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ைசவ வினாவிைட ( த்தகம் 1, 2)
ஆசிாியர் : ஆ
க நாவலர்
Source:
ைசவ வினாவிைட - த்தகம் 1, 2
ஆசிாியர் : ஆ
க நாவலர்
யாழ்ப்பாணத் நல் ர் சிறீலசிறீ ஆ

க நாவலரவர்கள் ெசய்த .

ெவளியீ : ைசவ பாிபாலன சைப, யாழ்ப்பாணம். 1978
-------------------------பதிப் ைர
ல

ஆ

க நாவலர் சிவபதப்ேப

ெபற் ச் சுமார் பத்

கழிந்தபின், அவர்க ைடய ெதய்வப் பணிகைளத் ெதாடர்ந்
ெதாடங்கப்ெபற்றேத எங்கள் ைசவபாிபாலன சைப.
அ த்த ஆண்

(1979ல்) நிகழவி க்கும் ெப மானார

ைசவமக்கள் பக்தி சிரத்ைதேயா

ஆண் கள்

ஆற்றத்

றாவ

கு

ெகாண்டாட ேவண் ம்; அஞ்ஞான

ைசையச்
அன்னார்

பதிப்பித்த ல்கைள எல்ேலா ம் ப த் ப் பயன்ெபறேவண் ம்; என்ப
சைபயாாின் ெப வி ப்பம்.

ேமற்ப

இன் ெதாடங்கும் நாவலர் றாவ கு
ைச ஆண் ேல சைபயார்
ெவளியிடவி க்கும் தற் த்தகத்ைத ெவளியி வ சாலப் ெபா ந் ம்.
இந்

ல் ெவளிவரப் ெபா

தவியர்,

ல

நாவலர் ஐயா அவர்களின்

ஈமக்கிாிையகைளச் ெசய் ம் உாிைம ம், தகுதி ம் ெபற்ற
ேபர

சபாபதிச் ெசட் யாாின்

ம், ெசட் யார் அச்சக உாிைமயாள மாகிய தி . ேப. ேசாமசுந்தரமாவர்.

இந் ைல அச்ேசற்றி, ெவளியிடப் ெபாி
தவியவர்கள் அச்சகக் ெகௗரவ அதிபர்
தி . சி. சிவகு நாதன் அவர்க ம் அவ ைடய உதவியாளர்க மாவர்.
இவர்களைனவ க்கும் எங்கள் நன்றி உாிய .
ைசவ பாிபாலன சைப, யாழ்ப்பாணம், ச. ெசல்வராசா
7-11-1978 தைலவர்
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உ
சிவமயம்

ைசவ வினாவிைட - த்தகம் 1
ஆசிாியர் : ஆ
க நாவலர்
1. கட ள் இயல்
1. உலகத் க்குக் க த்தா யாவர்?
சிவெப மான்.
2. சிவெப மான் எப்ப ப்பட்டவர்?
என் ம் உள்ளவர்; எங்கும் நிைறந்தவர்; எல்லாம் அறிபவர்; எல்லாம் வல்லவர்.
3. சிவெப மான் ஆன்மாக்க

க்காகச் ெசய் ந் ெதாழில்கள் யாைவ?

பைடத்தல், காத்தல், அழித்தல் என்

ம்

ன் மாம்.

4. சிவெப மான் இந்த ன் ெதாழில்கைள ம் எைதக் ெகாண்
தம சத்திையக் ெகாண் ெசய்வார்.
5. சத்தி என்
வல்லைம.

ஞ் ெசால்

ெசய்வார்?

க்குப் ெபா ள் யா ?

6. சிவெப மா க்குச் சத்தி யாவர்?
உமாேதவியார்.
7. சிவெப மா

ைடய தி குமாரர்கள் யாவர்?

விநாயகக் கட ள், ைவரவக் கட ள்,
என் ம் நால்வர்.
8. சிவெப மான் ஆன்மாக்க
எ ந்த ளி இ க்கும்
தி ைகலாச மைல

ரபத்திரக் கட ள், சுப்பிரமணியக் கட ள்

க்கு அ ள்ெசய் ம் ெபா ட்

உமாேதவியாேரா ம்

க்கிய ஸ்தானம் யா ?

9. சிவெப மான் ஆன்மாக்க

க்கு எவ்விடங்களிேல நின்

அ ள் ெசய்வார்?
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சிவ ங்கம் தலாகிய தி ேமனிகளிடத்தி ம், ைசவாசாாியர் இடத்தி
சிவன யார் இடத்தி ம் நின் அ ள் ெசய்வார்.

ம்,

---------------2. ண்ணிய பாவ இயல்
10. சிவெப மான் ஆன்மாக

க்காக அ ளிச் ெசய்த

த

ல்கள் எைவ?

ேவதம், சிவாகமம் இரண் மாம்.
11. ேவத சிவாகமங்களில் விதிக்கப்பட்டைவகள் எைவகள்?
ண்ணியங்கள்.
12. ண்ணியங்கள் ஆவன யாைவ?
கட ைள வழிப தல், தாய் தகப்பன், உபாத்தியாயர், கு

தலாகிய

ெபாிேயார்கைள வணங்குதல், உயிர்க க்கு இரங்குதல், உண்ைம ேபசுதல்,
ெசய்ந்நன்றி அறிதல் தலானைவகள்.
13. ண்ணியங்கள் ெசய்தவர் எதைன அ

பவிப்பர்?

ேமல் உலகங்களாகிய ண்ணிய ேலாகங்களிேல ேபாய், இன்பத்ைத அ

பவிப்பர்.

14. ேவத சிவாகமங்களிேல விலக்கப்பட்டைவகள் எைவகள்?
பாவங்கள்.
15. பாவங்கள் ஆவன யாைவ?
ெகாைல, கள , கள் க் கு த்தல், மாமிசம் சித்தல், ெபாய் ேபசுதல், வியபிசாரம்,
சூதா தல் தலானைவகள்.
16. பாவங்கைளச் ெசய்தவர் எதைன அ
நரகங்களிேல வி ந் ,
-------------------

பவிப்பர்?

ன்பத்ைத அ பவிப்பர்.
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3. வி தி இயல்
17. சிவெப மாைன வழிப ஞ் சமயத் க்குப் ெபயர் யா ?
ைசவசமயம்.
18. ைசவசமயிகள் சாீரத்திேல ஆவசியமாகத் தாிக்க ேவண் ய அைடயாளம் யா ?
வி தி.
19. வி தி ஆவ யா ?
பசுவின் சாணத்ைத அக்கினியாேல சு தலால் உண்டாக்கிய தி நீ .
20. எந்த நிற வி தி தாிக்கத் தக்க ?
ெவள்ைள நிற வி தி.
21. வி திைய எதில் எ த்
பட் ப் ைபயிேல
ேவண் ம்.

ைவத் க்ெகாண்

ம், சம் டத்திேல

ம் எ த்

தாித்தல் ேவண் ம்?
ைவத் க்ெகாண்

22. வி திைய எந்தத் திக்கு கமாக இ ந் ெகாண்
வடக்கு கமாகேவ
ேவண் ம்.
23. வி திைய எப்ப

ம், கிழக்கு

கமாகேவ

தாித்தல்

தாித்தல் ேவண் ம்?

ம் இ ந்

ெகாண்

தாித்தல்

தாித்தல் ேவண் ம்?

நிலத்திேல சிந்தா வண்ணம் அண்ணாந் 'சிவசிவ' என்
ந விரல் ன்றினா ம் ெநற்றியிேல தாித்தல் ேவண் ம்.
24. வி தி நிலத்திேல சிந்தினால் யா

ெசால் , வலக்ைகயின்

ெசய்தல் ேவண் ம்?

சிந்திய வி திைய எ த் விட் , அந்த இடத்ைதச் சுத்தம் ெசய்தல் ேவண் ம்.
25. நடந் ெகாண்டாயி
தாிக்கல் ஆகா .

ம், கிடந் ெகாண்டாயி

ம் வி தி தாிக்கலாமா?

26. எக்காலங்களிேல வி தி ஆவசியமாகத் தாித் க் ெகாள்ளல் ேவண் ம்?
நித்திைர ெசய்யப் கும் ேபா ம், நித்திைர விட்ெட ந்த உட
ெசய்த உட

ம், தந்த சுத்தம்

ம், சூாியன் உதிக்கும் ேபா ம், அத்தமிக்கும் ேபா ம், ஸ்நானஞ் ெசய்த
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உட ம், ேபாசனத் க்குப் ேபாம் ேபா ம், ேபாசனஞ் ெசய்த பின்
ஆவசியமாகத் தாித் க் ெகாள்ளல் ேவண் ம்.
27. ஆசாாியர் ஆயி

ம், சிவன யார் ஆயி

ம் வி தி

ம் வி தி தந்தால், எப்ப

வாங்கல்

ேவண் ம்?
ன் தரம் ஆயி ம், ஐந் தரம் ஆயி ம் நமஸ்காித் , எ ந்
இரண் ைககைள ம் நீட் வாங்கல் ேவண் ம்.
28. வி தி வாங்கித் தாித் க் ெகாண்ட பின் யா
ன் ேபால் மீண் ம் நமஸ்காித்தல் ேவண் ம்.
29. சுவாமி

ன்

ம், கு

தாித்தல் ேவண் ம்?
கத்ைதத் தி ப்பி நின்

ன்

கும்பிட் ,

ெசய்தல் ேவண் ம்?

ம், சிவன யார்

ன்

ம் எப்ப

நின்

வி தி

தாித்தல் ேவண் ம்.

30. வி தி தாரணம் எத்தைன வைகப்ப ம்?
உத்
( உத்

ளனம், திாி ண்டரம் என இரண்

வைகப்ப ம்.

ளனம் = நீர் கலவா , திாி ண்டரம் =

ன்

குறி)

31. திாி ண்டரந் தாிக்கத் தக்க தானங்கள் யாைவ?
சிரம், ெநற்றி, மார் , ெகாப் ழ்,

ழந்தாள்கள் இரண் , யங்கள் இரண் ,

ழங்ைககள் இரண் , மணிக்கட் கள் இரண் , விலாப் றம் இரண் ,
க த் என் ம் பதினா மாம்.

கு,

இைவக ள், விலாப் றம் இரண்ைட ம் நீக்கிக் கா கள் இரண்ைட ம்
ெகாள்வ ம் உண் . ழங்ைககைள ம் மணிக்கட் கைள ம் நீக்கிப் பன்னிர்ண்
தானங் ெகாள்வ ம் உண் .
32. திாி ண்டரந் தாிக்கும் இடத் , ெநற்றியில் எவ்வள

நீளந் தாித்தல் ேவண் ம்?

இரண் கைடப்
வ எல்ைலவைர ந் தாித்தல் ேவண் ம், அதிற் கூ னா
குைறந்தா ங் குற்றமாம்.
33. மார்பி

ம் யங்களி

ம் எவ்வள

நீளந் தாித்தல் ேவண் ம்?

ங்
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அவ்வாறங்குல நீளந் தாித்தல் ேவண் ம்.
(அங்குலம் = 2.5 ெச.மீ)
34. மற்ைறத் தானங்களில் எவ்வள நீளந் தாித்தல் ேவண் ம்.
ஒவ்ேவார் அங்குல நீளந் தாித்தல் ேவண் ம்.
35 ன் குறிகளின் இைடெவளி எவ்வளவினதாய் இ த்தல் ேவண் ம்?
ஒவ்ேவார் அங்குல அளவினதாய் இ த்தல் ேவண் ம். ஒன்ைற ஒன் தீண்டல்
ஆகா .
------------4. சிவ

லமந்திர இயல்

36. ைசவசமயிகள் நியமமாகக் ெசபிக்க ேவண் ய சிவ
பஞ்சாக்ஷரம்.(தி ைவந்ெத த் ).
37.
ம

லமந்திரம் யா ?

பஞ்சாக்ஷர ெசபஞ் ெசய்தற்கு ேயாக்கியர் ஆவார் யாவர்?
பான ம், மாமிச ேபாசன ம் இல்லாதவராய், ஆசாரம் உைடயவராய்,

சிவதீ?க்ஷ ெபற்றவராய் உள்ளவர்.
38.

பஞ்சாக்ஷரத்திேல எத்தைன உ

ற்ெறட்

உ வாயி

ம், பத்

39. எந்த திக்கு கமாக இ ந்
கிழக்கு
40. எப்ப

கமாகேவ
இ ந்

நியமமாகச் ெசபித்தல் ேவண் ம்?

உ வாயி

ெசபித்தல் ேவண் ம்?

ம், வடக்கு

கமாகேவ

உள்ேள வல றங்காைல ைவத் , இரண்

41. எப்ப

ம் இ ந்

ெசபித்தல் ேவண் ம்.

ெசபித்தல் ேவண் ம்?

ழந்தாள் இரண்ைட ம் மடக்கி, காேலா
நிமிர்ந்தி ந்

ம் நியமமாகச் ெசபித்தல் ேவண் ம்.

காைல அடக்கி, இடத்ெதாைடயின்

கண்க

ம்

க்கு

னிையப் ெபா ந்த,

ெகாண் , ெசபித்தல் ேவண் ம்.
இ ந்

ெசபிக்கல் ஆகா ?

சட்ைட இட் க்ெகாண் ம், தைலயிேல ேவட்
ேபார்த் க்ெகாண் ஞ் ெசபிக்கல் ஆகா .

கட் க் ெகாண் ம்,
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42. ெசபஞ் ெசய் ம் ெபா
மனம் எங்ேக அ ந்திக் கிடத்தல் ேவண் ம்?
சிவெப மான் இடத்திேல அ ந்திக் கிடத்தல் ேவண் ம்.
43. நிற்கும் ெபா
ெபா

ம், நடக்கும்ெபா

ம், இ க்கும் ெபா

ம், மற்ைற எத்ெதாழிைலச் ெசய் ம் ெபா

ேவண் ம்?
உயி க்கு உயிராகிய சிவெப மா
ேவண் ம்.
44. மாிக்கும் ெபா

எப்ப

ம், கிடக்கும்

ம் மனைச எதிேல பதித்தல்

ைடய தி வ களிேலேய மனைசப் பதித்தல்

மாித்தல் ேவண் ம்?

ேவ ஒன்றி ம் பற் ைவயா , சிவெப மான் இடத்திேல பற் ைவத் , தமிழ்
ேவதத்ைதக் ேகட் க் ெகாண் ம்
பஞ்சாக்ஷரத்ைத உச்சாித் க் ெகாண் ம் மாித்தல்
ேவண் ம்.
-----------------5. நித்திய க ம இயல்
45. நாேடா ம் நியமமாக எந்த ேநரத்தில் நித்திைர விட்ெட தல் ேவண் ம்?
சூாியன் உதிக்க ஐந் நாழிைகக்கு ன்ேன நித்திைர விட்ெட தல் ேவண் ம்.
46. நித்திைர விட்ெட ந்த டன் யா ெசய்தல் ேவண் ம்?
வி தி தாித் ச் சிவெப மாைனத் ேதாத்திரஞ் ெசய் ெகாண்
ப த்தல் ேவண் ம்.

பாடங்கைளப்

மலசேமாசனம்
47. அதற்குப் பின் யா ெசய்யத் தக்க ?
மலசல ேமாசனஞ் ெசய்யத்தக்க .
48. எவ்விடத்தில் மலசலங் கழித்தல் ேவண் ம்?
தி க்ேகாயி க்குத் ரமாய் உள்ள தனி இடத்தில் மலசலங் கழித்தல் ேவண் ம்.
49. எவ்விடத்தில் மலசலங் கழித்தல் ஆகா ?
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வழியி

ம், குழியி

ம், நீர்நிைலகளி

இடத்தி

ம், சு காட்

அ கம்

மியி

இடத்தி

ம், மைலயி

ம்,

ம், நீர்க்கைரயி

ந்ேதாட்டத்தி

ம், மரநிழ

ம், பசு மந்ைத நிற்கும் இடத்தி

ம், ற்றி

ெகாண்

ம்,

ம், அ வி பா ம்

மலசலங் கழித்தல் ேவண் ம்?

பக ேல வடக்கு கமாக ம், இரவிேல ெதற்கு
மலசலங் கழித்தல் ேவண் ம்.
இ ந்

ம், உ த நிலத்தி

ம், மலசலங் கழித்தல் ஆகா .

50. எந்தத் திக்கு கமாக இ ந்

51. எப்ப

ம், ேகாமயம் உள்ள

கமாக ம் இ ந்

ெகாண்

மலசலங் க்ழித்தல் ேவண் ம்?

தைலய ங் கா கைள ம் வஸ்திரத்தினாேல சுற்றி, க்கு
ெகாண் ெமௗனமாக இ ந் மலசலங் கழித்தல் ேவண் ம்.

னிையப் பார்த் க்

ெசௗசம்
52. மலசலங் கழித்த டன் யா

ெசய்தல் ேவண் ம்?

எ ந் , சலக்கைரைய அைடந் , சலத் டன் ஒ
ெகாண் ெசௗசஞ் ெசய்தல் ேவண் ம்.
53. ெசௗசம் எப்ப
மண்
ஐந்

க்கு இப்பால் இ ந்

ெசய்தல் ேவண் ம்?

ஞ் சல ம் ெகாண் , இடக்ைகயினாேல குறியில் ஒ

தரதிற்கு ேம

ைகைய ஞ் ேசர்த்

ஏ

ெசய்தபின் யா

அவ்விடத்ைத விட்

ம் இடக்ைகைய

தர ஞ் சுத்தி ெசய் , சகனத்ைதத்

கால்கைள ழங்கால் வைர ம், ைககைள
தல் ேவண் ம்.

54. இப்ப

தர ம், குதத்தில்

ம், இடக்ைகைய இைடயிடேய ஒ தர ம், பின்

பத் த் தர ம், இரண்
ைடத்
தரங் க

சா

ழங்ைக வைர ம் ஒவ்ெவா

ெசய்தல் ேவண் ம்?

ேவெறா

ைறயிேல ேபாய், வாைய ம், கண்கைள ம்,

நாசிைய ம், கா கைள ம், ைக கால்களில் உள்ள நகங்கைள ஞ் சுத்தி ெசய் ,
எட் த் தரஞ் சலம் வாயிற்ெகாண் , இடப் றத்திேல ெகாப்பளித்தல் ேவண் ம்.
55. வாய் ெகாப்ப்ளித்த பின் யா
தைலக்கட் இல்லாமல் ன்

ெசய்தல் ேவண் ம்?
ைற ஆசமனஞ் ெசய்தல் ேவண் ம்.
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56. ஆசமனம் எப்ப

ெசய்தல் ேவண் ம்?

வலக்ைகைய விாித் ப் ெப விரைல ஞ் சி விரைல ம் பிாித் விட் , ெப விரல்
அ யில் சார்ந்த உ ந்தமிழ்ந் சலத்ைத ஆசமித்தல் ேவண் ம்.
57. ெசௗசத் க்குச் சமீபத்தில் சலம் இல்ைலயானால் யா

ெசய்தல் ேவண் ம்?

பாத்திரத்திேல சலம் ெகாண் , ஓாிடத்தில் ைவத் க் ெகாண் , மலசலங் கழித்
ெசௗசஞ் ெசய் விட் பாத்திரத்ைதச் சுத்தி ெசய் , சலங்ெகாண் , வாய்
ெகாப்ப்ளித் க் கால் க
தல் ேவண் ம்.
தந்த சுத்தி
58. ெசௗசத் க்குப் பின் யா
தந்தசுத்தி ெசய்யத் தக்க .

ெசய்யத்தக்க ?

59. எதனாேல தந்த சுத்தி ெசய்தல் ேவண் ம்?
சலத்தினாேல க வப் ெபற்ற பற்ெகாம்பினாேல
சுத்தி ெசய்தல் ேவண் ம்.
60. எந்தத் திக்கு

கமாக இ ந்

கிழக்கு க்மாகேவ
ேவண் ம்.
61. தந்த சுத்தி எப்ப

ம், இைலயினா

ந் தந்த

தந்த சுத்தி ெசய்தல் ேவண் ம்?

ம், வடக்கு

கமாகேவ

ம், இ ந்

தந்த சுத்தி ெசய்தல்

ெசய்தல் ேவண் ம்?

பல் ன் றத்ேத ம் உள்ேள ம் ெசவ்ைவயாகச் சுத்தி ெசய் , ஒ
இரண்டாகப் பிளந் , அவற்றினாேல நாக்ைக வழித்
சலம் வாயிற் ெகாண்
ைக கால்கைள ங் க

ேல

கழிைய

இடப் றத்திேல ேபாட்

பன்னிரண் தரம் இடப் றத்திேல ெகாப்பளித் ,
தல் ேவண் ம்.

62. நின் ெகாண்டாயி
பண்ணல் ஆகா .

ம் இ ந்

ெகாண்டாயி

ஸ்நானம்
63. தந்த சுத்திக்குப்பின் யா
ஸ்நானஞ் ெசய்யத்தக்க .

ெசய்யத்தக்க ?

விட் ,

கத்ைத ங்

ம் தந்த சுத்தி பண்ணலாமா?
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64. ஸ்நானஞ் ெசய்யத்தக்க நீர் நிைலகள் யாைவ?
ஆ , ஓைட, குளம், ேகணி, மடம்
65. ஸ்நானஞ் ெசய்

ன் யா

த யைவயாம்.

ெசய்தல் ேவண் ம்?

ெகௗபீனத்ைதக் கசக்கிப் பிழிந்

தாித் , இரண்

ைககைள ம் க வி,

ேவட் ையத் ேதாய்த் அலம்பித் தாித் , உடம்ைபச் சலத்தினாேல க வி,
ெசவ்ைவயாகத் ேதய்த் க் ெகாள்ளல் ேவண் ம்.
66. எவ்வளவினதாக ஆகிய சலத்தில் இறங்கி ஸ்நானஞ் ெசய்தல் ேவண் ம்?
ெதாட் ழ் அளவினதாகிய சலத்திேல இறங்கி ஸ்நானஞ் ெசய்தல் ேவண் ம்.
67. எந்த திக்கு

கமாக நின்

ஸ்நானஞ் ெசய்தல் ேவண் ம்?

நதியிேல ஆனால் அதற்கு எதிர் கமாக நின் ம், குளம் த யவற்றிேல ஆனால்
வடக்கு கமாகேவ ம் நின் ம் ஸ்நானஞ் ெசய்தல் ேவண் ம்.
68. சலத்திேல எப்ப

கல் ேவண் ம்?

ஆசமனஞ் ெசய் , இரண்
கண்கைள ம் இரண்
ந விரல்களினா ம்
69. இப்ப

ெப விரல்களினா

ம், இரண்

கட் விரல்களினா ம், இரண் நாசிகைள ம் இரண்
க் ெகாண் சிவெப மாைனச் சிந்தித்
கல் ேவண் ம்.

கின உடேன யா

ஆசமனஞ் ெசய்
ஈரத்ைதத்

கா கைள ம் இரண்

ெசய்தல் ேவண் ம்?

ெகாண் , கைரயில் ஏறி, ேவட் ையப் பிழிந்

தைலயில்

வட் , உடேன ெநற்றியில் வி தி தாித் , உடம்பில் உள்ள ஈரத்ைதத்

வட் க் கு மிைய

த் , ஈரக் ெகௗபீனத்ைதக் கைளந் , உலர்ந்த ெகௗபீனத்ைதத்

தாித் , இர்ண் ைககைள ங் க வி, உலர்ந்த வஸ்திரத்ைதத் தாித் க்ெகாண் , ஈர
வஸ்திரத்ைத ம் ெகௗபீனத்ைத ம் உல ம்ப ெகா யிேல ேபாடேவண் ம்.
70. சிரஸ்நானஞ் ெசய்ய இயலாதவர் யா
கண்ட ஸ்நானேம

ம், க ஸ்நானேம

71. கண்ட ஸ்நானம் ஆவ

ெசய்தல் ேவண் ம்?

ஞ் ெசய்தல் ேவண் ம்.

யா ?

சலத்தினாேல க த்தின் கீேழ க வி, க வா
வஸ்திரத்தினாேல ஈரம் ப ம்ப
ைடப்ப .

எஞ்சிய உடம்ைப நைனந்த
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72. க

ஸ்நானமாவ

யா ?

சலத்தினாேல அைரயின் கீேழ க வி, க வா
வஸ்திரத்தினாேல ஈரம் ப ம்ப
ைடப்ப .

எஞ்சிய உடம்ைப நைனந்த

அ ட்டானம்
73. ஸ்நானத் க்குப்பின் யா ெசய்தல் ேவண் ம்?
சுத்த சலம் ெகாண் அ ட்டனம் பண்ணி பஞ்சாக்ஷர ெசபஞ் ெசய்
பண்ணல் ேவண் ம்.

ேதாத்திரம்

ேபாசனம்
74. அ ட்டானத்திற்குப்பின் யா
ேபாசனஞ் ெசய்யத்தக்க .

ெசய்யத்தக்க ?

75. ேபாசன பந்திக்கு ேயாக்கியர் ஆவார் யாவார்?
ம பான ம், மாமிச ேபாசன ம் இல்லாதவராக ம், சமசாதியாரா ம், ஆசாரம்
உைடயவரா ம் உள்ளவர்.
76. எவர்கள் இடத்திேல ேபாசனம் பண்ணல் ஆகா ?
தாழ்ந்த சாதியார் இடத்தி
இடத்தி

ம், கள்

க் கு ப்பவர் இடத்தி

ம், ஆசாரம் இல்லாதவர் இடத்தி

ம், மாமிசம் சிப்பவர்

ம் ேபாசனம் பண்ணல் ஆகா .

77. இவர்கள் கா ம்ப ேபாசனம் பண்ணலாமா?
ேபாசனம் பண்ணல் ஆகா .
78. எவ்வைகப்பட்ட தானத்தில் இ ந் ேபாசனம் பண்ணல் ேவண் ம்?
ேகாமயத்தினாேல ெம கப்பட்ட தானத்தில் இ ந் ேபாசனம் பண்ணல் ேவண் ம்.
79. ேபாசனத் க்கு உாிய பாத்திரங்கள் யாைவ?
வாைழயிைல, பலாவிைல, ன்ைனயிைல, பாதிாியிைல, தாமைரயிைல
என்பனவாகும்.
80. ேபாசன பாத்திரங்கைள யா

ெசய்தபின் ேபாடல் ேவண் ம்?
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சலத்தினாேல நன்றாகக் க வியபின் ேபாடல் ேவண் ம்.
81. வாைழயிைலைய எப்ப ப் ேபாடல் ேவண் ம்?
தண் உாியாமல் அத ைடய அ வலப்பக்கத்திேல ெபா ந் ம்ப
ேவண் ம்.
82. இைல ேபாட்ட பின் யா

ேபாடல்

ெசய்ய ேவண் ம்?

அதிேல சலத்தினாேல பேராஷித் , லவணம், கறி, அன்னம், ப ப் , ெநய்
இவற்ைறப் பைடத்தல் ேவண் ம்.
83. ேபாசனம் பண்

ம் ேபா

எப்ப

இ த்தல் ேவண் ம்?

ண்வார்த்ைத ேபசாம ம், சிாியாம ம், ங்காம ம், அைசயாம
மடக்கிக் ெகாண் ெசவ்ைவயாக இ த்தல் ேவண் ம்.

ம், கால்கைள

84. ேபாசனம் எப்ப ப் பண்ணல் ேவண் ம்?
அன்னத்திேல பிைசயத்தக்க பாகத்ைத வலக்ைகயினாேல வலப்பக்கத்திேல ேவறகப்
பிாித் ப் ப ப் , ெநய்ேயா

பிைசந்

ன்ேபால் பிாித் , ளிக்கறிேயா

சிந்தாமல் சித்தல் ேவண் ம். அதன்பின் சிறி

ஆயி

ம் இரசத்ேதா

ஆயி

ம், பிைசந் ,

சித்தல் ேவண் . அதன்பின் ேமாேரா பிைசந் , சித்தல் ேவண் ம். கறிகைள
இடயிைடேய ெதாட் க் ெகாள்ளல் ேவண் ம். இைலயி ம் ைகயி ம் பற்றறத்
ைடத் ப் சித்தபின், ெவந்நீேர
85. ேபாசனம் பண்
இைலயின்

ம் ேபா

ம், தண்ணீேர

ம் பானம் ப கல் ேவண் ம்.

உமியத்தக்கைத எங்ேக உமிழ்தல் ேவண் ம்?

ற்பக்கத்ைத, மிதத்தி, அதன் கீழ் உமிழ்தல் ேவண் ம்.

86. ேபாசனம் பண் ம் ேபா மனத்ைத எதிேல இ த் தல் ேவண் ம்?
சிவெப மா ைடய தி வ யிேல இ த் தல் ேவண் ம்.
87. ேபாசனம்
எ ந்

ந்த டன் யா

ெசய்தல் ேவண் ம்?

ட் க்குப் றத்ேத ேபாய்க் ைககைளக் க வி, சலம் வாயிற் ெகாண் ,

பதினா தரம் இடப் றத்திேல ெகாப் ளித் , வாைய ம் ைககைள ம் கால்கைள ம்
க
தல் ேவண் ம்.
88. உச்சிட்டத்ைத எப்ப

அகற்றல் ேவண் ம்?
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இைலைய எ த் எறிந் விட் , ைக க விக்ெகாண் , உச்சிட்டத்தானத்ைதக்
ேகாமயஞ் ேசர்ந்த சலந்ெதளித் ெம கிப் றத்ேத ேபாய்க் க விவிட் ப் பின் ம்
அந்தத்தானத்தில் சலந்ெதளித் விடல் ேவண் ம்.
89. உச்சிட்டத்தானத்ைத எப்ப

ெம குதல் ேவண் ம்?

இைடயிேல ைகையஎடாம ம், ன் தீண் ய இடத்ைத பின் தீண்டாம
ள்ளி இல்லாம ம் ெம குதல் ேவண் ம்.

ம்,

ப த்தல்
90. ேபாசனத்திற்குப் பின் யா ெசய்யத்தக்க ?
உபாத்தியாயர் இடத்ேத கல்வி கற்கத்தக்க .
இரவிற் ெசய் ங் க மம்
91. சூாியன் அஸ்தமிக்கும் ேபா

யா

ெசய்தல் ேவண் ம்?

மலசல விேமாசனஞ் ெசய் , ெசௗச ம் ஆசமன ம் பண்ணி, வி தி தாித் ,
சிவெப மாைன வணங்கித் ேதாத்திரஞ் ெசய்
ப த்தல் ேவண் ம்.
92. அதன்பின் யா
ேபாசனஞ் ெசய் ,
ேவண் ம்.

ெகாண் , விளக்கிேல பாடங்கைளப்

ெசய்தல் ேவண் ம்?
தரம் உலாவி, சிறி

ேநரஞ் ெசன்றபின், சயனித்தல்

93. எப்ப ச் சயனித்தல் ேவண் ம்?
கிழேக ஆயி ம், ேமற்ேக ஆயி ம் தைலைவட்த், சிவெப மாைனச் சிந்த்தித் க்
ெகாண் வலக்ைக ேமலாகச் சயனித்தல் ேவண் ம். வடேக தைல ைவத்தல் ஆகா .
94. எப்ேபா எ ந் விடல் ேவண் ம்?
சூாியன் உதிக்க ஐந் நாழிைகக்கு ன்ேன எ ந் விடல் ேவண் ம்.
-------------------6. சிவாலய தாிசன இயல்
95. சிவெப மாைன வழிப தற்கு உாிய

க்கிய ஸ்தானம் யா ?
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தி க்ேகாயில்.
96. தி க்ேகாயி

க்கு எப்ப ப் ேபாதல் ேவண் ம்?

ஸ்தானஞ் ெசய் ேதாய்த் லர்ந்த வஸ்திரந்தாித் , வி தி இட் க்ெகாண் ,
ேபாதல் ேவண் ம்.
97. தி க்ேகாயி

க்குச் சமீபித்த உடேன யா

ெசய்தல் ேவண் ம்?

ல ங்கமாகிய தி க்ேகா ரத்ைதத் தாிசித் , இரண்

ைககைள ஞ் சிரசிேல

குவித் , சிவநாமங்கைள உச்சாித் க் ெகாண் , உள்ேள ேபாதல் ேவண் ம்.
98. தி க்ேகாயி ன் உள்ேள ேபான டன் யா ெசய்தல் ேவண் ம்?
ப பீடத் க்கு இப்பால் நமஸ்காரம் பண்ணல் ேவண் ம்.
99. கிழக்கு ேநாக்கிய சந்நிதானத்தி

ம், ேமற்கு ேநாக்கிய சந்நிதானத்தி

ம், எந்தத்

திக்கிேல தைலைவத் நம்ஸ்காரம் பண்ணல் ேவண் ம்?
வடக்ேக தைலைவத் நமஸ்காரம் பண்ணல் ேவண் ம்.
100. ெதற்கு ேநாக்கிய சந்நிதானத்தி

ம், வடக்கு ேநாக்கிய சந்நிதானத்தி

ம், எந்தத்

திக்கிேல தைலைவத் நமஸ்காரம் பண்ணல் ேவண் ம்?
கிழக்ேக தைல ைவத் நமஸ்காரம் பண்ணல் ேவண் ம்.
101. எந்த திக்குக்களிேல கால் நீட் நமஸ்காரம் பண்ணல் ஆகா ?
கிழக்கி ம் வடக்கி ம் கால் நீட் நமஸ்காரம் பண்ணல் ஆகா .
102. ஆடவர்கள் என்ன நமஸ்காரம் பண்ணல் ேவண் ம்?
அட்டாங்க நமஸ்காரம் பண்ணல் ேவண் ம்.
103. அட்டாங்க நமஸ்காரமாவ

யா ?

தைல, ைக இரண் , ெசவி இரண் , ேமாவாய், யங்கள் இரண்
அவயவ ம் நிலத்திேல ெபா ந் ம்ப வணங்குதல்.
104. ெபண்கள் என்ன நமஸ்காரம் பண்ணல் ேவண் ம்?
பஞ்சாங்க நமஸ்காரம் பண்ணல் ேவண் ம்.
105. பஞ்சாங்க நமஸ்காரமாவ

யா ?

என்

ம் எட்
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தைல, ைக இரண் , ழந்தாள் இரண்
ெபா ந் ம்ப வணங்குதல்.

என்

ம் ஐந்

அவயவ ம் நிலத்திேல

106. நமஸ்காரம் எத்தைன தரம் பண்ணல் ேவண் ம்?
ன்

தரமாயி

ம், ஐந்

தரமாயி

ம், ஏ

தரமாயி

பண்ணல் ேவண் ம். ஒ தரம், இ தரம் பண்

ம், ஒன்ப

தரமாயி

ம்

தல் குற்றம்.

107. நமஸ்காரம் பண்ணியபின் யா ெசய்தல் ேவண் ம்?
பிரதக்ஷணம்(வலம் வ தல்) பண்ணல் ேவண் ம்.
108. எப்ப பிரதக்ஷணம் பன்னல் ேவண் ம்?
இரண் ைககைள ம் சிரசிேல ம் மார்பிேல ங் குவித்

சிவநாமங்கைள

உச்சாித் க்ெகாண் , கால்கைள ெமல்ல ைவத் ப் பிரதக்ஷணம் பண்ணல் ேவண் ம்.
109. பிரதக்ஷ?ணம் எத்தைன தரம் பண்ணல் ேவண் ம்?
ன் தரமாயி ம், ஐந்
பண்ணல் ேவண் ம்.

தரமாயி

110. சுவாமி சந்நிதானங்கைள எந்த

ம், ஏ

தரமாயி

ம், ஒன்ப

தரமாயி

ம்

ைறயாகத் தாிசனஞ் ெசய்தல் ேவண் ம்?

ன் விக்கிேனசுரைரத் தாிசனஞ் ெசய் , பின் சிவ ங்கப் ெப மாைன ம்
உமாேதவியாைர ந் தாிசனஞ் ெசய் , பின் சிவ ங்கப் ெப மாைன ம்
உமாேதவியாைர ந் தாிசனஞ் ெசய் , வி தி வாங்கித் தாித் க் ெகாண் , அதன் பின்
சபாபதி, தக்ஷ?ணா ர்த்தி, ேசாமாஸ்கந்தர், சந்திரேசகரர், சுப்பிரமணியர்
ர்த்திகைளத் தாிசனஞ் ெசய்தல் ேவண் ம்.
111. விக்ேனசுரைரத் தாிசிக்கும் ெபா
ட் யாகப் பி த்த இரண்
வலக்காைத இடக்ைகயினா
ன்

ைககளினா

யா

த ய

ெசய்தல் ேவண் ம்?

ம் ெநற்றியிேல

ன்

ம், இடக்காைத வலக்ைகயினா

ைற குட் ,

ம் பி த் க் ெகாண் ,

ைற தாழ்ந்ெத ந் , கும்பிடல் ேவண் ம்.

112. சந்நிதானங்களிேல தாிசனம் பண்

ம் ெபா ெதல்லாம் யா

ெசய்தல்

ேவண் ம்?
இரண் ைககைள ஞ் சிரசில் ஆயி ம் மார்ப்பில் ஆயி
மனங் கசித்
கத் ேதாத்திரஞ் ெசய்தல் ேவண் ம்.

ம் குவித் க்ெகாண் ,
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113. எந்தக் காலத்தில் சுவாமி தாிசனஞ் ெசய்யல் ஆகா ?
அபிேஷகம், நிேவதனம்

த யைவ நடக்கும் ெபா

தாிசனஞ் ெசய்யல் ஆகா .

114. அபிேஷக காலத்தில் பிரதக்ஷ?ண நமஸ்காரங்க
அப்ெபா
உட்பிரகாரத்திேல பண்ணல் ஆகா .
115. தாிசனம்

ந்த டன் யா

ம் பண்ணல் ஆகாதா?

ெசய்தல் ேவண் ம்?

சண்ேடசுரர் சந்நிதிைய அைடந் கும்பிட் , ன்
பலத்ைதத் த ம் ெபா ட் ப் பிரார்த்தித்தல் ேவண் ம்.
116. சண்ேடசுர தாிசனத்தின் பின் யா

ைற ைக ெகாட் , சிவதாிசன

ெசய்தல் ேவண் ம்?

சிவசந்நிதானத்ைத அைடந் , நமஸ்காரம் பண்ணி, இ ந் ,
இயன்ற உ ச்ெசபித் க் ெகாண் , எ ந் ,

பஞ்சாக்ஷரத்தில்

ட் க்குப் ேபாதல் ேவண் ம்.

117. நித்திய ம் நியமமாக ஆலய தாிசனஞ் ெசய்ய இயலாதவர் யா

ெசய்தல்

ேவண் ம்?
ேசாமவாரம், மங்களவாரம், சுக்கிரவாரம், பிரேதாஷம், ெபளர்ணிைம, அமாவாைச,
தி வாதிைர, கார்த்திைக, மாசப்பிறப் , சூாியகிரகணம், சந்திர கிரகணம், சிவராத்திாி,
நவராத்திாி த ய ண்ணிய காலங்களிலாயி ம் தாிசனஞ் ெசய்தல் ேவண் ம்.
118. தி க்ேகாயி ேல ெசய்யத் தகாத குற்றங்கள் யாைவ?
ஆசாரம் இல்லா
கழித்தல்,

ேபாதல், கால் க வா

க்குநீர் சிந் தல், ஆசனத்

ேபாதல், எச்சில் உமிழ்தல், மலசலங்

இ த்தல், சயனித்தல், காைல நீட் க் ெகாண்

இ த்தல், மயிர் ேகாதி

த்தல், சூதாடல், பாக்கு ெவற்றிைல உண்டல், சிரசிேல

வஸ்திரந் தாித் க்ெகாள்

தல், ேதாளிேல உத்திாீயம் இட் க் ெகாள்

இட் க் ெகாள்

தல், விக்கிரகத்ைதத் ெதா தல், நி மா யத்ைதக் ( சித் க் கழித்த

ெபா ள்) கடத்தல், நி மா யத்ைத மிதித்தல்,
என்

தல், சட்ைட

ம் இைவகளின் நிழைல மிதித்தல்,

பி

சத்தம்பம் ப பீடம் விக்கிரகம்

ண் வார்த்ைத ேபசல், சிாித்தல், சண்ைட

இ தல் விைளயா தல், சுவாமிக்கும் ப பீடத் க்குங் கு க்ேக ேபாதல்
த யைவகளாம்.
---------------------------------------------------
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7. தமிழ் ேவத இயல்
119. ைசவசமயிகள் ஓத ேவண் ய தமிழ் ேவதங்கள் எைவ?
ேதவாரம், தி வாசகம் என்

ம் இரண் மாம்.

120. ேதவாரஞ் ெசய்த ளினவர் யாவர்?
தி ஞானசம்பந்த
என் ம் வர்.

ர்த்தி நாயனார், தி நா க்கரசு நாயனார், சுந்தர

ர்த்தி நாயனார்

121. தி வாசகஞ் ெசய்த ளினவர் யாவர்?
மாணிக்கவாசக சுவாமிகள்.
122. தி ஞானசம்பந்த ர்த்தி நாயனார் எங்ேக தி வவதாரஞ் ெசய்த ளினார்?
ேசாழநாட் ல் உள்ள சீர்காழியிேல ைவதிகப் பிராமண குலத்திேல தி வவதாரஞ்
ெசய்த ளினார்.
123. தி நா க்கரசு நாயனார் எங்ேக தி வவதாரஞ் ெசய்த ளினார்?
தி
ைனப்பா நாட் ல் உள்ள தி வா
தி வவதாரஞ் ெசய்த ளினார்.

ாிேல ேவளாளர் குலத்திேல

124. சுந்தர ர்த்தி நாயனார் எங்ேக தி வவதாரஞ் ெசய்த ளினார்?
தி
ைனப்பா நாட் ல் உள்ள தி நாவ ாிேல சிவப்பிராமண குலத்திேல
தி வவதாரஞ் ெசய்த ளினார்.
125. மாணிக்கவாசக சுவாமிகள் எங்ேக தி வவதாரஞ் ெசய்த ளினார்?
பாண் நாட் ல் உள்ள தி வாத ாிேல அமாத்தியப் பிராமண குலத்திேல
தி வவதாரஞ் ெசய்த ளினார்.
126. தி ஞானசம்பந்த

ர்த்தி நாயனார்

த ய நால்வ ம் எவ்வா

ெப வார்கள்?
ைசவ சமய குரவர்கள் எனப் ெபயர் ெப வார்கள்.

ெபயர்
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127. யா

காரணத்தினால் இவர்கள் ைசவசமய குரவர்கள் எனப் ெபயர்

ெப வார்கள்?
பல அற் தங்கைளக் ெகாண் ைசவசமயேம ெமய்ச்சமயம் என்
தாபித்தப யினாேல ைசவசமய குரவர்கள் எனப் ெபயர் ெப வார்கள்.
128. தி ஞானசம்பந்த
தி

ர்த்தி நாயனார் இடத்தில் விளங்கிய அற் தங்கள் யாைவ?

(1) ன்றாம் வயசிேல உமாேதவியார் கறந்
ைலப்பாைல உண்ட .

ெபாற் கிண்ணத்தில் ஊட் ய

(2) சிவெப மானிடத்திேல ெபாற்றாள ம்,

த் ப் பல்லக்கும்,

த் க் குைட ம்,

த் ப் பந்த

த் ச் சின்ன ம்,

ம், உலவாக்கிழி ம், ப க்காசும் ெபற்ற .

(3) ேவதாரணியத்திேல ேவதங்களினாேல ட்டப் பட் த் தி நா க்கரசு
நாயனா ைடய தி ப்பதிகத்தினாேல திறக்கப்பட்ட தி க்கத அைடக்கப்பா ன .
(4) பாைல நிலத்ைத ெநய்தல் நிலம் ஆகும்ப
(5) பாண் ய

பா ன .

க்குக் கூைன ஞ் சுரத்ைத ம் ேபாக்கின .

(6) சமணர்கள் எதிேர ேதவாரத் தி ேவட்ைட அக்கினியிேல ேபாட் ப்
பச்ைசயாக எ த்த .
(7) ைவைகயாற்றிேல தி ேவட்ைடப் ேபாட்
(8) த்த நந்தி ைடய தைலயிேல இ
(9) ஆற்றிேல தா ம் அ யார்க
ேசர்த்த .

எதிர் ஏ ம்ப

ெசய்த .

இ க்கச் ெசய்த .

ம் ஏறிய ஓடத்ைதத் தி ப்பதிகத்தினாேல கைர

(10)ஆண் பைனகைளப் ெபண் பைனகள் ஆக்கின .
(11) விஷத்தினால் இறந்த ெசட் ைய உயிர்ப்பித்த .
(12) விஷத்தினால் இறந்த ெபண்ணி

ைடய எ

ம்ைபப் ெபண் ஆக்கின .

(13) தம தி க்கல்யாணம் தாிசிக்க வந்தவர்கள் எல்லாைர ந் தம்ேமா
அக்கினியிேல குவித்
த்தியிேல ேசர்த்த .
129. தி நா க்கரசு நாயனார் இடத்தில் விளங்கிய அற் தங்கள் யாைவ?
(1) சமணர்கள் ஏ
பிைழத்த .

நாள் சுண்ணாம்பைறயிேல

ட்டப்பட்

இ ந் ம் ேவவா

(2) சமணர்கள் ெகா த்த நஞ்சு கலந்த பாற்ேசாற்ைற உண் ஞ் சாவா
பிைழத்த .
(3) சமணர்கள் வி த்த யாைனயினால் வலஞ் ெசய்

வணங்கப்பட்ட .

(4) சமணர்கள் கல் ேல ேசர்த் க் கட் ச் ச த்திரத்திேல இட ம் அக்கல்ேல
ேதாணியாகக் கைர ஏறின .
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(5) சிவெப மானிடத்திேல ப க்காசு ெபற்ற .
(6) ேவதாரணியத்திேல ேவதங்களாேல
பா ன .

ட்டப்பட்ட தி க்கத

திறக்கப்

(7) விஷத்தினாேல இறந்த பிராமணப் பிள்ைளைய உயிர்ப்பித்த .
(8) காசிக்கு அப்பால் ஒ தடாகத்தின் உள்ேள
வாவின் ேமேல ேதான்றி கைர ஏறின .
130. சுந்தர

கித் தி ைவயாற்றில் ஒ

ர்த்தி நாயனாாிடத்தில் விளங்கிய அற் தங்கள் யாைவ?

(1) ெசங்கற்கைளப் ெபான்னாகப் ெபற் க் ெகாண்ட .
(2) சிவெப மான் ெகா த்த ளிய பன்னிராயிரம் ெபான்ைன வி த்தாசலத்தில்
உள்ள ஆற்றில் ேபாட் த் தி வா ாில் உள்ள குளத்திேல எ த்த .
(3) காேவாியா

பிாிந்

வழிவிடச் ெசய்த .

(4) தைல வி ங்கிய பிராமணப் பிள்ைளைய அம் தைல வாயினின் ம்
அைழத் க் ெகா த்த .
(5) ெவள்ைள யாைனயில் ஏறிக்ெகாண்

தி க்ைகலாசத் க்கு எ ந்த ளிய .

131. மாணிக்கவாசக சுவாமிகளிடத்தில் விளங்கிய அற் தங்கள் யாைவ?
(1) சிவெப மாேன நாிையக் குதிைர ஆக்கிக்ெகாண்
சுமந் அ ப ம்ப க்கும் ெபற் க் ெகாண்ட .
(2) த்தர்கைளத் த க்கத்தில் ெவன்
ைசவர்கள் ஆக்கிய .

வ ம்ப க்கும், மண்

ஊைமகள் ஆக்கிப் பின் ஊைம தீர்த் ச்

(3) பிறவி ெதா த் ஊைமயாய் இ ந்த ஒ ெபண்ைண ஊைம தீர்த் ப்
த்தர்கள் வினாவிய வினாக்க க்கு விைட ெசால் ம்ப ெசய்த .
(4) தம் ைடய தி வாசகத்ைத ம் தி க்ேகாைவயாைர ம் சிவெப மாேன
எ ந்த ளி வந் எ
ம்ப ெபற் க்ெகாண்ட .
(5) எல்லா ங் காணக் கனகசைபயின் உள்ேள குந்

சிவத்ேதா

கலந்த .

132. இந்த அற் தங்களினாேல யா விளங்குகின்ற ?
ைசவசமயேம ெமய்ச்சமயம் என்ப நன்றாக விளங்குகின்ற .
133. தமிழ் ேவதம் ஓ தற்கு ேயாக்கியர் யாவர்?
ம பான ம் மாமிச ேபாசன ம் இல்லாதவராய் ஆசாரம் உைடயவராய், சிவதீ?க்ஷ
ெபற்றவராய் உள்ளவர்.
134. தமிழ் ேவதத்ைத எப்ப

ஓதல் ேவண் ம்?
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சுத்தி ெசய்யப்பட்ட இடத்தில் பீடத்தின் ேமேல தமிழ் ேவத த்தகத்ைத ைவத் ,
அ ச்சித் , நமஸ்காரஞ் ெசய் , இ ந் ெகாண் , அன் டேன ஓ தல் ேவண் ம்,
த்தகத்ைத நிலத்திேல
ைவக்கல் ஆகா .

ம், ஆசனத்திேல

ம், ப க்ைகயிேல

ம், ம யிேல

ம்,

17. தமிழ் ேவதத்ைத அன் டேன நியமமாக ஓதினவர் யா ெப வர்?
சிவெப மா ைடய தி வ க் கீழ்ப் ேபாின்பத்ைதத் அ பவிப்பர்.
தி ச்சிற்றம்பலம்
ைசவவினாவிைட

தற் த்தகம்

ற் ப்ெபற்ற .

--------உ
கணபதி

ைண
ல
ஆ
க நாவலாின்
ைசவ வினா விைட : இரண்டாம் த்தகம்

1.பதி இயல்
1. உலகத் க்குக் க த்தா யாவர்?
சிவெப மான்.
2. சிவெப மான் எப்ப ப்பட்டவர்?
நித்திய ம், ச வவியாபக ம், அநாதிமல த்த ம், ச வஞ்ஞ ம், ச வகர்த்தா ம்,
நித்தியானந்த ம், சுவதந்திர மாய் உள்ளவர்.
3. நித்தியர் என்ப

த ய ெசாற்க

க்குப் ெபா ள் என்ன?

நித்தியர் = என் ம் உள்ளவர்; ச வவியாபகர் = எங்கும் நிைறந்தவர்;
அநாதிமல த்தர் = இயல்பாகேவ பாசங்களின் நீங்கினவர்: ச வஞ்ஞர் = எல்லாம்
அறிபவர்; ச வகர்த்தா =எல்லாம் ெசய்பவர்; நித்தியானந்தர் = என் ம்
மகிழ்ச்சி ைடயவர்; சுவதந்திரர்=தம்வய ைடயவர்.
4. சிவெப மான் ெசய் ம் ெதாழில்கள் எைவ?
பைடத்தல், காத்தல், அழித்தல், மைறத்தல், அ ளல் என்

ம் ஐந் மாம்.
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5. இவ்ைவந்ெதாழி

ஞ் சிவெப மான் ெசய்வ

தம் ெபா ட்ேடா பிறர்

ெபா ட்ேடா?
தம்ெபா ட்டன் ; ஆன்மாக்களாகிய பிறர் ெபா ட்ேட. [ஆன்மா, பசு, ற்கலன்
என்பைவ ஒ ெபா ட் ெசாற்கள்.]
6. பைடத்தலாவ யா ?
ஆன்மாக்க க்குத் த கரண வன ேபாகங்கைள
ேதாற் வித்தல்.
7. காத்தலாவ யா ?
ேதாற் விக்கப்பட்ட த

கரண வன் ேபாகங்கைள நி த்தல்.

8. அழித்தலாவ யா ?
த கரண வன ேபாகங்கைள
9. மைறத்தலாவ

தற் காரணத்தினின் ம்

தற் காரணத்தில் ஒ க்குதல்

யா ?

ஆன்மாக்கைள இ விைனப் பயன்களாகிய ேபாக்கியப் ெபா ள்களில்
அமிழ்த் தல்.
10. அ ளலாவ யா ?
ஆன்மாக்க க்குப் பாசத்ைத நீக்கிச் சிவத் வத்ைத விளக்குதல்.
11. த

கரண வன் ேபாகம் என்ற

என்ைன?

த = உடம் ; கரணம் = மன த ய க வி; வனம் = உடம் க்கு ஆதாரமாகிய
உலகம். ேபாகம் = அ பவிக்கப்ப ம் ெபா ள்.
12. ஒ

காாியத்திற்கு காரணம் எத்தைன?

தற் காரணம்,

ைணக் காரணம், நிமித்த காரணம் என

காாியத் க்கு தற் காரணம் மண்,
குயவன். திாிைக - சக்கரம்.
13. த

ன்றாம். குடமாகிய

ைணக் காரணம் திாிைக, நிமித்த காரணம்

கரண வன் ேபாகம் எனப்ப ம் பிரபஞ்சமாகிய காாியத்திற்கு

தற்காரணம்

ைணக்காரணம் நிமித்த காரணம் எைவ?

தற் காரணம் சுத்தமாைய,
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அசுத்தமாைய, பிரகி தி என
சிவெப மான்.

ன் .

ைணக்காரணம் சிவசக்தி; நிமித்த காரணம்

14. சிவசத்தியாவ யா ?
அக்கினிேயா சூ ேபாலச் சிவத்ேதா
15. சிவெப மா
அ வம், அ

பிாிவின்றி உள்ளதாகிய வல்லைம.

க்கு உாிய வ வம் எைவ?
வம், உ வம் என்

16. சிவெப மான் இம்

ம்

ன் மாம்.

வைகத் தி ேமனிைய ைடய ெபா

எவ்ெவப் ெபயர்

ெப வர்?
அ வத் தி ேமனிைய ைடய ெபா

சிவன் என ம், அ

வத்

தி ேமனிைய ைடய ெபா
சதாசிவன் என ம், உ வத் தி ேமனிைய ைடய
ெபா
மேகசுவரன் என ம் ெபயர் ெப வர்.
17. சிவெப மா

ைடய உ வம் ஆன்மாக்களாகிய நம் ேபா க

ைடய உ வம்

ேபான்றதா?
ஆன்மாக்க

ைடய உ வம் இ விைனக்கு ஈடாகித் ேதால், எ

தா க்களால் உண்டாகிய உ வம்; சிவெப மா
ெசய் ந் தியானம்,
குணங்க
உ வம்.

ள் இன்ன

ைச

ம்

த ய

ைடய உ வம், ஆன்மாக்கள்

த யைவகளின் ெபா ட் ச் சிவசத்தியாகிய தி வ ட்

இன்ன , இன்ன இன்ன அவயவம் என்

18. சிவெப மான் ஐந்ெதாழி

பாவிக்கப்ப ம்

ந் தாேம ெசய்வாரா?

சுத்தமாையயிற் கி த்தியம் ஐந் ந் தாேம ெசய்வார்; அசுத்தமாையயிற் கி த்தியம்
ஐந் ம் அனந்ேதசுரைர அதிட் த் நின் ெசய்வார்; பிரகி தியின் கீழ் உள்ள
கி த்தியம் ஐந் ம் அவ்வனந்ேதசுரர் வாயிலாக
கண்ட த்திரைர அதிட் த் நின்
ெசய்வார்.

கண்ட த்திரர் பிரமாைவ அதிட் த்

நின்

பைடத்த

ம், விட்

அதிட் த் நின் காத்த ம், கால த்திரைர அதிட் த் நின் அழித்த
ெசய்வார். [அதிட் த்தல்=நிைலக்களமாகக் ெகாண் ெச த் தல்]
19.

கண்ட த்திரர் இன்

ம் எப்ப பட்டவர்?

ஞ்

ைவ
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ைசவாகமங்கைள அறிவிக்கும் ஆசாாியர்; பிரமா, விட்
த ய ேதவர்க க்கும்
இ
க க்கும் அ பத்
வர் தலாயிேனார்க க்கும் நிக்கிரக அ க்கிரகங்கைளச்
ெசய் ங் க த்தா; ைசவத்திற் குந்
20. பிரமா, விட்
சத்திக

சமயதீ¨க்ஷ ெபற்றவர்கள் வழிப ம்

, உ த்திரன், மேகசுரன் சதாசிவன் என்

ர்த்தி.

ம் ஐவ ைடய

க்குப் ெபயர் என்ன?

பிரமாவி

ைடய சத்தி சரஸ்வதி; விட்

உ த்திர ைடய சத்தி உைம; மேகசுர
சத்தி மேனான்மணி.
21. ஆன்மாக்களாேல

சித்

வி

ைடய சத்தி இலக்குமி;

ைடய சத்தி மேகஸ்வாி; சதாசவி

ைடய

வழிபடப்ப ஞ் சதாசிவ வ வம் யா ?

பீட ம் இ ங்க மாகிய கன்மசாதாக்கிய வ வமாம். பீடஞ் சிவசக்தி, இ ங்கஞ்
சிவம்.
22. இ ங்கம் என்பதற்குப் ெபா ள் என்ைன?
பைடத்தல், காத்தல்
[ ங்க=சித்திாித்தல்]

த யைவகளினால் உலகத்ைதச் சித்திாிப்ப

23. மேகசுர வ வம் எத்தைன?
சந்திரேசகரர், உமாமேகசர், இடபா டர், சபாபதி, கல்யாணசுந்தரர், பிக்ஷ¡டனர்,
காமாாி, காலாாி, திாி ராாி, சலந்தராாி, மாதங்காாி,

ரபத்திரர், ஹாியத்தர்,

அர்த்தநாாீசுரர், கிராதர், கங்காளர், சண்ேடசா க்கிரகர், நீலகண்டர், சக்கரப்பிரதர்,
கச கா க்கிரகர், ேசாமாஸ்கந்தர், ஏகபாதர், சுகாசீனர், தக்ஷ¢ணா
ங்ேகாற்பவர் என் ம் இ பத்ைதந் மாம்.

ர்த்தி,

---------2. பசுவியல்
24. ஆன்மாக்களாவார் யாவர்?
நித்தியமாய், வியாபகமாய்ச், ேசதனமாய்ப், பாசத்தைட ைடேயாராய்ச், சார்ந்ததன்
வண்ணமாய்ச் சாீரந்ேதா ம் ெவவ்ேவறாய், விைனகைளச் ெசய்

விைனப்

பயன்கைள அ பவிப்ேபராய்ச், சிற்றறி ஞ் சி ெதாழி ம் உைடேயாராய்த், தமக்கு
ஒ தைலவைன உைடயவராய் இ ப்பவர். (ேசதனம் - அறி ைடப் ெபா ள்)
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25. ஆன்மாக்கள் எ க்கும் சாீரம் எத்தைன வைகப்ப ம்?
ல சாீரம், சூக்கும சாீரம் என இரண்
26.

ல சாீரமாவ

வைகப்ப ம்.

யா ?

சாதி, குலம், பிறப்

த யைவகளால் அபிமானஞ் ெசய்தற்கு இடமாய்ப் பி திவி,

அப் , ேத , வா , ஆகாயம் என்

ம் ஐந்

த ம் கூ ப் பாிணமித்த உ

டம் .

(பாிணமித்தல் - உ த் 甜 ◌ிாிதல்)
27. சூக்கும சாீரமாவ
சத்த ஸ்பாிச
அகங்காரம் என்

யா ?

ப ரச கந்தம் என்
ம் அந்தக்கரண

ம் காரண தன்மாத்திைரையந் ம், மனம் த்தி
ன் மாகிய எட் னா

ம் ஆக்கப்பட் ,

ஆன்மாக்கள்ேதா ம் ெவவ்ேவறாய், அவ்வவ்வான்மாக்கள் ேபாகம் அ பவித்தற்குக்
க வியாய், ஆ ள்
வின்
இ க்கும் அ
டம் .

ன்

டம் விட்

28. ஆன்மாக்கள் எப்ப ப் பிறந்திறந்

மற்ேறா டம் எ த்தற்கு ஏ வாய்

உழ

ம்?

நல்விைண, தீவிைண என் ம் இ விைனக்கும் ஈடாக நால்வைகத் ேதாற்றத்ைத ம்,
ஏ வைகப் பிறப்ைப ம் எண்பத் நான்கு றாயிர ேயானி ேபதத்ைத ம்
உைடயைவகளாய்ப், பிறந்திறந்

உழ

ம்.

29. நால்வைகத் ேதாற்றங்களாவன யாைவ?
அண்டசம், சுேவதசம், உற்பிச்சம், சரா சம் என்பைவகளாம். அண்டசம் =
ட்ைடயிற் ேதான் வன. சுேவதசம் = ேவர்ைவயிற் ேதான் வன. உற்பிச்சம் - வித் ,
ேவர், கிழங்கு
ேதான் வன.

த யைவகைள ேமற் பிளந்

ேதான் வன. சரா சம் = க ப்ைபயிற்

30. எ வைகப் பிறப் க்களாவன யாைவ?
ேதவர், மனிதர், விலங்கு, பறைவ, ஊர்வன, நீர் வாழ்வன, தாவரம்
என்பைவகளாகும். இவ்ெவ வைகயி

ள்

ம்,

ன் நின்ற ஆ ம் இயங்கியற்

ெபா ள்கள்; இ தியில் நின்ற தாவரங்கள் நிைலயியற் ெபா ள்கள். இயங்கியற்
ெபா ளின் ெபயர் சங்கமம், சரம்; நிைலயியற் ெபா ளின் ெபயர் தாவரம், அசரம்.
31. க ப்ைபயிேல பிறப்பன யாைவ?
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ேதவர்க
32.

ம், மனிதர்க

ம், நாற்கால் விலங்குக

மாம்.

ட்ைடயிேல பிறப்பன யாைவ?

பறைவக

ம், ஊர்வன ம், நீர்வாழ்வன மாம்.

33. ேவர்ைவயிேல பிறப்பன யாைவ?
கி மி, கீடம், ேபன்
(கீடம் )

த ய சில ஊர்வன ம், விட் ல்

34. வித்தி ம் ேவர், ெகாம் , ெகா , கிழங்குகளி
தாவரங்கள்.
35. எண்பத்

நான்கு

த ய சில பறைவக

மாம்.

ம் பிறப்பன யாைவ?

றாயிர ேயானி ேபதங்கள் எைவ?

1. ேதவர் 11,00,000 ேயானி ேபதம்
2. மனிதர் 9,00,000 ேயானி ேபதம்
3. நாற்கால் விலங்கு 10,00,000 ேயானி ேபதம்
4. பறைவ 10,00,000 ேயானி ேபதம்
5. ஊர்வன 15,00,000 ேயானி ேபதம்
6. நீர்வாழ்வன 10,00,000 ேயானி ேபதம்
7. தாவரம் 19,00,000 ேயானி ேபதம்
ஆக ெமாத்தம் 84,00,000 ேயானி ேபதம்
36. ஆன்மாக்கள் விைனகைளச் ெசய்தற்கும் விைனப் பயன்கைள அ பவித்தற்கும்
இடம் எைவ?
இ விைனகைளச் ெசய்தற்கும் இ விைனப் பயன்கைள அ பவித்தற்கும் இடம்
மி; நல்விைனப் பயைன அ பவித்தற்கு இடஞ் சுவர்க்க த ய ேம லங்கள்;
தீவிைனப் பயைன அ பவித்தற்கு இடம் இ பத்ெதட் க் ேகா நரகங்கள்.
37.

மியிேல பிறந்த ஆன்மாக்கள் சாீரத்ைத விட்ட டேன யா

நல்விைன ெசய்த ஆன்மாக்கள்,

ெசய் ம்?

ல சாீரத்ைத விட்ட டேன, சூக்கும சாீரத்ேதா

தசார சாீரமாகிய ேதவ சாீரத்ைத எ த் க்ெகாண் , சுவர்க்கத்திேல ேபாய்
அந்நல்விைனப் பயனாகிய இன்பத்ைத அ பவிக்கும் தீவிைன ெசய்த ஆன்மாக்கள்,
ல சாீரத்ைத விட்ட டேனேய, சூக்கும சாீரத்ேதா

த சாீரமாகிய யாதனா

சாீரத்ைத எ த் க்ெகாண் , நரகத்திேல ேபாய் அத்தீவிைனப் பயனாகிய

ன்பத்ைத
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அ பவிக்கும். இப்ப யன்றி, ஒ
ேயானி வாய்ப்பட் , மற்ெறா

ல சாீரத்ைத விட்ட டேன

மியிேல தாேன ஒ

ல சாீரத்ைத எ ப்ப ம் உண் .

38. சுவர்க்கத்திேல இன்பம் அ பவித்த ஆன்மாக்கள் பின் யா ெசய் ம்?
ெதாைலயா எஞ்சி நின்ற கன்ம ேசடத்தினாேல தி ம்பப் மியில் வந்
மனிதர்களாய்ப் பிறக்கும்.
39. நரகத்திேல ன்பம் அ பவித்த ஆன்மாக்கள் பின் யா ெசய் ம்?
ெதாைலயா எஞ்சி நின்ற கன்ம ேசடத்தினாேல தி ம்பப் மியில் வந்

ன்

தாவரங்கைள ம் பின் நீர்வாழ்வனவா ம், பின் ஊர்வனவா ம், பின்
பறைவகளா ம், பின் விலங்குகளா ம் பிறந் , பின்
ெபா ந்த மனிதர்களாய்ப் பிறக்கும்.

ன் ெசய்த நல்விைன வந்

40. எ வைகப் பிறப்பி ள் ம் எந்தப் பிறப் அ ைம ைடய ?
பசுபதியாகிய சிவெப மாைன அறிந் வழிபட்
த்தியின்பம் ெபற் ய்தற்குக்
க வியாதலால் மனிதப் பிறப்ேப மிக அ ைம ைடய .
41. மனிதப் பிறப்ைப எ த்த ஆன்மாக்க

க்கு எப்ெபா

அவர்கள், தங்கள் தங்கள் பக்குவத் க்கு ஏற்பப் ப
ெபளத்தம்

அம் த்தி சித்திக்கும்?

ைறயினாேல, பிறவிேதா ம்

த ய றச்சமயங்களில் ஏறி, ஏறி, அவ்வச் சமயத் க்கு உாிய

ல்களில்

விதிக்கப்பட்ட ண்ணியங்கைளச் ெசய்வார்கள்; பின் அப் ண்ணிய ேம ட் னாேல
ைவதிக ெநறிைய அைடந் , ேவதத்தில் விதிக்கப்பட்ட ண்ணியங்கைளச்
ெசய்வார்கள்; பின் அப் ண்ணிய ேம ட் னாேல ைசவ சமயத்ைத அைடவர்கள்;
ைசவ சமயத்ைத அைடந் , சிவாகமத்தில் விதிக்கப்பட்ட சாிைய கிாிைய ேயாகங்கைள
விதிப்ப ெமய்யன்ேபா அ ட் த்தவ க்குச் சிவெப மான் ஞானாசாாியைர
அதிட் த் வந் சிவஞானம் வாயிலாக உண்ைம த்திையக் ெகா த்த
வர்.
42. றச்சமயங்களின் வழிேய ஒ கினவர்க
றச்சமயிக

க்கு, அவ்வவரால் உத்ேதசித்

சிவெப மாேன தம
பலங் ெகா ப்பார்.

சத்தியினாேல அதிட் த்

43. சாிையயாவ யா ?
சிவாலயத் க்குஞ் சிவன யார்க

க்கு யாவர் பலங் ெகா ப்பார்?
வழிபடப் ப ந் ெதய்வத்ைதச்
நின் , அவ்வவ் வழிபா

க்குந் ெதாண்

ெசய்தல்.

கண் ,
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44. கிாிையயாவ யா ?
சிவ ங்கப் ெப மாைன அகத் ம் றத் ம்
45. ேயாகமாவ

சித்தல்.

யா ?

விடயங்களின் வழிேய ேபாகாவண்ணம் மனத்ைத நி த்திச், சிவத்ைதத் தியானித் ப்,
பின் தியானிப் ேபானாகிய தா ந் தியான ந் ேதான்றா தியானப் ெபா ளாகிய
சிவம் ஒன்ேற விளங்கப் ெப தல்.
46. ஞானமாவ

யா ?

பதி, பசு, பாசம் என் ம் ப்ெபா ள்களின் இலக்கணங்கைள அறிவிக்கும் ஞான
ல்கைளக் ேகட் ச் சிந்தித் த் ெதளிந் நிட்ைட கூடல்.
47. சாிைய, கிாிைய, ேயாகம், ஞானம் என்

ம் நான்கினா

ம் அைட ம் பலங்கள்

யாைவ?
சாிையயினால் அைட ம் பலஞ் சிவசாேலாக்கிய ம், கிாிையயினால் அைட ம்
பலஞ் சிவசாமீப்பிய ம், ேயாகத்தினால் அைட ம் பலஞ் சிவசா ப்பிய மாம்.
இம்

ன் ம் பத த்தி; ஞானத்தினால் அைட ம் பலஞ் சிவசா ச்சியமாகிய பர த்தி.

----------3. பாசவியல்
48. பாசமாவன யாைவ?
ஆன்மாக்கைளப் பந்தித் நிற்பைவகளாம். (பந்தித்தல் - கட் தல், பாசம், மலம்
என்பைவ ஒ ெபா ட் ெசாற்கள்.)
49. பாசம் எத்தைன வைகப்ப ம்?
ஆணவம், கன்மம், மாைய என வைகப்ப ம். இம் ன்ேறா , மாேயயம்,
திேராதயி என இரண் ங் கூட் ப் பாசம் ஐந் என் ெகாள்வ ம் உண் .
50. ஆணவமாவ

யா ?

ெசம்பிற் களிம் ேபால ஆன்மாக்களின் அநாதிேய உடன்கலந்

நிற்பதாய்,

ஒன்ேறயாய், ஆன்மாக்கள் ேதா ம் ெவவ்ேவறாகி அைவக ைடய அறிைவ ந்
ெதாழிைல ம் மைறத் நின் தத்தங்கால ெவல்ைலயிேல நீங்கும் அேநக
சக்திகைள ைடயதாய்ச், சடமாய் இ ப்ப .
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51. கன்மமாவன யா ?
ஆன்மாக்கள் மனம், வாக்கு, காயம் என்

ம்

ன்றினாேல ெசய்த ண்ணிய

பாவங்கள், இைவ, எ த்த பிறப்பிேல ெசய்யப்பட்ட ெபா
, ஆகாமியம் எனப் ெபயர்
ெப ம். பிறவி ேதா ம் இப்ப ஈட்டப் பட் ப் பக்குவப்ப ம் வைர ம் த்தித்தத் வம்
பற் க்ேகாடாக மாையயிேல கிடக்கும் ெபா
சஞ்சிதம் எனப் ெபயர் ெப ம்.
இச்சஞ்சித கன்மங்க

ள்ேள பக்குவப்பட்டைவ, ேமல் எ க்கும் உடம்ைப ம் அ

ெகாண் அ பவிக்கப்ப ம் இன்ப
பிராரத்தம் எனப் ெபயர் ெப ம்.

ன்பங்கைள ந் தந்

பயன்ப ம் ெபா

,

52. மாைய எத்தைன வைகப்ப ம்?
சுத்தமாைய, அசுத்தமாைய, பிரகி திமாைய என

ன்

வைகப்ப ம்.

இைவக ள்ேள, சுத்தமாைய அசுத்தமாைய இரண் ம் நித்தியம்; பிரகி திமாைய
அசுத்த மாையயினின் ந் ேதான்றியதாதலால் அநித்தியம்.
53. சுத்தமாையயாவ

யா ?

நித்தியமாய், வியாபகமாய், அ வமாய்ச், சடமாய்ச் ெசால்வ வ ஞ் சுத்தமாகிய
ெபா ள் வ

ந் ேதான் தற்கு

54. அசுத்தமாையயாவ

தற்காரணமாய், மயக்கஞ் ெசய்யாததாய் இ ப்ப .

யா ?

நித்தியமாய், வியாபகமாய், அ வமாய்ச், சடமாய்ப், பிரளய காலத்திேல
ஆன்மாக்க

ைடய கன்மங்க

க்கு உைறவிடமாய், ஆன்மாக்க

அசுத்த மாகிய த கரண வன ேபாகங்கள் ேதான் தற்கு
மயக்கஞ் ெசய்வதாய் இ ப்ப .

க்குச் சுத்தா சுத்த ம்

தற் காரணமாய்,

55. மாேயயமாவன யாைவ?
மாையயால் ஆகிய தத் வங்க
ேபாகங்க மாம்.

ம், அைவகளால் ஆகிய த

56. திேராதாயியாவ யாைவ?
ஆணவங் கன்மம் மாைய என் ம்
வ விக்குஞ் சிவசக்தி. இ
உபசாிக்கப்பட்ட .

ஆன்மாக்க

ம்மலங்கைள ந் ெதாழிற்ப த்திப் பாசம்

மலத்ைதச் ெச

57. மாயாகாாியமாகிய த
க்குக் ெகா ப்ப

கரண வன

த் த னாேல, மலம் என

கரண வன ேபாகங்கைளச் சிவெப மான்
எதன் ெபா ட் ?

30
ஆன்மாக்கைளப் பந்தித்த ஆணவ மல ங் கன்ம மல மாகிய ேநாய்கைளத் தீர்த் ச்
சிவானந்தப் ெப ம் ேபற்ைறக் ெகா க்கும் ெபா ட் .
58. த

கரண

த

யைவக

ம் மலமன்ேறா? மலெமன்ப

அ க்கன்ேறா?

ஆணவமாகிய அ க்ைக, மாயா மலமாகிய அ க்கினாேல எப்ப ப் ேபாக்கலாம்?
வண்ணான், ேகா ப் டைவயிேல சாணிைய ம் உவர் மண்ைண ம் பிசிறி, மிகக்
க த்த

என்

ம்ப

ெசய் ,

ன்ைனயதாகிய அ க்ேகா

பின்ைனயதாகிய

அ க்ைக ம் ேபாக்கி, அப் ைடைவைய மிக ெவண்ைம ைடயதாகச் ெசய்வன்; அ
ேபாலேவ சிவெப மான் ஆன்மாவினிடத்ேத மாயா மலத்ைதக் கூட் , அநாதி
பந்தமாகிய ஆணவ மலத்ேதா ஆதிபந்தமாகிய மாயா மலத்ைத ம் ேபாக்கி,
அவ்வான்மாைவச் சிவமாந்தன்ைமப் ெப வாழ் ைடயதாகச் ெசய்வார்.
-------4. ேவதாகமவியல்
59. சிவெப மான் ஆன்மாக்கள் ெபா ட்
ேவதம், சிவாகமம் என்

அ ளிச் ெசய்த

த

ல்கள் எைவ?

ம் இரண் மாம். ேவதத்தின் ெபயர் சு தி, நிகமம்.

ஆகமத்தின் ெபயர் தந்திரம், மந்திரம், சித்தாந்தம்.
60. ேவதம் எத்தைன?
இ க்கு, யசுர், சாமம், அதர்வம் என நான்காம்.
61. சிவாகமம் எத்தைன?
காமிகம், ேயாகஜம், சிந்தியம், காரணம், அசிதம், தீப்தம், சூக்குமம், சகச்சிரம்,
அஞ்சுமான், சுப்பிரேபதம், விசயம், நிச்சுவாசம், சுவாயம் வம், ஆக்கிேனயம்,
ெரளரவம், மகுடம், விமலம், சந்திரஞாநம்,

கவிம்பம், ேராற்கீதம், லளிதம், சித்தம்,

சந்தானம், சர்ேவாக்தம், பாரேமசுரம், கிரணம், வா ளம் என இ பத்ெதட்டாம
62. ேவதம் நான்கும் எங்ேக ேதான்றின?
சதாசிவ

ர்த்தி ைடய தற்

ட

ரம்,

கத்தினின் ம் இ க்கு ேவத ம், அேகார

கத்தினின் ம் யசுர் ேவத ம் வாமேதவ கத்தினின் ஞ் சாம ேவத ம்,
சத்திேயாசாத கத்தினின் ம் அதர்வ ேவத ந் ேதான்றின.
63. சிவாகம மி பத்ெதட் ம் எங்ேக ேதான்றின?
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சதாசிவ

ர்த்தி ைடய உச்சி

கமாகிய ஈசானத்தினின் ம் ேதான்றின.

64. ேவதம் நான்கும் எத்தைன சாைக

ைடயன?

இ க்கு ேவதம் இ பத்ெதா சாைக ம், யசுர்ேவதம்
சாைக ம், சாமேவதம்
ஆயிரஞ் சாைக ம் அதர்வேவதம் ஒன்ப சாைக ம் உைடயன (சாைக பிாி )
65. ேவதம் நான்கும் தனித்தனி எத்தைன காண்ட ைடயன?
பிரமகாண்ட ம், பிரமகாண்டத் க்கு நிமித்தமாகிய க மகாண்ட ம், என இரண்
காண்ட ைடயன. பிரமகாண்டத்தின் ெபயர் பிரபல் சு தி, ேவதாந்தம், ேவதசிரசு,
உபநிடதம், க ம காண்டத்தின் ெபயர் அற்பக தி.
66. ேவதத் க்கு அங்கமாகிய

ல்கள் எைவ?

சிைக்ஷ, கற்பம், வியாகரணம், நி த்தம், சந்ேதாவிசிதி, ேசாதிடம் என்
67. சிைக்ஷயாவ யா ?
ேவதங்கைள உதாத்தம் அ தாத்தம்
ைறைமைய அறிவிப்ப .

ம் ஆ மாம்.

த ய சுர ேவ பாட் னால் உச்சாிக்கும்

68. கற்பமாவ யா ?
ேவதங்களில் விதிக்கப்பட்ட க மங்கைள அ ட் க்கும்

ைறைமைய அறிவிப்ப .

69. வியாகரணமாவ யா ?
ேவதங்களில் எ த் ச் ெசாற் ெபா ளிலக்கணங்கைள அறிவிப்ப .
70. நி த்தமாவ யா ?
ேவதங்களின் ெசாற்க ைடய ெபா ைள அறிவிப்ப .
71. சந்ேதாவிசிதியாவ யா ?
ேவதமந்திரங்களிற் காயத்திாி த ய சந்தங்களின் ெபயைர ம் அவ்வைவக
எ த் இவ்வள ெவன்பைத ம் அறிவிப்ப .
72. ேசாதிடமாவ யா ?
ேவதத்தில் விதிக்கப்பட்ட க மங்கைளச் ெசய்தற்கு உாிய கால விேசஷங்கைள
அறிவிப்ப .

க்கு
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73. ேவதத் க்கு உபாங்கமாகிய

ல்கள் எைவ?

ராணம், நியாயம், மீமாஞ்ைச, மி தி என்
74. ராணமாவ

ம் நான்குமாம்.

யா ?

பரமசிவன் உலகத்ைதப் பைடத்தல், அழித்தல்
வாக்கியப் ெபா ள்கைள வ
ஒ க்க ம், பாரம்பாியங்க

த்தி விாித்
ம் ம

த

யைவகைளக் கூ ம் ேவத

அறிவிப்ப . உலகத்தின

வந்தரங்க

ம், பாரம்பாியக் கைதக

ேதாற்ற ம்,
மாகிய

இவ்ைவந்ைத ம் கூ தலால், ராணம் பஞ்சலக்கணம் என ம் ெபயர் ெப ம்.
இதிகாச ம் ராணத் ள் அடங்கும்.
75. நியாயமாவ யா ?
ேவதப் ெபா ைள நிச்சயித்தற்கு அ கூலமாகிய பிரமாணம்
அறிவிப்ப .

த

யைவகைள

76. மீமாஞ்ைசயாவ யா ?
ேவதப் ெபா ளி ைடய தாற்பாியத்ைத அறிதற்கு அ கூலமாகிய நியாயங்கைள
ஆராய்ச்சி ெசய்

அறிவிப்ப . அ

வமீமாஞ்ைச, உத்திர மீமாஞ்ைச என இரண்

வைகப்ப ம்.

வ மீமாஞ்ைசயின் ெபயர் க மமீமாஞ்ைச, உத்திர மீமாஞ்ைசயின்

ெபயர் பிரமமீமாஞ்ைச, ேவதாந்த சூத்திரம்.
77. மி தியாவ யா ?
அவ்வவ் வ ணங்க க்கும் ஆச்சிரமங்க

க்கு உாிய த மங்கைள அறிவிப்ப .

78. உபேவதங்கள் எைவ?
ஆ ர்ேவதம், த

ர்ேவதம், காந்த வ ேவதம் அ த்தேவதம் என்

ம் நான்குமாம்.

79. ஆ ர்ேவதமாவ யா ?
எல்லாவற்ைற ம் அ ட் த்தற்குச் சாதனமாகிய சாீரத்ைத ேநாயின்றி நிைலெபறச்
ெசய்தற்கு ேவண்டப்ப பைவகைள அறிவிப்ப .
80. த ர்ேவதமாவ யா ?
பைகவர்களாேல ந யா உலகத்ைதக் காத்தற்கு ேவண்டப்ப ம் பைடக்கலப்
பயிற்சிைய அறிவிப்ப .
81. காந்த வ ேவதமாவ

யா ?
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கட

க்கு மகிழ்ச்சிைய விைளவிக்கும் இைச

த

யைவகைள அறிவிப்ப .

82. அ த்த ேவதமாவ யா ?
இம்ைமக்கும் ம ைமக்கும் ஏ வாகிய ெபா ள்கைளச் சம்பாதிக்கும் உபாயத்ைத
அறிவிப்ப .
83. சிவாகமம் இ பத்ெதட் ந் தனித்தனி எத்தைன பாதங்க

ைடயன?

ஞானபாதம், ேயாகபதம், கிாியாபதம், சாியாபாதம் என நான்கு பாதங்க
84. சிவாகமங்க க்கு வழி ல் எைவ?
நாரசிங்கம் தல் விசிவான்மகம் ஈறாகிய உபாகமங்கள் இ
நாரசிங்கத் க்கு மி ேகந்திரம் என் ம் ெபயர்.
85. சிவாகமங்க

க்குச் சார்

ைடயன.

ற்ேற மாம்.

ல் எைவ?

தத் வப்பிரகாசிைக, தத் வசங்கிரகம், தத் வத் திரயநிர்ணயம், ேபாககாாிைக,
ேமாஷகாாிைக, நாதகாாிைக, பரேமாஷநிராசகாாிைக, இரத்தினத்திரயம் என்
அட்டப்பிரகரணம் த யைவகளாம்.

ம்

86. ேவதத்ைத ஓ தற்கு அதிகாாிகள் யாவர்?
உபநயனம் ெபற்றவராகிய பிராமணர், க்ஷத்திாியர், ைவசியர் என்
வ ணத்தார்.
87. சூத்திர ம், நான்கு வ ணத் ப் ெபண்க

ம்

தன்

ன்

ம் எதற்கு அதிகாாிகள்?

இதிகாச ராணம் த யைவகைள ஓ தற்கும், ேவதத்தின் ெபா ைளக்
ேகட்டற்கும் அதிகாாிகள்.
88. சிவாகமத்ைத ஓ தற்கு அதிகாாிகள் யாவர்?
சிவாகமத்திற் கிாியாகாண்டம் ஓ தற்கு விேசஷதீைக்ஷ ெபற்ற நான்கு
வ ணத்தா ம். ஞான காண்டம் ஓ தற்கு நி வாணதீைக்ஷ ெபற்ற நான்கு
வ ணத்தா ம் அதிகாாிகள்.
89. பிராமணர்

த

ய

தன்

ன்

வ ணத்தா க்கு எக்கிாிையகள் ெசய்யத்

தக்கன?
உபநயனம் மாத்திரம் ெபற்றவ க்கு ைவதிகக் கிாிையகள் மாத்திரஞ் ெசய்யத்தக்கன.
உபநயனத்ேதா சிவதீைக்ஷ ம் ெபற்றவ க்கு ைவதிகக் கிாிையக ம். ஆகமக்
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கிாிையக ம் கலந் ெசய்யத்தக்கன. ஆகமக் கிாிையகள் ெசய்யா ெதாழியின், அவர்
ெபற்ற சிவதீைக்ஷயினால் ஒ சிறி ம் பயனில்ைல.
90. சூத்திரர் தலாயினா க்கு எக்கிாிையகள் ெசய்யத் தக்கன்?
சிவதீைக்ஷ ெபற்ற சூத்திர க்கும் அ ேலாம க்கும் ஆகமக் கிாிையகள்
ெசய்யத்தக்கன. சிவதீைக்ஷ ெபறாத சூத்திரர் தலானவ க்குப் பிரணவமின்றி
நேமாந்தமாகிய ேதவ ேதாத்திரங்கைளக் ெகாண் கிாிையகள் ெசய்யத் தக்கன.
91. ேவதத்தின் ஞானகாண்டப் ெபா ைளச் சிவாகமத் க்கு மா படாவண்ணம்
உள்ளப அறிவிக்குந் தமிழ் ேவதங்கள் எைவ? ேதவாரம், தி வாசகம் என்
இரண் மாம்.

ம்

92. ேதவாரம் அ ளிச் ெசய்தவர் யாவர்?
தி ஞானசம்பந்த
என் ம் வர்.

ர்த்தி நாயனார், தி நா க்கரசு நாயனார், சுந்தர

ர்த்தி நாயனார்

93. தி வாசகம் அ ளிச் ெசய்தவர் யாவர்?
மாணிக்கவாசக சுவாமிகள்.
94. தி ஞானசம்பந்த

ர்த்தி நாயனார்

த ய இந்நால்வ ம் எவ்வா

ெபயர்

ெப வர்?
ைசவ சமய குரவர் எனப் ெபயர் ெப வர்.
95. சிவாகமத்தின் ஞானகாண்டப் ெபா ைளச் சு க்கி இனி

விளக்குந் தமிழ்ச்

சித்தாந்த சாத்திரங்கள் எைவ?
தி

ந்தியார், தி க்களிற் ப்ப யார், சிவஞானேபாதம், சிவஞானசித்தியார்,

இ பாவி ப , உண்ைம விளக்கம், சிவப்பிரகாசம், தி வ ட்பயன், வினா ெவண்பா,
ேபாற்றிப்பஃெறாைட, ெகா க்கவி, ெநஞ்சுவி
சங்கற்ப நிராகரணம் என் ம் பதினான்குமாம்.

, உண்ைமெநறி விளக்கம்,

96. தி
ந்தியார் அ ளிச் ெசய்தவர் யாவர்?
உய்யவந்தேதவ நாயனார்.
97. தி க்களிற் ப்ப யார் அ ளிச் ெசய்தவர் யாவர்?
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தி க்கட ர் உய்யவந்தேதவ நாயனார்; இவர் தி
உய்யவந்த ேதவ நாயனா ைடய சீடராகிய தி விய
நாயனா ைடய சீடர்.

ந்தியார் அ ளிச் ெசய்த
ர் ஆ ைடய ேதவ

98. சிவஞானேபாதம் அ ளிச் ெசய்தவர் யாவர்?
தி ெவண்ெணய்நல் ர் ெமய்கண்டேதவர். இவ க்கு சுேவதனப் ெப மாள்
என்ப பிள்ைளத் தி நாமம்.
99. சிவஞானசித்தியார், இ பாஇ பஃ
யாவர்?
சகலாகம பண் தர் என்

என்

ம் இரண் ம் அ ளிச் ெசய்தவர்

ங் காரணப்ெபயர் ெபற்ற தி த் ைற ர் அ ணந்தி

சிவாச்சாாியர்; இவர் ெமய்கண்டேதவ ைடய சீடர் நாற்பத்ெதாண்பதின்ம ள்ேள
தைலவர்.
100. உண்ைம விளக்கம் அ ளிச் ெசய்தவர் யாவர்?
தி வதிைக மனவாசகங்கடந்தார்; இவர் ெமய்கண்டேதவ ைடய சீடர்க
ஒ வர்.
101. எஞ்சி நின்ற சிவப்பிரகாசம்

ள்

த ய எட் ம் அ ளிச் ெசய்தவர் யாவர்?

ெகாற்றவன்கு உமாபதி சிவாச்சாாியர்; இவர் தில்ைலவாழ்ந்தணர்க
இவர் அ ணந்தி சிவாச்சாாிய ைடய சீடராகிய தி ப்ெபண்ணாடக
மைறஞானசம்பந்த சிவாச்சாாிய ைடய சீடர்.

ள் ஒ வர்;

102. ெமய்கண்டேதவர், அ ணந்தி சிவாச்சாாியர், மைறஞான சம்பந்த சிவாச்சாாியர்,
உமாபதி சிவாச்சாாியர் என் ம் நால்வ ம் எவ்வா ெபயர் ெப வர்?
தி க்ைகலாச பரம்பைரச் சந்தான குரவர் எனப் ெபயர் ெப வர்.
103. ெமய்கண்டேதவ க்கு ஆசாாியர் யாவர்?
தி க்ைகலாச மைலயினின் ந் ேதவ விமானத்தின் ேமற்ெகாண்
பரஞ்ேசாதி மகா னிவர்.
104. பரஞ்ேசாதி மகா னிவ க்கு ஆசாாியர் யாவர்?
சத்தியஞான தாிசனிகள்.
105. சத்தியஞான தாிசனிக
சனற்குமார மகா னிவர்.

க்கு ஆசாாியர் யாவர்?

எ ந்த ளி வந்த
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106. சனற்குமார மகா னிவ க்கு ஆசாாியர் யாவர்?
தி நந்திேதவர்.
107. தி நந்திேதவ க்கு ஆசாாியர் யாவர்?
கண்டபரமசிவன்.
-----5. ைசவேபதவியல்
108. சிவெப மாைனச் சிவாகம விதிப்ப

வழிப தற்கு ேயாக்கியைதையப்

பிறப்பிப்ப யா ?
சிவ தீைக்ஷ.
109. சிவ தீைக்ஷ ெபற்ற பின் ஆவசியமாக அ ட் க்கப்ப ம் க மங்கள் எைவ?
இயமநியமங்க

ம், சந்தியாவந்தனம் சிவ ங்க

ைச, ேதவார தி வாசக

பாராயணம், சிவாலய ைகங்காியம், சிவாலய தாிசனம், கு வாக்கிய பாிபாலனம்,
இயன்றமட் ம் மாேகசுர ைச த யைவக மாம். (ைகங்காியம் = ெதாண் )
110. இயமம் என்பன யாைவ?
ெகால்லாைம, வாய்ைம, கள்ளாைம, பிறர் மைனவியைர ம் ெபா மகளிைர ம்
வி ம்பாைமயாகிய ஆண்டைகைம, இரக்கம், வஞ்சைனயில்லாைம, ெபாைற ைடைம,
மனங் கலங்காைம, அற்பாகாரம், சுசி ைடைம என்

ம் பத் மாம்.

111. நியமம் என்பன எைவ?
தவம், மன வந்தி த்தல், கட ள் உண்ெடன்
ேத ய ெபா ைளச் சற்பாத்திரமா

ள்ளவ க்குக் ெகா த்தல், தன்னின்

வழிப தல், உயிர்க்கு உ தி பயக்கும் உண்ைம
அதிகாரம்

ம் விசுவாசம், பாவத் க்குப் பயந்
த்ேதாைர

ல்கைளக் ேகட்டல், குலஞ்ெசல்வம்

த யைவகளினாேல ெக வம் இன்றி அடங்கி ெயா குதல், தக்கன ந்

தகாதன ம் பகுத்தறிதல், ெசபம், விரதம் என்

ம் பத் மாம்.

112. அ ட் க்கலாகாத க மங்கள் எைவ?
சிவநிந்ைத, கு நிந்ைத, சிவன யார் நிந்ைத, சிவசாத்திரநிந்ைத,
ேதவத்திரவியங்கைள உபேயாகஞ் ெசய்தல், உயிர்க்ெகாைல

த

யைவகளாம்.
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113. அ ட்டானத்தில் வ கிய பாவங்கள் எப்ப

நீங்கும்?

அறியப்பட்ட பாவங்கள் பிராயச்சித்தங்களினாேல நீங்கும்; அறியப்படாத பாவங்கள்
அந்திேயட் க் கிாிையயினாேல நீங்கும்.
114. தீைக்ஷ ெபற் ந் தத்தமக்கு விதிக்கப்பட்ட ைசவாசாரங்கைள அ ட் யா
வி த்தவர் யா ெப வர்?
ைபசாச வனத்திற் பிசாசுகளாய் அங்குள்ள ேபாகங்கைள அ பவிப்பர்.
115. சிவதீைக்ஷ ெபற் ச் சிவெப மாைன வழிப ேவார்கள் யா

ெபயர்

ெப வார்கள்?
ைசவர் என் ம் ெபயர் ெப வார்கள்.
116. ைசவர்கள் சாதிேபதத்தினால் எத்தைன வைகப்ப வார்கள்?
ஆதிைசவர்; மகாைசவர்; அ ைசவர்; அவாந்தரைசவர், பிரவரைசவர், அந்தியைசவர்
என அ வைகப்ப வார்கள்.
117. ஆதிைசவராவார் யாவர்?
அநாதிைசவராகிய சதாசிவ ர்த்தி ைடய ஐந் தி
கங்களி ந் தீக்ஷிக்கப்பட்ட
இ
க ைடய ேகாத்திரங்களிற் பிறந்தவராகிய சிவப்பிராமணர். (இ
= னிவர்)
118. மகாைசவராவர் யாவர்?
பிரமாவி ைடய கங்களிற் ேறான்றிய இ
க ைடய ேகாத்திரங்களிற்
பிறந்தவராகிய ைவதிகப் பிராமண ள்ேள சிவதீைக்ஷ ெபற்றவர்.
119. அ ைசவராவார் யாவர்?
சிவதீைக்ஷ ெபற்ற க்ஷத்திாிய ம், ைவசிய ம்.
120. அவாந்தரைசவராவார் யாவர்?
சிவதீைக்ஷ ெபற்ற சூத்திரர்.
121. பிரவரைசவராவார் யாவர்?
சிவதீைக்ஷ ெபற்ற அ ேலாமர்.
122. அந்நியைசவராவார் யாவர்?
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சிவதீைக்ஷ ெபற்ற பிரதிேலாமர்

த ய மற்ைறச் சாதியார்.

123. ைசவர்கள் தீக்ஷா ேபதத்தினால் எத்தைன வைகப்ப வார்கள்?
சமய தீக்ஷிதர், விேசஷ தீக்ஷிதர், நி வாண தீக்ஷிதர், ஆசாாியர் என
நால்வைகப்ப வார்கள்.
124. சமயதீக்ஷிதராவார் யாவர்?
சமய தீைக்ஷ ெபற் க்ெகாண் , சந்தியாவந்தனத்ைத மாத்திரேம ம்,
சந்தியாவந்தனம் சிவாலயப் பணி என் ம் இரண் ேம ம் அ ட் ப்பவர்.
125. சந்தியாவந்தனம் மாத்திரம் அ ட் க்குஞ் சமயிகள் யா ெபயர் ெப வர்?
சந்திேயாபாஸ்திபரர் என் ம் ெபயர் ெப வர். (உபாஸ்தி = வழிபா )
126. சந்தியாவந்தனம், சிவாலயப் பணி என்
யா

ம் இரண் ம் அ ட் க் குஞ்சமயிகள்

ெபயர் ெப வர்?

சிவகர்மரதர் என்

ம் ெபயர் ெப வர்?

(ரதர் = வி ப்ப ைடயவர்)
127. விேசஷ தீக்ஷிதராவார் யாவர்?
சமய தீைக்ஷ, விேசஷ தீைக்ஷ, என்
சந்தியாவந்தனம், சிவ ங்க

ம் இரண் ம் ெபற் க்ெகாண் ,

ைச என்

ம் இரண் ம் அ ட் ப்பவர்.

128. நி வாண தீக்ஷிதராவார் யாவர்?
சமய தீைக்ஷ, விேசக்ஷ தீைக்ஷ, நி வாண தீைக்ஷ என்
ெபற் க்ெகாண் , சந்தியா வந்தனம், சிவ ங்க
ைச ம் அ ட் ப்பவர்.
129. ஞான ைச ெயன்ப
ஞான

ைச என்

ம்

ன் ம்

ம் இரண்டேனா

ஞான

என்ன?

ல்களாகிய ைசவ சித்தாந்த சாத்திரங்கைள விதிப்ப ேய ஓதல், ஓ வித்தல்,

அைவகளின் ெபா ைளக் ேகட்டல், ேகட்பித்தல், ேகட்டைதச் சிந்தித்தல் என்
ஐந் மாம்.
130. ஆசாாியராவார் யாவர்?

ம்
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சமய தீைக்ஷ, விேசஷ தீைக்ஷ, நி வாண தீைக்ஷ, ஆசாாியபிேஷகம் என்
நான்கும் ெபற் க் ெகாண் , நித்திய க மங்கேளா
கிாிையக ஞ் ெசய்பவர்.

தீைக்ஷ, பிரதிட்ைட

ம்

த ய

131. ஆசாாியராதற்கு ேயாக்கியர் யாவர்?
பிராமணர்
உடற்குற்றங்க

த

ய நான்கு வ ணத்தா ள்

ம் இல்லாதவராய், நிகண்

இலக்கண ந் த க்க ம், நீதி

ல்க

ம், மனக்குற்றங்க

கற் , இலக்கியவாராய்ச்சி ெசய்

ஞ் சிவ ராணங்க

ேதவார தி வாசங்கைளப் பண்ேணா

ம்,

ம் ப த்தறிந்தவராய்,

ஓதினவராய், ைசவாகமங்கைள ஓதி

அைவகளால் உணர்த்தப்ப ம் நான்கு பாதங்கைள ம் அறிந்தவராய், சீடர்க க்கு
நல்ெலா க்கத்ைத ஞ் ைசவ சமயத்ைத ம் ேபாதித்த ன்கண் அதிசமர்த்தராய்
உள்ளவர்.
132. ஆசாாியராதற்கு ேயாக்கியரல்லாதவர் யாவர்?
நான்கு வ ணத் க்குட்படாதவன், கணவன் இ க்கக் கள்ளக் கணவ
பிறந்தவனாகிய குண்டகன், கணவன் இறந்தபின் கள்ளக் கணவ

க்குப்

க்கு

விதைவயிடத் ப் பிறந்தவனாகிய ேகாளகன், வியபிசாரஞ் ெசய்த மைனவிைய
விலக்காதவன், கு டன், ஒற்ைறக்கண்ணன், ெசவிடன்,

டவன், ெசாத்திக் ைகயன்,

உ ப் க் குைறந்தவன், உ ப் மிகுந்தவன், தீரா வியாதியாளன், பதினா
உட்பட்டவன் எ ப

வயசுக்கு ேமற்பட்டவன், ெகாைல கள

ைடயவன், ைசவாகம ணர்ச்சியில்லாதவன்
133. இக்குற்ற ைடய ஆசாாியைரக் ெகாண்
ெசய்வித்தவர் யா

வயசுக்கு

த ய தீெயா க்க

தலானவர். (ெசாத்தி = ஊனம்).
தீைக்ஷ பிரதிட்ைட

த

யன

ெப வர்?

அைவகளால் ஆகும் பயைன இழந் , நரகத்தில்

ழ்ந்

வ ந் வர். ஆத னாேல,

கு லக்கணங்கள் அைமயப் ெபற்ற ஆசாாியைரக் ெகாண்ேட தீைக்ஷ, பிரதிட்ைட
த யன ெசய்வித் க் ெகாள்ளல் ேவண் ம்.
134. இன்ன இன்ன வ ணத்தார் இன்ன இன்ன வ ணத்தா க்கு ஆசாாியராகலாம்
என்

ம் நியமம் உண்ேடா?

ஆம்; பிராமணர், பிராமணர்
க்ஷத்திாியர்

த ய

ன்

த

ய நான்கு வ ணத்தா க்கும், க்ஷத்திாியர்,

வ ணத்தா க்கும், ைவசியர், ைவசியர்

த ய இரண்

வ ணத்தா க்கும், சூத்திரர், சூத்திர க்குஞ் சங்கரசாதிய க்கும் ஆசாாியராகலாம்.
இந்நியமங் கிாியாகாண்டத்தின் மாத்திரேமயாம்; ஞான காண்டத்திேலா ெவனின்,
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நான்கு வ ணத் ள்
ஆசாாியராகலாம்.

ம் உயர்ந்த வ ணத்தா க்குத் தாழ்ந்த வ ணத்தா ம்

135. சிவஞானத்ைத அைடய வி ம்பி சீடன் தான் அைடந்த ஆசாாியாிடத்ேத
சிவஞானம் இல்ைலயாயின், யா
வண்டான
ேதன் உள்ள

தான் அைடந்த
ைவத் ேத

ெசய்தல் ேவண் ம்?
வினிடத்ேத ேதன் இல்ைலயாயின், அதைன விட் த்

அைடவ

ேபாலச், சீடன் தான் அைடந்த ஆசாாியாிடத்ேத

சிவஞானம் இல்ைலயாயின், அவைர விட் ச் சிவஞானம் உள்ள ஆசாாியைரத்
ேத யைடயலாம்; அைடயி

ம்,

ன்

சந்தியி

ம், கிாிைய உபேதசித்த

ந்திய

ஆசாாியைரத் தியானஞ் ெசய் ெகாண்ேட, ஞானம் உபேதசித்த பிந்திய ஆசாாியைரத்
தியானஞ் ெசய்தல் ேவண் ம்.
136. இன்ன இன்ன வ ணத்தார் இன்ன இன்ன தீைக்ஷ ெப தற்கு ேயாக்கியர்
என்

ம் நியமம் உண்ேடா?

ஆம்; நான்கு வ ணத்தா ம், அ ேலாமர் அ வ ம் ஆகிய பத் ச் சாதியா ம்
ஒளத்திாி தீைக்ஷ ெப தற்கு ேயாக்கியர். மற்ைறச் சாதியார் ஒளத்திாி தீைக்ஷக்கு
ேயாக்கியரல்லர். ஒளத்திாி தீைக்ஷக்கு அங்கமாகிய நயன தீைக்ஷ, பாிச தீைக்ஷ, வாசக
தீைக்ஷ, மானச தீைக்ஷ, சாத்திர தீைக்ஷ, ேயாக தீைக்ஷ என் ம் ஆற ள் ந் தத்தஞ்
சாதிக்கும் பாிபக்குவத் க்கும் ஏற்ற தீைக்ஷ ெப தற்கு ேயாக்கியர். ஆசாாியர் தம
பாேதாதகத்ைதக் ெகா த்த ம் ஒ தீைக்ஷயாம்; சீடர் அதைனச் சிரத்ைதேயா ம்
ஏற் ச் சிரசின் மீ
ேராக்ஷித் ஆசமனஞ் ெசய்யக் கடவர்.
137. ஒளத்திாி தீைக்ஷயாவ யா ?
ஓமத்ேதா கூடச் ெசய்யப்ப ம் தீைக்ஷ. (ேஹாத்திரம் = ஓமம்)
138. ஒளத்திாி தீைக்ஷ எத்தைன வைகப்ப ம்?
ஞானவதி, கிாியாவதி என இரண்
139. ஞானவதியாவ

வைகப்ப ம்.

யா ?

குண்டம், மண்டலம், அக்கினி, ெநய், சு க்குச்சு வ

த யைவகெளல்லாம்

மனத்தாற் கற்பித் க் ெகாண் , விதிப்ப அகத்ேத ஆகுதி த ய கிாிைய ெசய் ,
சீடன பாசத்ைதக் ெக க்குந் தீைக்ஷயாம். இ சத்தி தீைக்ஷ என ம் ெபயர் ெப ம்.
140. கிாியாவதியாவ

யா ?

41
குண்ட மண்டலங்கைளப் றத்ேதயிட்

விதிப்ப

றம்ேப ஆகுதி

ெசய் , சீடன பாசத்ைதக் ெக க்குந் தீைக்ஷயாம். இ
ெபயர் ெப ம்.
141. ஞானவதி, கிாியாவதி என்

த ய கிாிைய

மாந்திாி தீைக்ஷ என ம்

ம் இரண் ந் தனித்தனி எத்தைன வைகப்ப ம்?

சமய தீைக்ஷ, விேசஷ தீைக்ஷ, நி வாண தீைக்ஷ என

ன்

வைகப்ப ம்.

-------6.வி தி இயல்
142. ைசவசமயிகள் ஆவசியமாகச் சாீரத்திேல தாிக்கற் பாலனவாகிய
சிவசின்னங்கள் யா ?
வி தி, உத்திராக்ஷம் என்
143. வி தியாவ

ம் இரண் மாம்.

யா ?

பசுவின் சாணத்ைத அக்கினியாேல தகித்தலால் உண்டாகிய தி நீ , வி தியின்
ெபயர்: பசிதம், பசுமம், க்ஷ¡ரம், இர¨க்ஷ.
144. எந்த நிற வி தி தாிக்கத் தக்க ?
ெவண்ணிற வி திேய தாிக்கத் தகும்; க நிற வி தி ம், ெசந்நிற வி தி ம், ைகநிற
வி தி ம், ெபான்னிற வி தி ந் தாிக்கலாகா .
145. வி திைய எப்ப

எ த்

ைவத் க்ெகாள்ளல் ேவண் ம்?

வஸ்திரத்தினாேல வ த்ெத த் ப்
ல்ைல, பாதிாி, சி சண்பகம்
ேபாட் ப்,
ேவண் ம்.

ப் பாண்டத்தி

த ய சுகந்த ஷ்பங்கைள எ த்

வஸ்திரத்தினாேல அதன் வாையக் கட்

146. வி திைய எதில் எ த்

ள்ேள இட் , மல் ைக,

ைவத் க்ெகாண்

அத

ள்ேள

ைவத் க்ெகாள்ளல்

தாித்தல் ேவண் ம்?

பட் ப் ைபயிேல ம், சம் டத்திேல ம், வில்வக் கு க்ைகயிேல ம், சுைரக்
கு க்ைகயிேல ம் எ த் ைவத் க்ெகாண் தாித்தல் ேவண் ம்.
கு க்ைககளினன்றிப் பிறவற்றில் உள்ள வி திையத் தாிக்கலாகா .
147. வி திைய எந்தத் திக்கு கமாக இ ந் ெகாண்

தாித்தல் ேவண் ம்?

42
வடக்கு கமாகேவ
ேவண் ம்.

ம், கிழக்கு

148. வி திைய எப்ப

கமாகேவ

ம் இ ந்

ெகாண்

தாித்தல்

தாித்தல் ேவண் ம்?

நிலத்திேல சிந்தா வண்ணம் அண்ணாந்

'சிவசிவ' என்

ெசால் , வலக்ைகயின்

ந விரல் ன்றினா ம் ெநற்றியிேல தாித்தல் ேவண் ம். இப்ப யன்றி, ந விரல்
ஆழிவிரல்களினால் இடப்பக்கந் ெதா த் தி த் ப் ெப விர ர னால் வலப் பக்கந்
ெதா த் தி த் த் தாித்த மாம். வாய்ங்காந் ெகாண் ம், தைல ந ங்கிக் ெகாண் ம்,
கவிழ்ந் ெகாண் ந் தாிக்கலாகா . ஒ விரலாேல ம் ஒ ைகயாேல ந்
தாிக்கலாகா .
149. வி தி நிலத்திேல சிந்தினால் யா
சிந்திய வி திைய எ த்
150. எவ்ெவவர்

ெசய்தல் ேவண் ம்?

விட் , அந்தத் தலத்ைதச் சுத்தம் ெசய்தல் ேவண் ம்.

ன் எவ்ெவப்ெபா

சண்டாளர் ன் ம், பாவிகண்
கிடக்கும் ேபா ந் தாிக்கலாகா .

ன்

வி தி தாிக்கலாகா ?
ம், அசுத்த நிலத் ம், வழிநடக்கும் ேபா ம்,

151. எவ்ெவக் காலங்களிேல வி தி ஆவசியமாகத் தாித் க்ெகாள்ளல் ேவண் ம்?
சந்தியாகால
ெசய்த ட
நித்திைரக்கு
பின்

ன்றி

ம்,

ம், சூாிேயாதயத்தி

ைசக்கு

ன்

ம் பின்

ன்

ம் பின்

ம், சூாியாஸ்தமயனத்தி

ம், ேபாசனத் க்கு

ம், மலசல ேமாசனஞ் ெசய்

ம், தீ¨க்ஷ யில்லாதவர் தீண் ய ேபா ம்,

ன்

ம், ஸ்நானஞ்

ம் பின்

ம்,

ெசளசம் பண்ணி ஆசமித்த

ைன, ெகாக்கு, எ

த யன

தீண் ய ேபா ம், வி தி ஆவசியமாகத் தாித்தல் ேவண் ம்.
152. வி தி தாியாதவ ைடய

கம் எதற்குச் சமமாகும்?

சு காட் க்குச் சமமாகும்; ஆத னால் வி தி தாித் க்ெகாண்ேட றத்திற்
றப்படல் ேவண் ம்.
153. ஆசாாியராயி

ம், சிவன யாராயி

ம் வி தி தந்தால், எப்ப

வாங்கித்

தாித்தல் ேவண் ம்?
ன்

தரமாயி

ைககைள ம் நீட்
ேவண் ம்.

ம், ஐந்

தரமாயி

ம் நமஸ்காித் , எ ந்

வாங்கித் தாித் க்ெகாண் ,

கும்பிட் , இரண்

ன்ேபால மீட் ம் நமஸ்காித்தல்
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154. எப்ப ப்பட்ட வி தி தாிக்கலாகா ?
ஒ ைகயால் வாங்கிய வி தி ம், விைலக்குக் ெகாண்ட வி தி ம், சிவதீ¨
க்ஷயில்லாதார் தந்த வி தி ந் தாிக்கலாகா .
155. சுவாமி

ன்

ம், சிவாக்கினி

ன்

ம், கு

ன்

ம், சிவன யார்

ன்

ம்

எப்ப நின் வி தி தாித்தல் ேவண் ம்?
கத்ைதத் தி ப்பி நின் தாித்தல் ேவண் ம்.
156. சுவாமிக்குச் சாத்தப்பட்ட வி திப் பிரசாதம் யாவராயி
யா

ங் ெகாண் வாின்,

ெசய்தல் ேவண் ம்?

ெகாண்
நமஸ்காித்

வந்தவர் தீக்ஷ

த யவற்றினாேல தம்மின் உயர்ந்தவராயின், அவைர

வாங்கித் தாித்தல் ேவண் ம்; அப்ப பட்டவரல்லராயின், அவ்வி திப்

பிரசாதத்ைத ஒ பாத்திரத்தில் ைவப்பித் , அதைனப் பத்திர ஷ்பங்களால் அ ச்சித்
நமஸ்காித் எ த் த் தாித்தல் ேவண் ம்.
157. வி திதாரணம் எத்தைன வைகப்ப ம்?
உத்
( உத்

ளனம், திாி ண்டரம் என இரண்
ளனம் = தி நீ

158. திாி ண்டரமாவ

வைகப்ப ம்.

சுதல்)
யா ?

வைளயாம ம், இைடயறாம ம், ஒன்ைற ஒன் தீண்டாம ம், மிக அகலாம
இைடெவளி ஒவ்ேவாரங்குல வளவினாதாகத் தாித்தல் ேவண் ம்.
159. திாி ண்டரம் எப்ப

ம்,

தாித்தல் ேவண் ம்?

வைளயாம ம், இைடயறாம ம், ஒன்ைற ஒன் தீண்டாம ம், மிக அகலாம
இைடெவளி ஒவ்ேவாரங்குல வளவினாதாகத் தாித்தல் ேவண் ம்.
160. திாி ண்டரந் தாிக்கத் தக்க தானங்கள் யாைவ?
சிரம், ெநற்றி, மார் , ெகாப் ழ்,

ழந்தாள்கள் இரண் , யங்கள் இரண் ,

ழங்ைககள் இரண் , மணிக்கட் கள் இரண் , விலாப் றம் இரண் ,
க த் என் ம் பதினா மாம்.

கு,

இைவக ள், விலாப் றம் இரண்ைட ம் நீக்கிக் கா கள் இரண்ைட ம்
ெகாள்வ ம் உண் . ழங்ைககைள ம் மணிக்கட் கைள ம் நீக்கிப் பன்னிரண்
தானங் ெகாள்வ ம் உண் .

ம்,
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161. திாி ண்டரந் தாிக்குமிடத்
நீளந் தாித்தல் ேவண் ம் என்
ஆம்; ெநற்றியில் இரண்

இன்ன இன்ன தானங்களில் இவ்வள

இவ்வள

ம் நியமம் உண்ேடா?

கைடப்

வ ெவல்ைல நீள ம், மார்ப்பி

ம்

யங்களி ம் அவ்வாறங்குல நீள ம், மற்ைறத் தானங்களில் ஒவ்ெவாரங்குல நீள ம்
ெபா ந்தத் தாித்தல் ேவண் ம். இவ்ெவல்ைலயிற் கூ
ம் குைறயி ங் குற்றமாம்.
162. எல்ேலா ம் எப்ெபா
திக்ஷ ைடயவர் சந்தியாகால

ம் வி திையச் சலத்திற் குைழத் த் தாிக்கலாமா?
ன்றி

ஞ் சலத்திற் குைழத் த் தாிக்கலாம்; மற்ைறக்

காலங்களிற் சலத்திற் குைழயாமேல தாித்தல் ேவண் ம். தீ¨க்ஷ இல்லாதவர்
மத்தியானத் க்குப் பின் சலத்திற் குைழயாமேல தாித்தல் ேவண் ம்.
163. வி திதாரணம் எதற்கு அறிகுறி?
ஞானாக்கினியினாேல தகிக்கப்பட்ட பசுமல நீக்கத்தில் விளங்குஞ் சிவத் வப்
ேபற்றிற்கு அறிகுறி.
------------7.உ த்திராக்ஷவியல்
164. உ த்திராக்ஷமாவ யா ?
ேதவர்கள் திாி ரத்தசுரர்களாேல தங்க

க்கு நிகழ்ந்த

ெசய் ெகாண்ட ெபா
, தி க்ைகலாசபதி ைடய
ெபாழிந்த நீாிற்ேறான்றிய மணியாம்.

ன்பத்ைத விண்ணப்பஞ்
ன்

தி க்கண்களினின் ம்

165. உ த்திராக்ஷந் தாித்தற்கு ேயாக்கியர் யாவர்?
ம

பான ம், மாமிச ேபாசன ம் இல்லாதவராய், ஆசார

166. உ த்திராக்ஷந் தாித் க்ெகாண்
ெசய்தவர் யா
தப்பா

ைடயவராய் உள்ளவர்.

ம பானம் மாமிச ேபாசனம்

த

யைவ

ெப வர்?

நரகத்தில்

ழ்ந் ,

ன்பத்ைத அ பவிப்பர்.

167. எவ்ெவக் காலங்களில் உ த்திராக்ஷம் ஆவசியமாகத் தாித் க்ெகாள்ளல்
ேவண் ம்?
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சந்தியாவந்தம், சிவமந்திரெசபம், சிவ ைச, சிவத்தியானம், சிவாலயதாிசனம்,
சிவ ராணம் ப த்தல், சிவ ராணங் ேகட்டல், சிராத்தம்

த யைவ ெசய் ங்

காலங்களில் ஆவசியகமாகத் தாித் க் ெகாள்ளல் ேவண் ம்; தாித் க்ெகாள்ளா
இைவ ெசய்தவ க்குப் பலம் அற்பம்.
168. ஸ்நான காலத்தில் உ த்திராக்ஷதாரணங் கூடாதா?
கூ ம்; ஸ்நானஞ் ெசய் ம் ெபா
கங்கா சலத் க்குச் சமமாகும்.

உ த்திராக்ஷ மணியிற் பட்

169. உ த்திராக்ஷத்தில் எத்தைன
உண் ?
ஒ
க மணி

தற் பதினா

கமணி

தல் எத்தைன

வ

ஞ் சலம்

கமணி வைர ம்

க மணி வைர ம் உண் .

170. உ த்திராக்ஷ மணிைய எப்ப க் ேகார்த் த் தாித்தல் ேவண் ம்?
ெபான்னாயி

ம், ெவள்ளியாயி

ம், தாமிரமாயி

பளிங்காயி ம் இைடயிைடேய இட் , கத்ேதா
ெபா ந்தக் ேகார்த் த் தாித்தல் ேவண் ம்.

ம்

த்தாயி

ம், பவளமாயி

க ம், அ ேயா

அ

ம்,

ம்

171. உ த்திராக்ஷந் தாிக்கத் தக்க தானங்கள் யாைவ?
கு மி, தைல, கா கள், க த் , மார் , யங்கள், ைககள்,

ல் என்பைவகளாம்.

172. இன்ன இன்ன தானங்களில் இத்தைன இத்தைன மணி தாித்தல் ேவண் ம்
என்

ம் நியமம் உண்ேடா?

ஆம்; கு மியி

ம்

ம் ஒவ்ெவா

மணி ம், கா களிேல ஒவ்ெவா

மணி ம், தைலயிேல இ பத்திரண்

மணி அல்ல

அவ்வா

மணி ம், க த்திேல

ப்பத்திரண் மணி ம், யங்களிேல தனித்தனி பதினா மணி ம், மார்பிேல
ற்ெறட் மணி ம் தாித்தல் ேவண் ம். கு மி ம்
ம் ஒழித்த மற்ைறத்
தானங்களிேல அவ்வத்தானங் ெகாண்ட அள மணி தாித்த ம் ஆகும்.
173. இந்தத் தானஙக ெளல்லாவற்றி

ம் எப்ேபா ம் உ த்திராக்ஷந்

தாித் க்ெகாள்ளலாமா?
கு மியி

ம், கா களி

ம்,

ம் எப்ேபா ந் தாித் க்ெகாள்ளலாம்; மற்ைறத்

தானங்களிேலா ெவனின், சயனத்தி ம் மலசல ேமாசனத்தி ம், ேநாயி
சனனாெசளச மரணாெசளசங்களி ந் தாித் க்ெகாள்ளலாகா ..

ம்,
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174. உ த்திராக்ஷதாரணம் எதற்கு அறிகுறி?
சிவெப மா ைடய தி க்கண்ணிற் ேறான் ந் தி வ ட்ேபற்றிற்கு அறிகுறி.
--------8. பஞ்சாக்ஷரவியல்
175. ைசவசமயிகள் நியமமாகச் ெசபியக்கற்பாலதாகிய சிவ
பஞ்சாக்ஷரம்.(தி ைவந்ெத த் ).
176.

லமந்திரம் யா ?

பஞ்சாக்ஷர ெசபஞ் ெசய்தற்கு ேயாக்கியர் ஆவார் யாவர்?

ம பான ம், மாமிச ேபாசன ம் இல்லாதவராய், ஆசாரம் உைடயவராய், சிவதீ¨
க்ஷ ெபற்றவராய் உள்ளவர்.
177.

பஞ்சாக்ஷரத்ைத எப்ப ப் ெபற் க்ெகாள்ளல் ேவண் ம்?

தத்தம் வ ணத் க்கும் ஆச்சிரமத் க்குந் தீ¨க்ஷக்கும் ஏற்பக் கு
ெபற் க்ெகாள்ளல் ேவண் ம்.
178. மந்திேராபேதசம் ெபற்றவர் கு

க்கு யா

ெசய்

ெகாண்

கமாகேவ

ெசபித்தல்

ேவண் ம்?
கு ைவ வழிபட் , அவ க்கு வ டந்ேதா ம் இயன்ற தக்ஷைண
ெகா த் க்ெகாண்ேட ெசபித்தல் ேவண் ம்.
179.

பஞ்சாக்ஷரத்திேல நியமமாக ஒ

காலத் க்கு எத்தைன உ ச் ெசபித்தல்

ேவண் ம்?
ற்ெறட்
பத்
வாயி

வாயி ம், ஐம்ப
வாயி ம், இ பத்ைதந்
ம் நியமமாகச் ெசபித்தல் ேவண் ம்.

180. ெசபத் க்கு எைதக் ெகாண்

உ

வாயி

ம்,

எண்ணல் ேவண் ம்?

ெசபமாைலையக் ெகாண்டாயி ம், வலக்ைக விர
எண்ணல் ேவண் ம். (விர ைற=கட்ைடவிரல்)

ைறையக் ெகாண்டாயி

181. ெசபமாைலைய என்ன மணி ெகாண் ெசய்வ
உ த்திராக்ஷமணி ெகாண் ெசய்வ உத்தமம்.
182. ெசபமாைலக்கு எத்தைன மணி ெகாள்ளத் தகும்?

உத்தமம்?

ம் உ
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இல்வாழ்வான் இ பத்ேத மணி ம், றவி இ பத்ைதந் மணி ங் ெகாள்ளத்
தகும். இல்வாழ்வான் ற்ெறட் மணி ஐம்பத் நான்கு மணிகளா ஞ் சபமாைல
ெசய் ெகாள்ளலாம்.
183. ெசபமாைலக்கு எல்லா
இரண்
பதின்

க மணி ம்,

ன்

கமணி ம் ஆகுமா?

ன்

க மணி ம், பன்னிரண்

க மணி ம்,

க மணி ஞ் ெசபமாைலக்கு ஆகாவாம்; அன்றி ம், எல்லாமணி ம் ஒேர

விதமாகிய கங்கைள ைடயனவாகேவ ெகாள்ளல் ேவண் ம்; பல விதமாகிய
கமணிகைள ங் கலந் ேகாத்த ெசபமாைல குற்ற ைடத் .
184. ெசபமணிகைள எதினாேல ேகாத்தல் ேவண் ம்?
ெவண்பட் ேல ம் ப த்தியிேல ம் இ பத்ேதழிைழயினா லாக்கிய கயிற்றினாேல
ேகாத்தல் ேவண் ம்.
185. ெசபமாைலைய எப்ப ச் ெசய்தல் ேவண் ம்?
கத்ேதா

க ம் அ ேயா

அ

ம் ெபா ந்தக் ேகார்த் , ஒன்ைற ஒன்

தீண்டா வண்ணம் இைடயிைடேய நாகபாசம், பிரமக்கிரந்தி, சாவித்திாி
என்பைவக

ள் இயன்றெதா

ச்ைச இட் , வட னி இரண்ைட ம் ஒன்றாகக்

கூட் , அதிேல நாயகமணிைய ஏறிட் க் ேகாத் ,
நாயகமணிக்கு ேம என் ம் ெபயர்.

ந்

186. ெசபமாவ யா ?
தியானிக்கப்ப ம் ெபா ைள எதிர் க மாக்கும் ெபா ட்
மந்திரத்ைத உச்சாித்தலாம்.

ெகாள்ளல் ேவண் ம்.

அதைன உணர்த் ம்

187. மந்திரம் என்பதற்குப் ெபா ள் யா ?
நிைனப்பவைனக் காப்ப என்ப ெபா ள். ஆகேவ, மந்திரம் என் ம் ெபயர்,
நிைனப்பவைனக் காக்கும் இயல் ைடய வாச்சியமாகிய சிவத் க்குஞ் சிவசத்திக்குேம
ெசல்

ம்; ஆயி

ம், வாச்சியத் க்கும் வாசகத் க்கும் ேபதமில்லாைம பற்றி,

உபசாரத்தால் வாசகத் க்குஞ் ெசல்
வாசகமந்திரம் என இ
திர=காப்ப ]

ம்; எனேவ, மந்திரம் வாச்சிய மந்திரம்,

திறப்ப ம் என்ற ப யாயிற் . [மந்=நிைனப்பவன்;

188. மந்திரெசபம் எத்தைன வைகப்ப ம்?
மானசம், உபாஞ்சு, வாசகம் என

வைகப்ப ம்.
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189. மானசமாவ
நா

யா ?

னி உதட்ைடத் தீண்டாமல், ஒ ைம ெபா த்தி மனசினாேல ெசபித்தலாம்.

190. உபாஞ்சுவாவ

யா ?

தன் ெசவிக்கு மாத்திரங் ேகட்கும்ப , நா னி உதட்ைடத் தீண்ட ெமல்லச்
ெசபித்தலாம். இதற்கு மந்தம் என் ம் ெபயர்.
191. வாசகமாவ யா ?
அ கி
க்கும் பிறர் ெசவிக்குங் ேகட்கும்ப
என் ம் ெபயர்.
192. இம்

ெசபித்தலாம். இதற்குப் பாஷ்யம்

வைகச் ெசப ம் பலத்தினால் ஏற்றக்குைற

உைடயனவா?

ஆம்; வாசகம்
மடங்கு பல ம், உபாஞ்சு பதினாயிர மடங்கு பல ம், மானசங்
ேகா மடங்கு பல ந் த ம்.
193. எந்தத் திக்கு

கமாக எப்ப

வடக்கு க மாகேவ
கம்பளம், மான்ேறால்,
ெதான்றிேல,
ெதாைடயி

இ ந்

ெசபித்தல் ேவண் ம்?

ம் கிழக்கு க மாகேவ

ம், மரப்பலைக, வஸ்திரம், இரத்தின

த்ேதால், த ப்ைப என்

ம் ஆசனங்க

ழந்தாள் இரண்ைட ம் மடக்கி, காேலா
ள்ேள வலப் றங்காைல ைவத் , இரண்

ெபா ந்த, நிமிர்த்தி ந்
194. எப்ப

இ ந்

ள் இயன்ற

காைல அடக்கி, இடத்
கண்க

ம்

க்கு

ெகாண் , ெசபித்தல் ேவண் ம்.
ெசபிக்க லாகா ?

சட்ைடயிட் க் ெகாண் ம், சிரசில் ேவட்

கட் க் ெகாண் ம், ேபார்த் க்

ெகாண் ம், கு மிைய விாித் க் ெகாண் ம், ெகளபீனந் தாியா ம், ேவட்
விர ேல பவித்திரந் தாியா ம், ேபசிக் ெகாண் ம், இ ளில் இ ந்
க ைத, பன்றி

த

னிையப்

யவற்ைற ம், ைலயர்

தாியா ம்,

ெகாண் ம், நாய்,

தலாயிேனாைர ம் பார்த் க்

ெகாண் ஞ் ெசபிக்கலாகா . ெசபஞ் ெசய் ம் ேபா , ேகாபம், களிப் , ெகாட்டாவி,
ம்பல், நித்திைர, ேசாம்பல், வாதம்

த யைவ ஆகாவாம்.

195. ெசபமாைல ெகாண் எப்ப ெசபித்தல் ேவண் ம்?
பிறர் கண் க்குப் லப்படா வண்ணம் பாிவட்டத்தினால்
ெசபமாைலைய, வாசகமாகக் ெசபிக்கிற் சுட் விர

டப்பட்ட

ம், மந்தமாகச் ெசபிக்கின்
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ந விர

ம், மானசமாகச் ெசபிக்கின் ஆழிவிர

ம் ைவத் , சிவெப மா

ைடய

தி வ கைள மனசிேல தியானித் க் ெகாண் , ெப விர னாேல நாயக மணிக்கு
அ த்த கேமேனாக்கிய மணிைய தலாகத் ெதாட் , ஒவ்ெவா மணியாகப்
ேபாகத்தின் ெபா ட் க் கீழ்ேநாக்கித் தள்ளி ம் த்தியின் ெபா ட் ேமேனாக்கித்
தள்ளி ஞ் ெசபித் , பின் நாயகமணி ைகப்பட்டதாயின், அதைனக் கடவா
மறித்

தி ம்ப

வாங்கி, அதைனத் தி ம்பக் ைகயில் ஏறிட் ச் ெசபித்தல் ேவண் ம். ெசபிக்கும்

ேபா , ெசபமாைலயின் மணிகள் ஒன்ேறாெடான்
196. இன்ன இன்ன ெபா
ெப வர் என்

ஓைசப்ப ற் பாவ ண்டாம்.

ெசபித்தவர் ேபாக ேமாக்ஷங்க

ள் இன்ன

இன்ன

ம் நியமம் உண்ேடா?

ஆம்; பிராணவா வான

இடப்பக்க நா யாகிய இைடயிேல நடக்கும் ேபா

ெசபித்தவர் ேபாகத்ைத ம், வலப்பக்க நா யாகிய பிங்கைலயிேல நடக்கும் ேபா
ெசபித்தவர் ேமாக்ஷத்ைத ம், ந நிற்கு நா யாகிய க
ைனயிேல நடக்கும் ேபா
ெசபித்தவர் ேபாகம் ேமாக்ஷம் என் ம் இரண்ைட ம் ெப வர்.
197.

பஞ்சாக்ஷர ெசபம் எவ்ெவக் காலங்களிேல விேசஷமாகச் ெசய்யத் தக்க ?

அட்டமி, ச ர்த்தசி, அமாவாைச, ெபளர்ணிைம, விதிபாதேயாகம், பன்னிரண்
மாதப்பிறப் , கிரகணம், சிவராத்திாி, அர்த்ேதாதயம், மேகாதயம்

தலாகிய ண்ணிய

காலங்களிேல ண்ணிய தீர்த்தங்களில் ஸ்நானஞ் ெசய் , தியானஞ் ெசபம்
விேசஷமாகச் ெசய்தல் ேவண் ம். சித்திைர, ஐப்பசி என்

ம் இவ்விரண்

பிறப் ம் விஷு எனப்ப ம்; இைவகளிேல, மாதம் பிறத்தற்கு
பின்ெனட் நாழிைக ம் ண்ணிய காலம். ஆ
எனப்ப ம்.
இதிேல மாதம் பிறக்கு

ன் பதினா

ன்ெனட்

மாதப்
நாழிைக ம்

மாதப் பிறப் , தக்ஷiணாயனம்

நாழிைக ண்ணிய காலம். ைத மாதப்பிறப்

உத்தராயணம் எனப்ப ம்; இதிேல, மாதம் பிறந்த பின் பதினா
காலம். கார்த்திைக, மாசி, ைவகாசி, ஆவணி என்
விட்

த யன

நாழிைக ண்ணிய

ம் இந்நான்கு மாதப் பிறப் ம்

பதி எனப்ப ம்; இைவகளிேல மாதம் பிறக்கு

ன் பதினா

ண்ணிய காலம். ஆனி, ரட்டாதி, மார்கழி, பங்குனி என்

நாழிைக

ம் இந்நான்கு

மாதப்பிறப் ம் சடசீதி கம் எனப்ப ம்; இைவகளிேல, மாதம் பிறந்த பின் பதினா
நாழிைக ண்ணிய காலம். சூாிய கிரகணத்திேல பாிசகாலம் ண்ணிய காலம்; சந்திர
கிரகணத்திேல விேமாசன காலம் ண்ணிய காலம். அர்த்ேதாதயமாவ ைத
மாதத்திேல ஞாயிற் க் கிழைம அமாவாைச ந் தி ேவாண நக்ஷத்திர ம் விதிபாத
ேயாக ங் கூ ய காலம். மேகாதயமாவ ைத மாதத்திேல திங்கட்கிழைம ம்
அமாவாைச ந் தி ேவாண நக்ஷத்திர ம், விதிபாத ேயாக ங் கூ ய காலம்.

50

198.

பஞ்சாக்ஷர ெசபத்தாற் பயன் என்ைன?

பஞ்டாக்ஷரத்தின் ெபா ைள அறிந் , சிவெப மான் ஆண்டவன், தான்
அ ைமெயன்

ம்

ைறைமைய மனத்தகத்ேத வ வாமல் இ த்தி, அதைன விதிப்ப

ெமய்யன்ேபா

ெசபித் க் ெகாண் வாின், விறகினிடத்ேத அக்கினி பிரகாசித்தற்

ேபால, ஆன்மாவினிடத்ேத சிவெப மான் பிரகாசித் ,
ஞானானந்தத்ைதப் பிரசாதித் த
வர்.

ம்மலங்க

ம் நிங்கும்ப

----------9. சிவ ங்கவியல்
199. சிவெப மாைன ஆன்மாக்கள் வழிப ம் இடங்கள் எைவ?
சிவெப மான், றத்ேத சிவ ங்கம்
ஆதாரமாகக் ெகாண்

த ய தி ேமனிக

ம் கு

ஞ் சங்கம ம்

நின் ம், அகத்ேத உயிர் இடமாகக் ெகாண்

நின் ம்,

ஆன்மாக்கள் ெசய் ம் வழிபாட்ைடக் ெகாண்ட
வர். ஆதலால், ஆன்மாக்கள்
அவைர வழிப ம் இடங்கள் இைவகேளயாம். சிவத் க்குப் ெபயராகிய இ ங்கம்
என் ம் பதம், உபசாரத்தால், அச்சிவம் விளங்கப் ெப ம் ஆதாரமாகிய ைசல
த யவற்றிற்கும் வழங்கும். [ைசலம்=சிைலயாலாகிய ]
200. சிவெப மான் இவ்விடங்களில் நிற்பர் என்ற
என்றதேனா

அவர், எங்கும் வியாபகர்

மா ப மன்ேறா?

மா படா ; சிவெப மான், எங்கும் வியாபகமாய் நிற்பி

ம், இவ்விடங்களில்

மாத்திரேம தயிாில் ெநய் ேபால விளங்கி நிற்பர்; மற்ைற இடங்களிெலல்லாம் பா ல்
ெநய் ேபால ெவளிப்படா நிற்பர்.
201. சிவ ங்கம் எத்தைன வைகப்ப ம்?
பரார்த்த

ங்கம், இட்ட

ங்கம் இ வைகப்ப ம்.

202. பரார்த்த ங்கமாவ யா ?
சிவெப மான் சங்கார காலம் வைர ஞ் சாந்நித்தியராய் இ ந்

ஆன்மாக்க

க்கு

அ க்கிரக்கப் ெப ம் இ ங்கமாம். இ , தாவர ங்கம் என ம் ெபயர் ெப ம்.
சாந்நித்யம்=அண்ைம, அ த்தல், ெவளிப்ப த்தல், தாவரம் எனி
நிைலயியற் ெபா ள் எனி ம் ெபா ந் ம்.

ம், திரம் எனி

ம்,
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203. பரார்த்த
சுயம்

ங்கம் எத்தைன வைகப்ப ம்?

ங்கம், காண

ஐவைகப்ப ம். இைவக

ங்கம், ைதவிக
ள்ேள, சுயம்

ங்கம், ஆாிட
ங்கமாவ

ங்கம், மா

ட

ங்கம் என

தாேன ேதான்றிய . காண

ங்கமாவ விநாயகர், சுப்பிரமணியர் த ய கணர்களாேல தாபிக்கப்பட்ட .
ைதவிக ங்கமாவ விட்
த ய ேதவர்களாேல தாபிக்கப்பட்ட . ஆாிட
ங்கமாவ இ
களாற் றாபிக்கப்பட்ட . அசுரர், இராக்கதர் தலாயினாற்
றாபிக்கப்பட்ட ம் அ . மா ட ங்கமாவ மனிதராற் றாபிக்கப்பட்ட .
204. இவ்ைவவைக யி ங்கங்க
ஆம்; மா

ட

ம் ஏற்றக்குைற

ங்கத்தின் உயர்ந்த

ங்கம்; அதனின் உயர்ந்த
205. பரார்த்த

ஆாிட

உைடயனவா?

ங்கம்; அதனின் உயர்ந்த

காண ங்கம்; அதனின் உயர்ந்த

ங்கப் பிரதிட்ைட, பரார்த்த

ைஜ, உற்சவம்

சுயம்

ைதவிக
ங்கம்.

த யைவ ெசய்தற்கு

அதிகாாிகள் யாவர்?
ஆதிைசவர்க க்குள்ேள, சமயதீ¨க்ஷ, விேசஷதீ¨க்ஷ, நி வாணதீ¨க்ஷ, ஆசாாியாபி§
க்ஷகம் என் ம் நான்கும் ெபற்றவர்களாய்ச் ைசவாகமங்களிேல மகாபாண் த்திய
ைடயவர்களாய் உள்ளவர்கள்.
206. தி க்ேகாயி

ள் ளி க்குஞ் சிவ ங்கம்

த ய தி ேமனிகள் எல்லார

ேம

வழிபடற் பாலானவா?
ஆம்; சாிைய, கிாிைய, ேயாகம், ஞானம் என்
வழிபடற் பாலனேவயாம்; ஆயி

ம், அவ்வழிபா

ம் நான்கும் மார்க்கத்தாரா
அவரவர் க த்

ேவ ப ம்; படேவ, அவ க்குச் சிவெப மான் அ ள் ெசய் ம்
ேவ ப ம்.
207. சிவ ங்கம்

ம்

வைகயால்

ைறைம ம்

த ய தி ேமனிகைளச் சாிையயாளர்கள் எக்க த் ப் பற்றி

வழிப வார்கள்? அவர்க க்குச் சிவெப மான் எப்ப நின் அ ள் ெசய்வர்?
சாிையயாளர்கள் பகுத்தறித ல்லா சிவ ங்கம் த ய தி ேமனிேய சிவெமனக்
கண் வழிப வர்கள்; அவர்க
அ ள் ெசய்வர்.

க்குச் சிவெப மான் அங்ேக ெவளிப்படா

208. கிாிையயாளர்கள் எக்க த் ப் பற்றி வழிப வார்கள்? அவர்க
சிவெப மான் எப்ப

நின்

அ ள் ெசய்வர்?

நின்

க்குச்
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கிாிையயாளர்கள் அ வப் ெபா ளாகிய சிவபிரான் ஈசானம்
மந்திரங்களினாேல சிவ ங்க

த ய தி

நியாசத்தினால் வழிப வர்கள்; அவர்க

த ய

க் ெகாண்டார் என்

ெதளிந் , மந்திர

க்குச் சிவெப மான், கைடந்த ெபா

ேதான் ம் அக்கினிேபால, அவ்வம் மந்திரங்களினா

ம் அவ்வவர் வி ம்பிய

வ வமாய், அவ்வத் தி ேமனிகளில் அவ்வப்ெபா

ேதான்றி நின் , அ ள் ெசய்வர்.

209. ேயாகிகள் எக்க த் ப் பற்றி வழிப வார்கள்? அவர்க
எப்ப

நின்

அ ள் ெசய்வர்?

ேயாகிகள், ேயாகிக
தி ேமனியி

க்குச் சிவெப மான்

ைடய இ தய ெமங்கும் இ க்குஞ் சிவெப மான் இந்தத்

ம் இ ந்

ைச ெகாண்ட

மந்திரங்களினால் வழிப வார்கள்; அவர்க

வர் என்

ெதளிந் , சாத்திய

க்குச் சிவெப மான், கறந்த ெபா

ேதான் ம் பால் ேபால, அவ்வம் மந்திரங்களினால் அவ்வவர் வி ம்பிய வ வமாய்,
அவ்வத் தி ேமனிகளில் அவ்வப்ெபா
ேதான்றி நின் அ ள் ெசய்வர்.
210. ஞானிகள் எக்க த் ப் பற்றி வழிப வார்கள்/ அவர்க
எப்ப

நின்

க்குச் சிவெப மான்

அ ள் ெசய்வர்?

ஞானிகள் ேமேல ெசால்லப்பட்ட

த்திறத்தா ம் ேபால ஓாிடமாகக் குறியா ,

அன் மாத்திரத்தால் அங்ேக வழிப வார்கள். அவர்க
நிைனந்த தைலயீற் ப் பசுவின்
அவ்வன்ேப தாமாகி, எப்ெபா
211. சிவெப மா

தன்ேறா: இங்ேக அவர் தி
சிவெப மா

ைலப்பால் ேபாலக், க ைண மிகுதியினால்
ம் ெவளிப்பட்

ைடய தி

க்குச் சிவெப மான், கன்ைற

நின்

அங்ேக அ ள் ெசய்வர்.

வஞ் சிவசக்தி வ வம் என்
வம் மந்திர வ வம் என்ற

ன் ெசல்லப்பட்ட

என்ைன?

க்கு வாச்சிய மந்திரமாகிய சிவசத்திேய உண்ைம வ வம்;

அச்சிவசத்தி, காியினிடத்ேத அக்கினி ேபால வாசக மந்திரத்தினிடத்ேத நின்
சாதக க்குப் பயன் ெகா க்கும். ஆத னாேல, சிவெப மா க்குச், சிவசத்தியினால்,
வாசக மந்திரத்ேதா சம்பந்தம் உண் . அச்சம்பந்தம் பற்றி வாசக மந்திரஞ்
சிவெப மா க்கு உபசார வ வமாம்.
212. மந்திரநியாசம் என்ற

என்ன?

வாச்சிய மந்திரங்களாகிய சிவசக்தி ேபதங்கைள உள்ளத்தில் சிந்தித் , அைவகைள
அறிவிக்கும் வாசக மந்திரங்கைள உபசாித் ச், சிவெப மா
அம்மந்திரங்களினாேல சிர

க்கு உபசார வ வத்ைத

தலாக அைமத்தலாம். [நியசித்தல்=ைவத்தல், பதித்தல்]
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213. இட்ட ங்கமாவ

யா ?

ஆசாாியர் விேஷதீ¨க்ஷையப் பண்ணி, சீடைனப் பார்த் , "நீ உள்ளள ங்
ைகவிடா இவைர நாேடா ம் சி" என் அ மதி ெசய் , "அ ேயன் இச்சாீரம்
உள்ளவைர ஞ் சிவ ைச ெசய்தன்றி ஒன் ம் உட்ெகாள்ேளன்" என் பிரதிஞ்ைஞ
ெசய்வித் க்ெகாண்
ஆன்மார்த்த

ெகா க்க, அவன் வாங்கிப்

ங்கம் என ம், சல

சிக்கும் இ ங்கமாம். இ

ங்கம் என ம் ெபயர் ெப ம்.

214. இட்ட ங்கம் எத்தைன வைகப்ப ம்?
வாண

ங்கம், ப க

க்ஷணிக

ங்கம், இரத்தின

ங்கம், ேலாகஜ

ங்கம், ைசல

ங்கம்,

ங்கம், எனப் பலவைகப்ப ம்.

215. இட்ட ங்கம் ைசக்கு அதிகாாிகள் யாவர்?
பிராமணர் த ய நான்கு வ ணத்தா ம் அ ேலாமர் அ வ மாகிய பத் ச்
சாதியா ள்

ம், அங்ககீன ரல்லாதவர்கள் இட்ட ங்க

இவர்க

ம், பிணியில்லாதவராய், இடம் ெபா ேளவல்கள் உைடயவராய்ச்,

ள்

ைசக்கு அதிகாாிகள்;

சிவ சா விதி, பிராயச்சித்த விதி, மார்கழி மாதத் க் கி தாபி§க்ஷகம்
பன்னிரண்

தலாகப்

மாத ஞ் ெசய்யப்ப ம் மாத சாவிதி, சாம்பவற்சாிகப் பிராயச் சித்தமாகச்

சாத்தப்ப ம் பவித்தர விதி

த யைவகைள நன்றாக அறிந்தவராய், அறிந்தப ேய

அ ட் க்க வல்லவராய் உள்ளவர் மாத்திரேம, வாண த ய சிவ ங்கப் பிரதிட்ைட
ெசய்வித் க் ெகாண்
ைச பண்ணலாம். மற்றவெரல்லா ம் க்ஷணிக ங்க ைசேய
பண்ணக் கடவர். அவர் குளிக்கப் குந் ேச
சிக்ெகாள்வ ேபாலச் சிவ ங்கப்
பிரதிட்ைட ெசய்வித் க் ெகாள்ளப் குந் பாவந் ேத க்ெகாள்வ
த்தி யன் .
216. எவ்வைகப்பட்ட சிவ ங்கம் பிரதிட்ைட ெசய்வித் க் ெகாள்ளல் ேவண் ம்?
சிவாகம விதிவிலக்குகைள ஆராய்ந் , சிவ ங்கங்கைளப் பாீ¨க்ஷ ெசய் , யாெதா
குற்ற ம் இல்லாததாய் நல் லக்கணங்கள் அைமயப்ெபற்றதாய் உள்ள
சிவ ங்கத்ைதேய பிரதிட்ைட ெசய்வித் க் ெகாள்ளல் ேவண் ம்.
217. க்ஷணிக ங்கமாவ யா ?
சித்த டன் விடப்ப ம் இ ங்கமாம்.
218. க்ஷணிக

ங்கம் எத்தைன வைகப்ப ம்?

மண், அாிசி, அன்னம், ஆற் மணல், ேகாமயம், ெவண்ெணய், உ த்திராக்ஷம்,
சந்தனம், கூர்ச்சம், ஷ்பமாைல, ச க்கைர, மா எனப் பன்னிரண்

வைகப்ப ம்.
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219. ேமேல ெசால்லப்பட்ட பத் ச் சாதியா ள் அங்ககீன ம் மற்ைறச் சாதியா ஞ்
சிவ ைச பண்ண லாகாதா?
தங்கள் தங்கள் அதிகாரத்திற் ேகற்ப ஆசாாியர் பண்ணிய தீ¨க்ஷையப் ெபற் த்
ங்கமாகிய பிையேய ந் தி க்ேகா ரத்ைதேய ம் பத்திர ஷ்பங்களால்

ல

அ ச்சித் த் ேதாத்திரஞ் ெசய் நமஸ்காிப்பேத அவர்க க்குச் சிவ ைச; சூாிய
விம்பத்தின் ந ேவ சதாசிவ ர்த்தி அநவரத ம் எ ந்த ளி யி ப்பர் என் நிைனந்
அவ க்கு எதிராகப் ட்பங்கைளத் வித் ேதாத்திரஞ் ெசய் நமஸ்காிப்ப ம்
அவர்க க்குச் சிவ ைச.
220. சிவ ைச எ ந்த ளப் பண்ணிக் ெகாண்டவர்
என்ைன?
ைச பண்ணா

சிப்ப

ைச பண்ணா

சிக்கின்

ெப ங் ெகா ம் பாவம். அப்ப ப் சிக்கும் அன்னம்

க்கும், பிணத் க்கும், மலத் க்குஞ் சமம்; அப்ப ப் சித்தவைனத் தீண்டல்
காண்டல்க ம் பாவம். ஆதலால், ஒேராவிடத் ப் ைச பண்ணா
சித்தவன்,
ஆசாாியைர அைடந் அதற்குப் பிராயச்சித்தஞ் ெசய் ெகாள்ளல் ேவண் ம்.
221. ஞானநிட்ைட

ைடவர் சிவ ைச

த ய நியமங்கைளச் ெசய்யா

நீக்கிவிடலாமா?
நித்திைர ெசய்ேவார் ைகயிற் ெபா ள் அவர் அறியாமற்றாேன நீங்குதல் ேபால,
ஞானநிட்ைட ைடயவ க்குச் சிவ ைச த ய நியமங்கள் தாேம நீங்கிற்
குற்றமில்ைல; அப்ப
ழ்தல் தப்பா .

யன்றி அவர் தாேம அைவகைள நீக்குவாராயின், நரகத்

222. சிவ ைச எ ந்த ளப் பண்ணிக்ெகாண்டவர் சனன மரணா ெசளசங்களில்
யா

ெசய்தல் ேவண் ம்?

திடபத்தி

ைடயவர் ஸ்நானஞ் ெசய் , ஈர வஸ்திரத்ைதத் தாித் க்ெகாண் , தாேம

சிவ ைச பண்ணலாம்; ஸ்நானஞ் ெசய்தைம

தற்,

ைச

வைர ந்

தாமைரயிைலயில் நீர் ேபால அவைர ஆெசளசஞ் சாரா . திடபத்தி யில்லாதவர்,
ஆெசளசம் நீங்கும் வைர ம் தம் ைடய ஆசாாியைரக் ெகாண்டாயி ம் தம்ேமா
ஒத்தாைரக் ெகாண்டாயி
ெசய் ெகாண் , அப் ைச

ம் தம் ைடய

ைசையச் ெசய்வித் த், தாம் அந்தாியாகஞ்

விேல றமண்டபத்தி னின்

ட்பாஞ்ச த்திரயஞ்

ெசய் , நமஸ்காரம் பண்ணல் ேவண் ம். (அந்தாியாகம்-உட் ைச)
223. வியாதினாேல தங் ைககால்கள் தம் வசமாகாதி ப்பின் யா
ேவண் ம்?

ெசய்தல்
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தம் ைடய ஆசாாியைரக் ெகாண்டாயி
தம் ைடய

ம் தம்ேமா

ஒத்தாைரக் ெகாண்டாயி

ம்

ைசையச் ெசய்வித் த், தாம் அந்தாியாகஞ் ெசய்தல் ேவண் ம்.

224. சிவ ைச ெய ந்த ளப் பண்ணிக்ெகாண்ட ெபண்கள்

ப் வந்தேபா

யா

ெசய்தல் ேவண் ம்?
ன்

நா

ம் பிறர் தண்ணீர் தர ஸ்நானஞ் ெசய்

ெகாண் , அந்தாியாகஞ்

ெசய்தல் ேவண் ம்; நான்காம் நாள் ஸ்நானஞ் ெசய் , பஞ்ச கவ்வியேம
பாேல

ம்,

ம் உட்ெகாண் ; மீட் ம் ஸ்நானஞ் ெசய் , சிவ ைச ெசய்தல் ேவண் ம்,

அம் ன் நா ம் அந்தாியாகஞ் ெசய்யாெதாழியின், அக்குற்றம் ேபாம்ப
அேகாரத்ைத ஆயிரம் உ ச் ெசபித்தல் ேவண் ம்.
225. ெபண்கள், தாம் பிரசவித்த சூதகம் தமக்குாியார் இறந்த ஆெசளசம், வியாதி
இைவகள் வாின், யா
வ ணத்தா
ேவண் ம்.

ெசய்தல் ேவண் ம்?

ந் தீ¨க்ஷயா

226. ஆெசளசம், வியாதி

ந் தம்ேமா ெடாத்தவைரக் ெகாண்

த யைவ வந்தேபா

ைச ெசய்வித்தல்

பிறைரக் ெகாண்

ைச

ெசய்வித்தவர் யாவ ம், ஆெசளச த யைவ நீங்கிய பின் யா ெசய்தல் ேவண் ம்?
பிராயசித்தத்தின் ெபா ட் அேகாரத்ைத ந்
ச் ெசபித் த் தாம் ைச
ெசய்தல் ேவண் ம்.
227. சிவ ங்க காணாவிடத்

யா

ெசய்தல் ேவண் ம்?

அந்தாியாக ைச ெசய் , பால் பழம், த யவற்ைற உண் , நாற்ப நாள்
இ த்தல் ேவண் ம் அவ்வி ங்கம் வாராெதாழியின் ேவெறா
ங்கத்ைத ஆசாாியர்
பிரதிட்ைட ெசய் தரக் ைகக்ெகாண் , ைச ெசய்தல் ேவண் ம். அதன்பின்
வந்ததாயின் அவ்வி ங்கத்ைத ம் விடா
ைச ெசய்தல் ேவண் ம்.
228. சிவ ங்கப் ெப மா க்கு விேசஷ ைச ெசய்யத்தக்க காலங்கள் எைவ?
பஞ்சாக்ஷரவிய ேல ெசால்லப்பட்டைவ த ய ண்ணிய காலங்க ஞ்
ெசன்மத்திரயங்க மாம். இன் ம் மார்கழி மாச
தி ம் நாேடா ம் நித்திய
ைசேய யன்றி அதற்கு ன் உஷக்கால ைச ம் பண்ணல் ேவண் ம். சிவராத்திாி
தினத்திேல பக ல் நித்திய ைசேயயன்றி இராத்திாியில் நான்கு யாம ைச ம்
பண்ணல் ேவண் ம் (ெசன்மத்திரயங்களாவன; பிறந்த நக்ஷத்திர ம் அதற்குப் பத்தா
நக்ஷத்திர் ம், அதற்குப் பத்தா நக்ஷத்திர மாம்.)
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229. ெசன்மத்திரய ைசயால் வ ம் விேசஷ பலம் என்ைன?
ெசன்மத்திரயந்ேதா ம் சிவ ங்கப்ெப மா க்குப் பதமந்திரங்ெகாண்
பா னா ம் சர்க்கைரயினா ம் விேசஷமாக அபிேஷகஞ் ெசய் , சுகந்தத்
திரவியங்கள் கலந்த சந்தனக் குழம் சாத்திப் பாயச த யன நிேவதனஞ்
ெசய் ெகாண் வாின், உற்பாதங்க
வியாதிக ம் நீங்கும்.

ம், பயங்கரமாகிய கிரக பிைடக

ம், சகல

---------10. நித்தியக மவியல்
230. நாேடா ம் நியமமாக எந்த ேநரத்திேல நித்திைர விட்ெட தல் ேவண் ம்?
சூாியன் உதிக்க ஐந்

நாழிைகக்கு

ன்ேற க்கால் நாழிைகக்கு

ன் நித்திைர விட்ெட வ

ன் எ வ

உத்தமம்;

மத்திமம்; உதயத்தில் எ வ

அதமம்.

சிவத்தியானாதி
231. நித்திைர விட்ெட ந்த டன் யா
சலம் வாயிற்ெகாண்

ெசய்தல் ேவண் ம்?

இடப் றத்திேல ெகாப்பளித் ,

கால்கைள ங் க வி, ஆசமனம் பண்ணி, வடக்கு
ேவ

ம் இ ந் , வி தி தாித் க் ெகாண் , கு

கத்ைத ங் ைக

கமாகேவ

ம் கிழக்கு

கமாக

உபேதசித்த பிரகாரஞ்

சிவெப மாைனத் தியானித் ச் சிவ லமந்திரத்ைத இயன்றமட் ஞ் ெசபித் ,
அ ட்பாக்களினாேல உச்ச விைசேயா ேதாத்திரஞ் ெசய்தல் ேவண் ம்.
232. சிவத்தியான

த யைவ ெசய்த பின் ெசய்யத் தக்கைவ யாைவ?

அவசியக மம், ெசளசம், தந்ததாவனம், ஸ்நானம், சந்தியாவந்தனம், சிவ ைச,
சிவாலய தாிசனம், சிவசாத்திர பாராயணம், ேதவார தி வாசக பாராயணம், மத்தியான
சந்தியாவந்தனம், ேபாசனம், சிவசாத்திர படனம், சாயங்கால சந்தியாவந்தனம்,
சிவாலய தாிசனம், சிவ ராண சிரவணம், சயனம் என்பைவகளாம்.
அவசிய க மம்
233. மலசலேமாசனஞ் ெசய்யத் தக்க இடம் யா ?
தி க்ேகாயிெலல்ைலக்கு நா
ழ ரத்தின தாய் ஈசானதிக்ெகாழிந்த
திக்கினிடத்ததாய் உள்ள தனியிடமாம்.
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234. மலசலேமாசனஞ் ெசய்யத் தகாத இடங்கள் எைவ?
வழி, குழி, நீர்நிைல, நீர்க்கைர, ேகாமயம் உள்ள இடம், சாம்பர் உள்ள இடம்,
சு கா ,

ந்ேதாட்டம், மரநிழல், உ த நிலம், அ கம் ல்

நிற்கும் இடம், இ
என்பைவகளாம்.

ழிடம், காற் ச் சுழ

ள்ள

மி, பசுமந்ைத

டம், ற் , அ வி பா ம் இடம், மைல

235. மலசலேமாசனம் எப்ப ச் ெசய்தல் ேவண் ம்?
ெமளனம் ெபா ந்திப்,

ைல வலக்காதிேல ேசர்த் த் தைலைய ம்,

கா கைள ம் வஸ்திரத்தினாேல சுற்றிப், பக
வடக்கு

கமாக ம், இரவிேல ெதற்கு

ெகாண்

ம் இரண்

கமாக ம், நாசி

சந்தியா காலங்களி

ம்

னிையப் பார்த் க்

ந் , மலசல ேமாசித்தல் ேவண் ம். சந்தியாகாலம் இரண்டாவன;

இராக்காலத்தின் இ தி கூர்த்த ம், பகற் காலத்தின் இ தி
( கூர்த்தம் - இரண் நாழிைக)

கூர்த்த மாம்.

ெசளசம்
236. மலசல ேமாசனஞ் ெசய்யின் எப்ப ச் ெசளசஞ் ெசய்தல் ேவண் ம்?
எ ந்

ண்ணிய தீர்த்த மல்லாத சலக்கைரைய அைடந் , சலத் க்கு ஒ

இப்பால் இ ந்

ெகாண் ,

ன்

விரலால் அள்ளிய மண்

இடக்ைகயினாேல குறிைய ஒ தர ம், குதத்ைத ஐந்
இடக்ைகைய இைடயிைடேய ஒவ்ெவா

தர ம், பின்

சா

க்கு

ஞ்சல ங் ெகாண்

தரத் க்கு ேம

ம்,

ம் இடக்ைகையப் பத்

தர ம், இரண் ைகைய ஞ் ேசர்த் ஏ தர ஞ் சுத்தி ெசய் , சகனத்ைதத் ைடத் ;
கால்கைள ழங்கால் வைர ங் ைககைள ழங்ைக வைர ம் ஒவ்ெவா தர ங்
க விச் சுத்தி ெசய் , ெசளசஞ் ெசய்த இடத்ைதச் சலத்தினால் அலம்பிவிட் ,
அவ்விடத்தினின்

நீங்கி, ேவெறா

ைறயிேல ேபாய், வாைய ம் கண்கைள ம்

நாசிைய ங் கா கைள ங் ைககால்களி

ள்ள நகங்கைள ஞ் சுத்தி ெசய் ,

எட் த்தரஞ் சலம் வாயிற் ெகாண் , இடப் றத்திேல ெகாப்பளித் த், தைலக்கட்
இல்லாமற்
ைல ன்ேபாலத் தாித் க், கு மிைய
த் , மந்திரங்கள்
உச்சாியா ஒ தர ம் மந்திரங்கள் உச்சாித் ஒ தர மாக இரண் தரம் ஆசமனம்
பண்ணல் ேவண் ம். (ஆசமனம் - உறிஞ்சுதல்)
237. சலேமாசனஞ் ெசய்யின் எப்ப

ெசளசஞ் ெசய்தல் ேவண் ம்?
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மண்
இரண்

ஞ் சல ங்ெகாண் , குறிைய ஒ
ைகைய ஞ் ேசர்த்

ன்

தர ம், இடக்ைகைய ஐந்

தர ம், இரண்

தர ம்,

கால்கைள ம் ஒவ்ெவா

தர ஞ் சுத்தி ெசய் , நான்கு தரங் ெகாப்பளித் , ஆசமனம் பண்ணல் ேவண் ம்.
238. ெசளசத் க்குச் சமீபத்திேல சலம் இல்ைலயாயின் யா
பாத்திரத்திேல சலம் ெமாண்

ெசய்தல் ேவண் ம்?

ஓாிடத்தில் ைவத் க் ெகாண் , மலசல ேமாசித் ச்

ெசளசஞ் ெசய் விட் ப், பாத்திரத்ைதச் சுத்தி ெசய் , சலம் ெமாண் , வாய்
ெகாப்பளித் க், கால் க வி, ஆசமனம் பண்ணல் ேவண் ம். சல பாத்திரத்ைதக்
ைகயில் ைவத் க் ெகாண் சலமல விசர்க்கஞ் ெசய்யலாகா . (விசர்க்கம் = கழித்தல்)
239. ஆசமனம் எப்ப ச் ெசய்தல் ேவண் ம்?
கிழக்ைகேய

ம் வடக்ைகேய

ம் ேநாக்கிக், குக்குடாசனமாக இ ந் , இரண்

ழங்கால்க க்கும் இைடேய ைககைள ைவத் க்ெகாண் , வலக்ைகைய விாித் ப்
ெப விரல யிற் சார்ந்த உ ந்தமிழ்ந் சலத்ைத ஆசமித்தல் ேவண் ம்.
240. குக்குடாசனமாவ யா ?
இரண் பாதங்கைள ம் கீேழ ைவத் க் குந்திக் ெகாண்
241. தடாக

த யவற்றில் எப்ப

த்தல்.

ஆசமனஞ் ெசய்தல் ேவண் ம்?

ழங்காலளவினதாகிய சலத்திேல நின் , இடக் ைகயினாேல சலத்ைதத்
ெதாட் க்ெகாண் , வலக்ைகயினாேல ஆசமனம் பண்ணல் ேவண் ம்.
ழங்காலளவினதாகிய சலத்திற் குைறந்தால் கைரைய அலம்பி, அதி
ஆசமனம் பண்ணல் ேவண் ம்.

ந்

ெகாண்

தந்ததாவனம்
242. தந்த சுத்திக்குக் க வியாவன யாைவ?
விதிக்கப்பட்ட மரங்களின் ெகாம் ம் இைல ந்
243. இல்வாழ்வா
ம

க்கு விதிக்கப்பட்ட மரங்கள் எைவ?

, இத்தி, மா, ேதக்கு, நாவல், மகிழ், ஆத்தி, கடம் , விளா, நா

கு க்கத்தி,
244.

மாம்.

ல், ேவல், சம்பகம் என்பைவகளாம்.

றவிக்கு விதிக்கப்பட்ட மரங்கள் எைவ?

வி, அேசாகு,
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ெப வாைக, ெநாச்சி, ெப ங்குமிழ், ன்கு க ங்கா , ஆயில், ம
என்பைவகளாம்.
245. தந்த காட்டம் எப்ப ப்பட்டதாய் இ த்தல் ேவண் ம்?
ேநாியதாய்த், ேதாேலா

பசப் ள்ளதாய்க், க

இல்லாததாய், சி விரற் ப ைம

ந்

ைள ம் இைட றித

ம்

ைடயதாய் இ த்தல் ேவண் ம். இல்வாழ்வா

பன்னிரண்டங்குல நீள ம், றவிக்கு எட்டங்குல நீள ம், ெபண்க
நீள ங் ெகாள்ளப்ப ம். (காட்டம் = குச்சி)

க்குப்

க்கு நாலங்குல

246. தந்த சுத்திக்குக் க வி யாகாதன யாைவ?
பட்டமரம், பாைள, ைவக்ேகால், ைகவிரல், ெசங்கல், காி, சாம்பல், மணல்
என்பைவகளாம்.
247. தந்த சுத்தி எப்ப ச் ெசய்தல் ேவண் ம்?
விதிக்கப்பட்ட தந்த காட்டத்ைதேய

ம், இைலையேய

ெமளனம் ெபா ந்திக், கிழக்கு ேநாக்கிேய

ஞ் சலத்தினாேல க வி,

ங் குக்குடாசனமாக இ ந் ெகாண் ,

பல் ன் றத்ைத ம் உள்ைள ஞ் ெசவ்ைவயாகக் சுத்தி ெசய் , ஒ
இரண்டாகப் பிளந் , ஒவ்ெவா

பிளப்ைப

ம்

ன்

கழிைய

தரம் உண்ணாவளவாக ஓட் ,

நாக்ைக வழித் , இடப் றத்தில் எறிந் விட் ச் சலம் வாயிற்ெகாண் , பன்னிரண்
தரம் இடப் றத்திேல ெகாப்பளித் ,

கத்ைத ங் ைககால்கைள ங் க வி ஆசமனம்

பண்ணல் ேவண் ம். நின் ெகாண்டாயி ம் நடந் ெகாண்டாயி
ேபார்த் க்ெகாண்டாயி ம் தந்த சுத்தி பண்ணலாகா .

ம்,

ஸ்நானம்
248. ஸ்நானஞ் ெசய்யத் தக்க நீர்நிைலகள் யாைவ?
நதி, நதிசங்கமம், ஓைட, குளம், ேகணி, ம
இரண்

யா கள் சந்தித்த இடமாம்; யா ங் கட

249. ஸ்நானஞ் ெசய்

ன் யா

த யைவகளாம். நதிசங்கமமாவ
ங் கூ ய இடம் எனி

ம் அைம ம்.

ெசய்தல் ேவண் ம்?

ெகளபீனத்ைதக் கசக்கிப், பிழிந் , தாித் , இரண்

ைககைள ங் க வி

வஸ்திரங்கைளத் ேதாய்த் , அலம்பித், தாித் , உடம்ைபச் சலத்தினாேல க வி
ெசவ்ைவயாகத் ேதய்த் க் ெகாள்ளல் ேவண் ம்.
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250. ஸ்நானம் எப்ப ச் ெசய்தல் ேவண் ம்?
ஆசனம் பண்ணிச் சகளீகரணஞ் ெசய் , ெகாப்

ழளவினதாகிய சலத்தில் இறங்கி,

நதியிேலயாயின் அதற்கு எதிர் கமாக நின் ம், குள
கமாகேவ

ம் வடக்கு கமாகேவ

த யைவகளிலாயிற் கிழக்கு

ம் நின் ம், இரண்

கா கைள ம், இரண்

ெப விரல்களினா ம், இரண் கண்கைள ம் இரண் சுட் விரல்களினா ம்,
இரண் நாசிகைள ம் இரண் ந விரல்களினா ம்
க்ெகாண்
சிவெப மாைனச் சிந்தித் ஸ்நானஞ் ெசய்ய ேவண் ம். இப்ப
வ சண் கி
த்திைர எனப் ெபயர் ெப ம்.
251. இப்ப

ஸ்நானஞ் ெசய்த டேன யா

ெசய்தல் ேவண் ம்?

ஆசமனஞ் ெசய் ெகாண் , கைரயிேலறி, வஸ்திரங்கைளப் பிழிந் ,
ேதாய்த் லர்ந்த வஸ்திரத்தினாேல தைலயி
ெநற்றியில் வி தி தாித் , உடம்பி

ள்ள ஈரத்ைதத்

ள்ள ஈரத்ைதத்

வட் , உடேன

வட் க், கு மிைய

ெகளபீனத்ைதக் கைளந் , உலர்ந்த ெகளபீனத்ைதத் தாித் , இரண்

த் , ஈரக்

ைககைள ங்

க விச், சுத்தமாய்க் கிழியாதனவாய் ெவள்ளியனவாய் உலர்ந்தனவாய் உள்ள இரண்
வஸ்திரந் தாித் க் ெகாண் , ஈர வஸ்திரங்கைள ங் ெகளபீனத்ைத ம் உல ம்ப
ெகா யிேல ேபாடல் ேவண் ம். ஒ ெகா யிேல தாேன ேதாய்த்த வஸ்திர ந்
ேதாயாத வஸ்திர ம் ேபா த

ம், ஒ வர் வஸ்திரம் ேபாட்ட ெகா யிேல

மற்ெறா வர் வஸ்திரம் ேபா த
மாத்திர ைடயனாேய ம், ஒ
கம
ஞ் ெசய்யலாகா .

ம் ஆகாவாம். நக்கினனாேய
வஸ்திரந் தாித் க் ெகாண்ேட

ம், ெகளபீன
ம், யாெதா

(நக்கம் - அம்மணம்)
252. குளிர்ந்த சலத்திேல ஸ்நானஞ் ெசய்ய மாட்டாத பிணியாளர் யா

ெசய்தல்

ேவண் ம்?
ஸ்நானஞ் ெசய்தவர் சுத்திெசய்யப்பட்ட தானத்திேல சுத்தி ெசய்யப்பட்ட
பாத்திரத்தில் ைவத்த ெவந்நீைர ஒ

பாத்திரத்தில் விடவிட, அவர் எ த்

ெசய் , ேதாய்த் லர்ந்த வஸ்திரத்தினால் ஈரத்ைதத்

ஸ்நானஞ்

வட் , உலர்ந்த வஸ்திரந்

தாித் ப், பதிெனா மந்திரத்ைத ஒ தரஞ் ெசபித் க் ெகாண் , சந்தியாவந்தனம்
த யன ெசய்யலாம்.
253. வியாதியினாேல ஸ்நானஞ் ெசய்ய மாட்டாதவர் யா
க த்தின்கீழ், அைரயின்கீழ், கால் என்

ம் இைவக

ெசய்தல் ேவண் ம்?

ள் ஒன்ைற, இயன்றப

சலத்தினாேல க விக் ெகாண் , க வாமல் எஞ்சிய உடம்ைப ஈர வஸ்திரத்தினால்
ஈரம் ப ம்ப

ைடத் , அவ் ரத்ைதத்

வட் த் ேதாய்த்

லர்ந்த வஸ்திரந் தாித் ப்
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பதிெனா மந்திரத்ைத ஒ தரஞ் ெசபித் க் ெகாண் , சந்தியாவந்தனம்
ெசய்யலாம். இந்த ஸ்நானங் காபில ஸ்நானம் எனப் ெபயர் ெப ம்.

த யன

254. இராத்திாி ஸ்நானஞ் ெசய்யலாமா?
யாகம், சந்திரகிரகணம், சிவராத்திாி, மாசப் பிறப் , மகப்ேப
மாத்திரம் இராத்திாி ஸ்நானஞ் ெசய்யலாம்.
255. நியமகாலத்திலன்றி, இன்

ம் எவ்ெவப்ெபா

என்பைவகளின்

ஸ்நானஞ் ெசய்வ

ஆவசியகம்?
சண்டாள ைடய நிழல் ப

ம், இழிந்த சாதியா ம் றச்சமயிக

ம்,

வியாதியாள ம், சனன மரணா ெசளச ைடயவ ம், நாய், க ைத, பன்றி, க கு,
ேகாழி

த யைவக

ெக்ஷளரஞ் ெசய்

ம் தீண்

ெகாள்ளி

ம், எ

ம் , சீைல

த யவற்ைற மிதிக்கி

ம், சுற்றத்தார் இறக்கக் ேகட்கி

காணி ம், பிணப் ைக ப
ம், சு காட் ற் ேபாகி
வஸ்திரத் டேன ஸ்நானஞ் ெசய்வ ஆவசியகம்.

ம்,

ம்,

ச்ெசாப்பனங்

ம், சர்த்தி ெசய்யி

ம் உ த்த

(சர்த்தி = வாந்தி)
256. தீண்ட னாேல எவ்ெவப்ெபா
சிவதாிசனத்தி

ம், தி விழாவி

குற்றமில்ைல?

ம், யாகத்தி

ம், விவாகத்தி

யாத்திைரயி ம்,
அக்கினி பற்றி எாி ங் காலத்தி
ெந க்கத் தீண்ட னாேல குற்றமில்ைல.

ம், தீர்த்த

ம், ேதச கலகத்தி

ம், சன

257. ஸ்நானஞ் சாீர சுத்திக்கு மாத்திரந்தான் காரணமா?
சாீர சுத்திக்கு மாத்திரமின்றிச் சாீராேராக்கியத் க்கும், சித்தேசாபனத் க்கும்,
ஒ ப்பாட் க்கும், இந்திாிய வடக்கத் க்கும், ேயாக்கியத் வத் க்குங் காரணமாம்.
வி யற்கால ஸ்நானத்தினாேல பசி உண்டாகும்; ேநாய் அ

கா .

சந்தியாவந்தனம்
258. சந்தியாவந்தனம் எத்தைன?
பிராதக்காலசந்தி, மத்தியானசந்தி, சாயங்காலசந்தி, அர்த்தயாமசந்தி என நான்காம்.
259. இன்னார் இன்னா க்கு இன்ன இன்ன சந்தியா வந்தனங்கள் உாியன என்
நியமம் உண்ேடா?

ம்
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சமயதீக்ஷித க்குப் பிராதக்காலசந்தி ெயான்ேற உாிய ; விேசஷ தீக்ஷித க்குப்
பிராதக்காலசந்தி, சாயங்காலசந்தி என்

ம் இரண்

சந்திகள் உாியன; நி வாண

தீக்ஷித க்குப் பிராதக்காலசந்தி, மத்தியானசந்தி, சாயங்காலசந்தி என்

ம்

ன்

சந்திகள் உாியன; ஆசாாிய க்கு நான்கு சந்திக ம் உாியன. சமய தீக்ஷிதர், விேசஷ
தீக்ஷிதர்கள் ன் சந்திக ஞ் ெசய்யலாம் என் சில ஆகமங்களில் விதிக்கப்
பட்
க்கின்ற .
260. பிராதக் காலசந்தி எந்ேநரத்திேல ெசய்தல் ேவண் ம்?
நக்ஷத்திரங்கள் ேதான் ம்ேபா

ெசய்தல் உத்தமம்; நக்ஷத்திரங்கள் மைறந்தேபா

ெசய்தல் மத்திமம்; சூாியன் பாதி உதிக்கும்ேபா

ெசய்தல் அதமம்.

261. மத்தியானசந்தி எந்ேநரத்திேல ெசய்தல் ேவண் ம்?
பதிைனந்தாம் நாழிைகயாகிய மத்தியானத்திேல ெசய்தல் உத்தமம்;
மத்தியானத் க்கு ன் ஒ நாழிைகயிேல ெசய்தல் மத்திமம்; மத்தியானத் க்குப் பின்
ஒ நாழிைகயிேல ெசய்தல் அதமம்.
262. சாயங்காலசந்தி எந்ேநரத்திேல ெசய்தல் ேவண் ம்?
சூாியன் பாதி அத்தமிக்கும்ேபா

ெசய்தல் உத்தமம்; அத்தமயனமானபின்

ஆகாசத்திேல நக்ஷத்திரங்கள் ேதான்
ேதான் ம்ேபா ெசய்தல் அதமம்.
263. சந்தியாவந்தனம்
ைர குமிழி உள்ள நீர்,

ன் ெசய்தல் மத்திமம்; நக்ஷத்திரங்கள்

த ய கிாிையக

க்கு ஆகாத நீர்கள் எைவ?

உள்ள நீர், வ த்

எடாத நீர், இழிகுலத்தார் தீண் ய

நீர், கலங்கல் நீர், பாசி நீர், உவர்நீர், ெவந்நீர், பழநீர், ெசாறிநீர் என்பைவகளாம்.
ேபாசனம்
264. ேபாசனபந்திக்கு ேயாக்கியர் யாவர்?
சமசாதியாரா ம், சிவதீைக்ஷ ெபற்றவரா ம், நியமாசார

ைடயவரா ம் உள்ளவர்.

265. ேபாசனஞ் ெசய்தற்குாிய தானம் யா ?
ெவளிச்சம் உைடயதாய்ப், பந்திக்கு உாியரல்லாதவர் கப் ெபறாததாய்க்
ேகாமயத்தினாேல ெம கப் பட்டதாய் உள்ள சாைல.
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266. ேபாசனத் க்கு உாிய பாத்திரங்கள் யாைவ?
வாைழயிைல, மாவிைல, ன்ைனயிைல, தாமைரயிைல, இ ப்ைபயிைல,
பலாவிைல, சண்பகவிைல, ெவட்பாைலயிைல, பாதிாியிைல, பலாசிைல, சுைரயிைல,
க கமடல் என்பைவகளாம். வாைழயிைலையத் தண் ாியா அத ைடய அ வலப்
பக்கத்திேல ெபா ந் ம்ப ேபாடல் ேவண் ம். கல்ைல ைதக்குமிடத் க், கலப்பின்றி
ஒ மரத்தினிைல ெகாண்ேட ஒ கல்ைல
ந் ைதத்தல் ேவண் ம். (கல்ைல =
இைலக் கலம்)
267. ேபாசன பாத்திரங்கைள எப்ப

இடம் பண்ணிப் ேபாடல் ேவண் ம்?

ேபாசன பாத்திரங்கைளச் சலத்தினாேல ெசவ்ைவயாகக் க வி, ஒவ்ெவா வ க்கும்
ஒவ்ெவா
ழவளைவ ச ரச் சிரமாகப் ள்ளியின்றி ெம கி அததின் ேமேல ேபாடல்
ேவண் ம்.
268. இைல ேபாட்டபின் யா

ெசய்தல் ேவண் ம்?

அதிேல ெநய்யினாேல ேராக்ஷித் , லவணம், கறி, அன்னம், ப ப் , ெநய்
இைவகைளப் பைடத்தல் ேவண் ம்.
269. ேபாசனம் எப்ப
இரண்
ெகாண்

பண்ணல் ேவண் ம்?

கால்கைள ம்
ந் , விதிப்ப

அக்கினிக்குங் கு

டக்கி, இட ழந்தாளின் ேமேல இடக்ைகைய ஊன்றிக்
அன்ன

த யவற்ைறச் சுத்தி ெசய் , சிவெப மா

க்கும்

க்கும் நிேவதனம் பண்ணி, அன்னத்திேல பிைசயத்தக்க பாகத்ைத

வலக்ைகயினாேல வலப்பக்கத்திேல ேவறாகப் பிாித் ப் ப ப் ெநய்ேயா

பிைசந் ,

சிந்தாமற் சித்தல் ேவண் ம்; அதன்பின் சிறி பாகத்ைத ன்ேபாலப் பிாித் ப்,
ளிக்கறிேயாடாயி ம் ரசத்ேதாடாயி ம் பிைசந்
சித்தல் ேவண் ம். கறிகைள
இைடயிைடேய ெதாட் க் ெகாள்ளல் ேவண் ம். இைலயி ங் ைகயி ம் பற்றறத்
ைடத் ப் சித்தபின், ெவந்நீேர
உமிழத் தக்கைத, இைலயின்
270. ேபாசனம் பண்

ந் தண்ணீேர

ம் பானம் பண்ணல் ேவண் ம்.

ற்பக்கத்ைத மிதத்தி, அதன்கீழ், உமிழ்தல் ேவண் ம்.

ம்ெபா

ெசய்யத்தகாத குற்றங்கள் எைவ?

உண்பதற்கிைடயிேல உப்ைப ம் ெநய்ைய ம் பைடத் க் ெகாள்ளல்,
ேபாசனத் க்குப் உபேயாகமாகாத வார்த்ைத ேபசுதல், சிாித்தல், நாய் பன்றி ேகாழி
காகம் ப ந் க கு என்பைவகைள ம், ைலயர் ஈனர் அதீக்ஷதர்
விரதபங்கமைடந்தவர் ப் ைடயவள் என்பவர்கைள ம் பார்த்தல்

த யனவாம்.
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271. சிக்கும்ேபா
யா

அன்னத்திேல மயிர், ஈ, எ ம் , ெகாசு

த யன காணப்ப ன்,

ெசய்தல் ேவண் ம்?

அைவகைள சிறிதன்னத்ேதா
சலத்தினா

ம், வி தியினா

272. ேபாசனம்
எ ந் ,
பதினா

றத்ேத நீக்கி விட் க், ைக க விக் ெகாண் ,

ம் சுத்திப்பண்ணிப் சித்தல் ேவண் ம்.

ந்த டன் யா

ெசய்தல் ேவண் ம்?

ட் க்குப் றத்ேத ேபாய்க், ைக க வி விட் ச், சலம் வாயிற்ெகாண் ,

தரம் இடப் றத்திேல ெகாப்பளித் , வாைய ங் ைககைள ங் கால்கைள ங்

க வி, ஆசமனம் பண்ணி, வி தி தாித்தல் ேவண் ம். அன்னமல்லாத பண்டங்கள்
சிக்கின், எட்

தரங் ெகாப்பளித் , ஆசமனம் பண்ணல் ேவண் ம்.

273. உச்சிட்டைத எப்ப அகற்றல் ேவண் ம்?
இைலைய எ த் எறிந் விட் க் ைக க விக் ெகாண்

உச்சிட்டத் தானத்ைதக்

ேகாமயஞ் ேசர்ந்த சலந் ெதளித் , இைடயிேல ைகையெயாடாம

ம்,

ன் தீண் ய

விடத்ைதப் பின் தீண்டாம ம், ள்ளியில்லாம ம் ெம கிப், றத்ேத ேபாய்க்
ைகக விவிட் ப் பின் ம் அந்தத் தானத்திேல சலந் ெதளிந் விடல் ேவண் ம்.
274. ேபாசனஞ் ெசய்தபின் வாக்குச் சுத்தியின் ெபா ட்
இல்வாழ்வார் தாம் லம ஒ

தரம் மாத்திரம் சிக்கலாம்.

க க்காய், சுக்கு, வால்மிளகு என்பைவக
ேவண் ம்.

நாழிைகயி

ெசய்தல் ேவண் ம்?

றவிகள் கிராம் , ஏலம்,

ள் இயன்ற ெதான்ைறப் சித்தல்

275. இராத்திாியில் எத்தைன நாழிைகயி
எட்

யா

ள்ேள சித்தல் ேவண் ம்?

ள்ேள சித்தல் உத்தமம். பதிெனா

நாழிைக யளேவல் மத்திமம்;

பதினான்கு நாழிைக யளேவல் அதமம்; அதன் ேமற் சிக்கலாகா .
276. ேபாசன காலத்தில் விளக்கவியின் யா

ெசய்தல் ேவண் ம்?

ேபாசனம் பண்ணா , அவ்வன்னத்ைத வலக்ைகயினாேல
வ மள ம்

பஞ்சாக்ஷரத்ைத மானசமாகச் ெசபித் க் ெகாண்

, விளக்ேகற்றி
ந் ,

விளக்ேகற்றியபின், பாைனயில் அன்னத்ைத இ வித் க் ெகாள்ளா ,
அவ்வன்னத்ைதேய சித் க் ெகாண் எ ம்பல் ேவண் ம்.
சயனம்
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277. எப்ப ச் சயனித்தல் ேவண் ம்?
கிழக்ேகயாயி

ம் ேமற்ேகயாயி

ங் ெதற்ேகயாயி

ந் தைல ைவத் ச்,

சிவெப மாைனச் சிந்தித் க் ெகாண் , வலக்ைக ேமலாகச் சயனித்தல் ேவண் ம்,
வடக்ேக தைல ைவக்கலாகா . ைவகைறயிேல நித்திைர விட்ெட ந் விடல்
ேவண் ம். சந்தியா காலத்தில் நித்திைர ெசய்தவன் அசுத்தன்; அவன் ஒ
க மத் க்கும் ேயாக்கியனாகான்; அவன் தான் ெசய்த ண்ணியத்ைத இழப்பன்;
அவன்
சு காட் க்குச் சமம்.
278. இரவிேல காலம்ெபறச் சயனித்
பயன் என்ன?
சூாியன் உதிக்க ஐந்

ைவகைறயில் விழித்ெத ந்

நாழிைக உண்ெடன்

ங் காலம் பிராமீ கூர்த்தம் எனப்

ெபயர் ெப ம்; சிவத் தியானத் க்கு மனந்ெதளிவ
அக்காலத்தில் விழிக்கின் ேநாய்கள் அ

வி த னாற்

அக்காலத்ேதயாம்; அன்றி ம்,

காவாம். இராநித்திைரப் பங்க ம், ைவகைற

நித்திைர ம், பகல் நித்திைர ம் பற்பல வியாதிக

க்கும் காரணம்.

மந்திரக் கிாிையகேளா எ தப்பட்ட ஸ்நான விதி, சந்தியாவந்தன விதி,
ேபாசன விதி என் ம் நான்குங் கு
கமாகப் ெபற் க்ெகாள்க.

சா விதி,

------------11. சிவாலய ைகங்காியவியல்
279. சிவாலயத்தின் ெபா ட் ச் ெசயற்பாலனவாகிய தி த்ெதாண் கள் யாைவ?
தி வலகி தல், தி ெம க்குச் சாத் தல், தி

நந்தனவனம் ைவத்தல்,

பத்திர ஷ்பெம த்தல், தி மாைலக் கட் தல், சுதந்த
ேதாத்திரம் பாடல், ஆனந்தக் கூத்தாடல்,
என்பைவகளாம்.

பமி தல், தி விளக்ேகற் தல்,

ைசத் திரவியங்கள் ெகா த்தல்

தி வலகி தல்
280. தி வலகு எப்ப

இ தல் ேவண் ம்?

சூாியன் உதிக்கு ன் ஸ்நானஞ் ெசய் , சந்தியாவந்தனம்
தி க்ேகாயி

ள்ேள குந் , ெமல் ய

ேமற்பட அலகிட் க் குப்ைபைய வாாித்,
ெகாட் விடல் ேவண் ம்.

த் க்ெகாண் ,

ைடப்பத்தினாேல கி மிகள் சாவாமல்
ரத்ேத ெகாண் ேபாய்க் குழியிேல
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தி ெம க்குச் சாத் தல்
281. தி ெம க்கு எப்ப ச் சாத்தல் ேவண் ம்?
ஈன்றண்ணிய ம் ேநாைய
வி

ைடய ம் அல்லாத பசுவின

ன், இைலயில் ஏந்தியாயி

சாணிையப்,

மியில்

ம், ஏந்தல் கூடாதேபா , சுத்தநிலத்தில் வி ந்த

சாணிைய ேமல் கீழ் தள்ளி ந ப்பட எ த்தாயி

ம், வாவி நதி

த

யவற்றில்

வ த்ெத த் வந்த சலத் டேன கூட் ச், ெசங்கற்ப த்த நிலத்ைத ஞ் சுண்ணாம்
ப த்த நிலத்ைத ம் மண் ப த்த நிலத்ைத ம் ெம கல் ேவண் ம். க ங்கற் ப த்த
நிலத்ைதச் சலத்தினாேல க வி விடல் ேவண் ம்; க ங்கல் ேல சாணி படலாகா .
தி நந்தனவனம் ைவத்தல்
282. தி நந்தனவனம் ைவக்கற்பாலதாகிய தானம் யா ?
சண்டாள மிக்குஞ் சு காட் க்கும் மலசல ேமாசன மிக்குஞ் சபீபத்தி
னல்லாததாய், நான்கு பக்கத் ஞ் சுவாினாேல
சூழப்பட்டதாய்க், கீேழ ஆழமாக ெவட்

எ

ம்

ம் ேவ யினாேல
த

ஞ்

ய குற்றங்கள் அறப்

பாிேசாதிக்கப்பட்டதாய்ப், பசு நிைர கட்டப்ெபற் க் ேகாசல ேகாமயத்தினாேல சுத்தி
யைடந்ததாய் உள்ள நிலேமயாம்.
283. இப்ப ப்பட்ட நிலத்திேல ைவக்கற்பாலனவாகிய மரஞ்ெச
மரங்கள்: வில்வம், பாதிாி, ேகாங்கு, பன்னீர், ெகான்ைற,

ெகா கள் எைவ?

நகக்ெகான்ைற,

ெபான்னாவிைர, மந்தாைர, சண்பகம், குரா, கு ந் , மகிழ், ன்ைன, சுர ன்ைன,
ெவட்சி, கடம் , ஆத்தி, ெச ந்தி, பவளமல் ைக, வன்னி, பலாசு, மாவி ங்ைக,
விளா,

க்கி

ைவ, ெநல் , நாவல், இலந்ைத, பலா, எ

ணா,

மிச்ைச, நாரத்ைத, தமரத்ைத,

குளஞ்சி, மா ைள, வாைழ, ெசவ்விளநீர், சூாியேகளியிளநீர், சந்திரேகளியிளநீர்
என்பைவகளாம். மரங்களில் உண்டாகும்

, ேகாட் ப்

எனப்ப ம்.

ெச கள்: அலாி, நந்தியாவர்த்தம், குடமல் ைக, ெவள்ெள க்கு, ெசம்பரத்ைத,
ெகாக்கிறகு, மந்தாைர,
ெபான்

ளசி, ெநாச்சி, ெசங்கீைர, பட் , நா

மத்ைத, கத்தாி, தகைர, ெசவ்வந்தி,

த ப்ைப, ம க்ெகா ந் , சிவகரந்ைத, விஷ்
ெபாற்றைலக்ைகயாந்தகைர, எள்
உண்டாகும்

, நிலப்

எனப்ப ம்.

,

வி, க

மத்ைத,

ம்ைப, ெவட் ேவர், இலாமச்ைச,
காந்தி, மாசிப்பச்ைச, தி நீற் ப்பச்ைச,

ைள, அ கு என்பைவகளாம். ெச களில்
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ெகா கள்: மல் ைக,

ல்ைல, இ வாட்சி, பிச்சி, ெவண்காக்ெகான்ைற,

க ங்காக்ெகான்ைற, க
உண்டாகும்

ைக, தாளி, ெவற்றிைல என்பைவகளாம். ெகா களில்

, ெகா ப்

எனப்ப ம்.

284. நீர்ப் க்கள் எைவ?
ெசந்தாமைர, ெவண்டாமைர, ெசங்க நீர், நீேலாற்பவம், ெசவ்வாம்பல்,
ெவள்ளாம்பல் என்பைவகளாம்.
285. தி நந்தனவனத்ைத எப்ப ப் பா காத்தல் ேவண் ம்?
ைலயர், றச்சமயிகள்,

ரஸ்திாீகள்,

தலாயிேனார் உள்ேள காம

ம்,

யாவராயி ம் எச்சில் க்குநீர் மலசல த யைவகளால் அசுசிப்ப த்தாம ம்,
அங்குள்ள பத்திர ஷ்பங்கைளக் கட ட் ைச த யவற்றிற் கன்றிப் பிறவற்றிற்கு
உபேயாகப்ப த்தாம

ம், ேமாவாம

ெதறிக்கும்ப வஸ்திரந் ேதாயாம
பா காத்தல் ேவண் ம்.

ம், அங்குள்ள மரஞ் ெச

ெகா களிேல சலந்

ம், அைவகளிேல வஸ்திரத்ைதப் ேபாடாம

ம்

பத்திர ஷ்பெம த்தல்
286. கட ட்

ைசக்குப் பத்திர ஷ்பங்கள் எ க்க ேயாக்கியர் யாவர்?

நான்கு வ ணத் ட்பட்டவராய்ச், சிவதீைக்ஷ ெபற்றவராய்,
நியமாசார ைடயவராய் உள்ளவர்.
287. பத்திர ஷ்பம் எ க்க ேயாக்கியர் ஆகாதவர் யாவர்?
தாழ்ந்த சாதியார், அதீக்ஷிதர், ஆெசளச
ஸ்நானஞ் ெசய்யாதவர்,
288. கட ட்

ர்த்தர்

தலானவர்.

ைசக்கு ஆகாத

எ த் ைவத்தலர்ந்த

க்கள் எைவ?

ம், தாேன வி ந்

ம், அ ம் ம், இரவில் எ த்த
என்பவற்றிற் ெகாண்

வந்த

ல், மயிர் என்பவற்ேறா

ைடயவர், நித்திய க மம் வி த்தவர்,

கிடந்த

ம், பழம்

ம், உதிர்ந்த

ம், ைகச் சீைல, எ க்கிைல, ஆமணக்கிைல
ம், காற்றின ப்பட்ட

கூ ய

ம், ேமாந்த

தி க்ேகாயி ள் ம் அதன் சமீபத்தி
ஆன்மார்த்த ைஜக்கு ஆகாவாம்.

ம்,

க்க , எச்சம், சிலந்தி

மாம்.

ம் உண்டாகிய பத்திர ஷ்பங்கள்
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289. இன்ன இன்ன ேதவ க்கு இன்ன இன்ன பத்திர ஷ்பம் ஆகா என்

ம் நியமம்

உண்ேடா?
ஆம். விநாயக க்குத்

ளசி ம், சிவெப மா

உமாேதவியா க்கு அ கும் ெநல்
வில்வ ம், விஷ்

க்குத் தாழம்

ம்,

ம், ைவரவ க்கு நந்தியாவர்த்த ம், சூாிய

க்கு அக்ஷைத ம், பிரம்மா க்குத்

க்கு

ம்ைப ம் ஆகாவாம்.

290. வில்வம் எ க்கலாகாத காலங்கள் எைவ?
திங்கட்கிழைம, ச ர்த்தி, அட்டமி, நவமி, ஏகாதசி, ச ர்த்தசி, அமாவாைச,
ெபளர்ணிைம, மாசப் பிறப் என்பைவகளாம். இைவயல்லாத மற்ைறக் காலங்களிேல
வில்வம் எ த் ைவத் க் ெகாள்ளல் ேவண் ம்.
291.

ளசி எ க்கலாகாத காலங்கள் எைவ?

ஞாயிற் க்கிழைம, திங்கட்கிழைம, ெசவ்வாய்க் கிழைம, ெவள்ளிக்கிழைம,
தி ேவாண நக்ஷத்திரம், சத்தமி, அட்டமி,

வாதசி, ச ர்த்தசி, அமாவாைச,

ெபளர்ணிைம, விதிபாதேயாகம், மாசப்பிறப் , பிராதக்காலம், சாயங்காலம், இராத்திாி
என்பைவகளாம். இைவ யல்லாத மற்ைறக் காலங்களிேல ளசி எ த் ைவத் க்
ெகாள்ளல் ேவண் ம். இரண் ைல கீேழ உள்ள ளசிக்கதிர் எப்ேபா ம் எ க்கலாம்.
292. இன்ன இன்ன பத்திர ஷ்பம் இவ்வள
சாத்தலாம் என்

இவ்வள

காலத் க்கு ைவத் ச்

ம் நியமம் உண்ேடா?

ஆம். வில்வம் ஆ
நாளிற்கும், அலாிப்

மாசத்திற்கும், ெவண் ளசி ஒ
ன்

293. பத்திர ஷ்பம் எப்ப
சூாிேயாதயத் க்கு
சந்தியா வந்தனம்

வ ஷத்திற்கும், தாமைரப்

ஏ

நாளிற்கும் ைவத் ச் சாத்தலாம்.
எ த்தல் ேவண் ம்?

ன்ேன ஸ்நானஞ் ெசய் , ேதாய்த் லர்ந்த வஸ்திரந் தாித் ச்,
த் , இரண்

ைககைள ங் க வித், தி ப் ங் கூைடைய எ த் ,

ஒ தண்
னியிேல மாட் , உயரப் பி த் க் ெகாண்டாயி ம், அைரக்கு ேமேல
ைகயிேல பி த் க் ெகாண்டாயி ம் தி நந்தனவனத்திற் ேபாய்ச் சிவெப மாைன
மறவாத சிந்ைதேயா

பத்திர ஷ்பெம த் , அைவகைளப் பத்திரத்தினாேல

க்

ெகாண் , தி ம்பி வந் , கால்கைளக் க விக்ெகாண் , உள்ேள குந் , தி ப் ங்
கூைடையத் க்கிவிடல் ேவண் ம்.
294. பத்திர ஷ்பம் எ க்கும்ேபா

ெசய்யத் தகாத குற்றங்கள் எைவ?
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ேபசுதல், சிாித்தல், சிவெப மா

ைடய தி வ களிேல யன்றிப் பிறவற்றிேல

சிந்ைத ைவத்தல், ெகாம் கள் கிைளகைள

றித்தல், ைககைள அைரயின் கீேழ

ெதாங்கவி தல், ைககளினாேல உடம்ைபேய
என்பைவகளாம்.

ம் வஸ்திரத்ைதேய

ம் தீண் தல்

தி மாைல கட் தல்
295. தி மாைல எப்ப க் கட்டல் ேவண் ம்?
தி மாைலக் குறட்ைடச் சலத்தினால் அலம்பி இடம் பண்ணித் தி ப் ங்
கூைடயி

ள்ள பத்திர ஷ்பங்கைள எ த்

இ ந் , சாவதானமாக ஆராய்ந் , ப
ெதாைட, கண்ணி, பந் , தண்
ேவண் ம்.
சுகந்த

அதில் ைவத் க்ெகாண் , ெமளனியாய்

ள்ளைவகைள அகற்றிவிட் , இண்ைட,

த ய பல வைகப்பட்ட தி மாைலகைளக் கட்டல்

பமி தல்

296. சுகந்த பம் எப்ப இ தல் ேவண் ம்?
வாசைனத் திரவியங்கள் கலந் இ க்கப்பட்ட சாம்பிராணி ெகாண்
பமிடல் ேவண் ம்.

சுகந்த

தி விளக்ேகற்றல்
297. தி விளக்குக்கு என்ன ெநய் ெகாள்ளத் தக்க ?
தி விளக்குக் கபிைலெநய் உத்தமத்தின் உத்தமம்; மற்ைறப் பசுெநய் உத்தமத்தின்
மத்திமம்; ஆட்

ெநய், எ ைம ெநய் உத்தமத்தின் அதமம்; ெவள்ெளள்ளிெனய்

மத்திமத்தின் உத்தமம்; மரக்ெகாட்ைடகளிெனய் அதமத்தின் அதமம்.
(கபிைல = கபில நிற ைடய பசு; கபில நிறம் = ச ைம ேசர்ந்த ெபான்னிறம்).
298. தி விளக்குத் திாி என்ன

ல் ெகாண்

எப்ப ப் பண்ணல் ேவண் ம்?

தாமைர

ல், ப த்தி

ல் என்பைவக

ல், ெவள்ெள க்கு

ள்

இ பத்ேதாாிைழயாேல ம் பதினாறிைழயாேல ம், பதினான்கிைழயாேல
ஏழிைழ யாேல ங் கர்ப் ரப் ெபா கூட் த் திாி பண்ணல் ேவண் ம்.
299. மாவிளக்கு எப்ப

இ தல் ேவண் ம்?

ம்
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பக ேல ேபாசனஞ் ெசய்யா , சனிப் பிரேதாஷத்தி ஞ் சிவராத்திாியி ஞ்
ெசஞ்சம்பாவாிசி மாவினாேல அகல் பண்ணிக் கபிலெநய் ன் நாழிேய ம்
ஒன்றைர நாழிேய ம் க்கானாழிேய ம் வார்த் க் ைகப் ெப விரற் ப ைம ைடய
ெவண்டாமைர ற்றிாியிட் த் தி விளக்ேகற்றல் ேவண் ம்.
ேதாத்திரம் பாடல்
300. எந்தத் ேதாத்திரங்கைள எப்ப ப் பாடல் ேவண் ம்?
ேதவாரம், தி வாசகம், தி விைசப்பா, தி ப்பல்லாண் , ெபாிய ராணம் என்
அ ட்பாக்கைள மனங் கசிந்
பாடல் ேவண் ம்.

ம்

கக், கண்ணீர் வார, உேராமஞ் சி ர்ப்பப், பண்ேணா

ஆனந்தக் கூத்தாடல்
301. ஆனந்தக் கூத்

எப்ப

ஆடல் ேவண் ம்?

உலகத்தார் நைகக்கி ம் அதைனப் பாரா , ெநஞ்சம் ெநக்கு கக் கண்ணீர் ெபாழிய,
ெமய்ம்மயிர் சி ர்ப்பக் ைககைளக் ெகாட் த் ேதாத்திரங்கைளப் பா க் கால்கைளச்
சதிெபற ைவத் , ஆனந்தக் கூத்தாடல் ேவண் ம்.
ைசத் திரவியங்கள்
302. தி மஞ்சனத்திேல ேபாடற்பாலனவாகிய திரவியங்கள் எைவ?
பாதிாிப் , தாமைரப்

த

ய சுகந்த ஷ்பங்க

ம் ெசங்க நீர்க்ேகாஷ்டம், ஏலம்,

இலாமச்சம்ேவர், ெவட் ேவர், இலவங்கப்பட்ைட, சந்தனம், கர்ப் ரம் என்
பாிமளத் திரவியங்க மாம்.

ம்

303. பாத்தியத் திரவியங்கள் எைவ?
ெவண்க கு, இலாமச்சம்ேவர், சந்தனம், அ கு என்
பாத ைச)

ம் நான்குமாம். (பாத்தியம் =

304. ஆசமநீயத் திரவியங்கள் எைவ?
சாதிக்காய், கிராம் , ஏலம்,
என் ம் ஆ மாம்.

லாங்கிழங்கு, சண்பகப்

305. அ க்கியத் திரவியங்கள் எைவ?

ெமாட் , பச்ைசக்கர்ப் ரம்
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(அ க்கியம் - மந்திரநீர் இைறத்தல்)
சலம், பால், த ப்ைப னி, அக்ஷைத, எள், யவம், (ேகா ைம) சம்பாெநல்,
ெவண்க கு என் ம் எட் மாம்.
306. அபிேஷகத் திரவியங்கள் எைவ?
எண்ெணய்க்காப் , மாக்காப் , ெநல்

க்காப் , மஞ்சட்காப் , பஞ்சகவ்வியம்,

ரசபஞ்சாமிர்தம், பலபஞ்சாமிர்தம், பால், தயிர், ெநய், ேதன், சர்க்கைர, க ப்பஞ்சா ,
எ

மிச்சம் பழச்சா , நார்த்தம் பழச்சா , தமரத்தம் பழச்சா , குளஞ்சிப் பழச்சா ,

மா ளம் பழச்சா , இளநீர், சந்தனக்குழம் என்பைவகளாம். தாமிரப் பாத்திரத்தில்
விட்ட பா ம் ெவண்கல பாத்திரத்தில் விட்ட இளநீ ங் கள் க்குச் சமம். இளநீர்
கிைழத் திறந் , தனித்தனி அபிேஷகம் பண்ணல் ேவண் ம். ெநய்யபிேஷகஞ்
ெசய்த டன், இள ெவந்நீரபிேஷகஞ் ெசய்தல் ேவண் ம். இளநீரபிேஷகத் ப் பின்
எண்பத்ெதா பதமந்திரம் உச்சாித் ச் சகச்சிரதாைர ெகாண் சுத்ேதாதகத்தால்
அபிேஷகஞ் ெசய்தல் ேவண் ம். சந்தனக் குழம் க்குப்பின் விதிப்ப தாபிக்கப்பட்ட
நவகலசத்தினா ம் விேசஷார்க்கியத்தினா ம் அபிேஷகஞ் ெசய்தல் ேவண் ம்.
(சகச்சிரம் - ஆயிரம், சந்ேதாதகம் - நன்னீர்)
307. அபிேஷகத்தின் ெபா ட்
எள்ைள, வண்

எண்ெணய் எப்ப

த ய ப தறப் பதினா

தீய சலங்கைள விடா

தரம் பார்த்

ஆராய்ந் , உவர்

த ய

நல்ல சலத்ைதப் திய பாண்டத்தில் விட் , எள்ைளக்

க ந்ேதால் ேபாமள ங் கா னால் மிதியா
ேகாழி, நாய், பன்றி

ஆட்டல் ேவண் ம்?

ைகயினாற் பிைசந்

க வி, காகம்,

த யன வாயிடல் மிதித்தல் ெசய்யாவண்ணம் உலர்த்தி,

கல் னாேல ம் ளியமரத்தினாேல ஞ் ெசய்த, நாய் த யன வாயிடாத
ைகச்ெசக்கினால் ஆட்டல் ேவண் ம். சந்தனாதிைதலம் த ய சுகந்தத்ைதலஞ்
ெசய் அபிேஷகம் பண் வித்தல் உத்தேமாத்தமம். தம் வியாதி நீக்கத்தின்
ெபா ட் ச் சந்தனாதி த ய ெசய்வித்தவர் தற்கட் சிறி பாகஞ் சிவ ங்கப்
ெப மா க்கு அபிேஷகம் பண் விக்கக் கடவர்.
308. பஞ்சகவ்வியெமன்ப
விதிப்ப

கூட்

என்பைவகளின

என்ைன?

அைமக்கப்பட்ட பால், தயிர், ெநய், ேகாசலம், ேகாமயம்
ெதாகுதியாம்; இ

பிரமகூர்ச்சம் என ம் ெபயர் ெப ம். பால் ஐந்

பல ம், தயிர் ன் பல ம், ெநய் இரண்
ைகப்ெப விர ற் பாதி ங் ெகாள்க.

பல ம், ேகாசலம் ஒ

பல ம், ேகாமயங்
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309. ரசபஞ்சாமிர்தெமன்ப
விதிப்ப கூட்
ெதாகுதியாம்.

என்ைன?

அைமக்கப்பட்ட பால், தயிர், ேதன், சர்க்கைர என்பைவகளின

310. பலபஞ்சாமிர்தெமன்ப

என்ைன?

ற்கூறிய ரசபஞ்சாமிர்தத்ேதா கூட் அைமக்கப்பட்ட வாைழப்பழம், பலாப்பழம்,
மாம்பழம் என்பைவகளின ெதாகுதியாம்.
311. கவ்வியத் க்கு உாிய பசுக்கள் எைவ?
வியாதிப் பசு, கிழப் பசு, கன்

ெசத்த பசு, கன்

ேபாட் ப் பத்

நாட் சூதக ைடய

பசு, கிடாாிக் கன்றாகிய பசு, சிைனப் பசு, மலட் ப் பசு, மலத்ைதத் தின் ம் பசு,
என் ம் எண்வைகப் பசுக்களல்லாத மற்ைறப் பசுக்களாம். பால் கறக்குமிடத் ப்
பாத்திரத்ைத ம் ைககைள ங் கன் ட் ய ைலைய ஞ் சலத்தினாற் க விக்
ெகாண்ேட கறத்தல் ேவண் ம். கறந்தபின் பாைலப் பாிவட்டத்தினால் வ த் க்
ெகாள்ளல் ேவண் ம்.
312. சந்தனக் குழம்ேபா

ேசரற்பாலனவாகிய திரவியங்கள் எைவ?

குங்குமப் , ேகாேராசைன, பச்ைசக்கர்ப் ரம்,
என்பைவகளாம்.

கு, சவ்வா , கஸ்

ாி

313. ைநேவத்தியங்கள் எைவ?
சுத்தான்னம், சித்திரான்ன வைககள், ெநய், காய்ச்சிய பால், தயிர்,
ேதங்காய்க்கீ , சர்க்கைர, கறிய
ெவற்றிைல, பாக்கு,

ப்பழம்,

கள், அ ப வைககள், பானகம், பானீயம்,

கவாசம் என்பைவகளாம்.

(அ பம் = பணிகாரம்)
314. சித்திரான்ன வைககள் எைவ?
ப ப் ப் ெபாங்கல், சர்க்கைரப் ெபாங்கல், மிளேகாதனம், ளிேயாதனம்,
ததிேயாதனம், க ேகாதனம், எள்ேளாதனம், உ ந்ேதாதனம், பாயசம்
என்பைவகளாம்.
315. பணிகார வைககள் எைவ?
ேமாதகம், பிட் , அப்பம், வைட, ேதன்குழல், அதிரசம், ேதாைச, இட்ட
என்பைவகளாம்.
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316. பானீயம் என்ப

என்ைன?

ஏலம், சந்தனம், பச்ைசக்கர்ப் ரம், பாதிாிப் , ெசங்க நீர்ப்
இடம்ெபற்ற சலம்.
317.

கவாசம் என்ப

என்பைவகள்

என்ைன?

ஏலம், இலவங்கம், பச்ைசக்கர்ப் ரம், சாதிக்காய், தக்ேகாலம் என்பவற்றின்
ெபா ையப் பனி நீேரா கூட் ச் ெசய்த குளிைக.
318. ேமேல ெசால்லப்பட்டைவகளன்றிச் சிவாலயப் பணிகள் இன்

ம்

உள்ளனவா?
உள்ளன. அைவ, தி
தி மதில்களி

தியில் உள்ள ல்ைலச் ெச க்குதல், தி க்ேகா ரத்தி

ம் உண்டாகும் ஆல், அரசு

தி க்ேகாயிைல ந் தி க்குளத்ைத ந் தி

த யவற்ைற ேவெரா

கைளதல்,

திைய ம் எச்சில், மலசலம்

த யைவகளினால் அசுசியைடயாவண்ணம் பா காத்தல், தி க்ேகாயி
கத்தகாத இழிந்த சாதியா ம், றச் சமயிக

ந்

ள்ேள

ம், ஆசாரம் இல்லாதவ ம், வாயிேல

ெவற்றிைல பாக்கு உைடயவ ம், சட்ைடயிட் க் ெகாண்டவ ம், ேபார்த் க்
ெகாண்டவ ம், தைலயில் ேவட்
தி விழாக் காலத்திேல தி
தாங்கல், சாமரம்

கட் க்ெகாண்டவ ம் உட் கா வண்ணந் த த்தல்,

திெயங்குந் தி வலகிட் ச் சலந் ெதளித்தல், வாகனந்

சுதல், குைட ெகா

ஆலவட்டம் பி த்தல்

த

யைவகளாம்.

------12. சிவாலய தாிசனவியல்
319. தி க்ேகாயி

க்கு எப்ப ப் ேபாதல் ேவண் ம்?

ஸ்நானஞ் ெசய் , ேதாய்த் லர்ந்த வஸ்திரந் தாித் ச், சந்தியாவந்தனம்
த் க் ெகாண் , ேதங்காய், பழம் பாக்கு, ெவற்றிைல, கர்ப் ரம்
ைவக்கப்பட்ட பாத்திரத்ைதத் தாேம எ த் க் ெகாண்ேட
ெகாண்ேட

த

யன

த யன

ம், பிறரால் எ ப்பித் க்

ம், வாகனாதிகளின்றி நடந் ேபாதல் ேவண் ம்.

320. தி க்ேகாயி

க்குச் சமீபித்த டேன யா

கால்கைளக் க வி, ஆசமனஞ் ெசய் ,

ெசய்தல் ேவண் ம்?

ல ங்கமாகிய தி க்ேகா ரத்ைதத்

தாிசித் , இரண் ைககைள ஞ் சிரசிேல குவித் ச், சிவநாமங்கைள உச்சாித் க்
ெகாண் உள்ேள ேபாதல் ேவண் ம்.
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321. தி க்ேகாயி
ப பீடத்ைத ந்

ள்ேள ேபான டன் யா

சத்தம்பத்ைத ம் இடப ேதவைர ங் கும்பிட் ப், ப பீடத் க்கு

இப்பால், வடக்கு ேநாக்கிய சந்நிதியாயி
இடப்பக்கத்தி
சந்நிதியாயி

ெசய்தல் ேவண் ம்?

ம் ேமற்கு ேநாக்கிய சந்நிதியாயி

ம், கிழக்கு ேநாக்கிய சந்நிதியாயி
ம் வலப்பக்கத்தி

ம்

ம் ெதற்கு ேநாக்கிய

ம் நின் , அபிேஷக சமயம் நிேவதன சமயமல்லாத

சமயத்திேல, ஆடவர் அட்டாங்க நமஸ்கார ம், ெபண்கள் பஞ்சாங்க நமஸ்கார ம்,
ன்

தரமாயி

ம், ஐந்

பன்னிரண் தரமாயி
பண்ணல் குற்றம்.

தரமாயி

ம், ஏ

தரமாயி

ம், ஒன்ப

ம் பண்ணல் ேவண் ம். நமஸ்காரம் ஒ

322. அட்டாங்க நமஸ்காரமாவ

தரமாயி

தரம், இ

ம்,

தரம்

யா ?

தைல, ைக யிரண் , ெசவி யிரண் , ேமாவாய், யங்களிரண்
எட்டவய ம் நிலத்திேல ெபா ந் ம்ப வணங்குதல்.

என்

ம்

323. இந்த நமஸ்காரம் எப்ப ப் பண்ணல் ேவண் ம்?
மியிேல சிரைச ைவத் , மார்
இடக்ைகையப் பின்

மியிேல ப ம்ப

வலக்ைகைய

ன்

ம்

ம் ேநேர நீட் ப், பின் அம் ைறேய மடக்கி, வலப் ய ம்,

இடப் ய ம் மண்ணிேல ெபா ந் ம்ப ைககைள அைரைய ேநாக்க நீட் ,
வலக்காைத ன் ம் இடக்காைத பின் ம் மண்ணிேல ெபா ந்தச் ெசய்தல்
ேவண் ம்.
324. பஞ்சாங்க நமஸ்காரமாவ

யா ?

தைல, ைக யிரண் , ழந்தா ளிரண்
ெபா ந் ம்ப வணங்குதல்.
325. நமஸ்காரம் பண்ணியபின் யா

என்

ம் ஐந்தவயவ ம் நிலத்திேல

ெசய்தல் ேவண் ம்?

எ ந் , இரண் ைககைள ம் குவித் ,
பஞ்சாக்ஷரத்ைத உச்சாித் க் ெகாண் ,
கால்கைள ெமல்ல ைவத்
ன் தரமாயி ம் ஐந் தரமாயி ம் ஏ தரமாயி ம்
ஒன்ப தரமாயி ம் பதிைனந் தரமாயி ம் இ பத்ெதா தரமாயி ம்
பிரதக்ஷிணம் பண்ணி, மீட் ஞ் சந்நிதானத்திேல நமஸ்காரம் பண்ணல் ேவண் ம்.
326. சுவாமி சந்நிதானங்கைள எந்த
ன்
வணங்கித்

ைறயாகத் தாிசனஞ் ெசய்தல் ேவண் ம்?

வாரபாலகைர வணங்கிப், பின் கணநாயகராகிய தி நந்திேதவைர
தித் ப், "பகவாேன, உம் ைடய தி வ கைள அைடந் , அ ேயன்

உள்ேள குந் , சிவெப மாைனத் தாிசித் ப் பயன்ெப ம் ெபா ட்

அ மதி
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ெசய்த

ம்" என்

பிரார்த்தித் க் ெகாண் , உள்ேள ேபாய்,

ன் விக்கிேனசுரைரத்

தாிசனஞ் ெசய் , பின் சிவ ங்கப்ெப மான் சந்நிதிைய ம் உமாேதவியார்
சந்நிதிைய ம் அைடந் , ஆதிைசவைரக் ெகாண்
பாக்கு, ெவற்றிைல

அ ச்சைன ெசய்வித் ப் பழம்,

த யனவற்ைற நிேவதிப்பித் க் கர்ப் ராராத்திாிகம் பணிமாறப்

பண்ணித், தாிசனஞ் ெசய் , வி தி வாங்கித் தாித் க் ெகாண் , அதன் பின் சபாபதி
தக்ஷிணா ர்த்தி, ேசாமாஸ்கந்தர், சந்திரேசகரர், சுப்பிரமணியர் த ய
ர்த்திகைள ஞ் சமய குரவர் நால்வைர ந் தாிசனஞ் ெசய்தல் ேவண் ம்.
327. விக்கிேனசுரைரத் தாிசிக்கும் ெபா
ட் யாகப் பி த்த இரண்

ைககளினா

யா

ெசய்தல் ேவண் ம்?

ம் ெநற்றியிேல

வலக்காைத இடக்ைகயினா ம், இடக்காைத வலக்ைகயினா
ன்
ைற தாழ்ந்ெத ந் கும்பிடல் ேவண் ம்.
328. தாிசனம்

ந்த டன் யா

ன்

ைற குட் ,

ம் பி த் க்ெகாண் ,

ெசய்தல் ேவண் ம்?

பிரதக்ஷிணஞ் ெசய் , சண்ேடசுரர் சந்நிதிைய அைடந் , கும்பிட் த், ேதாத்திரஞ்
ெசய் ,

ன்

ைற ைகெகாட் ச், சிவதாிசன பலத்ைதத் த ம் ெபா ட் ப்

பிரார்த்தித் , வலமாக வந் , இடபேதவ ைடய இரண்
ெப மாைனத் தாிசித் ப், ப
இ ந் ,
ெகாண்

பீடத் க்கு இப்பால்

பஞ்சாக்ஷரத்ைத
எ ந் ,

ெகாம்பின ேவ சிவ ங்கப்

ம் ைற நமஸ்காித் , எ ந் ,

தர ம் அேகார மந்திரத்ைத

தர ஞ் ெசபித் க்

ட் க்குப் ேபாதல் ேவண் ம்.

329. அம்ைமயார் தி க்ேகாயில் ேவறாயி க்கின் யா
அம்ைமயார் தி க்ேகாயி

ள்ேள ேபாய்,

ெசய்தல் ேவண் ம்?

ன் ெசால் ய

ைற பிறழாழற்

ப பீடத் க்கு இப்பாேல நான்கு தரம் நமஸ்காரம் பண்ணி, எ ந் , இரண்
ைககைள ங் குவித் க்ெகாண் , நான்கு தரம்

தலாக இரட்

ைறயிற்

பிரதக்ஷிணஞ் ெசய் , மீண் ஞ் சந்நிதிைய யைடந் , நமஸ்காரம் பண்ணி, எ ந் ,
வாரபாலகிகைளக் கும்பிட் , அ

மதி ெபற் , உள்ேள குந் , விக்கிேனசுரைரத்

தாிசித் த், ேதவியார் சந்நிதிைய அைடந் , அ ச்சைன
தாிசனஞ் ெசய் , வி தி
வாைம

த யன ெசய்வித் த்,

த யன வாங்கித் தாித் க்ெகாண் , மேகசுவாிைய ம்

த ய சக்திகைள ம், விக்கிேனசுரர், சுப்பிரமணியர்

தாிசித் ச் சண்ேடசுவாி சந்நிதிைய அைடந் , கும்பிட் ,

ன்

த ய

ைற ைகெகாட் த்,

ேதவி தாிசன பலத்ைதத் த ம் ெபா ட் ப் பிரார்த்தித் , வலமாக வந்
அைடந் , நான்கு தரம் நமஸ்காித் , எ ந்

ர்த்திகைள ந்

இ ந் , ேதவியா ைடய

சந்நிதிைய
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லமந்திரத்ைத இயன்ற மட் ஞ் ெசபித் க்ெகாண்
ேவண் ம்.

எ ந் ,

ட் க்குப் ேபாதல்

330. நித்திய ம் நியமமாக ஆலய தாிசனஞ் ெசய்ய இயலாதவர் யா

ெசய்தல்

ேவண் ம்?
ேசாமவாரம், மங்களவாரம், சுக்கிரவாரம், பிரேதாஷம், ெபளர்ணிைம, அமாவாைச,
தி வாதிைர, கார்த்திைக, மாசப்பிறப் , சூாியகிரகணம், சந்திரகிரகணம், சிவராத்திாி,
நவராத்திாி, விநாயக ச ர்த்தி, கந்தசட்
தாிசனஞ் ெசய்தல் ேவண் ம்.

த ய ண்ணிய காலங்களிலாயி

ம்

331. பிரேதாஷ காலத்திேல சிவ ங்கப் ெப மாைன எப்ப த் தாிசித்தல் ேவண் ம்?
இடபேதவைரத் தாிசித் , அங்கு நின் ம், இடமாகச் ெசன் , சண்ேடசுரைரத்
தாிசித் ச் ெசன்

வழிேய தி ம்பி வந் , மீண் ம் இடபேதவைரத் தாிசித் , அங்கு

நின் ம், வலமாகச் ெசன்

வட திைசையச் ேசர்ந் , ேகா ைகையக் கடவா ,

ன்

ெசன்ற வழிேய தி ம்பி வந் , இடபேதவைரத் தாிசித் , அங்கு நின் ம் இடமாகச்
ெசன்

சண்ேடசுரைரத் தாிசித் , அங்கு நின் ந் தி ம்பி, இடபேதவைரத் தாிசியா ,

வலமாகச் ெசன் , வடதிைசையச் ேசர்ந்

அங்கு நின் ந் தி ம்பி வந் ,

இடபேதவைரத் தாிசியா , இடமாகச் ெசன்

சண்ேடசுரைரத் தாிசித் த் தி ம்பி

வந் , இடபேதவைரத் தாிசித் , அவ ைடய இரண்
பிரணவத்ேதா கூட ஹர ஹர என்
வணங்கல் ேவண் ம்.

ெகாம்பின ேவ

ெசால் ச், சிவ ங்கப் ெப மாைனத் தாிசித் ,

332. பிரேதாஷ காலத்திேல விதிப்ப

ெமய்யன்ேபா

சிவதாிசனஞ் ெசய்யிற் பயன்

என்ைன?
கடன், வ ைம, ேநாய், பயம், கிேலசம், அவமி த் , மரணேவதைன, பாவம்
என்

ம் இைவகெளல்லாம் நீங்கும்;

த்தி சித்திக்கும்.

333. தி க்ேகாயி ேல ெசய்யத் தகாத குற்றங்கள் யாைவ?
ஆசாரமில்லா

ேபாதல், கால் க வா

ேபாதல், எச்சி

மிழ்தல், மலசலங் கழித்தல்,

க்குநீர் சிந் தல், பாக்கு ெவற்றிைல ண்டல், ேபாசன பானம் பண்
தி த்தல், சயனித்தல், காைல நீட் க் ெகாண்
சிரசிேல வஸ்திரந் தாித் க் ெகாள்
ேபார்த் க் ெகாள்

த்தல், மயிர் ேகாதி

தல், ஆசனந்
த்தல், சூதாடல்,

தல், ேதாளிேல உத்தாீயம் இட் க் ெகாள்

தல் சட்ைடயிட் க் ெகாள்

தல்,

தல், பாதரைக்ஷயிட் க் ெகாள்

விக்கிரகத்ைதத் ெதா தல், நி மா யத்ைதக் கடத்தல், நி மா யத்ைத மிதித்தல்,

தல்,
பி
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சத்தம்பம், ப பீடம், இடபம், விக்கிரகம் என்

ம் இைவகளின் நிழைல மிதித்தல்,

ண்வார்த்ைத ேபசுதல், சிாித்தல், சண்ைடயி தல், விைளயா தல், சுவாமிக்கும்
ப பீடத் க்கும் கு க்ேக ேபாதல், ஒ
தரம் வலம் வ தல், ஓ

தரம் இ

தரம் நமஸ்காித்தல், ஒ

தரம் இ

வலம் வ தல், சுவாமிக்கும் ப பீடத் க்கும் இைடேய

நமஸ்காித்தல், அகாலத்திேல தாிசிக்கப் ேபாதல், திைர விட்ட பின் வணங்குதல்,
அபிேஷக காலத்தி

ம் நிேவதன காலத்தி

ம் வணங்குதல்,

பிற்பக்கத் ம் வணங்குதல், தி விளக் கவியக் கண் ந்

ற்பக்கத் ம்

ண்டாெதாழிதல்,

தி விளக்கில்லாத ெபா
வணங்குதல், உற்சவங் ெகாண்ட
ம் ெபா
அங்ேகயின்றி உள்ேள ேபாய் வணங்குதல் த யைவகளாம். இக்குற்றங்க ள்
ஒன்ைற யறியா ெசய்தவர் அேகாரமந்திரத்தில் ஆயிரம் உ ச் ெசபிக்கின் அக்குற்றம்
நீங்கும். இக்குற்றங்கைள அறிந் ெசய்தவர் நரகத்தில் ழ்ந் வ ந் வர்.
------13. கு சங்கம ேசைவயியல்
334. கு

என்ற

யாைர?

தீஷாகு , வித்தியாகு , ேபாதககு
தலாயிேனார் கு . ஆசாாியன், ேதசிகன்,
பட்டாரகன் என்பன ஒ ெபா ட் ெசாற்கள்.
335. சங்கமம் என்ற

என்ைன?

நி வாண தீக்ஷிதர், விேசஷ தீக்ஷிதர், சமய தீக்ஷிதர் என்
சிவபத்தர்கைள.
336. கு ைவ ஞ் சிவபத்தைர ம் யா

ம்

த்திறத் ச்

ெசய்தல் ேவண் ம்?

மனிதர் எனக் க தா , சிவெப மாெனனேவ க தி, மனம் வாக்குக் காயம் என் ம்
ன்றினா ஞ் சிரத்ைதேயா வழிபடல் ேவண் ம். பிரதிட்ைட ெசய்
சிக்கப்ப ம்
சிவ ங்கத்ைதச் சிைலெயன் நிைனந் அவமதிப்பவ ம், சிவதீைக்ஷ ெபற்
இயன்றமட் ம் விதிப்ப அ ட் க்குஞ் சிவபத்தைர மனிதர் என் நிைனந்ேத ம்
அவ ைடய
வ சாதிைய நிைனந்ேத ம் அவமதிப்பவ ந் தப்பா நரகத்தில்
ழ்வர்.
337. சிவபத்தர்கள் சிவெப மான் எனக் க தப்ப தற்குக் காரணம் என்ன?
சிவெப மான் ேவறற அதிட் த் நிற்கப்ெப வன வாய்க் கண்ட டேன
சிவெப மாைன நிைனப்பிப்பனவாய் உள்ள தி ேவடங்கைள
நாேடா ம்

கண்டநியாசம், பிஞ்சப்பிரம ஷடங்கநியாசம்,

ைடைம ம்,
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அஷ்டத்திாிம்சத்கலாநியாசங்கள் வாயிலாகச் ெசய் ஞ் சிேவாகம்பாவைன ம்,
பிராசாதேயாகஞ் ெசய்த

ம், தம்மின் இரண்டற இையந்த சிவத்ேதா

தன்ைம மாம். சிவபத்தைரச் சிவெமனக் கண்
ெசயல், தன்ைம என்

ம் இந்நான்க

கலந்

நிற்குந்

வழிப தற்கு ேவடம், பாவைன,

ள் ஒன்ேற யைம ம்.

338. சிவன யாைர வழிபடா சிவ ங்கத்ைத மாத்திரம் வழிபட லாகாதா?
ஒ வன் ஒ ெபண்ணினிடத் அன் ைடைம அவ ைடய சுற்றத்தாைரக்
கண்டெபா
அவ க்கு உண்டாகும் அன்பினள பற்றிேய ெதளியப்ப ம். அ
ேபால, ஒ வன் சிவெப மானிடத்

அன் ைடைம அவ ைடய அ யாைரக் கண்ட

ெபா
அவ க்கு உண்டாகும் அன்பினள பற்றிேய ெதளியப்ப ம். ஆத
சிவன யாாிடத் அன் ெசய்யா அவமானஞ் ெசய் விட் ச் சிவ ங்கப்

னாேல,

ெப மானிடத்ேத அன் ைடயவர் ேபால் ஒ குதல், வயி வளர்ப்பின் ெபா ட் ம்,
இடம்பத்தின் ெபா ட் ம் ந த் க் காட் ம் நாடகமாத்திைரேயயன்றி ேவறில்ைல.
339. சிவபத்தர்கேளா

இணங்குதலாற் பயன் என்ைன?

காமப்பற் ைடயவ க்கு, அச்சம்பந்த

ைடயவ ைடய இணக்கம் அக்காமத்ைத

வளர்த்தலால் அவ்விணக்கத்தில் வி ப் மிகுதி ம், அவரல்லாத பிற ைடய இணக்கம்
அக்காமத்ைதக் ெக த்தலால் அவ்விணக்கத்தில் ெவ ப் மிகுதி ம் உண்டாகும். அ
ேபாலச் சிவபத்தி

ைடயவ க்கு, அச்சம்பந்த

ைடயவ ைடய இணக்கம்

அச்சிவபத்திைய வளர்த்தலால் அவ்விணக்கத்தில் வி ப் மிகுதி ம், அவரல்லாத
பிற ைடய இணக்கம் அச்சிவபத்திையக் ெக த்தலால் அவ்விணக்கத்த்ல் ெவ ப்
மிகுதி ம் உண்டாகும்.
340. சமய தீக்ஷிதர் யாைர வணங்குதற்கு உாியர்?
ஆசாாியைர ம், நி வாண தீக்ஷிதைர ம், விேசஷ தீக்ஷிதைர ம், சமய
தீக்ஷிதர்க ள்ேள தம்மின் த்ேதாைர ம் வணங்குதற்கு உாியர்.
341. விேசஷ தீக்ஷிதர் யாைர வணங்குதற்கு உாியர்?
ஆசாாியைர ந், நி வாண தீக்ஷிதைர ம், விேசஷ தீக்ஷிதர்க
த்ேதாைர ம் வணங்குதற்கு உாியர்.

ள்ேள தம்மின்

342. நி வாண தீக்ஷிதர் யாைர வணங்குதற்கு உாியர்?
ஆசாாியைர ம், நி வாண தீக்ஷித ள்ேள தம்மின்
உாியர்.

த்ேதாைர ம் வணங்குதற்கு

79
343. ஆசாாியர் யாைர வணங்குதற்கு உாியர்?
ஆசாாியர்க ள்ேள தம்மின் த்ேதாைர வணங்குதற்கு உாியர்.
344. வ ணத்தாலாவ ஆச்சிரமத்தாலாவ வ ணம் ஆச்சிரமம் என் ம்
இரண் னா மாவ தம்மிற்றாழ்ந்தவர் தீைக்ஷ த யவற்றினாேல தம்மின்
உயர்ந்தவராயின், அவைர யா

ெசய்தல் ேவண் ம்?

அவமதித்த ஞ் ெசய்யா , றத் வணங்குத ஞ் ெசய்யா , மனத்தால் வணங்கல்
ேவண் ம். அப்ப ச் ெசய்யா அவமதித்தவர் தப்பா நரகத்தில் ழ்வர்.
சிவஞானிகேளயாயின், அவைர, வ ணம், ஆச்சிரமம் த யைவ சற் ங் குறியா ,
எல்லா ம் வணங்கல் ேவண் ம். எல்ைல கடந்
கி வள ம் ெமய்யன்பினால்
வி ங்கப்பட்ட மனத்ைத ைடயவர், தி ேவட மாத்திர ைடயவைரக் காணி
வ ணம் ஆச்சிரமம்

ம்,

த யன குறித் க் கூசித் தைடப்படா , உடேன

அத்தி ேவடத்தால் வசீகாிக்கப்பட் , அ யற்ற மரம் ேபால் ழ்ந் வணங்குவர்;
அவ் ண்ைம தி த்ெதாண்டர் ெபாிய ராணத்தினாேல ெதளியப்ப ம்.
345. கு ைவ ம் சிவன யாைர ம் எப்ப ப் ேபாய்த் தாிசித்தல் ேவண் ம்?
ெவ ங்ைக டேன ேபாகா , தம்மால் இயன்ற பதார்த்தத்ைதக் ெகாண் ேபாய்,
அவர் சந்நிதியில் ைவத் , அவைர நமஸ்காித் , எ ந் , கும்பிட் , வி தி வாங்கித்
தாித் க்ெகாண் , மீட் ம் நமஸ்காித் , எ ந்
இ த்தல் ேவண் ம்.
346. கு வாயி

ஞ் சிவன யாராயி

ந் தம்

கும்பிட் , அவர் "இ " என்றபின்

ட் க்கு வாின், யா

ெசய்தல்

ேவண் ம்?
விைரந்

எ ந் , குவித்த ைகேயா

அைழத் க் ெகாண்

வந்

எதிர்ெகாண் , இன்ெசாற்கைளச் ெசால் ,

ஆசனத்தி த்தி, அவர் தி

ன்ேன இயன்ற

யாதாயி

ம்

ைவத் , அவர் தி வ கைளப் பத்திர ஷபங்களால் அ ச்சித் , நமஸ்காித் , எ ந்
கும்பிட் , வி தி வாங்கித் தாித் க்ெகாண் , மீட் ம் நமஸ்காித் , எ ந் கும்பிட் ,
அவர் "இ " என்றபின் இ த்தல் ேவண் ம். அவர் ேபாம்ெபா
அவ க்குப்பின்
பதினான்க ேபாய் வழிவிடல் ேவண் ம். இராக் காலத்தி
அவ க்கு ன் ேபாதல் ேவண் ம்.

ம், பய ள்ள இடத்தி

347. ஒ வர் தாம் பிறைர வணங்கும் வணக்கத்ைத எப்ப ப் த்தி பண்ணல்
ேவண் ம்?

ம்,
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"இவ்வணக்கம்; இவ க்கன் ; இவாிடத் ேவறற நிற்குஞ் சிவெப மா க்ேகயாம்"
என்
த்தி பண்ணல் ேவண் ம். அப்ப ச் ெசய்யாதவர் அவ்வணக்கத்தாலாகிய
பயைன இழப்பர்.
348. ஒ வர் தம்ைமப் பிறர் வணங்கும் வணக்கத்ைத எப்ப ப் த்தி பண்ணல்
ேவண் ம்?
"இவ்வணக்கம் நமக்கன் , நம்மிடத்

ேவறற நிற்குஞ் சிவெப மா

க்ேகயாம்"

என்
த்தி பண்ணல் ேவண் ம்; அப்ப ச் ெசய்யாதவர் சிவத் திரவியத்ைதக்
கவர்ந்தவராவர்.
349. கு

க்குஞ் சிவன யா க்குஞ் ெசய்யத் தகாத குற்றங்கள் யாைவ?

கண்ட டன் இ க்ைகவிட்ெடழாைம, அவர் எ ம்ெபா
தி

உடெனழாைம, அவர்

ன்ேன உயர்ந்த ஆசனத்தி த்தல், காைல நீட் க்ெகாண்

ெகாள்

தல், ெவற்றிைல பாக்குப் சித்தல், ேபார்த் க் ெகாள்

த்தல், சயனித் க்
தல், பா ைகேயா

ெசல்லல், சிாித்தல், வாகனேமறிச் ெசல்லல், அவராேல தரப்ப வைத ஒ
வாங்குதல், அவ க்குக் ெகா க்கப்ப வைத ஒ
றங்காட்டல், அவர் ேபசும்ேபா

ைகயால்

ைகயாற் ெகா த்தல், அவ க்குப்

பரா கஞ் ெசய்தல், அவர் ேகாபிக்கும்ேபா

தா ங்

ேகாபித்தல், அவ ைடய ஆசனம், சயனம், வஸ்திரம், குைட, பா ைக
த யைவகைளத் தாம் உபேயாகித்தல், அைவகைளத் தங்கா னாேல தீண் தல்,
அவர் தி நாமத்ைத மகிைமப் ெபா ள்ப ம் அைடெமாழியின்றி வாளா ெசால்லல்,
அவைர யாராயி ம் நிந்திக்கும் ெபா
கா கைளப் ெபாத்திக்ெகாண்
அவ்விடத்தினின் நீங்கிவிடா ேகட் க் ெகாண்
த்தல் த யைவகளாம்
350. கு

ன்

ஞ் சிவன யார்

ன்

ம் எப்ப

விண்ணப்பஞ் ெசய்தல் ேவண் ம்?

வஸ்திரத்ைத ஒ க்கிச், சாீரத்ைதச் சற்ேற வைளத் , வாய் ைதத்
"சுவாமீ" என்ப

நின் , அவைர

த ய ெசாற்களினாேல உயர்த்தி ம், தன்ைன "அ ேயன்" என்ப

த ய ெசாற்களினாேல தாழ்த்தி ம், ெமல்ல விண்ணப்பஞ் ெசய்தல் ேவண் ம்.
351. கட ைள ம் கு ைவ ஞ் சிவன யாைர ந் தாய் தந்ைத
நமஸ்காிக்கும்ேபா கால் நீட்டத் தக்க திக்குகள் யாைவ?
ேமற்குந் ெதற்குமாம். கிழக்கி ம் வடக்கி ங் கால் நீட்
352. கு ைவ ஞ் சிவன யார்
உண்டா?

தலாயினைர ம்

நமஸ்காிக்க லாகா .

தலாயினாைர ம் நமஸ்காிக்கலாகாத காலங்க

ம்
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உண் , அவர் கிடக்கும் ேபா ம், வழி நடக்கும் ேபா ம், பத்திர ஷ்பம்
எ க்கும்ேபா ம், ெவற்றிைல பாக்கு உண்

ம்ேபா ம், ஸ்நானம், சந்தியாவந்தனம்,

ைச, ஓமம், சிரார்த்தம், ேபாசனம் த யன பண் ம் ேபா ம், இராச சைபயிேல
ேபாய் இ க்கும்ேபா ம் அவைர நமஸ்காிக்கலாகா .
353. தீக்ஷாகு , வித்யாகு

தலாயினார் தி

கம் வி த்த ளின், அைத யா

ெசய்தல் ேவண் ம்?
பீடத்தின் மீ

எ ந்த ளப் பண்ணிப் பத்திர ஷ்பங்களால் அ ச்சித் , நமஸ்காித் ,

இரண் ைககளா ம் எ த் , இரண் கண்களி
பின் தி க்காப் நீக்கி வாசித்தல் ேவண் ம்.
354. தான் வழிபட்
அவைன யா
தாேன
வழிபட்

வந்த ஆசாாியன் ெப ம் பாவங்கைளச் ெசய்வானாயின்

ெசய்தல் ேவண் ம்?

சித்

மனம்ெநாந்

ம் ஒற்றிச், சிரசின்ேமல் ைவத் ப்,

வந்த சிவ ங்கம் அக்கினியினாேல ப

ைகவிட்

ேவெறா

ப ன், அதைன இகழா

சிவ ங்கத்ைதக் ைகக்ெகாள்வ

வந்த் ஆசாாியன் சிவநிந்ைத, சிவத்திரவியாபகாரம்

பாதகங்கள் ெசய் ெக வானாயின், அவைன இகழா
ேவேறாராசாாியைன அைடந் வழிபடல் ேவண் ம்.

ேபாலத், தான்

த ய ெப ங் ெகா ம்

மனம் ெநாந்

ைகவிட்

355. கு வினிடத்ேத சிவசாத்திரம் எப்ப ப் ப த்தல் ேவண் ம்?
நாேடா ம் ஸ்நானம்

த ய நியதிகைள

த் க் ெகாண் , ேகாமயத்தினாேல

சுத்தி ெசய்யப்பட்ட தானத்திேல பீடத்ைத ைவத் , அதன் மீ
விாித் , அதன் மீ

சிவசாத்திரத் தி

பட் ப் பாிவட்டத்ைத

ைறைய எ ந்த ளப் பண்ணிப் பத்திர

ஷ்பங்களால் அ ச்சித் , நமஸ்காித் ப் பின் ஆசாாிய ைடய தி வ கைள ம்
அ ச்சித் , நமஸ்காித் , அவர் கிழக்கு
இ க்க, அவ க்கு எதிர் கமாக இ ந்
ெபா

கமாகேவ

ம் வடக்கு

கமாகேவ

ப த்தல் ேவண் ம். ப த்

ம் அப்ப ேய நமஸ்காித்தல் ேவண் ம். இப்ப ச் ெசய்யா

ப த்ததனால் ஆகிய பயைன இழப்பர்; அம்மட்ேடா! நரகத்தி

ம்

க்கும்
ப த்தவர்,

ம் வி ந்

வ ந் வர்.

356. சிவசாத்திரம் ப க்கலாகாத காலங்கள் எைவ?
பிரதைம, அட்டமி, ச ர்த்தசி, அமாவாைச, ெபளர்ணிைம, உத்தராயணம்,
தக்ஷிணாயனம், சித்திைர விஷு, ஐப்பசி விஷு, சந்தியா காலம், ஆெசளச காலம்,
மேகாற்சவ காலம் என்பைவகளாம்.
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357. எ த் க்ெகாண்ட சிவசாத்திரம் ப த்

த்தபின் யா

ெசய்தல் ேவண் ம்?

சிவ ங்கப் ெப மா க்கும், சிவசாத்திரத் தி
ைறக்கும் வித்தியாகு
க்கும்
விேசஷ ைச ெசய் அவர் தி
ன் இயன்ற தக்ஷிைண த யன ைவத்
நமஸ்காித் அவைர ந் தீக்ஷா கு ைவ ம் மாேகசுரர்கைள ம் கு டர்,
தலானவர்கைள ம் சித் அ
ெசய்வித்தல் ேவண் ம்.
358. சிவசாத்திரத்ைதக் ைகம்மா

டவர்

க திப் ப ப்பிக்கலாமா?

அச்சம், நண் , ெபா ளாைச என்பைவ காரணமாகச் சிவசாத்திரத்ைத ஒ வ க்கும்
ப ப்பிக்கலாகா . நல்ெலா க்க ங் கு
ங்கசங்கம பத்தி ம் உைடய
நன்மாணாக்கர்க க்கு அவர்கள் உய்வ க திக் க ைணயினாேல ப ப்பித்தல்
ேவண் ம். அவர்கள் வி ம்பித் த ந் தக்ஷிைணையத் தாஞ் ெசய்த உதவிக்கு
ைகம்மாெனறக் க தி ஆைசயால் வாங்கா , அவர்கள் உய் ந் திறங் க திக்
க ைணயால் ஏற் க் ெகாள்ளல் ேவண் ம்.
359. மாணாக்கர்கள் தாங்கள் கு

க்குக் ெகா க்குந் தக்ஷிைணைய அவர் ெசய்த

உதவிக்குக் ைகம்மாெறனக் க தலாமா?
தாங்கள் கு

க்கு எத் ைணப் ெபா ள் ெகா ப்பி

அ ைமயாக ஒப்பித்
க திவிட லாகா .

ம், தங்கைள அவ க்கு

வி தல் ஒன்ைறேய யன்றி, அப்ெபா ைள ைகம்மாெறனக்

360. தீக்ஷா கு , வித்தியா கு

தலாயினார் சிவபதமைடந்

ெசய்தல் ேவண் ம்?
வ ஷந்ேதா ந் அவர் சிவபதமைடந்த மாச நக்ஷத்திரத்திலாயி
அவைரக் குறித் க் கு
ைச ெசய் ெகாண் வரல் ேவண் ம்.

வி ன், யா
ம் திதியிலாயி

361. இன் ம் எவ்ெவவ க்குக் கு
ைச ெசய்வ ஆவசியகம்?
பல அற் தங்கைளச் ெசய் தமிழ் ேவதத்ைதத் தி வாய் மலர்ந்த ளி ஞ் ைசவ
சமயத்ைதத் தாபித்த ளிய தி ஞானசம்பந்த ர்த்தி நாயனார் த ய சமயக்குரவர்
நால்வ க்கும்; அ பத்
ன் நாயன்மா ைடய ெமய்யன்ைப ம் அவ்வன் க்கு
எளிவந்த ளிய சிவெப மா ைடய ேபர ைள ம் அறிவித் அவாிடத்ேத
அன் திக்கச் ெசய் ம் ெபாிய ராணத்ைதத் தி வாய் மலர்ந்த ளிய ேசக்கிழார்
நாயனா க்கும்; பதி, பசு, பாசம் என் ந் திாிபதார்த்தங்களின் இலக்கணங்கைள
அறிவிக்குஞ் ைசவ சித்தாந்த
ணர்ச்சிைய வளர்த்த ளிய ெமய்கண்டேதவர்
த ய சந்தான குரவர் நால்வ க்கும்; தமிழ் வழங்கும் நிலெமங்கும் நல்லறி ச்சுடர்
ெகா த்திய ளிய ெதய்வப் லைமத் தி வள் வ நாயனா க்கும் இயன்றமட் ங்
கு
ைச ெசய் ெகாண்ேட வ வ ஆவசியகம்.

ம்
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362. இந்நாயன்மார்க

ைடய கு

1. தி ஞானசம்பந்த

ைசத் தினங்கள் எைவ?

ர்த்தி நாயனார்...............ைவகாசி -

லம்

2. தி நா க்கரசு நாயனார்.......................................சித்திைர - சதயம்
3. சுந்தர

ர்த்தி நாயனார்..........................................ஆ

- சுவாதி

4. மாணிக்கவாசகர் சுவாமிகள்..............................ஆனி - மகம்
5. ேசக்கிழார் நாயனார்.................................................ைவகாசி -

சம்

6. ெமய்கண்டேதவர்.....................................................ஐப்பசி - சுவாதி
7. அ ணந்தி சிவாசாாியர்..................................... ரட்டாசி -

ரம்

8. மைறஞானசம்பந்த சிவாசாாியர்.................ஆவணி - உத்தரம்
9. உமாபதி சிவாசாாியர்..........................................சித்திைர - அத்தம்.
10. தி வள்

வ நாயனார்......................................மாசி - உத்திரம்.

363. கு
ைசக்குத் தக்க ெபா ளில்லாதவர்கள் யா ெசய்தல் ேவண் ம்?
கு
ைச ெசய்யப்ப ந் தானத்திேல தங்கள் தங்களால் இயன்ற பதார்த்தங்கள்
ெகாண் ேபாய்க் ெகா த் த் தாிசனஞ் ெசய்தல் ேவண் ம். அ
ம் இயலாதவர்கள்
கறி தி த் தல் த ய தி த்ெதாண் கேள ஞ் ெசய்தல் ேவண் ம்.
364. கு

ைஜ எப்ப ச் ெசய்தல் ேவண் ம்?

தி க்ேகாயி ேல சிவ ங்கப் ெப மா க்கும், அந்நக்ஷத்திரத்திேல சிவபதம்
அைடந்த நாயனார் தி
வம் உள்ளதாயின் அதற்கும் விேசஷ ைச ெசய்வித் த்
தாிசனஞ் ெசய் ெகாண் , தம்மிடத் க்கு அைழக்கப்பட் ம், அைழக்கப்படா ம்
எ ந்த ளி வந்த சிவபத்தர்கைள அந்நாயனராகப் பாவித் ப் சித் த் தி வ
ெசய்வித் ச் ேசஷம் சித்தல் ேவண் ம். (ேசஷம் - எஞ்சிய )
365. ேசஷம் எத்தைன வைகப்ப ம்?
பாத்திரேசஷம், பாிகலேசஷம் என இரண்
உண்கலம்)

வைகப்ப ம். (பாிகலம் - கு மார்

----------14. மாேகசுர
366. மாேகசுர

ைசயியல்
ைசயாவ

யா ?

ஆசாாியர், நி வாண தீக்ஷிதர், விேசஷ தீக்ஷிதர், சமய தீக்ஷிதர் என் ம் நால்வைக
மாேகசுரர்கைள ம் விதிப்ப
சித் த் தி வ
ெசய்வித்தலாம் (மாேகசுரர் =
மேகசுரைன வழிப ேவார்)
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367. மாேகசுர

ைசயால் விைள ம் பலம் ஏற்பவ ைடய உயர்

தாழ் களினால்

ேவ ப மா?
ஆம். ைவதிகப்பிராமணர் ஆயிரம் ேப க்கு அன்னதானஞ் ெசய்த பல ஞ், சமய
தீக்ஷிதர் ஒ வ க்கு அன்னதானஞ் ெசய்த பல ம் ஒக்கும். ைவதிகப் பிராமணர்
பதினாயிரம் ேப க்கு அன்னதானஞ் ெசய்த பல ம், விேசஷ தீக்ஷிதர் ஒ வ க்கு
அன்னதானஞ் ெசய்த பல ம் ஒக்கும். ைவதிகப் பிராமணர் லக்ஷம் ேப க்கு
அன்னதானஞ் ெசய்த பல ம், நி வாண தீக்ஷிதர் ஒ வ க்கு அன்னதானஞ் ெசய்த
பல ம் ஒக்கும். ைவதிகப் பிராமணர் ேகா ேப க்கு அன்னதானஞ் ெசய்த பல ம்,
ைசவாசாாியர் ஒ வ க்கு அன்னதானஞ் ெசய்த பல ம் ஒக்கும்.
368. மாேகசுர

ைசக்குப் பாகஞ் ெசய்பவர்கள் எப்ப ப் பட்டவர்களாய் இ த்தல்

ேவண் ம்?
சம சாதியார்களாய்ச், சிவதீைக்ஷ ெபற்றவர்களாய், நித்தியக மந் தவறா
ப்பவர்களாய், சுசி ைடயர்களாய், மாேகசுர ைசக்கு உபேயாகப்ப மைவகைள
மாேகசுர ைச நிைறேவ
ன் சிக்க நிைனத்த ஞ் ெசய்யாதவர்களாய் இ த்தல்
ேவண் ம். இவ்வியல்பில்லாதவர்களாேல சைமக்கப்பட்டைவ ேதவப்பிாீதியாகா,
இராக்ஷதப் பிாீதியாகும்.
369. மாேகசுர

ைசக்கு விலக்கப்பட்ட பதார்த்தங்கள் யாைவ?

உள்ளி, ெவள்

ள்ளி, உ ண்ைடச் சுைரக்காய், ெகாம்ம க்காய்,

ெசம்
ங்ைகக்காய், ேதற்றாங்காய், அத்திக்காய், ெவண்கத்தாிக்காய், பசைள, வள்ளி,
ெகாவ்ைவ என்பைவகளாம்.
370. மாேகசுர

ைச எப்ப ச் ெசய்தல் ேவண் ம்?

மாேகசுரர்கைளத்
விைரந்ெததிர் ெகாண்

ரத்ேத கண்ட டேன, சிரசின் மீ
அைழத்

வந் , அவர்க

அஞ்ச

ெசய் ,

ைடய தி வ கைளத்

தீர்த்தத்தினால் விளக்கி, அத்தீர்த்தத்ைதச் சிரேமற்ெறளித் , அவர்கைளப் பந்தியாக
இ த்தி, ஓ வார்கள் ேதவாரம் பண்

டன் ஓத, அன்னங்கறி

பைடத் , பத்திர ஷ்பங்களால் அ ச்சைன ெசய் ,

த யவற்ைறப்

ப தீபங் ெகா த் ,

அவர்கெளதிேர க்கைளத் வி, நமஸ்காரம் பண்ணி, எ ந் நின் , ஆசிர்வாதம்
ற்றிய பின் தி வ
ெசய்வித்தல் ேவண் ம். அவர்கள் தி வ
ெசய் கரசுத்தி
ெசய்

ெகாண்டபின், அவர்கெளதிேர இயன்ற தக்ஷிைண ைவத்

நமஸ்காரஞ் ெசய் ,

வி தி வாங்கித் தாித் க் ெகாண் , மீட் ம் நமஸ்காரஞ் ெசய் , ேசஷம் சித்தல்
ேவண் ம்.
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371. மாேகசுர

ைசப் பந்திக்கு ேயாக்கியரல்லாதவர் யாவர்?

சிவநிந்தகர், கு நித்தகர், சங்கமநிந்தகர், சிவசாத்திரநிந்தகர், சிவத்திரவியாபகாாிகள்,
அதீக்ஷிதர், நித்தியக மம் வி த்தவர்
372. மாேகசுர

தலாயினர்.

ைசயிேல மாேகசுரைர யாராகப் பாவித் ப்

சித்தல் ேவண் ம்?

மாேகசுர ைச எந்தத் ேதவைரக் குறித் ச் ெசய்யப் ப கின்றேதா, அந்தத்
ேதவராகப் பாவித் ப் சித்தல் ேவண் ம்.
373. ைச ெசய்யப்ப ம்ேபா மாேகசுரர்கள் யா ெசய்தல் ேவண் ம்?
சிப்பவன் எத்ேதவைரக் குறித் ப் சிக்கின்றாேனா அத்ேதவைரத் தாம்
இைடயறா ெமய்யன்ேபா தியானித் க் ெகாண்
ந் அப் ைசைய அவ க்கு
ஒப்பித்தல் ேவண் ம்.
374. பந்தி வஞ்சைன ெசய்

சித்தவ ம், பைடத்தவ ம் பைடப்பித்தவ ம் யா

ெப வர்?
கண்டமாைலயால் வ ந் வர்; ஊர்ப் பன்றிகளாய்ப் பிறந்
நரகங்களில் வி ந்

மலத்ைதத் தின்பர்;

ெந ங்காலம் வ ந் வர். ஆத னால், வஞ்சைன ஒ

சிறி ம்

இன்றி எல்லா க்குஞ் சமமாகேவ பைடத்தல், பைடப்பித்தல் ேவண் ம். பந்தி
வஞ்சைன ெசய் பைடக்கப்பட்டைவகள் பிசாசுக க்கும் இராக்ஷதர்க க்கும்
அசுரர்க

க்குேம பிாீதியாகும்; ேதவப் பிாீதியாகா.

375. மாேகசுர
கு டர்,

சா காலத்திேல மாேகசுர ரல்லாதவாின், யா

ெசய்தல் ேவண் ம்?

டவர், குழந்ைதகள், வேயாதிகர், வியாதியாளர், வறியவர் என்பவர்கள்

வாின், அவர்கைள விலக்கா , இன்ெசாற்களினாேல மிக மகிழ்வித் , அவர்க

க்கும்

அன்னங் ெகா த்தல் ேவண் ம். வறியவ க்குக் ெகா த்தேல ெகாைட; ெசல்வ க்குக்
ெகா த்தல் தி ம்ப வாங்குதற் ெபா ட் க் கடன் ெகா த்தல் ேபா ம்.
376. மாேகசுர

ைச ஆவசியமாக எவ்ெவக் காலங்களிேல ெசய்தல் ேவண் ம்?

தீைக்ஷ ெபற் க்ெகாண்ட ெபா

ம், சிவ ங்கப் பிரதிட்ைட ெசய்வித் க் ெகாண்ட

ெபா

ம், விரதம் அ ட் க்கும் ெபா

ெபா

ம், சிவசாத்திர சிவ ராணங்கள் ப க்கத் ெதாடங்கிய ெபா

த்த ெபா

ம், உபவாசஞ் ெசய்

பாரணம் பண்

ம், ண்ணிய ஸ்தல யாத்திைரக்குப் றப்ப ம் ெபா

ண்ணியஸ்தலத்ைத அைடந்த ெபா

ம், யாத்திைர ெசய்

தி ம்பி

ம்

ம், ப த்
ம்
ேசர்ந்த
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ெபா

ம், தி க்ேகாயி ேல பிரதிட்ைட, சம் ேராக்ஷணம், மேகாற்சவம்

நடக்கும் ெபா

ம், வியாதியினாேல பீ க்கப்பட்

ம ந்

த யைவ

உட்ெகாள்ளத் ெதாடங்கும்

ெபா
ம், வியாதி நீங்கிய ெபா
ம், மாேகசுர ைச ஆவசியமாகச் ெசய்தல்
ேவண் ம். (பாரணம் - உபவாசத் க்குப்பின் ெசய் ம் ேபாசனம்)
377. அவ்விேசஷ தினங்களின் மாேகசுர ைச ெசய்பவர்க ம், மாேகசுர ைசயிேல
அ ச்சைனேயற் அ
ெசய்யப் கும் மாேகசுரர்க ம் அத்தினத்திேல எப்ப ப்
பட்டவர்களாய் இ த்தல் ேவண் ம்?
மாேகசுர ைசக்கு ன்ேன யாெதான் ம் சிக்கலாகா . அன்றிரவிேல
பசித்ததாயின், அன்னம் சியா பால், பழம் த யவற் ள் இயன்ற உட்ெகாண்
சுத்தர்களாகிச் சிவெப மாைனேய சிந்தித் க் ெகாண் நித்திைர ெசய்தல் ேவண் ம்.
தனாளி ராத்திாி ம் அப்ப ேய ெசய்தல் ேவண் ம்.
378.

ன் ெசய்த பாவங்களினால் வந்த மகாேராகங்களினாேல பீ க்கப்ப ேவார்

மாேகசுர
ஒ

ைச எப்ப ச் ெசய்தல் ேவண் ம்?

மண்டலமாயி

ம், பாதி மண்டலமாயி

ம், விதிப்ப

சிரத்ைதேயா

ண்ணிய

ஸ்தலத்திேல ண்ணிய தீர்த்தத்திேல ஸ்நானஞ் ெசய் , சிவ ங்கப் ெப மா

க்கு

விேசஷ ைச ெசய்வித் , மாேகசுர ைச பண்ணிச் ேசஷம் சித் க் ெகாண்
ேவண் ம். அதன் பின்னேர ம ந் உட்ெகாள்ளல் ேவண் ம்.

வரல்

---------15. விரதவியல்
379. விரதமாவ யா ?
மனம் ெபாறி வழி ேபாகா நிற்றற்ெபா ட்
சு க்கிேய ம் மனம் வாக்குக் காயம் என் ம்
ெமய்யன்ேபா விேசஷமாக வழிப தல்.

உணைவ வி த்ேத ஞ்
ன்றினா ங் கட ைள விதிப்ப

சிவ விரதம்
380. சிவ விரதம் எத்தைன?
ேசாமவார விரதம், தி வாதிைர விரதம், உமாமேகசர விரதம், சிவராத்திாி விரதம்,
ேகதார விரதம், க யாணசுந்தர விரதம், சூல விரதம், இடப விரதம் என எட்டாம்.
பிரேதாஷ விரத ஞ் சிவ விரதம்.
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381. ேசாமவார விரதமாவ யா ?
கார்த்திைக மாச தற் ேசாமவாரத் ெதாடங்கிச் ேசாமவாரந்ேதா ஞ்
சிவெப மாைனக் குறித்

அ ட் க்கும் விரதமாம். இதில் உபவாசம் உத்தமம்; அ

கூடாதவர் ஒ ெபா
இரவிேல ேபாசனஞ் ெசய்யக்கடவர்; அ
ங் கூடாதவர் ஒ
ெபா
பக ேல பதிைனந் நாழிைகயின் பின் ேபாசனஞ் ெசய்யக் கடவர்.
இவ்விரதம் வாழ்நாளளவாயி

ம், பன்னிரண்

வ ஷ காலமாயி

ம்,

ன்

வ ஷ

காலமாயி ம், ஒ வ ஷ காலமாயி ம், அ ட் த்தல் ேவண் ம். பன்னிரண்
மாசத்தி ம் அ ட் க்க இயலாதவர் கார்த்திைக மாசத்தின் மாத்திரேம ம்
அ ட் க்கக் கடவர். (உபவாசம் - உணவின்றியி த்தல்).
382. தி வாதிைர விரதமாவ யா ?
மார்கழி மாசத் த் தி வாதிைர நக்ஷத்திரத்திேல சபாநாயகைரக் குறித்
அ ட் க்கும் விரதமாம். இதில் உபவாசஞ் ெசய்தல் ேவண் ம். இவ்விரதஞ்
சிதம்பரத்தில் இ ந் அ ட் ப்ப உத்தேமாத்தமம்.
383. உமாமேகசுர விரதமாவ யா ?
கார்த்திைக மாசத் ப் ெபளர்ணிமியிேல உமாமேகசுர
அ ட் க்கும் விரதமாம். இதில் ஒ ெபா

ர்த்திையக் குறித்

பக ேல ேபாசனஞ் ெசய்யக் கடவர்;

இரவிேல பணிகாரம், பழம் உட்ெகாள்ளலாம்.
384. சிவராத்திாி விரதமாவ யா ?
மாசிமாசத் க் கி ஷ்ணபக்ஷ ச ர்த்தசி திதியிேல சிவெப மாைனக் குறித்
அ ட் க்கும் விரதமாம். இதில், உபவாசஞ் ெசய் , நான்கு யாம ம் நித்திைரயின்றிச்
சிவ ைச ெசய்தல் ேவண் ம். நன்கு யாம ைச ம் அவ்வக் காலத்திற் ெசய்வ
உத்தமம். ஒ

காலத்திற் ேசர்த் ச் ெசய்வ

மத்திமம். பரார்த்தம், ஆன்மார்த்தம்

என் ம் இரண்
ம், சிவராத்திாி, நான்கு யாம ைசயிேல சூாிய ேதவர் த ய
பாிவாரங்க க்குஞ் ேசாமாஸ் கந்த ர்த்தி த ய ர்த்திக க்கும் ைச ெசய்ய
ேவண் வதில்ைல. பரார்த்தத்திேல மகா ங்கம் த ய ல ர்த்திக க்கும்
ஆன்மார்த்தத்திேல மகா ங்கத் க்கும் மாத்திரம் ைச ெசய்யக் கடவர். பரார்த்தம்,
ஆன்மார்த்தம் என் ம் இரண்
ம் விநாயகக் கட
க்கு மாத்திரம் நான்கு யாம ம்
ைச ெசய்யலாம். சண்ேடசுர ைச நான்கு யாம ஞ் ெசய்தல் ேவண் ம். சிவ
ைசயில்லாதவர், நித்திைரயின்றி

பஞ்சாக்ஷர ெசப ஞ் சிவ ராண சிரவண ஞ்

ெசய் , நான்கு யாம ஞ் சிவாலய தாிசனம் பண்ணல் ேவண் ம். இதில் உபவாசம்
உத்தமம்; நீேர ம் பாேல ம் உண்ப மத்திமம்; பழம் உண்ப அதமம்; ேதாைச
த ய பணிகாரம் உண்ப அதமாதமம். சிவராத்திாி தினத்திேல இராத்திாியிற்
பதினான்கு நாழிைகக்கு ேமல் ஒ
கூர்த்தம் ங்ேகாற்பவ காலம். நான்கு யாம ம்
நித்திைர ெயாழிக்க இயலாதவர், இ ங்ேகாற்பவ காலம் நீங்கும் வைர மாயி

ம்
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நித்திைர ெயாழித்தல் ேவண் ம். இக்காலத்திேல சிவ தாிசனஞ் ெசய்வ
உத்தேமாத்தம ண்ணியம். இச்சிவராத்திாி விரதஞ் ைசவசமயிகள் யாவரா
ஆவசியகம் அ ட் க்கத் தக்க .
385. ேகதார விரதமாவ யா ?
ரட்டாதி மாசத்திேல சுக்கிலபக்ஷ அட்டமி
இ பத்ெதா

நாளாயி

பதினான்கு நாளாயி

ம்

தற் கி ஷ்ணபக்ஷ ச ர்த்தசி யீறாகிய

ம், கி ஷ்ணபக்ஷப் பிரதைம
ம், கி ஷ்ண்பக்ஷ அட்டமி

தற் ச ர்த்தசி யீறாகிய

தற் ச ர்த்தசி யீறாகிய ஏ

நாளாயி ம், கி ஷ்ணபக்ஷ ச ர்த்தசியாகிய ஒ நாளாயி ங் ேகதாரநாதைரக்
குறித் அ ட் க்கும் விரதமாம். இதில் இ பத்ேதாாிைழயாலாகிய காப்ைப
ஆடவர்கள் வலக்ைகயி
நா

ம் ஒவ்ெவா

ெபா

ம் ெபண்கள் இடக்ைகயி

ங் கட் க் ெகாண் ,

த

ப

ேபாசனஞ் ெசய் , இ தி நாளாகிய ச ர்த்தசியிேல கும்ப

ஸ்தாபனம் பண்ணிப் ைச ெசய் , உபவசித்தல் ேவண் ம். உபவசிக்க இயலாதவர்
ேகதார நாத க்கு நிேவதிக்கப்பட்ட உப்பில்லாப் பணிகாரம் உட்ெகாள்ளக் கடவர்.
386. க யாணசுந்தர விரதமாவ யா ?
பங்குனி மாசத் உத்தர நக்ஷத்திரத்திேல க யாண சுந்தர ர்த்திையக் குறித்
அ ட் க்கும் விரதமாம். இதில் ஒ ெபா
இரவிேல பரமான்ன ம் பழ ம்
உட்ெகாள்ளல் ேவண் ம்.
387. சூல விரதமாவ யா ?
ைத யமாவாைசயிேல இச்சா ஞானக் கிாியா சத்தி வ வாகிய சூலா தத்ைதத் தாித்த
சிவெப மாைனக் குறித் அ ட் க்கும் விரதமாம். இதில் ஒ ெபா
பக ேல
ேபாசனஞ் ெசய்தல் ேவண் ம்; இராத்திாியில் ஒன் ம் உட்ெகாள்ளலாகா .
388. இடப விரதமாவ யா ?
ைவகாசி மாசத் ச் சுக்கிலபக்ஷ அட்டமியிேல இடப வாகனா டராகிய
சிவெப மாைனக் குறித் அ ட் க்கும் விரதமாம். இதில் ஒ ெபா
பக ேல
ேபாசனஞ் ெசய்தல் ேவண் ம்.
389. பிரேதாஷ விரதமாவ யா ?
சுக்கிலபக்ஷங் கி ஷ்ணபக்ஷம் என்
திதியிேல, சூாியாஸ்தமனத் க்கு

ன்

ம் இரண் பக்ஷத் ம் வ கின்ற திாிேயாதசி
ன்ேற

க்கால் நாழிைக ம் பின்

ன்ேற

க்கால் நாழிைக மாய் உள்ள காலமாகிய பிரேதாஷ காலத்திேல, சிவெப மாைனக்
குறித்
என்

அ ட் க்கும் விரதமாம். இவ்விரதம் ஐப்பசி, கார்த்திைக, சித்திைர, ைவகாசி
ம் நான்கு மாசங்க

ள் ஒன்றிேல, சனிப் பிரேதாஷம்

தலாகத் ெதாடங்கி,
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அ ட் த்தல் ேவண் ம். பக ேல ேபாசனஞ் ெசய்யா , சூாியன் அஸ்தமிக்க நான்கு
நாழிைக உண்

என்

ம் அளவிேல ஸ்தானஞ் ெசய் , சிவ ைச பண்ணித்

தி க்ேகாயி ற் ெசன்
சிவன யாேரா

சிவதாிசனஞ் ெசய்

ெகாண் , பிரேதாஷ காலங் கழிந்தபின்

ேபாசனம் பண்ணல் ேவண் ம். பிரேதாஷ காலத்திேல ேபாசனம்,

சயனம், ஸ்நானம், விஷ்

தாிசனம், எண்ெணய் ேதய்த்தல், வாகன ேமறல், மந்திர

ெசபம்,

ம் இவ்ெவட் ஞ் ெசய்யலாகா . பிரேதாஷ காலத்திேல

ல் ப த்தல் என்

நியமமாக ெமய்யன்ேபா

சிவதாிசனஞ் ெசய்

ெகாண் வாின், கடன், வ ைம,

ேநாய், பயம், கிேலசம், அவமி ந் , மரணேவதைன, பாவம் என் ம்
இைவகெளல்லாம் நீங்கும். அஸ்தமனத் க்கு ன் ன்ேற க்கால் நாழிைகேய
சிவதாிசனத் க்கு உத்தம காலம். (அவமி ந் = அகாலமரணம்)
ேதவி விரதம்
390. ேதவி விரதம் எத்தைன?
சுக்கிரவார விரதம், ஐப்பசி உத்திர விரதம், நவராத்திாி விரதம் என

ன்றாம்.

391. சுக்கிரவார விரதமாவ யா ?
சித்திைர மாசத் ச் சுக்கிலபக்ஷத்
தற் சுக்கிரவாரந் ெதாடங்கிச்
சுக்கிரவாரந்ேதா ம் பார்வதி ேதவியாைரக் குறித் அ ட் க்கும் விரதமாம். இதில்
ஒ ெபா
பக ேல ேபாசனஞ் ெசய்தல் ேவண் ம்.
392. ஐப்பசி உத்திர விரதமாவ யா ?
ஐப்பசி மாசத் உத்தர நக்ஷத்திரத்திேல பார்வதி ேதவியாைரக் குறித்
அ ட் க்கும் விரதமாம். இதில் ஒ ெபா
பக ேல ேபாசனஞ் ெசய்தல் ேவண் ம்.
393. நவராத்திாி விரதமாவ யா ?
ரட்டாசி மாசத் ச் சுக்கிலபக்ஷப் பிரதைம தல் நவமி யீறாகிய ஒன்ப நா ம்
பார்வதி ேதவியாைரக் கும்பத்திேல ைச ெசய் அ ட் க்கும் விரதமாம். இதிேல
தெலட் நா ம் பணிகாரம், பழம்
உபவாசஞ் ெசய்தல் ேவண் ம்.

த யைவ உட்ெகாண் , மகாநவமியில்

விநாயக விரதம்
394. விநாயக விரதம் எத்தைன?
சுக்கிரவார விரதம், விநாயக ச ர்த்தி விரதம், விநாயக சட்

விரதம் என

ன்றாம்.
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395. சுக்கிரவார விரதமாவ யா ?
ைவகாசி மாசத் ச் சுக்கிலபக்ஷத்
தற் சுக்கிரவாரந் ெதாடங்கிச்
சுக்கிரவாரந்ேதா ம் விநாயகக் கட ைளக் குறித் அ ட் க்கும் விரதமாம். இதிேல
பழம் த யன இரவில் உட்ெகாள்ளல் ேவண் ம்.
396. விநாயக ச ர்த்தி விரதமாவ யா ?
ஆவணி மாசத் ச் சுக்கிலபக்ஷ ச ர்த்தியிேல விநாயகக் கட ைளக் குறித்
அ ட் க்கும் விரதமாம். இதில் ஒ ெபா
பக ேல ேபாசனஞ் ெசய் , இரவிேல
பழேம ம் பணிகாரேம ம் உட்ெகாள்ளல் ேவண் ம். இத்தினத்திேல சந்திரைனப்
பார்க்கலாகா .
397. விநாயக சட் விரதமாவ யா ?
கார்த்திைக மாசத் க் கி ஷ்ணபக்ஷப் பிரதைம தல் மார்கழி மாசத் ச்
சுக்கிலபக்ஷ சட் யீறாகிய இ பத்ெதா நா ம் விநாயகக் கட ைளக் குறித்
அ ட் க்கும் விரதமாம். இதில் இ பத்ேதா ாிைழயாலாகிய காப்ைப ஆடவர்கள்
வலக்ைகயி

ம் ெபண்கள் இடக்ைகயி

ஒவ்ெவா ெபா
ேவண் ம்.

ங் கட் க் ெகாண் ,

த

ப

நா

ம்

ேபாசனஞ் ெசய் , இ தி நாளாகிய சட் யில் உபவாசஞ் ெசய்தல்

சுப்பிரமணிய விரதம்
398. சுப்பிரமணிய விரதம் எத்தைன?
சுக்கிரவார விரதம், கார்த்திைக விரதம், கந்தசட்

விரதம் என

ன்றாம்.

399. சுக்கிரவார விரதமாவ யா ?
ஐப்பசி மாசத்
தற் சுக்கிரவாரந் ெதாடங்கிச் சுக்கிர வாரந்ேதா ஞ் சுப்பிரமணியக்
கட ைளக் குறித் அ ட் க்கும் விரதமாம். இதில் உபவாசம் உத்தமம்; அ
கூடாதவர் இரவிேல பழம் த யன உட்ெகாள்ளக் கடவர். அ
ங் கூடாதவர் ஒ
ெபா
பக ேல ேபாசனம் பண்ணக் கடவர். இவ்விரதம் ன் வ ஷ காலம்
அ ட் த்தல் ேவண் ம்.
400. கார்த்திைக விரதமாவ யா ?
கார்த்திைக மாசத் க் கார்த்திைக நக்ஷத்திரம் தலாகத் ெதாடங்கிக் கார்த்திைக
நக்ஷத்திரந் ேதா ஞ் சுப்பிரமணியக் கட ைளக் குறித் அ ட் க்கும் விரதமாம்.
இதில் உபவாசம் உத்தமம்; அ கூடாதவர் பழம் த யன இரவில் உட்ெகாள்ளக்
கடவர். இவ்விரதம் பன்னிரண் வ ஷ காலம் அ ட் த்தல் ேவண் ம்.
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401. கந்த சட் விரதமாவ யா ?
ஐப்பசி மாசத் ச் சுக்கிலபக்ஷப் பிரதைம தற் சட் யீறாகிய ஆ நா ஞ்
சுப்பிரமணியக் கட ைளக் குறித் அ ட் க்கும் விரதமாம். இதில் ஆ நா ம்
உபவாசஞ் ெசய்வ உத்தமம். அ கூடாதவர் தைலந் நா ம் ஒவ்ெவா ெபா
உண் , சட் யில் உபவாசஞ் ெசய்யக் கடவர். இவ்விரதம் ஆ வ ஷ காலம்
அ ட் த்தல் ேவண் ம். மாசந்ேதா ஞ் சுக்கிலபக்ஷ சட் யிேல சுப்பிரமணியக்
கட ைள வழிபட் , மா, பழம், பால், பானகம், மிளகு என்பைவக
ஒன் உட்ெகாண் வ வ உத்தமம்.

ள் இயன்ற

ைவரவ விரதம்
402. ைவரவ விரதம் எத்தைன?
மங்கலவார விரதம், சித்திைரப் பரணி விரதம், ஐப்பசிப் பரணி விரதம் என

ன்றாம்.

403. மங்கல வார விரதமாவ யா ?
ைத மாசத்
தற் ெசவ்வாய்க்கிழைம ெதாடங்கிச் ெசவ்வாய்க்கிழைமேதா ம்
ைவரவக் கட ைளக் குறித் அ ட் க்கும் விரதமாம். இதில் ஒ ெபா
பக ேல
பழேம ம் பலகாரேம ம் அன்னேம ம் உட்ெகாள்ளல் ேவண் ம்.
404. சித்திைர பரணி விரதமாவ யா ?
சித்திைர மாசத் ப் பரணி நஷத்திரத்திேல ைவரவக் கட ைளக் குறித்
அ ட் க்கும் விரதமாம். இதி ம் ஒ ெபா
பக ேல பழேம ம் பணிகாரேம
அன்னேம ம் உட்ெகாள்ளல் ேவண் ம்.
405. ஐப்பசிப் பரணி விரதமாவ யா ?
ஐப்பசி மாசத் ப் பரணி நக்ஷத்திரத்திேல ைவரவக் கட ைளக் குறித்
அ ட் க்கும் விரதமாம். இதி ம் ஒ ெபா
பக ேல பழேம ம் பணிகாரேம
அன்னேம ம் உட்ெகாள்ளல் ேவண் ம்.

ம்

ம்

ரபத்திர விரதம்
406. ரபத்திர விரதம் எத்தைன?
மங்கலவார விரதம் என ஒன்ேறயாம்.
407. மங்கலவார விரதமாவ யா ?
ெசவ்வாய்க்கிழைமேதா ம் ரபத்திரக் கட ைளக் குறித் அ ட் க்கும் விரதமாம்.
இதில் ஒ ெபா
பக ேல ேபாசனஞ் ெசய்தல் ேவண் ம்.
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408. விரதம் அ ட் ப்பவர் அவ்விரத தினத்தில் எவ்ெவைவகைள நீக்கி
எவ்ெவைவகைளச் ெசய்தல் ேவண் ம்?
காமங் ேகாபம்
தவறா

த

ய குற்றங்கெளல்லாவற்ைற ம் பற்றறக் கைளதல் ேவண் ம்;

ைவகைறயிேல நித்திைர விட்ெட ந் விடல் ேவண் ம்; ண்ணிய

தீர்த்தத்ைத அைடந் , வி தி, வில்வத்த

மண், த ப்ைப, ேகாமயம், திலம்

என்பைவகைளச் சிரசிேல ைவத் க் ைகயிேல பவித்திரஞ் ேசர்த் ச், சங்கற்பஞ்
ெசால் , ஸ்தானஞ் ெசய்தல் ேவண் ம். தியானம், ெசபம்,
பிரதக்ஷிணம், ராண சிரவணம்

ைச, ஆலய தாிசனம்,

த யன விேசஷமாகச் ெசய்தல் ேவண் ம்;

தி ேகாயி ேல இயன்றமட் ம் ெநய் விளக்ேகற்றல் ேவண் ம்; அபிேஷகத் திரவிய
ைநேவத்தியத் திரவியங்கள் ெகா த்தல் ேவண் ம்; ேபாசனம் பண்
சிவன யர் ஒ வேராடாயி

மிடத் ச்

ம் ேபாசனம் பண்ணல் ேவண் ம்; நித்திைர

ெசய் மிடத் , இரவிேல, ேகாமயத்தினாேல ெம கப்பட்ட தைரயிேல, த ப்ைபயின்
ேமேல, கட ைளச் சிந்தித் க் ெகாண் , அதிசுத்தராய் நித்திைர ெசய் , ைவகைறயில்
எ ந் விடல் ேவண் ம்; உபவாச விரத தினத் க்கு

தற்றினத்திேல ஒ

ெபா

அபாரணத்திேல ேபாசனஞ் ெசய்தல் ேவண் ம்; உபவாச விரத தினத் க்கு மற்ைற
நாட் காைலயிேல நித்திய க மம் இரண் ம்
ெசய் , ஆ

நாழிைக ள்ேள சுற்றத்தாேரா

த் க் ெகாண் , மாேகசுர

ைச

பாரணம் பண்ணல் ேவண் ம். பாரணம்

பண்ணியபின் பக ேல நித்திைர ெசய்யா , சிவ ராணங்கைளக் ேகட் க்
ெகாண்
த்தல் ேவண் ம்; நித்திைர ெசய்தவர், சற்பிராமணர் ற் வைரக்
காரணமின்றிக் ெகான்ற மகா பாதகத்ைத அைடவர். (அபாரணம் - பிற்பகல்)
409. எவ்விதமாயி
யா

ஞ் சங்கற்பித்த காலெவல்ைல வைர ம் அ ட் த்

த்த பின்

ெசய்தல் ேவண் ம்?

விதிப்ப

உத்தியாபனஞ் ெசய்தல் ேவண் ம்; ெதாடங்கிய விரதத்ைத இைடேய

வி ேவா ம், உத்தியாபனஞ் ெசய்யாேதா ம் விரத பலத்ைத அைடயார்.
(உத்தியாபனம் = நிைற ெசய்தல்.)
---------16. அன்பியல்
410. அன்பாவ யா ?
ஒ வ க்குத் தம்ெமா ெதாடர் ைடயவராய்த் தமக்கு இனியவராய்
உள்ளவாிடத்ேத நிக ம் உள்ள ெநகிழ்ச்சியாம்.
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411. உள்ளப

ஆரா மிடத்

நம்ேமா

ெதாடர் ைடயவராய் நமக்கு இனியவராய்

உள்ளவர் யாவர்?
அநாதிேய மலத்தினாேல மைறக்கப்பட் ள்ள அறி ந் ெதாழி ம்
உைடயவர்களாய்த் தம்வயத்தரல்லாதவர்களாய் உள்ள பசுக்களாகிய நம்ேமா
அநாதிேய இரண்டறக் கலந்

நின் , நமக்ெகல்லாம் நித்தியானந்தப் ெப ஞ்

ெசல்வத்ைதத் தந்த ள வி ம்பி, தந்ெதாழில்கெளல்லாந் தம் பயன் சிறி ங் குறியா ,
நம் பயன் குறித்த ெதாழில்களாகேவ ெகாண் , ெபத்தநிைலயிேல தாம் நம் ள்ேள
அடக்கித் தாம் நமக்கு

ன்னாகி ம், இப்ப ேய என் ம் உபகாிக்கும் இயல் ைடய

ெப ங்க ைணக் கடலாகிய பசுபதி, சிவெப மான் ஒ வேர. ஆத னால்
அவெரா வேர நம்ேமா

என் ந் ெதாடர் ைடயவராய், நமக்கு நம்மி

ம்

இனியவராய் உள்ளவர்; அவ க்ேக நாெமல்லாம் உைடைமப் ெபா ள்; அவ க்ேக
நாெமல்லாம் மீளா அ ைம. ஆத னால் அவாிடத்திற்றாேன நாெமல்லாம் அன்
ெசய்தல் ேவண் ம்.
412. நாம் சிவெப மானிடத்

எப்ெபா

அன் ெசய்தல் ேவண் ம்?

இம்மனித சாீரம் ெப தற்கு அாியதாதலா ம் இ இக்கணம் இ க்கும், இக்கணம்
நீங்கும் என் அறிதற்கு அாிதாகிய நிைலயாைம ைடயதாதலா ம் நாம் இைடயறா
எக்கால ம் அன் ெசய்தல் ேவண் ம்.
413. சிவெப மான் இம்மனித சாீரத்ைத எதன் ெபா ட் த் தந்த ளினார்?
தம்ைம மனசினாேல சிந்திக்க ம், நாவினாேல திக்க ம், தம்மால்
அதிட் க்கப்ப ங் கு
ங்கசங்கமம் என் ம் வைகத் தி ேமனிைய ங்
கண்களினாேல தாிசிக்க ம், ைககளினாேல

சிக்க ங் கும்பிட ம், தைலயினாேல

வணங்க ம், கால்களினாேல வலஞ்ெசய்ய ம், தம ெப ைமைய ஙந் தம
தி வ யார் ெப ைமைய ங் கா களினாேல ேகட்க ேம இம்மனித சாீரத்ைதத்
தந்த ளினார்.
414. சிவெப மானிடத்

அன் எப்ப

விைள ம்?

பசுக்களாகிய நம் ைடய இலக்கணங்கைள ம், நம்ைமப் பந்தித்த பாசங்களின்
இலக்கணங்கைள ம், பசுபதியாகிய சிவெப மா

ைடய இலக்கணங்கைள ம்,

எத் ைண ம் ெபாிய சிவெப மான் எத் ைண ஞ் சிறிய நமக்ெகல்லாம் இரங்கி,
எளிவந் , ஓயா என் ம் உபகாிக்கும் ெப ங்க ைணைய ம், இவ்வியல்பின்
அநந்தேகா யில் ஒ கூறாயி ம் உைடயவர் பிறெரா வ ம் நமக்கில்லாைமைய ம்
இைடயறா

சிந்திக்கச் சிந்திக்க, நமக்கு அச்சிவெப மானிடத்

அன் விைள ம்.
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415. சிவெப மானிடத்ேத அன் ைடைமக்கு அைடயாளங்கள் யாைவ?
அவ ைடய உண்ைமைய நிைனக்குந்ேதா ம், ேகட்குந்ேதா ங்ம் கா
தன்வசமழித

ம், மயிர்க்கால்ேதா ந் திவைல உண்டாகப் ளகங்ெகாள்ள

ஆனந்தவ வி ெபாழித
பிற மாம்.
416. இல்வாழ்க்ைக

ம், விம்ம

ம், நாத்த த த்த

த யைவகளிற் குந்

ெசய்வார்?
கைழக்கூத்தன் கூத்தா ம் ெபா

ம், உைரத மாற

அவ்வைவக

ெதாழில்கள் ெசய்ேவா க்கு இைடயறாத வழிபா

ைவக்கப்பட்

ந்ேதா ந்
ம்,
ம்

க்கு ேவண் ந்

எப்ப க் கூ ம்? அவர் யா

ம் அவன் க த்

உடற்காப்பிேல

த்தல் ேபால, நாம் ெலளகிக க மஞ் ெசய் ம் ெபா

நம

க த் ச்

சிவெப மானிடத்ேத ைவக்கப் பட்
த்தல் ேவண் ம்; இப்ப ச் ெசய்யாெதாழியின்,
மரண காலத்திேல சிவத்தியானஞ் சிந்திப்ப அாிதாி .
417. சிவெப மாைன வழிப ேவார் மாிக்கும் ெபா
சுற்றத்தாாிடத் ம், ெபா ளினிடத் ங் சற்றாயி

ம் பற்

ரத்ேத இ த்தி விட் த், தாம் வி தி தாித் , மனங் கசிந்

யா

ெசய்தல் ேவண் ம்?

ைவயா , சுற்றத்தாைரத்
கக், கண்ணீர் ெபாழிய,

உேராமஞ் சி ர்ப்பச் சிவெப மாைனத் தியானித் , ேவத சிவாகமங்கைளேய
ேதவார தி வாசகங்கைளேய ஞ் சிவ பக்தர்கள் ஓதக் ேகட்டல் ேவண் ம்.
418. அவர் மாிக்கும் ெபா
அவ ைடய த்திரர்

அவ க்கு யா

தலானவர்க

ெசய்தல் ேவண் ம்?

ள்ேள சிவதீைக்ஷ ைடயவர், மனம் ஒ

சிறி ங் கலங்கா , அவர் ெநற்றியிேல சிதம்பரம்
சாத்தி, அவ டம்பிேல வில்வத்த

மண்

ந்

த ய ண்ணிய ஸ்தலத்

வி தி

சி, அவர் வாயிேல கங்காதீர்த்தம் விட் ,

அவர் தைலையத் தம ம மீ கிடத்தி, அவர் ெசவியிேல அ ம ந்தாகிய
பஞ்சாக்ஷரத்ைத உபேதசித்தல் ேவண் ம்.
ேதவாரம்
உற்றா ரா ளேரா உயிர்ெகாண் ேபாம்ெபா
குற்றா லத் ைற கூத்தனல் லால்ைமக்
குற்றார் ஆ ளேரா.
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தி ச்சிற்றம்பலம்.
ைசவவினாவிைட இரண்டாம் த்தகம்
ெமய்கண்ட ேதவன் தி வ

வாழ்க!

ற் ப்ெபற்ற .

