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உ 
தி���ைற�	 

சா�த��க 	வாமிகசா�த��க 	வாமிகசா�த��க 	வாமிகசா�த��க 	வாமிக    
அ�ளி� ெச�த  

 

ைவரா�கிய சைவரா�கிய சைவரா�கிய சைவரா�கிய சததததக�க�க�க�....    
தி��ேபா�	  

சித�பர 	வாமிக சித�பர 	வாமிக சித�பர 	வாமிக சித�பர 	வாமிக  
அ�ளி�ெச�த உைர�ட�, 

 
��றா� பதி	
. 

 
 
 

ஊ. ��பாத ெச�� அ�  க"ெபனியாரா% 
கலார�நாகர�  

எ�'" தம� அ�)*+ட�தி,  
பதி�பி*க�ப�ட�. 

ெச�ைன. 
------------------- 

1908. 
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உ 
கணபதி �ைண. 

ைவரா�கிய சதக�ைவரா�கிய சதக�ைவரா�கிய சதக�ைவரா�கிய சதக�....    

 
கணபதி வண�க	கணபதி வண�க	கணபதி வண�க	கணபதி வண�க	. . . .     

.*கணிைற த�காிைய .�னட�தி� பி�னத�றா�  
ப*கமைற/ ேத0ந	ெவ" பாசவிக னாச.ற  
மி*கவம	 விைள�திைளயா 3ரெரன� 4ரண5	�  
�*கிைணயி% பரான/த� 4ைவைய� ேம6வரா%.  

 
சபாபதிசபாபதிசபாபதிசபாபதி. . . .     

அ"பல வாண ன�யிைண ெதா8வா	*  
கி�ப." 3  ெமளிதினி% வ�ேம.  
 

விநாயகவிநாயகவிநாயகவிநாயக. . . .     
நி"ப நிழ,களி,ற"ெபா� மல	�தா:  
ந"�� .�திந, ;�ப" வர,ேக.  
 

��பிரமணிய��பிரமணிய��பிரமணிய��பிரமணிய.... 
சமர �ாி*0க�, விமல மல	�தா:  
எம�ள" ைவ*0�, .மல மற,ேக.  

 
��பர	பைர��பர	பைர��பர	பைர��பர	பைர. . . .     

மைற.� யதனி% விள<கி  ெமாளிேய  
மனிதைர� ேபா% வ/த ெத'ெம�  

சிைறதவி	� தா�ட சிவ�பிரகாச  
ேதசிக� ற�ைனம, றவ�ற  

னைறமல ர�ைய� ேபா,றி = சா/த  
நாயக� ற�ைனம, றவ�ற  

னிைறய�: ெப,ற பழனிமா .னிைய  
ெந=சி' ளி��திேய பணிவா".  
 

�லாசிாிய�லாசிாிய�லாசிாிய�லாசிாிய. . . .     
ேபா/ெத .யி	*0யி - ரா/�ைண ெயா�த  
சா/ைதய	 த"பத - ேம/� க��ேத.  

 
ப=ச4த காாியமாகிய உட"பிைன�" ஞாேன/திாிய க�ேம/திாிய<கைள�" நியதி 
கைள/�, அத�பி�ன	 அ/த*கரண<கைள�" நியதிகைளய� ெதாட<0" ேபா�, 
அைவக?*0 பிரதானமான மன�ைத எதிாி�  ேநா*கி, நீ*0/ேதாA" அ"மன" 
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அ/த விேவக�தி,0 மிக6" ஒ,Aைமயாக;� நீ<கா� .�ைன� பழ*க" ேபா% 
விேவக�ைத� த� வய�ப �தி� தன*0� ப,A*களா �:ளவ,றி% இ8��� 
ெச%ல, அஃ� அ<ஙன" இ8��� ெச%Eதைல விேவக" அறி/� தன� வ;யினா% 
எதிாி�  நி�A, இஃ� எவ,ைற�ப,றி நி�A எழாநி�றெத�A ேநா*கி, அ� 
ப,றிய ப,A*களியாைவ�" இைவ இைவெய�A அறி/� அத,0 அ�ப,A*கைள 
ெய%லா" வி வி��, அதைன� த�வய மா*0த,ெபா��  மன�ைத 
.�னிைலயா*கி விேவக< +றி,ெற�A விேவக�தி� ேம% ைவ�� இ/F% 
+Aகி�றா	:- 
 

வாழி ெந=சேம ெச�றிேட னி�றிேதா	  
வா	�ைத ெய, 0ைரெச�வா�  

கீழி யாமிய, Aய	தவ� திG6ட%  
கிைட�த� ேறாம,றீ  

Hழி காலமி< கி�*0ேமா நீ�ேமா	/  
�ைளெயனி': ேபாIேத  

J8 ேமIபவ/ �ைட�த%ெச� யாயிெத�  
ெறா8தர� Aைண�தாேள.     (1) 

 
வாழிெந=சேம எ�ப�, - பைகவனா, காாிய<ெகா: ேவா� அவைன� த� �வய 
மா*0த,ெபா��  அவ'*0 இனிைம +Aத% ேபா% நீ வாழ*கடவா� ெந=சேம 
எ�A விேவக<+ற, அத,0 எ�ணி% கால" உடE.யி�" ேபாE" ேசA நீ�" 
ேபாE" உ"ேமா  பிாிவி�றியி�/த எ�ைன இ�ேபா� பிாி�� நி�A நீ	 
ேதா�திர" ப�ணிய� எ�ைன ? எ�A மன< ேக�ப,  
 
ெச�றிேட னி�றிேதா	 வா	�ைத ெய,0ைர ெச�வா� எ - �, -அத,0 நீ ஓ	 
கண�ேபா தாயி'" நி%லா� விஷய<களி, ெச%லா நி�றைன, அ<ஙன= 
ெச%லா� நி�A இஃேதா	 ெசா% என*0� ெசா%Eக எ�A விேவக< +ற, 
அத,கியா� ெசா%ல ேவ��ய ெசா% எ�ைன�ள? நீ	 ெசா%Eக யா� 
ேக�கி�ேற� எ�A மன<+ற,  
 
கீழியா மிய, Aய	 தவ� திG6ட% கிைட�தத�ேறா எ - �, - அத,0* கீI�ேபான 
அந/த சனன<களி% யா= ெச�திரா நி�ற ேமலான தேபாபல�தினால�ேறா இ/த 
அாிதாகிய மா'ட ேதக" கிைட�த� எ�A விேவக< +ற, அத,0 ஈ��ைமயா 
ெம�A மன= ச"மதி�ப, அத,0 அ<ஙன" அாிதாக* கிைட�த ேதக�ைத� ெப,A" 
சீ*கிர�திேல தி�வ�ைய அைடத,0 ஏ� ப�ணாம% 3ணா: கழி�ப� எ�ைன? 
எ�A விேவக< +ற, அத,0 இ/த� ேதக" ெப,ற நா" இனி� தி�வ�ைய 
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அைடயா� வி கி�ேறாேமா, நீ	 சீ*கிர" ப�ணிய� எ�ைன? சில நா:களி� 
பி�ன	 அதைன அைட*0�ெம�A மன<+ற,  
 
ம,றீ Hழிகால மி<கி�*0ேமா எ-�, - அத,0 இ/த ேதக" க,பகால" இGவிட�� 
இ��பேதா ? இத,0 அள6 +றிய Fறா� க?: இைடயிைடேய கண/ேதாA" 
அநி�தியமி��த;� எ/த*கண" இ�*0ேமா எ/த*கண" ேபாேமா ெதாியாெத�A 
விேவக< +ற, அத,0 அ<ஙன" அநி�தியமாெமனி� இதைன ெயாழி�� இனிவ�< 
காய�� அ/த� தி�வ�ைய அைட0� ெம�A மன< +ற, அத,0 இனிேயா	 
காய�தி� க� அதைன அைட�� ெம�னி, ெபAத, காியபிறவி ெய�A" 
சிலநா:களி� பி�ன	 அைட0�ெம�னி� அறித,காிய அவதிெய�A" விேவக< 
+ற, அத,0 நீ	 இ<ஙன< +றிய� உ�ைமெய�A மன= ச"மதி�ப,  
நீ�ேமா	/�ைள ெயனி� எ - �, - அத,0 இ/த*காய< கிைட�த,0 
அாிெத�பைத�" இதன� நிைலயாைமயிைன�" நீ�" விசாாி�� அறி/தைன 
யாயி�,  
 
உளேபாIேத J8 ேமIபவ/ �ைட�த% ெச�யா யிெத� ெறா8தர�Aைண�தாேள 
எ - �, - இ*காயமி�*0" ேபாேத சிவன� உபய பாத<கைள�" ெதா8� எ"ைம 
வைள/� ெகா:ளாநி�ற எ8வைக� பிறவிகைள�" நீ*கி* ெகா:?த% ெச�யா�, 
இ� எ�ைன நி�க��தி�/தெத�A விேவக< +றி,A, எ - A. ம,ெற�ப� 
அைசநிைல,  
 
உய	தவ� திG6ட% கிைட�த ெத�பத,0 உதாரண" : ஞானவாசி�ட". 
"எறி�<கட;'க�ெதாைளயி னியாைம* க8��� �0வ� ேபா,, ெபாறிெவ"பிறவி 
யேநக�தா, ��ட� விேவகி ெயன�பிற/�, .றி�" பிறவி� பயனிலவி" ேமாக 
மைம�= ெச�ெதாழிலா,, ெசறிவெத�ேன யிவ,றாேல தின<கெள%லா= 
ெச�றி மா%.''ஊழிகால� ப<கி�*0ேமா ெவ�பத,0 உதாரண". தி�வ:?வ 
நாயனா	. "உற<0வ� ேபாE= சா*கா  ற<கி, விழி�ப� ேபாE" பிற��, 
ெபAத,காிய பிறவி*0" அறித,காிய வவதி*0" உதாரண" : ஆன/த�திர� . 
"ெபAத,காிய பிற�Q தித� ேபா*, கறித, காிய வவதி - பிறிெதா�ைற,நா த,0 
ேநர.�ேடா ந�ென=ேச .�திெநறி, + த, க%லா� 0றி��.'' ம,A" 
வ�வனவ,றா, கா�க. (1)  
 
இ<ஙன" நீ	 +றிய� உ�ைமயாக;� இனி� தி�வ�ைய அைடய* கடவெம�A 
மன= ச"மதி�ப, ேம,+Aகி�ற� :- 
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தாைள ேயதர மறிகிலா ெதம*ெகளி  
த�சிவ� பிரகாச"  

காளி யாெமன� திாி/தவ� பணி�ாி/  
தாிய3டைடகி%லா�  

ேகைள ேயாமைன யாதிய வள,றிேல  
கிட/�ைழ� தைனெந=ேச  

நாைள ேயாைல�/ Hத�" வாினிவ	  
�ைணெகாேலா நவி%வாேய.  (2) 

 
தாைளேய தரமறிகிலா� எ - �, - )ர	 .தலாக� தாவரமீறாக� ெசா%ல�படாநி�ற 
எ8வைக� பிறவி� ��ப<கைள�" �ைட�த% ெச��" அாிய தி�வ�கைள* 
ெகா �த,0� ப*0வென�A" அப*0வென�A" பாரா�,  
 
எம*ெகளித� சிவ�பிரகாச,0 எ - �, - அ�ைம� ப �தா� எம*0 எளிதிேல த/த 
சிவ�பிரகாசெர�' நாமேதய�ைத �ைடய ஆசாாிய�*0,  
 
ஆளியாெமன� திாி/தவ� பணி�ாி/ தாிய3டைடகி%லா� எ - �, அவர 
த�ைமயாெம� றியாவ�<+ற அவர� தி�6ள�தி,0� பா<காக நட/�ெகா�  
அவர� ஏவ,பணிவிைடகைள� ெச�� யாவ�*0" அாிய 3��ைன 
அைட/தாயி%ைல,  
 
ேகைளேயா எ - �, - ஐேயா நீ ேக�பாயாக,  
 
மைனயாதிக வள,றிேல கிட/�ைழ�தைன ெந=ேச எ - �, - ெப�S	 .த;ய 
0 "ப� ேச,றி�க� 3I/� உைழ��*ெகா�டைன ெந=சேம நீ ெய�ன 
காாிய= ெச�� ெகா�டா�,  
 
நாைள ேயாைல�/ Hத�" வாி னிவ	 �ைண ெகாேலா நவி%வாேய எ - �, - இனி 
நாைள*0 இயமன� Hத�" ஓைல�" வ�<கால�� இ/த� ெப�Sராதிய சீவ	க: 
�ைணயாவேராெவ�A விேவக< +றி,A, எ - A.  
 
மி0/த ேச,றி% வி8/ேதா� கிட/� உைழ�த% ேபா% மி0/த ெச%வ" 
ெப,ேறா'*0" அதி% TIகி மய<கி மAைம 0றி*க* +டாைமயி, 
கிட/�ைழ�தைனெய�A +ற�ப�ட�. தாைளேய தரமறிகிலா� எ�பத,0 
உதாரண" : ஞானவாசி�ட". "இய,ைக 0ண= ேசாதி�� .�ேன பி�ேன 
யாைவ�மா" பிரமநீ ெய�ன% ேவ� ", விய��றவாைசயிEழவா	* கிGவா 
ேறாதி� மீளா� தீநரகி% 3I�ததா0", திய*0Aேபாக�தாைர தீ	/� ��தி 
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ெதளி/தவைன� ேபா%வா	*ேக திகழ� ேதா�A, மய*கமற 6ண	�த வ%ல 
0�ைவ* கி�டா வ�/தி �/த� பிற�பA*0 மக'மா<ேக.'' பணி�ாி/ தாிய 
3டைடகி%லா� எ�பத,0 உதாரண" : 3ராகம". "அ �ததி� ற�ைம யா�மா 
வா0ெம� றறி/� ந%ேலா	,ந��தி = சமய வாத ந,றவ= ெசப/ தியான", 
ப�,Aல கிய,ைக யா6" பரகதி வில*கா ெம�ேற, வி �த�� 0ரவ� பாத 
ேமவிெம�� பணிெச� வாேர.'' மைனயாதிய வள,றிேல கிட/�ைழ�தைன 
எ�பத,0 உதாரண" : ஞான வாசி�ட". 'தாரத� மி0ெம�னி, றைளயா0 ம�பாச/ 
தைள��* ெகா�டா, லாரதைன யA�தாE" விர0ைடயாரறிவிலா ராைச 
வி=சி*,+ாிய ம�ேபாக� �ழ�Aழ*0< ெகா /�யைர* 0றி�த ேபாேத, தீரைதயா 
மறிஞ�*0 விர�தி�ள தா��சி�த" ெதளி� ம�ேற .'' ம,A" வ�வனவ,றா, 
கா�க. (2)  
 
நீ	 +றிய� உ�ைம ; தி�வ�ேய �ைண, மைனவியாதிய சீவ	க: �ைணயல	 ; 
ஆனா% இவ	கைள வி �தா	 பாிதவி�பெர�A" இவைர ைவ��� பா�கா�பத,0 
ஓ	 �ைண இ�ெற�ப�< 0றி�� இவேரா < +� நி�ேறென�A மன<+ற, 
அத,0ேம, +Aகி�ற� :  
 

நவி; னி"மைன ம*க?* ெகா��ைண  
நாமல திைலெய�ேற  

கவைல �,றர� றா�மற/ தைன�ைன*  
காலனா	 ெகா ேபாயி,  

0வல ய�தைட/ திவைரநா ெடாA" �ர/  
தி ைவேயா 0றி*0<கா,  

சவைல ெந=சேம சிவனலா �யி	*0யி	  
தா'ேமா	 �ைணயாேம.    (3) 

 
நவி; னி"மைன ம*க?* ெகா��ைண நாமல திைல ெய�ேற கவைல-
�,றர�றா� மற/தைன எ - �, - ெசா%Eமிட��� ெப�S	 ��திர	 
.த;ேயா	*0 ஒ�ப,ற�ைண நாம�றி ேவA இ�ெற�A சிவன� தி�வ�ைய 
மற/தைனயாக;� தி�வ�ேய �ைணெய�A" மைனவியாதிய சீவ	க: �ைண 
யலெர�A" நீ .� +றியவ,றி,0 ஏ�ெவ�ைன ெய�A விேவக< ேக�ப, அத,0 
இ/த மைனவியாதிய சீவ	கைள யாவ	 கா�பெரன வி �ேபென�A மன<+ற,  
 
உைன*காலனா	 ெகா ேபாயி,0வலய�தைட/ திவைர நாெடாA" 
�ர/தி ைவேயா எ - �, - உ�ைன யம� ெகா�  ேபாமிட�� மீ�  இ�4மி*க� 
வ/� இ�சீவ	கைள எ*கால��" கா�ைபேயா, அஃத�றி ஒ� கண� ேபாதாயி'" 
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வ/� இவைர நீ	 ந�றி�*கிறீேரா ெவ�A ேக�க�தா� + ேமாெவ�A 
விேவக<+ற, அத,0 அவைர யா� இ�*0மளவாயி'< கா*0வெல�A 
மன<+ற, அத,0 நீயி�*0", ேபாதாயி'" நி�ப	 .தலாேனா	 உ�ைன* 
ெகா�  ேபாயினா ராயி'" அ�றி அவைர* ெகா� ேபாயினா ராயி'" 
அ�ேபா� உ�னா, கா*க�ப�டா	 யாவெர�A விேவக< +ற, அத,0 நீ	 +றிய� 
உ�ைமெய�A மன= ச"மதி�ப,  
 
0றி*0<கா, சவைலெந=சேம சிவ�லா �யி	*0யி	 தா'ேமா	 �ைணயாேம எ - 
�, - உ�ைமயாக� பா	*0மிட��� ேபைதைம�ைடய ெந=சேம சீவ	க?*0� 
சிவேன �ைணய�றி� சீவ	க?*0� சீவ	க: �ைணயாவேரா ெவ�A விேவக< 
+றி,A, எ - A.  
 
"இய,ெபய	 .�ன ராைர* கிளவி, பல	*0ாி ெய8�தி� விைனெயா  .�ேம.'' 
எ�பதனா, காலென�' மிய,ெபய	 .�ன	 ஆெர�ப� வ/த�. நவி;னி"மைன 
ம*க?*ெகா� �ைண ெய�பத,0 உதாரண" : ஆன/த�திர� . 
"உடைலெயா�ெபா�ளிைன �லகிய%பிைன �ய	0ல ெநறித�ைன, �ைட� 
ைம/த	 தா� த/ைதந� மைனெயன வைறத� மவ	 த"ைம, விடவி க/திைற 
கழ;ைண ேமவிய விமல	த< கைள ெய%லா, .ைடய ந�0A ெமாழிமைற 
.னிவ	க: ?ைர�பரா� த	கெள�ேற.'' சிவனலா �யி	*0யி ெர�பத,0 
உதாரண" : தி�வ��பய� . " அகர 6யி	ேபாலறிவாகி ெய<0, நிகாி;ைற நி,0 
நிைற/�.'' ம,A" வ�வனவ,றா, கா�க. (3)  
 
நீ	 இ<ஙன< +றிய� உ�ைம,இனி��ைணயாவ� யா�? பைகயாவ� யா�? 
மைனவியாதிய சீவ	க: வ/தவாA எ<ஙன"? நீ	 +Aகெவ�A மன< ேக�ப, 
அத,0 ேம, +Aகி�ற� :  
 

�ைணய தாெயைம� ெதாட	த� ெதாட	பர�  
ெறா%கழ Aைணய%லா  

�ைண6 ெச�த  மிகலத= ஞானெம�  
A:ளவா Aணரா�ம,  

றிைணயி ென=சேம பைகயிவ �றவிவ  
ெரன விைன வழிேய வ/  

தைணவ சீவைர �னி .னி வாதிய  
வ �ெதைன* ெக �தாேய.  (4) 
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�ைணயாதா ெயைம� ெதாட	த� ெதாட	பர� ெறா% கழAைண எ - A, -- சி��� 
ெதாட<கி 3�ைடவி*0 மள6" �ைணயாகி எ"ைமவி�  நீ<காதி�*கி�ற 
உயி	*0 உறவாகிய சிவன� ெதா�ைம� பாத<கேள �ைண ெய�A", அ%லா 
�ைண6 ெச�த  மிகல த=ஞான ெம� A:ளவா Aணரா� எ - �, - அஃத�றி 
உ:ள�ைத ெம; 6ெச�� நாச"ப�ணாநி�ற பைகயாவ� அ=ஞான ெம�A" 
உ:ளப�ேய யறி/தைன யி%ைல,  
 
இைணயி ென=சேம எ - �, - இழிவினா Eன*0 ேவA ஒ�� இ�றிய ெந=சேம,  
 
பைகயிவ �றவிவ ெரனவிைன வழிேய வ/ தைணவ சீவைர �னி எ - �, 
இ�விைனயி� வழியரா� வ/� ெபா�/திய சீவ	கைள இவ	 பைகவெரன6" இவ	 
உற வெரன6< க�தி,  
 
.னிவாதிய வ �ெதைன* ெக �தாேய எ - �, - பைக ெய�A ெவ0ளி�" 
உறெவ�A விைழ6" அைட/� உ�ேனா  +�ய எ�ைன�< ெக �தா� நீ 
ெய�A விேவக< +றி,A, எ - A.  
 
ஆணவ�தா% மைற���  கிட/த 6யிைர� சிவ� தன� கா�ணிய�தினா% எ �� 
மாைய*க�ேண த'வாதிகைள* ெகா �� .�ன	 விடயஞான�ைத விள*கி� 
பி�ன	� )�தி 0� )வா'பவ<களினா% ெசா�ப ஞான�ைத விள*கி 
ஆன/தா'பவ�ைத* ெகா �த;� உயி	*0 உற6 சிவென�A" உயிாின� 
இர�  ஞான�ைத�" அநாதிேய மைற�� 3டைட�மள6" ��ப�ைத� 
ெச�த;� ஆணவ" உயி	*0� பைகெய�A" ந%விைன அ'பவி*0மிட��� 
பைகவ�" உறவராகலாE" தீவிைன அ'பவி*0மிட�� மைனவியாதி �றவேர 
பைகவரா�� ேதகநாச= ெச�த;னாE", இ�சீவ	க: விைனவழியரா� 
வ/தவர�றி� பைகவ�" உறவ �" அலெர�A +ற�ப�ட�. ம,ெற�ப� அைச 
நிைல. பைகயிவ �றவிவ ெர�பத,0 உதாரண" : சிவ ேபாகசார". "ஆ	 ெபாிய 
ரா	சிறிய ரா�றவ ரா	பைகவ	, சீ	ெபாிய ரான/த சி,ெசா�ப	 - ேப	ெபாிய, 
ெர<ெக<0" தாமா யி�/� சட சி�தைன��, ம<க<கிய, Aவதானா%.'' ம,A" 
வ�வனவ,றா, கா�க. (4)  
 
ெக �தாேய ெய�A எ�ைன நீ	 ெவA�பெத�ைன? பயனி�றி 
உறைவ�ப,Aதலா% எ�ைன�ள? நீ	+றியவாேற வி �ேதென�A உறவிைன 
வி ��� ெபா�ளிைன* க�திய மன�ைத� பா	�� ேம,+Aகி�ற� :  
 

ெக வ தா" ெபா�: ெச%வேம ப%வைக*  
கிேலசம, ற� த�ைன  
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வி வ ேத)க ெமன6ேமா	/ திைல.ன"  
வி ��ேளா	* 0ைன�ேபாE  

ெந�ய �க" தி%ைலேயா ெசா%Eதி  
ெந=சேம யினி�ப,ற,  

றைட� ேமலர ன�ைளேய ெபா�ெளன  
வ�= ெச%வ ம�தாேன.  (5) 

 
ெக வதா" ெபா�: ெச%வேம ப%வைக* கிேலச" எ - �, - அழி/� ேபாவதாகிய 
ெபா�: ெச%வேமா பல ேவAவைக�ப�ட ��பெம�A விேவக<+ற, அத,0 
.�ன	 மைனவியாதிய உற6கைள நீ	 வி *க� ெசா�னப� வி �ேத�, இ�ேபா� 
இ/த� ெபா�ைளயாயி'" அ�/�தைல* 0றி�� ைவ��*ெகா�  தவ�திைன� 
ப�Uவ ெல�றா% இதைன�" நாசெம�A/ ��பெம�A< +றினீ	, இனி 
இ�பமாவ� யாெத�Aமன<ேக�ப,  
 
அ� த�ைன வி வேத )கெமன6 ேமா	/திைல எ - �, - அத,0 அ/த� ெபா�ைள* 
ைகவி வேத )கெமன6" அதைன� பி��தேல ��பெமன6" உ�ைமயாக 
அறி/தாயி%ைல நீெய�A விேவக<+ற, அத,0 ந�A +றினீ	 இ�ெபா�ைள�" 
வி �� இர*க� ெசா%Eகிறீேரா ெவ�A மன<ேக�ப,  
 
.ன" வி ��ேளா	* 0ைன�ேபாE ெந�ய �கமதி%ைலேயா ெசா%Eதி எ - �, - 
அத,0 .�ன	� ப,A*களா �:ள யா6" ��பெம�A அறி/� �ற/ேதா	*0 
உ�ைன�ேபாE< +	/த ��தியி�ேறா நீ ெசா%வா ெய�A விேவக<+ற, 
அத,0� ச"மதி�� இ<ஙன= ெசா%ல�ப�ட ெபா�?*0 ேமலாய ெபா�: 
யாெத�A மன<ேக�ப,  
 
ெந=சேம யினி�ப,ற, றைட�ேம லரன�ைளேய ெபா�ெளன வ�= ெச%வ 
ம�தாேன எ - �, - ெந=சேம! இனி இ�ெபா�� ேம% ைவ�த ப,றினீ<கி ேமலாய 
சிவன� அ�ைளேய ெபா�ெளன அைடேவா", அதைன அைட/தா% அGவ�டாேன 
அாிய ெச%வ." எம*0 ெக�A விேவக< +றி,A, எ - A.  
 
இ�ெபா�ளா% இGவி�ப" வ�த% ேபால அGவ�ளா% இGவி�ப" வ�த;� 
அ�= ெச%வம� தாேன ெய�A +ற�ப�ட�. ெச%வேம ப%வைக* கிேலச 
ெம�பத,0 உதாரண" : நீதி ெவ�பா. ''இ�னற�" ெபா�ைள மீ� தE" 
��பேம, பி�னதைன� ேபUதE/ ��பேம - ய�ன, தழி�தE/ ��பேம ய/ேதா 
பிற	பா,;ழ�தE/ ��பேம யா".'' வி வேத )க ெம�பத,0 உதாரண" : 
தி�வ:?வநாயனா	. "யாதனி� யாதனி னீ<கியா ேனாத,லதனி னதனி னில�.'' 
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அ�=ெச%வம�தாேன எ�பத,0 உதாரண" : தி�* கைட*கா��. 
"ெச%வெந மாட= ெச�A ேசேணா<கி�, ெச%வ மதிேதாய� ெச%வ .ய	கி�ற, 
ெச%வா வாI தி%ைல� சி,ற"பலேமய, ெச%வ� கழேல��= ெச%வ= ெச%வேம.'' 
ம,A" வ�வனவ,றா, கா�க. (5)  
 
இ<ஙன< +றிய ஏ�வினா% ெபா�: ��பெம�A வி ��* க�ட)க�ைத 
விைழகி�ற மன�ைத� பா	�� ேம, +Aகி�ற� :  
 

தாைன Jழம� Uலைகயா� டழிபவ	  
த<க: வாI வினிெத�ேற  

நீ நிைன�திேயா ெந=சேம ெய=)றா  
நிமலஞா னம�,றா%  

வா'" ைவய." வ/�தா: வண<0ெம�  
வாI6கா� டE"3�.,  

ேபான நா�கிர< க6"வ� ெமனநேலா	  
�க�றேதா	/ திைலகாேண. (6) 

 
தாைன Jழ ம�Uலைக யா�டழிபவ	 த<க: வாIவினிெத�ேற நீ நிைன�திேயா 
ெந=சேம எ - �, - இரத கச �ரக பதாதிகளாகிய நா%வைக�ேசைன�" த"ைம� 
JI/�வர இ�46ல கரசா�  அGவாIேவா " அழி/�ேபாகாநி�ற 
அரச	க?ைடய ெபா� வாIவிைன இனி� இெத�A க�திைன ெகா%ேலா 
ெந=சேம எ�A விேவக< ேக�ப, அத,0 நீ	 ேம, +றியவாேற உறைவ�" 
ெபா�ைள�" வி �ேத�, இ�ேபா� இGவரசர� ெச%வ�ைத�" இவைர யாவ�" 
வண<0" இவர� ெப�ைமயிைன�< க�  அதிசயி�தமா�திரேம ய�றி 
ேவறி%ைல, அத,0 நீ	 இ�ெச%வ." ெப�ைம�" ெபா�ெய�A" இவ,ைற நீ 
வி�"பாேத ெய�A< +றினீ	, ஆனா% இ�ெச%வ� ெப�ைமக?*0 ேமலா� 
ெம�"ைமயாகிய ெச%வ." ெப�ைம�" எைவெய�A மன<ேக�ப,  
 
எ=)றா நிமல ஞான" �,றா% வா'" ைவய." வ/� தா: வண<0" எ - �, - 
அUவளவாயி'< 0ைற6படாத பாி4ரணமா� நி�மலமா�:ள சிவஞான� 
ெச%வ�ைத ஒ�வ� அைட/தா% அவன� பாத�ைத வானக�ேதா�" 
ைவயக�ேதா�" வ/� வண<கா நி,ப	க:, ஆத;� ெம�� ெச%வ." ெப�ைம�" 
இைவ ெய�A அறிதி,  
 
ெம�வாI6 கா�டE" 3� .,ேபானநா� கிர<6" வ�ெமன நேலா	 �க�ற 
ேதா	/திைல காேண எ - �, - இஃத�றி இ/த ெம�வாI6 க�ட6டேன .�ன	� 
ெபா�வாIவி% 3ணாளா�* கழி/த கால<கைள நிைன�� இ/ெந <கால" 
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இGவி�ப�ைதவி�  இ�/ேதாெம�A இர<0தE" வ�ெம�A ஆ�த	 உைர�த 
வா*கிய<கைள அறி/திைலேபாE", நீ அவர� வா*கிய<கைள�பா	�� 
அறிவாயாக ெவ�A விேவக< +றி,A,எ - A.  
 
தாைன Jழ ம�Uலைக யா�டழிபவ	 எ�பத,0, உதாரண" : நால�யா	. 
''யாைன ெய��த" ெபா;ய* 0ைட நிழ,கீI�, ேசைன� தைலவரா�� ெச�ேறா� - 
ேமைன, விைன�ல�ப ேவறாகி 3Iவ	தா< ெகா�ட, மைனயாைள மா,றா	 
ெகாள.'' வா'" ைவய." வ/� தா: வண<0" எ�பத,0 உதாரண" : 
ஞானவாசி�ட". 'ெம�ெத�ற சாி�திர�தி னவ	த�ைம �லெக%லா" வி�"�/ 
த�ைம, ெகா�ெதா�A வனT<கி, 0ழ;ைசயா� மகிIவில<கி� +�ட"ேபாE, 
மி�த�ைம யாவ�*0" ெபா�ைமயினா ;ய"பியதா மிதனி� ேவறா�, ச�ெத�ற 
வழியிர�ேடI பவ/தீ	�ப வவ	*கவ,ைற� சா,ற* ேக� ேமா.'' ேபான நா� 
கிர<க6" வ�" எ�பத,0 உதாரண" : ப�டண��� பி:ைளயா	 பாட%. " 
அ�ணற� 3தி யரசி�� பா0 மணி பைடேயா	, ந�ெணா� நாெலா�ப 
தாமவேரவE ந�UமிG5	,��ெண� பசி*0 மைட�ப:ளி யான )க.ெம%லா, 
ெம�ணி; கால மவேம வி �தன ெம�ணாிேத.'' ம,A" வ�வனவ,றா, 
கா�க.(6)  
 
இ<ஙன" +றிய ஏ�வா, )க�ப,ைற வி �� இட�ப,ைற* க�திய மன�ைத� 
பா	�� ேம, +Aகி�ற�.  
 

காணி Vெத" திடமி� ெவனமைண*  
க�திம� ணாகி�றா�  

நாணி லா�மட ெந=சேம �ட;�  
நமதிட மலெவ�றா,  

ேபண 6"ப  ேமயித, கிடமதா" 
பி�திவி தைன நாக�  

4ணி னா�றி�� சரணேம �யி	*ெகலா"  
�க;ட ம�ேதேர.   (7) 

 
காணிV ெதமட மி�ெவன மைண*க�தி ம�ணாகி�றா� நாணிலா� மட ெந=சேம 
எ - �, - இ� எம� காணிெயன6" இ� எம� 3  என6" ம�ைண எனெத�A 
க�தி ம�ணா� ம�/� ேபாகி�றா�, இ<ஙன" எ�ணி% கால" யாெதா�ைற 
யாெதா�ைற நீ விைழ/� க�தினா%, அ/த அ/த மயமா� நி�ேற இற/தைன, 
இ<ஙன" இற/�" பிற/�" இ���ப<களி% ெமா���  இ�'" 
ப,றாநி�றா�, நீ ெவ�க மி%லா� ேபாE", ேபதைமதாேன நிைற/த ெந=சேம 
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எ�A விேவக<+ற, அத,0 நீ	 விட% ேவ� " எ�றவ,ைற ெய%லா" 
வி �ேத�, இனி ஓாிடமாயி'" பி���*ெகா���/� தவ�ைத� ப�Uேவ 
ென�றா% நீ	 இGவிட." ஆகாெத�A +றினீ	, இGவிட" ேவ� ெமன� 
பி��ததனா% 0,ற" எ�ைன ெய�A மன<ேக�ப,  
 
உட;� நமதிட மலெவ�றா, ேபண6" ப ேம இத,கிடமதா" பி�திவிதைன எ - �, 
- வாத பி�த சிேல�ம<களினாலாகிய வியாதிக?*0 இடமா�:ள உட"� 
சடமாக;� யா" அறிவாக;� இG6ட"ேப நம*0 இட" அ�ெற�றா% இத'*0 
இடமா�:ள ம�ணிைன இடெம�A பி�*க6" த0ேமா நீ ெசா%Eதி ெய�A 
விேவக< +ற, அத,0 நீ	 +றிய� உ�ைமயா", அறி6�வமா� எம*0 இடமாவ� 
யாெத�A மன<ேக�ப,  
 
நாக�4ணினா� றி�� சரணேம �யி	*ெகலா" �க;ட ம� ேதேர எ - �, - 
ச	�பாபரணனாகிய சிவன� தி�வ�கேள உயி	க?*ெக%லா" அைட�மிடமாக;� 
அ�ேவ நம� இடெம�A நீ அறிதி எ�A விேவக< +றி,A,எ - A.  
 
இத,0 உதாரண" : சிவத�ேமா�தர". "ம�ணி'/ தன�தி' மைன*0 வா��தந,, 
ெப�ணி' மகவி'" ெபாிய ேபாி'/ ��ெணன விைழவிைன� �ற/த Hயேர, 
வி�ணி' மி��ட� விள<கி ேம6வா	. தி�வ:?வநாயனா	. "�*கிலைம/தி�A 
ெகா%ேலா 6ட"பி'�,  �சி ;�/த 6யி	*0.'' ம, A" வ�வனவ,றா, கா�க. (7) 
 
இ<ஙன< +றியவ,றா% இட�ப,ைற வி ��� �கைழ வி�"பிய மன�திைன�-
பா	�� ேம,+Aகி�ற�.  
 

ேத	கி லாயிவ� �கIவிைழ/ தைனயினி�  
ேதக"ேவ றைட/தாேய,  

சா� ேமாவதி ;தி, �க ழல�நீ  
தா'ண	/ தி வாேயா  

ேபாி யாதியா மா	ெகா�., பவ�திகI  
ெபறி'ம� �ைணெந=ேச  

ேயாாி ேனாி%3  Aதேல �கழிக  
8ற%பிற� ெபன6�ேன .    (8) 

 
ேத	கிலா யிவ� �கI விைழ/தைன இனி� ேதக" ேவறைட/தாேய, சா�ேமா அதி 
;தி, �கழல� நீதா'ண	/தி வாேயா எ - �, - �கழின� உ�ைமைய நீ ந�றாக 
விசாாி�� அறி/தாயி%ைல, இGவிட����கைழ வி�"பா நி�றைன, இ* காய�ைத 
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வி�  இனி ேவேறா	 காய�ைத யைட/தாேய% இத�க� வ/த �கI அத� க� 
வ/� ெபா�/�ேமா ; அஃத�றி .,பவ�� இ�ன �கைழ �ைடயா� இவென�A 
பிறராலறி/� ெசா%ல�தா� ப ேமா ; அஃத�றி நீதா� .,பவ�திேல ந,�கைழ-
�ைடேயா� யாென�A அறிதிேயா ெவ�A விேவக< ேக�ப, அத,0 இஃதாயி'" 
என*0� ெதாியாேதா ெவ�A மன<+ற,  
 
ேபாியாதி யாமா	ெகா� .,பவ�� எ - �, - அத,0 இனிேம% வ�" பிற�� 
விவகார" நின*0� ெதாி�மாயி� .,பிற�பி� விவகார." நின*0� 
ெதாி�மாக;� .,பிற�பி�க� எம*0� ேப	 யா�? யா" யாவ	? எம� விவகார" 
எ�ைன? நீ ெசா%Eதி ெய�A விேவக< ேக�ப, அத,0 மாA�தர< +Aத;�றி 
மன=)"மா வி��ப,  
 
இகIெபறி' ம��ைண ெந=ேச எ - �, - இத,0 உன*0 ெவA�பாகிய இகI�சி 
வ�மாயி'" அ� இ/ த� �கI�சி ேபாலேவ யா0" ெந=சேமெய�A விேவ 
க<+ற, அத,0 நீ	 இ<ஙன" +றியவா,றா% யாவ�< +Aகி�ற �க ழிகI6க: 
இ%ைலெய�பதாயி,A, ஆக;� இைவக: இ%ைலேயாெவ�A மன<ேக�ப,  
 
ஓாிேனாி% 3 Aதேல �கழிக8ற% பிற�ெபன 6�ேன எ - �, - உ�ைமயாக 
விசாாி*0மிட�� ஒ�ப,ற 3��ைன அைடதேல �கெழன6" பிற�பிைன 
அைடதேல இகெழன6" நீ அறிதி ெய�A விேவக< +றி,A,எ - A.  
 
3��ைன யைட/ேதா�" நி�திய", ஒ�றைன�" வி�"பா� அG3��ைனேய 
வி�"பி அைட/த அவர� �க8" நி�திய", பிற�பிைன யைட/ேதா�" அநி�திய", 
இவர� �க8" அநி�திய", ஆக;�, அ� �கெழ�A" இ� இகெழ�A< 
+ற�ப�டன. இத,0 உதாரண" : ஒழிவிெலா *க". "நாேயறி 3I/ெத� 
னடா��கிெல� ஞானி*0�, ேபயா= சக"பழி�ெத� ேபUகிெல� - ேறாயா	, 
ெப�ைம சிAைமயிைல பி�'.�'மி%ைல, வைரவ,A ேவ��ய ெச�வா	.'' 
உற6 .த% �கழீறாய ஐ/தி,0" உதாரண" : பிர�;<கWைல. "ஓ " ெபா�' 
.ற6" பைச�ேமா	, ேக = ெச%வ.< கீ	�தி�" நி/ைத�", 3 < கான." 
ேவறற ேநா*0த%, + / த�ைம ெகா?ம ந�மன".'' ம,A" வ�வனவ,றா, 
கா�க. (8)  
 
தாைளேய தரமறிகிலா ெத�'" பா�  .த% இGேவ8 பா�டாE" மன�தி,0� 
�ற�ப,A*களா�:ள உற6 ெபா�: )க" இட" �கI எ�கிற இGைவ/ைத�" 
வி வி�� இ/த 6ற6 .தலாகிய ைவ/�= சிவன� தி�வ�ேயெய�A அறிவி�� 



15 

 

இனி உ�ப,ைற நீ*கி அ�தி�வ�ைய அைடத,0 ஏ�வா� தவ�ைத� ெச��"ப� 
மன�ைத� ச"மதி*க� ப�ண, அ� ச"மதி��� தவ=ெச�ய� ெதாட<0"ேபா� 
அ�தவ�தா% த�ைன� பிற	 ெபாியென�A +ற, அ�ெப�ைம க�திய 
மன�ைத�பா	�� ேம,+Aகி�ற�.  
 

உ�' கி�றைன �ைனமேணா	 ெபாியென�  
Aண�மா ெசய6�பா�  

ம�' மீசேன ப/த"3 டளி�பவ�  
ம,ைறய ரறி/ெத�னா  

ம�னவ�றி�� ெபா�ன� காியதா  
வ�/தவ= ெச�ெந=ேச  

பி�ைன .�னவ 'லகறி/திைற=)மா  
ெப�ைம ெச� 0வேனாேர.   (9) 

 
உ�' கி�றைன �ைன மேணா	 ெபாியென� Aண� மாெசய எ - �, - உ�ைன 
இG6லக�திE:ளா	 தவ�தா, ெபாியென�A அறி�மாA ெச�ய நீ க��கி�றைன,  
 
உ�பா� ம�' மீசேன ப/த" 3டளி�பவ� ம,ைறயரறி/ெத�னா" எ - �, - 
உ�னிட��வி�  நீ<கா� நிைலெப,றி�*கி�ற பரமசிவேன நீ ெச�த 
அவ�திைன��" தவ�திைன�" அறி/� அவ�தி,0� பயனாய ப/த." தவ�தி,0� 
பயனாய 3 " த�பவ�, அ�சிவைனய�றி ஒழி/த சீவ	க: உ�ைன� 
ெபாியென�A அறி�"ப� அவ	 சாXியாக நீ ெச��" தவ�தா% உன*0 எ�ன 
பய� உ�டாெம�A விேவக<+ற, அத,0 அ�சிவன� தி�6ள��*0� பா<காக 
நட*கி�ற ந� ெனறி யாெத�A மன<ேக�ப,  
 
அ�னவ� றி��ெபா�ன�காிய தாவ�/ தவ=ெச� ெந=ேச எ - �, - சீவசாXி 
0றியாம% சிவன� தி�வ� சாXியாக அாிய தவ�திைன ெந=சேம நீ ெச�திெய�A 
விேவக<+ற, அத,0 அ�தி�வ� சாXியாக� ெச��" தவ�தா% வ�" ெப�ைம 
யாெத�A மன<ேக�ப,  
 
பி�ைன .�னவ 'லகறி/ திைற=)மா ெப�ைம ெச�0வ ேனாேர எ - �, - அத,0 
இ<ஙன" நீ தவ= ெச�த பி�ன	 யாவ	*0" .த%வனாகிய சிவ� 
இG6லக�திE:ளா	 யாவ�" நி�ைன� ெபாியென�A அறி/� வண<0"ப� 
ெப�ைமைய� ெச�வா�, இதைன நீ அறிதிெய�A விேவக< +றி,A, எ - A.  
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இத,0 உதாரண" : சிவேபாகசார". ' நா" ெபாிய ெர�'மைத நாடா தட*0மவ	, 
தா"ெபாிய ெர�A மைற சா,றியி  - நா" ெபாிய,ெர�பா	 சிறிய ாிவரலா 
திG6லகி,, A�பா	 )ம�பா	க: ெசா%.'' ம,A" வ�வனவ,றா, கா�க. (9) 
 
இ<ஙன/ தி�வ� சாXியாக� தவ= ெச�கி�ற மன" )வ	*க வி�ப�ைத* 
க�தியவாA ேநா*கி ேம, +Aகி�ற�.  
 

ஓாி ':ளேம பாாி�மா 'ட	 .த  
EளவA பிற�4 =  

ேச� மி�பெமா� றி%ைலெய�ப�பிர�  
திய*கமா நீவ%லா�  

ேபா	க ளாதி�� பிைமயவரைடவ�"  
�கலF Eண	/தாேய  

ேநாி லாவர� கழலலா� மி0)க  
நிைலபிறி திைலய�ேற .   (10) 
 

ஓாி ':ளேம பாாி� மா'ட	 .தE: வA பிற�4 = ேச� மி�பெமா�றி%ைல 
ெய�ப� பிர�திய*கமா நீ வ%லா� எ - �, - ெந=சேம உ�ைமயாக 
விசாாி*0மிட�� இ� 4மி*க� ம*க�.த% தாவரமீறா �:ள அAவைக� 
பிற�பி':?" ெபா�/தாநி�ற )க" ஓரUவளவாயி'" இ�ெற�ப� கா�சி� 
பிரமாணமாக நீேய அறியவ%லா�,  
 
ேபா	களாதி�� பிைமயவரைடவ�" �கல FEண	/தாேய எ - �, - அஃத�றி� 
ச���*கேளா  அம	 ெச�த% .த;யவ,றா% வ�" ��ப<கைள� ேதவ	க: 
ெபா�/�வ�" ேவதாகம சாYதிர<க: +ற அைத� ச�த� பிரமாண�தா% 
அறி/தைன ெய�A விேவக<+ற, அத,0 ம*க� .த;ய அAவைக� பிற�பி,0" 
ேமலாய ேதவ� பிற�பி� க�U" இ�ப" இ�ெற�றீ	, இனி�தா� )கமாவ� 
யாெத�A மன<ேக�ப,  
 
ேநாிலா அர�கழலலா� மி0)கநிைலபிறிதிைலய�ேற எ - �, - அத,0 
ஒ�வா,றா'" உவைம +ற,காிய சிவன� தி�வ�ேயய%ல� மி0/த ேபாி�ப 
நிைல ேவA இ�ெற�A விேவக< +றி,A, எ - A.  
 
பிற��" இற��" காம." ேநா�" பய." .த;ய ��ப<கைள� 
ேதவ	களைடத;, ேபா	களாதி ��ெப�A +ற�ப�ட�. அ�ெற�ற� - அைச 
நிைல. இத,0 உதாரண" : ெப�/திர� . "தீய வ)ர	 பைக��  ெச,ற மா	வ 
மிக6� , ேநா�� டந<கனா��  ேநா�க� ெக%லா/ தாயான, காய .�  
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ைகெதாழ ேவ��ன� .�  க,ப�ேத, மா�/ த�ைம ��டானா% வாேனா	* 
ெக�ைன வள'�ேட.'' ஆன/த� திர� . 'ேதவி�மா'ட�தி, A�ப/ 
திகIவதி�பாி ேசெய�றா, லாவகீI வில<0 ப*கி யாதிதா வரம,ெற%லா, ேமாவிய 
��ப ெவ:ள� �ைழ�தேலா ரள6 .�ேடா,பாவமா நிரய/ த�னி, ப  �ய	 
பகர% ேவ�டா .'' ம,A" வ�வனவ,றா, கா�க. (10)  
 
இ<ஙன< +றிய உபேதச ெமாழிகைள அ	�தா<கீகாரமாக உ�ெகா�  
பிரப=ச�தி% மிக6" உவ	��� பிறவாம% நி�ற மன�ைத� பா	�� 
ேம,+Aகி�ற�.  
 

அ�ெறன*0 நீ ெயா��ைண பிற�பிற�  
பதி,Aயர.<ேக /  

தி�ற ெலா�றலா% வியாதியாதிகளினா,  
ெசறி�யர.ேமா	/ேதா	  

ெத�A ேமIபவ* க=சிைல ெந=சேம  
யி�ப3 ெட� ெவ�ேற  

நி�A நி�ற8 திைல ெதா8 திைல சிவ  
ேனச	தா: 4சி�ேத.   (11) 

 
அ�ெறன*0 நீெயா��ைண எ - �, - பிற��� ��ப ெம�A" 3  இ�பெம�A" 
உன*0 நானா 6பாய<களினாE" யா" அறிவி��" நீ அ�பிற�பிைன நீ*கி 
3��ைன அைடத,0 ஏ�வாய தவ�திைன விைர/� ெச�யா� தாமச" 
ப�Uகி�றைன யாக;� என*0 நீ ஒ�ப,ற �ைணய�ெற�A விேவக<+ற, 
அத,0 நீ	 வி *க� ெசா�ன ப,A*க: யா6" வி �ேத�, தவ.= ெச�கி�ேற�, 
நீ	 இ�'< +றியவாA< ேக�க நி,கி�ேற�. இ<ஙன" இ�/த எ�ைன 
அ<ஙன< +றிய� எ�ைன ெய�A மன<ேக�ப,  
 
பிற�பிற�பதி, Aயர.<ேக / தி�ற ெலா�றலா% வியாதியாதிகளினா, 
ெசறி�யர. ேமா	/ேதா	/ெத�A ேமIபவ* க=சிைல ெந=சேம எ - �, - பிற�பி, 
க��பாசய�ைப உA�த% .த;ய ைவ/தினா% வ�கி�ற ��ப�ைத�", இற�பி% 
அ���ப�தி ென� மட<காகிய ��ப�ேதா  வ�கிற நாச�ைத�", இவ,றி,0 
இைடயா�:ள Yதிதி*க� அ�/த% ெபா�/த%களாE" ேநா� .த;யவ,றாE" 
அைடயாநி�ற�� ப<கைள�" இைடவிடா� எ*கால." ஆரா�/� 
அGெவ8வைக� பிற�பி,0" ெந=சேம நீ பய/தாயி%ைல,  
 
இ�ப3 ெட�ெவ�ேற நி�A நி�ற8திைல ெதா8திைல சிவேனச	தா: 4சி�ேத எ 
- �. - அஃத�றி அ�பிற��� ��ப<கைள நீ*0த% ெச��= சிவன� தி�வ�*0 
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ேநயராகிய அ�யார� தி�வ�கைள அ��சி�� வண<கிைனயி%ைல, இ�ப 
3டாவ� யாெத�A அவ	க:ைள* ேக�  நி�A நி�A அ8தாயி%ைல, ஆக;� 
யா" +றியவாA நீேக�ட� எ�ைன ெய�A விேவக< +றி,A,எ - A.  
 
வியாதிகளினா, ெசறி�யர" எ�றைமயா% அ�/த% ெபா�/த,0 ஏ�வாகிய 
திரவிய/ ேத த% அதைன� பா�கா�த% நைர திைர T�� .த;யவ,றா% 
வ�/��ப." ெகா:க. க��பாசய�ைப �A�த% .த;ய ைவ/� ��பெம�ற� - 
க��பாசய�ைப �A�த%, அதி, சல" 4ாி�த%, உதரா*கினியா%ேவ6த%, 
பிரJதவா� .ாி��� த:?த%, ேயானி�� வார�தி% ெந�*0�ட% ஆகிய 
இGைவ/� ெம�றறிக. இவ,றி,0 உதாரண": சிவத�ேமா�தர". " 
எ�ெற�ெற�ணி யி�*0.யி ாிட	�ப� டழி� ெமழி% வைர*கீ, ெழா�A 
ெமா�வ� றைன�ேபால* க��பா சய�ைப �A��தலா�. ம�ற 6ததி 
மறி/தாIவா� வ��த ெம�ன வ�/தியி , நி�ற க��பா சய6தக ெவ:ள< 
ெகா:ளநிைறயழி/ேத.'' எ�A", " அ<கியதனி, ற<கியி  மேயாமய�த 0"ப�தி,, 
ற<0ெமா�வ� றபன" ேபா, றபன ெம��/ தா�தர�, த<கி)டேவ யழலைனய 
Jசியதனாலாக�ைத�,ப<கி�திடேவ ப மிடாி னி�நா, 0ணித" ப�ட8<0".'' 
எ�A", "க��பாசயேம க�டமதா மதனிலதிக< க <காE, .ாி*க மிக6ேமாக.ற 
.�ைன �ண	6 ம/நிைலேய, மாி*க வாைல* க�"ெபனேவ ேயானி வழியி� 
வ;ெதாைலய, ெந�*க�ப�  நிலமிைசேய ேதா�A .யி� னிைல�டேன.'' எ�A", 
இ�பிற�பி ென�மட<காய ��ப�ேதா வ� நாச�தி,0 உதாரண" : ெப�/திர� . 
"பரண மாகிய ெப���= ),ற." ப�  த<ைகயி,ற/த, விரண மானைவ 
ெகா��ட விவைரவி�� ய"பிட திவேண0, மரண ேவதைன யாவரா லறியலா 
மய<கிைய" �லன/த*, கரண மியாைவ�< கல<கிட வ�/�ய	 கட6ேள 
யறிகி,பா�.'' எ�A", ''வ/தி  மரண� ��ப மறி��ைர ெச�ய� ேபாேமா, 6/தி 
ேமைல�" பி�� .ண	ெவா  ெபாறி கல<கி, ந/திடா வி�ேள T� நா6ல	/தலம/ 
ெத�ேன,யி/தமா விற�பி, A�ப" பவ���ப� ெத�மட<ேக.', எ�A", 
ஆன/த�திர� . "க�விைட வ8/�/ ��ப. நில�தி� க�Uறி, ெகா�ய ெவ/ 
ேநாயா�, ம�6ெவ/ �ய� நைரதிைர ெய�தி வ�/தி / ��ப.< +,றா, 
E�விைன ெயா�6/ ��ப. மீ� < க�*0ழி ெயா�AA �ய�", ெவ�வர 
ெவ�ணி யி�ப3டதைன ேமவ ந� 0ண	தேல ேவ� ".'' எ�A", நி�A 
நி�ற8திைல ெய�பத,0 உதாரண" : தி�வாசக". 'ஆ கி� றிைல +��ைட 
யா�கழ, க�பிைல ெய���கி�, பா கி�றிைல பைத�ப�= ெச�கிைல 
பணிகிைல பாதமல	,J  கி�றிைல J� கி� ற�மிைல, �ைணயி; பிணெந=ேச, 
ேத கி�றிைல ெத�6ேதாறலறிைல ெச�வெதா� றறிேயேன.'' எ�A" ம,A" 
வ�வன6றா, கா�க.  (11) 
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நீ	 +றியவாேற பிறவி� ��ப�தி,0� பய." இதைன நீ*கிவி�  இ�ப�திைன 
அைடவி�த,0 ஏ�வாகிய அ�யவாிட�� அ��" என*கி�றாய� உ�ைம, இனி� 
பயப�திகேளா < +� 3��ைன அைடத,0 ஏ� ெச�கி�றாெய�A மன<+ற, 
அத,0 நீ எ�ைன அ<ஙன= ெச�கி�றா ெய�A பி�'" அதைன ெவA�� 
ேம,+Aகி�ற�.  

 
4ைச ெச��ேதா�திர=ெசா;� தைனநிைன  

��ணிய	 பான�ண,  
காைச ெச�தி  ம"பல* +�தைன  

யைடகிைல யைட/தாாி,  
ேப) கி�றைன யறவாி� விள<கிைன  

பிற	மைன நய*கி�றா�  
சீசி யி<கி�/ ெத�ெச�தா� ெந=சேம  

ெச�திலா� ெக வாேய.   (12) 
 
4ைசெச�� ேதா�திர= ெசா;� தைன நிைன ��ணிய	பா ன�ண, காைச 
ெச�தி  ம"பல* +�தைன யைடகிைல எ - �, - தன� தி�வ�ைய* காய�தா% 
அ��சி�� வண<கி வா*கா% ேதா�திர" ப�ணி மன�தா% தியானி�� இ<ஙன" 
வழிப " ப�தி ��ணிய<கைள�ைடய அ�யாாிட�� எ8/த�?வத,0� 
தி�6ள�� இ�ைச ெச�யாநி�ற கனகசைப*க� நட" �ாிேவாைன மனெமாழி 
ெம�களா% வண<கி அைட/தாயி%ைல,  
 
அைட/தாாி, ேப)கி�றைன யறவாி� விள<கிைன பிற	மைன நய*கி�றா� எ-�,- 
அவன� தி�வ�ைய யைட/த அ�யா	ேபா% வா	�ைத மா�திர= ெசா%E 
கி�றைன, ப)�;�ேதா% ேபா	�த� ேபா% உ:ள�தி% வ=சக" ைவ��*ெகா�  
�ற��� �றவற�ேதா	 ேபா% அவர� ேவட�தா% விள<காநி�றைன, என*0 உாிய 
மைனவிைய� �ற/� தவ= ெச�கி�ேறென�A ெதாட<கி� பிற	*0ாிய 
மைனவிைய இ�சி*கி�றா�,  
 
சீசி யி<கி�/ ெத� ெச�தா� ெந=சேம ெச�திலா� ெக வாேய எ - �, - சீசீ 
.�னி�/த இ%லற. ம�றி அதைன வி� � பி�ன	 அைட/த �றவற. ம�றி 
இவ,றி ன வ�A +டாெவா8*க=ெச�கி�றைன, ெந=சேம நீ இGவிட�தி% 
இ�/� எ�ன காாிய= ெச�� ெகா�டைன, இனி நீ இ�/தா% 
இ*+டாெவா8*க�தா% எ�ைன�பவ���ப�திேல த:?வாயாக;� நீ சாவா� 
ெக வா� எ�A விேவக< +றி,A, எ-A.  
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தைன நிைன ��ணிய	 பான�ண, காைசெச�தி " எ�பத,0 உதாரண": 
தி�வாசக". ''.�தேன .த%வா .*கணா .னிவா ெமா�டறா மல	பறி� திைற=சி�, 
ப�தியா� நிைன/� பர6வா	 தம*0� பரகதி ெகா �த�: ெச��=,சி�தேன 
ெச%வ� தி��ெப�/�ைறயி, ெச8மல	* 0�/தேம வியசீ, ர�தேன ய�ேய னாதாி� 
தைழ�தா லெத/�ேவ ெய�ற� ளாேய." பிற	மைன நய*கி�றா� எ�பத,0 
உதாரண" : தி�வ:?வநாயனா	. "வ;யி னிைலைமயா� வ%E�வ" ெப,ற", 
�;யி� ேறா% ேபா	�� ேம�/ த,A.'' ம, A" வ�வனவ,றா, கா�க. (12)  
 
நீ	 +றிய .ைறேய ெச�கி�றத�றி எ� ேமேல தவெறா�A" க��ேல�, இ<ஙன 
மி��ப� ெச�தி லா�ெக வா ெய�A எ�ைன ெவA��* +றினீ	, எ�பா% 
தவAதா� யாெத�A மன<ேக�ப அத,0 ேம,+Aகி�ற�.  
 

வாயினா,பல F%ப�� �ண	/� ந%  
வழிபிற	* 0ைரெச��  

நீ� ேலாகவா சாரேமா ரU��ைண  
யா'நீ< கிைலெந=ேச  

Hய தாமிவ� பிற	ெகாள* 0<0ம=  
)ம/�ெச% கர.�னி,  

காய மா'ட� தி�றத, க�றி��  
கள6மி� ைமயினாேல.     (13) 

 
வாயினா, பலF%ப�� �ண	/� ந%வழி பிற	* 0ைரெச�� நீ �ேலாகவாசார 
ேமாரU��ைண யா' நீ<கிைல ெந=ேச எ - �, - பல ஞான சாYதிர<கைள 
வாயினா, ப���" அவ,றின� ெபா�:கைள ஆரா�/தறி/�" பிற	*0 
ந�ெனறியா6" அவ	 ச"மதி�ப� ெசா%;�" நீ .�னி�/த உேலாகாசார 
வழ*க�தி% ஓரU வளவாயி'" உ:ேள �ற/தைனயி%ைல' இ<ஙன" பிற��பி, 
ேக�வாய உேலாகாசார" �ற�த ;�ைமயா% 3��, ேக�வாய ஞானாசார" 
ப,றியதி� ெற�ப� ந�றறி/ேத� ெந=சேம,  
 
Hயதா மிவ� பிற	 ெகாள* 0<0ம=)ம/� ெச%கர.�னி% எ - �, - 
0<0ம�ெபாதி )ம/� ெச%கி�ற க	�தப" உ�னிE" நி�மலமாெம�A 
விேவக<+ற, அத,0� பல F%கைள* க,றறி/� பிற	*0 உைர*க� சிவ4ைச 
ேதா�திர" ப�ண இவ,றா ;யாவ�" மதி�பவி�/த எ�ைன மி�கச�டாளமாகிய 
க	�தப�தி,0* கீI�ப �தி* +றினீ	, இஃெத�ைன ெய�A மன<ேக�ப,  
 
காய மா'ட�தி� றத, க�றி ��கள6 மி�ைமயி னாேல எ - �, அத,0 
நீம*களியா*ைகைய� ெப,A F,ெபா�?ண	/�" அ/F,ெபா�ளா% 
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3���பமாய பயைன� ெபறா� அ�பய� ெப,ேறா� ேபா% ெந=சி% வ=ச" 
ைவ��*ெகா�  அ/F, ெபா�ைள� பிற	 பய�ெகாள* +Aகி�றா�, 
க	�தப�தி,0 ம*களிட�தா*ைக� மி�A, அஃத�றி�" யா� )ம/த  
0<0ம" பிற	 பய�ெகாள* ெகா �ேதென�A வ=ச." உள�தி�றாக;� 
உ�ைன அதனி'< கீI�ப � தி* +றியதா% ேதாஷ" எ�ைன ெய�A விேவக<  
+றி,A,எ - A.  
 
உேலாகாசார நீ<கிைல ெய�றைமயா% ஞானாசார", ப,றியதி� ெற�ப� 
வ�வி*க�ப�ட�. 0<0ம" - ஆ0ெபய	. வாயினா, பல F%ப�� ெத�பத,0 
உதாரண" : தி�வ:?வநாயனா	. "ஓதி �ண	/�" பிற	* 0ைர��< 
தானட<கா�,ேபைதயி, ேபைதயா ாி%.'' பிற	ெகாள* 0<0ம= )ம/� ெச% 
எ�பத,0 உதா ரண" :- அறிவான/த சி�தியா	. ''விாி/தந% ேவத �ராண<க ளாகம 
மி*ககைல, ெதாி/� ப���� ெபா�: ெச�பி� தாநிைல ேச	/� நி%லா, 
தி�/தச�டாளாி ேன,ற< க8ைத ெயழி,0<0ம", பாி/� )ம/�" பி� வ=ச" 
ப� ணாத பயெனழிேல.'' ம,A" வ�வனவ, றா, கா�க. (13)  
 
எ�'ள�தி�க� வ=ச" இ�/தைமயா% நீ	 இகI/� +றினீ	. ப,A*களியா6" 
வி �த என*0 இ�வி த% அாிேதா இதைன�" வி �ேத�, இனிெயா� 
மா	*க�திேல நி�A தவ�ைத� ப�ணி 3�ைட அைடத,0 அAவைக� 
சமய<க?: ஒ	 ேமலாய சமய" என*0 நீ	 +Aகெவ�A மன< ேக�ப, அத,0 
ேம,+Aகி�ற�.  
 

நாE ேவத. ெமா�சம நிைலெசால  
நைவெசV ரவ�ைத�பா,  

ேகாE Tவி� சமயமா கியப   
0ழியிZ �ழிகி�றா�  

ேவைல யா6ன* 0டறா� விதி�ற  
ைவ�மைத வி வி*0<  

கால னா	ெதாட	 ைப�மின/ ெதாட�தி  
ேபாEநீ கைட ெந=ேச.    (14) 

 
நாEேவத. ெமா� சமநிைல ெசால நைவெசV ரவ�ைத� பா,ேகாE Tவி� 
சமயமாகிய ப 0ழியிZ �ழிகி�றா� எ - �, - இ�*0 .த;ய நா�0 ேவத<க?" 
சகல ேகவல<க?*0 ம�தியமாகிய )�தாவYைதேய 3டைடத,0 ஏ�ெவ�A 
ெசா%ல* காம ெவ0ளி மய*கெம�' .*0,ற<கைள�" உ�டா*0த% ெச�கிற 
சகல ேகவல<கெள�கிற இர�டவYைதகளி� ப0தியாக� சமயிக: த<க: சி�த 
விக,ப�தா, ேகா;ய அAவைக� சமயமாகிய பிறவி� ப 0ழியிேல நீ 
இர<காநி�றா ெய�A விேவக<+ற, அத,0 இG வAசம ய<கைள�" 
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ப 0ழிெய�றீ	 இ� எ�ைன ெய�A மன< ேக�ப, அத,0 இ<ஙன" 
ேக�டைமயா, சமய<களி� ேமேல ப,A*க: நீ இ�ன" வி �திைலயாக;�,  
 
ேவைலயா 6ன* 0டற� விதி�றைவ� மைதவி வி*0< காலனா	 ெதாட	ைப� 
மின/ ெதாட�தி ேபாE நீ கைடெந=ேச எ - �, - இ�ேவ ேவைலயாக உன*0 உட% 
ெகா *கி�ற பிரமனாகிய உறவிைன�" அவனா, ெகா *க�ப�ட உட%கைள 
வி வி�தேல ேவைலயாக வி வி*கிற +,றனாகிய ந�பிைன�" எGவைக�ப�ட 
ப,A*கைள�" வி ��� பிற�பிற�ைப நீ*0த,0 ஏ�வா� வ/�" இ�ன." 
ெதாட	கி�றைன ேபாE" நீ யாைவ*0< கீழா� ெந=சேம ெய�A விேவக< 
+றி,A,எ - A.  
 
ேவதாகம<க: +றிய ெநறி ெச%ேவா	*0� பிற�பிற�� நீ<0தேலய�றி ம,ைற� 
சமய F%க: +றிய ெநறி ெச%ேவா	*0 அைவ நீ<காெவ�ப� இதனா, கா�க . 
நாE ேவத. ெமா� சமநிைல ெய�பத,0 உதாரண" : ப�டண���பி:ைள 
நாயனா	. "சின/தைன ய,A� பிாிய./ தான,A� ெச�ைகய,A, நிைன/த� ம,A 
நிைனயா த�ம,A நி�மலமா��,தன/தனிேயயி�/ தான/தநி�திைர த<0கி�ற, 
வன/த; ெல�றி�� ேபன�த ேனகயி லாய�தேன.'' சமயமாகிய ப 0ழியி� 
எ�பத,0 உதாரண" : ேதவிகாேலா�தர". "சமயா சாரச< க,ப விக,ப., மைமயா 
தா<0ல வாசார மான�, மிைமயா தா�" விடாதவி% வாI*ைக�, மைமயா	 
ேதாளா� வி தலா சாரேம.'' ம,A" வ�வனவ,றா, கா�க.   (14) 
 
இனி இ/த 6யிைர* ெகா� ேபாகி�ற கால'* 0� த�பி� ெச%E ெநறி என*0 
நீ	 +Aக ெவ�A மன<ேக�ப, அத,0 ேம, +Aகி�ற�.  
 

ெந=ச ேம�ட ல/தமா திையவிடா	  
நி,கம,ைறய	*ெக%லா"  
ெவ=ச ம,0தி� பாிதிைவ* ெகா�மி�  
க� ��திர� சா�றா  
ல=ச ;G6ட, கிAதியி� ெபா8ெதன  
வறிெயாணா ைமயினா?/ 
த=ச ெம�றர� சர�விேட ;யா.ம�  
சம�வ; த �பாேம.   (15) 

 
ெந=சேம �டல/த மாதிைய விடா	 நி,க ம,ற யா	*ெக%லா" ெவ=சம, 0தி�பாி� 
எ - �, - ெந=சேம ேதகா/த�தி% யாவ�*0 .த%வனாகிய சிவன� தி�வ�ைய 
மறவாதெபாிேயா	க: நி,க ம,ைற� சாிைய கிாிையகைள� ெச�கி�ற 
சீவ	க�ெக%லா" ெகா�தாகிய +,ைற* கட/� ேபாத% அாி� எ�A விேவக<+ற, 
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அத,0 அGவ�ைய மனெமாழி ெம�களினா% வழிப ேவா	*0" +,ைற* கட�த% 
அாி� எ�A +றினீ	, இத,0� பிரமாண .�ேடாெவ�A மன<ேக�ப,  
 
இைவ*ெகா� மி�க�  ��திர� சா�றா%எ - �, - அத,0� சிவன� தி�வ�ைய� 
ேதகா/த�தி� மறவா� பி���* +,ைற* கட�பத,0" அ�தி�வ�ைய 
மனமாதியா% வழிப� " அவைன* கட�த% அாிெத�பத,0" ஒ�ப,ற மி�க�  
மா.னி �த%வராகிய மா	*க�ேடயேர சாXிெய�A விேவக< +ற, அ� 
எ<ஙனெம�A மன<ேக�ப,அத,0 அவ	 மனமாதிகளா% வழிப� " +,ற� வ/� 
பி��தா� அ<ஙன" அவ� பி��த ேபா� பய�தா% மறவா� சிவன� தி�வ�ைய 
அவ	 பி��தைமயா% அ/த* +,றைன�" கட/தா ராத;� அவேர சாXிெய�ப� 
அறிதிெய�A விேவக<+ற, அத,0� தி�வ�ைய வழிப தலா% யா� +,ைற* 
கட*கலாெம�A இ�/ேத�, நீ	 +றியவா,றா% அவைன இGவழிபா�டா, கட*க* 
+டாெத�ப� அறி/� அ�ச.,ேற�, இனி அவைன* கட�த,0 ஏ�வாகிய 
தி�வ�ைய� பி��த,0 உபாய" நீ	 +Aகெவ�A மன<ேக�ப,  
 
அ=ச ;G6ட, கி�தி யி�ெபா8ெதன வறிெயாணாைமயி னா?/ த=செம� றர� 
சர�விேட ;யா. ம�சம�வ; த �பாேம, எ - �, - அத,0 நீ அ=ச,க, 
இ�ேதக�தி,0 அ/த" இ/த* கண�ேபாேத�A ந"மா% அறிய* +டாைமயா% 
எ/நா?" ம,ைற நிைனெவ%லா ெமாழி��� சிவன� தி�வ� த=செம�A 
அதைனேய விடா� ப,Aதி, இ<ஙன= ெச�திெயனி� அ/த* +,ற� ந"ைம� 
பி�*கவ�= சாம	�திய�ைத நா." த ��* ெகா:வாெம�A விேவக< +றி,A,எ-
A.  
 
த=ச" - ப,A*ேகா . இத,0 உதாரண" : ெப�/திர� . "வி%வி ள<கிய 
வி�ணவ	 மி0/த வாI நா?, ம%ல �"பக ெல�'மீ	 வாளினாலாி/�, ெகா%E" 
ெவ<ெகா < +,ைறயா	 0ைல6றா	 0Aகி, ன% வி�/ெதன 6வ/ெததி	 
ெகா:?வா� ஞானி'' எ� A", தி�வ:?வ	. '' ேவ� த% ேவ�டாைம யிலான� 
ேச	/தா	*, கியா�  மி "ைப யில" எ�A", ம,A" வ�வனவ,றா, கா�க. (15)  
 
இ�ேபா� ெப,ற இ*காய�தி�க� நி�A ஒ� தைலயாக� தி�வ�ைய மறவா� 
பி�*க ேவ� " ெம�A இ�'" வ,�A��த% ேம,+Aகி�ற�.  
 

த �� ேமEமிG 6�வமா யி'" ெபற%  
ச,றல மைறநாக�  

திட�தி� மாதவ ாி�வ	க< ெகனவைட/  
தி��த%சா� றாிதாகி*  

கிைட�த ேதக." விேவக. மி�*0ஞா�  
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ேறகிாீசைனெந=ேச  
ய �தி லா�ப% கவைல மா�� ேதா�ண	  

வாகிநி� றகலாேத.   (16) 
 
த �� ேமE மிG6�வ மாயி'" ெபற% ச,றல எ - �, - இ�ேதக�ைத வி�  
இனிேம% இ"மா'ட ேதகமாயி'" ெபற% எளித�ெற�A விேவக< +ற, அத,0 
இ"மா'ட ேதகமாயி'" ெபAத% அாிெத�A மிக6" அ�ைம�ப �தி* 
+Aகி�றீ	, இ� கிைட�ப� அாிெத�பத,0 ஓ	 கா�சி� பிரமாண 
.�ேடாெவ�A மன<ேக�ப,  
 
மைற நாக�திட�தி� மாதவாி�வ	 க<ெகன வைட/தி��த% சா�A எ - �, - 
அத,0� ச"பர� ச"பாதி ெய�' மிர�  .னிவ�" ��திைய வி�"பி ேமலாகிய 
தவ�திைன�ப�ண அதனா, சிவ� வ/� ேதா�றி உம*0 எ�ைன 
ேவ��யெத�A ேக�ப, அத,0� தா" க�திய அதைன மைற�� .�தி 
ேவ� ெம�A ேக�ப, அத,0 நீ	 க�திய ெதா�A" ந"ைம* ேக�ப� 
ம,ெறா�Aேமா ெவ�A தி�6ள�தி� .னி6 ெச�� சாப<ெகா �த�ள, அதனா% 
அGவி� ேவா�" ேவதகிாியி� க�ேண க8ெகன* கி�த�க.த% இ/த* 
க;�கமள6" இ�ேதக< கிைடயா� இ�A" இ��தேல சாXிெய�A 
விேவக<+ற, அத,0 வினா ேவA இ�றி மன= )"மா வி��ப,  
 
அாிதாகி* கிைட�த ேதக." விேவக. மி�*0 ஞா�ேற கிாீசைன ெந=ேச 
ய �திலா� பல கவைல மா�� ேதா�ண	வாகி நி�றகலாேத எ - �, - ஆக;� 
மிக6" அாிதாக* கிைட�த இ/த மா'ட ேதக." இதனி% த�ைன� தைலவைன 
அறிய வ�கிற அாிதாகிய விேவக. மி�*கிற இ*கால�தி,றாேன ேதக ேபாக< 
கைள* க��கி�ற ப%ேவA வைக�ப�ட கவைலகைள�< ெக �� ஏகவறிவா� 
நி�A ைகைலய<கிாி வாசனாகிய சிவன� தி�வ�ைய வி�  நீ<கா� நீ 
அைட/தாயி%ைல, ெந=சேம நி� க��தி�/த� எ�ைன ெய�A விேவக< +றி,A, 
எ - A.  
 
அாிதாகி ெய�ப� விேவக�ேதா " பிாி��* +� ட�ப�ட�. த �� ேமE 
மிG6�வமாயி'" எ�ப த,0 உதாரண" : ஆன/த�திர� . "ம/திரவா� ெப,A" 
பைகெவ%லா� ம,ற �ெகா�, ட/ேதா த� ெம�ைய யறி/தா� ேபா� - 
றி/த6ட%, ெகா�  .�தி ெச%E< 0றி�பி�றி� சி,றி�ப<,க� விைன* 
காளா< கண*0.'' விேவக. மி�*0 ஞா�ேற எ�பத,0 உதாரண" : 
ஞானவாசி�ட". "ைகயினா லைற ��U" ப/�ேபால* காலனா லைற��  
கண*கி%லாத, ெம�யிேல �0/திைள�� விேவக" ெப,A" விரகிலா	 சில	 
பிற�பி� மீ� " 3I/தா	,ைமயினா� T�Aலகா" பணதிெச�� வ�நி,0" 
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ேபாமாகி வள	/� வாளா, ெபா�யினா� மிகவிாி�" ேவைல�ேட ெபா�திைரேபா, 
பரபத�ேத �ாி/த மாைய.'' ம,A" வ�" வனவ,றா,சா�க. (16)  
 
இ<ஙன= ச�த� பிரமாண�தாE< கா�சி� பிரமா ண�தாE" இ*காய< 
கிைட�த,0 அாிெத�A அறிவி*க அறி/� மன= ச"மதி�ப, இனி�தி�வ�ைய� 
தாமத" ப�ணாம% விைர/� நிைன�த,0 ேம,+Aகி�ற�.  
 

அகE மிG6ட� மினி�விைர/ெதனி� விைர/  
தர,ெறாழீ தல�தி<ேக  

சகல .=ெச� நிைன0த றைனயினி�  
தட��ன ;�ெவ�ேற  

பக;னா%விாி கானைல ெந=சேம  
க�திெந, பயிராதி  

யிக; னா,ெசய நிைனபவ	, நிைனைவெயா�  
தி ெமன வி வாேய.  (17) 

 
அகE மிG6ட� மினி� விைர/ெதனி� விைர/ தர,ெறா8 எ - �, - ேமக�தி�க� 
ேதா�றி நி�A அழி�" மி�ன% ேபா% மாையயி�க� ேதா�றி* கணகால�� 
அழி�" இ/த 6டலெம�றா% இஃ� உ:ளேபாேத அதிசீ*கிரமாக� சிவன� 
தி�வ�ைய வண<0தி,  
 
ஈதல தி<ேக சகல.= ெச�ய நிைன*0தறைன எ - �, - இ�தி�வ�ைய இைடவிடா� 
வண<0தல�றி�ெபா� யாகிய பிரப=ச�ைத ெம�யாக* க�தி*ெகா�  
இ�பிரப=ச��:ள அAவைக� ெதாழிைல�= ெச�ய� ெதாட<0வைத,  
 
இனி� தட��ன ;�ெவ�ேற பக;னா% விாிகானைல ெந=சேம க�தி ெந,பயிராதி 
யிக;னா, ெச�ய நிைனபவ	 நிைனைவ ெயா�தி ெமன வி வாேய எ - �, - 
Jாியகிரண�தா, ெபா�யா� விாிகி�ற கான,சல�ைத ெம�யான தடாகசல" 
ஈெத�A க�தி ெந,பயி	 .த;ய ைப<+ழிைன� தம� சாம	�திய�தா% 
உ�டா*0த% ெச�ய அறியாைமயா, க��வார� க��ைத� ேபாE" எ� 
க���ெமன அறி/� ெந=சேம இனி வி �பாயாக ெவ�A விேவக< +றி,A, எ-A.  
 
Jாியகிரண�தா, ெபா�யா�� ேதா�A< கான,சல" ேபால� சிவ�ைத வி�  
நீ<காத அபி�னாச�தியா, பி�னாச�தி ெபா�யா�� ேதா�Aத;� 
இ�பி�னாச�தி காாியமாகிய பிரப=ச" கான,சல�தி னிழ%ேபால� ெபா�ெயன* 
+ற�ப�ட�. கான, சல�ைத� ெபா�ெய�A அறி/தவ� ைப<+I ெச�ய 
நிைனயாைமேபால� பிரப=ச�ைத� ெபா�ெய�A அறி/தவ� இ�பிரப=ச� 
ெதாழி%களி� .யலா� எ�ப� அறிக. அகE மிG6ட% எ�பத,0 உதாரண" 
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0A/திர� " காயநீ	*0மிழியதிEA மி�ப<கான;, �ன;� தன*கி<, காயவி� 
�யர மளவிைல யிைத நீ யா�6றா ைமயிலழி/ த,றா�, நீயினி* கவைல 
நிைனெவலா ெமாழி�� ெந=சேம வ/ெதன* 0ட�ப�, டாயந, ெசா�ப	* க�பேத 
யிைச/தா லாியேத தா	நம* ெகதிேர.'' பிரப=ச" ெபா�ெய�பத,0 உதாரண": 
தி�வாசக". ''4�தா�" ெபா�ைக� �ன;�ேவ ெயன*க�தி�,ேப��ேத	 .க*0A" 
ேபைத0ண மாகாேம,தீ	�தா� திகIதி%ைல ய"பல�ேத தி�நட= ெச�, +�தா6� 
ேசவ� + "வ�ண/ ேதாேணா*க".'' ம,A" வ�வனவ,றா, கா�க. (17)  
 
பிரப=ச" ெபா�ெய�ப�/ தி�வ� ெம�ெய�ப�" இ<ஙன" நீ	 அறிவி*க 
ஐயமி�றி ந�Aண	/ேத� உம� கி�ைபைய எ�ென�A உைர�ேப ென�A 
மன<+ற, அத,0 ஞானசமாதி + த,0 மன�ைத உட� ப �தி ேம,+Aகி�ற�.  
 

வா�ைம V�ண	/ தி திந� ென=சேம  
வ�கண� ேதேத'  

நீநிைன/திேட லGவள 6டEற  
னி�சயி� பாித�தா,  

ேபாய ேதா	கண� ெசயEேன% பயனிைல  
�கனிகI கண�ேத'/  

தீைம ந�ைமநீ நிைனவெத� விைனவழி�  
சிவ�ற� 0தலாேல.   (18) 

 
வா�ைம V�ண	/ தி தி ந�ென=சேம எ - �, - யா� +றிய ந�மா	*க ெநறிேய 
ெச�A என*0 ந�ைம த�கி�ற ந%ல ெந=சேம உ�ைமயாகிய இதைன�" நீ 
அறிவா�,  
 
வ�கண� ேதேத' நீ நிைன/திேட லGவள6டEற னி�சயி� பாித�தா% . எ - �, - நீ 
ஞானநி�ைட +  மிட�� ஓ	 கண�ேபாதாயி'" அ/நி�ைடயி� நீ<கா� இ�*க 
ேவ�  மாக;� வ�<கால<களி, கண�ேபாதாயி'" யாெதா�றைன�< க�தி� 
ெச%ல,க,அ*கண�ேபாதள6" இG6ட% இ��த,0 நி�சய" ப�ண*+டா� 
அதனா%,  
 
ேபாய ேதா	கண� ெசயEேன% பயனிைல எ - �, - ெச�ற கால�� ஓ	கண� 
ேபாதாயி'" இ�ன� ெச�யா� வி �ேத� எ�A க�த,க, அதனா,பய� ஒ�A 
மி%ைலெய�A விேவக<+ற, அத,0 வ�<கால= ெச�றகால<களி% ஒ�ைற�" 
நிைனேயெல�A +றினீ	, இஃ��ைம ; நிகIகால�� அ�னபானாதிகைள* 
0றி�தாயி'" நிைன*கலாகாேதா ெவ�A மன<ேக�ப,  



27 

 

 
�கனிகI கண�ேத'/ தீைம ந�ைம நீ நிைனவெத� விைனவழி�சிவ� 
ற�0தலாேல எ - �, - அத,0� ெசா%ல�ப�ட நிகIகால�தி, கண�ேபாதாயி'" நீ 
)க�*க<கைள நிைனவ� எ�ைன,நம� ந%விைன தீவிைனகளி� ப�ேய சிவ� 
அறி/� )க�*க<கைள நம*0 அ����லா% எ�A விேவக< +றி,A. எ - A.  
 
இத,0 உதாரண" : தி�வ:?வநாயனா	. 'ஒ� ெபா8�" வாIவதறியா	 க��ப, 
ேகா��ம%ல பல.'' எ�A" ஒளைவயா	 ந%வழி "உ�ப� நாழி� �ப� 
நா�0.ழ,ெம�ப� ேகா� நிைன/ ெத�Uவன - க��ைத/த, மா/த	 
0�வாI*ைக ம�ணி� கல" ேபால�,சா/�ைண�= ச=சலேம தா�'' எ�A", 
ம,A" வ�வனவ,றா, கா�க. (18)  
 
பிாிய விடய<க: வரேவ�  ெம�A க�தா� இ��த,0" வ/த விடய<களி� ேம% 
ஆைச ெச%லா� தி�வ�ைய மறவா� இ��த,0" ேம% உபாய< +Aகி�ற�.  
 
 த�வ தீைமயி ன�ைம� Tழ �  

தைத�ய	 கைழேமனி�  
Aைரக ளாதிெச� +�தாி,,பிறைன ந�  

ெசா�மக டவேனவ%  
�ாித ற�னிைன" ெபாறிகளா, ப,றி'"  

�கனிராைசையநீ�,  
றிரவி '"பக ;'"விேட ென=சேம  

யி�ப3 ெடளிதாேம.   (19) 
 

த�வ தீைமயி ன�ைம� Tழ �தைத எ - �, - உன*0 ெவA�பாகிய ��ப�ைத நீ 
வி�"பாதி�*க6" பழவிைன தாேன ெகா �ப� ேபா% உன*0 வி��பமாகிய 
)க�ைத�" நீ வி�"பாதி�*க அGவிைன தாேன ெகா *0", உன*0 எ*கால�� 
எGவிைன� பய� அ'பவி*க� ெபா�/திய� அதைன யாக;, பழவிைன� ப�ேய 
வ�ெம�A அறி/� எதி	கால�� ஒ�ைற�" க�தா� வி ��,  
 
உய	 கைழேமனி� Aைரகளாதிெச�+�தாி,பிறைன ந�ெசா�மகடவேனவ% 
�ாிதற�னி� எ - �, - உய	/த க"ப�தி�க ணி�A அ/நிைல*0� தவA வாரா� 
அத�க� க��ைத ைவ��� தியாகிைய� �கIத� .த;ய ேநா*0 வி�ைதகைள� 
பழ*க�தா, காய�தி, கா� த% ெச��< +�தைர�ேபால6", பர��ஷைன ந�சிய 
ஓ	நாாி அவ�ேம, க��ைத ைவ��� த� ��ஷ'*0� பழ*க�தா% இவன� 
ஏவ,ெறாழி%கைள� ெச�த% ேபால6",  
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ஐ"ெபாறிகளா, ப,றி'" �கனிராைசைய நீ �,றிரவி'" பக;'" 
விேடென=சேம யி�ப 3ெடளி தாேம எ - �, - ஐ/தி/திாிய<களாE" ஐ/� 
விஷய<கைள� பி��தாE= ெசா%லாநி�ற அGவிஷய<கைள இ�பெம�A க�தி 
அவ,றி�க� ஆைச�றா� தி�வ�*க� ஆைசையைவ�� இதைன 
இரா*கால�திE" பக,கால�திE" வி�  நீ<காேத யாவ	*0" அாிதாகிய 
3���ப" உன*0 எளிதி% உ�டாெம�A விேவக< +றி,A, எ - A.  
 
தவ� - ��ஷ�. இத,0 உதாரண" : ெப�/திர�  - "இ%;� மிகI/� ேபாி�ப" 
ேவ�� ெயழி,0� வ�டனி� ேமலா, ந%Eண	 வதைன� ெப,ெறாேர கா/த 
ந�ணிேய சமாதியி, ெறாட<கி, ய%பாக ேனா*க னரவமா�� ேவா னைறத� 
பணி*க�மீகாம�,வ%காி� பாக� ேபால ேநா*0வ	*0 மைனயி� மீ���ைச� 
ெம8ேமா." ம,A" வ�வனவ,றா, கா�க. (19)  
 
எ*கால." இைடவிடா� தி�வ�ைய மறவாதி��த% பிரதான", ஈத�றி 
நிராைச�ட'" இ�*க ேவ� ெம�A +றினீ	 இ� எ�ைன ெய�A மன<ேக�ப, 
அத,0 ேம, +Aகி�ற�.  
 

ஆ. னி�ைசேய ேமEேம E"பிற�  
பளி*0"வி� ெதனெந=ேச  

நீமறி�திடா ைச*கட% )வAேம  
நிைனெவ'/ திைரமா�"  

ேபாமி ற/ெதலா நிைன6ெம� ெபா8தில�  
ெபா8� 4ரணமா�  

ேசாமேசகர� ெத/ைதெபா, கழைல�/  
ெதாழைலய மிைலநாேம   (20) 

 
ஆ.னி�ைசேய ேமEேமE" பிற�பளி*0" வி�ெதன ெந=ேச நீ மறி�தி  எ - �, - 
உன� அவாேவ ேம�ேமE" பல பிற�பிைன உ�டா*0" ஓ	 வி�ெத�A 
ெந=சேம நீ க�தி அ/த அவா மன�தி�க� .ைள*0/ேதாA" விேவக�தாேல 
பா	��� த *0த% ெச�,  
 
ஆைச*கட% )வAேம நிைனெவ'/ திைரமா�" எ - �, - அ<ஙன= 
ெச�திேய,க�ட விடய<கைள இ�சி*0" ஆைசயாகிய கட% வ,A", அ*கட% 
வ,றேவ �றவிஷய<களி, ெச%ல நிைனவாகிய திைர நாசமா",  
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ேபாமிற/ ெதலா நிைன6" எ - �, - அ/நிைனெவ'/ திைர நாசமாகேவ .�ன	 
இ/திாிய<களா, க�  மன�தி�க� ஏறியி�/த விஷயவாசைன நிைனெவ%லா" 
ஒ�<ேக இற/� ேபா0",  
 
எ�ெபா8தி ல�ெபா8� 4ரணமாய ேசாமேசகர� ெத/ைத ெபா, கழைல�/ ெதாழ 
ைலயமிைல நாேம எ - �, - அ/நிைனெவ%லா" எ�ெபா8� இற/த� அ�ெபா8� 
தாேன ச/திரJடனாகிய எம� த/ைதயின� பாி4ரணமாகிய தி�வ�ைய�/ 
ெதா8த,0 ஐயமி� ெற�A விேவக< +றி,A, எ - A.  
 
உட%வி�  உயி	 நீ<0<கா% யாேதா	 அவா� ேதா�றி,A அGவவாவி� 
வழி�தா�� ெச�A உயி	 பிற�த;� அவா� பிற�பி,0 வி�ெதன�ப�ட�. 
 
இத,0 உதாரண" : தி�வ:?வநாயனா	. "அவாெவ�ப ெவ%லா 6யி	*0 
ெம=ஞா�A/, தவாஅ� பிற�Q'" வி��." ஆைச*கட% )வAேம நிைனெவ'/ 
திைரமா�" எ�பத,0 உதாரண": ஞானவாசி�ட". "இ�ைசயா" விற0 மா�டா 
ெல�ணமா" வ�னி மா�, நி�சய/ த��வ�தி னா*ைகயா ெந /ேத ேரறி,ெம�சிய 
6தார* க�ணா% ேவ�ைகயா� மிக6" வா <, ெகா�ைசஞால�ைத ேநா*கி* 
0ைறவற வி��பா� தீரா.'' ம,A" வ�வனவ,றா, கா�க. (20)  
 
நிைன6க: யா6 மிற/� ேபாகேவ�  ெம�A +றினீ	, சிவ4ைச .த;ய 
ச,க�ம<களாயி'= ெச�ய ேவ�டாேவா ெவ�A மன<ேக�ப,அத,0 
ேம,+Aகி�ற�.  
 

நாம ர,க�� சைன.த ;யெகா   
நல=ெச�ேத மைவயி�றி�  

தீைம ெச��ேள ெமன6.� னிைலெயா�  
சிறிதைச வைட/தாE"  

யாமி ய,றப ராதெம� னிைன6ம,  
றைசகிைல ெயனிென=ேச  

ேயம மி*0ற� ெச��ந� கிைறகழ,  
ெகன��ணி/ தி நீேய.   (21) 

 
நாமர, க��சைன .த;ய ெகா நல= ெச�ேத மைவயி�றி� தீைம ெச��ேள 
ெமன6.�னிைலெயா� சிறிதைச வைட/தாE" யாமிய,றபராத",எ - �, - யா" 
இ�ைற*0� சிவன� தி�வ�*0� தி�ம=சன ப�திர ��ப<களா, ெச��" 
அ��சைன .த;ய உபசார<கைள* ெகா�  ந�ைம ெச�ேத ெமன6", 
இ�ைற*0 அைவெச�0த% யி�ைமயா% தீைம ெச�ேத ெமன6", இ<ஙன< 
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க��தைல�ப,றி உன� நிைல சிறிேதாரைச6 ெபா�/தி,றாயி'" அ�தி�வ�*0� 
ெச��" அபராத" அ�ேவயாெம�A விேவக< +ற,  
 
எ� எ - �, - அத,0� 4ைச ெச�ேத� ெச�கி�றிேலென�' நிைன6 சிவ'*0 
அபராத= ெச�த% எ�ைனெய�A மன<ேக�ப,அத,0 ஈெத�A )�� 
யறிய*+டாத சிவ�ைத� )��யறிதேல அபராத= ெச�த% எ�A விேவக< +ற, 
அத,0 அ<ஙன= )�டாம, சிவ�ைதயறித,0 உபாய" எ<ஙனெம�A மன< 
ேக�ப,  
 
நிைன6ம, றைசகிைல ெயனிென=ேச ேயமமி*0ற� ெச��ந� கிைறகழ, 
ெகன��ணி/தி  நீேய எ - �, - அத,0 ஓரUவளவாயி'" ஒ�ைற�)�� ெய8/� 
அைசயா� நி,றிெயனி� இ�ேவ தி�வ�*0 இ�ப மி0/�ற� ெச��" 4ைசெயன 
நீ ெந=சேம நி�சயி�� அறிதிெய�A விேவக< +றி,A, எ - A.  
 
தா' .�வமா யி�/� ெகா�  சிவைன�" ஓ�� வாக*க�  அ��சைன 
ப�Uத% க,பைன யாக;� இ� அபராதெம�A", தா� அறிவா� நி�A 
அறிவி,0 அறிவாகிய சிவ�தி�க� அைசவறநி,ற% உ�ைமயாக;� இ�ேவ 
4ைசெய�A< +ற�ப�டன. இத,0 உதாரண" : ஆன/த�திர� . "எ�ெபா�: 
க?/தானாகி யில<கிட� ப வானீச, ன�ப� விள<0கி�ற தறிதேல பர�றன*0, 
ெம��ப  4ைச ேவேறா	 ெசய;னா ல�A ெம�ேய, யி�ப�ஞான/ த�னா;ைற= 
சிட�ப வானீச�.'' ம,A" வ�வனவ,றா, கா�க.   (21) 
 
இ<ஙன" அைசவற நி,ற% என*0* +டா�, சிவ� இ<ஙன மி��பாென�A 
தியான= ெச�கி�ேற� எ�A +றிய மன�ைத� பா	�� ேம, +Aகி�ற�.  
 

நீ ெம�= ஞானந� னி�ைடசா �தலாி  
ெதன6ெந= சகேமச,  

ேறா�வி லா�ெச� தியானமா திகெளளி  
ெதன6.� னாநி�றா�  

ேச�க ட"மின� தா�ெகா%)" மாவி�*  
0த%ெசய, காிதாகி�  

ேபா� ைழ��ன* ெகளியதா யி�/தவி�  
��ைமெய� �கனி�ேற.   (22) 

 
நீ ெம=ஞான ந�னி�ைட சா�த லாிெதன6 ெந=சகேம ச,ேறா�விலா� ெச� 
தியானமாதிக ெளளி ெதன6 .�னாநி�றா� எ - �, - ெந=சேம நீ அ�ெவ�A" 
இ�ெவ�A" ஒ�றைன�= )�� நிைனயா� )"மா வி�*கி�ற உ�ைம 
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ஞானமாகிய ந%ல நி�ைட + த% அாியெதன6", ஓரUவளவாயி'" நிைன6 
ஒழியா� ெச�யாநி�ற தியான ெசப சிவ4ைச .த;ய ெச�0த% எளியெதன6" 
க�தாநி�றைன,  
 
ேச�க ட"மின�தா�ெகா% எ-�- ஆக;� அ�ைன நீரா�ட% .த;ய 
உபசார<கைள� ெச�� மலரைணயி% இ��த6" அGவிட�தி, )க�தி, )"மா 
விரா� �ற�� எ8/� ஓ� வ�/�= சிAபி:ைளகள� +�ட�திைன �ைடையேயா 
நீ�",  
 
)"மா வி�*0த% ெசய,காிதாகி� ேபா�ைழ� 
�ன*ெகளியதாயி�/தவி���ைமெய� �கனி�ேற எ - �, - தியானமாதிகைள 
மனெமாழி ெம�களினா, ெச�யா� )"மாவி� நீ ெய�A யா� +ற அ<ஙன" 
இ�*0த% ெச�த,0 அாிதா� அவ,ைற� ெச�0வெல�A ெச�A வ�/�" 
வ��த" உன*0 எளியதாயி�/த இ���ைம ெய�ைனேயா யாவ	*0= )"மா 
வி��த% எளி� ஓ��திாித% அாி� அவ	க?*0 அ<ஙனமி��ப உன*0 இ<ஙன" 
இ�/த இதைன நீ நி�A என*0� ெசா%Eகெவ�A விேவக< +றி,A, எ-A.  
 
மனமாதி .*கரண<க?" அைசயா� நி�றவிட" ெம�=ஞான நி�ைட ெய�ப�" 
அைவயைச/� ெச��/ தியான சமாதிக: அ/நி�ைட வ�த,0 ஏ�ெவ�ப�" 
அறிக. ெம�=ஞான நி�ைட ெய�பத,0 உதாரண" : க/தர'4தி. "ெச"மா� 
மகைள� தி� / தி�ட�, ெப"மா� .�க� பிறவானிறவா�, )"மா வி� 
ெசா%லறெவ� றEம,, ற"மா ெபா�ெளா�A மறி/ திலேன.'' ேச�கட"மின�தா� 
ெகா% எ�பத,0 உதாரண" : ஞானவாசி�ட", "மிக.ய�A வ�/தா ம,சமமாகி�ற 
ேவ� ேகாளா� .ய%வா% விேனாத/த�னா,,பக	மனமா= சிAமகைவ நிA�த% 
ேவ� " பல பிற�பி, பாிசய<களகல�ப�ணி, யக% )பவா தைன�தி�தா� 
.�தி� ேபறாைம�றி'= )கமைடைவ ய� தீ த�A, திகIமன" ேபா�� 
த,பத�ைத� ெதளி� ம� " ேதசிகZ% ெசா%வழியி, ெச%Eவாேய.'' ம,A" 
வ�வனவ,றா, கா�க. (22)  
 
அைசவற நி,ற% ேநேர 3�ைட அைடத,0 ஏ�வாக;� அதைனேய இ�'" 
வ,�A�தி ேம,+Aகி�ற�.  
 

நி�A றாதைல 0த%வி�� �ன*கைத  
நீ�தி�* 0தென=ேச  

ெய�ற ன*0ந% வி���வா ளாவிவ  
ணி��தறீ �ய	3   

ெச�A கா�0வ ெலனநிைன/ தைலதிேயா,  
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சிவ�றிாி சயம�றா  
ெலா�A நீ�னா தி��பேத யைத�ெதாட  

�பாயெம� றறிக�டா�.  (23) 
 
நி�Aறா தைல0த% வி���ன* கைத நீ�தி�*0� ென=ேச ெய�றன*0 ந%வி��� 
எ - �, - அைசவற நி%லா� தியானமாதிகைள* க�தி அைச0த% உன*0 
ந%வி��ப" அGவைசைவவி� � )"மா வி�*0த% ெந=சேம என*0 
ந%;��பெம�A விேவக< +ற, அத,0 இ<ஙன= )"மா வி�/தா% எ<ஙன" 3  
அைட0� ெம�A மன<ேக�ப,  
 
வாளா விவணி��தறீ �ய	3  ெச�A கா�0வ ெலனநிைன/ தைலதிேயா,எ - �, - 
)"மா விGவிட�தி% இ�*0த% 0,ற", ேமலாகிய 3��ைன� தியான .த;ய 
ந�மா	*க�தி, ெச�A அறிேவ ென�A க�தி அைலகி�றைனேயா நீெய�A 
விேவக< ேக�ப, அத,0 யா� அ<ஙன/தா� க��கி�ேறென�A மன<+ற, 
அத,0 ந"மி�வ	*0" 3�ைட அைட0வேத க��தாக;� நீ ெச%E ெநறியா% 
அதைன அைடயலாெமனி� நீ +றியவாA யா� ேக�கி�ேற�, யா� ெச%E 
ெநறியா% அதைன அைடயலா ெமனி� யா� +றியவாA நீ ேக�0தியா ெவ�A 
விேவக< +ற, அத,0 ந�A +றினீெர�A மன= ச"மதி�ப,  
 
சிவ� றிாிசய ம�றா%, எ - �, - அத,0 நீ க�திய தியானாதிகளா% 3��ைன 
அைடயலா ெமனி� அG3  மனாதிகளா% அறி�< கா�சி�ெபா�: அ�ெற�A 
விேவக< +ற, அத,0 நீ	 இ<ஙன" +றியவ,றா% என� உபாய�தா% அதைன 
அைடத,0 அாி�, அதைன அைடத,0 என*0 ஓ�பாய" நீ	 +Aகெவ�A மன" 
ேக�ப,  
 
ஒ�A நீ �னா தி��பேத யைத�ெதாட �பாய ெம�றறிக�டா� எ - �, - அத,0 
அUவளேவ'" ஒ�ைற�" நிைனயா� அைசவறவி��தேல அG3�ைட 
அைடத,0 ேநேர உபாயமாெம�A அறிவாயாக ெவ�A விேவக< +றி,A, எ - A.  
 
சிவெம�ப� 3 . இத,0 உதாரண" : ஆன/த� திர� . " வா<கி ைய"ெபாறி நி�ற 
மன/தைன, நீ<கிடாவைக ெந=) ளி��திேய, தீ<கி யாைவ�= சி/ைத 
ெசயாவண", பா<கி யாத� ேவடயி% வாயேரா" - எ� A", ேதவிகாேலா�தர". 
''ம/திர= ெசப/தி யான" 4சைன வண*க" ேவ�டா,வ/தமி லாத.�தி* 0பா யேம 
யறிய% ேவ� =,சி/தைன �றேன ெச%;, Aயரேம திாிய மீ�கி,, ப/தமா/ 
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��ப" நீ<கி� பரமான வி�ப= ேச	வா	'' எ�A" ம,A" வ�வன வ,றா, கா�க. 
(23).  
 
3�ைட அைடத,0 உபாய" அைசவற நி,றெல�A +றினீ	, இனி அைசவற 
நி,ற,0 உபாய." அ<ஙன நி�றா% 3  வ�மாA" எ<ஙனெம�A மன<ேக�ப, 
ேம, +Aகி�ற�.  
 

க�ட ைவ"�ல* கா�சிேபா�* கா�சியா,  
கல/தவா தைனயா6"  

வி� , Tடம,றைலயிலா* கடெலன  
விள<கிைன ெயனிென=ேன, 

��  ெகா�னம* ெகா��ய ரா<03	  
 ள<ைகயி, கனிேயயா"  

ப�ைட ேமவிய பயெமலா மA<0�  
பத�திE" �கலாேம.   (24) 

 
க�ட ைவ"�ல* கா�சிேபா�* கா�சியா, கல/த வாதைனயா6" வி�  Tடம, 
றைலயிலா* கடெலன விள<கிைன ெயனி ென=ேச எ - �, - ஐ"ெபாறிகளா, 
காண�ப�ட ச�தாதி விஷய* கா�சிக?" ேபா� அGவிஷய*கா�சியா, கரண�தி% 
ஏறியி�/த வாசைனக: அைன��" வி�  நீ<கி இGவாசைன .�வி% ேதா�A 
மைற��" அ,A நி	�தர<க ச.�திர"ேபால விள< காநி�றைன யானா% ெந=சேம, 
 
உ� ெகா� னம*ெகா��ய ரா<03  ள<ைகயி, கனிேயயா" எ - �, - பிறவி� 
��ப<க?: ஒ� ��பமாயி'" நம*0 உ�டாேமா அGவிட�� 3  உ:ள<ைக 
ெந%;�பழ" ேபா% 6�டா",  
 
ப�ைட ேமவிய பயெமலா மA< 0� பத�திE" �கலாேம எ - �, - .�ன	� 
ெபா�/தியி�/த பிறவி� ��ப�தி,0� பய/த பயமைன��" நீ<0" 0��ாி 
ய�ைத�" யா" அைடயலா ெம�A விேவக" +றி,A,எ - A.  
 
ேகவல சகல<களி ன�றி� )�தநிைலயி% ��ப" இ�ைமயா% ஒ� 
�ய�� ெகா� னம*ெக�A" அ�)�த நிைல ெப,ேறா	 0��ாிய." 
அைடவராக;, 0�பத�திE" �கலாேம ெய�A" +ற�ப�டன. இத,0 உதாரண": 
சசிவ�னேபாத". "வினவி, பர�ைதயறி 6Aத, கவ�ைத�ல� விைனமாறிேய, 
நனவி, )8�தி நிைல வாின� ெபா���க8 நலனா கேவ." ம,A" வ�வனவ,றா, 
கா�க. (24)  



34 

 

 
அைசவற நி,ற,0 உபாய" ஐ"�ல* கா�சி�< கரணவாசைன�" மைற��" 
நீ<0தெல�A +றினீ	, அ*கரண வாசைன�" மைற��" நீ<0த,0 .�ன	 
ஐ"�ல*கா�சி நீ<க ேவ� மாக;� இ*கா�சி நீ<0த,0 உபாய" எ<ஙனெம�A 
மன<ேக�ப ேம,+Aகி�ற�.  
 

�கல �"பர� பிரமமா< கடறனி,  
�ண	பைர� திைரVச�  

சகெமா டா�யி ெர'[ைர யாதிக  
ட/�மா, றி ெம�ேற.  

க� நா�மைற ெயனினதி ெலைதெயைத�  
ப,Aவா" வி கி,பா=  

)கெசா �பேம யைன��ெம�றக,Aதி  
�விதபா வைனெந=ேச. (25) 

 
�கல�" பர�பிரமமா< கடறனி, �ண	பைர� திைரVச� சகெமா டா�யிெர' 
[ைரயாதி கட/� மா,றி  ெம�ேற பக� நா�மைற ெயனி� எ - �, - வா*0 
மேனாதீதமா யி�*கி�ற பர�பிரமமாகிய கட ;�க� வி�  நீ<காத பைரயாகிய 
திைரயான� ஈ)ர'" நா� த��வ.த, பி�திவி த��வ" ஈறாகிய சக<க?= 
சராசர<களா �:ள உயி	க? ெம�A ெசா%ல�ப�ட [ைர திவைல 0மிழிகைள� 
ேதா�ற� ெச�� ஒ *0 ெம�A நா�0 ேவத<க?= ெசா%E ெமனி�,  
 
அதி ெலைத ெயைத� ப,Aவா" வி கி,பா" எ�, - அ*கட,றிைரயி% ேதா�றிய 
இ�பிரப=ச�தி': எதைன ெயமெத�A பி��ப", எதைன எம� அ�ெற�A 
வி �ப", இ<ஙன" ப,Aத,0" வி �பத,0" அ�பிரம�ைதவிட ேவறி�ைமயா%,  
 
)கெசா�பேம யைன�� ெம� றக,Aதி �விதபாவைன ெந=ேச எ-�, - 
எ%லாவ,ைற�" ஆன/த ெசா� பெம�A இ/நி�சய ஞான�தா% ெந=சேம அ� 
இ� ெவ�A ப0*0/ �விதபாவைனைய நீ நீ*0திெய�A விேவக< +றி,A, எ - 
A.  
 
பிரம�தி,0 அபி�னமா யி�*கி�ற பைர யைசவான மாையயி, பிரப=ச" ேதா�றி 
ெயா <0த;� அ�பைர திைர ெய�A +ற�ப�ட�. உயிெர�ப� - தானியா0 
ெபய	. ஆகம ெநறி +றி ேவதெநறி +Aத� ம,ெறா�A விாி�தெல�'< 
0,றமாகாேதா ெவனி� இ/F% சமரச ெநறியாகலாE" ஆகம�தி, ேசாக" 
பாவைன +றலாE< 0,றமாகாெத�ப� அறிக. இத,0 உதாரண" : தி�வ"மாைன 
. " பா	�த விட ெம%லா" பரம�கா ண"மாைன, பாராம ;/நா?" 
பாIப�ேடன"மாைன.'' எ�A", சிவான/தமாைல. ''எ<0= சிவெமாழிய 
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வி%ைலயவ� ற�னாைண,ய<க/ திர:க�வி யாணவமா" - ெபா<0மி��, 
ைமெச�த மாமாைய மாையவிைன ம,றைன��", ெபா� ெபா� ெபா� ெபா� ெபா� 
ெபா� ெபா�.'' எ�A" ம,A" வ�வனவ,றா, கா�க.   (25) 
 
ஐ"�ல*கா�சி நீ<0த,0 உபாய< +றினீ	. இனி நிைன��" மற��" அ,A� 
சமநிைலயி னி,ற,0 நானா 6பாய." நீ	 +ற% ேவ�  ெம�A மன<ேக�ப : 
அத,0 ேம, +Aகி�ற�.  
 

ெந=ச ேமயினி� பாவனா தீதமா�  
நி�றி�� ெறனினி,பா  

ெய=) றாதக% �ர�பா வைனையேயா	/  
திைலெயனி'லெக%லா  

ம=சன*கள� ேமனிெய� ேறா	/திைல  
ெயனின�: )ர/ெத"பா%  

வ=ச ம,றி " ப�*கிவ ணைட/தேதா	  
வ�ைவேயா	/ ��வாேய.  (26) 

 
ெந=சேம யினி� பாவனா தீதமா� நி�றி  எ - �, - ெந=சேம இனி ஒ�ைற�" 
)���பாவியா� பாவனா தீதமாகி நி,0தைல� ெச�,  
 
இ�ெறனி னி,பா ெய=)றா தக% �ரணபாவைனைய ேயா	/� எ - �, - அ<ஙன" 
நி,ற,0 வ;யி%ைலெயனி� அUதிரண கா�ட .த;யவ,றி'< 0ைற6படா� 
விாி/த பாி4ரண பாவைனயாயி'< க�திநி,பா�,  
 
இைலெயனி'லெக%லா ம= சன*கள� ேமனிெய� ேறா	/� ஏ - �, - அஃ�" 
இ�ெறனி� சடசி�தா� விள<காநி�ற இ�பிரப=செம%லா" காளக�ட�திைன 
�ைடய சிவன� அ�டT	�தெம�A ஏகபாவைன ப�ணி நி,றி,  
 
இைலெயனி ன�:)ர/ ெத"பா% வ=சம,றி " ப�*கிவ ணைட/தேதா	 
வ�ைவேயா	/ ��வாேய எ - �, - அஃ�" இ�ெறனி� அ�சிவ/தாேன கி�ைப 
நிர"பி எ"மிட��:ள ."மல<க?" அA"ப�*0 இ/நில�தி�க� மா'ட�ச�ைட 
சா�தி எ8/த�ளி வ/த ஒ�ப,ற 0�T	�த�ைத இைடவிடா� தியானி�� நி,றி 
பிைழ�ைபெய�A விேவக< +றி,A, எ - A.  
 
நி,பா ெய�பதைன ம,றிர��ட�திE< +��* ெகா:க. உ�வா ெய�பதைன* 
கைடநிைல� தீபமாக* ெகா�  எ%லாவ,ேறா < +� க. த�ைன* கா�டா� 
உயிைரமைற�� நி�A வ=சி�த;� ஆணவ" வ=ச" என�ப�ட�. 
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பாவனாதீதமா� எ�பத,0 உதாரண" : ஞானவாசி�ட". ''அறிெவ'" விைதச< 
க,பமா .ைளயா மைனயச< க,பமா/ த�ைன�, பிறி6ற�தாேன ெச��தா� 
பிற*0" ெபாி�ற வள	/தி�/தாேன, ெசறி�ய ெராழிய வி�பெமா�றி%ைல 
யாதலா, ெச�� ச<க,ப, ெநறி�ற நிைனேய னி,�A நிைலயி னிமிட." பாவைன 
நிைனேய%" 4ரண பாவைன ெய�பத,0 உதாரண" : 0A/திர� . 
''அ�டெம��*ெக< க�U மட<க�Jனியமதாக*, க� ெகா� ��*க* க�ட 
க��ைத� மறேவ வி�டா, ல�டெம��* ெக< க�Uமா� நி�ற வான/த�ைத*, 
க� ெகா���*0" வ�ண< கண�தி%வ/ �தி*0ம�ேற.'' உலெக%லா 
ம=சன*கள�ேமனி ெய�பத,0 உதாரண" : தி�வாசக". "நில நீ	 ெந���யி	 
நீ:வி)"� நிலா�பகேலா�, �லனாயைம/தேனா ெட�வைகயா�� �ண	/� 
நி�றா, 'லேக ெழன�திைச ப�ெதன�தா ெனா�வ'ேம, பலவாகி நி�றவா 
ேதாேணா*க மாடாேமா.'' வ=சம,றி "ப�* கிவணைட/த ேதா	வ�ைவ ேயா	/� 
எ�பத,0 உதாரண" : த��வராய	. ''உ:ள� தி�/� ெமாளி�தா� பர� 0ரவ�, 
க:ள/ தைன� தவி	��* கா��னா� - வ:ள, ல�வான ேகாலேமா வ*ேகால< 
கா� ", 0�வான ேகாலேமா +A. ம,A" வ�வனவ,றா, கா�க. (26)  
 
உ�'கி�றைன ெய�'" பா�  .த;ய பதிென� பா�டாE" ஞான�தி,0 
வில*கா�:ள �	*0ண<க ெள%லா" வி வி�� ெம=ஞான<+றி நி�ைட +�� 
ேம% ஞானாசார< +Aகி�ற�.  
 

உ�� ெந=சேம வா*கிைன ெமளனமா*  
கிைலெயனி ':ேதெசா�,  

ெம�த �=ெசாE" ெபா�நய" பய*கிலா  
விட�தி� �ைட�ேத'"  

ெபா�த �=ெசா; யா�ெச�ேத� பிற	ெச�தா 
ெரனினைவ ேபானாE"  

ெம�த �=சிவ ம�றிெத� ெறா�ைற நீ  
யிைச�த% ெபா� ெயன�ேதேர.   (27) 

 
உ�� ெந=சேம வா*கிைன ெமளனமா*0 எ - �, - ெந=சேம ஞான நி�ைடைய 
இைடவிடா� +� அ=ஞான�தி� வச�படா� தி�வ�ைய அைட/� யா" 
பிைழ�ேபா" நீ ஒ�ைர�" +றா� வா*கிைன ெமளன" ப�Uத% ெச�,  
 
இைலெயனி 'ளேத ெசா% எ - �, - அஃ� இ�ெறனி'" விேனாத�தாலாயி'" ஒ� 
ெபா�ைம�< +றா� உ�ைமேய ெசா%Eக,  
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ெம�த�= ெசாE" ெபா� எ - �, - அ<ஙன" ெம� ைமயா�:ள ெசா%E" 
ெபா�ைமெய�A விேவக" +ற, அத,0 விேனாத�தாலாயி'" ஒ� ெபா�ைம�" 
+ற,க ெவ�A .�ன	* +றினீ	; இ�ேபா� அ"ெம�ைம +றE" ெபா�ைம 
ெய�றீ	, இ� எ�ைன ெய�A மன<ேக�ப,  
 
நய" பய*கிலா விட�தி� எ - �, - அத,0 அ"ெம�"ைமயா, சீவக�ைணயாய 
ந�ைம உ�டாகாத விட�� அ� ெபா�ைமயாெம�A விேவக< +ற, அத,0 இ� 
உ�ைம ெய�A மன= ச"மதி�ப,  
 
அ�ைட�ேத'" ெபா�த�= ெசா% எ - �, - அத,0� சீவக�ைணைய* 0றி��� 
ெபா�ைம ேபா�ற ெம�ைம +Aவ� உளதாயி'" அ"ெம�ைம�" 
ெபா�ைம�ைடய ெசா%ெல�A விேவக< +ற, அத,0 .�ேன ெம�ைம +றி'= 
சீவக�ைண யி�றியவிட��� ெபா�ைம ெய�றீ	; இ�ேபா� ெபா�ைம ேபா�ற 
ெம�ைம +Aவ� உளதாயி' இஃ�" ெபா�ைம ெய�றீ	; இ� எ�ைனெய�A 
மன<ேக�ப,  
 
யா� ெச�ேத� பிற	 ெச�தா ெரனி� எ - �, - அத,0 இ�விைன* கீடாக� தி�6ள 
நட��தைல மற/� உ�னா% ஓ�யி	 கா*க�ப�டவிட�� அதைன� பிற	 ெகாைல 
ெச�ய வ/தா	 யா� கா�ேதென�A இ<ஙன" யா� ெச�ேத� பிற	 ெச�தா 
ெர�A ெசா%Eவா ெயனி ென�A விேவக<+ற, அத,0 இ�6" உ�ைம ெய�A 
மன= ச"மதி�ப,  
 
அைவேபானாE ெம�த�= சிவம� றிெத� ெறா� ைறநீ யிைச�த% ெபா�ெயன� 
ேதேர எ - �, - நீயா� ெச�ேத� பிற	 ெச�தா	 எ�A ெசா%E" இ�ெபா�ைமக: 
ெசா%லாெதாழியிE" ெபAத,காிய சிவெம�A ஈெத�A ஓரU 
திரண<கைளயாயி'" ேவA பிாி��� ெசா%EதE" ெபா�ைமெயன அறிதிெய�A 
விேவக< +றி,A, எ - A.  
 
ெம�ைம +Aத% - பாசைவரா*கிய" ; சீவ	கைள� பா�கா�த, ெபா�� � 
ெபா�ைம +ற% - சீவக�ைணயா� ெச�ேத� பிற	 ெச�தாெர�A 
ெசா%லாெதாழித% - ஈ)ரப�தி; எ%லா= சிவெமன� ெசா%Eத% - பிரமஞான" ; 
ஆகிய வி/நா�0" இத'� கா�க. வா*கிைன ெமளனமா*0 எ�பத,0 உதாரண" 
: தி�வ: ?வநாயனா	. 'யாகாவா ராயி' நாகா*க காவா*கா%, ேசாகா�ப	 
ெசா%;8*0� ப� ." உளேத ெசா% ெல�பத,0 உதாரண" : தி�*0ற:. 
"�ற/H�ைம நீரானைம� மக/H�ைம, வா�ைமயா, காண�ப ".'' 
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ெம�த�=ெசாE" ெபா�ைம எ�பத,0 உதாரண" : தி�*0ற:. ''ெபா�ைம�" 
வா�ைம யிட�த �ைர தீ	/த, ந�ைம பய*0 ெமனி�.'' யா� ெச�ேத� பிற	 
ெச�தா	 எ�பத,0 உதாரண" : சிவஞானதீப". ''வி�"�,ற தவ"விரத= சீல 
ெம%லா ேம% விைள ெவ�றறி/ெதைவ�" விமல� +�ெத�, றி�"�,ற மன 
மழ;� ெம8கா ெய�A மியா� ெச�ேத� பிற	 ெச�தா ெர'<ேகா ணீ*கி, 
ய�"�,ற<ெக�Uதியா ென�'" பாச� தவாம�6" �ற�ப,ேறாடக� ப,றான, 
ெப�"ப,ைற யக�ற�ைள� ெபAேவா	 ஞான� ெப�"ப,ற� �;�ைர� பிாியா	 
தாேம." எ�த�= சிவம�றிெத� ெறா�ைற நீ எ�பத,0 உதாரண" : 
சிவா'4திவிள*க". "வி��� ெவA� ெப�A ேவA ெபா�: ேகாட;ைற, �A�பி, 
0ைற யாேதா 6ண	6ைடேயா	 ெசா%Eவேரா.'' ம,A" வ�வனவ,றா, கா�க. 
இ�பா�டா� வா*கா,றீைம அைடயா� அட*0த,0 உபாய< +றியவாA கா�க.  
 

ேதாினிG6ட% சமாதியி லைசவற�  
சி�திர தீப"ேபா,  

சார ைவ�திடஃ தி%ைலேய, 0�பர�  
றனத�" பணிேம,ெகா�,  

ேண� TIவழி ெதாழி%பிறி தைடயி'  
ெந=சேம �யி	*ெக%லா"  

ேபாி த=ெச�வி� தி .ைட ெக8மல�  
பிண*கித= ெச�ேயேல.      (28) 

 
ேதாினிG6ட% சமாதியி லைசவற� சி�திர தீப" ேபா, சார ைவ�தி  எ - �, - 
ெச�ெதாழிைல விசாாி*0 மிட�� இG6ட"பிைன� சி�திர�தி% எ8திைவ*க�ப�ட 
தீப" ேபால ஞான சமாதியி% அைசவி�றி ஆதன<க�  மில*கண�ேதா " 
ெபா�/த ைவ*0தைல� ெச�.  
 
அஃதி%ைலேய, 0�பர� றனத�" பணி ேம,ெகா: எ - �, - அஃ� இ�றாயி, 
0�வாகிய ஞானபரன� அாிய ேவவ, பணிவிைடகைள� சிரசி% வகி��*ெகா:?தி, 
 
ேந� TIவழி ெதாழி% பிறி தைடயி' ெந=சேம �யி	*ெக%லா" ேபாித= 
ெச�வி�தி  எ - �, - அஃதி�றி வ/� ெபா�/�கி�ற பழவிைன�ப�ேய உன*0 
இ�றியைமயாத ேவA ச�க�ம<கைள� ெச�திெயனி'" ெந=சேம 
அ*க�ம<களா, ெகாைலவாரா� சராசரமா�:ள உயி	க?*ெக%லா" ெபாிதா� 
இனிைமைய இG6ட"பா, ெச�வி*0தைல� ெச�,  
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.ைடெக8 மல�பிண* கித= ெச�ேயேல எ - �, - அ<ஙன" ெச�தல�றி 

.ைடநா,ற" ெபா�/திய மல<க: நிைற/�:ள இG6ட"பாகிய பிண�தி,0 
இனிைம ெச�ய,க நீ ெய�A விேவக" +றி,A, எ -�.  
 
ஏவ,பணிவிைடைய� சிரசி,ெகா:?த% பணிவிைட அ�ைம ேதா�ற* +றிய�. 
உயி	*ெக%லா ெம�ற ெபா�ைமயா% அசர6யி�= ெசா%ல�ப�ட�. சமாதியி% 
அைசவற வி�*0த% = பிரமஞான", 0�பர� பணி ெச�த% - ஈ)ரப�தி, சீவ	க?*0 
இத=ெச� வி�த% - சீவக�ைண, உட"பி,0 இத=ெச�யாெதாழித% - 
பாசைவரா*கிய", ஆய இ/நா�0" இத'� கா�க. இG6ட% சமாதியி லைசவற 
எ�பத,0 உதாரண" : த��வராய	. "ெசGேவ �டE= சிர.< க8��.ற, ெவGவா 
தன�தி ;�/தவ	*0< - ைகவ/தா%, வாத .தேனா� ந;யா மதி�ைடேயா, ராதன 
ெம�பத�." 0�பர� றன த�" பணிெச� எ�பத,0 உதாரண" : ஒழிவிெலா *க". 
''உட,0யி	ேபா, க�கிைமேபா \சிF ெலா��, வி�,�;தீ பா"பினி% 
3Iவா	*கா= - )ட	�)�'", வாைழ*கா காேவதி ம�கல��* காகாவா, 
ேறைழ*கா காத தி�.'' உயி	*ெக%லா" ெபாித= ெச� எ�பத,0 உதாரண" : 
தி�வ:?வநாயனா	. "அறிவினா னா0வ ��ேடா பிறிதிேனா�, த�ேனா�ேபா, 
ேபா,றா* கைட.'' .ைட ெக8மல� பிண*கித= ெச�ேய% எ�பத,0 உதாரண" : 
தி�வாசக". ''ெபா�ைத ��)வ	 �8�ெபாதி/ �?�த)" ெபா8கிய ெபா�*+ைர, 
யி�ைத ெம�ெயன* க�திநி� றிட	*கட, )ழி�தைல� ப ேவைன, .�� மாமணி 
மாணி*க ைவர�த பவள�தி� .8�ேசாதி,ய�த னா� த� ன�யாி, +��யவதி 
சய< க�டாேம.'' ம,A" வ�வனவ,றா, கா�க. (28)  
 

ெச�� ந/ெதாழிைல/ெதாழி ;யா.ம�  
சிவன� வ�ெவ�ேற  

ையய ம,Aண ராதியா ென'=ெச�*  
கைட/�நா ெடாA ெந=ேச  

ைநவ ெத�ைனநீ ப=சேகா ச<க? 
நாமல ெவனா6�ைம  

ைகயி லாமல க"ெமன 6ன*கியா�  
கழறி�/ ெதளியாேய.   (29) 

 
ெச�� ந/ ெதாழிைல/ெதாழி% எ - �, - ெச�யாநி�ற நம� ெதாழி%க ளியா6" 
சிவன� சி��� .த;ய ைவ/ெதாழி%கேள யாெம�A விேவக<+ற, அத,கியா= 
ெச��" ெதாழி%க: அவ� ெச��/ ெதாழி%க: எ<ஙனமா ெம�A மன<ேக�ப,  
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யா. ம�சிவன� வ�ெவ�ேற ையயம, Aணரா தியாென '= ெச�*கைட/� 
நாெடாAெந=ேச ைநவ ெத�ைன நீ எ - �, - அத,0� சிவன� அ�ட T	�த�தி% 
யா" ஒ�றாக;� யா." அ�சிவன� அ<க/தாேன ெய�A ஐய/ திாி6களி�றி 
நி�சய" ப�ணி ெகா:ளா� அ�சிவைனவிட ேவறியாென�A உண� மய*க�ைத 
அைட/� எ�ேபா�" ெந=சேம நீ ெம;வ� எ�ைன,  
 
ப=ச ேகாச<க? நாம%லெவனா 6�ைம ைகயிலாமலக" ெமன 6ன*கியா� 
கழறி�/ ெதளியாேய எ - �, - மாயா காாியமாகிய அ�னமய .த% ஆன/தமய" 
ஈறாக� ெசா%ல�ப�ட ப=ச ேகாச<க?" இவ,ைற* கட/தி�/த அறிவாகிய யா" 
அ�ெற�A உ�ைமயாகிய உபேதச ெமாழிகளா% உ:ள<ைக ெந%;�பழ" 
ேபால� பிர�தியXமாக உன*0 யா� ெதளிய*+றி�/ ெதளி/திலா�, இ� எ�ைன 
ெய�A விேவக" +றி,A,எ - A.  
 
உயி	 சிவன� வ�வாக;� இதன� ெதாழிE=சிவன� ெதாழி ெல�ப� அறிக. 
ப=ச ேகாச<களாவன, - அ�னமய ேகாச", பிராணமய ேகாச", மேனாமய ேகாச", 
வி=ஞானமய ேகாச", ஆன/தமய ேகாச" எ�பைவ யாெமன* ெகா:க. 
உ�ைமெய�ப� உ�ைமயா - க* +றிய 6பேதச ெமாழிக�ேம னி�ற�. இத,0 
உதாரண" : அறிவான/தசி�தியா	. ''அ�னமய<ெகா �ெட �த 6ட%க? 
மாயிைழ�", பி�ன .ட�வ� பி:ைள�= ),ற." ேப�லகி�, ம�' நைரதிைர 
T�பி' ேநாயி' மாள*க� /, ��' மறிவிலரா�மா வி�ெவ�A 
ெசா%Eவேர.'' எ - ", ஊ).ட; 'ழ%கி�ற கா,ைற �ண	ெவ�பேர, ேய).ற*க� 
திய<கி� மி<கறி ேவ�ம,A, 3)" பிராணைன யா�மாவலெவ�A ேவத= 
ெசா%E", ேப)மனித	 ெபா�ளறியாம, பித,Aவேர.'' எ-", "தன*0 மன� 
ச;�தெத�ேற ெசா%;� தானி�/�, .ன*0 விசார.�டாயி,ெசா%ெல�றி<0 
வ/� நி�A, ெமன*கி<கறிய ெவா�ணா ெத�A ெசா%Eகி�ற ேவைழகடா, 
நிைன*க� தன*கறி வி%லா மன�ைத நிைலெய�பேத." எ - ", ''இண<0 நவ0ண 
ெம��மி� ��திைய இ�A ��த	, வண<0" வி=ஞான 
மய"ெபா�ெள�றமதியி�ைம ேபா,, பிண<0 நிைலவி� * ேகளா� மைறயி�A 
பி�னமற*, 0ண<0றி யி�றியி�*0மா� மாெவ�A +றி ேம.'' எ-", "ேச�= 
)க"ெபா� ெள�றைன �*க= ெசறி�"ெபா8, தா�= )க�*கி யாகி யி நிைல 
ய�றிமைற, ேத� நிரதி சயான/த ேமசிைத வ,ற ெபா�:, +� நிைலைய யறியா 
ரழி)க< ெகா:? வேத." எ - ", ம,A" வ�வனவ,றா, கா�க. (29)  
 

ெதளி6 யி	*கர� விள*0த%, மய*கவ�  
றிேராபவி* 0தேறக"  
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விளிைவ �,ற%ச< காரமி< கிதாகித  
ேம6தறிதிேதா,ற  

.ளசி ���ேய ல"ைபேநா த;'ைன  
�"பிறைர�நா��  

தள	வ �"மகிI வ�மைட/ �:ளேம  
ச"�ைவ மற/தாேய.   (30) 

 
ெதளி6யி	*கர� விள*0த� மய*க வ�றிேராப வி*0த% எ - �, - உயி	க?* 
கியாேதா	 .�னிைலயா% ெதளி6 வ�மாயி'" அஃ�சிவ� அ'*கிரக" 
ப�Uத%, அைவக?*0 யாேதா	 .�னிைலயா% மய*க" வ�மாயி'" அஃ� 
அவ� திேராபாவ= ெச�0த%,  
 
ேதக" விளிைவ �,ற% ச<கார" எ - �, - ேதகநாச�ைத யைடத% யாேதா	 
.�னிைலயா% வ�மாயி'" அஃ� அவன� ச<கார",  
 
இ<கிதாகித ேம6த றிதி எ - �, - )க�*க<கைள� ெபா�/த இGவிட�� யாேதா	 
.�னிைலயா% வ�" மாயி'" அஃ� அவன� திதி,  
 
ேதா,ற.ள சி���ேய% எ - �, - உ,ப�தி யாேதா	 .�னிைலயா% வ�மாயி'" 
அஃ� அவ'*0:ள சி���, இ<ஙன< +றிய .ைறேய சடசி��*க ெள%லா" 
இ�விைன*கீடாக நட��" அவன� ப=சகி��தி ய�தி�ப�ேய நட*0மானா%,  
 
அ"ைப ேநாத; 'ைன�" பிறைர� நா�� தள	வ�" மகிIவ� மைட/�:ளேம 
ச"�ைவ மற/தாேய எ - �, - அவ� ெச��" ப=சகி��திய<கைள நாடா� 
எ�தவனி�*க அ"ைப ேநாவ�ேபா% யா� ெச�ேத� பிற	 ெச�தாெர�A 
உ�ைன�" பிறைர�< க�தி* ெகா�  ��ப" வ/தெத�A வா�ட.= )க" வ/த 
ெத�A 4ாி��" அைட/� ெந=சேம சிவன� தி�வ�ைய மற/தா� அஃ� எ�ைன 
ெய�A விேவக< +றி,A,எ - A.  
 
அ"ைப ேநாத; ெனனேவ எ�தவென�ப� வ�வி*க�ப�ட�. அவ� அவ: அ� 
ெவ�'" T�A" பிற	 எ�பத': அட<0மாத;, பிற	 என�ப�ட�. 
கட,றிைரேபா, )க�*க" ஓ�வி�றி வ�தலா% அவ,ைற� ச"பாவைன ப�ணா� 
ேவA பிாி��� பாவி�ேபா	*0 அைவமய மாதேல ய�றி� தி�வ�ைய 
நிைன*க*+டா ைமயி, ச"�ைவ மற/தாேய ெய�A +ற�ப�ட� இ�ப=ச 
கி��திய<க?: உயிாிட�� அ[*கிரக." திேராபாவ.", உட"பினிட��� 
ச<கார./ திதி�= சி����", வ�மாA", அ[*கிரக�திE" இ/த� திதியிE= 
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சி���யிE" இ�ப.", திேராபாவ�திE= ச<கார�திE" அகித� திதியிE/ 
��ப.", வ�மாA" கா�க. இத,0 உதாரண" : தி�வாசக". "நாயி, கைடயா 
நாேயைன நய/� நீேய யா�ெகா� டா�, மாய� பிறவி�� வசேம ைவ�தி���*0 
ம�வ�றி, யாய* கடேவனாேனாதா ென�னேதாவி< கதிகார<, காய� தி வா 
��'ைடய கழ,கீI ைவ�பா� க�Uதேல.'' ம,A" வ�வனவ,றா, கா�க. 
இ�பா�டா, சிவன� ப=சகி��திய�ைத நா� இ�விைன�" நீ<0த,0 உபாய< 
+றியவாA கா�க. (30)  
 

மைற�த E/நிைன�தE=ெச� மாணவ  
மாையநி� றைவத"ைம�  

�ற�த ேலயிரா� பகலக% 3ெடன�  
ெசா%வர� �றெவ�த*  

0றி�� �,பர ப�திஞா ன�தினா,  
+ ம,றைவ ெந=ேச  

நிற�த ப�திந= ெசயலறி னாமறி  
னி�றம, ெறா�றாேம.    (31) 

 
மைற�தE/ நிைன�தE= ெச� மாணவமாைய நி�றைவ த"ைம� �ற�தேல 
யிரா�பகலக% 3ெடன� ெசா%வ	 எ - �, - நம�:ேள எ*கால." நி�A ேகவலமா� 
மைற�தைல�= சகலமா� நிைன�தைல�= ெச�யா நி,0" அைவக?*0* 
காரணமாகிய ஆணவ." மாைய�", அGவிர�ைட�" நீ�தேல இர6" பகE" 
நீ<கிய 3ெட�A ெபாிேயா	க: ெசா%Eவா	கெள�A விேவக<+ற, அத,0 
இGவாணவ." மாைய�/ �ற�த,0 உபாய" எ<ஙனெம�A மன<ேக�ப,  
 
அ��றெவ�த* 0றி�தி�, பரப�தி ஞான�தினா, + " எ - �, - அத,0 
அ��றவிைன நீ அைடய* க�திைனயாயி, பரப�தி பரஞான�தினா% அ��ற6 ைக  
+ ",  
 
ம,றைவ ெந=ேச நிற�த ப�தி ந=ெசயலறி னாமறி னி�ற ம,ெறா�றாேம எ - �, - 
ெந=சேம அ/த� பரப�தி பரஞான<க: யாைவெயனி� சிவ� ெசயைல நா� 
நம�ெசய% அAமாயி� அ�ேவ விள<கா நி�ற பரப�தி; இ�பரப�தியினா, நம� 
ெசயல,ேறாெம�A க��" ேபாத" அAமாயி� ேம, ெசா%ல�ப�ட பரஞானமா 
ெம�A விேவக< +றி,A, எ - A.  
 
த,ெசய% அத,0 ேம, ப�தி யி%லாைமயாE" த,ேபா� மAத,0ேம% 
ஞானமி%லாைமயாE" பரப�தி ெய�A" பரஞான ெம�A< +ற�ப�டன. இத,0 
உதாரண" : க/தரல<கார". "அரா��ைன ேவணிய� ேசய�: ேவ�  மவிI/த 
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வ�பா,, 0ரா��ைன த�ைடய/ தாெடாழ% ேவ� <ெகா�ய ைவவ	, பரா* 
கற%ேவ�  மன." பைத�பற% ேவ� ெம�றா, ;ரா�பக ல,ற விட�ேத 
யி�*ைக ெயளித%லேவ.'' எ - ", தி�வாசக". "ப�திவைலயி, ப ேவா� கா�க.'' எ-
", தி�வ"மாைன. ''த,ேபா� ம,றிட/ த,பர ம"மாைன ." எ - ",ம,A" 
வ�வனவ,றா, கா�க. இ�பா�டா% ஆணவ." மாைய�" நீ<0த,0 உபாய< 
+றியவாA கா�க. (31)  
 

ஒ�A ந=ெசய ;%ைல ெந= ேசயிவ  
ேணா	மய லதனாேல  

ெச�A ெச�Aெவ" பவ*கட� TIகின=  
ெசறிமய ேலெத�ன  

ந�A நீவினா விைனயி� விைனைய�  
நா�ெச�ேத ென'மான  

ெம�றறி/திS ெதா�ைற�" மா,றிைன  
ெயனி'ன* கிைணயாேர. (32) 

 
ஒ�A ந=ெசய;%ைல ெந=ேச எ - �, -- ெந=சேம உ�ைமயாக� பா	*0மிட��� 
சிவ� ெசயேல ய�றி நம� ெசயெலா�றாயி'" இ�ெற�A விேவக<+ற, அத,0 
நம*0� ெசய;�ெற�பத,0 ஏ�ெவ�ைன ெய�A மன<ேக�ப, நம*0 ஆணவ 
மைற�பா, )த/தர வறி6 இ�ைமயாE" க�விக: சடமாைகயாE" ந"ைம�< 
க�விகைள�< +��� த,)த/தர வறிவிைன �ைடய சிவ� தன� அ�ளா% இய*க 
யா" இய<0த;� எம*0� ெசய;�ெற�A விேவக<+ற, அத,0 இ<ஙன= 
ெசயல,றி��ப எ8வைக� பிறவிக?" எம*0 வ/த� எ�ைன எ�A மன<ேக�ப,  
 
இவ ேணா	 மய லதனாேல ெச�A ெச�A ெவ"ப* கட� TIகின" எ - �, அத,0 
இGவிட�� ஓ	 மய*க�தினாேல ேபா�� ேபா�* ெகா�ய பிறவியாகிய �*க 
சாகர�தி% TIகிேன" யாெம�A விேவக<+ற,  
 
ெசறி மய ேலெத�ன எ - �, - அத,0 ஓ	 மய*க�தாேல பிறவி�சாகர�தி% 
TIகிேனாெம�A +றினீ	; இ<ஙன" ெபா�/திய மய*கமாவ தியாெத�A மன< 
ேக�ப,  
 
ந�A நீ வினாவிைன யி�விைனைய� நா� ெச�ேத ென' மானெம� றறி/தி  எ - 
�, - அத,0 நீ ந�A வினாவிைன; ந�A தீதாகிய வி�விைனகைள�" நா� 
ெச�ேத� பிற	 ெச�தாெர�A க��" உன� அபிமானேம அ"மய*கெம�A 
அறி/தி தி ெய�A விேவக< +ற அத,0 அ/த அபிமான/தா� யாெத�A 
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மன<ேக�ப, அத,0 நீ பிற	*0 ந�A தீ� ெச�தவிட��" பிற�ன*0 அைவகைள� 
ெச�தவிட��" நீ ெச�த தீதிைன�" பிற	 ெச�த ந�கிைன�= சிவ� 
ெச�வி�தாென�A +றி நீ ெச�த நா�கிைன�" பிற	 ெச�த தீதிைன�" நா� 
ெச�ேத� பிற	 ெச�தாெர�A அபிமானி�� வி��� ெவA�� அைட/தைன 
யாக;� நீ ெச�த தீ�" பிற	 ெச�த ந�0" .�ன	� சிவ� ெசயெல�A +றிய�" 
உம� அபிமானேம யாயி,A,  
 
ஈெதா�ைற� மா,றிைன ெயனி 'ன* கிைணயாேர எ - �, - உன� அ��தி 
4	வகமா� வ/த தீதிைன�" ��தி 4	வகமா� வ/த ந�கிைன�" பிறரா% உன*0 
வ/த நா�0 தீதிைன�" சிவ� ெசயலா� நா� நா� பிற	 எ�A க��கிற 
அபிமானமாகிய இ� ஒ�ைற�" நீ*கிைன யானா% உன*0 உவைம யாவெர�A 
விேவக< +றி,A,எ - A.  
 
நா� ெச�ேத� எ�பதனாேல பிற	 ெச�தாெர�ப� வ�வி*க�ப�ட�. இத,0 
உதாரண" : 0A/திர� . "தானலா ெதா�A த�ைன� தாெனன* க�தி* 
ெகா�ேட, யாெனலா= ெச�ேத ென�' ஞானம=ஞான ம�தா, Wனமா" 
விைனயிர�டா மி�விைனயாEட"பா Tனமா .ட"பா \ழா Tழினா லாகா 
��ேடா ." ம,A" வ�வனவ,றா, கா�க. இ�பா�டா% நா" பிற	 எ�A க��" 
அபிமான" ஈெத�A அறிவி�தவாA கா�க.  
 
அ��தி 4	வகமா�� ெச�த தீதிைன�" ��தி 4	வகமா�� ெச�த நா�கிைன�" 
பிற	 ெச�த ந�கிைன�" சிவ� ெசயலாக* கா�கி�ேற�; பிற	 ெச�த தீதிைன 
இ<ஙன< காண*+டாெத�ற மன�ைத� பா	�� ேம,+Aகி�ற�. -  
 

இைணயி� ஞான4ரண�.8 �ண	/தைம�  
தி�டவாறலதி<ேக  

யைண6 றாெதா� தீெதம* கவ�றாி  
னா	த �பவ	ெந=ேச  

பைணெகா டாவர மானமி�ைமயி'��  
ப,றிநி� றிலெகாலேலா  

6ைண6 றா�ட, காவ%ைக வி தி�  
8:ளவா விடாெத�ேற.   (33) 

 
இைணயி� ஞான4ரண� .8 �ண	/ தைம�தி�டவாறல தி<ேக யைண6றா 
ெதா�தீ ெதம*0 எ - �, - சமானமி�ைமயிைன�" இய,ைக ஞான�திைன�" 
உைடய பாி4ரணனாகிய சிவ� நா� ெச�த விைனக ெள%லாவ,ைற�" 
ஒ�<0ண	/� அGவிைனக?: இ�ன கால�தி% இ�ன விைனைய அ'பவி*க� 
ப�Uவெத�A வ0��� த/தவாற%ல� இGவிட��� பிறெரா�வரா% நம*0 
ஓ	தீ� வ/தைடயாெத�A விேவக<+ற, அத,0� சி��� .த;ய ெச��" பிரம� 
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.த;ய கட6ளரா,றா� எம*0 ஓ	 தீ� உறாேதா ெவ�A மன<ேக�ப, அ�சிவ 
னியாவ	*0 மி*கானாக;� அவைனய�றி இவரா% ஒ�தீ� ெச�ய*+டா�, 
அ<ஙன" மி*கானாயி'" அவனறியா� இவரா% தீ� ெச�ய*+டாேதா ெவ�னி� 
இய,ைக ஞான�ைத �ைடயனாக;� அ�சிவ� அறியா� இவரா, ெச�ய* +டா�; 
அவனறியா� இவரா% ெச�ய*+டாதாயி'" இவ	 தீ� ெச��மிட�� அவ� வ/� 
த �பாேனாெவ�னி, பாி4ரணனாக;� அவைனவிட இவ ாி��த,0= 
ெச�த,0" இடேமயி%ைல, ஆனா% அ�சிவைனேய �பாசைன ப�ணி� தீ�றா� 
த ��*ெகா:ேவெனனி� சி��� ெதாட<கி 3  அைடவி*0 மள6" விைனகைள 
ெய%லா" ஒ�<0ண	/� அைம�ததாக;� அவைன உபாசி�தாE" அதைன� 
த *க*+டா�,  
 
அவ� தாி னா	 த �பவ	 ெந=ேச எ - �, - ஆக;� இைணயி� ஞான 4ரணனாகிய 
சிவேன தீவிைன* கீடாக எம*0 ஒ� தீ� த�வாெனனி� அதைன யாவ	 நீ*கி* 
ெகா:வா	 நீ ெசா%Eதி ெந=சேம ெய�A விேவக< +ற, அத,0 நீ	 +றிய� 
உ�ைம,இ<ஙன" அறி/தாE" ேதக�ேதா  ஒ,Aைமயா யி��த;� இத�க� 
அபிமான�ைத வி �த% எ<ஙனெம�A மன< ேக�ப,  
 
பைண ெகாடாவர மான மி�ைமயி '��ப,றி நி�றில ெகா%ேலா எ - �, - ேகா க: 
தா<காநி�ற தாவர6யி	க: தம� உட"�க:ேம% அபிமானமி�றி இ�*க6" 
பழவிைன� ப�ேய அG6ட"�கேளா " +� நி�றிலேவா,  
 
உைண6றா �ட, காவ% ைகவி தி �8:ளவா விடா ெத�ேற எ - �, - அ�ேபால 
நீ�" உ:ள" ெம;6றா� உ:ளப�ேய பழவிைன வ�தல�றி விடாெத�A அறி/� 
உட"பிைன� பா�கா�த% ைகவி வாெய�A விேவக" +றி,A,எ - A.  
 
இைணயிெல�பைத யாவ	*0 மி*காென�A ெகா:க : .8�ண	/ தைம�தி�டவா 
ெற�பத,0 உதாரண". சிவேபாகசார" "அைம�த விைன*கீடா வ'தின.= 
ெச�வ, திைம�ெபா8�" 3�ெசயெலா� றி%ைல - �ைம*0ாிேயா, 
ென%லாமறி/ேத யிய,Aவ�/ த�ன�ைம, வ%லா	 தம*0ண	�� வா�." 
உட,காவ% ைகவி����பா ெய�பத,0 உதாரண" : ேதவார". ேதைன* காவ% 
ெகா�  வி�ட ெகா�ைற� ெச8/ தாரா�, வாைன* காவ% ெகா�  நி�றா 
ரறியா ெநறி யாேன, யாைன* காவி லரேன பரேன ய�ணாமைல யாேன, �ைன* 
காவ% ைகவி�  �ைன �க�பா �ண	 வாேர.'' ம,A" வ�வனவ,றா, கா�க. (33)  
 
இ�' மன�திைன �ட�ப �தி� ேதகாபிமான" விட% ேவ�  ெம�A ேம, 
+Aகி�ற�.  
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எ�A" 3டைட/ தவாிA மா*கயா  

னிற�ைபவி� டகலாம 
னி�A தா�றைல சா�*கேவா ெந=சேம  

நிைன��ைண யா*ெகா�   
ந�A நீயித, ெக�ெச�ேக� சாவேனா  

நாெனன ;ைலயானா  
ெலா�A ெச�மல* 0�;தி லவாைவ நீ*  

0மாபதி த�"3ேட.   (34) 
 
எ�A" 3டைட/தவாிAமா*க யானிற�ைபவி�ட கலாம னி�A தா� 
றைலசா�*கேவா ெந=சேம நிைன� �ைணயா* ெகா� " எ - �, - 3��ைன 
அைட/தவ	 எ*கால." இAமா/�ெகா� ��*க யா� எ*கால " இ/த இற�பிைன 
வி�  நீ<கா� நி�A தைலவைள*கேவா, யாேதா	 காாிய" நிைன�தாE" அதைன 
என*0* ைகவசமா*0கி�ற ெந=சேம நி�ைன� �ைணயாக� ெப,Aெம�A 
விேவக<+ற, அத,0 நி�ைன� �ைணயாக* ெகா� " யா� றைலசா�*கேவா 
ெவ�A நியாய நி�^ர< +றினீ	, உம*0 எ�னாலா< காாிய" யாெத�A 
உ:ெவA�ேபா  மன<+ற,  
 
ந�A நீ யித,ெக� ெச�ேக� சாவேனா நாெனன% எ - �, - ந%ல� நீ	 இ<ஙன= 
ெசா%E" இத,0 எ�ைன ெச�ேக� யா�றா� சாவேனாெவ�A நீ ெசா%ல,க, 
 
இைலயானா ெலா�A ெச� எ - �, - உட"பி� ேம% அபிமான" ஒ�<ேக ைகவி த% 
+டாதாயி'" ஓ	 காாிய= ெச�0தி நீ ெய�A விேவக<+ற, அத,0 அ*காாிய" 
யாெத�A மன<ேக�ப,  
 
மல*0�;தி லவாைவ நீ*0மாபதி த�"3ேட எ - �, - அத,0 மலநிைற/த 
0�ைசயாகிய இG6ட"பி�க� ைவ�த ஆைசைய வி�  நீ<0தி, இ� ெச�திேய% 
உைம*0�பதியாகிய சிவ� எம*0 3��ைன� தாேன த�வாென�A விேவக< 
+றி,A, எ - A.  
 
3  ஊ	��வ .க." பிற�� அேதா.க." ஆக;� இAமா*க ெவ�A" 
தைலசா�*க ெவ�A" +ற�ப�டன. உட"பி� ேம% அவா நீ<கின அறி6 
தி�வ�ைய நா ", அ<ஙன" நா " ேபா� சிவ� 3  ெகா �த% சி�தமாக;�, 
உமாபதி த�" 3ெட�A +ற�ப�ட�. 3டைட/தவ ாிAமா*க ெவ�பத,0 
உதாரண" : தி�நா6*கைரய	. ''இAமா/ தி��ப� ெகாேலா 3ச� ப%கண� 
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ெத�ண�ப� �,சிAமா ேன/தித� ேசவ�*கீI� ெச�ற< கிAமா/ 
தி��ப�ெகாேலா.''0� ;திலவாைவ நீ*ெக�பத,0 உதாரண" : 
தி�வ:?வநாயனா	. 'ம,A/ ெதாட	�பா ெடவ�ெகா% பிற�பA*க, E,றா	* 
0ட"� மிைக ." ம,A" வ�வனவ,றா, கா�க. (34)  
 
ேதக ேபாக<களி% அவாவி� றி யி��த,0 உபாய" ேம, +Aகி�ற�. 
 

3  +� வா� 0றி�ததினிமி�தமா  
விமலனீ த;ன"பா,  

+ மாையைய ெயனதியா ெனனெவணி*  
ெகா:வெத� பயமாைச  

நா  ேபாIதிைவ )8�தியி, �ர/தவ  
ெனவனவனனவாதி  

�  TIவழி �ர�பென� A:ளேம  
�ட%ைகவி� ���பாேய.  (35) 

 
3  +� வா� 0றி�ததி னிமி�தமா விமலனீத; ன"பா, +  மாையைய ஏ - �, - 
ஆணவ�தா� மைற ப���/த எ"ைம எம*0 இGவி�ைள நீ*கி 3���ப�ைத� 
தர% ேவ� ெம� றியா< ேகளாதி�*க6" தன� கா�ணிய�தா% எ �� 3��ைன 
அைடவி�த, ெபா�� � தி�6ள�தைட�� அG3  அைடத,0 ஏ�வாக 
நி�மலனாகிய சிவ� மாையயி% த' கரண �வன ேபாக<கைள* ெகா �த;� 
அதனா% ந"மிட�� வ/� ெபா�/� மாயா காாிய<கைள,  
 
என தியாெனன ெவணி* ெகா:வெத� பயமாைச எ - �, - த'கரண<கைள யா� 
என6" �வன ேபாக<கைள என� என6" க�தி*ெகா�  இ�ேதக ேபாக<க: 
நீ<0ெம�A பய." இைவ யி�*கேவ� ெம�A ஆைச�" நீ உ�ெகா:வ� 
எ�ைன,  
 
நா ேபாI திைவ )8�தியி, �ர/தவெனவனவனன வாதி�  TIவழி �ர�பென� 
A:ளேம �ட%ைகவி� ���பாேய எ - �, - உ�ைமயாக விசாாி*0<காைலயி% 
இ�ேதக ேபாக<கைள நீ அபிமானியாதி�*க6= )8�தி*க� இவ,ைற� 
பா�கா�த விைறவெனவ� அGவிைறவேன யா� என� எ�A உ�னா% 
அபிமானி*க�ப�ட நன6 கன6க?:?" ஊIவிைன�ப�ேய பா�கா�பென�A 
அறி/� ெந=சேம உடைல� பா�கா�த% ைகவி����திெய�A விேவக<+றி,A, 
எ - A.  
 
மாைய எ�ப� காரணவா0 ெபய	. மன" அபிமானியாத )8�தியி% இைறவ� 
கா�த% இய%பாத;னாE" த'வாதிகைள மாையயி, காாிய�ப �தி� 



48 

 

த/த�னாE", இைவ நா�0" அGவிைறவன� உைடைம ெய�A அறிக, இத,0 
உதாரண" : தி�நா6*கைரய	. " ந<க ட"பைன� ெப,றவ: ப<கின�, ெற�க 
ட"ைப� தி�*கர* ேகாயிலா�, ற�க ட�ன� ேயைன�/ தா<0த, ெல�கட�பணி 
ெச�� கிட�பேத.'' ம,A" வ�வனவ,றா, கா�க.  (35) 
 
ேதகேபாக<கைள இைறவ� கா�த% இய%பாத;� யா� அவ,ைற அபிமானியா� 
இ�*கி�ேற ென�A +றிய மன�ைத� பா	�� நீ இ<ஙன= ெசா%வத�றி� 
ெசா�னப� நி%லாெய�A ேம,+Aகி�ற�.  
 

இ��ைப நாெடாA ெந=சேம )கா)க  
ெம�வ� ம�ேவயா��  

ெபா���வி%;தா: வி��பெமGவிைனயிைன�  
�சி*0ஞா� றைடவாேயா  

க��ைப �,Aதி� தற*0மி ழியினழி 
காயமீ �ளேபாIேத  

0��பி ரா�றி�* கழ, ெம� ய��நீ  
ெகா:ளெற: ளிைமயாேம.  (36) 

 
இ��ைப நாெடாA ெந=சேம )கா)க ெம�வ� ம�ேவயா�� ெபா��� வி%;தா: 
வி��ப ெமGவிைன யிைன� �சி*0 ஞா� றைடவாேயா எ - �, - எ*கால." 
ெந=சேம நீ )க�*க<க?: எ�ெவா�A வ/த *0ேமா அ�தாேன வ�வாகி 
யி�*கி�றா�; இ�ேதக" இ�*0மள6" அGவி�விைனக?" வாராதநா: 
இ�றாத;� இGவிைனகைள அ�/� நாளி�றி இனி எ/தவிைனைய அ�/�நாளி, 
0�றவி%;யாகிய சிவன� தி�வ�*க� வி��ப�ைத அைடவாேயா,  
 
க��ைப�, Aதி�தற, 0மிழியி னழிகாய மீ�ளேபாIேத 0��பிரா� தி�*கழ,0 
ெம�ய�� நீ ெகா:ள ெற:ளிைமயாேம எ - �, - மாதாவின� க��பாசய�தி�க� 
விைன*கீடா� வ/� ெபா�/தி அத�க� ப��� தி<களி�/� 4மி*க�ேண 
ேதா�றி நீ	*0மிழி ேபா�A விைரவி% அழி�" இ/த*காய" இ�*0"ேபா�தாேன 
மிகவிைர/� நம� ஆசாாியனாகிய க��தன� தி�வ�*0 ெம��ப�தி 
மன��ெகா:?த% மய*கமற� ெதளி/த த�ைமயாெம�A விேவக<  +றி,A . எ - 
A.  
 
ச.�திரYநான" ப�ண� ெதாட<கிேனா� அைலகைள நாடா� TIகி� தன� 
விரத .��த% ேபால� தி�வ�ைய அைடய� ெதாட<கிேனா� இ�விைனகைள 
நாடா� அ�தி�வ�ைய அைடதைலேய விரதமாக* ெகா:ள% ேவ� ெம�ற,0 
எGவிைனைய� �சி*0" ஞா�றைடவாேயா ெவ�A", 0�ப�தி�ைடேயா	*0 3  
எளிதி, + மாக;� ெம�ய��ெகா:ள ெற:ளிைம ெய�A" +ற�ப�டன. 
இத,0 உதாரண" : ெபா�வ�ண�த/தாதி. "ெதாட<கிய வாI*ைகைய வாளா 
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�ற�ப	 �ற/தவேர, யட<கிய ேவ�ைக யர�பா ;லரA கா,பறைவ, .ட<கிய 
ெச=சைட .*கண னா	*க�றி யி<0ம�றி*,கிட<கி'� ப�ட கராவைன யா	பல 
ேகவலேர.'' ம,A" வ�வனவ,றா, கா�க. (36)  
 

ஆைம யா�A� ைப/ைத� ேமா	ெம�  
ளட*க;, �லைன/�/  

தீைம ேச	விட ய<களி, ெசலாதைம�  
�:ளேம சிைவபாக  

ேசாம ேசகர� சரணேம சரெணன�  
ெதா8�நி� ற8த�ேனா  

னாம நாவினா, ெசபி�திைல யவ�திேல  
நாெளலா< கழி�தாேய.  (37) 

 
ஆைம யா�A� ைப/ைத� ேமா	ெம� ளட*க;, �லைன/�/ தீைமேச	 
விடய<களி, ெசலாதைம�� எ - �, - ஆைமயான� தன� அாிய ஐ/� 
அ<க�திைன�" தீைம வ�மிட��� தன� ஓ�ட"பி� க� அட*கி* ெகா:?த% 
ேபால� ப=ேச/திாிய<கைள�" பாவ<க?*0 ஏ�வா� வ�கி�ற விஷய<களி, 
ேபாகெவா�டா� விேவக�தா% உ:ளட*கி,  
 
உ:ளேம சிைவபாக ேசாமேசகர� சரணேம சரெணன� ெதா8� நி� ற8த�ேனா 
னாம நாவினா, ெசபி�திைல யவ�திேல நாெளலா< கழி�தாேய எ - �, - ெந=சேம 
ெகளாிைய� பாக�திேலைவ�த ச/திர Jடனாகிய சிவன� தி�வ�கேள 
அைட*கலெமன வண<கி நி�A அ�தி�வ�கைள அ�பா% நிைன/� உ�கி அ8� 
அவன� தி�நாமமாகிய ஐ/ெத8�திைன�" நாவினா% இைடவிடா� 
ெசபி�தாயி%ைல; மி�ைதயாகிய ேதகேபாக<கைள* க�தி அவ�ெதாழிலாேல 
வாIநாெள%லா" 3ணாளாக* கழி�தைன இ� எ�ைன ெய�A விேவக< 
+றி,A,எ - A.  
 
அவெம�ப� ெதாழி;� ேம% நி�ற�. ஆைமயா�A� ைப/ைத� ெம�பத,0 
உதாரண" : தி�வ��பய�. ''�லனட*கி� த".த,க� �*0Aவா	 ேபாதா	, 
தலநட*0 மாைம தக.'' நாவினா, ெசபி�திைல எ�பத,0 உதாரண" : 
அ�ணகிாிய/தாதி. "பரகதி*0 வி�தா.� ப=சா* கர�ைத� பர�பர�ப ெவ�ணாத 
பாவ- நரக�, பிற�பி,0 மீடா� பிற/த�ைண Vசா,விற�பி,0 Vடாயி ேன�." 
ம,A" வ�வனவ,றா, கா�க.  (37) 
 

தா� மாகிெய� ற/ைதயா� வ/�தா  
ட�சிவ� பிரகாச�  

_ய ெபா�ன�: ேவ��ைல V� நி�  
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Aணிவி�/ தைமெய�ேனா  
காய மாயெம� றறி/�மா த	கட�  

கலவிேவ� �ைனெய�றா,  
றீைய நீமிக ெந=சேம இத,கியா�  

ெச�வெதா� றறிேயேன.   (38) 
 

தா�மாகி ெய� ற/ைதயா� வ/� தாட� சிவ�பிரகாச� _ய ெபா�ன�: 
ேவ��ைல V� நி� Aணி வி�/தைம ெய�ேனா எ - �, - மாதா6மாகி� 
பிதா6மாகி எ8/த�ளிவ/� தி�வ�கைள எளிதிேல த/த சிவ�பிரகாச ென�'" 
நாமேதய�ைத�ைடய ஆசாாியன� நி	மலமாகிய ெபா� ேபா�ற கி�ைபைய 
வி�"�கி�றிைல; இGவிட�� நி� க��� இ�/த த�ைம ெய� ெகாேலா யா� 
அறிகிேல�,  
 
காயமாய ெம�றறி/� மாத	க ட�கலவி ேவ��ைன ெய�றா, றீைய நீ மிக 
ெந=சேம யித,கி யா� ெச�வெதா� றறிேயேன எ - �, - ேதக" அநி�திய ெம�A 
அறி/�" மாத	களா% உ�டாகிய +� றவிைன வி�"பிைன ெய�றா% ெந=சேம 
நீ மிக6" பாவியாயிைன ; யா� எ�ன +றி'< ேக��ைலயாக;� இத,கியா�  
ெச�வ� ஓ�பாய." அறிேய ென�A விேவக< +றி,A,எ-A.  
 
தாட�த% - தி�வ� தீைX . தா�மாகி ெய�பத,0 உதாரண": த��வராய	. 
"த/ைததா யாவா'= சா	கதியி< காவா', ம/தமிலா வி�பநம* காவா' - 
ெம/த.யிர, தானா0 வா'= சரணா0 வா'ம��, ேகானா0வா'< 0�.'' 
ெச�வெதா� றறிேயேன ெய�பத,0 உதாரண" : தி�வாசக". ''ஆ  கி�றிைல 
+�� ைடயா�கழ, க�பிைல ெய���கி�, பா  கி�றிைல பைத�ப�= 
ெச�கிைல பணிகிைல பாதமல	,J  கி�றிைல J� கி�ற�மிைல �ைணயி; 
பிணெந=ேச,ேத கி�றிைல ெத�6ேதா றலறிைல ெச�வெதா� றறிேயேன.'' 
ம,A" வ�வனவ,றா, கா�க. ( 38 )  
 

ஏைன F% பல ேவாதிைன ேயாதவ,  
றிைறய�ளைடயாதா	*  

+னெவ"பவ ெமாழி�பத, 0:ளேம  
�பாய"ேவ றிைலயானா  

லாைன V�ாி ேபா	�தெவ� ற"பிரா  
ன�: விைர/ தைடயாேத  

தானி நா�மினா	 ேபாதநீ விய/த�  
த�பலா, ச�ர�ேற.   (39) 
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ஏைன F%பல ேவாதிைன எ - �, - ஞான சா�திர<க ள�றி� பல சமய 
சா�திர<கைள�" க,Aண	/தா�,  
 
ஓதவ, றிைறய�ளைடயாதா	* +னெவ"பவ ெமாழி�பத, 0:ளேம �பாய" 
ேவறிைலயானா% எ - �, - நீ க,றறி/த அ/F%களி� க��ெத%லா" இைறவன� 
தி�வ�ைள� ெபறாதா	*0 இழி6 ெபா�/திய ெகா�ய பிறவிைய நீ<0த,0 
உபாய" ேவெறா�A" இ%ைலெயன ெந=சேம ஓ�மானா%,  
 
ஆைனV�ாி ேபா	�த ெவ�ற"பிரா ன�: விைர/ தைடயாேததா னிநா� மினா	 
ேபாக நீவிய/த� த�பலா, ச�ர�ேற எ - �, - யாைனயின� 0ளி	�சி ெபா�/திய 
உாிைய� ேபா	�த என� க��தனாகிய சிவன� தி�வ�ைள� சீ*கிர�தி% 
அைடத,0 ஏ�வாயவ,ைற� ெச�� அைடயா� இ/ெந <கால." மி�ேபாE" 
இைடயிைன�ைடயா	 ேபாக�ைத நீ இ�ப ெம�A அதிசயி�த� தவேறய�றி 
ந�ைமய�ெற�A விேவக< +றி,A. எ - A.  
 
இைல ெய�பதேனா  ஓெத�பதைன* +��.�*க. எனெவ�ப� எ=சி நி�ற�. 
தா� எ�ப� அைசநிைல. இத,0 உதாரண" : க/தர'4தி. "ஆதா ரமிேல ன� ைள� 
ெபறேவ, நீதா ெனா�ச,Aநிைன/ திைலேய, ேவதா கமஞா னவிேனா தமேனா,தீதா 
)ரேலா கசிகா மணி ேய," எ�A", தி�வ:?வநாயனா	: 'பிறவி� ெப�< 
கடனீ/�வ	 நீ/தா, ாிைறவ ன�ேசரா தா	.'' எ�A" ம,A" வ�வனவ,றா, கா�க.  
(39)  
 

ச�	ம ைற�ெபா�ளாகிய ெவா�சிவ  
ச<கர, ெறா8த�பா�  

விதி	விதி	��ெம� ெபா��தைல ந��திைல  
விைர/�ெச� றவனா "  

ெபா�ைவ �,றிைல, நி,றிைல மாத	பா,  
ேபா0த றவி	/தாவா  

ெவ�பட*கட வா�மட ெந=சேம  
யினி�ட லக�றாேல .   (40) 

 
ச�	மைற� ெபா�ளாகிய ெவா� சிவச<கர, ெறா8 த�பா� விதி	விதி	�� 
ெம�ெபா��தைல ந��திைல விைர/�ெச� றவனா " ெபா�ைவ�,றிைல எ - �, - 
இ�*0 .த;ய நா�0 ேவத<களின� .�*கணி�*0 ெம��ெபா�ளாகிய 
சிவச<கரன� தி�வ�ைய வண<கி அத,0 அ�பாகி� ேதக ந ந <கிைல ; 
உேராம= சி;	��,றிைல; ஆன/தநடன" �ாி/தாயி%ைல; அதிசீ*கிரமா�� ெச�A 
அவ� நடன" �ாியாநி�ற கனகசைப அைட/தா யி%ைல,  



52 

 

 
நி,றிைல மாத	பா, ேபா0த றவி	/ தாவாெவ�ப ட*கடவா� மடெந=சேம யினி 
�டலக�றாேல எ - �, - மகளிைரவிைழ/� அவ	பா, ெச%Eதைல� தவி	/� 
நி�றாயி%ைல; ஆவா ! ெந=சேம இனி இ/த� ேதக" நீ<கினா% எ�ன பா பட* 
கடைவேயா? யா� அறியகிேல ென�A விேவக< +றி,A. எ-A.  
 
ஆவா ெவ�ப� இர*க* 0றி�பி�க� வ/த�. ெபா�ைவ �,றிைல ெய�ப� 
எ%லா6யி	*0" ெபா�வா� ந�*0" அவன� ப=ச கி��திய<கைள� பா	�திைல 
ெய�Aமா". இத,0 உதாரண" : தி�வாசக" "ெம�தா ன�"பி விதி	விதி	� 
��விைர யா	கழ, ெக�, ைகதா� றைலைவ��* க�ணீ	 த�"பி ெவ�"பி 
�:ள", ெபா�தா� ,றவி	/ ��ைன� ேபா,றி சயசய ேபா,றி ெய�'<, ைகதா 
ெனகிழ விேட'ைட யாெய�ைன* க� ெகா:ேள.'' ம,A" வ�வனவ,றா, 
கா�க. (40)  
 

ஆலநீழ; ல�ெறா� நா%வ�*  
க�ெநறி �ைர�தாைன*  

கால காலைன� சிவ�பிரகாசெவ�  
க�மணி தைன��னா  

ேதல வா	0ழ லா	மய% ெகா�  நீ  
யி<0ழ Eவெத%லா=  

சால ேவபிைழ யா0ெந=ேசெசாேன�  
றவறிைல ெய�ேமேல.   (41) 

 
ஆலநீழ; ல�ெறா� நா%வ�* க�ெநறி �ைர�தாைன எ - �, - க%லால நிழ,க� 
எ8/த�ளி யி�/த கால�தி% ஒ�ப,ற சனக	 .த;ய நா�0 .னிவ�*0 யாவ	*0" 
அாிய ஞானமா	*க�திைன உபேதசி�த�ளிய அ[*கிரக க	�தைன,  
 
கால காலைன எ - �, - எ%லா 6யி	கைள�" நாச"ப�Uகி�ற கால'*0* 
காலனாகி அவைன நாச"ப�ணிய நி*கிரக க	�தைன,  
 
சிவ�பிரகாச ெவ�க�மணிதைன ��னா� எ - �, - அ*க��த�றாேன அ�ேள 
தி�ேமனியாக* ெகா�  எ8/த�ளி வ/� சிவ�பிரகாச ென�'" நாமேதய�ைத* 
ெகா�ட எ� க�ணி� க�மணி யா பாைவ ேபா�ற ஆசாாியைன 3���ப�ைத 
அைட�" ெபா��  இைடயறா� அ�ேபா <+� நிைனயா�.  
 
ஏலவா	 0ழலா	 மய% ெகா�  நீ யி<0ழEவ ெத%லா= சாலேவ பிைழயா0 
ெந=ேச ெசாேன� றவறிைல ெய� ேமேல எ - �, - தகரT��ய நீ�ட 
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அளகபார�திைன�ைடய மகளி	 ேம% மய*க" 4�  நீ இ�பிரப=ச�தி, 
)ழEவெத%லா" மிக6" 0,றமா0" ெந=சேம யா� நானா 6பாய<களாE" 
இதைன� ��பெம�A அறிவி��" அறி/தாயி%ைலயாத;� உ�ேம, 
0,றேமய�றி எ�ேம, 0,றமி� ெற�A விேவக< +றி,A,எ - A.  
 
க�மணி தீ� இ� ந�A இ� எ�A அறிவி�த% ேபால� பிற��� ��பெம�A" 
3  இ�பெம�A" அறிவி�த;, க�மணிெய�A +ற�ப�ட�. இத,0 
உதாரண" : தி�வாசக". ''வாIகி�றா� வாழாத ெந=சேம வ%விைன�ப�, 
டாIகி�றா யாழாம, கா�பாைன ேய�தாேத, JIகி�றா� ேக ன*0� 
ெசா%கி�ேற� ப%காE", 3Iகி�றா� நீ யவல* கடலாய ெவ:ள�ேத.'' எ�A", 
சிவான/தமாைல. "3ெடாழிய� ேபறி%ைல ெய�ெற�A" ேவத<க, ணா�யைற�" 
ெபா�ைள ஞான0� - நீ ம��, க�ணாேல ெசா�ன க�ைண� பிரா�றைன நா, 
ென�ணாேத �����ப ெத�." எ� A", ம,A" வ�வனவ,றா, கா�க. (41) 
 

எ�ைன க� நீ மாதரா	 வ�வ"  
தி�ைசைவ� �ழ%கி�றா�  

ெபா�ைன �/�கிைல�"பிாி� தி��ெவA"  
�8மல* +ட%லா,  

பி�ைன �� ெகா% க� நீ மய<0த%  
பிரா/திச<கர�பாத/  

த�ைன நா தி ெந=சேம பர)ேகா  
ததி�ற� ெபறலாேம.   (42) 

 
எ�ைன க�  நீ மாதரா	 வ�வமீ தி�ைசைவ��ழ%கி�றா� எ - �, - யா� 
)�தமி�*கிறெத�A 0றி�� மகளி	 உட;�க� ஆைசைவ�� மய<கி� )ழலா 
நி�றைன,  
 
ெபா�ைன�/ �கிைல�" பிாி�தி�� ெவA" �8மல* +ட%லா, பி�ைன 
�� ெகா% க�  நீ மய<0த% பிரா/தி எ - �, - ெசய,ைகயா% மி'*கிய 
ெபா�னாலாகிய அணியிைன�< +ைறயிைன�" ேவA பிாி�� அதன� 
இய,ைகைய� பா	*0மிட�� ெவA<கி�மிக?" மல" சல" 0ட	 Tைள உதிர" 
தைச ேகாைழ .த;ய மல<க?" நிைற/�:ள ஒ�ட"ப%ல� பி�ைன அத� 
க�ேண யாதாயி'" ஒ� )�தவY� உளேதா அதன� இய,ைக வ�வ" 
அ<ஙனமி��ப� ெசய,ைக வ�வ�ைத� பா	�� நீ மய*க.Aத% உன� 
மன�பிரைமயா0",  
 
ச<கர� பாத/த�ைன நா தி ெந=சேம பர)ேகா ததி�ற� ெபறலாேம எ - �, - இனி 
அத�ேம லாைசைய வி�  நீ<கி� ச<கரன� தி�வ�ைய மறவா� நிைன�பா� 
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ெந=சேம ேமலாகிய இ�ப சாகர�ைத மிக6" யா" அைடயலாெம�A விேவக< 
+றி,A. எ - A.  
 
ெபா� எ�ப� ஆ0ெபய	. இத,0 உதாரண" : நால�யா	. ''0ட�< ெகா86< 
0�தி� ெம��, ெதாட� நர"ெபா  ேதாE - மிைடயிைடேய, ைவ�த த��" 
வ8"�மா ம,றிவ,A, ெள�திற�தா ளீ	<ேகாைத யா:.'' ம,A" வ�வனவ,றா, 
கா�க. (42)  
 

ெபAவ ெத�ைனெகா% )*கில< க;�தலா,  
ெப�/தவ வ;0�A  

.Aவ தGவளேவாபிைன நீ வி�"  
�ட,0மா னிய��டா  

லறிவி யாமறி யாைமேதா�/ � ட,றி�  
வைத�)க ெமனாநி�றா�  

ெசறி� ெந=சேம நம�சி, )கமினி�  
சிவைனயா தாி�பாேய.   (43) 

 
ெபAவ ெத�ைன ெகா% )*கில< க;�தலா, ெப�/தவவ; 0�A" எ - �, - மகளி	 
+� றவா, பய� அைடவ� யா�? இ/திாிய" கழி/� ேபாதலா% 3�ைடயைட�" 
ெபா��  நீ ெந நா: வ�/தி�ெச�த தேபா பலெம%லா< 0ைற�",  
 
உAவ தGவளேவா பிைன நீ வி�"�ட,0 மானிய ��டா% எ - �, - அதனா% 
உன*0* ேக வ�வ� அGவள6 தாேனா பி�ன	 நீ யாென�A விைழ/�:ள 
உட"பி,0" அட<கியி�/த ேநா�க� ேம;�  அதனா% நாச.:ளதா ெம�A 
விேவக<+ற, அத,0 யா/ தா" யாவ	 எம� )கமாவ� யாெத�A மன<ேக�ப,  
 
அறிவியா மறியாைமேதா�/ �ட, றினவைத� )கெமனா நி�றா� எ - �, - 
இG6ட"� சடமாக;� இத�கணி�ற ைசத�னிய" யா"; நீ இதைன அறியா� 
அ=ஞான�ேதா <+� உட"பின� தினைவ� )கெம�A க�தா நி�றைன, இைவ 
)கம%ல ெவ�A விேவக< +ற, ேம,)கமாவ�தா� யாெத�A மன<ேக�ப,  
 
ெசறி� ெந=சேம நம� சி,)க மினி� சிவைன யாத ாி�பாேய எ - �, - 
இGவி�ப�தினிய,ைக Vெத�A அறி/� வி �� நம� அறிவி,0 அறிவா� நி�ற 
சிவன� தி�வ�ைய ஆதாி�பா� ெந=சேம, நம� ஞானான/த�ைத� 
ெபAவாெம�A விேவக< +றி,A . எ - A.  
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ஆ% எ�ப� அைசநிைல. இத,0 உதாரண" : தி�*கைட*கா��. "அ���� ேபா� 
.ைல யார%ல% வாI*ைகேம%, வி���� ேச	நிைல வி� ந% ;�டமா��,தி���� 
Hரைன� சி/ைத ெசய�ெசய*, க���� சா,றி' ம�ணி*0< கா�மிேனா.'' ம,A" 
வ�வனவ, றா, கா�க. தா�மாகி ெய�'" பா� .த;GவாA பா�டாE" 
ெபா�/தைல விைழதலாகாெத�A மA�த வாA கா�க. (43) 

 
ஆதாி�தைன 0ளகி� தாதிய  

வ�சிைல* +Iகா�  
ேய� ெப,றி�'"�சி� தா,பசி  

ேயகE= சமி�த,றா,  
ேபத ம,ெறலா மலமதா தE=சாி  

ெய�றி�, பிைனெந=ேச  
நீத ாி�திலா தைவவிைழ/ �ழ%வெத�  

னிமலைன நிைனயாேத.     (44) 
 

ஆதாி�தைன 0ளகி� தாதிய வ�சிைல எ - �, - கி�த 0ளபாயச .த;ய அA)ைவ 
ய�சி%கைள�" நீ வி�"பிைன, இதனா% எ�ன பயைன அைடதி,  
 
+Iகா� ேய� ெப,றி�'" �சி�தா, பசிேயகE= சமி�த,றா, ேபத ம,ெறலா 
மலமதாதE= சாிெய�றி�� எ - �, - ேசாA ெகா� �,ைக .த;ய யா� வ/த 
தாயி'" அ�/தினா, பசிேபாதE" அைவ சீரணி�தட<கினா% 
நானாேவAபாெட%லா" அ,A� �	*க/த மலமாதE= சாிெய�றா%,  
 
பிைன ெந=ேச நீ தாி�திலா தைவவிைழ/ �ழ%வெத� னிமலைன நிைனயாேத எ - 
�, இ<ஙன" அறி/� பி�ன�" ெந=சேம நீ தாி�� நி%லா� அ�)ைவய�சி%கைள 
வி�"பி� )ழEவெத�ைன நி	மலனாகிய சிவைன இைடவிடா� க�த;�றி ெய�A 
விேவக< +றி,A. எ - A.  
 
மலமதாதE ெம�பதி% அ�ெவ�ப� ப0தி�ெபா�: வி0தி. சாிெய�ப� 
விேசடமி�ெற�ப தறிவி�த�, இத,0 உதாரண" : சிவான/தமாைல. ''ந%ல 
வA)ைவ� நாவி'னி மா�திரேம, ெம%ல வி�விரலா" ேவறி%ைல - ெம%ல, 
வி�விரைல� தா�கட*க மா�டாத ெந=ேச, ெபா�கடைல� தா� கட�பா� ேபா�.'' 
ம,A" வ�வனவ,றா, கா�க. இத': அ�/தE� )ைவவிைழத லாகாெத�A 
மA�தவாA கா�க. (44)  
 

நிைன�பி'<0றி கா�� < ேகாசநா  
விவ,Aேண ாிைழயாைர  
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யினி�ைப ந%0.* கனி.த ;ய6ண  
விைனெயனி னிைவேபாE  

.ைன�ப% வாைதெச� பைகபிறிதிைல�ண	/  
�:ளேம ெயாழி�தாேய,  

பிைன�பராபர� றி�வ� நீழ;யா"  
ெபற,கிைட �றி�ேற.      (45) 

 
நிைன�பி'< 0றி கா�� < ேகாசநா விவ,A ேணாிைழயாைர யினி�ைபந%0 
.*கனி .த;ய 6ணவிைனெயனி� எ - �, - விஷய<களாகிய ெவ%லாவ,A:?" 
மகளிைர�" )ைவயிைன� த�கி�ற .�பழ.த;ய �சி�பிைன�" மன�தா% 
நிைன�பி'", ஆ�0றி�" நா6" இேலபன." நீ�றE" ஆகிய 
அைடயாள<கைள* கா� மானா%,  
 
இைவேபாE .ைன� ப%வாைத ெச� பைக பிறிதிைல �ண	/�:ளேம 
ெயாழி�தாேய% எ - �, - இவ,ைற� ேபாE" உன*0� பல பிறவி���ப<கைள� 
த�கி�ற ச��� ேவெறா�றி%ைலயாக;� இ�ெபா�/த% அ�/த%கைள� 
ச���ெவ�A அறி/� ெந=சேம வி �தைனயானா%,  
 
பிைன� பராபர� றி�வ� நீழ ;யா" ெபற, கிைட�றி�ேற எ - �, - பி�ன	 
யாவ�*0" ேமலாகிய பரமசிவன� தி�வ�யாகிய நிழைல யா" அைடத,0 
வி*கின" ேவறி�ெற�A விேவக< +றி,A. எ-A.  
 
நிைன�பி' ெமனேவ ேக�பி'" பாிசி�பி'" பா	*கி'" எ�A 
இ/திாிய<க?*0" ெகா:க. அ�/த% ெபா�/த%களி% மன.த;ய ஆA 
இ/திாிய<க?" பிரவி��தியாக;� தி�வ�ைய அைடத,0 இைவ நிவி��தியாக 
ேவ� மாக;�, பைகபிறிதிைலெய�A +ற�ப�ட�. இத,0 உதாரண" : 
சிவான/தமாைல. "ஊU .ைர�ம� _�வ	கா U:ளேம, வாUதலா	 ேநேர 
மற;கா� - ேபணியிவ, �,றா	 ேபா% வ/தி வ	 வ/தாE ேமா��யர,ன,றா 
மைர�பதேம நா ' ம,A" வ�வனவ,றா, கா�க. (45)  
 

இ�A JIத� வனிைதய ராதி பா,  
ேபாக. மி�ேதக�  

ெதா�A ேநாெயனி, ேறாடமா� நீ<0மா<  
0யி	ெபய ாி'நீ,ைற  

ந�ெற னாவணி/ �றவின ாிைறெபய	  
நவிEவ ெரனிென=ேச  

ெபா�A நா� ைண யாகநீ றாதிய  
ேபா,றைவ ேபா,ேறேல. (46) 
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இ�A JIத� வனிைதய ராதிபா, ேபாக. மி�ேத க�ெதா�A ேநாெயனி, 
ேறாடமா� நீ<0" எ - �, - இ/த* காய�தி,0 ஒ� வியாதி வ/� ெபா�/�மாயி� 
இதனா% அ'பவி�த,0* க��தி%ைவ�த மைனவியாதிய பலேபாக<க?" 
இ*கால���தாேன �சி�த,0 அ�னியமா�� ேபா0மாக;�,  
 
ஆ<0யி	 ெபயாி' நீ,ைற ந�ெறனா வணி/ �றவின ாிைறெபய	 நவிEவ ெரனி� 
எ - �. - இG6ட"பிைன வி�  உயி	 நீ<கிய கால��" ),ற�தாரா�:ளா	 
தி�ெவ�ணீ,ைற அG6யி	*0 ந�ெற�A க�தி�தாி�� நீ<0/ த�ண�தி% 
சிவன� தி�நாமமாகிய ப=சாXர�ைத�" உபேதசி�பா	களானா%,  
 
ெந=ேச ெபா�A நா� ைணயாக நீறாதிய ேபா,றைவ ேபா,ேறேல எ - �, - இனி 
ெந=சேம உயி	 நீ<0<கால��� �ைணயாக;� அ�தி�ெவ�ணீA .த;ய எ� 
வைகயிைன�" அ� நீ<கா.�னேர ேபணி*ெகா:?தி, மைனவி .த;ய 
எ�வைக� ெபா�:க?" இ�*0" ேபா�" �சி�த,0 அ�னியமாக;� நீ 
அைவகைள� ேபணாெதாழிதிெய�A விேவக< +றி,A . எ - A.  
 
உயி	ெபயாி' ெம�ற இழி6சிற��"ைமயா% அ� ெபயரா.�னேர அணிவ� 
உயி	*0 மிக6" பயென�பதாயி,A. வனிைதயராதிெயனேவ வனிைத ப=சைண 
ெசள*கியேபாசன" க/த" வYதிர" ஆபரண" ைதல" தா"4ல" ஆக 
எ�வைக�ெமன அறி/�ெகா:க. நீறாதிெயனேவ வி4தி ��திராX" ப=சாXர" 
தீ	�த" பிரசாத" 0� ;<க" ச<கம" எனவறிக. இத,0 உதாரண" சி�தா/த 
சிகாமணி�� கா�க. தவ�ேதா	*0 அGெவ�வைக�" நீ<கி இGெவ�வைக�" 
அ<கீகாி*க ேவ� ெம�ப� இத'�கா�க. (46)  
 

ேபா,றி நீறணி/ ���திர சாதன"  
4��ைட/ ெத8��:ேள  

சா,A நீ0�வாதிT 6�ைவ�/  
தாI/திைற= சிைவெச�தா�  

மா,ற லா"பிற� பிற�பிைன ெந=சேம  
ம�Aளா �யதா?/ 

ேதா,A .:ெளாளி* 0:ெளாளி யாயைத�  
ெதா8�வாI தEமாேம.   (47) 

 
ேபா,றி நீறணி/ ���திர சாதன"4�� ைட/ ெத8� �:ேள சா,A நீ0�வாதி 
T6�ைவ�/ தாI/திைற= சிைவ ெச�தா% எ - �, - ெம��ெபா�ளாக� ேபணி 
வி4திைய நிைறய� �ைன/� உ��திராX<கைள� சிரசாதி Yதான<களி% தாி��� 
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ப=சாXர�ைத மானதமா ��சாி; 0� ;<க ச<கமமாகிய T�A வ�ைவ�" 
தாI/� வண<0; இ<ஙன" இவ,ைற நாேடாA" நீ மறவா� ெச�தியானா%,  
 
மா,றலா" பிற�பிற�பிைன ெந=சேம எ - �, - ெந=சேம பிற�பிைன�" 
இற�பிைன�" மா,றி* ெகா:ளலா",  
 
ம�Aளா�ய தா?/ ேதா,A .:ெளாளி*0: ெளாளியா யைத�ெதா8� வாIதE 
மாேம எ - �, - அஃத�றி* கனகசைப*க� ந�*கி�ற சிவன� தி�வ��" 
உயிராகிய உ:ெளாளி*0 உ:ெளாளியா�� ேதா�A", அ�தி�வ�ைய� ெதா8� 
அGவிட�� எ*கால." அழிவி�றி வாழ6<+ " எம*ெக�A விேவக< +றி,A, 
எ - A.  
 
உயி	களின� ."மல<க?" நீ*0" ெபா�� � சிவ� தன� அ�ளா% 0�;<க 
ச<கமமா� வ�6 ெகா:?த;� T6�ைவ�" தாI/� இைற=ெச�A 
+ற�ப�ட�. தாI/திைற=)த% மன�தி ல��" வா*கி% இ�ெசா%Eமாக* 
காய�தா% வண<0த%. 3டைடேவா	*0� சிவ.�னாக அ�ேள நாவாக� 
ப=சாXர�ைத� ெசபியாம, ெசபி*கேவ�  மாக;� ஐ/ெத8��:ேள 
சா,ெற�A +ற�ப�ட�. இ<ஙன" ப=சாXர" உ�சாி�தா% சகலேகவல" 
அAமாக;, பிற�பிற�பிைன மா,றலாெம�A" சகல ேகவல<க: அறேவ 
�ட"ேபா�ட ெபா� ேபா% உயி	 ஒளிவி மாக;� உயிைர �:ெளாளி ெய�A" 
இG6யி	*0" உ:ெளாளியா�� தி�வ�: ேதா�ற;� ம�Aளா�ய தா?" 
உ:ெளாளி*0:ெளாளியா�� ேதா�A ெம�A< +ற�ப�டன. அைத� 
ெதா8தலாவ� த,ேபாத= சீவியா� நி,ற%. அ<ஙன" நி,கேவ ேபாி�ப/ேதா�A 
மாக;� வாIதEமாெம�A +ற�ப�ட�.(47)  
 

வாழ லாமர� �கழின மல	கவி  
மாைலெச�தவ�றாளி%  

38 மாAெபா�னிதழிேச	 ேதா:களி�  
மீதணி/ தினிெந=ேச  

தா8 வாயாி ேத ெபா, சரணேம  
சரணெம� றி�வ�றி�  

பாழி ேலக�< கா*ைக ேபா, கதறிநா:  
பலகழி� ெதாழிேயேல.  (48) 

 
வாழலா மர� �கழினமல	 கவிமாைலெச� தவ�றாளி% 38மாA ெபா�னிதழிேச	 
ேதா:களி� மீ தணி/தினி ெந=ேச தா8வா யாி ேத ெபா, சரணேம சரணெம�A எ 
- �, - ெந=சேம அ�தி�வ�ைய அைட/� வாழலா"; சிவன� �கழினமாகிய 
மல	களாேல பாவாகிய மாைலகைள வைன/� தி�வ�மீதி, ெபா�/�மாA ெபா� 
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ேபா�ற ெகா�ைறமாைல ெபா�/திய �ய<களி� மீ� தாி�� வண<0வா� 
அாியாE/ ேதட�ப�ட ெபா�ேபா�ற தி�வ�ேய �கெல�A,  
 
இ�வ�றி� பாழிேல க�<கா*ைகேபா, கதறி நா: பல கழி�ெதாழிேயேல எ - �, - 
இ<ஙன= ெச�வத�றி� பாழிேல க�<கா*ைகேபா% உலக F%கைள* க,A* 
கதறி� பலநா:கைள 3ணிேல கழி�� நாசமாகாேத ெய�A விேவக<+றி,A. எ-A.  
 
�கIபலவாக;, �கழி�ெம�A" அதைன�பாவி, ேச	��* +Aத;� 
மலெர�A< +ற�ப�ட�. ��டநி*கிரக" ப�Uகி�ற �ய�ைத�" 
சி�டபாிபால" ப�Uகி�ற பாத�ைத�" �கIத;�, தாளி�  
38மாA ெபா�னிதழிேச	 ேதா:களி� மீ தணி/ெத��A +ற�ப�ட�. 
மலச<கார" ப�Uகி�ற ெவ,றிைய�" இ�ப�ைத* ெகா *கி�ற கி�ைபைய� 
ெம�Aமா". ெபா�னிதழிேச	 ேதா:களி� மீ� அணி/� எ�பத,0 உதாரண" : 
க/தர'4தி. ''இ%ைல ெய'மாையயி ;�டைன நீ, ெபா%ேல னறியா ைமெபாA� 
திைலேய,ம%ேல �ாிப� னி�வா 0விெல�, ெசா%ேல �ைன�= )ட	ேவ லவேன.'' 
ம,A" வ�வனவ,றா, கா�க. (48)  
 

ஒழி�தி "பவ� பைகவிைர/ �:ளேம  
ேயா�T �ண	ேவா	.,  

பழி�) பாடைல யர,கைவ விட	*கிள"  
பாைவய�ைரேபாE<  

கழி�தி ேடE சாரெம� றிதைனநீ  
க� ைர ெயன*ெகா:வா�  

விழி�� மாரைன ெயாி�தேத வ�:ெபA"  
வி��பின	 வி��Qேத .  (49) 

 
ஒழி�தி " பவ�பைக விைர/ �:ளேம ேயா� T�ண	ேவா	 ., பழி�)பாடைல எ - 
�, - பிறவியாகிய பைக அதிக சீ*கிரமாக ெவாழி/�ேபா", Tவ	 மாணி*கவாசக	 
.த;ய ேபரறிவிைன �ைடேயா	 .�னாளிேல ேதா�திர" ப�ணியபாடைல 
ெந=சேம நீ ேதா�திர" ப�Uதி,  
 
அர,கைவ விட	*கிள" பாைவய �ைரேபாE" எ - �, - கா.க	*0 
இளைம�த�ைமயிைன �ைடய பாைவேபா%வா	 ெகா=சி* +A" வசன"ேபால 
அ�ேதா�திர<க: சிவ'*0� பிாீதியாயி�*0",  
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கழி�திேட Eபசாரெம� றிதைன நீ க� ைரெயன* ெகா:வா� எ - �, - இ<ஙன" 
+றிய ெமாழிைய உபசாரெமாழிெய�A க�தி நீ விடாேத உAதிெமாழி ெய�A 
அறி/� ெகா:வா�,  
 
விழி�� மாரைன ெயாி�த ேதவ�: ெபA" வி��பின	 வி��Qேத எ - �, - 
ெந,றி*க� விழி�� ம�மதைன ெயாி�த கட6ள� தி�வ�ைள�ெபA" 
வி��ப�திைன �ைடய ெம�ய�யார� வி��ப." இ�ேதா�திர<கேள ெய�A 
விேவக< +றி,A, எ - A.  
 
ஒழி/தி ெம�ப� ஒழி�தி  ெம�A வ/த�. பவ�தி,0* காரணமாகிய 
இ�விைனகைள�" பவெம�A காரண�ைத* காாியமாக 6பசாி��* +றினா	. 
இத,0 உதாரண" : தி�வ:?வநாயனா	 ''இ�:ேச ாி�விைன�= ேசரா விைறவ�, 
ெபா�:ேச	 �கI�ாி/தா	 மா� ." ம,A" வ�வனவ,றா, கா�க. (49)  

 
வி��ப மாயி� ேக��ந� ென=சேம  

விமல'* காள%லா	  
ெபா��ைப ேந	தன= ெசாாியி'மவ	கேணா	  

��'னி� �ைணய��  
தி��பி ேடலர� ெறா8"ப	த/ ெதா8"பனா  

�� திாி/தவ	 பணிெச�தீ�  
���ைப ேய�மிக ந%ைலயி� ெசா%ைலந"  

பி%ைலேய, ெபா%லாேய.   (50) 
 
வி��பமா யி� ேக�� ந�ென=சேம எ - �, - ந%ல ெந=சேம இ/த வா	�ைதைய� 
ச/ேதாஷமாக* ேக�பாயாக,  
 
விமல'* காள%லா	 ெபா��ைபேந	 தன= ெசாாியி' மவ	க ேணா	��'னி� 
�ைணய��/ தி��பிேட% எ - �, - நி	மலனாகிய சிவ'*0 அ�ைமய%லாதவ	 
ெபா� ேம�ைவ�ேபாE" தன<கைள� ெசாாி/தாராயி'" அவ	களிட��� 
�%;ன� [னிமா�திரமாயி'" அ�� ைவ�திேட%,  
 
அர� ெறா8"ப	த/ ெதா8"பனா�� திாி/தவ	 பணிெச� தீ����ைபேய� 
மிகந%ைல எ - �, - சிவன� அ�யா�*0 அ�யானாகி� திாி/� அவர� 
பணிவிைடகைள� ெச�� இGவிட�� இ��பாயாகி% எம*0 மிக6" ந�ைமயிைன 
�ைடைய நீ,  
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இ�ெசா%ைல ந" பி%ைலேய, ெபா%லாேய, எ - �, - யா� இ<ஙன" +றிய 
ெசா,கைள உ�ைமயாக ந"�; இைவகைள ந"பா� ஒழிேய% என*0 நீ ெபா%லா 
ெய�A விேவக< +றி,A. எ - A.  
 
இத,0 உதாரண" : தி�நா6*கைரய	 . " ச<கநிதி ப�மநிதி யிர� / த/� 
தரணிெயா  வானாள� த�வேர', ம<0வா ரவ	ெச%வ மதி�ேப ம%ேல மாேதவ	* 
ேககா/த ர%ல ராகி, ல<க ெமலா< 0ைற/த80 ெதா8ேநாேயாரா யா6ாி��� 
தி�AழE" �ைலயேர'<, க<ைகவா	 சைட*கர/தா	* க�பராகி லவ	க�S	 
நா" வண<0< கட6ளாேர.'' ம,A" வ�வன வ,றா, கா�க. (50)  
    

ைவரா�கிய சதக�தி� ��பாதியாகிய சா�திர ��றி��ைவரா�கிய சதக�தி� ��பாதியாகிய சா�திர ��றி��ைவரா�கிய சதக�தி� ��பாதியாகிய சா�திர ��றி��ைவரா�கிய சதக�தி� ��பாதியாகிய சா�திர ��றி��....    
-------------------- 

மன" தா'ம�A த�வய.ம�A எ�A அறி/� அதைன வி ��� த�ைன�" 
அதைன�" +�ட6" பிாி*க6" வ%ல சிவ�ைத ேநா*கி ேம% விேவக" 
+Aகி�ற�.  

----------------- 
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உ 
கணபதி �ைண. 

ைவரா�கிய சதைவரா�கிய சதைவரா�கிய சதைவரா�கிய சதக�க�க�க�. . . .     

ேதா�திரேதா�திரேதா�திரேதா�திர����....    
 

�லபாட��லபாட��லபாட��லபாட�....    

    
ெபா%லாதெவென=சேமாைர/�தல� கட"பா  
ல%லாதைரமா�திைர�" நி�ன�*கண�பா�  
நி%லாதி த,ெக�ைன ெச�ேகனிைதநி� றிெட�ேற 
ெசா%லா�தி��தி%ைல�� ேமவியேசாதி நீேய.  (1)  
 
நீேய ய�: ெச�யின%லா� ெபா� ெந=சவ=ச�  
தீேய'ைன வ/தைடத,ெகா� ெச�ைககாேண� 
ேபேய'.ைன�ெதாட�"ப� ேப)தி%ைல�  
Hேயாெயா�பாய" விடாதினி� JI/� நி�ேற.  (2)  
 
நி�றா� தி��தி%ைல�ளாெய�றென=சி':ேள 
ெய�றாEெமன*கதிHரமதாயி�/தா  
ெயா�றாE.ைன�ெதாட	கி,0 .பாய<காேண�  
மி�னாIசைடயா� தமிேய,0 விள<கிடாேய.  (3)  
 
விள<0" ெமழி,ேபைதய	காத% விடாதயான*  
கள<க" மAேவா	 ெதா8நி�கழ%காUமாெற�  
Aள<0" ெமாளி�HமதிJ�ய ேதா�றேல ெய�  
'ள<ெகா��  நீயினி*ேகாயிலதா6வ/ேத.  (4) 
 
வ/தி�தி வா	பவேநா�*0 ம�/தேனாைய�  
ச/தி�தி வா� மறி�தா� மன/த�பிய�பா  
;/த��வி�<கடE<கட/ேத0ெம�றா  
ெல/த�ப���வதியா� றி%ைலெய"பிராேன.  (5)  
 
பிராேன தி��தி%ைல�ளாய�றி�ேபைதேய� .  
ெனாராேனறிவ	/ த"பிைகேயாெடளிேதா� வ/தா� 
வராேனாவினெம"மிைறெய�Aைன நா� வா�  
யிரா நாய�ேய, ெகதி	ேதா� றிைலயி�றி ெத�ேன .  (6)  
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எ�னாயகேன யிைமேயா	 ெதா8மீசேனெச"  
ெபா�னா	 தி�வ"பல�தா�ய 4த நாதா  
6�னார�ளா;னி 3��ைட���தியி�ேற,  
பி�னா�ய*ெகா:ளவலாெர� பிைழகS	�ேத.  (7)  
 
தீராதேவாைர"�ல� ேச�ைட�/ தீ	/�ேபா� ெவ<  
+ரா	ம8வாளிநி�பாத<0ைழ/� ேபா,றி  
நீரா��கி� ெதா8��ெனதி	நி,0" வ�ண  
ேமா	 நா?ளேதா தமிேய,0.ைர�திடாேய.  (8)  
 
உைரேயனனிவா�திற/���கI த�ைன நா?"  
விைரயா	மலாி�ட��சி*கவி���மி%ேல�  
கைரேய'ளநி�னிைன/ெத�திற�தா,கட�ேப�  
றிைரயா	விைனயா	 பிறவி*கடறி;%ைலயாேன.  (9)  
 
ஆேனறி வ/ெத� ெனதிேர விைர/த�Aவ/ேதா�*  
ேகேனாெவA�பி� ெபா8ேதா	ச,றிர<0 கி%லா�  
நாேனா வறிேவ'� ெப�ைமைய ந"பேன நீ  
தாேன ெபாA�தா?க�டாெய�றவெறலாேம.  (10)  
 
எ%லாமறிேவாயறி/ேத வ0�தி�டவாேற  
ய%லா,றமிேய'" �ாிவெதா� றி%ைலயானா,  
ெபா%லாைமெச�வி�தவனீ ெபாA�பா' நீக%  
வி%லாயிைள�ேதைன�பவ�தினிவி��ேடேல.  (11)  
 
ஏல*0ழலார [ராகமெத�'மாயா  
சால*0ைண/ேத,0னதி�ன�ட/� கா�பா�  
நீல*களமாலயேனா .� ேன�வா   
Tல*கனேலகனேல/�ைக" .*கணாேன.  (12 )  
 
க�ணா	 [தேலா�கைடேயைன�ெமா�றதாேய  
ெய�ணாவ�ள�A )ர/�ைள*கி�றிலாெத�  
வி�ேணாாிைறேயா�*0.�ேடாெசா% ெவA�பிேனா  
த�ணா	 வி���<காி�ேபா	ைவய சா,றிடாேய.  (13)  
 
சா,றா� தி��தி%ைல�:ளா� சிவச<கராெவ� 
ணீ,றா�கைடேய'�மாெற�றென=)ள=சி�  
ேபா,றாதி�/ேத� வ�/தாமெல� ��தி த�ைன�  
ேத,றாெயா� நீயினிய� பிைன� ெச��மாேற.  (14)  
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மாறாயேவாைர/� �ல� வ;மா��� ெந=ைச  
நீறா	 தி�ேமனிய6� கணிA�தமா�ேட  
ேனறாத பவ*கடேலற6ெம�ணிைந/ேத�  
+றாெயனெத�ணெமGவ�ண<ைக+ ம�ேற.  (15)  
 
அ�ேற தமிேய,ெகளிமா'டனாகி நீவ/  
��றா:களளி�தைன ெப,Aெமா�A" ெபறாாி  
னி�ேற�லைத"�லென�வசநி�றதி%ைல  
யி�ேறாதவ,ைற* ெகாEபாயெமா�றீசெவ,ேக.  (16)  
 
எ,ேகா6னத��மன�திைலெய�றென=ச<  
க,ேகநிகராயதி*க%ைல நீக%ைலவி%லா  
.,கா%வைள� தா<0வைள�த� பி� TI0வி�பா�  
சி,ேகாலசித"பரநாயகேதவேதேவ.  (17)  
 
ேதேவ�ைனய�பினி, 4ைச ெச�ேத'ம%ேல  
னாவா�மிக� பா�நி�றா� நய*0கி%ேல 
ேனாவா�ழறீமன�ேதா�வU,Aேள� ம, 
றாவாவினிெய�வ�ெம�பதறி/திேலேன.  (18)  
 
அறியாைமயி,கீழவ	ப% பிைழயா,றினாE< 
0றியா த�: ெச�வ� ேமலவ	 ெகா:ைகய�ேறா 
மறியா	கர�ேதா�சிறிேய�விைன மா,றியாள�  
ெபாறிேயEன*ெக� .கம�ெசால�ெபா�யேனேன.  (19) 
 
ெபா�ய,றவ	 வ/தைட�"பாி4ரணாவி"  
ெம�ய,ற ெவ,0நினலானிைலேவA.�ேடா 
ைதய,கிடேமயிடமாவ�டாUேவெய�  
ைமய,றவி	�பா'�கடாX" வழ<கிடாேய.  (20)  
 
வழ<ெக,கிேண� ெச�தாெல�வா0ெம�ெற� 
ெற8<க,பைனயா6மிற/�ண	ேவகேமயா  
ெயா8<கி,�லனாதி�பாதிெயாழி�ெதா��ைன�  
ெச8<ைக*கனிெயா��ண�" ப��தி%ைலயாேன.  (21) 
 
தி%ைல�பதிேமய சிவ�பிரகாசேனேயா  
ெதா%ைல�பிறவா ெநறிேமவிய ேதா�றேலேயா  
வ%ல, பிறவி*கிைள�ேத�றைனய=செல�ேறா	  
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ெசா%ைல�பகரா�விைடமீதின/ேதா�றி நி�ேற.  (22)  
 
ேதா�றா� �ைணேய �ைணேய பவ� ெதா%கட,ெக�  
ேபா�றா	*0மிர<0ம��ெப�" ேபாதேமயி<  
கீ�றா	 மைனயாதியேமாகெமலா" வி ���  
சா�றா.ைனேய விைனேயனினி�சாரெவ�ேண.  (23)  
 
சா	/தா� 0�வாதியவா�விைடத�னி% வ/தா� 
+	/தாய�ளி, பிறவா ெநறி +� வி�தா  
ேயா	/ேத� 0ைறயி� ெறனி'<0ைற��  க�டா�  
ேப	/ேதா ெமென=)?�ன�� பிற*0ம�ேட.  (24)  
 
பிறவா ெநறியாகியேதா	 தி��ேபைரயாெவ"  
.றேவயறேவ தவி	/ ெத�மனேமா�வா��  
�றவாதைன ப,றி வள	/தி  ��ைமயா;�  
றிறேவதைன� �ாிவாைள�ெத�Uவாேய. (25)  
 
எ�U" வ�ேவதினி நீ �ைன/ெத�தினாE"  
தி�ண"ெமன வாவகலாவ� சித"பர�ேத  
ந�U" .ன ��ைமைய*காண நய/�ேளென�  
'�ணி�றைத*கா� த,கீச ச,A�'வாேய.  (26)  
 
உ�'" .ண	6*0ண	வா ெயன*0�ைம த/தா�  
ம�'= )�தி�ெபா�ளா�வழிகா�� நி�றா� 
பி�'<0�வாயைட/��ன�: ேபணைவ�தா  
ெய�ென�Aைர�ேபனி� க�ைணயி�/தவாேற.  (27 )  

 
இ�/ேதா�மிட��ண	வி%ைலமாைய*கித�பா, 
ெபா�/தாவிட�தி%ைல�யி	*ெகா�ேபாதேம'/  
தி�/தாவிைவெகா��ைறைய/ெதாழி% ெச�திெய�ேற 
வ�/தா வ�� .�னிைல த�ைன மதி�தியாேன.  (28)  
 
மதி�ெத�ப�வ�தளவி,0�வாதியாகி  
�தி��:ளறிேவா<0" வைக*0 பாய= ெச�ேதாைய  
ெயதி	�தி<ஙன=ச,0� ச,0�ெவ�Aைந/�/  
�தி��/திாியாெவன*கி�ன�ட/� ேதா�ேற.  (29)  
 
ேதா�றாம� .னி/ெதா� தா� வயி,ேறா�A பால  
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ாீ�றாடைன� த"மி� ேவறா*ெகா�கI/தவா ேபா,  
4�றாெவா� நீய�ளா,�ைன ேமனிெய%லா"  
யா�றா� பல ெத�வெமன*ெகா�கI/தவாேற.  (30)  
 
இக8" ெபா�ெளா�றிைலம� .தெல� ெம/தா�  
நிக8�வ�ேவெயன� ேத	/�ள ெந*0நி�றா:  
�க8"ப�ேயயினிVசெவ� ��தி த�ைன�  
திக8"ப� ெச�தி திேராபவ=ெச�திேடேல. (31)  
 
ெச�யா�காியா�ெறா8" ெவ:ளிள=ேசைவ�	ேவா�  
ைவயா	ம8ேவா� தி�6:ளமிGவ=ச ேன'  
ைமயாவிழி ெப�6ற நீ	 ெபாித�பிேனா   
ைகயா, ெறா8ேத�தி நி� +�திைன* காUமாேற.  (32)  
 
காணாதப வ*கடE�கைரகாணெவ,0*  
ேகாணாகணிமா	பெம�ய�� ெகா �திெய�ேற  
நாணாதிைச�ேத�றி�*காள�திநாத6�றா: .  
ேபணாதவல*கட� TIகியேபைதேயேன. (33) 
 
ேபைத*ெகா�பாகமளி�தி ேபைரயாெவ<  
ேகாைத*0 நி�ேறா?A ேகாைதெகாெட�Aநி�பா  
ேலாத,ெக'ள�ைத வி �தனேனா� மாத	  
காத,கைள��டைமயாEைன*க�டதி�ேற.  (34 )  
 
க�ேட� களி+	/� சிவ�பிரகாச நாம< 
ெகா�ேடா<0�ேவா�வU,ெறைன யா�ட ேகாேவ  
ப�ேடெயா� நீ வ0�தி�ட ப�*கியா'�  
ெறா�டாகிவ/தி�Aைன�பாட�ெதாட<கிேனேன.  (35)  
 
ெதாட*காெயைன� JI/�: ைவ"�ல�ேதா,றெம%லா< 
ெகட*+Aதிநீெயா� J�சிகிள*கிலாேய  
லட*காவைவெய�றனக��ளட<0காA<  
கட*ேக�பவேவைலெயGவ�ண .*க�ணினாேன.  (36)  
 
க�ணா�மதைன�ெபா�யா"வைகக�ட ெவ�ேடா 
ள�ணா6யி	யா6மளி�தி ம�பேனேயா  
த�ணா	ெபாழி,றி%ைல�ளா ெயன*கீ� தாரா�  
ம�ணாதியவாைசகள,Aைன வாI��மாேற.  (37 )  
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வாI�ேத'ைன நாெடாA" வாI�த வ%ேலா	கடாளி,  
றாI�ேத�றைலயா<கவேரவறைல* ெகா:கி%ேல�  
3I�ேதென <காலமவ�திெலா�ேம�வி%ேலா�  
பாI�ேத� கிளிேபா,பல F%க: ப��� மியாேன.  (38)  
 
யானா�ட,கி�ப ��ப<கைள ெய�ணெவ�ணி�  
தாேனசிAபாலாிென� மன=ச=ச;*0  
மீனாயின�பாலலெத�க� வி �திெகா%ேலா  
வாேனAைடயா�திதியாமதிகார நீேய.  (39) 
 
காரா	 மிட,றாயளிJIத� ெபா,க *ைக�  
தாரா	�யேன சிவகாமச6/தாி*ேகா	  
சீரா	 மணவாளெவ�ற� 0லெத�வேம நீ  
பாரா� கைட*க�ெணன ெத�ண" ப;*கவி�ேற.  (40)  
 
இ�ெற�ைன ெச�ேகெனன நா�யி�/த தீேய,  
ெகா�ெற�திெனGவ�ணமA"மைதேயா �ேவேனா  
வ�ற�ன.ேமன.ேமா	 வ�ைமய நி�றா  
ெளா�ற�ப	 0ழா��ற 3த�ளா�வ/ேத.  (41)  
 
உவ/தாெய�னைத"�ல'"மிாி/ேதாடேவா	 நா�  
டவ/தா� சிறி�" மி;பா%விைட த�னி� மி�ேனா  
�வ	/ேத வரநா?" விள<கிைலெய�ைன ெகா%ேலா  
வவ/தா� மி0 பாவி�� Wைலயறி/திேலேன.  (42)  
 
அறியாைமயி,க� ணE,றெத�னா�ைமைய�ைத�  
பிறியா �விேடெனனெல/ைதபிரா'னா�ைம  
0றிVதி�வ	*0ெம�றாெலைன*ேகாபிேயேல  
ெசறிவா�மலேமயிைறேயா�க% ெச�தத�ேற.  (43)  
 
ெச�வி�ப� விைன�ெதாைக ெவ"பவ=ேச	�ப'�ைன  
��வி�பேனல�சிவனா�ைம�ேமா	வென�ேறா  
ைரவ	*ெகதிேரெயைன ேநா*கியைற/தைதயா  
ைமெவ,பனவாண வநீயைத மா,றிடாேய.  (44)  
 
மா,றாெயன*காணவமாையயி% வ/� வ/ேத  
ேதா,றா6ளேகவலமாதிய )�தெமா�_ 
ேட,றாயவேண,றியிர�டA�ெத<0மாகி*  
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+,றாவிெகா: பத�ெத�னாவி�<ெகா:?வாேய. (45 )  
 
ெகா:ேளெனனி'ெம8�ைத/� .�ேகாதியா�/  
த:ேளெனனி'.ைன� சா	/தவ= சா	/திலாைர  
வி:ேளெனனி'ெமைன நீைகவிேட%விேட%கா  
ண:ளாAைடயாயவிநாசி நய/� ளாேன.  (46)  
 
நயவா �தி%லா�ாிேயா�ைன நா� நா?"  
வியவா�டேலா றெவ�A" விடாெத�':ள<  
கயவா �A ேபாகெமலாமிைவ க�  3 "  
பயவாதிெத�ேற பய/ேத� மிக�பாவிேயேன.  (47)  
 
பாவா, ெபாிேயா	 �கIசி,ற"பல��ேளாைய  
நாவா, சிறிேய�Aதிெச��மி/ந�கி% ெசா%E 
ேமாவாதிைரேயா�ைழதாவியவ� ெசவி*ேக  
ேமவாத% ெவ�A �ணி/� விள"பிேனேன.  (48)  
 
விள"ப, க�=ேசாதி ெய�ேகா விைடேயா ென� ேகாெவ�, 
'ள"�*க சிவ�பிரகாசென� ேகாெவ�ன<ைக�,  
தள" ப,றிய சா/தென�ேகா நி�றன� நாம, 
வள" ெப,ற தி�*கயிலாய ெசா%வாெயன*ேக.    (49)  
 
என*கீ/தினியா��ட% ேவ� ெம" மீசேனம,  
Aன*ேக சரண= சரண" �லேனா ெம�ற�  
மன*ேகா தைன��மிற/ேதா<கறிவாகியா<ேக  
பிைன* கா�பவ� கா�சி�ம,றவேபத வாIேவ.  (50)  

 
தி��சி�ற	பல	தி��சி�ற	பல	தி��சி�ற	பல	தி��சி�ற	பல	....    

ைவரா�கிய சதக�தி� பி�பாதியாகிய ேதா�திர ைவரா�கிய சதக�தி� பி�பாதியாகிய ேதா�திர ைவரா�கிய சதக�தி� பி�பாதியாகிய ேதா�திர ைவரா�கிய சதக�தி� பி�பாதியாகிய ேதா�திர ��றி����றி����றி����றி��....    
----------------------------------------------------------------------------    

சா�திர	 சா�திர	 சா�திர	 சா�திர	 50505050, , , , ேதா�திர	 ேதா�திர	 ேதா�திர	 ேதா�திர	 50505050, , , , ஆஆஆஆகககக    பாட! பாட! பாட! பாட! 111100.00.00.00.    
ைவரா�கிய சதக ��றி��ைவரா�கிய சதக ��றி��ைவரா�கிய சதக ��றி��ைவரா�கிய சதக ��றி��....    

------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
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கணபதி �ைண . 

ைவரா�கியசதகதி� ைவரா�கியசதகதி� ைவரா�கியசதகதி� ைவரா�கியசதகதி�     
	றி�கப����	�  
உதாரண சாதிர�க�உதாரண சாதிர�க�உதாரண சாதிர�க�உதாரண சாதிர�க�....    

 
ஞானவாசி�ட"  அறிவான/தசி�தியா	  
தி�வ:?வ	 0ற:  ேதவிகாேலா�தர"  
ஆன/த�திர�   0A/திர�   
3ராகம"  ந%வழி  
தி�வ��பய�  க/தர[4தி  
சிவேபாகசார"  சசிவ�னேபாத"  
நீதிெவ�பா  தி�வ"மாைன  
தி�*கைட*கா��  சிவான/தமாைல  
நால�யா	  த��வராய	  
ப�டண�தா	 பாட%  சிவஞான தீப"   
சிவத�ேமா�தர"  சிவா[4தி விள*க"  
ஒழிவிெலா *க"  க/தரல<கார"  
பிர�;<கWைல  ேதவார"  
ெப�/திர�   ெபா�வ�ண�த/தாதி   
ஆன/த�திர�   அ�ணகிாிய/தாதி  
தி�வாசக"  சி�தா/த சிகாமணி  
 

------------------------------- 
 


