஞாயி� நா�ேதா�� அள��ெச��� 

விரி�த வழிெய�� உணராதவராவ�. அ� �ண�வி�ைமயா� மதி���ப� வ�த வா��� பாழா� உட� நா��ண� 

�ம�� திரி�த த�ைமயரா� மா�வ�. 

(14) 

734. �ழ�கி�ற வாறி� �ைணமல� காணா� 

தழலிைட� ��கி�� த�� ளிலாம� 

கழ�க�� ேபா�வழி காணவ� லா���� 

�ழ�வழி நி�றி�� ��த� மாேம. 

(ப. இ.)  இைடயறா� ஆவிகைள� பிற�� இற�பாகிய ��ப� �ழலி�ப���� ெச���, சின�, சி�ைம, 

இவற�, மா�பிற�த மான�, மாணா�வைக எ��� ஆ�பைகயாகிய ��ற�க�� அட�கினா� இைறவ� 

தி�வ���ைணைய� கா�ப�. காணாதவ� தீயிைட வீ��� அழிவ�. த��ட�பி� ப���� நி�லாம� தி�வ� 

க�� அ� வழியி� ஒ�கவ�லா��� உயி��� உ�சி�ெதாைளவழி வி��பியேபா� ெச���� அ�� ஏ�ப��. 

(அ. சி.)  �ழ�வழி - வீணா�த��� ேமைல��வார�, அஃதாவ� பிரமர�திர�. 

(15) 

735. ��த� �றியி� �ண�பல க�டவ� 

சா�திர� த�ைன� தைல�ெப�� நி�ப�க� 

பா��தி�� ��ேள அ�ேபாக ேநா�கி�� 

ஆ�த� மாகி யல��தி� ெமா�ேற. 

(ப. இ.)  சிவெப�மான� உ�ைம� த�ைம� கா�சியா� பல ந�ைமகைள� க�டவ� ெம��ெபா�� 

�லாகிய சா�திர�ைத ஓதி 



 
1. நாெளன. தி���ற�, 334. 

அத�வழியி� நி�பவராவ�. தி�வ��க�ணாக அறிவினிட�� உண�தலாகிய அ�பவ� பா��தி��, ஆ�தனாகிய 

சிவெப�மா� அறிவி�கறிவா� ஒ�றா�நி��� நிைலயி� அவ� பர�ெப��� ஆவி நி�றலா� அ� ஆவி சிவ�� 

ஆ��. ஒ�� ஏ அல��தி��: எ�க�� ஒ�றா�� ெசறி�தி��. அல��தி�� - ெசறி�தி��; வியாபகமா��. 

(16) 

736. ஒ�றி� வள��சி உல�பிலி ேகளினி 

ந�ெற�� ����� நாள� ெச�றி�� 

ெச�றி� ��ப�� ேசர இ��தி�� 

��றிைட� ெபா�திக� ��த� மாேம. 

(ப. இ.)  ந�நா� ஒ�றி� உயி���� ெச�வதாகிய அழிவிலா நிைல� எ�தி� ��� நா�களி�� ெச��வதா� 

�ைற��� ���� வ�� வா�நா�, ெப���. ��ப�தா� ெம�க�� ப�ற�ற நிைலயி� உ�றி�� ெபா�மைல�க� 

விள�கிய��� ��தனாகிய சிவ�மாவ�. ெபா� மைல ஈ�� ந�நா�யா��. ��ப�� ேசர எ�பத�க� உ�ள 

உ�ைமயா� எ�சிய ஆ�� ��� ��ப�தா� ெம�கெளன� ெகா�ள�ப�ட�. ெம� - த��வ�. 

(அ. சி.)  ஒ�றி� - ���ைன நா� ஒ�றி�. ����� - ��� நா�க���. நா� - வா�நா�. 

(17) 

737. ��தவ� ஒ�றி�� ��ைம அறி�த�ேக 

ஏ��வ� ப�தினி� எ��ைச ேதா�றிட� 

பா��� மகி��� ப�மைர ேநா�கி�� 

சா�தி� �� தைல�ெப�ய லாேம. 

(ப. இ.)  சிவெப�மா� ெந�சமாகிய அனாகத�தி�க� இைடயறா� இய��� தி����தி� 

உ�ைமக�� ெதா�வா�, ெம��ண��ேதாராவ�. அவ� ப�ெத���� ேச��தி���� இடமாகிய அ� 

ெந�ச�திடமாக நி�� அறிவா� ேநா��வ�. அவ��� எ��� திைச�ெபா��க�� இய�பாக� ேதா���. 

அவ�ைற� க�� களி����, ஆயிர இத��தாமைர எ�� ெசா�ல�ப�� பரெவளியி� விள��� சிவெப�மாைன 

அ�ளா� கா�ப�. க�டா� ��க� ��� அகைவ ��� எ��வ�. 

(அ. சி.)  ப�தினி� - ப�� அ�கர�க� ��� அனாகத�தி�. ப�ம� - சிவெப�மா�. �� 

தைல�ெப�தலா� - �� வய� இ��கலா�. 



(18) 

738. சா�தி� �� தைல�ெப�� நி�றவ� 

கா��ட� ஆயிர� க��ற� கா�ப�க� 

ேச���ட� ஆயிர� ேசர இ��தவ� 

���ட� ேகா� �கம� வாேம. 

(ப. இ.)  ேம��றியப� �� ஆ��க� வா��தவ� அ� �ைறயாேன ஆயிர� ஆ��க� வா�வ�. ஆயிர� 

ஆ��க� வா��தவ� அறி� �தி��� ஊழி�� கா�ப�. ஊழி - உக���; உலக���. 

(அ. சி.)  கா��....கா�ப� - பல ஆயிர ஆ��க� கா�ப�. ��� - அறிவி� �தி���. 

(19) 

739. உக�ேகா� க��� ஒசிவற நி�� 

அக�ேகா� க�� ளயலற� கா�ப�க� 

சிவ�ேகா� வி��� 1 ெசறிய இ��த�� 

உக�ேகா� க�ட� �ய�� வாேர. 

(ப. இ.)  ஊழிகைள� ேகா�ேகா�யாக� க��� தள�வி�றி நி�றலா� உ�ள�திட��� சிவெப�மாைன 

ேவறற� கா�ப�. ���த இடமாகிய சிவெப�மாைன� க�டவ�க� த��ைன�ப��� சிவெப�மா�ட� 

�ண���நி�� அளவி� ேகா� உக�க�� உய�வற உய�நல� எ��வ�. நி�� எ�ப� நி�ப என� திரி�� நி�ற�. 

(அ. சி.)  சிவ�ேகா� - சிவேம ���த இடமாக. 

(20) 

740. உய�� வா�ல க�ெதா�� ��� 

பய�� வா�பல� தாமறி யாம� 

ெசய�� வா�சில� சி�ைதயி லாம� 

கய�� க�ணிைய� காணகி லாேர. 

(ப. இ.)  உய��ேதா� சில�. உலேகா�ேபால� த�மிழ��ட� ெசய� ெச�வ�; (அதனா� விைன�பயனா� 

க���ணா�.) பல� இ�ைம ம�ைமயி� எ�ணமி�லாம� உலக�ேதா�� ��ய பிற���பயைனேய அைடவ�. அவ� 

அ�கய�க�ணியா� அ�ைமைய உணரமா�டா�. 

(அ. சி.)  ெசய� உ�வா� - க�ம�கைள� ெச�வா�. 

(21) 



741. காணகி லாதா� கழி�ேதா�� ேபாவ�க� 

நாணகி லாதா� நய�ேபசி வி�வ�க� 

காணகி லாதா� கழி�த ெபா�ெளலா� 

காணகி லாம� கழிகி�ற வாேற. 

(ப. இ.)  தி�வ�ைள� காண�ெபறாதா� மீ��� பிற�த� ெபா��� மா�வ�. பிறவி எ��பதி� 

நாண�ெகா�ளாதவ� உலக நய�கைள� ேபசி� கழிவ� (��நய�க� எனி�� அைம��). ெம�� ெபா���ைம 

காணமா�டாதா� கழி�த ெபா��களி� நிைலயாைமைய அறியா�த�ைமயேர யாவ�. 

(22) 

742. கழிகி�ற அ�ெபா�� காணகி லாதா� 

கழிகி�ற அ�ெபா�� காண� மா�� 

கழிகி�ற ��ேள க���ற ேநா�கி� 

கழியாத அ�ெபா�� காண� மாேம. 

 
1. நசி�ெதா�றி�. சிவஞானேபாத�, 11. 2 - 3. 

(ப. இ.)  உடைலவி��� ெச��� ஆவி�த�ைமயி� உ�ைம உணராதா�, தி�வ�� �ைணயா� அதைன� 

கா�த�மா��. கழி�� உட�பி��ேள ஆ��� அைசவறநி�� ேநா�கி� எ��� யா��� நீ�கா� உட�ைற�� 

சிவ�தைல� கா�த�மா��. 

(அ. சி.)  கழிகி�ற...ெபா�� - சீவ�. கழியாத....ெபா�� சிவ�.(23) 

743. க�ண� பிற�பிலி காண�தி யா��ேள 

எ��� திைச�ட� ஏகா�த னாயி�� 

தி�ெண� றி���� சிவகதி யாநி��� 

ந��� பதமி� நாடவ� லா�க�ேக. 

(ப. இ.)  ��க�ணனாகிய சிவெப�மா� எ��� பிறவாதவ�. ஆவியினக��� �ண���நி�பவ�. எ�லா� 

திைசகளி�� ஒ�றியி��பவ�. அவைன உ�தியாக எ�ணி� ஆவி சிவ�நிைலயாகேவ நி���. இ�ேவ எவ���� 

���த ��பாகிய நிைலயா��. இ���ைம நாடவ�லா� அரிய� எ�ப. 

(அ. சி.)  க�ண� - ��க�ண�, சிவ�. 

(24) 



744. நாடவ� லா��� நமனி�ைல ேக��ைல 

நாடவ� லா�க� நரபதி யா�நி�ப� 

ேதடவ� லா�க� ெதரி�த ெபா�ளி� 

�டவ� லா�க��� �ற� மாேம. 

(ப. இ.)  தி�வ�� �ைணயா� அறி��� அறிவா� சிவைன இைடயறா� நிைன��� நிைன�பாகிய 

நா�ட��ளா��� இற�பி�ைல; பிற�பி�ைல. அ� ெம��ண��� தி�வின� ைவய�� வா�� ெத�வமாக� 

ெகா�ள�ெப�வ�. ெம��ெபா�� நாடவ�லா� அ�தியி�� ஆ��த ெபா�ளி�வா��. சிவெப�மா�ட� 

இர�டற���� தி�வ��ெப�ற திறலின� எ��� ேபரி�ப� ெப�வா�� ெசா�லி� அட��வத��. 

(அ. சி.)  நரபதி - மனித�க���� சிற�தவ�. 

(25) 

745. ��� ெபா�ளி தகார �கார�க� 

ேத�� ெபா�ளி� சி�ைத�� நி�றிட� 

�� மகார� �ழ�வழி ேயா�ட 

ஆ�� அம��தி�� அ�ண� மாேம. 

(ப. இ.)  ெம��ெபா�� ��களி� ��� ெபா�� அகர� சிவெப�மானா��. உகர� ஆவி ஆ��. 

ெதளியேவ��ய உ�ைம� ெபா��� இைவயா��. இ� ெபா��நா�ட� ெந�ச�� உர� ெப�� நி�க, மகரமாகிய 

(நாத�) ஓைச ந�நா� வழியாக ெவளி�பட, உட�பக���ள தா�க� ஐ�ெதாழி� சா�தலா� நிைல�களமாதலி� 

க��� உைற�தி�� சிவெப�மா� தி�வ�� �ரிவ�. ஆவிக� அவனாக விள���. 

(26) 

746. அ�ண� இ��பிட மா�� அறிகில� 

அ�ண� இ��பிட� ஆ���ெகா� வா�க�� 

க�ண� அழிவி�றி உ�ேள அம��தி�� 

அ�ணைல� காணி� அவனிவ னா�ேம. 1 

(ப. இ.)  அ�ணலாகிய சிவெப�மா� ஆவி�ட� கல��ைற�� உ�ைமநிைலைய யா�� த�மறிவா� 

ெதளி�தில�. தி�வ�� �ைணயா� அ� ��ைமநிைலைய� ெதளிவா��� அ�ண� மைறவி�றி அறி��கறிவா� 

விள�கி ெவளி�ப�வ�. அ�ஙன� ெவளி�ப�� சிவ�நிைறவி�� ேகால�தி�� ேகால�ெகா�வா�. அட�� 



மா�ேபால ஆவியட�க அ� ேகாலேம ேகாலியாகா� திக�வ�ேபா� ஆவியாகிய இவ� சிவனாகேவ திக�வ�. 

அழிவி�றி - மைறவி�றி உ�ேள அம��தி�� - அறி��� அறிவா� ெவளி�ப��. 

(27) 

747. அவனிவ னா�� பரிசறி வாரி�ைல 

அவனிவ னா�� பரிச� ேக�நீ 

அவனிவ ேனாைச ஒளியி�� ஒ�றி�� 

அவனிவ� வ�டம தாகிநி� றாேன. 

(ப. இ.)  சிவ� ஆவியா�நி��� ெம��நிைலைய அறிவா� அரிய�. அவனிவனா�� பரிசிைன� ேக�பாயாக. 

ஓைச�� ஒளி��ேபா� சிவ�� ஆவி�� கல�� நி���. அஃ� ஓ ெமாழியி�க� அகர�, உகர�, மகர�, ஒளி (வி��), 

ஓைச (நாத�) கல�� வ�டமா� நி�பைதெயா���. அவனிவனா�� த�ைம ஒ��� உ�டா��. ஒ�� - தி�வ��ேப�. 

க��� இவ� அவனா��. இ� 'க���கா� நா� ��னா� க�ணி�கா� ���னா�, ஒ��லிைற ���யி�பி� ஓ�' 

எ�பதனா� உண�க. நா� - ஆ�உயி�. � - ேப� உயிரா� சிவ�. 

(அ. சி.)  ஓைச - நாத�. வ�ட� - பிரணவ�. 

(28) 

748. வ�ட�க ேள� மல��தி�� உ��ேள 

சி�ட� இ��பிட� ேசர அறிகிலீ� 

ஒ�� யி���� உபாய� உண��திட� 

க�� இ��பிட� காண� மா�ேம. 

(ப. இ.)  நிைலக� ஆ�� ேம��ள தி�க� ம��ல�� ஆகிய ஏ�வ�ட�க� ஏ�� ஆவியி�� மல��தி��. 

ஆ�� எ��த�ளி��ள சிவ�நிைல �ண�கிலீ�. தி�வ�ேளா� உடனா� நி�� உண��திட� க��யாகிய 

சிவெப�மா� நிைலயிைன� காணலா��. 

(அ. சி.)  வ�ட�க� ஏ� - ஆதார�க� ஆ�� சகசிர அைறயாகிய மதிம�டல�� ஆக ஏ�. க�� - 

க����க�� ேபா�ற சிவ�. 

(29) 

 
1. இவ�லகி. சிவஞானசி�தியா�, 10. 

749. காண� மா�� பிரம� அரிெய�� 



காண� மா�� கைற�க�ட� ஈசைன� 

காண� மா�� சதாசிவ ச�தி�� 

காண� மா�� கல��ட� ைவ�தேத. 

(ப. இ.)  சிவெப�மாைன�, பைட�ேபானாக��, கா�ேபானாக��, �ைட�ேபா� மைற�ேபா� 

அ��ேவானாக�� கா�த� ஆ��. இ� தி���வ�க� தி�வ�ளா�ற�ட�� ஆவி�ட�� சிவெப�மா� 

உட�கிைய�� ேதா�றியனவா��. கைற�க�ட� - �ைட�ேபா�. ஈச� - மைற�ேபா�. சதாசிவ� - அ�ேளா�. ச�தி 

- தி�வ�ளா�ற�. 

(30) 

 
15. ஆ�� பரி�ைச 

750. ைவ�தைக ெச�னியி� ேநரிதா�� ேதா�றி�� 

உ�தம மி�கி�� ஓரா� தி�களா� 

அ�த மி��தி� �ர��ய தாயி�� 

நி�த� உயி��ெகா� தி�களி� ஒைசேய. 

(ப. இ.)  உயி��ேபாைசயான� உ�சி�� ேநேர அளவா�� ேதா�றி�� �த�ைம நிைலயா��. அளவி� 

மி�மானா� ஆ� தி�களி� அகைவ ��ெவ���. அ��� இர��மட�காயி� ஒ� தி�களி� அகைவ ��ெவ��� 

எ�க. 

(அ. சி.)  அ�த� -ைக. 

(1) 

751. ஓைச�� ஈச�� ஒ��� உண�வி�க� 

ஓைச யிற�தவ� ஈசைன உ��வ� 

ஓைச யிற�தவ� ெந�சி�� ஈச�� 

ஓைச �ண��த �ண�வி� வாேம. 

(ப. இ.)  அறி��வாகிய சிவெப�மா� உயி��பி�க��� தி���வி�க��� ஒ�ப விள��வ�. உயி��ைப 

அட�கியவ� இைறவைன எ��வ�. அ�ஙன� உயி��பட�கியவ� ெந�சி�� இைறவ�� ஆவியறி�ட� ஒ�றி�� 

ேம�ப�� விள��வ�. ஓைச - உயி���. இற�தவ� - உயி��ைப அட�கியவ�. 

(அ. சி.)  ஓைச இற�தவ� - மன� அட�க�ெப�றவ�. 



(2) 

752. ஆேம அழிகி�ற வா�ைவ ேநா�கி�� 

நாேம �ைறகி�ற ந�ைம யளி�தி�� 

�ேம� உைறகி�ற ேபாதக� வ�தி�� 

தாேம �லகி� தைலவ� மாேம. 

(ப. இ.)  உயி��பின��� ெவளியி� �ற�ப���ெச�� அழிகி�ற நா�விர� உயி��ைப�� அட�கி�, அஃ� 

அ�ணா�� ேமேனா�கி எ��� ���வழியிைன அைட��� ந�ைமயிைன� த��. பரெவளி ஆயிர 

இத��தாமைரேம� விள��� தி�வ��ண�� ைக���. அ��ண�� ைக��யவ� ெச�ெநறி� தைலவ�மாவ�. 

ேபாதக� - தி�வ��ண��. 

(3) 

753. தைலவ னிட�வல� சாதி�பா� இ�ைல 

தைலவ னிட�வல மாயி�� ைதய� 

தைலவ னிட�வல� த�வழி ய�சி� 

தைலவ னிட�வல� த�வழி �ேற. 

(ப. இ.)  தைலவன�ளா� உயி��பிைன இட��� வல��� வழியாக� ெச��தேவ��ய �ைற�ப� 

ெச��தி� பயி�சிெச�யி� ெந�நா� வாழலா�. அ�ஙன� ெச�வா� அரிய�. அ� பயி�சி ெச�வா���� தி�வ� 

ைக���. இ��ைற� பயி�சி நாெடா�� ஐைவ�� நாழிைகக� பயிலி� அகைவ�� �றா��. அ�சி� - ஐ�� 

நாழிைகயி�. உயி���� ஐவிரலி� அளவினதா��. 

(அ. சி.)  இட� வல� சாதி�பா� - பிராணாயாம�ைத� சரியா�� ெச�� ���பவ�. 

(4) 

754. ஏறிய வாறினி� எ�ப� ெச�றி�� 

ேதறிய ஏழி� சிற��� வைகெய�ணி� 

ஆெறா� ப�தா� அம��த இர�ைட�� 

ேதறிேய நி�� ெதளியி� வைகேய. 

(ப. இ.)  அ� �யி��� ஆ� விரலளவாக ஓ�னா� அகைவ எ�பதா��. ஏழானா� அ�பதா�� வா�வ�. 

(5) 

755. இ�வைக எ��� இட�ெபற ஓ��� 



அ�வைக  1ஐ�பேத ெய�ன அறியலா� 

ெச�வைக ஒ�ப�� ேசரேவ நி�றி�� 

��வைக யாம� ��ப�� ��ேற. 

(ப. இ.)  அ� �யி��� எ�விரலளவாக ஓ�னா� நா�ப�ைத�தா�� வா�வ�. ஒ�ப� விரலளவாக ஓ�னா� 

��ப�� ��றா�� வா�வ�. 

(6) 

756. ������ ஒ��� ���ற நி�றி�� 

2எ����� நா�� இடவைக யா�நி��� 

ஐ����� ஓ� அகலேவ நி�றி�� 

ப���ெறா �ரா� பா��க� மாேம. 

 
(பாட�) 1. ையெயா�ப ேதெய�ன; ெயா�பேத ெய�ன. 

2. எ���றி னா��. 

(ப. இ.)  சரேவா�ட� ப�� எ�வைர நி�� ���ெபறி� இ�ப�ெத�� ஆ�� அகைவ எ�ப�. பதிைன�� 

ஓ� அக�� நி�பி� அகைவ இ�ப�ைத�ெத�ப. 

(7) 

757. பா��க� மா�� பக��� ப�மாகி� 

ஆ�க� மா�ம� வாறிர� ��ளி��� 

ேபா�க� மா�� �கலற ஒ�ெறனி� 

ேத�க� மா�� தி��திய ப�ேத. 

(ப. இ.)  பக� ��ப� நாழிைக�� ப�னிர�� �றி��� சரேவா�ட எ�ைண ேமேலாதியவா� ப��� 

ஒ��த� ேவ���. ஒ�ைற�பட எ� வ�மானா� அவ�ைற இர�ைட�பட வ�மா� அைம���ெகா��த� 

ேவ���. 

(8) 

758. ஏயி� நா�� இய��ற ஓ��� 

பாயி� நா�� பைகயற நி�றி�� 

ேத��ற ���� திகழேவ நி�றி�� 



ஆ�� வாெற� றள�க� மாேம. 

(ப. இ.)  ெபா��திய நா�க� இர���� இய�ைக�ைறயாக ஓ�னா� அ� நா�க� அக�பைக �ற�பைக 

இ�லாதக��, ஓ�ட� இைள�� ��ெற���� வ�மானா� ஆராய�ப�� உ�வவைக ெய�� ஆரா��� 

�ற�மா�. 

(9) 

759. அள��� வைகநா�� அ�வழி ேயஓ�� 

விள��� ஒ�நா� ெம��பட நி��� 

�ள��� வைகைய��� ��ெநறி ஓ�� 

கள�க மற��றி� காண� மாேம. 

(ப. இ.)  ஆரா�� அ� ேவா�ட� நா�காக ஓ�னா� விள�க�ற அ�ெவா� நா��� ெம��க� 

ெபா��திநி���. அ� வைச� ஐ�தாக ஓ�னா� ��ற ��றி� ��வைத�� காணலா�. 

(10) 

760. காண� மா�� க�திய ப�ேதா�� 

காண� மா�� கல�த இர�ைட�� 

காண� மா�� கல�பற �ைவ�ேத� 

காண� மா�� க���ற ஒ�ேற. 

(ப. இ.)  அ� ேவா�ட� ப�தாயி� பைக உற� இர��ைன�� காணலா�. பதிைன�� ஓ�� க��தி� 

ெபா��த உறெவா�ேற காணலா��. 

(11) 

761. க��� இ�பதி� காணஆ றா�� 

க�திய ஐைய�தி� கா�ப� ��றா� 

க��� இ�ப �டனா� காணி� 

க��� இர�ெடன� கா�ட� மாேம. 

(ப. இ.)  இ�ப� ஓ�னா� அ�வைக நிைலக� காணலா��. இ�ப�ைத�ேத� �வைக நிைலகளா��. 

இ�ப�தாேற� இர�� நிைலக� காணலா��. 

(12) 

762. கா�ட� மா�� கல�தி� ப�ேதழி� 



கா�ட� மா�� கல�ெத�� ஒ�ெறன� 

கா�ட� மா�� கல�தி� ப�ெத��� 

கா�ட� மா�� கல�தஈ ைர�ேத. 

(ப. இ.)  இ�ப�ேதழி� கல�� ேதா��� ஒ�நிைல காணலா�. இ�ப�ெத��� ஏ�நிைலக� காணலா�. 

(13) 

763. ஈைர��� ஐ��� இ����� எ����� 

பார�சி நி�ற பைகப�� நாளா�� 

வார�ெச� கி�ற வைகயாற� சாமாகி� 

ஓர�ெசா ெடா�ெறா� ெறனெவா�� நாேள. 

(ப. இ.)  இ�ப�ெதா�பதானா� ப��நா�க���� பைகயா��. ��பதாகி� ஏ�நா�க�� பைகயா��. 

(14) 

764. ஒ�றிய நா�க� ஒ���ப� ெதா�றாகி� 

க�றிய நா�� க���ற ��றா�� 

ெச��யி� நாெல��� ேசரேவ நி�றி�� 

ம�றிய� பா� மைனயி� இர�ேட. 

(ப. இ.)  ெபா��திய நா�களி� ��ப�ெதா�றாகி� ��� நா�க�� க��த� ஏ�ப��. ��ப�திர�� 

நி�றி�� இர�� நா�க���� ெபா�ைம ஏ�ப��. 

(15) 

765. மைனயி�ஒ� றா�� மாத� ���� 

�ைனயி�ஒ� றாக� ெதானி�தன� ந�தி 

விைனயற ேவா�கி ெவளிெச�� நி�றா� 

தைன�ற நி�ற தைலவ� மாேம. 

(ப. இ.)  ��ப�� ��றானா� அ�ளி� ஒ��ப�� என ந�தி அ�ளின�. த�ெசயல�� அ��வழிநி�றா� 

தைலவைன� சா�� தனி இய���டா��. மாத�� - ��ப��: இ� ெதாைக��றி��. 

(16) 

766. ஆ� மறியா� அள�கி�ற வ�னிைய 

ஆ� மறியா� அள�கி�ற வா�ைவ 



ஆ� மறியா� அழிகி�ற அ�ெபா�� 

ஆ� மறியா அறிவறி� ேதேன. 

(ப. இ.)  அக��� காண�ப�� தீைய அள�ப��, கா�ைற யள�ப�மாகிய நிைலகைள யா�� அறியா�. அ� 

ெபா��க� அழி� பா�ைடயன எ��� யா�� அறியா�. அ�ேய� தி�வ�� �ைணயா� அவ�ைறயறி�� 

அறிவறி�ேத�. 

 
767. அறிவ� வா�ெவா ைட�தறி வாய 

அறிவா வ�தா� உல�யி ர�தி� 

பிரி�ெச யாவைக ேபணி�� நா�� 

ெசறிவ� நி�� திக� ம�ேவ. 

(ப. இ.)  கா�ெறலா� ஒ��கி அவ��ட� ஏைனய நா�� �த���ட ஐ�தைன�� அ�ளா� 

உண�த�ேவ���. ேவரறநி��� சிவெப�மாைன அக�ேத ேபணிநா�த� ேவ���. அ�ெபா�� அ�சிவ� ெசறி�� 

விள��வ�. ெசறி�� - நிைற��. 

(18) 

768. அ�வ� ��ம� ளான �லக� 

ெபா�வ� ���க ழாள��� நா�� 

ம�வ� ��மல� ம�ைகய� ெச�வி 

இ�வ�� ெச��� இைறயவ னாேம. 

(ப. இ.)  அக�தி�� நீ�க விைன�கீடாக ம�ளான உலைக� பைட�த���. தி�வ�ைய� �க�வா���� 

ெபா�நிைல அ�ள�ப��. ேத�நிைற�த மல� ��ய ம�ைகய� ெச�வி வா����. இைத ய��வ� இைறவனா��. 

(19) 

769. பிற�ப� ���த ெப��தைக ந�தி 

�றி�ப� ��ய ேகால� �ர�ைப� 

பழ�பதி யாவ� ப�ற�� பாச� 

அழ�ப� ெச�வா�� கக� மதிேய. 



(ப. இ.)  ஆ�யி�க� பிற�த�ேவ��� என ந�தி தி���ள� �றி��� ெகா�ட�ளின�. அ� �றி�பினா� 

மாயாகாரியமாகிய �ர�ைபைய ஒ�த இ� �ட�� ஆ�யி�க�� அைம�த�. இ� �ட� ெதா��ெதா�� வ�வ�. 

பாச�ப�ற��க� க�வியாவ�� இ�ேவ. பாச�க� அ�� வில��ப� ெச�வா��� ெம��ண�� ெப���. 

(20) 

 
16. வார சர� 

770. ெவ�ளிெவ� தி�க� விள��� �தனிட� 

ஒ�ளிய ம�த� இரவிெச� வா�வல� 

வ�ளிய ெபா�ேன வள�� பிைறயிட� 

ெத�ளிய ேத�பிைற தா�வல மாேம. 

(ப. இ.)  உயி��பி� ஓ�ட�ைத� சரெம�ப�. அ�, ெவ�ளி தி�க� �த�கிழைமகளி� இட��கி� வழியாக� 

ெச��த�ேவ���. 

சனி ஞாயி� ெச�வா��கிழைமகளி� வல��கி�வழியாக ஓ�த� ேவ���. வியாழ�கிழைம�� வள�பிைறயி� 

இட���� ேத� பிைறயி� வல���மாக ஓ�த� ேவ���. 

(1) 

771. ெவ�ளிெவ� தி�க� விள��� �த����� 

த�ளி இட�ேத தய��ேம யாமாகி� 

ஒ�ளிய காய��� �ன மிைலெய�� 

வ�ள� நம�� மகி���ைர� தாேன. 

(ப. இ.)  ெவ�ளி, தி�க�, �த� ஆகிய ���நா�களி�� இய�பாகேவ பயி�சிவய�தா� வல��ைகவி�� 

இட��கி� வழியாகேவ ஓ�� சிற�த உட�பி��� அழிவி�ைல எ�� வ�ளலாகிய சிவெப�மா� மகி��த�ளி� 

ெச�தா�. 

(2) 

772. ெச�வா� வியாழ� சனிஞாயி ேறஎ��� 

இ�வா றறிகி�ற ேயாகி இைறவேன 

ஒ�வாத வா� வல��� �ரியவி�� 

அ�வா றறிவா��க� வான�த மாேம. 



(ப. இ.)  ெச�வா�, வியாழ�, சனி, ஞாயி� ஆகிய கிழைமகளி� ���றிய �ைற�ப� ஓ�ட� அறிபவ� 

வல��கி� வழியாக� ெச��தி அழியாவி�ப� எ��வ�. இ�வா ரறிகி�ற எ�ற பாட�தி�� இ�+ஆ� என� பிரி�� 

இ� வைகயான நிைற�த மைற என� ெகா�க. இரகசிய�. இனி வா�, வார� எ�பத� கைட��ைற எனி�� ஒ���. 

(3) 

773. மாறி வ�மி� பா�மதி ெவ�யவ� 

ஏறி இழி�� இைடபி� கைலயிைட 

ஊ�� உயி�ந� ேவ�யி ��கிர� 

ேதறி அறிமி� ெதரி�� ெதளி�ேத. 

(ப. இ.)  தி�க�கிழைம ஞாயி���கிழைமகளி� ��� ஓ�ட� கட�கேவ��ய �ைற�� மாறாக (770) 

நட�� ஏறி இற��வ�� ந�நா�யி� ��வ�� க�டா� உயி��� இட�வ�� என எ��த� ேவ���. ஊ�� உயி� - 

வள��யி�. 

(4) 

774. உதி�� வல�திட� ேபாகி�ற ேபா� 

அதி��த�சி ேயா�த லாமக� றா�� 

உதி�த� ேவமிக ேவா�� மாகி� 

உதி�த விராசி �ண���ெகா ��ேற. 

(ப. இ.)  அ�வ� கிழைமக��� �றிய �ைற�ப�� ேதா�றி ��� ஓ��ேபா� சிதறி ஓ�னா� இற�� 

ெந���� எ�� அ��க. அ� �யி��� அளவி�லாம� ஓ�னா� உட� இற�ப� எ�க. அதி��� - சிதறி. இராசி - 

ஒ���. 

(5) 

775. ந��நி� லாம� இட�பல� ஓ� 

அ�கி�ற வா�ைவ அ�தண� �� 

இ�கி�ற வா�ெச� றி�பணி ேசர 

��கி�ற தீப�தி� ����ெட� றாேன. 

(ப. இ.)  உயி��ேபா�ட� ந�நா�யி� நி�ற�ேவ���. அ�ப� நி�லாம� இட� வல� ஓ�னா� அதனா� இற�� 

ேந��. அ�வா� இற�பிைன�த�� ��ேசா�ட�ைத� சிவெப�மா� தி�வ��கீ� நி��தி� �லவா�ற� எ����. 



தி�வ�� ஒளி ஆவி�ட� விள���. அ�தண� ���: சிவெப�மா� ேசரி�; இ�, தி�வ� மறவாெநறியா� 

வ�வ�. 

(அ. சி.)  ந��நி�லாம� - ���ைனயி� நி�லாம�. அ�தண� - சிவெப�மா�. பணி - ��டலி ச�தி. 

தீப� - பிராண� ெச�� அட��� ேசாதி. 

(6) 

776. ஆ�� ெபா��� அணிமல� ேமல� 

வா� வித�� பதினா �ளவலி 

ேபாய மன�ைத� ெபா�கி�ற வாதார� 

ஆ�� நா� ����த� மாேம. 1 

(ப. இ.)  அக�தவ�ேதாராகிய ேயாகிக� ஆரா�� ெபா�� பரெவளி�தாமைரயி� விள��� 

���த�சிவைனேயயா�. அத�காக� பயி�� ����பயி�சி�� பதினா� (550) மா�திைர எ�ப. மன ெவா��க�ைத 

ய��� காரண�ெபா��� அ� சிவேனயா�. வா� நா�கைள� ��ப��தி வழ��� நா�, கிழைம, தி�க�, ஆ�� 

���த� �தலியவ�றி� காரண�ெபா��� சிவெப�மாேனயா�. அதனா� அகைவ (ஆ��) மி�� எ�பதா�. மல� - 

தாமைர. ஆதார� - ஒ���� சிவ�. ����த� - ���த�. 

(அ. சி.)  பதினா� - பதினா� மா�திைர (�ரக இல�க�). 

(7) 

 
17. வார �ல� 

777. வார�தி� �ல� வ��வழி ���கா� 

ேநெரா�த தி�க� சனிகிழ� ேகயா�� 

பாெரா�த ேச��த� உ�தர� பா�நா� 

ேநெரா�த ெவ�ளி �ட�காக நி��ேம. 

(ப. இ.)  மைற�பா�றலி� ைக�பைடயாகிய ��தைலேவ� (�ல�) வ�� வழி வ�மாறா��: தி�க�கிழைம�� 

சனி�கிழைம�� கீ���ல� (திைச) ஆ��. ெச�வா��கிழைம�� �த�கிழைம�� வட�கா��. ஞாயி���கிழைம�� 

ெவ�ளி�கிழைம�� ேம�கா��. 

 
1. ஊழி�. ச�ப�த�, 3. 107 - 7. 



பாெரா�த  - நில����� ெபா��திய. ேச� - ெச�வா�. உ�தர� - வட��. �ட�� - ேம��. 

(1) 

778. ெத�கண மா�� வியாழ��� ேச�திைச 

அ�கணி �ல� மாமிட� பி�னாகி� 

��க�� இ�ைல வல��ேன ேதா�றி�� 

மி�க� ேம�விைன ேம�ேம� விைள�ேம. 

(ப. இ.)  வியாழ�கிழைம ெத��லமா��. எ���மாைல ��ட� ெப�ற ��தைலேவ� இட�ப�க��� 

பி�ப�க��� உ��ைணயா� நி�பி� �ய�� ெசய� அைன��� இ�பமா� இய��. வல�ப�க��� ��ப�க��� 

ேதா��மானா� ெசய� ��பமா� ����. எ����கா�டாக: ெவ�ளி, ஞாயி�, ெச�வா�, �த� ஆகிய நா�� 

நா�க�� கிழ��ேநா�கி� ெச�லலா�. தி�க�� சனி��, வியாழ�� ேம�� ேநா�கி��, வியாழ��, ெவ�ளி�� 

ஞாயி�� வட��ேநா�கி��, ெச�வா�� �த��, தி�க�� சனி�� ெத��ேநா�கி�� ேபாத� ந�ைமயா�. 

(2) 

 
18. ேகசரி ேயாக� 

779. க�ட� கழ�� கீ�நா�� வீழாம� 

அ�ட�ைத� க�� அ��ைப அைணேகாலி 

வி�ட�ைத� ��� ேம�ைபைய� தா�ேகா�� 

ந�ட மி��க நமனி�ைல தாேன. 

(ப. இ.)  இ�பமி�தமாகிய வி��ைவ உ�சி�ெதாைள� �ைக�க� நிர�பிைவ�த�ேவ���. ஒேரா வழி 

அ� கீ�ேநா�காம� ஒ�கிவிடாம� ேம� வாயாகிய அ�ண�தி�க� த���, அ��பாகிய (இடகைல பி�கைல 

���ைன) ���. நா�க� ��மிட�� உ�ணா�கா� அைணேகாலி, வி�டமாகிய ��வ ந�வி�க� நி��தி, 

க��ல�ைபயாகிய விைத�� �காம� அைட�� ந� நா�யி� உைற�� நி�பதனா� நம� ந�கா� எ�க. அ�ட� - 

அ�ண�. ைப - விைத. ந�ட� - ந�. ��� நா� ��மிட�ைத� தீம��லெம�பா��ள�. 

(அ. சி.)  க�ட - வி��ைவ� க�ட. கழ...விழாம� - ெவளி�படாம�. அ�ட...ேகாலி - வீணா�த��� 

கைடவாயிைல� திற��. வி�ட� - வீணா�த��. ேம�ைப - சகசிர அைற. ந�ட� இ��க - நா� இ��க. 

(1) 

780. வ�ணா� ஒலி��� ச�ர� பலைகேம� 



க�ணா� ேமாைழ படாம� கைரக�� 

வி�ணா� பா��சி� �ள�ைத நிர�பினா� 

அ�ணா�� பா��க அ��க�ற வாேற. 

(ப. இ.)  உயி� ெவளி� ெச��� சிற�த வாயி�களாகிய க�, ெசவி, ���, வா� எ��� அறிக�வி நா��� 

ஒ����� அ�ண�திட��, அத�ேமலி���� அமி�த யா� வ�� ெதாைள கீ�ேநா�கி ஒ���. அ�ெவா��� 

ஆறா� வீணாகா�, உ�சி�ெதாைள� �ைகயி� நிர�பி அ�ெதாைளைய நா�னியா� அைட�க அைத ந�நா� 

வழியாக� ெச��தி அ��ள�திேல நிர�பினா� ேம�ேநா��� எ�ண� ேதா���. ேதா�றேவ இ��சா�பா� 

ம��மய�க அ��� அக��. 

(அ. சி.)  வ�ணா� - பிராண�. ச�ர� பலைக - நா�ச�தி. ேம� க�ணா� - அ�த� வ�� 

ேமைல��வார�. ேமாைழபடாம� - வீ�ேபாகாம�. �ள� - கபால��ைக, மன�. 

(2) 

781. இட�ைக வல�ைக இர�ைட�� மா�றி� 

�தி�ைகயா� உ�பா���� ேசார�� ேவ�டா� 

உற�க�ைத  1நீ�கி உணரவ� லா�க�� 

இற�க�� ேவ�டா� இ��க� மாேம. 

(ப. இ.)  இடநா� வலநா� வழியாக� கீ�ேநா��� அமி�திைன மா�றி, உ�நா�ைக வைள��� 

�தி�ைகேபாலைம�� அ�ெதாைளகைள அைட�� ந��ெதாைள வழியாக �க�வா��� இற�பி�� அ�சி� 

ேசா�வைடத� ஏ�படா�. (உயி�� ப�பாகிய 'உ��, உற�க�, பய�, இ�ப�' ஆகிய நா�க�� உற�க� ம��� 

ெசா�ல�ப���ள�; இன�ப�றி ஏைனய�� ேச����ெகா��த�ேவ���.) உற�க�தலிய உயிரி� ெபா���ண� 

ெகா�ளா� சிவெப�மா� தி�வ�ைய இைடயறா� எ��� தி�ணிய சிற��� �ண� ெகா��� 

ெம�ய�யா�க�� இற��� ேநரா�. விைழ�த நாெள�லா� உட�ேபா� வா�த�� ���. �தி�ைக: �தி�ைக; 

�ைன��ளைக. 

(அ. சி.)  இட�ைக, வல�ைக - இடகைல, பி�கைல. �தி�ைக - ���ைன. 

(3) 

782. ஆ���ைர ெச�யி� அ�தநி� �றி�� 

வா���ைர ெச��� வ�கி�ற கால�� 

நீ��ைர ெச�யி� நிலாம� டலமதா�� 



பா���ைர ெச�த� பாலி�� மாேற. 2 

(ப. இ.)  ெச�தமி�� தி�மாமைற �தலியவ�ைற ந�� ஆரா��� ��மிட��, ெந�றியமி�� நிைலெப�� 

ஊ��த�ைம ைக�� மி�தி�ப�� ெச�வி வ�� எ�ப� �லனா�. அ� வ�� ெபா��, மி�தியாக� �ற�ப�� 

மதிம�டல� தி��� தி�வ�ைய நிைன�மா�� அ�வமி�ைத ஓ��மா�� நவி�வ��டா��. அ�ஙன� நவி�வேத 

இ� ப�தியி� ேநா�கமா��. நவி�த� - ெசா��த�. வா��� - ைக��. �ைர - மி�தி. நீ��ைர - மி�தி. நிலா 

ம�டல� - ெந�றிந�. பா��� - பாவி��, நிைன�� பாலி��� - ஓ���. 

 
1. ����. அ�ப�, 3. 91 - 4. 

2. உைரமா�ட, 8. தி��ேதாேணா�க�, 14. 

அ. சி.)  வா��� - சி�திெப��. நீ�� - மி�தியாக. பாலி�� மா� - கா�பா��மா�. 

(4) 

783. நாவி� �னிைய ந�ேவ சிவிறி�� 

சீவ�� அ�ேக சிவ�� உைறவிட� 

�வ� ��ப�� �வ�� ேதா��வ� 

சாவ�� இ�ைல சதேகா� �ேன. 

(ப. இ.)  நா�கி� �னியா� அ�ண�க��� காண�ப�� உ�சி�ெதாைள வழிைய� ���திேபா� 

�வி��ைவ�� அைட�தா�, அ�� உயி�� உயி���யிரா� சிவ�� உட�கிைய��ைறவ�. தி�வ�� க�ணா� 

கா�தலி� ஆவி ��ேதவைர��, ��ப�� ��ேகா� ேதவைர�� எளிதி� கா�ப�. உட��� ��ேகா� 

ஊழியாயி�� அழிவி�ைல எ�க. சிவிறிட� - விசிறியி� அ�� ப�திேபா� விரி�� �வித�. �வ�: அய�, அரி, அர�. 

��ப���வ�: பகலவ� ப�னி�வ�, �னிவ� (உ��திர�) பதிெனா�வ�, வ��க� எ�ம�, ம���வ� இ�வ� எ�ப. 

சத� - ��. ஊ� - உட�. 

(5) 

784. ஊ�ற� பா�� உய�வைர உ�சிேம� 

வா�ற� பா�� வைகயறி வாரி�ைல 

வா�ற� பா�� வைகயறி வாள���� 

ேத�ற� உ�� ெதளிய� மாேம. 1 



(ப. இ.)  உய�விடமாகிய ெந�றிந�வி� உடலமி�� ஒ���. இ�வமி�திைன வி�� எ�ப�. இதைன� 

கீ�ேநா�கி� ெச�லவிடாம� ���� பயி�சியா� உ�சி�ெதாைள�� ஏ�றி� அ� வானமி�� எ��� ெபய�ெப��. 

உ�சி உய��த இடமாதலி� வா� என� ெபய� ெப�ற�. ஊற� - இைடயறா ஊ��ைடய �ன�. இதைன ஆகாய� 

க�ைகெயன உ�வகி�தன�. தி�வ�� �ைணயா� இ�நிைல எ�தினா���� ேத�றலாகிய தி�வ�யி�ப� உ��; 

தி�வ� �ண�வாகிய ெதளி�� உ��. (க�ைக மதி பா�� க��ைக எ��� நா��� இைறவ���ேம� உ�ளன. 

ஈ�� ஒ��ேநா���கா� க�ைக: வா�ற�. மதி: ஊ�ற�. பா��: ��டலியா�ற�, க��ைக: ேத�ற� எ�ப.) 

(அ. சி.)  ஊ�ஊற� - ��கில�. வா�ஊற� - அ�த�. ேத�ஊற� - அ�த�தி� �ைவ. 

(6) 

785. ேமைலய� ணாவி� விைர�தி� காலி�� 

கால�� இ�ைல கத�� திற�தி�� 

ஞால� அறிய நைரதிைர மாறி�� 

பால� மாவா� பராந�தி ஆைணேய. 

(ப. இ.)  ேம�வா� அக��� காண�ெப��. அணா�காகிய உ�நா�கி� இ� ��கி� வழியாக�� வ�� 

உயி��பி (பிராணாவா�)ைன 

 
1. க�ைக��. 12. த��தா�ெகா�ட �ராண�, 1. 

ேவகமாக� ெச�� ெபா����ப� பயிலி�, பயி�றா���� கால� ெசயலாகிய இற�பி�ைல. உ�சி�ெதாைள வாயி�� 

திற�தி��. உலக� அறிய நைர திைர �தலிய உட� த�ைமக� மாறிவி��. ���த� சிவ�தி� ஆைணயா�� இ�. 

பராந�தி - ���த� சிவ�. 

(அ. சி.)  அணா - அ�ணா��. 

(7) 

786. ந�தி �தலாக நாேமேல ேயறி��� 

ச�தி� தி��கி� தரணி ��தா�� 

ப�தி� தி���� பகேலா� ெவளியாக� 

சி�தி� தி��பவ� தீவிைன யாளேர. 1 

(ப. இ.)  ���த�சிவ� கா��� ஆசானாக; அவ� கா��ய வழிேய உ�நா�கிைன ேமேல ஏறி�� அைட�� 

இ��தா� ெந�நா� உலகிைன ஆளலா�. வல��கி� வழிவ�� உயி��� ெந�றியமி�� ��றாதப� தைட�ப����. 



அ� தைட நீ�கி ெவளியா��ப� இைடயறா� எ��மவ��� எளிதாக ேமல� ைக���. இ� பயி�சியிலாதா� பிற�� 

இற��� ����� ஆ�ப�� தீவிைனயராவ�. �தலாக - ஆசானாக. 

(அ. சி.)  ப�தி...பகேலா� - அ�த� ெப�காதப� அதைன� த��� அட�கி�ெகா������ �ரியகைல 

அ�ல� பி�கைல. 

(8) 

787. தீவிைன யாட� திைக�த� கி��தவ� 

நாவிைன நா�� நம�� கிடமி�ைல 

பாவிைன நா�� பயனற� க�டவ� 

ேதவிைன யா�ய தீ�க�� பாேம. 

(ப. இ.)  பாவ� ெசய�கைள� ெச�ததனா� பிற�� இற���� உ�ப��� திைக���றி��தவ�, நாவி� �னியா� 

உ�ணா��� ெதாைளைய அைட��� பயி�சியாகிய ேகசரிேயாக�ைத� பயி�றா� ெந�நா� வா�வ�. 

அவ�களிட�� நம��� ேவைலயி�ைல. ெச�தமி� மைற�பா��ைன ஆரா��� இைடயறா� ஓதி அத� ��� 

பயைன�� ேம�ெகா�டவ� சிவ��ட� ��� ேபரி�ப��வ�. பாவிைன - தி�மைற� தி��பா�ைட. பயனற - 

(அறபய� எ�பன ��பி�னாக� ெதா�கன.) ���பயைன��. 

(அ. சி.)  தீவிைனயாட - தீய க�ம�களாேல. நாவிைன நா�� - நாவி� �னிைய அ�ணா�கி� சிவிறி�� 

(இ�தா� ேகசரி ேயாக�). பாவிைன� பா� - மைற�பா���கைள� பா� ேதவிைன - ந�ைமத�� க�ம�களாேல. 

(9) 

788. தீ�க�� பாகேவ ெச�ெதாழி ��ளவ� 

ஆ�க�� பாக அைடயநா ேவறி��� 

ேகா�க�� பாகிய ேகாைண நிமி��திட 

ஊ�க�� பாகிேய ஊனீ� வ�ேம. 

 
1. ஊரிலா. அ�ப�, 5. 97 - 7. 

(ப. இ.)  ேகசரிேயாக� பயி�சியா� ெவ��க� த��த உட�பிைன வி��ப� த��த க���ேபா�. 

ஆ�கி�ெகா�டவ�. �வ���ேபா�ற நாவி� �னிைய ேமேனா�கி� �வி��� ெச��தி� பா�பி� தைல ேபா�� 

காண�ப�� ேகா�க��ைப ஒ�த ��டலியி� வைளைவ ேநரா�கினா�, உட� க���ேபா�� இனிைம�ைடயதா� 

மதிம�டல� தமி��� �கரவ��. ேகாைண - வைளைவ. ஊனீ� - உடலமி��. 



(அ. சி.)  ேகா�� அ��� - பா�பி� தைல, ��டலி. 

(10) 

789. ஊனீ� வழியாக ��ணாைவ ேயறி��� 

ேதனீ� ப�கி� சிவாய நமெவ�� 

கானீ� வ��வழி க�ைக த�வி��� 

வானீ� வ��வழி வா��தறி வீேர. 

(ப. இ.)  மதிம�டல� தமி�தாகிய ஊனீ� வழியாக உ�ணா�ைக ேம�ெச��தி� பி�ேதா��� 

தி�வ�ளி�பிைன� ���� 'சிவயநம' எ��� ெச�தமி�� தி�மைற ஐ�திைன�� இைடயறா� கணி�தா� 

உ�சி�ெதாைள அமி�தமாகிய ேபரி�ப� வ�வழிைய தி�வ�� அைம�த���. இ�ேவ பரெவளி� ேபரி�ப� வ�� 

வழி எ�� அறி�� ெகா�வீராக. 

(அ. சி.)  ஊனீ� - அ�த�. கா� - ேம�வீ�. க�ைக - இடகைல. 

(11) 

790. வா��தறி� ��ேள வழிபா� ெச�தவ� 

கா��தறி வாக� க�ைண ெபாழி�தி�� 

பா��தறி� ��ேள ப��கத ெவா�றி��� 

���தறி� ���ைற ேகாயி� மாேம. 

(ப. இ.)  ���றிய �ைற�ப� அைம��ண��� அகவழிபா� ெச�தவ���� சிவெப�மா� அவ�க�ைடய 

கா� அறிவா� அறியாைமைய எரி�ப�. அ� �யி� தி�வ��ண�வி� அட�கி அ��ண�வாகேவ நி���ப� தி�வ�� 

�ரிவ�. அ� தி�வ� �ண��� பர�பி� நிைற��, சிவைன உண��� ேகசரிேயாக அைடயாளமாகிய தைடயிைன 

அைம�� அதனா� மலமக��, தி�வ�ைய ஓவா� உண��தா��ள� சிவ�ைற தி��ேகாயி�மா��. 

(அ. சி.)  கா��� - அ�ஞான�ைத எரி��. ப��கத� - ேகசரி ��திைரயாக� தைட. ���� - நி�மலமாகி. 

(12) 

791. ேகாயிலி� உ�ேள ��ெச�� வா�பவ� 

தாயி�� ந�லா� தரணி ������ 

காயி�� ந�லவ� கா��தவ� த���� 

தீயி�� தீயர� தீவிைன யாள��ேக. 1 



(ப. இ.)  உ�ள�ேகாயிலி��ேள சிவெப�மா� ��யி��� வா�வ�. எ�லா�லக�க���� தி�வ�� 

ெச�வதி� தாயி�� ந�லவராவ�. ேநா��� ம���ேபா�, தீவிைனயாள� த� தீவிைனைய� 

 
1. பா�நிைன�. 8. பி��தப��, 9. 

��ப� த�� கா�வ�. அ�ஙன� சின�தா�� சின�க�ப�டவ�க���� அவ�கைள ந�ைம�ப��தி ந�ல���ரிவ�. 

தீவிைனயாள�கைள� ��ப�ப���வதி� தீயி�� ெகா�யராவ�. 

(13) 

792. தீவிைன யாள� 1த� ெச�னியி ��ளவ� 

�விைன யாள�த� ெபா�பதி யானவ� 

பாவிைன யாள�த� பாவக� ��ளவ� 

மாவிைன யாள� மதியி�� ளாேன. 2 

(ப. இ.)  �விைனயாளராகிய சீலெநறியின��� அவ� வா�� தி�வா�ரா�� ெபாலிவ�. தீவிைனயாளராகிய 

ேநா�� ெநறியின��� அவ� வழிப�� அ���வா�� திக�வ�. மாவிைனயாளராகிய ெசறி� ெநறியின��� அவ�த� 

மதிம��ல� தமி�தா� ம��வ�. பாவிைனயாகிய அறி� ெநறியின��� அவ�த� பாவிள��� உண���� 

உண�வா� உைற�� உவைக���வ�. பாவிைன - தி��பா�டாகிய கீத� ெதா��. இ��ைறைம 'ப�தரா�� 

பணிவா�க�' எ��� தி��பா�டா�ண�க. 

(அ. சி.)  தீவிைனயாள� - சிவா�கினி வள���� �சைன �ரிபவ�. �விைனயாள� - �வா� �சைன �ரிபவ�. 

பாவிைனயாள� - ேதா�திர� பா�களா� �சைன �ரிபவ�. மாவிைனயாள� - ேயாக �ய�சி�ைடயவ�. 

(14) 

793. மதியி ென��கதி� ேபால� பதினாறா�� 

பதிமைன ���� றி�ப�� நாலா�� 

கதிமைன ��ேள கைணக� பர�பி 

எதி�மைல யாம� இ��தன� தாேன. 

(ப. இ.)  அக�தவ�ேதா� உட�பக��� தி�களினிட�� எ��கைல� கதி�க� பதினாறா��. அ�ேபா� 

பதினா� இத�க��ள மிட� (வி��தி)றிட� மைனெயா���. �ல�, ெகா���, ேம� வயி�, ெந�ச� வைரயி��ள 

ஞாயி� தீ இவ�றி� கதி�க� இ���� இ�ப��நா�கா��. இைவ ஊெரா���. ��வந�வி� காண�ப�� 



அ��கதி�க� அளவி�. அவ�ைற� பர�பி ஆவி மய�காவ�ண� ஆ�டவ� இ��தன�. அதனா� ஆவி�� 

மய�காதி��த�. கதிமைன - ேம� வீ�. கைணக�: உவைமயா�ெபயரா� அ��கதி�கைள� �றி���. 

(அ. சி.)  மதி...பதினாறா� - ச�திரகைல பதினா�ேபால 16 இத�க��ள வி��தி. �� ��றி�ப�� 

நாலா� - �லாதார� �த� அனாகத� வைர ஒளிபர��� கிரண�க� 224. 

(15) 

794. இ��தன� ச�தி� ம�கைல �ழ 

இ��தன� க�னி� ம�ந� வாக 

இ��தன� மாேன� �கநில வார 

இ��தன� தா�� அ�த� ெபாழி�ேத. 

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

2. விள�கினா�. அ�ப�, 4. 77. 3. 

" கீத�ைத ச�ப�த�, 2. 43 - 5. 

(ப. இ.)  ச�தி�� க�னி�� ஆகிய தி�வ�� அ��கதி�க� �ழ மிட�றி� ந�வாக இ��தன�. 

மா�ேபா�� விழிக�� மதி ேபா�� தி��க�� உ�ள தி�வ�� அ�ள�த� ெபாழி�� இ��தன�. வி��தி - 

மிட�. அ�கைல - அ�த அ��கதி�க�. 

(அ. சி.)  அ� ந� - வி��தியி� ந�. மாேன��க நிலவார - மா� ேந� �க� நில� ஆர எ�� பிரி�க. 

(16) 

795. ெபாழி�த இ�ெவ�ளி ெபா�ம� ணைடயி� 

வழி��� ளி��த� வா��த ல��� 

கழி�த� ேபாகாம� கா�கவ� லா���� 

ெகா��த� வா�� �ணம� தாேன. 

(ப. இ.)  (தி�வ�ளா�) ெசாரிய�ப�� விள��� ெவ�ணிறமான அமி��, ெபா�நிறமான ம�ேபா� 

தா��� �ல�திட�தி� ேசரி�, அ��� ெப�கிவழி�� உட�ெப��� நிைற�தி��� உ�தித��. வா� �தலாகிய 

ஐ��த� ���றவாலாகிய உட�பி� கழி� ஏ�பாடா�. அ�ப�� கா�க வ�லா��� உட�� ெகா���ேபா� எ��� 

ெபாலி�ட� இ����. இ�ேவ ைக�ெகா�ள� த��த உய��த ப�பா��. 



(அ. சி.)  ெபாழி�� அவி�� ெவ�ளி - ச�தியா� ெசாரிய�ப�� அ�த�. ெபா�ம� - �தல�; �லாதார�. 

வா��த� - ஆகாய� �தலிய �த�க�. 

(17) 

796. �ணம� வாகிய ேகாமள வ�லி 

மணம� வாக மகி��த� கி��கி� 

தனம� வாகிய த��வ ஞான� 

இனம� வாக இ��தன� தாேன. 

(ப. இ.)  ப��ெகா�ேபா�� இைறவி இைறவ�ட� கல�தலாகிய மண� எ�தி ஆவியக�தி��தா�, 

இைறவ�� அ� தி�வ��ட��� ஆவி��� ேபரி�ப� ெப��ெச�வ� ந�கிய�ள எ��த��வ�. வ�லி - இைறவி. 

மண� - கல��. தன� - ேபரி�ப� ெச�வ�. த��வ ஞான� - இைறவி. 

(அ. சி.)  மணம�வாக - ஈச�ட� ��. 

(18) 

797. இ��த பிராண�� உ�ேள எ�மா� 

பரி�தஇ� த��ட� அ�ட� பரிய 

விரி�தஅ� ��ட� ேமெலழ ைவ�கி� 

மல��த� ம�டல� வாழ� மாேம. 

(ப. இ.)  �ல�திட�� இ��த உயி��� (பிராண�) ந�நா�யி�� ேமெல��. அ�ப� எ��� அ�டமாகிய 

ஆயிர இத�� தாமைர எ��� பரெவளியி� ெச�ல ேநா���. அ�ஙன� ெச��தி� 

 



��ட� ெபா��தைவ�தா� மதிம�டல� மல��. ெந�நா� உடலக�� வா�த�� உ�டா�. அ�ட� - 

பரெவளி. 

(அ. சி.)  பரி�த - பரி�த சரீர�ைத� தா�கி நி�பதாகிய. த�� - வீணா�த��. அ�ட� பரிய - 

ஆகாய� ெச�ல. � - சகசிர அைற. ம�டல� - மதிம�டல�. 

(19) 

798. ம�டல� ��ேள மனெவா�� யாண�ைத� 

க�டக� த�ேக க�திேய கீ��க��� 

ப�டக� ��ேள பகேல ஒளியாக� 

��டல� காத�� ��ெதாழி� தாேன. 

(ப. இ.)  தீ ம��லமாகிய �ல�திட�� உயி���� ேசர ஒ��யாண�க�� எ��� உ�ைமயிைன 

ஆசா� அறிவி��� ��திைர வழியாக, உ�ேள க�� கீ�� ப�தியிைன அைட�த�ேவ���. அ�ப� 

அைட�தா�, ேம� வீடாகிய பரெவளி���ேள பகலி�க� ஞாயி�றி� ஒளியி�� சிற�த அ��ஒளி 

ேதா���. ேதா�றேவ, ஐ�ெதாழி� ��த�� அ� ஆவி�� அ��கா�� ஒ�ேற �ரிவ�. அதனா� ஏைன� 

ெதாழிலி� நீ�கி இ��தன� எ�ப. மன : ம�ன எ�ப� இைட��ைற�� நி�ற� : ேசர. ப�டக� - 

பரெவளி. ��டல�காத� - ��த� ெப�மா�. 

(அ. சி.)  ம�டல���ேள - ம� தல��ேள; உலகிேல. ஒ��யாண� - �ல��வார�ைத 

��காரமி����த�. ப�டக� - ேம� வீ�; சகசிர அைற. 

(20) 

799. ஒழிகி�ற வா��� உ�ேள அம�� 

கழிகி�ற வா��� கா�க� மா�� 

வழிகி�ற கால�� வ�ட� கழைல� 

பழிகி�ற கால��� ைபயக� றீேர. 

(ப. இ.)  ெவளி�ெச��� உயி���� ெச�லா� அக�ேத த���. உயி���� ெச�லாைமயா� 

வீணாக� கழி�� வாணா� உ��பாகிய உயி��பிைன� கா�த����. மதியமி�த� �ல�திட�� வழியாம� 

ந�நா�யி� உ��ைளவழி� ெச�லி�, பயி�சியி�லா� பழி�க�ப�கி�ற ��டலி� பா�பி� பட�திைன 

அைட�த����. அதைன� ெச�வீ�களாக. 



(அ. சி.)  ஒழிகி�ற - வீணா�� ேபாகி�ற. கழிகி�ற வா� - வராம� இ��கி�ற 4 விர� அள��ள 

�வாச�. வ�ட�கழ� - பிரமர�திர�. ைப - ��டலியி� தைல. 

(21) 

800. ைபயினி ��ேள ப��கத ெவா�றி�� 

ெம�யினி ��ேள விள��� ஒளியதா� 

ைகயி�ள வா�� கதி�த� ெக��தி�� 

ைமயணி ேகாயி� மணிவிள� காேம. 

(ப. இ.)  ைபயாகிய உட�பி��ேள ப� எ��� நிலெம�யி���ரிய ��திைரயாகிய கதவினா� அைட�தா�, 

உட�பி��ேள ந�றாக விள��� ஒளி�ைடயதாகிய உயி��� ந� வைர�தா��. வைர - வச�. அ��யி��� 

ஒலி���ெகா�� ேமெல��. ேமெல��தா�, அ�� மைழ தவ�� பரெவளி� ேகாயிலி� ெச�மணி விள�கமாகிய 

இைறவ� காண�ப�வ�. ைகயி�� வா� - ைகவய�ப�ட உயி���. கதி�� - ஒலி��. 

(அ. சி.)  ைப - சரீர�. ப�� கத� - ேகசரி ேயாக�. 

(22) 

801. விள�கி�� வா�ைவ ேமெலழ உ�னி 

நல�கி�� க�ட�� நாபியி ��ேள 

வண�கி� ம�டல� வா��திட� ��பி� 

�ண�கிட நி�றைவ ெசா�ல� மாேம. 

(ப. இ.)  ஒ���கி�ற க��தினிட��� ெகா��ழினிட��� விள��கி�ற உயி��ைப ேம�ேநா�கி எ�மா� 

நிைன��, க��திைன� ����தலாகிய சால�திைர ��திைர ஒ��யாண� பிணி�� ��திைரகைள 

ஆ��த�ேவ���. அ�ஙன� ஆ�கினா� சால�திைரயா� ெம�யமி�� கீ� ஒ�க ஒ�டா� தைட�ப��. 

ஒ��யாண� பிணி�பா� உயி��� மட���. இைவ வா��கேவ ெந�றிம��ல� வா��� அமி�� நிைற��. நிைற�� 

வா���தலா� நிைலெப�� நி��ெம�ப� ��தலா��. நல�கி�த� - ஒ���த�. ��பி�� - நிைற��. 

(23) 

802. ெசா�ல� மாயி� மாக�� வா��� 

ெசா�ல� மா� ம�ணீ�� க�ன�� 

ெசா�ல� மா�� இைவய��� ���� 



ெசா�ல� மா��ர ெதரிசன� தாேன. 

(ப. இ.)  ம�, நீ�, தீ, கா��, வி� எ��� ஐ��த�க�� உட�பக�� ஒ� �க�ப��� ��னா� உயி���� 

ைகவய�ப��. உயி��பாகிய பிராணவா� வய�ப�டா� பரெவளி ���த� சிவ�ைத அ��க�ணா� க�� 

��பி�தலா��. மாக� - வி�. க�ன� - ஈ��� தீ �ர� - பரெவளி. ெதரிசன� - ��பி�த�. 

(அ. சி.)  மாக� - ஆகாய�. அ�� - �த�க� அ���. �ர தரிசன� - பர�ெபா�� தரிசன�. 

(24) 

803. �ர ெதரிசன� ெசா��வ� காணலா� 

காரா�� க�ணி கைடஞான ��ெப�தி�� 

ஏரா�� தீப� ெதழி�சி�ைத ைவ�தி�� 

பாரா �லக� பக���ன தாேம. 1 

(ப. இ.)  பரெவளி வண�கமாகிய ��பி�தைல� ெசா�ல��கி� மைழேபா�� தி��க�ைண�ைடய 

தி�வ�ளா� ��ஞான� என� 

 
1. ��த�ன 8, தி�ெவ�பாைவ, 3. 

ப�� அறிவி� அறிவா� (ஞான�தி� ஞான�) தி�வ��ண�ைவ உண��� ெகா�டா�, அ��ண�� உ�ள�தினிட�� 

அழ� மி�க ஒளிவ�வா��. உ�ள�� அழ�நிைற உ�ளமா��. இ���ள� அைம�ேதா��� உலக�� உலகிய� 

����� பகலி� காண�ப�� ெபா��ேபா� ந�றாக விள���. க�ணி - க�ைண�ைடயா�; தி�வ��. பா� - உல�. 

ஆ�உலக� - உலகிய� ����. 

(அ. சி.)  கைடஞான� - ���த ஞான�. 

(25) 

804. ��ென� நாபி�� ��நா� விர�கீேழ 

ப�ென� ேவத� பகெலாளி ��ெட��� 

ந�ென� நாத�� ந�றீப� ைவ�திட� 

த�ென� ேகாயி� தைலவ� மாேம. 1 

(ப. இ.)  விள�கி� ேதா��� ெகா��ழி�கீ�� ப�னிர�� விர� அளவினதாகிய �ல�திட�� மைறக� 

�த�க� ஓ�� ஓெமாழி��டா�. உட�பி� ந�விடமாகிய ெந�சிட�� ஒளி�பிழ�� ேதா���. ந�ைமயாக� 

ேதா��� அ� ெவாளி�பிழ�பினிட�� ந�லக விள�காகிய 'நம�சிவாய ஐ�ெத��ைத' இைடயறா� ஓதி 



(உ�ன�ேய� ெச�பணிக� உ�ெதா�ேட உ�ன�ேள, உ�ன��ேக ஒ��வி�ேத�.) ஒ��வி�த� ேவ���. 

ஒ��வி�கேவ தைலவனாகிய சிவெப�மா� எ��த�ளியி���� தி��ேகாயிலாக. அ��ட� அைம��. அ�ேவ 

ேகசரிேயாக�தி� பயனா�. 

(26) 

 
19. பரிய�க ேயாக� 

805. �� வனெவ�லா� �சி� �ல��திய 

வாச ந���ழ� மாைல�� சா�தி� 

காய� �ழலி கலவி ெயா��கல�� 

ஊசி� �ைள�ற� ��கா� ேபாகேம. 

(ப. இ.)  அக�தவமாகிய ேயாக�பயி�சிைய� ைகவி�� இ�ப� �ைறயாகிய ேபாக� பயி�சியி� ெச�றா� 

அஃ� ஒ� ஞா��� நிைற�றா�. மன�ைத மா��� ெப�க�, ��த���� �ச� த��த மயி��சா�� �தலியன 

�சி��, அகி�க�ைட �தலியவ�றா� அவ�ைற உலரைவ��� அவ�றா� ந�மண� எ��� மாறாத ��தைல��, 

மாைல ��ய �ழ� ேபா�ற இனிய ெமாழிைய�� உைடயவரா� இ��ப�. அ�ெப�, வி���வா� உ�ள�ைத 

ெவ���வ�. அதனா� ஏ�ப�� நிைலயி� இ�ப� ஊசியி� ெதாைள ேபா�� சிறியதா��. ஆயி�� தள�� 

ஏ�படாம� மய���. காய� �ழலி; கா� + அ� �ழலி. கா�த� - ெவ���த�. 

 
1. யாேத அ�ப�, 5. 50 - 6. 

" அ�ேற. 8. �ைழ�தப��, 7. 

" அ�ெச��. 12. சிற��லி நாயனா�, 5. 

(அ. சி.)  காய��ழலி - மனைத ெவ���கி�ற அ� ெப� (கா� அ� �ழலி). ஊசி��ைள - ஊசி� 

கா�ேபா�ற �ைள. 

(1) 

806. ேபாக�ைத ��னேவ ேபாகா� வா�� 

ேமாக�ைத ெவ�ளி� மீ�� வியாழ�தி� 

�ெதா�த ெம��ைல யா�ந� �த�� 

தாதி� �ைழ�� தைலக�ட வாேற. 



(ப. இ.)  இ�ப��ைறயாகிய ேபாக�ைத நிைன�தா� உயி��� ந� நா�வாழியா� ெச�லா�. ெப�ேவ�ைகயா� 

ெவ�ளியாகிய வி���� வியாழமாகிய நாத�தி� மீ��. ���காைய ஒ�த ெம�லிய �ைலைய உைடயவ��, 

ந�ைம��ரிய ஆடவ�� த�மி��� நாத வி���களி� �ைழவா� இ�ப�தைலக�ட �ைறைமயா��. �த� - 

வாதரச�; �ளிைக. பரிபாைச - �றியீ�. 

(அ. சி.)  ெவ�ளி - வி��. வியாழ� - நாத�. �� - �தா�ட�தி� உபேயாக�ப�� க�வி. �த�-ஆடவ�. 

வி��ைவ இரச� எ��� நாத�ைத� க�தக� எ�� ��வ� சி�த�க�ைடய பரிபாைச. 

(2) 

807. க�ட�� க���� காத�ெச� ேயாக�� 

ம�டல� ெகா��� பா�� ெவளிநி��� 

வ��ைய ேம�ெகா�� வானீ� உ���ட� 

த�ெடா� கா�� தளரா� அ�கேம. 

(ப. இ.)  சால�திர�தா� ஒ��க� (801) ப�ட க��ைத�ைடய ஆடவ�� அ��ைறேய ஒ��க�ப�ட 

க��ைத�ைடய மகளி�� காதலி��� பயி�� பரிய�கேயாக� பயி�சி வய�தா� ஞாயி� தி�க� ம��ல�களாகிய 

�ைறேய மிட�றினிட��� உ�சியினிட��� உயி��பிைன�ெச��தி உரி�தா�கி� ெகா�டா�, அவ�க� இர�� 

ப�க�� ெவளியி�கா�� இட���� வல���� ஆகிய வ��ைய ேம�ெகா�� ேமலா� த�ைம வா��த ஓைச 

ஒளிெய��� நாதவி���க� திர����� ைகவ�மா� ெச�வ�. அ�ப�� ெச�தா� ��க�த�� ஒ�கா�� 

தளரா�. தளராதாகேவ உட���� அழிவி�ைல. பரிதியாகிய ஞாயி�� ம��ல�. ெகா��� �த� மிட�� வைர��ள 

இடமா��. மதியாகிய தி�க� ம��ல�, மிட� �த� ஆயிர வித��தாமைர� களமாகிய உ�சிவைர��ள இடமா��. 

வானீ�. உய��த த�ைம வா��த: நாதவி���க�. அ�க�: உட�. வா� - உய��. 

(அ. சி.)  க�ட�� க���� - க�ட�ைத�ெகா�� க�ம� ���த ஆடவ�� மா��. வ�� - இடகைல, 

பி�கைல. வானீ� - அ�த� த�� - ேதக�. 

(3) 

808. அ�க� �ண��சி� மாகி�ற த��வ� 

அ�க�தி� வி�� வ�கி�ற ேபாக��� 

ப�க� படாம� பரிகரி� ��த�ைம� 

த�கி� ெகா��க� தைலவ� மாேம. 



(ப. இ.)  அ�க� �ண��சியாகிய பரிய�க ேயாக� பயி�சியா� உட�பி�க� அழியா� த��� நாதவி���க�. 

வி�� �க�� நிைனவா� கீ�ேநா�கி வீணாகாம� ேம� ேநா�கி� ெச��தி ெந�றி ந�வி� த���ப� அைம�ப�. 

அ�ப� அைம�தவ� ெபாறி �ல�கைள� த� வழி�ப���� தைலவ�மாவ�. த��வ� - அழியாத�. ேபாக� - �க�� 

நிைன��. பரிகரி�� - நீ�கி� ெச��தி. 

(அ. சி.)  அ�க��ண��சி - பரி அ�கி ேயாக�. ப�க�படாம� நாதவி���க� ெகடாம�. 

(4) 

809. தைலவ� மாயி�� த�வழி ஞான� 

தைலவ� மாயி�� த�வழி ேபாக� 

தைலவ� மாயி�� த�வழி ��ேள 

தைலவ� மாயி�� த�வழி அ�ேச. 1 

(ப. இ.)  ஒ�ைம� (ேயாக�) பயி�சியா� �ல�கைள (ெபாறி)�த� வழி�ப��தினா� அ�ப�� ெச�தவ� 

ஐ�ெபாறிக���� தைலவராவ�. ேம�� உ�கல�கேளா� ��ய ���ட��� தைலவராவ�. அதனா� ேபாகமாகிய 

�க��� அவ� வழி�ப��. படேவ தி�வ��ண�வாகிய ெம��ஞான���� உரிைமயா� தைலைம எ��வ�. 

(அ. சி.)  த�வழி அ�� - ஐ��ல�க�� த� வசேம. 

(5) 

810. அ�� க�ைகேம� ஆறா� க�ைகயி� 

���வ ெதா�ற� �ைணவி �ைணவ�பா� 

ெந�� நிைற�த� வா�ெகாளா ெத�ற� 

ப�ச க�ைக பரிய�க ேயாகேம. 2 

(ப. இ.)  பரிய�க ேயாக� பயி�வா� ஐ�� நாழிைக அள� பயி�த� ேவ���. அத��ேம�� பயில��கி� 

ஆறாவ� நாழிைகயி� �ைணவி �ைணவ�பா� ெகா��� �லவியிைன நீளவி�டா� ெந�� நிைற�த� வா� 

ேசா�வ�ேபா� வி�� ெவளியா��. ஆதலா� பரிய�கேயாக� ஐ�� நாழிைகேயயா�. க�ைக - நாழிைக. 

(6) 

811. பரிய�க ேயாக��� ப�ச க�ைக 

அரியஇ� விேயாக� அைட�தவ�� க�ல� 

சரிவைள ��ைக�சி ச�தன� ெகா�ைக 

உ�வி� த�வ ஒ�வ�ெகா� ணாேத. 



(ப. இ.)  ஐ�� நாழிைக அள� இ� பரிய�க ேயாக� பயி�றவேர தி�வ�� ேப�ைற� ேச�வ�. ஏைனேயா���, 

அ� ேப� 

 
1. அ�ச. அ�ப�, 5 . 65 - 6. 

" ��பமா. தி��களி���ப�யா�, 46. 

" இ�திரிய. சிவஞான சி�தியா�, 2 - 1. 

2. உ�பைம�. தி���ற� 1302. 

கி�டா�. தி�வ�ைள இ��� ெப�ணாக உ�வகி�தா�. சரிவைள ��ைக அக�தவமாகிய ேயாக� பயி�சி. ச�தன� 

ெகா�ைக தவ� பயனா� வி�� என�ப�� ஒளியமி�� ைக�சி - ைகைய உைடயவ�. 

(7) 

812. ஒ�ணாத ேயாக�ைத உ�றவ ராெர�னி� 

வி�ணா��த க�ைக 1 விரிசைட ைவ�தவ� 

ப�ணா� அ�திைன� ப�ச க�ைகயி� 

எ�ணா ெமனஎ�ணி இ��தா� இ��தேத. 

(ப. இ.)  அரிய ெபரியவ�க�க�லாம� ஏைனயா��� இய�ற ஒ�ணாத இ� பரிய�க ேயாக�ைத� பயி�� 

ெவளி�ப��தியவ� சீக�ட �த�வராவ�. ["சீக�ட உ��திர� அய�மா� ேபால� சகலரின�றி� பிரளயாகலரி� 

ப��வ�ைடேயானா�� க�� நீ�கி ��தி ெப�ற கட�ளாகலா��, பரமசிவ���ரிய எ�லா� ெபய�க�� வ�வ�� 

ெதாழி�� ெப��ைடய�," ெம�க�டா� தமி� சிவஞான �னிவரனா� ேப�ைர] இவ� நட�பா�றலாகிய சலமகைள 

(க�ைக)� தி��சைடயி� ைவ�தவ�. ேவெறா��� எ�ணா� ஐ�� நாழிைக பரிய�க� பயி�றவ� இ��தப�ேய 

இ��� இ���வ�. க�ைக - சலமக�; (திேராதான ச�தி) நட�பா�ற�. 

(8) 

813. ஏ��த பிராய� இ�ப� ��ப�� 

வா��த �ழலி�� ம�ன��� மான�த� 

வா��த �ழலிேயா ைட�� மல��திட� 

ேசா��தன சி�த�� ேசா�வி�ைல ெவ�ளி�ேக. 2 

(ப. இ.)  இ� பரிய�க ேயாக� பயி�சி��ரிய அகைவ ெப�க��� இ�ப��, ஆ�க��� ��ப�மா��. 

இ�த ேயாக� ைக வ�தவ� இைடயறா� ேபரி�ப� எ��வ�. இவ�க� உட�ைற�� வாழி�� ஐ��ல� மலர எ�ண� 



(சி�த�) இட� ெபறி�� ெவ�ளி��� ேசா�வி�ைல எ�க. ெவ�ளி - வி��. தி�நீலக�ட� �யவனா�� அவ�த� 

க��� மைனவியா�� பிரிவி�றி உடனாயி���� உட�ைற வி�ைமயரா�� சிவெயாகியரா� வா��தன�. அ�ம�ேடா, 

'அ��� �ண��சியி�ைம அயலறியாைம வா��தா�.' அவ�த� ெச�ப�� வா��ைகயி� வா�ைம� சிற�� இத�� 

எ����கா�டா��. 

(அ. சி.)  ஏ��த..��ப�� - பரிய�கி ேயாக� பயி� ெப�க��� 20 வய�� ஆடவ��� ��ப� வய�� 

ஆ�. ெவ�ளி - வி��; ��கில�. 

(9) 

 
1. இைனய பல. சிவ�பிரகாச�, 30. 

" மைலமகைள�. அ�ப�, 6. 78 - 2. 

" மைலமகைள. 8. தி��சாழ�, 7. 

2. க���, இளைமயி�, இ�ெநறி. 12. தி�நீலக�ட� �யவ�, 8 - 10. 

" ெத�னாவ. 12. த��தா�, 181. 

814. ெவ�ளி ��கி� ெபா�வழி ஒடாேம 

க�ள�த� டானா� கரியி�� ��னா� 

ெகா�ளி பறிய� �ழ�வழி ேயெச�� 

வ�ளி�� ணாவி� அட�கிைவ� தாேர. 1 

(ப. இ.)  இ� பரிய�க ேயாக� பயி�சி ைகவராதவ� சில� ைக வ�தா� ேபா�� ந��ப�. அவ�க� க�ள�த�டா� 

என� ெபய� ெப�வ�. அவ�க��� ெவ�ளி உ�கி� ெபா�னாகிய நாதவழி ஓ��. இதைன அவ�க� மன�சா�� 

ந��ண����. எ�றா�� அவ�க� அதைன மைற�� ைவ�ப� அவ�க� வ�சைனயாக� ெகா�ட அ� ெகா�ைக 

ெவளி�பட� �ழலாகிய �றிவழிேய ெச�� ஒ�கிவி��. இதைன� பிற���றமாகிய அ�றமைற��� ெபரியவ� 

ெவளி�ப��தா� த�க� அழகிய நாவி� அட�கி ைவ���ெகா�வ�. வ�ளிய� - அழ� ெபா��திய. 

(அ. சி.)  ெவ�ளி - வி��. ெபா� - நாத�. க�ள� த�டா� - ேயாகிேபா� ந��பவ�. கரி - சா�சியான மன�. 

�ழ� - இலி�க�; ஆ� �றி. 

(10) 

815. ைவ�த இ�வ�� த�மி� மகி���ட� 

சி�த� கல�கா� ெச�கி�ற ஆன�த� 



ப�� வைக��� பதிென� கண����� 

வி�தக னா�நி��� ெவ�கதி ேராேன. 

(ப. இ.)  இ� பரிய�க ேயாக� பயி�சி ைகவ�த இ�வ�� எ�ண� சிறி�� கல�கா� ெச�கி�ற 

வா��ைகஇ�ப� ஏைனேயா��� விள�க� த�வதா��. அதனா� அவ�க� �றவி�� ேபா��கி�ற 

ெவ�கதிரவ�ேபா� ப��� �ல�களி� உ�ளவ���� பதிென��� ��வி��ளவ���� ஒ��ய அகவி�ளக��� 

ெசய�கரிய ஒ�ைமயரா�� திக�வ�. ப����ல� - ப���திைச. வி�தக� - ெசய�கரிய ெச�ேவா�. 

(அ. சி.)  பதிென� கண� - உலகி��ள 18 வைக� ெதாழிலாள�. ��ட�க���. 

(11) 

816. ெவ�கதி ���� சனி��� இைடநி�ற 

ந�ைகைய� ��லிய ந�பி�ேகா ரான�த� 

த�களி� ெபா�னிைட ெவ�ளிதா ழா�ன� 

தி�களி� ெச�வா� �ைத�தி�� தாேர. 

(ப. இ.)  பகலவ ம��ல� ப�ணவனாகிய அ�ேளா� - சதா சிவ����, அவ�த� கீ� ேநா�கிய ப�தியி� 

கா�� சனி��� இைடேய நி�ற ந�ைகயாகிய மேனா�மனிைய� க�� கல�த ஆ�டா�� ஒ�பிலாத ேபரி�ப� 

உ�டா�. த�க�� ெபா�னாகிய 

 
1. அ�ற�. தி���ற�, 980. 

அரவ. அ�ப�, 5. 97 - 26. 

நாத�தினிட�� ெவ�ளியாகிய வி�� கீ� ேநா�கி� த��வத� ��ன�, தி�களாகிய மதிம��ல���க� அ� 

வி�� ெச�வாயாகிய நாத��ட� கல�� அ��� த�க� பயி�ேறாராவ�. ெவ�கதி�: உவம ஆ�ெபயராக ���த� 

சிவ� எ�ற�� ஒ��. ந�பி - ஆ�டா�. 

(அ. சி.)  ெவ�கதி� - �ரிய ம�டல அதிபதியாகிய சதாசிவ�. சனி - அேதா�க ம�டலமாகிய சனி. ந�ைக 

- மன உ�மனி. ெவ�ளி - தி�க�; வி��. ெபா� - ெச�வா�; நாத�. 

(12) 

817. தி��தி� �தைன� தி��த�ெச� வா���� 

க��தழ காேல கல�த� கி��கி� 

வ��த� மி�ைலயா ம�ைகப� க��� 



���தி�� ெவ�ளி�� ேசாரா ெத�ேம. 

(ப. இ.)  பரிய�க ேயாக�தா� உ�ள�ைத� ��ைம ெச�� அதனா� �தனாகிய அறிைவ� தி�வ�யி� 

ைவ�பதாகிய ந�ைமைய� ெச�வா��� எ�ணி� பா���� சிற�த அழேகா� ேமனிைலயி� கல�தி��கி� உட�� 

வ��த� ஏ�� இ�றா�. ம�ைகப�கனாகிய ���த� சிவன�ளா�, ���தி ேபா�ற ெந�றி ந�வ� ெவ�ளி 

ேபா�ற தி�க�ஒளி�� தள��சியி�றி� கிள��சி�ட� எ��. ஏ�� - ஒ� சிறி��. 

(அ. சி.)  �த� - அறி�. ெவ�ளி - ச�திர ஒளி. 

(13) 

818. எ�கி�ற தீைய�� ேனெகா�� ெச�றி�டா� 

ெம��� ��பரி ெச�தி�� ெம�ேய 

உ�கி�ற தி�ைல ஒளிைய அறி�தபி� 

வி�கி�ற தி�ைல ெவளியறி வா��ேக. 

(ப. இ.)  ெகா���வி�� எரிகி�ற தீயி��� ெகா�� ேபான�� ெம�� உ��வ� ேபா�� 

பயி�சியி�லா��� உட� அழி��. அதனா� அஃ� எ�லாரா�� வி��ப�ப�கி�றதி�ைல. அ�� ஒளிைய�பரிய�க 

ேயாக� பயி�சியா� ெந�ச�தி�க�. அ�ளா� உண��தபி�, பரெவளி ேதா���. அவ�க�� உட��� அழிவதி�ைல, 

வி�கி�ற - வி��ப�ப�கி�ற. 

(அ. சி.)  உ�கி�ற� - அழி�கி�ற�. 

(14) 

819. ெவளிைய அறி�� ெவளியி ன�ேவ 

ஒளிைய அறியி �ளி�றி யாேம 

ெதளிைவ அறி�� ெச�ந�தி யாேல 

ெவளிைய அறி�தன� ேமலறி ேயேன. 1 

 
1. கால��. 8. தி��பா��� பதிக�, 5. 

" ேவ����. தி���ற�, 342. 

" ��ெபலா. அ�ப�, 4. 28 - 1. 

(ப. இ.)  பரிய�க ேயாக�பயி�சியா� பரெவளிைய அறி�� அ�� ஒளிைய உண�த�ேவ���. உண��தா� 

உண�ேவா� உ�ள� அ�ெவாளி�� அ�ைமயா��. இத� �ைணயா� தி�வ� �ண�� தைல�ப��. அ� தைல�பட 



எ�லா�வ�ல ந�தி ெவளி�ப��. ந�திய�ளாேல உண�� ெவளிைய - தி��சி�ற�பல�ைத உண�த� ���. அ�ேவ 

ேபரி�ப�. இ� ேபரி�பிைன� கால��டாக எ�தாம� ேபாேன� என அ� ஆவி வ����. ெதளி� - தி�வ��ண��, 

ெவளி - தி��சி�ற�பல�. 

(அ. சி.)  உளி - மன�, �றி - அ�ைம. ேம� - ��னேமேய. 

(15) 

820. ேமலா� தவ�தி� விரி�தவ ராெரனி� 

மாலா� திைச�க� மாந�தி யாயவ� 

நாலா நில�தி ன�வான வ�ெபா�� 

ேமலா �ைர�தன� மி�னிைட யா��ேக. 

(ப. இ.)  ேமலா�தலமாகிய சிவ உலக�திேல அ�ளா� ெச�� ெபா��தியவ� யாெர�றா�? ஆசா� ெம� 

(��தவி�ைத)�க� த�கி இ���� தி�மா�, நா��க�, ந�திெய� கட�� எ�பவராவ�. நாலா� நில� எ�� 

ெசா�ல�ப�� ேப�ற�கமாகிய �ரியநிைலயி� ந�வி� ெச�ெபா�ளாகிய சிவ� ேதா���. அ� சிவ� 

மி�னிைடயாளாகிய தி�வ���� �த�வனாவ�. 

(அ. சி.)  நாலாநில� - �ரிய�. 

(16) 

821. மி�னிைட யா�மி� னாள�� ��ட��� 

ெபா�னிைட வ�ட�தி� உ�ேள �க�ெப�� 

த�ெனா� த�ைன� தைல�ெப�ய வ�லாேர� 

ம�ணிைட� ப��ழி வாழ� மாேம. 

(ப. இ.)  மி�னிைடயாளாகிய தி�வ��� மி�னானாகிய சிவ ெப�மா�� ஒ�றியிைய�� ெபா�னிைட 

வ�டமாகிய ஆயிரஇத�� பரெவளியி� எ��த��வ� அத�கா� தவ�பயி�சிைய� ைக�ெகா�டவ�, த��டேன 

த�ஐ ஆகிய தைலவைன� ��யவராவ�. அ��ைண வ�லா� இ� ம�ணிைட� ப��ழி வாழ�� ெச�வ�. 

(அ. சி.)  ெபா�னிைட வ�ட� - ெபா�ேபா�� ஒளி��ள சகசிர அைற. 

(17) 

822. வா�க லி�தைல வா�கலி� வா�கிய 

வீ�க வலி��� விரகறி வாரி�ைல 

வீ�க வலி��� விரகறி வாள�� 



ஓ�கிய த�ைன உத�ப�ணி னாேர. 

(ப. இ.)  உ���� உயி��பிைன இ��தலாகிய �ரக��, ெவளிவி�தலாகிய இேரசக��, உ�ளட�கலாகிய 

��பக�� �ைறயாக� ெச��� வழிவைக அறிவாரி�ைல. அ� �ைற அறிவா�க� 

அதனா� சிற�� எ�திய த�ைம உ���வழி ெச�தவராவ�. விர� - வழிவைக (உபாய�). 

(அ. சி.)  வா�க� - �ரி�த�. இ�த� - இேரசக�. வீ�க� - ��பி�த�. உத�ப�ண� - உ��� வழி அறித�. 

(18) 

823. உதமறி� த�ேக ஒ��ழி� ப�டா� 

கதமறி� த�ேக கபால� க���� 

இதமறி� ெத��� இ��பா� ஒ��தி 

பதமறி� ���ேள பா�க�� தாேள. 

(ப. இ.)  உ��� வழியறி�� அ�விட�� ஒ�பி�லாத சிவ�� சிைவ�� ஒ��கிைய�� விள����ழி 

ேதா�றி�, அத� வழியாக ம�ைட க�ைமயா��. தி�வ�ள�ைமயாகிய சிவச�தி ெச�வியறி�� எ� கால��� 

திக��� விள��வ�. அ� தி�வ�� ெம�னிைலயறி�� நிைல�கள�களாகிய ஆதார�கைள� கட�� 

ஆ�ட��வ�. �ழி - பிரம�கிர�தி. இத� - ெச�வி. கபால� - ம�ைட. 

(அ. சி.)  கத� - மா��க�. பத� - ப��வ�. பா� - ஆதார�க�. 

(19) 

824. பாரி�ைல நீரி�ைல ப�கய� ஒ���� 

தாரி�ைல ேவரி�ைல தாமைர ��த� 

ஊரி�ைல கா�� ஒளிய� ஒ���� 

கீழி�ைல ேமலி�ைல ேக�வியி� �ேவ. 1 

(ப. இ.)  ஐ��த�க�� �வி��� ேவ�ட�ப�� நில�� நீ�மி�ைல. ஆனா� இைவக��� அ�பா� ஒ� 

தாமைர���. அ� தா� தி�வ�� ேதா�றமாகிய ஆயிரஇத�� தாமைர எ�ப. அ� தாமைர�� அ���� இ�ைல. 

ேவ�� இ�ைல. ஆனா� அ� தாமைர மல����ள�. அ�� ஓ� ஊ�மி�ைல. கீழாகிய ஆதி�� ேமலாகிய அ�த�� 

இ�லாத ேக�விெய�� ெசா�ல�ப�� ெம��ண�வாகிய �வா�� அ�. அ��வி�க� ஒ�பி�லாத சிவஒளி 

ஒ����. 

(அ. சி.)  ப�கய� - சகசிர அைற. தா� - அ���. ேக�வி - ஞான�. 

(20) 



 
1. சி�ைத அ�ப�, 5. 48 - 5. 

20. அ�ரி தாரைண 

825. உடலி� கிட�த ��தி� ��நீ�� 

கடலி� சி�கிண� ேற�றமி� டாெலா��� 

உடலி� ஒ�வழி ஒ��� கிைற�கி� 

நடைல� படா�யி� நாட� மாேம. 1 

(ப. இ.)  உடலி�க� காண�ப�� தி�வ�� �ைணயா� ஊ�� சிவ���நீ� ஒ����. அ� கட� அ�ேக 

ேதா��� சி��ற� ேபா� இனி��ைடயதாக இ����. அ� �ற�� ஏ�றமி�� இைற�ப� ஒ�ப உடலி�க� 

ஒ�வழியாகிய ெந�ச�திட��� தி�வ�மறவா நிைன�பாகிய சிவநீைர இைற�தா� உட��� நடைலயாகிய கல�க� 

ஏ�படா�. இஃ� உயி���� ெப��காவ�மா��. நாட� - கா�த�. 

(அ. சி.)  கடலி� சி�கிண� - கட��க�கி��ள ந�னீ�� கிண�. உடலி� ஒ�வழி - பிரமர�திர�. நடைல - 

கல�க�. 

(1) 

826. ெதளித�� இ�த� சிவநீ� ப�கி� 

ஒளித� ேமாரா��� ஊனெமா� றி�ைல 

வளி��� எ��� மன�� ஒ���� 

களித�� காய� கனகம தாேம. 

(ப. இ.)  ெதளிைவ� த�கி�ற இ�த� சிவநீராகிய அமி�ைத� ப�கினா� ஓரா��� பயி�சியி� சிவெவாளி 

ேமேலா���. உயி��பாகிய அகார�தி� மன�� ஒ����. சிவஇ�ப�தி��ரிய இ� �ட� ெபா�ேமனியா��. அ�ரி 

சி�நீ���� ெபயரா��. அதனா� அதைன�ைடய உடைல� கட� என ��பா��� உ�வகி�தா�. கட�நீ� ேமக�தா� 

ெமா�� உவ�நீ�கி ந�னீராவ�ேபா� இ� �ட�பி�க� உயி���� பயி�சியா� மாறா இனிய சிவநீ� கடல�ேக 

ேதா��� சி��ற� ேபா�றெதன�� �ற�ப�ட�. இ� பா��� அத� ந�ைம �ற�ப�கி�ற�. எ�� - அகர�: இ� 

தமிெழ�. 

(அ. சி.)  சிவநீ� - அ�ரி, அ�த நீ�. வளி�� எ��� - எ��� �றியாகிய அகர உ�வாகியவ� கல���ள 

(சீவ�) பிராணவா�. 

(2) 



827. �� மிள� �க�� சிவ�தினீ� 

மா�� இத�� ம��தி�ைல மா�த�க� 

ேதறி� இதைன� ெதளி��சி க�பி�� 

மா�� இத�� ம�மயி ராேம. 

(ப. இ.)  ��மிள� அள� சிவ�தினீைர� ப��வா��� உட� ��னிைலயி�� சிற�� ெபா�ேமனியாக 

மா��. இத��ேம� சிற�த சாவாம��� ேவெறா��� இ�ைல. ம�க� இதைன� ெதளி�� இ� சிவநீைர 

உ�சி�ெதாைள��� ெகா��ேச��பி� உட� ஒளி�டலாக மா��. ெவ�ைள நைரமயி�� மி�க க�ைமயாக மா�� 

(சிவநீ�ட� 

 
1. வி�ணி��. தி���ற�, 13. 

" நடைல. அ�ப�, 5. 90 - 4. 

ஒ�நாைள�� ஒ� மிள� வி��கா� ��நாைள�� உ��த� ேவ��� என�� ��வ�). உ�சி - பிரமர�திர�. 

(அ. சி.)  க�� - ேச�. 

(3) 

828. கைரய� ேகநி�ற கான� உவரி 

வைரவைர எ�ப� மதியிலா மா�த� 

�ைரதிைர நீ�கி �கரவ� லா��� 

நைரதிைர மா� நம�ம� கி�ைலேய. 

(ப. இ.)  ெகா��ழி�கீ� கைர அ�ேக நி�ற ப�கலாகா� ேதா�ற�ட� நி�ற உ��நீ� (சி�நீ�) பயி�சியிலா 

மா�த� அதைன� கழிகழி எ�� கைரவ�. சாரம�றதாகிய �ைர�� பி�த�பா�காகிய திைர�� அக�றி அமி�தா�கி 

ேமேல��தலாகிய �க�தைல� ெச�ய வ�லா��� நைரதிைர ஏ�படா�. அவ�க��� ���வ� வ�தலாகிய இற��� 

இ�ைல. 

(அ. சி.)  உவரி�கைரய�ேக நி�ற காண� - உ�� நீ��ைபய�ேக உ�ள வி��. வைர வைர - ஒழி ஒழி; கழி 

கழி. 

(4) 

829. அளக ந��த லாேயா ரதிசய� 

கள� காய� கல�தஇ� நீரிேல 



மிள� ெந�லி�� ம�ச�� ேவ�பி�� 

இள�� ேமனி இ��� கபாலேம. 

(ப. இ.)  எழி� வா��த இ����தைல�ைடய ெப�ேண! விய�த� ��ைமெயா�� விள��ேவ� 

ேக�பாயாக. உட�பக�� மைற�� விரவிய இ� சி�நீரிேல �ற�� ம��� �ைறயாக மிள� ெந�லி ம�ச� ேவ�� 

ஆகிய நா���கல�� ைக�ெகா�டா� உட�� ெம�ைம�ெபாலி� எ���. ம�ைடமயி�� ெகா�டெலா��� 

க�ைமயா��. 

(அ. சி.)  கள� - கள�, க�� எ��� இ��ைறகளி� ஒ��. மிள�...ேவ�� - இ� நா��� அைர��, 

பா�ட� கல��, தைல��� ேத��� ���வ� க�ப�ைற. 

(5) 

830. வீர ம��ெத��� வி�ேணா� ம��ெத��� 

நாரி ம��ெத��� ந�தி அ��ெச�தா� 

ஆதி ம��ெத� றறிவா� அகலிட� 

ேகாதி ம��தி� ெசா�லெவா� ணாேத. 

(ப. இ.)  சிற�த ம��ெத���, ெத�வம��ெத���, தி�வ�� ம��ெத��� ந�திெய�கட�� 

நவி�றன�. உ�ைம�ண�வா� இதைன ஆதிம��ெதன�� அக�ற உலகிைன விள��� உடெலாளி விள�� 

இ�வா�� என�� ெமாழி�தா�. இ� ம��தி� ெப�ைம இய��த�கரி�. வி�ேணா� - ெத�வ�. நாரி - தி�வ��. 

(6) 

21. ச�திர ேயாக� 

831. எ�� மதி�கைல 1 ��க�தி ேலறிேய 

எ��வ �ல� இ�வைக� ப�க��� 

எ��� கைலேபால ஏறி இற��மா� 

��ய� ��க��� �ல�த காயேம. 

(ப. இ.)  தி�க�ைடய ேத�த�� வள�த�மாகிய இ�வைக� ப�க����ள கைலக� ��ைமயிலி��� 

ப�ைமயா� விள�க���, ப�ைமயிலி��� ��ைமயா� ஒ��கி மைறத��� எ����கா�டாக இ��பனேபா� 

மா�த� உட��� ��ைமயிலி��� ப�ைமயா� விள��த�� ப�ைமயிலி��� ��ைமயா� ஒ���த�� 

ெகா��த� ேவ���. உட��க� மலநீ�க����� �ைணயாக அளி�த�ள�ப�ட விள�கைனய ��ைமய�; 

காலவைரயைற�� உ�ப�ட�. 



(1) 

832. ஆகி�ற ச�திர� �ரிய� அ�கி�� 

ஆகி�ற ஈெர�ெடா டாறிர� �ைர��� 

ஏகி�ற வ�கைல ெய�லா மிைடவழி 

ஆகி�ற ேயாகி அறி�த அறிேவ. 

(ப. இ.)  தி�க���ரிய கைலக� பதினா�. ஞாயி����ரிய கைலக� ப�னிர�� தீயி���ரிய கைலக� 

ப��. இைவகைள அக�க�பயி�சியா� ெதளி�� ந�நா�யி� வழியாக ேம�ேநா�கி� ெச���வ�. இத� பயனாக 

உட�� எழி�ட� விள���. 

(அ. சி.)  ச�திர� ஈெர�� - ச�திரகைல 16. �ரிய� ஆறிர�� - �ரியகைல 12. அ�கி எ�ெட�� - 

அ�கினிகைல 64. இைடவழி - இடகைல. 

(2) 

833. ஆறாற தா�கைல ஆதி�த� ச�திர� 

நாறா நல�கினா� ஞால� கவ�ெகாள� 

ேபறா� கைல���� ெப��காலி� ஈெர�� 

மாறா� கதி�ெகா�� ம�ற�கி �டேவ. 

(ப. இ.)  ஞாயி�றி�ைடய ப�னிர�� கைலக�� தி�களி� ெவளியாக� ெச��த�பயி�றவ� உலேகா� 

உவ��� ேப�றிைன எ��வ�. உயி��பினி� இட��� வல���க���ரிய பதினா� கைலக�� தீயி� கைல�ட� 

�ட� �ற��� ெச��வத�� மாறாக ந�நா� வழியி� ெச���. ெப��கா� - உயி���; பிராணவா�. இட��� - 

இடகைல. வல��� - பி�கைல. மாறா� - மாறாக. 

(அ. சி.)  ஆ� ஆ� அதா� கைல - 12 கைல அளவாகிய. 

(3) 

 
1. மாயா. சிவஞானேபாத�, 4. 2 - 1. 

" விதி�ப� சிவஞானசி�தியா�, 2. 2 - 49. 

834. ப��� இர��� பகேலா� உய�கைல 

ப�திெனா டா�� உய�கைல பா�மதி 

ஒ�தந� அ�கிய ெத�ெட� �ய�கைல 



அ�திற� நி�றைம ஆ���ெகா� வீேர. 

(ப. இ.)  பகேலானாகிய ஞாயி�றி� உய�வாகிய கைலக� ப�னிர�டா��. அ�ேபா� பா�ேபா� விள��� 

தி�களி� கைலக� பதினாறா��. தீயி� கைல அ�ப��நா�கா��. இைவ ���� இ��ைறயாக விள��வைத 

ஆரா���ெகா�வீ�களாக. அ�கி - தீ. 

(4) 

835. எ�ெட� டனலி� கைலயா�� ஈரா�� 

��ட� ப��கதி ேரா���� ��கைல 

க�ட� ப�மீ ெர�டா மதி�கைல 

ஒ�ட� படாஇைவ ஒ�ேறாெடா� றாேவ. 

(ப. இ.)  ேம��றிய �ைற�ப� அ�ப��நா��ட� ஒ��யி��கி�ற தீ��, ப�னிர��ட� ��ய ஞாயி��, 

பதினா�ட� ஒ��ய தி�க�� தனி�தனி விள�கி�ெகா����கி�றன. இைவ ஒ�ேறாெடா�� ஒ��த� �டா. 

(5) 

836. எ�ெட��� ஈரா�� ஈெர��� தீ�கதி� 

����ட ேசாமனி� ேதா��� கைலெயன� 

க�ட� ப��தார ைக�கதி� நா�ள 

க���ட ெதா���ெறா டா�� கலாதிேய. 

(ப. இ.)  ேம��றிய ��வைகயான கைல�கதி�க��, பிைற�வாவாகிய அமாவாைசயி� தி�களி� கதி� 

ஒ��கியி��பதா� ��ட ேசாம� என� �ற�ப��. ேசாம� - தி�க�. அ�நாளி� தி�களினிட�தி� வி�மீ�ேபா� 

காண�ப�� கதி�க� நா��ள. இைவ அட�கியி��பன. இைவ ெதா���றா� ெம�க�ட� கல�� நி���. 

ெம�க� - த��வ�க�. கைலக� ஞாயி�. 12, தி�க� 16, தீ 64, நா� 4. ஆக� கைலக� ெதா���றா�. 

(6) 

837. எ�லா� கைல�� இைடபி� கைலந�� 

ெசா�லா ந�நா� �ேட ெதாட��ல� 

ெச�லா எ��பி� சிர��ட� ேச�தலா� 

ந�ேலா� தி�வ� ந�ணிநி� ேபாேர. 

(ப. இ.)  ஞாயி� தி�க� தீ இவ�றி� கைலகெள�லா� இடநா� வலநா�, சிற�பாக� ெசா�ல�ப�� ந�நா� 

இவ�றி� வழியாக� கீ� ேநா�கி �ல�தி�ெச�லா�, ேமெல��பி உ�சி��� ெச��மா� ெச��த� ேச�தலா� 



அ�ஙன� ேச�� ேப�ெப�றவ� ந�ேலாராவ�. அ�தைகேயா� சிவெப�மா� தி�வ�ைய ந�ணி நி�ப�. இடநா� - 

இடகைல. வலநா� - பி�கைல. ந�நா� - ���ைன. 

(7) 

838. அ�கியி� சி�ன� கதிரிர� டா�ட��� 

த�கிய தாரைக யா�� சசிபா� 

வ�கிய தாரைக யா�� பைரெயாளி 

த�க நவச�ர மா�� தரணி�ேக. 

(ப. இ.)  தீயினி�� ெவளி�ப�� ��கதி�க� இர���, ஞாயி�. தி�க�, வி�மீ�க� 

எ�லாவ��டேன�� விரவி விள���. தி�வ�� பரெவளியி� திைள�த��, �திய மைறவழி (நவச�கர�) ஆத�� 

ஆ��. சி�ன�கதி� - ��கதி�. ஆ�ட� - விள�க�. தாரைக - ஒ���. வ�கிய தாரைக - ��டமான 

வி�மீ�க�. 

(அ. சி.)  வ�கிய - ��டமான. 

(8) 

839. தரணி சல�கன� கா�த�க வான� 

அரணிய பா� அ��தி�க� அ�கி 

�ரணிய தாரைக ��னிய ஒ�பா� 

பிரணவ மா�� ெப�ெநறி தாேன. 1 

(ப. இ.)  நில�, நீ�, தீ, கா�� இ� நா�க��� இட�ெகா���� ெகா������ த�க வான�, அழகிய 

ஞாயி�, ஞாயி�றி� ஒளிெப�� விள��� தி�க�, சிவேவ�வி�தீ, வலிைமமி�க வி�மீ�க� ஆகிய ஒ�ப�� 

பிரணவமாகிய ஓ�கார���ெளாளியா� சிவெப�மானி� சா���வமா��. இவ�ைற ேம�ெகா�ெடா��வ� 

சி�தா�த ைசவ� ெப�ெநறியா��. தரணி நில�. சல� - நீ�. கன� - தீ. அரணிய - அழகிய. அ�கி - சிவ 

ேவ�வி�தீ; கா���தீ, வீ���தீ, பா���தீ (இ� ���� �ைறேய ஆகவனீய�, கா�கப�திய�, 

ெத�கணா�கினி எ�ப). �ரணிய - வலிைமமி�க. பா�� - ஞான�. 

(9) 

840. தாரைக மி��� சசிேத�� ப�க��� 

தாரைக மி�னா� சசிவள� ப�க��� 

தாரைக �வி� சகல�தி ேயானிக� 



தாரைக� தாரைக தானா� ெசா�பேம 2 

(ப. இ.)  ேத�பிைறயி� வி�மீ�க� விள�கி மி���, அ� ேபா� வள�பிைறயி� அைவக� மி�னா. 

உலக�யி�க� அைன��� உடெல���� பிற�� வி�மீைன�ெகா�ேட காண�ப�கி�ற�. அதனா� உலகைன��� 

வி�மீ�களி� உ�வேம எ�� உ�வக� ெச�வ� ெபா����. ஒ�ெவா�வ���� பிற�தநா� எ�ேற 

வழ��கி�ேறா�. நா� - ந�ச�திர�. (இ� தி�ம�திர� ஆவி அறியாைம வய�ப��� த��ைன�ேபா��ள கால��� 

ேத�பிைறயி� வி�மீ� ெவளி�ப�வைத��, தி�வ� �ண�� ெவளி�ப��� த� �ைன�ப�� அ��வழியி� ஆவி 

அட�கிநி��� நிைலயி�க� வி�மீ� ெவளி�படாைமயிைன�� �றி�பி� �ல�ப��பதா��.) 

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

" ஒ��டரா. அ�ப�, 6. 39 - 10. 

2. ெவ�ேயா. சிவஞானேபாத�, 5. 2 - 2. 

(அ. சி.)  தாரைக�வி� சகல�திேயானிக� - தாரைககேள உலகி� சகல உ�ப�தி��� காரண�. 

(10) 

841. ��பதி ைன�தி� �ைள��� ெப��தி�� 

பி�பதி ைன�தி� ெப���� சி��தி�� 

அ�பதி ைன��� அறியவ� லா�க��� 

ெச�பரி யா�கழ� ேச�த� மாேம. 1 

(ப. இ.)  தி�களி� கைலக� �த� பதிைன�தி� �ைள�� �ைற �ைறயாக� ெப��தி��. பி�பதிைன�தி� 

ெப��த அைவ �ைற �ைறயாக� �ைற�� சி��தி��. இ�தைகய மா�தைல உ��ேநா�க வ�லா� ��� 

�ணர�ப�� ெபா�� அைன��� ேதா�றி மைற�� அழிெபா��க� எ��� உ�ைம ெதளிவ�. மா�ற� ெதளி�� 

மன� கழியநி�ற மைறேயானாகிய சிவெப�மா� தி�வ�ைய� ேச�வ�. 

(அ. சி.)  ��பதின�� - வள�பிைற. பி�பதின�� - ேத�பிைற. 

(11) 

842. அ�கி எ��பி ய��கதி� ஊ�ட��� 

த��� சசியா� தாம�ஐ� ைத�தாகி� 

ெபா�கிய தாரைக யா��ல� ேபா�கற� 

தி�க� கதிர�கி ேச�கி�ற ேயாகேம. 



(ப. இ.)  �ல� தீைய எ��பி மதிம��ல��� காண�ப�� தி�க� கதி�ட� ேச��தா�, அ��� 

காண�ப�� தி�களா� அ� கதி�க� அைம��� ஐ�தாக விரி��. தி�க� கதி� விரி�த கால�� வி�மீ�களாகிய 

தாரைகக� மட��வ�ேபா�� ஐ��ல�க�� அக�தி�க� கதி� விரி�த கால�� மட���. இ� நிைல��� 

தி�க�கதி� அ�கி விர�கி�ற ேயாக� எ�� ெபய�. மதிம��ல�: மிட� �த� ஆயிர இத�� தாமைர வைரயா��. 

ஆயிர இத�� தாமைரைய ெவளி எ��� உ�சி�ெதாைளெய��� ��வா��ள�. ெவளி எ�பேத ெப�வழ��. 

ஊ�ட�� - ெகா��பதி�. சசி - தி�க�. தாரைக - வி�மீ�. ேபா�கற - �ற�ேபாத� மட�க. 

(அ. சி.)  ஊ�ட�� - ெகா��பதிேல. 

(12) 

843. ஒ�றிய ஈெர� கைல�� உட�ற 

நி�ற� க��� நிைன�கில� நீத�க� 

க�றிய கால� க���ழி ைவ�தபி� 

ெச�றதி� வீ�வ� திைக�ெபாழி யாேர. 2 

(ப. இ.)  தி�களி� பதினா� கைல�� உட�பி�க� �ற� ேபாகா� அக�ேத ெபா��த நி�கி�ற ஒளிநிைல 

க�� தா�வானவ�க� உ�ைமைய நிைன�கி�றில�. அதனா�, அவ�க� சின�� உடைல� 

 
1. ேச��வள�. �றநா��, 27. 

2. தி�நாம� அ�ப�, 6 - 95 - 6. 

கால�ேநா�கி� பிரி�க� க����ெகா��� காலனி� க��தி�ப� ெச�� பிற�� இற�� எ��� மாறா�ெப�� 

�ழலி� வி�வ�. இ� த�மா�றமாகிய மய�க�தினி��� வி�படா�. நீத�க� - நீச�க�: தா�வானவ�க�. க�றிய - 

சின�த. க���ழி - க��தி�ப� திைக�� - மய�க�. 

(13) 

844. அ�கி மதி�ட வா�� கதிெராளி 

அ�கி கதி��ட வா� மதிெயாளி 

அ�கி  1சசிகதி� �டவ� தாரைக 

த�கி ய�ேவ சகல� மாேம. 



(ப. இ.)  �ல� தீ�� தி�க� கதி�� கல�த இட��� பகலவ� கதிெராளி விள���. �ல�தீ�� பகலவ� 

கதி�� விரவிய இட�� மதிெயாளி திக��. �ல�தீ தி�வ��ண�ேவா� கல��றலா� வி�மீைன ஒ�த ஆவிகளி� 

ஒ�நிைல�த��த� ஏ�ப��. அ�நிைலேய எ�லா� ஆ�� நிைலயா�. தாரைக - வி�மீ�; ந�ச�திர�. 

(14) 

845. ஈரா� ெப�கைல எ�ணிர� டா�கைல 

ேபராம� ���� பி���� ெகா�வ�� 

ேநராக� ேதா��� ெந���ற ேவெப�யி� 

ஆராத ஆன�த� ஆன�த மானேத. 

(ப. இ.)  ெப�கைலயாகிய தி�க�கைல பதினா��, ஆ�கைலயாகிய பகலவ� கைல ப�னிர��� 

உயி���� பயி�சியா� உட�ைப வி�டகலாம� உட�பி��ேள �ல�தினிட� நி�ற� ேவ���. அ�ஙன� நி�க�ெப�றா� 

ெதவி�டாத தி�வ�யி�ப� நிைல�த இ�பமா�. ெந��� - �ல�தீ. ெப�த� - அத�க� நிைல�பி�த�. 

(15) 

846. கா�� பரிதியி� காைல இட�தி�� 

மா�� மதியத� காைல வல�தி��� 

ேபணியி� வா� பிைழயாம� ெச�விேர� 

ஆணி கல�காத� வாயிர� தா�ேட. 

(ப. இ.)  வல��காகிய ப�தியி�வழி இய��� உயி��ைப (���� கா�ைற) இட��கி�வழி வா�கி��, 

இட��காகிய தி�களி� வழி இய��� உயி��ைப வல��கி� வழி வா�கி��, இ��ைறயாக அ� ��ைச� 

தவ�தலி�லா� பழகி வ�தா�, அளவி�லாத ஆ��க� ஆணியாகிய உயி� உர�ட� அ��டலி� வா��. 

(அ. சி.)  ப�தி - பி�கைல. மதி - இடகைல. ஆணி - சீவ�. 

(16) 

847. பாலி��� ெந�ச� பைறேயாைச ஒ�பதி� 

ஆலி��� அ�ேக அமர� பராபர� 

ேமைல�� ��ேன விள�ெகாளி யா�நி��� 

காைல��� ச�� கதிரவ� தாேன. 

 
(பாட�) 1. சிவ�தினி�. 



(ப. இ.)  உட�பக���ள ஒ�ப� ெதாைளக� வழியாக�� த��ைமயாகிய பைறேயாைச �ழ���. 

அ��� ேதவ���� �வ���� ம�� யாவ���� ேமலா� சிவெப�மா� இ�ப� ��திய��வ�. தி�வ�� ேப�றி�� 

��ெச��� ெம��ண�� விள�ெகாளியா� விள���. அ� விள�க�தா� காைல�ேதா��� கதிரவ�ஒளி ச�கி� 

நிற�� தி�களி� நில��ேபா�� காண�ப��. 

(அ. சி.)  ஆலி��� - ஒலி���. ஒ�பதி� - ஒ�ப� �வார�கைள�ைடய ேதக�தி�. காைல��� ச�� 

கதிரவ� - �ரிய� ச�கி� நிற��ள ச�திர� ேபா�� ேதா��வ�. 

(17) 

848. கதிரவ� 1 ச�திர� கால� அள���  

ெபாதிரவ ��ேள ெபாழிமைழ நி��� 

அதிரவ ன�ட� �ற�ெச� றட��ப 

எதிரவ னீச னிடம� தாேன. 

(ப. இ.)  ஆ�யிரி� அகைவ� கால�ைத அள��� க�விக� ஞாயி�� தி�க�� ஆ��. அகைவ - வய�. 

உ�ள�கவ�க�வனாக ஒளி�� உட�நி��� சிவ���� தி�வ�� ெபாழிமைழ ேபா�� அமி�தா�� திக��. 

அ�ட�த�பா�� ெச�� �ழ�க ந���� சிவ� ெந�ச��� ெசறி��நி�ப�. அதனா� அ� ெந�சிடேம 

எ��த�ளி ��ேதா��� இைறவ� இ��பிடமா��. 

(அ. சி.)  ெபாதி� - ஒளி�த�. மைழ - அ�த�. 

(18) 

849. உ�தி� கமல� �தி�ெத�� ேசாதிைய 

அ�தி�� ம�திர மா�� அறிகிலா� 

அ�தி�� ம�திர மா�� அறி�தபி� 

த�ைத�� ��ேன மக�பிற� தாேன. 2 

(ப. இ.)  �ல �த� ��வந� ஈறாக��ள நிைல�கள�க� ஆ��, அ�ேய பைட��ட� கா��� �ைட��, 

��ேய மைற�ப�ளா� �� எ�ப. அவ��� பைட���களமா� ெகா��ழி�க� ேதா�றி� �ட�வி�ெட�� 

ஒளி�பிழ�ைப வண�கி வழிப�� மைறயிைன ஆ�� அறிகில�. வழிப�� அ� மைறயிைன யாவ�� அறி�தபி� 

த�ைதயாகிய சிவ�தி���� ஆவியாகிய மக� ேதா�றின� எ�ப. இ�, 'சிவயசிவ' எ��� ெச�தமி�� தி�ைவ� 

ெத��தி� மைறயி�க� சிகர���� �� யகர� நி��� நிைலயிைனேய த�ைத���� மக� பிற�தா� 

எ�பைத� �றி���. எனேவ நிைல�களமாகிய ஆதார வழிபா����ரிய மைற தி�ைவ�ெத��ேத எ�க. 



ெகா����� ��னிடமாகிய �ல�தி� ஓ� ெமாழி� பி�ைளயா� ேதா�றியைத� ��த�� ஒ��. இ��ைறயி� 

ஆறிட�க���� �ைறேய 1. ஓ� 

 
1. நாெளன. தி���ற�, 334. 

2. அ�ெச��தா. சிவஞானேபாத�, 9. 3 - 1. 

" ��ச��, ச�ப�த�, 3. 22 - 2. 

நமசிவய, 2. ஓ� நமசிவய, 3. நமசிவய, 4. சிவயநம, 5. சிவயசிவ, 6. சிவசிவ எ�ப. அ�தி�க - வ�தி�க; வண�க. 

(19) 

850. ஊதிய� ஏ�� அறியா� உைர�பி�� 

ஓதி�� ஏ�� அறியாத ஊம�க� 

ஆதி�� அ�த�� அ�தி�க வ�லிேர� 

ேவதிய� அ�ேக ெவளி�ப�� தாேன. 1 

(ப. இ.)  பக� ��டா� ேகா�டா� ேபா�ற அறிவி�லா� தா�களாக ஓதி�� பிற� உைர�ப�ேக��� 

அைடத�கா� ேப�றிைன அறியா�. உயி��பி� �வ�க�� ���� உண��� அட��� வ�ைம ெப�றவரானா� 

அறி��வா� சிவெப�மா� அ�� அ�ெபா�ேத ெவளி�ப�ட��வ�. அ�தி�க - அட�க. 

(அ. சி.)  ஆதி�� அ�த�� - �வாச� உதி�த�� ஒ���த��. 

(20) 

851. பா�� மதிைய� தின��� பா�பிைன� 

தீ�� கதிைர�� ேசாதி� தன��� 

பா�� மதி�� பைகதீ�� �ட�ெகாளீஇ 

நீ�க� ெகாடாேன ெந��தைக யாேன. 2 

(ப. இ.)  �தலிடமாகிய பா�பி��ைக (��டலி) ��வந�வாகிய மதியமி�ைத� கீழி���� தி�ன �ய�� 

ெவ�ப� ெச�கி�ற கதிைர�� அ� ��டலி� தீ வா��� இவ�ைற� தி�வ�� �ைணயா� அ�வவ�றினிட�தி� 

மா�பா��றி அைம��ப� பயி�றா� ெந��தைகயனாகிய சிவ�� மதி�� பா��� பைகதீ��� உறவா� உட� 

வா��ப� ெச�த��வ�. 

(அ. சி.)  பா�� - ��டலினி. மதி - அ�த�. தீ�� கதிைர - தீ�� ெச�கி�ற �ரிய�. 

(21) 



852. அயி�ற� வீ�வள ���யி� இ�றி� 

பயி�ற சசிவீ� ெபா�தி� �யி�� 

நய�த� �ரைண உ�ள நட�தி 

விய�த� �ரைண ேம�� சசிேய. 

(ப. இ.)  பா�பினா� வி��க�ப�ட தி�க� அ� பா��வி�� வில�கி�றவைர�� உற�கமி�றி இ���, வி�� 

விலகிய�� வி��ப� த��த �ரைணயாகிய ந�நா� வழியாக உயி���� பயி�சிைய� பயி�� �றநா�டமி�றியி��� 

ேம�ெகா�வா���� சசியாகிய ��வந�வி�க� விைள�� தி�க� அமி�த� ைக��� எ�க. �ரைண - ந�நா�. 

(அ. சி.)  அயி�ற� - பா�பினா� வி��க�ப�ட மதி. 

(22) 

 
1. பக�ெவ���. தி���ற�, 481. 

2. ேத��. 12. ���வநாயனா�, 9. 

853. சசி�தி� ��அள ���யி லி�றி� 

சசி�தி� தாேன� தன�� அ��தி� 

சசிசரி� கி�றள ���யி லாம� 

சசிசரி�  1பி�க� ட��யி� ெகா�டேத. 

(ப. இ.)  ��வந�வி� ேதா��� மதியமி�த� �லனா�� வைர உயி����பயி�சிைய விடா� பயி��,அ� 

மதியமி�த� �லனாய�� அ� மதியமி�திைன� ����, அ� மதியமி�� உட�பி�க� எ�லா இட�களி�� பர�� 

வைரயி� பயி�சிவிடா� ெச�க. அ� மதியமி�� எ�க�� பரவியபி� �றநா�ட� அறேவ நீ�கி�றா��. சசி - மதி. 

உதி�த� - (உண�வி�) �லனாத�. �யிலி�றி - ம�யி�லாம�; �ய�சி�ட� தன�� - த� ெந�றி�க� காண�ப�� 

மதியமி��. �யிலாம� - �றநா�டமி�லாம�; அகநா�ட��ட�. சரி�பி� - பரவினா�. �யி�ெகா��த� - �றநா�ட� 

��றாக நீ��த�. 

(23) 

854. ஊழி பிரியா தி��கி�ற ேயாகிக� 

நாழிைக யாக நமைன அள�ப�க� 

ஊழி �தலா� உய�வா� உலகினி� 

தாழவ� லா�இ� சசிவ�ன ராேம 2 



(ப. இ.)  ஊழாகிய உட�பி� கால அளைவைய� ெபா��தாம� இ��கி�றவ� அக�தவ�ேதாராவ�. 

அக�தவ� - ேயாக�. கால அளைவைய� ெபா��தாைமயாவ�: அக�தவ� இ�லாதா���� கால� கண�கி�வ� 

நாழிைக, நா�, கிழைம, தி�க�, ஆ�� என ஞாயி�ைற� க�வியாக� ெகா�� அள�ப�. அக�தவ�ேதா��� 

உயி��ைப - பிராணவா�ைவ� க�வியாக� ெகா�� அள�ப�. ஒ�ெவா�நா�� நா� வி��வா��� ��� 

வா��வைதவிட வி�வேத அளவிற�ப ஆகி�ற�. அதனா� வர��� மி�தியாக� ெசல� ெச��� ஒ�வைர�ேபா� 

விைரவி� கால�ைத அள��� கால� - ���வ� �� ெச�� வி�கி�ேறா�. அக�தவ�ைடேயா� உயி���� 

பயி�சியா� ��ைச அளவாக வி��� ��தலாக உ�ேள த�கைவ��� ெகா�கி�றன�. ேம�� ஆயிர�கண�கான 

ஆ��க��� ��ைச ெவளியி� ஒ� சிறி�� விடாம� உ�ேளேய அட�கிைவ���ெகா�கிறா�க�. அதனா� 

அவ�க� கால� அளவி�றி நீ�கி�ற�. ���க� ெசா�னா� அவ�க� தாமாகேவ ேவ���ேபா� த� ஆவிைய 

நீ���ெகா�வ�. அதனா� அவ�க� த�க� பயி�சியாகிய நாழியா� நமைன அள�கி�றன�. நமைன அள�பதாவ� 

சிவைன இைடயறா� எ��� எ�க� பா� ஏ நமேன! உன�� ேவைலயி�ைல எ�பேத: ேம�� பல�ழிக� மாளா� 

அ�வ��ழி� கால�களி� �ய பரெவளியி� திைள�தி��� மீ��� அ��ட��டேன ேதா��வ�. அதனா� 

அவ�க� ஊழி�த�வ�� ஆகி�றன�. இ� �த�ைம அவ�க��� சிவன�ளா� கிைட�க�ெப�றதா��. இ� 

��ைம 'ேயாகியாயி�� 

 
(பாட�) 1. பி�க�ட� க��யி�. 

2. ேதா�ற�சா�. நால�யா�, 7. 

" ம�ணி�, நா�. 12. ெப�மிழைல� ���ப� 6 - 10. 

�யி��� ேயாக�ைத� �ரித� ஓரா�' எ��� தமிழாகம விரிவாகிய சிவஞான சி�தியா� தி��பா�டா� உண�க. நாழி - 

அள��� க�வி; ப� தாழ - த�க. ஊழி - க�ப�. உட�பி� அக�தவ �ய�சியா� ெந�நா� த�கவ�லா� மதியமி�த� 

பயி�சி�ைடயாராவ�. இவைர� சசிவ�ன� என� ��வ�. நாழிைகயாக எ�பைத, நாழி + ைகயாக எ�� பிரி�� நாழி 

- ப�, ைகயாக - அள��� க�வியாக என�ெபா�� ெகா�க. 

(அ. சி.)  ஊழி தரியா� - விதிைய அைடயாம�. 

(24) 

855. த�மதி பா�� சரி�மி ேயெச�� 

ம�மதி கால�க� ���� வழிக�� 

ெவ�மதி ேதா�றிய நாளி� விைள�தபி� 



த�மதி வீ�வள வி�கண மி�ேற. 1 

(ப. இ.)  �ளி��த தி�க��, ஞாயி�� உ�சி வழியாக நில�ேத ெச�� நிைல�பி� உலக�தாரா� 

மதி�க�ப�கி�ற இற��, நிக�� எதி�� எ��� ��� கால நிக��சிைய�� ஒ�கால�� ஓரிட�ேத இ��� க�� 

ெகா�வ�. நிைறமதி ேதா�றிய நாளி� மதியமி�த� விைள��. விைள�தபி� அ� �ளி��த மதியமி�த� 

உட���வ�� நிைறவத��ரிய அளவி�� எ�ணி�ைல எ�க. உ�சிசரி - உ�சி� ெதாைளவழி. உ�சி சநி எ�ப� 

உ�சரி என நி�ற� ெச����ரி�. வீ�� - நிைற�. அளவி�� -, அண� இ�ேற - எ�ணி�ைல. 

(அ. சி.)  ம�மதி - உலக�தாரா� மதி�க�ப�ட. 

(25) 

856. வள�கி�ற ஆதி�த� த�கைல யா�� 

தள�கி�ற ச�திர� த�கைல யா�� 

மல��ெத� ப�னிர� ட��ல� ஓ� 

அல��� வி��தைம யாரறி வாேர. 

(ப. இ.)  ஞாயி�றி� விள�கமி�க கைல ஆ��, தி�களி� ேத�பிைற�ப�க� கைல ஆ�� உயி���� 

ப�னிர�� விரலள� ஓ� விரி�� உ�ளட��� த�ைமைய அறி�தவ� ெந�நா� வா�� த�ைமைய அறிவ�. 

அ�லாதா� எவ�� அறியா�. 

(26) 

857. ஆ�யி�� ேத�மதி நாேள ெயன�வி�� 

ேபா�வழி எ�க�� ேபாகா� ேயாகி��� 

கா�ற இ�ைமயி� க���� �ல�தி� 

ஓமதி ய���வி� �ைர�ண� வாேல. 

(ப. இ.)  உயி��� மதியமி�த� கீ�ேநா�கி� கழி�மானா� ேத�� ப�க� என� ��க. 

அக�தவ�ைடயா���� காம ேவ�ைக இ�ைமயா� அ�வமி�� (வி��) ேபா� இடெம�லா� ேபாகா� க���ப��. 

அ�வா� க���ப�வத�� �ல�திட��� ேதா��� ஓ ெமாழி மைறயிைன இைடயறா� ��வந�வி� எ��த� 

ேவ���. எ�� 

 
1. அ��தி�ப� சிவஞானசி�தியா�, அளைவ - 7. 



த� - தியானி�த�. அ�வா� எ��� உண�வினா� மதியமி�� ந�நா�வழியாக ேம�ெச���. என� - என� ��க. 

இ� 'பயனி� ெசா� பாரா�� வாைன மகெனன�, ம�க� பத� என�' (�ற� - 196) எ�பதனா� விள���. 

(அ. சி.)  உயி�� ேத�மதி - சீவ��� அபரப�க�. வி��...ேபாலி� - சாதாரணமாக� ெச��� வழியி� 

ெச�வ� வி��. கா�ற� - ஆைச��த�. �ல�தி� க����� - �லாதார�தி� உ�ள வீணா�த��� ஊேட 

ெச���. 

(27) 

858. ேவ�ற� ெச�கதி� ெம��கைல யாெறா�� 

��ற நா��� ெதாட���ற ேவநி��� 

ஈறிலி ன�கைல யீைர�ெதா ேடமதி� 

தா�� கைல�� அக�வா வாேம. 

(ப. இ.)  சிற�பாக� தீயி� கைல ஆ�ட�� கீ�� ப�தியி� கா�� கைல நா��� ெதாட��ப�ேடநி���. 

அழிவி�லாத ஞாயி�றி�கைல ப��ட� தி�களி� கைல அட�கிேயநி���. அ�நாேள விரி�த உவாநாளா��. �� - 

கீ���ற�. இன� - ஞாயி�. மதி�தா�� - தி�களி� கைல��ப����க. 

(28) 

859. உண�வி�� ேசாணி உறவின� வீ�� 

�ண�வி�� வீ�� கதிரி� �ைறயி� 

உண��� உட��� உைவெயா�க நி�கி� 

உண��� உட��� ஒ�கா� விடாேவ. 

(ப. இ.)  உண�வி�� வாயிலாகிய ஒளிவி��, நாதமாகிய ேசாணி த�� - நாத�தி�க� கல�க ஞாயி�றி� 

ஒளி மி��� காண�ப��. ஞாயி�றி� கதி� �ைற�மானா� வி�� ேமேல விள�கி� ேதா���. ஒளியாகிய உட��� 

உண��� ஓரளவாகி� ேதா�றி� அ�தைகய ேயாகிய��� உட�� ஒ� கால��� வி�� நீ�கா�. ேசாணி - 

ேசாணித�: நாத�. உைவ - அ�விர���. 

(அ. சி.)  ேசாணி - ேசாணித�; நாத�. இன� - �ரிய�. உைவ - அைவ இர���. 

(29) 

860. விடாத மன�பவ ன�ெதா� ேமவி 

நடா� சிவச�கி� நாத� ெகா�வி� 

கடாவிடா ஐ��ல� க����� வீ� 



படாதன இ�ப� ப�கா� அ�தேம. 

(ப. இ.)  இைடயறாத ஒ��கமன�� உயி���� ஒ����� ெபா��தி அைன�ைத�� எ��� பிரி�பி�றி 

இைய�� இய��� சிவெப�மானி� தனி�ெப� மைறயா� 'சிவ' எ��� அ�ெளாலி �ழ�க�ைத எ��பினா� 

க���படா� ����� த�ைமயா� இ���� ெச��� ஐ��ல�க�� க���� அட���. வி�தலி�லா� எ��� 

நிைல�தி���� தி�வ�யி�ப� ����� ெதவி�டாத நிைற இ�ப� 

ஆ��. விடாத - நீ�காத. பவன� - உயி���. நடா� - இய��கி�ற. ச�கநாத� - ச�ெகாலி ேபா�� ஒலி. கடா - 

����� த�ைம. விடா - நீ�காத. க����� - அட���. வீ�படாதன - வி�படாதன; நீ�காத. வி� - வீ� என 

�த� நீ�ட�. ச�� - ெவ�ணிற� ெபா��திய சிற�த �த�ைம வா��த இைச� க�வி. ப�கார�த�: ப�� + 

ஆ� + அ�த�. 

(அ. சி.)  மனபவன� - மன�� பிராண��. கடா - �ர���தன�. வீ�படாதன - நீ�காத. 

(30) 

861. அ�த� �ன�வ� மா�ற� கைரேம� 

�மிழி� ���ட ைர�ைத�� ���� 

சைமய�த� ேடா��� தரி�கவ� லா��� 

நம�இ�ைல ந�கைல நா�இ�ைல தாேன. 

(ப. இ.)  மதியமி�த� ெப��� மி��வ�� ஆ�ற�கைரயா� ��வந�வி�ேம� ேதா��� �மிழியக�� 

அறி�, ஆ�ற�, ஓைச, ஒளி (சிவ�, ச�தி, நாத�, வி��) ஆவி எ��� �ட� ஐ�திைன�� ஒ������ 

ந�நா�வழியாக உயி��பிைன� ெச��தி உைற��ட� நி�கவ�லா��� உட�பினி�� உயிைர� பிரி��� நம��� 

உ�ப�� நலிவி�ைல; கைல நா� �தலியன க������ பிணி�பி�ைல. அழியா� உட��ட� எ��� இ��ப�. சைமய - 

ெபா��த. த�� - ந�நா�. ஓ��த� - ெச���த�. தரி�த� - நிைல�த�. கைல - ந��. நா� - நா�ேகா�. 

(அ. சி.)  த��ட� ஐ�� - சிவ�, ச�தி, நாத�, வி��, சீவ�. சைமய - ெபா��த. 
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862. உ�ணீ ர�த ��� றைல�திற� 

ெத�ணீ� இைணய�� தாமைர� ேகெசல� 

ெத�ணீ� சமாதி யம���தீ ராநல� 

க�ணா� ெறாேடெச�� கா�வழி மா�ேம. 



(ப. இ.)  உ�ணீர�தமாகிய மதியமி�த�தி� ெபா��திய ஊ�றிைன� தி�வ�ளி� �ைண� பயி�சியா� 

திற�த� ேவ���. திற�� ெதளி�த அ���ண� வா��த தி�வ�யாகிய தாமைரைய இைடயறா� எ��த� 

ேவ���. எ�ணி இ��ற அைலவி�றி உள� ெதளி�த நி�ைடயி��த� ேவ���. நி�ைடயி���, எ��� நீ�கா� 

நிைல���ள ஏ�றமா� உண�� என�ப�� தி�வ��ண�வாகிய க���வழி� ெச�� உைற�த� ேவ���. உைற�கி� 

உயி��பான� ெபா�வாக� ெச��� வல���, இட���வழி அக�� ந�நா�வழியாக மா�� எ�க. ெத�ணீ� - 

ெதளி�த அ�� ப��. ெத�ணீ�� சமாதி - அைலவி�லாத ெதளி�த நி�ைட. தீரா நல�க� - தி�வ��ண��. கா� 

- உயி���. 

(அ. சி.)  தீரா நல�க� - ஞான�க�. 

(32) 

863. மா�  1மதி�மா தி�த� மாறி�றி� 

தா� படாம�த� ேடாேட தைல�ப�� 

ஊ� படா�ட� ேவ��� உபாய�� 

பா� படாஇ�ப� பா�மிைச� ெபா��ேம. 

(ப. இ.)  உட�பக��� காண�ப�� ஞாயி�� ம��ல� தி�க� ம��ல� இய�ைகயி� மா�ைடயதாயி�� 

பயி�சியா� மாறி�லாம� பிரிவி�லாம� இைய�� ந�நா�யாகிய த��ட� ��னா� உட��� அழிவி�ைல. 

நில�தி�மீ� அழிவி�லாத தி�வ�� ேபரி�ப� அளவி�றி� ெப���. அத��ரிய வழிவைக�� இ�ேவ. 

(அ. சி.)  மா�� - மா�ப����கி�ற. தா�படாம� - பிரிவி�லாதப�. த�ேடா� - வீணா�த��ேட. 

ஊ�படா� - ெகடா�. பா� படா - அழிவி�லாத. 

(33) 

��றா� த�திர� ����. 

 

 


