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ப�டாரசா�திர� 

அ�ேபாக ெவ�பா (உைர�ட�) 

தி��கயிலாயபர�பைர� தி�வாவ��ைற ஆதீன� 

இ�ப�திர�டாவ� "�மகாச$நிதான� 

&-ல-& அ�பலவாண ேதசிக பரமாசாாிய (வாமிக) 

க*டைளயி*ட�ளியப, ெவளியிட�ெப-ற�. 

தி�வாவ��ைற ஆதீன� 

கீலக - .ர*டாசி - பரணி 1968 

உாிைம பதி/, விைல 0. 5.00 

ெவளி1� எ� 238 

& நமசிவாய34�தி அ5சக� 

& (�பிரமணிய ேதசிக 34�திக) (இ�ப�ெதா�றாவ� "�34�த�) 

6தலாவ� ஆ�� நிைன/மல4 

----------- 

சிவமய� 

�க�ைர�க�ைர�க�ைர�க�ைர    

 

இ$78 ப�டாரசா�திர� பதினா�"ட� இைண$�)ள�. அ�ேபாக� எ�ப� 

ஒ�றி8 ேதா:$� ஒ�றிய கால�� உளதா� பயி-சியி� மி"தி. ஈ��5 சிவ 

த�ம�தி<� சிவா�பவ�தி<� திைள�� விைள$த பயி-சி நிைலகைள� =>வதாக 

ெவ�பாயா�பா� அைம$தைமயி� அ�ேபாக ெவ�பா என� ெபய4ெப-ற�. 

அறிவி� 6தி45சிேய அ�பவ�. அ�பவ�தா8 விைள�� பயைன ?க4$த நிைல 

அ�ேபாக�. ?கர�ப*ட� எ�ற ெபா�ளி8 வ�வ�. இதைன அ�ளி5ெச:த 

ஆசிாிய4 இ@வாதீன�� 3�றாவ� ப*ட�� எA$த�ளியி�$த & 

அ�பலவாணேதசிக 34�திக) எ�> க�த�ெப>கி�றா4. 

 

இவ4க) சிேவாக� பாவைனயி8 எA$த�ளியி�$�, ெவளிவ$த/ட� அ�கண��� 

தி�/ள���ேதா�றிய க����கைள� த� ெநBசி-"�, பாிபாக6-ற சீட4கC�"� 

உலகவ4�"மாக உைர�"� அைம�பி8 இ5ெச:�*க) அைம$�)ளன ; சிவஞான 
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ேபாத 6தDய ஞான சா�திரFகைள அ�பவ�தி-"� ெகா��வ��ேபா� 

விைள�� ஐயFகைள அக->� 6ைறயி<� அைம$�)ளன. 

 

இ$78 இ�7->�பதிென*� ெவ�பா�களாலாகிய�. தி�/)ள�தி8 ெசறி$� 

எA$த அ�பவFக) சில ெசா-களாலாகிய ெவ�பாவாக ெவளி�ப�தD� ெபா�) 

ஆழ6� உ->ேநா�"$ேதா>� .திய .திய அ�பவFகC� ெதளி/� இைவ சிற�க 

விளF"வ� . 

 

பல காலFகளி8 உ�டான பலவைக அ�பவ� ேத� கFக) நிைற$தி��தD� 

பாட8க) க��தா8 ெதாட4. உைடயன அ8லவாயி�� ெபா�) அைமதி�ேக-ப� 

ெதா"�� ேநா�க� ேபாி�ப$த�வன. 

 

இ$த 78 அ�பவசி�தி�" ஆசாாியைன வணFகி� ெதாடF"கிற�. 6த-க� 

ஆ�மா�கC�" அறி/ விள�க� தி�வ�ளா8 அ�றி விைளயா�. அ�தி�வ�C� 

"�வி� உபேதச�தால�றி� ைக=டா�. உயி4க) த�ைம ஈச��" அ,ைமயாக 

உண4$� உ�ைம அ�. ெச:ய பிறவி நீFக� ெப->� ேபாி�ப� எ:��. 

உயி4க) மலநீ�க6�, இ�விைன ெயா�.� எ:தியவழி த-ேபாதFெக*� 

தி�வ,ையேய சா4$� நி-"�. அ�கால�� உயி4கC�" விைன ஏறாைமயா� 

அ�ள�பவ� ஒ�ைறேய தாரகமாக� ெகா�� சீவி�தி�� "�. சிவ� ேவ> சீவ� 

ேவ> எ�> அறியவராத அ�) அ�பவ அ��வித�தி8 சிவான$த� 

ெப�வாJெவ:தி எ�>� இ�ப� ெப�க இ��"� எ�பன இ$7<) ஆFகாF" 

எAபதி-" ேம-ப*ட பாட8களா8 விள�க� ெப>கி�றன . 

 

விைன�ேபாகFகைள� �:�� அவ-றி8 ெவ>�.� ேதா�றி K� காதD�பவ4-

கC�காக உட-ப->� உலக� ப->� உைடைம� ப->� நீ�"� உபாயFக) 

இ�ப� பாட8களா8 உண4�த�ப�கி�றன. உட8 உலக� விைன� ேபாகFக) 

இைவகைள ம�$தாக உ�வகி��, அ�ம�$ைத அளி�பவ� ைவ�தியநாத� 

ெப�மாேன என� ெதளிவி��, மலேநா: வில"மா-ைற விள�"வன நா-பதி-" 

ேம-ப*ட பாட8க). ஏைனய பாட8களா8 பதிஞான�மிக மலவD நீF"� எ�ப��, 

சீவக�ம�. சிவக�மமா� 6ைற��, விைன கேள மலவD வா*�� எ�ப��, பாிபாக 

6-ேறா4�"� க�ம�ெதாட45சி இ8ைல எ�ப��, ஆதலா8 சிவத� ம�தி ேலேய 

ஈ�ப�க எ�ப��, சிவ� சிவஞானிய4�" உபகார� ப�� 6ைறைம��, நி�திய 

(க�தி8 இ��த-"ாிய இல�கண6�, சிவ�ாிய�, சிவாதீத�, சிவேயாக�, 

சிவேபாக� இவ-றி� இய8.கC� விள�க� ெப>கி�றன. 
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ஆ�மா பாிபாக�தி-"5 ேசாபான கிரமமாக தீ*ைசக) இ�றியைமயாதன. தீ*ைச 

அ�*டான� இைவகளா8 உபாய6� உ�ைம�� ஆகிய சாிையயாதி நா�" 

பாதFகளி� அ�பவ�திற� அறிவி�க�ப�கிற�. இFஙன� இ$ 78 6Aவ�� 

சிவா�பவ�ைதேய ெசா8<தD� அ�ேபாக ெவ�பா என�ப*ட�. 

 

இ$7ைல அ�ளி5ெச:தவ4க) இ�னா4 எ�> விள�கமாக அறிய�=டவி8ைல. 

ஆனா<� 3�றாவ� ப*ட�தி8 எA$த�ளியி�$த & அ�பலவாண ேதசிக4 

அ�ளி5 ெச:ததாக� =>கிறா4க). 3�றாவ� "�34�திகளாகிய அவ4க) 

இய-றிய தசகாாிய�, ச�மா4�க சி�தியா4, உபாய நி*ைட ெவ�பா 6தலான ப�� 

78கைள� ேபால ஆழ6�, அ�பவ6�, அ�ளி�பா�� அைமய� ெபறைமேய 

அ�க����"5 சா�றாகலா�. 

 

அ�றி�� 'தாச சமய� தசகாாியFக) 3�>' என/� '6�மைற?வ< 3வைக� 

ெபா�C�' என/� வ�� ப�டாரசா�திர 7-ெறா"�ைப�� அவ-றி� க��ைத�� 

விள�"� ெச:�*களி8 இ$7- ெபய4 இட� ெபறாைம�� எ�Mத-"ாிய�. 

 

அ�றி�� "அ�ேபாக ெவ�பா'' எ�ப� ைசவசி�தா$த உ�ைமகைள அ�Nதியா� 

க�ட ெபாியவ4 ஒ�வ4 =>� அ�) 7லாக விளF"� எ�ற கா. (�பிரமணிய� 

பி)ைள அவ4க) எA��� இ�க��ைத வD�>���. ஆயி��, ைசவ மர. 

வAவா� ெம:க�டா� ப��� அ�* ேபாத�ைத ெச�னி ேம-ெகா�� 

ெச:ய�ெப-றதா8 இதைன, ப�டார சா�திர�தி� இ>தியி8 ப�ைடேயா4 

ேச4�தன4. 

 

இதைன இ�ப�திர�டாவ� "�மகாச$நிதானமாக எA$த�ளி இ�காைல ஞான5 

ெசFேகா8 ெச<�திவ�� &ல& அ�பலவாணேதசிக பரமாசாாிய (வாமிக) 

க*டைளயி*ட�ளியவ�ண� வழ�க�ேபால ெபாழி�.ைர, க���ைர 

6தDயவ->ட� இ�ப�ேதாராவ� "�மகா ச$நிதான� & (�பிரமணிய ேதசிக 

(வாமிக) அவ4களி� 6தலாவ� ஆ�� "�Nைச நிைன/மலராக ெவளிவ�கிற�. 

 

ெசா8<� ெசய<� அடFகி5 சி$ைத ெசய8பட அதனாேல உயிாினிைமாக அைமவ� 

அ�ேபாக�. அதைன உைர யா� எ���ைர�க இயலா�. ஆயி�� மகா 

ச$நிதான�தி� தி�வ�) இ�$தப, எ�ணி அதைன� �ைண�ெகா�� 
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இ@/ைர�� 7<� ெவளிவ�கி�றன என8 மிைகயாகா�. ஆதலா8 ைசவ�திற� 

ெதாி$த ெபாிேயா4க) இதைன5 சி$ைத ேய-> பய� எ:�வா4களாக. 

 

ஞானOட�திD�$� அ�*ேகாேலா5சி ஆ�மா�கைள உ:வி�"� &ல& 

இ�ப�திர�டாவ� "�மகாச$நிதான� அவ4களி� தி�வ�), "�வ�ளா8 எ�>� 

ந�ைம ஆ* ெகா)Cமாக. 

 

தி�வாவ��ைற          இFஙன�, 

7- 9 - 68.          ஆதீன மகாவி��வா�. 

         ச. த�டபாணி ேதசிக4. 

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

சிவமய� 

அேபாக ெவ�பாஅேபாக ெவ�பாஅேபாக ெவ�பாஅேபாக ெவ�பா    

 

ஆசிாிய வண�க�ஆசிாிய வண�க�ஆசிாிய வண�க�ஆசிாிய வண�க�    

அளி�த க�ைண ய�ேபாக$ த�ைன 

விள�கிெயா� பாவி� விாி�க - /ள�கணி� 

ெம:யாேகா 6�தி நக4 ேமவியசீ4 ந-க�ைண 

ையயா நம5சிவா யா.  1 

 

இத� ெபா�) : உ�ைமேய வ,வானவேன! தி�வாவ��ைற�க� 

எA$த�ளி�)ள சீ4�திைய�� ந8ல க�ைணைய�� உைடய "�நாதேன!! 

நம5சிவாயா!! தி�வ�) எம�" உதவிய அ�பவFகைள விள�கி ஒ� பாவிேல 

விாி��ைர�க அ,ேய� உ)ள�தி8 எ�>� எA$த�ளி யி��பாயாக எ�றவா>. 

 

நம5சிவாயாக�ைணயா8 கிைட�த அ�பவ�ைத விள�கி5 ெசா8ல எ� மன�தி8 

எ�ெபாA�� இ��கேவ��� எ�> ேவ��கிறா4க). 

 

உ�ைம எ�>� அழிவி8லாத�; அைன�தி-"� காரணமாக உ)ள�. காாிய� 

ெபா�)க) அைன��� அழி��. காரண� ெபா�)க) காாிய�தி-" 

6த-காரணமா:, நி�தமா: இ��பன. ஆதலா8 ெம:யா எ�றா4. 
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ேகா6�திநக4 - தி�வாவ��ைற. அ�ைம, ப(/�வ� நீ�� இைறவைன 

அைண�ெதA$த� தலமாதD� இ�ெபய4 ெப-ற�. ேமவிய - வி��பி எA$த�ளிய . 

க�ைணயளி�த என மா>க. அ�பவFகளைன��� இைறவ� தி�வ�) ஒ�றாேன 

அைடவன ஆதD� க�ைணயளி�த அ�பவ� எ�றா4. அறி/ �ைணயாக 

அ�பவி�"� அ�பவFகைள5 ெசா8லா8 விள�"வ� அ�ைமயாகD� அத-" 

ஆசாாிய� தி�வ�ைள ேவ��கி�றா4. 

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

 

அறி� அ�ளா! விைளவ"அறி� அ�ளா! விைளவ"அறி� அ�ளா! விைளவ"அறி� அ�ளா! விைளவ"    

ஆ(-றா4� கி8ைல யறி/ைடைம யாFகர�பா8 

ேத(-றா4� ெக8லா$ ெதாிவா" - மாச-ற 

ந8லா4� கறி/ நட�"மா ெல�க��ைத5 

ெசா8லா:� ெதா��ேத� >ணி$�.  2 

 

இ-) : ஞான ெசா0பமாக இ��ைக��, ஞான�ைத �ைடைம��, மல�தா8 

மா(-றா4�" இ8ைலயா�. சிவெப�மானிட� அறிெவாளி அைமய� ெப-றா4�" 

இ�$த நிைலயிேலேய எ8லா� .ல�ப��. "-றம-ற ந8ல ெபாிேயா4கC�" அறி/ 

இயF"�ப,யாக, என� க��ைத5 ெசா8லாக� �ணி/ ெகா�� ெதா���5 

ெசா�ேன� எ�றவா>. 

 

ஆ( - "-ற�, அஃதாவ� ஆ�மாவி� அறிைவ அநாதிேய ப$தி��)ள ஆணவ 

மல�தி� காாிய�. அவ4க*" அறி/ைடைம எ�>� இ8ைலெய�ப� விள�க� 

ப*ட�. 

 

அர� - சிவெப�மா�. ேத( - ஞானெவாளி. ெதாி/ விள�க�. பளிFகைற�*ெபா�) 

ேபால உலக�தி<)ளன அைன��� சிவன�) ெப-றா4�"� ெத-ெறன விளF"� 

எ�ப� ெதாிவி�க�ப*ட�. 

 

மாச-ற ந8லா4 - ஆணவமல மைற�ப-ற (�தா�மா� க). நட�"மா8 எ�ற� 

அவ4க*"� பய�ப��ப,5 ெசா8லா:� ெதா��ேத� எ�பதா�. 

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

 

#�வி� இ�றியைமயாைம#�வி� இ�றியைமயாைம#�வி� இ�றியைமயாைம#�வி� இ�றியைமயாைம    

ேதா->�ேபா �->� ெதாட4$த "�டதைன 
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மா->�ேபா தி�றா மைற�ேப�$ - ேத->த-" 

ம-ெறா�வ4 ெசா8ல மதி�த�ேபா- றீயமல� 

அ-றவ-"5 ச-"�ேவ யா�.  3 

 

இ - ) : பிறவி�கால�திேலேய உடனி�$� ெதாட4$� வ�� "�*��த�ைமைய� 

ேபா�கிய கால�� மைற�. இ8ைலயாயி��, ெபா�)கைள இ� இ�ன� இ� 

இ�ன� எ�> ெதாிவி�த-" ம-ெறா�வ4 ெசா8ல, அைவகைள மதி�� அறித8 

ேபால� ெகா,ய மல� நீFகிய (�தா� மா�கC�"� ச-"�நாத� உபகார� 

இ�றியைமயாததா� எ�றவா>. 

 

பிறவி� "�ட��"� "�*�� த�ைம நீFகி� க� ெதாி$தா<� ெபா�)கைள5 

(*,யறிவி�க ஒ�வ� ேதைவ� ப�த8 ேபால, மலநீ�க� ெப-ற ஆ�மா/�" 

ஆசாாிய� அவசிய� எ�றவாறா�. 

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

 

உைடைம�� உைடைம�� உைடைம�� உைடைம�� ----    அ&ைம��அ&ைம��அ&ைம��அ&ைம��    

சரமசர ெம�ன� தாி�" 6யிர5 

சரமசர ம�றாக� தF"B - சரமசர� 

ஈச- "ைடைம யிைச$த/யி4 ெதா�டா"� 

மாெசவ4�"� ேபதெமன ம�.  4 

 

இ - ) : இயF"வன/� நி-பன/மாகிய உடைல� தாி�"� உயி4 , அ$த இ� 

நிைலகளி� ேவறாக அவ->) தFகியி��"�. இயF"வ நி-பவான அைவ 

இர��� ஈச��" உைடைமகளா�. அ@/டD-றFகிய உயி4 அ,ைமயா�. 

ஆ�மா�களி8 ஒ�ற-ெகா�> உ)ள ேபத� மல5ேச4� ைகயி� வ�ைம 

ெம�ைமகளா� விைளவதா� என�க��க எ�றவா>. 

 

த�கரணாதிகC� பிற/மாகிய இயF"வன/� நி-பன /� இைறவ-" 

உைடைமக). ஆ�மா எ�>� மீளா அ,ைம எ�பதா�. 

 

இைச$த உயி4 . மல�ேதா� இைய$� அறியாைமயா� மயFகியி�$� ஆசாாிய� 

அ�ளா8 அத� வDெயா�Fகி� தி�வ�ைள5 சா4$தி�$த உயி4 எ�க. 
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எவ4�"� ேபத� மா( எனம� என�=*�க. 

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

 

'�தா�மா ம(பிறவி எ*"ெமன! இ,�# எ�ப"'�தா�மா ம(பிறவி எ*"ெமன! இ,�# எ�ப"'�தா�மா ம(பிறவி எ*"ெமன! இ,�# எ�ப"'�தா�மா ம(பிறவி எ*"ெமன! இ,�# எ�ப"    

ெபாறி�� .ல�� ெபா�$தி5 சக�தி8 

அறி�� ப"தி யறி$� - ெநறியி� 

நட�" 6டலதைன ந�ணியேதா ராவி 

எ��"ெம�ப ெத8லா மிA�".  5 

 

இ-) : க�விகரணFகைள�� விடயFகைள�� ெபா�$தி, உலக�திேல அறிய 

ேவ��வனவ-ைற அறி$�, ஆகம ெநறியி� வ�ண� சிவத�ம� .ாி�� 

ேதக�ைத5சா4$த ஆ�மா மீ*�� உடைல எ��"� எ�ப� "-ற� எ�றவா>. 

 

பதிக�ம� .ாி�� .�ணிய த�ைவ� ெபா�$திய ஆ�மா மீள/� உட8 எ��"� 

என8 ெபா�$தா� எ�பதா�. 

 

ெபாறி - க� கா� 6தDய இ$திாியFக). .ல� - அைவகளா8 உணர�ப�� 

விஷய(கFக). 

 

சக� - ேபாக�தி-காக இைறவ� உதவிய பி�திவியாதி உலகFக). அறி�� 

ப"தியாவன - ெச:வன தவி4வன. ெநறி - சிவத�ம ெநறி. 

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

 

மலநீ�க� ெப/றவ�# ஆ�மேபாத� இ!ைல என!மலநீ�க� ெப/றவ�# ஆ�மேபாத� இ!ைல என!மலநீ�க� ெப/றவ�# ஆ�மேபாத� இ!ைல என!மலநீ�க� ெப/றவ�# ஆ�மேபாத� இ!ைல என!    

பாதாதி ேகச� பர�.ேம னி�>தைன� 

பாதாதி ேகச� பர�.)ேள - ேயதா"� 

தாென�ன ேநா�கி� தைனயறேவ க�டமல 

Kன��ேக யாவியிைல ெய�.  6 

 

இ-) : கா8 6த8 மயிாீறான பர�பி� ேம8 நி�> ஆ�மாவாகிய த�ைன இவ->) 

யா� எ� எ�> ஆ:$�. த�ைன அவ-றி� ேவறாக�க�ட மல நீ�க� 

ெப-றவ��" ஆ�மேபாத� இ8ைலயா� எ�றவா>. 
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ஆ�மேபாத� அக<� எனேவ பதிேபாதேம 6-ப*� நி-"� எ�பதா�. த�ைவ� 

தாெனன மயFகி, ெதளி$�, த�ைன அதனி� ேவறாக�க�ட ஆ�மா பதிேபாத� 

விBசி நி-"� எ�பதா�. 

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

 

அதிகாாிகளாவா� இவ� என!அதிகாாிகளாவா� இவ� என!அதிகாாிகளாவா� இவ� என!அதிகாாிகளாவா� இவ� என!    

பர$த க�வி� பர�ெப8லா$ தானா: 

விாி$த வறிவிைன�� வி*�� - ெதாி$த 

மனேமா ெபாறிேயா ம�விய நா- Nத�(�) 

இனேமாெவ� பா�� கிைச.  7 

 

இ - ) : பல ெபா�)களி<� ெச�> ப-றி� பர$�)ள க�விக) அைன�ைத�� 

தா� என� க��� அறிைவ வி*� , யா� மனேமா ஐ�ெபாறிகேளா நா�" 

NதFகளி� =*டேமா எ�> ஆரா:$� இைவ நான8ல� என� க�ட சாதக��" 

உபேதசி�க எ�றவா>. 

 

உலக6�, க�விகரணFகC� தா� எ�ற அறி/ நீFக� ெப->, அறித- க�வியான 

அ$த�கரணFகC� பிற/� தான8ல எ�>ண4$த சாதகேன உபேதசி�த-"ாியா� 

எ�பதா�. 

 

நா-Nத� எ�ற� ஆகாய� ஒழி$த NதFகைள; அைவ கைள நீFகி� தா� 

அக�டமா: ஆகாயமா: இ��தD�. நா-Nத�தினேமா எ�பா��" இைச எ�ற�. 

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

 

ஆ�ம0ப� �த1ய 2�ற� அபவ� 3ற!ஆ�ம0ப� �த1ய 2�ற� அபவ� 3ற!ஆ�ம0ப� �த1ய 2�ற� அபவ� 3ற!ஆ�ம0ப� �த1ய 2�ற� அபவ� 3ற!    

தாென�ற காய$ தனெத�ற ேபாதாவி 

தாெனா�றி நி�ற�ேபா- சா�ேம - Rெனா�றி 

நி�றவேன ெச�தா னிகJபிணமாF காயமற5 

ெச�றதனா <)ளெதன� ேத>.  8 

 

இ-) : இ�வைர தா� எ�> க�திய - ெசா�ன உட8 ’தன�' எ�ற கால�� 

உயிரான� அதேனா� ஒ�றி நி�ற� ேபால� .ல�ப��. உடெலா� ெபா�$தியவ� 
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இற$தா8 உட8 பிணமா�. அ@/ட8 கழி$� ேபானதா8 உ)ள� உயி4 எனேவ 

ெதளி எ�றவா>. 

 

தா� தா� என வழFகிய உட8 தன� எ�> உணர� ப*டேபா�, உண4பவ�� 

உைடைமயாக� ெகா)பவ�மாகிய உயி4 ஒ�றி நி�ற� ேபால உடD� ேவறாக� 

.ல�ப��. பிாி$த� உயி4. உட8 பிண�. அ@/ட8 நீFகியதா8 உ)ளதாய உயிேர 

நி�திய�ெபா�) என� ெதளிக எ�ப� க���. 

 

உட8 சடமாயி�$��, உயி4 மலமைற�பா8 அதெனா� =,யி�$த கால��� 

தான8லாத உடைல� தாெனன� க�தி வியவகாி�தி�$த�. பி�ன4 தன� உட8 

எ�> த�னி� ேவறாக� த��ைடைமயாக� க�தியேபா� தா� .ல�ப�வ 

தாயி-> எ�ற� ஆ�மதாிசன� =றியதா�. ஆகேவ இ5 ெச:�) ஆ�ம0ப� 

6தDய 3�ைற�� =றியதா�. 

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

 

த�"வ0பத�"வ0பத�"வ0பத�"வ0ப� �த1ய 2�(� 3ற!� �த1ய 2�(� 3ற!� �த1ய 2�(� 3ற!� �த1ய 2�(� 3ற!    

தா�றிாி$� காயேம தானா:� க��6யி4 

ஊ� பிாி$� கா�ட<ட-"�வ$ - தீ� ெபா�$�� 

காயB சடெம�ன� கா�ட8 ெதாிசனமா� 

மா�6ட ெல�ைக(�தி மா�..  9. 

 

இ - ) : ஆ�மா மலப$த�தா8 த�னறி/ மா>ப*�� த��டேல தாெனன� 

க��கி�ற ஆ�மா, அ@/டைல� பிாி$� த�ைனேய கா�ட8 உட<�" 

உ�வமாகிய த��வ 0பமா�. உணவ�$�� இ@/டைல5 சடெமன� க��த8 

த��வ தாிசனமா�. இ@/ட8 அழிவ� எ�> அறித8 த��வ(�தியா� எ�றவா>. 

 

உட8 எ��ைடய�. நா� அத�) வசி�பவ� என ஆ�மா எ�Mத8 த��வ-

0பமா�. உட8 சடெமன� கா�ட8 த��வ தாிசன�. அ� அழி�� என�கா�ட8 

த��வ(�தியா� எ�ப� . 

 

திாி$� - ஆ�மா சி�தா:, உண4�த உண4$�, இ�.�வா: நி-"� த�னிைல 

மா>ப*� எ�க. ஊ� - உட8. உட8 - ேபாகசாதனமான த�வாதியைன�� 

த��வFகC�. தீ� - உண/. 

---------------- 
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நா� பிரம� ஆேக� என!நா� பிரம� ஆேக� என!நா� பிரம� ஆேக� என!நா� பிரம� ஆேக� என!    

காயேம �->� க��� பிரமமல� 

மாயேம �-ற மய�கமா� - ஞாயமா� 

அFகேம ய-றா லக�ற பிரமேம8 

சFகேம யி8ைல� தனி.  10 

 

இ - ) : உடைல�ெபா�$தி எ�Mகிற பிரம�, மல6� அதனா8 ஆகிய மாய6� 

ெபா�$திய மய�க ஞானமா�. நியாயமான உட8 நீFகி� உடைலவி*�� பிாி$த 

பிரம� ேமேல =�த-"ாிய இடமி�றி� தனி�"ேம! எ�றவா>. 

 

பிரம� உடைல� ெபா�$தி நிைல�"மாயி�, உடைல� பிாி$த உயிராகிய பிரம� 

சா4வத-" இடமி�றி� தனி�தி�� "ேம . அ�றி�� மல�ெதா� ெபா�$தி 

மய�க6>ேம! அ� பிரமமா"மா? எ�ப�. 

 

அக� பிரமவாதிக) த�ைம� பிரம� எ�ப4. உடெலா� =,ய அவ4கேள 

பிரமமாயி�, மல க�ம மாையகேளா� பிரம� ெபா�$தி5 (க��க 0பமான 

மய�க�ைத� ெபா�$ �ேம ! உட8 நீFகினா8 பிரம� சா4வி�றி� தனி�தி��"ேம! 

ஆதலா8 நா� பிரம� என8 ெபா�$�வத�றா� எ�ப�. ஞாய� - நியாய� எ�பத� 

ம0உ. சFக� - சா4. அ8ல� ப->�ேகா�. 

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

 

நீ பிரமமானா! வர4ேக5ப" ஏ� என!நீ பிரமமானா! வர4ேக5ப" ஏ� என!நீ பிரமமானா! வர4ேக5ப" ஏ� என!நீ பிரமமானா! வர4ேக5ப" ஏ� என!    

பரம� க�ைண� ப(பதியா: நி�ற 

பிரமனா ென�>மிக� ேபசி8 - வரெமன�"� 

தாதா ெவனவிைறBசி� தாJ$� நி-"� ேபத6ன�(") 

ஏதா மிதைன யிய�..  11 

 

இ - ) : ேமலானவ-றி-ெக8லா� ேமலானவ��, க�ைணேயா� =,ய 

ப(பதி�மான பிரம� நாேன எ�> நீ ேப(வா: ஆயி�, இைறவ� தி�6�. ெச�> 

ெப�மாேன! என�" வரFகைள� ெகா� ெகா� எ�> ேக*"� ேபத� உன�" 

ஏதா:6,��, இதைன விள�கி5ெசா8 எ�றவா>. 
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நீ பிரமமாயி�, நீ ேவெறா�றினிட� வரFேக*ட8 அறி /ைடைமயாகாேத 

எ�பதா�. 

 

ேபத� - பிரம� ெகா��"$தாதா. நா� வாF"� யாசக� எ�ற ேவ>பா*�ண45சி. 

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

 

நா� பிரம� எ�பதா! இழ89 இைவ என!நா� பிரம� எ�பதா! இழ89 இைவ என!நா� பிரம� எ�பதா! இழ89 இைவ என!நா� பிரம� எ�பதா! இழ89 இைவ என!    

ேகானாேன ெய�னி- "றி�திர��F காணாம8 

ேபானேத ய�ேறா .க<Fகா8 - தானான 

வாேற திாிவதற ம�னி- க�ைணெநறி� 

ேபேற �>வ�ெம:� ேப>.  12 

 

இ - ) : நாேன 6த8வ� எனி8, அறிபவனாகிய த�ைன��, அறிய�ப� 

ெபா�ளாகிய சிவ�ைத�� அறியாம8 ேபானேதயா� அ�ேறா! தாேன ஆனப,யா8 

த�மெநறிக) பிறJவனவா�; அரசனாகிய ெப�மானிடமி�$� அ�) வழிேய 

ேபாறான�; அத� வாயிலாக அைடவ� உ�ைமயான 6�தி�ேபேறயா� 

எ�றவா>. 

 

நாேன 6த8வ� எனி� த�ைன�� தைலவைன�� அறிய மா*டாம-ேபா"�. 

அ�றி�� அற�தி-றிாி$� ெகடேந��. இைறவனிடமி�$� ெப>� க�ைண வழியி8 

உ�ைமயான 6�திைய� ெப>வேத நலமா� எ�ப�. 

 

இர��� "றி��� காணாம8 ேபானேதய�ேறா என� =*,� ெபா�) கா�க. 

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

 

இர�:4ெக5டா� ஆதேலா ��தி என!இர�:4ெக5டா� ஆதேலா ��தி என!இர�:4ெக5டா� ஆதேலா ��தி என!இர�:4ெக5டா� ஆதேலா ��தி என!    

த�னைட�� பாழா:� த"ம� பிரமெம�� 

ம�னைட�� பாழாக வ$ததா8 - ���� 

இ�வ�ேம ேகடா யி��ப�ேவா 6�தி 

வரெமன�"5 ெசா8வா: மகிJ$�.  13 
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இ - ) : த� நட�ைக�F ெக*�, த�க அ$த� பிரம�தி� த�ைம�� பாழாக 

ேந4$தைமயா8 இ�வ�� ெக*ட நிைலயா? 6�தி எ�ப�. என�" எ� ேம8 

எ�பைத� ெதாிவி�பாயாக எ�றவா>. 

 

த�னைட�F ெக*�, பிரம�தி� நைட�� பாழாக� ேபாத8 6�தியாகா� எ�ப�. 

 

பிரம� எ�� ம� - பிரம� என�ப�� அரச�. த�னைட பாழாத8 - "�ட� 

இராசவிழி விழி�தா-ேபால ஆ�ம இய8. ெக*�� த�ைன� பிரம� என 

எ�ணி�ெகா�� அைடய ேவ�,யவ-ைற அைடயமா*டா� பாழாத8. 

 

பிரம�தி� நைட பாழாதலாவ� - உயிரா: மல மாைய க�மFகC) சி�கி5 

சி-றறி/� சி>ெதாழி<� உைடயராக மதி�க�ப�த8. வர� - ேமலான�. 

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

 

உயி� பாச�ைத; சா�<" பாசமானா/ேபாலஉயி� பாச�ைத; சா�<" பாசமானா/ேபாலஉயி� பாச�ைத; சா�<" பாசமானா/ேபாலஉயி� பாச�ைத; சா�<" பாசமானா/ேபால    

பதி�� திாிய ைவ�தைனேய என!பதி�� திாிய ைவ�தைனேய என!பதி�� திாிய ைவ�தைனேய என!பதி�� திாிய ைவ�தைனேய என!    

பாச� பதிெய�ன� ப-> மிர�டாக 

நாசேம யி�றி நட�"மா8 - பாசமா:� 

தா�றிாி$� நி�ற தைகைமேபா8 த-பதியா� 

வா�றிாி$� ைவ�தா: மதி.  14 

 

இ - ) : பாச6�, பதி�� என ப->� இ�வைக� ப*� அழிவி�றி நட�"�. 

ஆ�மாவாகிய தா� பாச�ைத5 சா4$� பாசமாகேவ திாி$� நி�ற த�ைமைய� 

ேபால தன�"� பதியாகிய சிதாகாய�ைத�� திாி$� ேபாக ைவ�தைன. இதைன 

ந�" ஆரா:$� பா4 எ�றவா>. 

 

பாச�ப->, பதி�ப-> என� ப-> இ�வைக�ப��. இவ-றி-"� ேக,�>. 

ப-றிைன�ப-றி நி-பதா8 ஆ�மா வாகிய தா�� ப-ற�ப*ட ெபா�) மயமா: 

நி-"�. நா� பிரம� எ�றா8 பாச�ப-றா8 பிரம6� பாசமாக மயFகி நி-க 

ேந�ேம? எ�பதா�. 

 

த-பதியா� வா� - பதி� ெபா�ளாகிய சிதாகாய�. திாி$� - திாிய என5 

ெசயெவென5சமாக� திாி��� ெபா�) ெகா)Cக. 
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--------------- 

 

நாேன பிரம� எனி! சா�பி!ைலயா� என!நாேன பிரம� எனி! சா�பி!ைலயா� என!நாேன பிரம� எனி! சா�பி!ைலயா� என!நாேன பிரம� எனி! சா�பி!ைலயா� என!    

ம�/த�� தானாக ம�னியேதா ராவி 

திாிவா:� தைனயிழ$த சீ4ேபா - ெலா�வா 

வரேன ெயன�க�தி யாF"ன�"� ேக� 

தாிேன �ன�ேக� சா4..  15 

 

இ - ) : இ�வைர, ெபா�$திய உடைலேய தானாக மதி�� அதி8 ",யி�$த உயி4 

த� த�ைம திாி$� த�ைன இழ$தா-ேபால . நாேன பிரம� எ�ெற�ணி உன�ேக 

அழிைவ நீேய ேத,�ெகா�டா8, உன�"5 சா4. ேவ> ஏ�? ெசா8 எ�றவா>. 

 

உடைல5சா4$� உடேல தா� என� ெப�த நிைலயி8 மயFகிய ஆ�மா 

அ@/ட<�"� த�ைன இழ$தா-ேபால, நாேன பிரம� எனி�, நீ ஒ� 

ெபா�ளி8ைலயா�. உன�" ேவ> சார� த�கெதா� ெபா�Cமி8ைலயா� எ�ப�. 

 

ஆ�மா 6த8வைன5 சா4$� இ�.>� எ�பேத 6�தி யாக/�, நீேய பிரம� எனி�, 

பிரம� ேவெறா� பிரம�ைத5 சாரமா*டாைமயா� உன�"5 சா4. ஒ�>மி�றி� 

ெக�வா: எ�பதா�. 

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

 

அறி��#� உட=�#� ேவ(பா:ைர என வினாத!அறி��#� உட=�#� ேவ(பா:ைர என வினாத!அறி��#� உட=�#� ேவ(பா:ைர என வினாத!அறி��#� உட=�#� ேவ(பா:ைர என வினாத!    

நா,ேயா ெவ�ேபா நர�.சீ� ேகாைழேயா 

ேத, ெயைனயறிேய� ேத�Fகா8 - =,யேதா4 

பாதாதி ேகச� பர�ெப8லா நீயான(�) 

ஏதா மறிேவ திய�..  16 

 

இ-) : உட8 நிைலைய உண4��� வாத பி�த சிேல*� ம� 6தDய நா,கேளா! 

=ைரயாகிய எ�ேபா ! க*ட� ப*ட கயி> ேபா8வதாகிய நர�. ம�டலேமா ! 

சீேயா! ேகாைழேயா ! இவ-றி� =*டேமா இவ->) எ� நா� என� ேத, எ�ைன 

அறியமா*ேட� ஆயிேன�. இைவ அைன��� =,ய உ)ளFகா8 6த8 

உ5சிவைரயான இடெம8லா� நீ என எ�Mவதா8 எ�ன பயனா�? இவ->) 

சி���ெபா�) ஏ� ெசா8வாயாக எ�றவா>. 



15 

 

 

உடேல நீ எ�ைபயாயி�, உட8 நா, 6தDயவ-றி� =*ட�. ஆகேவ அவ->) நீ 

எ�. அைவயைன��� சட�. நீ சி��. ஆகேவ நா, 6தDயவ->) சி�� ஏ� ெச�.. 

எ�பதா�. 

 

இ@ெவ�பாவி� 6�னிர�ட,�� சிவஞானேபாத ெவ�பாவி� ப"தியாக 

6�ேனா4 ெமாழிைய� ெபா�ேபா- ேபா-றியனவா�. 

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

 

ஆ�மாைவ� தாிசி�#� �ைறஆ�மாைவ� தாிசி�#� �ைறஆ�மாைவ� தாிசி�#� �ைறஆ�மாைவ� தாிசி�#� �ைற    

த�றமைர ேநா�கி� த"� ேப�F ேக*ெட�ைன� 

க�Tேரா ெவ�ன� க�தி�பி� - ம�,� 

.ற�ப*டா� Nதல�தா4 ேபா->மிைற தாென� 

>ற�ப*டா� ேபால/ைன ேயா4.  17 

 

இ - ) : த� உறவின4கைள ேநா�கி� தன�"ாிய ேப�F ேக*�, எ�ைன� 

க�T4களா? எ�> எ�ணி, பி� ெந�Fகி ெவளி�.ற�ப*டா� ஒ�வ�, N/லகி8 

உ)ளா4 ேபா->� அரச� தா� எ�>ண4�த அ@/ண4/ அைட$தாைன�ேபால 

உ�ைன நீ அறிக எ�றவா>. 

 

தா� மனித சாமா�யன8ல�; இ@U4 அரச� என உண4�த� ெப-றவ� ேபால 

யா� உட8 அ8ல�. உடைல இய�கி விைனகைள ஆ->� உயி4�தைலவ� என 

உண4க எ�பதா� 

 

'எ�ைன�க�Tேரா எ�ன�க�தி� .ற�ப*டா�' எ�ற ப"தி ஐ�.ல ேவடாி� 

எ�ற ப"தி�" விள�கமாக, ஊ�� ேப�� உ-ற ஒ�வ� காணாம-ேபா:, பி� 

ஒ�வ� இ� னா� எ�> உண4�த, 'யா� இ$நக4 அரச�' எ�> உண4$� வ$� 

ேச4$தவைன� ேபால எ� எ�ற ெபா� ைள�த$� நி�ற� . 

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

 

உயி� நீ4கி� உட! உயி� நீ4கி� உட! உயி� நீ4கி� உட! உயி� நீ4கி� உட! சட� என!சட� என!சட� என!சட� என!    

அறி�� ெபாறியி லறியாத ேபா� 
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பிறி�$ த�ேவ பிணமா8 - "றியதைன 

ந*டா4� கறிேவ நட�"ேம யாFகதைன 

வி*டா4� கறிேவர விய�..  18 

 

இ-) : அறி�� இ$திாியFகளா� அறியாத ேபா� உயி4 நீFகிய உட8 பிணமா�. 

ஆைகயா8 அதைன ஆரா:$� பா4. உயிேரா� =,யவ4கC�" அறி/ 

காாிய�ப��. உயிைர� �ற$தா4�" அறி/ளதாேமா? ஆ5சாிய$தா� எ�றவா>. 

 

உயி�ட� இ�$தா8 அறி/ காாிய�ப�� : பிறியி� அறி/ ெசய-படா�. ஆதD� 

ஞாேன$திாியFக) காாிய� படாதேபா� உட8 சடமாயி->. ஆைகயா8 உயி4 நீ 

எ� பைத உண4க எ�பதா�. 

 

அதைன "றி என மா-றி அதைன ஆ:$� பா4 என� ெபா�) ெகா)க. 

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

 

பிற8பிற89 உயி��கி!ைல என!பிற8பிற89 உயி��கி!ைல என!பிற8பிற89 உயி��கி!ைல என!பிற8பிற89 உயி��கி!ைல என!    

ேதா-ற ெமா��கB ெசா<மாவி� கி8லாத 

மா-ற� ெபாறிதன�கா: ம��மா8 - ேபா->� 

உடலகல ைவ�தா4� "யி4 நிைலேமைலய� 

படவ�வ தி8ைலெயன� பா4.  19 

 

இ - ) : பிற�.� - இற�.� ெசா8ல�ப�� உயி��" இ8லாத ேப5(. அைவ 

இ$திாியFகC�காயினவா�. உயிைர�ேபா->� உடைல ேவறாக எ�Mவா4�" 

உயி4 நிைல ேம8 ஐய�பட� =,ய ெதா�>� இ8ைல எ�பைத அறிக எ�றவா>. 

 

ேதா-ற ஒ��கFக) உயி��கி8ைல; இ$திாியFக*ேக. உயிாி� உட8 ேவ> என 

உண4பவ��" உயி4 உடD8 நி-கிற� எ�பதி8 ஐயேமயி8ைல எ�பதா�. 

 

அகலைவ�தா4 - ேவறாக எ�Mவா4. உயி4 நிைல - உயி ��. அ� நிைலெப>� 

த�ைம�� என உ�ைம� ெதாைக யாக விாி�க. உயி4 நி-றD8 ஐயமி8ைல 

என<மா�. 

---------------- 
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உட1னளவான வியாபகஉட1னளவான வியாபகஉட1னளவான வியாபகஉட1னளவான வியாபக� உைடய" உயி� என!� உைடய" உயி� என!� உைடய" உயி� என!� உைடய" உயி� என!    

அFகேம யாவி� கக�.ற�பா லFகெம�� 

சFகம-றா <�ேடா தாி�"மிட - மFக� 

ஒ�ப,�ேத ய�றF "ய4விழிவா லாவி 

ெப�வ,ேவ யாக� ெப>�.  20 

 

இ - ) : உடேல உயி4�" இட�. .ற�பாக உ>�.�களி� =*டமான� நீFகி� 

உயிைர� தாி�"� இட� ேவ>�ேடா ? உட8 ஒ� த�ைமயானத�> ; உய4/ 

தாJ/ கைள�ைடய�. உயி4 ெப�வ,ேவ உைடயதாக� க�த� ெப>� எ�றவா>. 

 

உட8 சிறி� ெபாி� எ�ற ேவ>பா�ைடய�. உயி4 எ�>� ெப�வ,ேவ �ைடய� 

எ�பதா� 

 

உயி4 Nரணமானதா8 எ��த ேதகFக) அைன�தி-"� ஏ-ப ஒ�த நிைல�ைடய� 

எ�க. 

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

 

உயிாிய!ைப ேவேறா�பாய�தா� விள�#த!உயிாிய!ைப ேவேறா�பாய�தா� விள�#த!உயிாிய!ைப ேவேறா�பாய�தா� விள�#த!உயிாிய!ைப ேவேறா�பாய�தா� விள�#த!    

நிைறேவ "ைறைவ நிைற�"ம- றாவி 

"ைறேவ8 நிைற/ ெச:ய� =டா - வறேவ 

ெபாி�B சிறி�6>� ெப-றிெயன ம�ணி8 

வ�ேம சடமா: மாி��.  21 

 

இ - ) : எ�>� Nரணமான ெபா�ேள "ைறைவ நிைறவி�"� ெபா�ளா�. உயி4 

Nரணம�றி� "ைறவானா8 அதைன நிைற/ ெச:ய இயலா�. அ�தைகய உயி4 

ெபாிய உயி4 சிறிய உயி4 என இ�Nமியி8 சடமாக இற$� வ�ேமா? வரா� 

எ�றவா>. 

 

உயி4 எ�>� நிைற$த ெபா�). அதி8 ெபாி�� சிறி�� இ�> எ�பதா�. 

-------------  ¨ 

 

ச�வ வியாபக� சிச�வ வியாபக� சிச�வ வியாபக� சிச�வ வியாபக� சிவசீவ�க>�#8 ெபா�<தா" என!வசீவ�க>�#8 ெபா�<தா" என!வசீவ�க>�#8 ெபா�<தா" என!வசீவ�க>�#8 ெபா�<தா" என!    

ச�./�ேக ய8லா- ச�வ வியாபிெய�ப(�) 

அ�.வியி� மா�க* கடாெத�னி - ன�.த-கF(") 
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உ-றேபா த��வித ம�ேறாதா ெனா@வாம8 

ச-ேற "ைறயி- சட�.  22 

 

இ - ) : எF"மாயி��த8 இைறவ-ேக அ�றி� Nமி யிேல ம�கC�"� ெபா�$தா� 

எனி�, ெபா�$�� என ந�ப� ெதாடFகியேபா� ஆ�மா/� சிவ6� 

அ��விதமாவ� அ�ேறா! இ$நிைலயி8 ஆ�மா ச-> "ைற�மானா8 சடமா� 

எ�றவா>. 

 

ச4வ வியாபக� சிவ சீவ4கC�"� ெபா�$�� எ�ற ேபா�தா� அ��விதபாவைன 

சி�தி�"� : "ைற�மாயி� சீவ� சடமா� எ�ப� க���. 

 

அ��வித நிைலயி8 சி��� ெபா�)க) இர��ேம கல�பன. சி��� சட6� த�6) 

இர�ட-ற நிைலயி- கலவா . ஆதலா� இFஙன� =றியவா>. 

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

 

ஆ�மா�க>�# அறிவி� #ைற�வ�த/ேக" 3(கி�ற"ஆ�மா�க>�# அறிவி� #ைற�வ�த/ேக" 3(கி�ற"ஆ�மா�க>�# அறிவி� #ைற�வ�த/ேக" 3(கி�ற"ஆ�மா�க>�# அறிவி� #ைற�வ�த/ேக" 3(கி�ற"    

நிைறேவ யர�ேபா னிகழ வறிவி� 

"ைறேவ� வ�மா> =ேற8 - ெபாறியி8 

உண4��வா ாி�றி �ணராதா லFக� 

"ண4��மா றி8ைலெயன� ெகா).  23 

 

இ - ) : ஆ�மா�கC�"� அர� ேபால நிைறேவ விளFக அறிவி8 "ைற/ வ�வ� 

ஏ� =>க எனி�, உயி4க) ெபாறிக*" உண4��வாாி�றி உணரா� : 

அ@விட��� ெகா��வ$� ேச4�"� உபாய� ேவறி8ைல என அறிக எ�றவா>. 

 

ஆ�மா�க) உண4�த உண�வனேவ அ�றி� தாமாக உணரா. ெகா��வ$� 

.ண4��வா� உதவி ேவ���. அதனாேல ஆ�மா�க) உண4�த உண�� 

அறிவி� "ைற �ைடயன என�ப�� எ�பதா�. "ண4��மா> - ெகாண4� �மா> 

எ�ப� எ�ைக ேநா�கி ம�உ ெமாழியாயி->. 

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

 

இைறவ/#� சிவசீல��#� உ?ள அநாதி நி�திய ச�ப<த� உண��"வ"இைறவ/#� சிவசீல��#� உ?ள அநாதி நி�திய ச�ப<த� உண��"வ"இைறவ/#� சிவசீல��#� உ?ள அநாதி நி�திய ச�ப<த� உண��"வ"இைறவ/#� சிவசீல��#� உ?ள அநாதி நி�திய ச�ப<த� உண��"வ"    

அைரயைன�ேபா ெல�சாணவன,ைம யாவா4 

அைரய��ெகா� பாேமா வைறயி - லைரயனவ� 
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ஏ/தேல ெச:ய விய�ற பணி ேக*ப�ேபா8 

ஆவ�ேவ யாவி� கணி.  24 

 

இ-) : அரசைன� ேபாலேவ அவன,ைம�� எ�சா� உட�.ைடயவேன. ஆயி�� 

ெசா8<மிட�� அரச��" அ,ைம ஒ�பாவேனா! அரச� ஏ/த8 விைன ஒ�ேற 

ெச:ய, அவ��கிய�ற பணிகைள இய->தேல உயி4�" அணியாவ தா� 

எ�றவா>. 

 

இைறவ� அரச�. உயி4 அ,ைம . இைறவ� ெதாழி8 ஏ/த8. அ,ைமயி� ெதாழி8 

இைறவ� இ*ட பணிகைள இய->த8 . இ�ேவ இவ4கC�")ள அநாதி நி�திய 

ச� ப$த� எ�பதா�. 

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

 

அறி� அறியாைமகளி� த�ைமைய விள�#வ"அறி� அறியாைமகளி� த�ைமைய விள�#வ"அறி� அறியாைமகளி� த�ைமைய விள�#வ"அறி� அறியாைமகளி� த�ைமைய விள�#வ"    

எ8லா� ெபா�*" மிய�றநிைற வாலறிய5 

ெச8லா "ணமத-ேக ேச�மா - ன8லா: 

நிைறேவ யறிவாமா8 நீFகா மல�தி� 

"ைறேவா வறியாைம =>.  25 

 

இ - ) : உலகி<)ள எ8லா� ெபா�)கC�"� அநாதிேய இைய$�)ள பாிNரண� 

கல�பா8, ஆ�ம அறிவா8 அறியெவா�ணாத "ண� எ8லா� ெபா�ளிட��� 

ெபா�$�வதா�. ந8ல சீடேன! பாிNரணேம ஞான� ; 6�தி� கால�தி<� 

ஆ�மாைவ வி*�� பிாியாத ஆணவமல�தி� "ைறேவா அறியாைமேய நீ 

=>வாயாக எ�றவா>. 

 

இயF"வ நி-பவான எ8லா� ெபா�)களிட��� நிைற$�)ள பாிNரண சிவ�தா8, 

பிறரா<� பிற ஏ��களா<� அறியவாராத "ண� அ�ெபா�)கC�"� ெபா�$��. 

நிைறேவ அறி/. மல�தி� "ைறேவா அறியாைம =>க எ�ப� க���. 

 

மல� மைற�பதா: ஆ�ம வியாபக�ைத� த��பதாக இ�) த�ைன�� 

கா*டாதவா>ேபால, மல� த�ைன�� அறிய இயலாததாக இ��"�. அத� 

"ைறேவா நா� மல� தா8 அறியாைம�ைடேய� என உணர�ப�வ�. ஆதD� 
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மல�தி� "ைற/ அறியாைம எ�றதா�. "ைறேவா எ� பதி8 ஓகார� விய�.� 

ெபா�ளி8 வ$த�. 

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

 

உயி��#� #உயி��#� #உயி��#� #உயி��#� #ைற� மல�தா! வ<த" என!ைற� மல�தா! வ<த" என!ைற� மல�தா! வ<த" என!ைற� மல�தா! வ<த" என!    

நிைறேவ- பிறவி நிகA�ேபா தாவி 

"ைறேவ நிைறவத-"� =டா - நிைறேவெபா: 

யFக�ைத ெயா�தF க�வா யறி�மல5 

சFக�தா <-ற ச�4.  26 

 

இ - ) : ஆ�மா நிைறவானதாயி� பிறவிெய��"� ெபாA� அ� 

"ைறவானதாகேவ எ�ண�ப��. அ�றி�� நிைறவத-" மியலாதா�. 

நிைறெவன�ப�வ� ெபா:யான ெம:ைய5சா4$� அதேனா ெடா�� அ@/டலா: 

நி�> .வன ேபாகFகைள அறி�� அளவி8 பய�ப�வதாகிய ஆணவ மல�தி� 

ெசய-ைகயா8 விைள$த ச�ராலா� எ�றவா>. 

 

ஆ�மா பிறவிைய5 சா��ெபாA� "ைறவறிவினதாகேவ "றி�க�ப��. அ�ேபா�� 

நிைறவானெத�ப� ெபா: �டைல ெம: என8 ேபால மல5ேச4�ைகயா8 விைள$த 

ச�ரா� எ�ப� க���. 

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

 

பிறவி நீ�#� உபாய� உண��"த!பிறவி நீ�#� உபாய� உண��"த!பிறவி நீ�#� உபாய� உண��"த!பிறவி நீ�#� உபாய� உண��"த!    

நிைறவா 6யிாி னிைனவா- பிறவி 

�ைறயா: நட�"$ ெதாட4ைப - யிைறயா� 

நில/மறி வானீ�� நீட�ைள5 ேச4$� 

விலகாத த�ேறா வி..  27 

 

இ - ) : Nரணமான உயிாி� அறிவா8 பிறவி இைடயறா� இயF"� ெதாட4ைப பதி 

ேபாத�தா8 நீ�கி சிவக�ைண ைய5 ேச4$� எ�>� பிாியா� க�ைணேய 

தாரகமாக� கிட�பத�ேறா இைறைமயா� எ�றவா>. 

 

பிரவாக அநாதியா: வ�கி�ற பிற�ைப சிவஞான�தா ல>�� தி�வ�ளி8 ேதா:$� 

அதி8 பிாியாதி��பேத சிவ மா"$ த�ைம ெய�ப� க���. 
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உயிாி� நிைனவா8 �ைறயா: நட�"� பிறவி� ெதாட4.. உயி4க) இைடவிடா� 

ஒ�ைற எ�Mவதாேலேய ம> பிற�. எ:�கி�றன எ�ப� மரபாதலா��, அவா 

எ�ப யா4�"� எBஞா�>� தவா�பிற�O�� வி�தாகலா�� பிறவி ேந�� 

எ�ப��, அ� விைன�கட<�ேகா4 �ைறயா� எ�ப�� இைடயறா� நீெராA�"�-

ேபா8 ெதாட4$� வ�� எ�ப��, உண4�தியவா>. இைறயா� நில/� அறி/ - 

சிவெப�மா� உண4�த உ�டான அறி/; சிவஞான�. ெதாட4ைப நீ�ெத�க. 

 

வி. - பிர.. ஆ�மாைவ வி. எ�ற� நீ�க ேவ�,ய வ-ைற நீ��. சாரேவ�,ய 

அ�ைள5 சா4$�, அ�ைள�பிாி யாதி��"� ெச8வ6ைடைம. ெச8வ� கழேல��� 

ெச8வ� உைடயராத8 எ�க. 

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

 

ஆ�மதாிசன� ெச*�� �ைறைமஆ�மதாிசன� ெச*�� �ைறைமஆ�மதாிசன� ெச*�� �ைறைமஆ�மதாிசன� ெச*�� �ைறைம    

இலF"� விள�கF கிலFகாத ேபா� 

�லF" நயன$ �லFகா - இலF"6ட8 

ேதா->�ேபா தாவி �லF" மதைனயற 

மா->�ேபா ��ேடா மதி.  28 

 

இ - ) : எF"� ஒளி K(� விள�" அ@விட�தி8 இ8லாத ேபா� க�M� 

ெதாியா�. அ� ேபால உட8 உ�டா"� ேபா� உயி4 விளFகி� ேதா�>�. உடைல 

அறேவ மா->� ேபா� உயி4 உளதாக மதி�க�ப�ேமா இதைன ஆரா:$� பா4 

எ�றவா>. 

 

விள�கி�$தா8 க�ெதாி��, அ�ேபால உடD�$ தா8 உயி4 ேதா�>�. 

உடD8ைலயாயி� உயி4 காண� ப�ேமா? இதைன ஆரா:க எ�ப� க���. 

 

ஆவி �லF"தலாவ� உண4த8 6தலான உயி4� ப�.களா8 உயி4 இ@/ட<) 

உ�ெட�> அறிய�பட8. 

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

 

விள�ெகாளி க�ெணாளிவிள�ெகாளி க�ெணாளிவிள�ெகாளி க�ெணாளிவிள�ெகாளி க�ெணாளியி! சார ெபா�?க? 9ல8ப:ெமன!யி! சார ெபா�?க? 9ல8ப:ெமன!யி! சார ெபா�?க? 9ல8ப:ெமன!யி! சார ெபா�?க? 9ல8ப:ெமன!    

ேபா�"� வர/� ெபா�$தியேதா4 தீப�ைத� 

தா�" நயன�ைத� தா�காவா� - ேநா�க�ைத 
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உ-றேபா ��டா 6>Fகா*சி ெயா�Tட� 

அ-றேபா தி�றா மத-".  29 

 

இ - ) : ேதா-ற ஒ��கFக) தீப�ைத5 சா4$தி�� கி�ற க�ைண�தா�கா . தீப� 

க�ைண5 சா4$த ெபாA� தா� ெபா�) .ல�பா� உ�டா�. விள�" இ8லாத 

ேபா� க�M�"� கா*சி இ8ைலயா� எ�றவா>. 

 

ேபா�"வர/ - அழி/� ஆ�க6�, அதாவ� அவித<� ெபா��த�ப�த<�. 

----------- 

 

உ�க�வியி� நிைறெவன!உ�க�வியி� நிைறெவன!உ�க�வியி� நிைறெவன!உ�க�வியி� நிைறெவன!    

க�விநிைற வ�ேறா க��Fகா ெல�னி� 

உ�வா:� திகJ$தF ">மா8 - வ�ெம: 

�>�.�"� ேபா�" வரேவ �>த8 

சிற�.� கினியெதன� ேத4.  30 

 

இ - ) : ஆரா�மிட�� க�விகரணFக) நிைறவானைவ அ�ேறா எனி� அைவ 

வ,/ைடயனவாக விளFகி அFேக ெபா�$��. உட�பி8 உ)ள உ>�.�கC�"� 

ேபா�"� வர/� .ண4�.மாகிய ெதாழி8 .ாித8 சிற�பான இனிைம ெபா�$திய 

ெசயெலன� ெதளிக எ�றவா>. 

 

உ�ெவன�ப�வ� க�வியி� நிைறேவ. அதைன இட மாக�ெகா�� உயி4 

உைற��. ேபா�"� வர/� .ண4�.� .ாித8 உ>�.�"5 சிற�பான ெதாழிலா� 

எ�ப� க���. இ5ெச:�) ெம:ெய�ப� உ>�.�களி� =*டமா: உண4/ 

க�வியா:� ெதாழி8 .ாிவதா: இ��ப�. எ�> விள�கியவா>. 

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

 

பிற8பிற8பி� இய!9பிற8பிற8பி� இய!9பிற8பிற8பி� இய!9பிற8பிற8பி� இய!9    

நிைனேவ ெச�ன நிகJத�ைவ� ப-றா 

மனேம மரண ெம�மா8 - கனேவ 

உலகெமன� க�டF ">மரைன5 சார 

வில"மறி யாைம விதி.  31 
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இ - ) : இைடவிடா� நிைனேவ பிற�.. உட�ைப� ப-றா� ஒ�Fகியி��"� 

மனேம இற�. . உலக��) காண�ப�� அைன��� கன/ என, உண4$� 

சிவெப�மா� தி�வ,ைய5சார அறியாைம��, அைவ ப-றிவ�� ஊJ என�ப�� 

விைன�� வில"� எ�றவா>. 

 

பிற�., இற�., கன/ இவ-றி� இய8பறி$� இைறவ� தி�வ,ைய5சார 

அறியாைம நீF"�, விதிவில"� எ�பதா�. 

 

விதி - ஊJவிைன. விதி வDதா: ஊ*�த8 அறியாைமயா� ஆதD� அதைன 

6-=றினா4. 

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

 

அ�"வித மாத/#ாிய கால�அ�"வித மாத/#ாிய கால�அ�"வித மாத/#ாிய கால�அ�"வித மாத/#ாிய கால�    

சிற$த க�வி திகழாவி த�னி8 

பிற$திற$� நி-கி�ற ேபத� - அறி$ெதா�வ� 

அ-றேபா த�ேறா வரனிைறேவா ெடா�றாக� 

ெப-றி�வ தாக� ெப>�.  32 

 

இ-) : விளF"கி�ற ஆ�மாவான� சிற$த க�வியாகிற த�வி8 ேதா�றி�� 

அழி$�� நி-கி�ற ேவ> பா*,ைன அறி$�, ஒ� பாிபாகி மலவாசைன�� 

அ-றேபா த�ேறா சிவ�தி� பாிNரண� த�ைமேயா� ஒ�றா� நிைலைய�ெப>� 

எ�றவா>. 

 

ஆ�மா மலம-> பிற� பிற�ப-றால8ல� சிவ�ேதா� ஒ�றா$ த�ைம எ:த 

இயலா� எ�ப� க���. 

 

திகJ ஆவி - அறி/�வா: விளF"கி�ற ஆ�மா. சிற$த க�வி – விைன� 

ேபாகFகைள� �:�� ஒழி�பத-காக இைறவனா8 உதவ�ெப-ற க�வியாகிய 

உட8. ேபத� எ�ப�� நா�" 7றாயிரமான ேயானி ேபதFக). அர� நிைற/ - 

சிவைன�ேபால எF"Fகல$� எ�>� இ��"� த�ைம. ஒ�றாக - அநி�தியமா:� 

கல$�. 

------------- 
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#ணி#ண4களி� இய!9#ணி#ண4களி� இய!9#ணி#ண4களி� இய!9#ணி#ண4களி� இய!9    

"ணி"ண�தி� ற�ைம "றி�த ேப4� க�ேறா 

ெவM6யிாி� ற�ைம யிய8பா� - "ணியி� 

திறேம மயமா"B ேச4"ண�தி� ற�ைம 

"ைறயா5 ெசயலாக� ெகா).  33 

 

இ-) : "ண"ணிகளி� ேவ>பா*ைட ஆரா:$தவ4 கC�க�ேறா அதைன� 

பா4�கி�ற உயிாி� இய8. ேவறாக� ேதா�>�. "ணியி� த�ைம வ,வாக/�, 

"ண�தி� த�ைம "�றாத அ�"ணியி� ெசயலாக/� ெகா)க எ - >. 

 

"ண"ணிகைள ஆராயி� உயிாிய8. விளF"�. "ண�. "ணியி� ெசய8. "ணி - 

வ,/ எ�பதா�. 

 

"ணி - "ண�ைத�ைடய ெபா�). "ண� - ெபா�) த�ைம. 

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

 

#ண#ணிக? ஒ�ேறயாத!#ண#ணிக? ஒ�ேறயாத!#ண#ணிக? ஒ�ேறயாத!#ண#ணிக? ஒ�ேறயாத!    

"ணி"ணம ெத�ன� "றி�"Fகா- ேபத� 

எணிலைவ� ெமா�றா யி��"� - நணியறியி8 

நீாி- "ளி4ைம நிகJப,க� �)ெளாளி�� 

ஆ��" ேநரா மறி.  34 

 

இ-) : "ணி எ�>� "ண� எ�>� இைவ த�6) ேபத� ஆ�மிட��, 

இைவயிர��� ஒ�றாகேவயி��"�. கி*, ஆராயி� நீாி8 "ளி45சி��, ப,க�தி8 

ஒளி�� ேபால அைனவ��"� அேபதமாதேல ச�மதமா�. இதைன அறிக எ�றவா>. 

 

"ண"ணிகC) ேவ->ைமேயயி8ைல எ�பதா�. 

 

எ�ணி8 எ�ப� எணி8 என/�, ந�ணி எ�ப� நணி என/� ெதா"�த8 விகார� 

ெப-றன. 

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

 

மாையயினீ4க8 பிறவியி!ைல என!மாையயினீ4க8 பிறவியி!ைல என!மாையயினீ4க8 பிறவியி!ைல என!மாையயினீ4க8 பிறவியி!ைல என!    
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மய�ைத� "ணேம ம�வ மயம5 

ெசயைல ய�சாி�க5 ெச:� - மயைலயய 

லா�"� ேபா த$த மயமா யரன�ைள 

ேநா�"த-"5 ேச� 6ைற.  35 

 

இ - ) : வ,ைவ� "ண� ெபா�$த, அ@வ,/ விைனகைள5 ெச:ய� W���. 

மய�க�ைத� த�னி� ேவறாக� பிாி�த ேபா�, பிாி�க�ப*ட அ$த (�தமயமான 

ஆ�மா வி� வ,ேவ த� வ,வாகிய சிவ� த�ன�ைளேய ேநா�க5 ெச:வ�. 

இதைன ஆ:க எ�றவா>. 

 

மல மாையகைள� பிாி$த கால�� இைறவ� ஆ�மாவி- கல$� நி�> அ�ைளேய 

ேநா�க5 ெச:வ4 எ�பதா�. 

 

மய� - வ,வ�. "ண� - சா��விகாதி "ணFகளாகிய த�ைம. ெசய8 - ந8விைன�� 

தீவிைன�மாகிய க�மFக). 

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

 

ஆ�மா விைனகளி/ பிாி<தகால�ேத �ஆ�மா விைனகளி/ பிாி<தகால�ேத �ஆ�மா விைனகளி/ பிாி<தகால�ேத �ஆ�மா விைனகளி/ பிாி<தகால�ேத ��தி எ*"ெமன!�தி எ*"ெமன!�தி எ*"ெமன!�தி எ*"ெமன!    

ெசயேல பிற�பிற�ைப5 ெச:�B ெசயD� 

மயேம ய�வாக ம��B - ெசய�மய�ைத 

ெயா�தேபா த�ேறா />� பிறவி மாறிய�� 

6�தியிைன5 ேச� 6ைற.  36 

 

இ - ) : க�மFகேள பிற�பிற�ைப விைளவி�பன. அ5 ெசய8களி� மயமாகேவ 

ஆ�மா நிைலெப>�. க�ம6� அதைன ?க�B சாதனமாகிய த�கரணFகC� 

=,ய ேபா� தா� பிறவி��டா�. இ$நிைல மாறி அ�ைள5சாாி� 6�தியிைன 

எ:��. இ�ேவ 6�திைய எ:�� 6ைறயா� எ - >. 

 

மலக�மFகைள நீFகியேபா� 6�தி��டா� எ�பதா�. 

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

 

சிவதாிசன� சி�தி�#�ைறயி"வா� எனசிவதாிசன� சி�தி�#�ைறயி"வா� எனசிவதாிசன� சி�தி�#�ைறயி"வா� எனசிவதாிசன� சி�தி�#�ைறயி"வா� என!!!!    

த�ைன�தா ேனா�கி� த"F"ணிேயா ெடா�றின�� 

ம�ைன�தா ேனா�க வ�ம�ேறா - /�னி�தா� 
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எ�னறிவா ெல8லா மறி$ேத ெனனெவா�வ� 

ெசா�னதனா- ேபதமேதா ெசா8.  37 

 

இ - ) : ஆ�மாவாகிய த�ைன�தாேன ஆ:$�, த�க "ணி�ெபா�ளாகிய 

த�வாதிகேளா� =,�, தி�வ�ேள வ,வான சிவெப�மாைன�� தாிசி�க ேந��. 

நிைன��� பா4�� எ�னறிவா8 யா� எ8லாவ-ைற�� அறி$ேத� என ெசா�ன 

அதனாேலேய மல நீ�க� விைள�ேமா? விைளயா� எ�றவா>. 

 

த�ைன�� தைலவைன�� தைடகைள�� ஆராய5 சிவதாி சன� நிைலெப>�. 

அFஙனம�றி யா� அைன��� அறி$தி��கிேற� என எ�ணினா8 ம*�� 

மலமகலா� எ�பதா�. 

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

 

சி�தாகிய ஆ�மா சிவ�ைத;சார உய�வைட�� என!சி�தாகிய ஆ�மா சிவ�ைத;சார உய�வைட�� என!சி�தாகிய ஆ�மா சிவ�ைத;சார உய�வைட�� என!சி�தாகிய ஆ�மா சிவ�ைத;சார உய�வைட�� என!    

வி�ேதா டடF"6ைள Kாிய�தா8 வி��மைத 

ஒ�ேத யடFகி �>ம�ேறா - சி�ைதெயா�� 

நி�றேதா ராவி நிகJசிவ�ேதா ெடா�றாக5 

ெச�ேற> ெம�ன� ெதளி.  38 

 

இ - ) : விைதயி8 6ைள அடFகியி��"�, விைத�� Kாிய�தா8 அ�6ைளைய 

ஒ�� அத�) அடFகிேயயி�� "�. சி��� ெபா�ளா: அறிெவா�� அடFகிய 

ஆ�மா சிவ�ேதா� கல�க5 ெச�> உய4பதவி உ>� என� ெதளிக எ�றவா>. 

 

வி�தி8 6ைள��, 6ைளயி8 வி�தி� Kாிய6� அடFகி யி��ப�ேபால, 

ஆ�மாவினிடமாக5 சிவ� பிரகாசி�கி�, ஆ�மா 6�தி எ:�� எ�பதா�. 

----------- 

 

மல;ேச��ைகயிேலேய பிற89 என!மல;ேச��ைகயிேலேய பிற89 என!மல;ேச��ைகயிேலேய பிற89 என!மல;ேச��ைகயிேலேய பிற89 என!    

பிற�பிற�பா� ெப�த�ைத� ேப(Fகா Xச� 

சிற�.ைடய னாதDனா- ெச8லா - மைற�பா� 

மலேம சட6யி4�" மாறா� பிற�பா� 

இைலயா ெலவ4�"மிைல யா�.  39 
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இ - ) : பிற�. இற�பாகிய ெப�த நிைலைய�ப-றி� ேப(Fகா8, ஈச� 

சிற�.ைடய� ஆதDனா8 அவைன� ப-றிய நிைல ெச8லாவா�; ஆ�மாைவ 

மைற�� நி-"� மல� சட�ெபா�ளா�; அதனா8 ஆ�மா�கC�" இைட யறாத 

பிற�.�டா�; மலமி8ைலேய8 பிற�.� இ8ைலயா� எ�றவா>. 

 

ெப�த நிைலயி8 6�தி�" ஏ�வாகிய சிவ�ைத�ப-றி அறித8 ெச8லாவா� ; 

சடமாகிய மல� உ)ளவைர பிற�.��; அ� நீFகி8 பிற�. இ8ைல எ�ப� 

க���. 

 

ெப�த� - மல மாைய க�மFகளா- க*��ட நிைல. ஈச��")ள சிற�. - 

அநாதிேய மலமாையகளி- க*��ணாைம. சட� - அறிவிலா�ெபா�). இைலயா8 

எ�பத-" எAவாயாக� பிற�. எ�பைத வ�வி��� பிற�. இைலயா னா8 

என�ெபா�) ெகா)க. 

---------- 

 

மலமாையக? 3&ய ேபா" பிற89�டா� என!மலமாையக? 3&ய ேபா" பிற89�டா� என!மலமாையக? 3&ய ேபா" பிற89�டா� என!மலமாையக? 3&ய ேபா" பிற89�டா� என!    

மலேம க�வி ம�வா ப(வி� 

"லேம பிற�பிற�ைப� =டா5 - ெசா<மிர��� 

ஒ�தேபா த�ேறா />� பிறவி ெயா@வாம8 

ைவ�தேபா தி�றாக ம�.  40 

 

இ - ) : மல�ைத�� க�வியாகிய த�கரணFகைள�� =டாத ஆ�ம� =*டFக) 

பிற�ைப�� இற�ைப�� ெபா�$தமா*டா . உயி4க*" அைவயிர��� வ$� 

ஒ��� =,ய ேபா� அ�ேறா பிறவி ெபா�$��. அைவ ெபா�$தாதேபா� பிறவி�� 

இ8ைலயா� என எ� எ�றவா>. 

 

மல6�, மாயாகாாியமான க�விகC� =,� பிற�.� டா�; இ�ேற8 இ�றா� 

எ�ப� க���. 

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

 

பிறவி ந�ைமபய8பெதன!பிறவி ந�ைமபய8பெதன!பிறவி ந�ைமபய8பெதன!பிறவி ந�ைமபய8பெதன!    



28 

 

ஆவி�" ந�கா மாிய பிற�பதைன 

ஆவி� கிைலெய� றைறவெத� - ேம/� 

மல�பிணிைய� தீ4�" ம�$தா லத-கிF 

கிைல�பிணிம- ெற�னா மிய�..  41 

 

இ - ) : ஆ�மா�கC�" ந�ைம .ாிவதான பிற�ைப அைவக*" இ8ைலயா� என� 

ேதவாீ4 ெசா8<வெத�ேன! அ�பிறவி மலேநாைய� ேபா�"� ம�$தாமாதலா8 

அத-" இF"� பிணி�. இ8ைல எ�> ெசா8ேல�. நீேய உண4$� ெசா8 

எ�றவா>. 

 

பிறவி எ�ப� மலவD வா*�� ம�$� ேபா8வதாகD� அ�பிறவி� பிணி�. 

இ8ைல எ�ேன�. ந�றாக உண4$� உைர எ�பதா�. 

 

பிணியிைல எ�ற� அ�ம�$தாகிய பிறவி�" ேநாயி8ைல இய�றவாேற தி�வ�) 

இ�$த வ�ணேம ஆ�மா�கைள� ெபா�$�� எ�றவா>. 

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

 

உயி��#8 பிறவி உயி��#8 பிறவி உயி��#8 பிறவி உயி��#8 பிறவி இய!பாக இய!பாக இய!பாக இய!பாக ----    இைறவ� த�வா� என!இைறவ� த�வா� என!இைறவ� த�வா� என!இைறவ� த�வா� என!    

உயி4�"� பிறவி �>மிய8பா ெல�>� 

மய�க மத-கிய8பா: ம��� - இய�"மர� 

தாென� த�வா� த"6ண4ைவ� தாரணிேம8 

ஊென� த�வா �ைர.  42 

 

இ - ) : உயி��"� பிறவி இய8பாகேவ ெபா�$��; அத-" மாையயா8 மயF"� 

நிைல�� இய8பாகேவ ெபா�$ ��; இய�"� சிவ� ஏ�? இ@/லக���த�க 

ஞான�ைத� த�வத-காக உடைல�த/வா� எ�ப�� எ�ன? உைர�பா யாக 

எ�றவா>. 

 

ஆ�மா�கC�"� பிற�.�, மைற�.�, மய�க6� இய8 பாதD� இைறவ� 

ெச:�� உபகார� எ�ன? என வின/ வத� வாயிலாக5 சடமானவ-ைற� =*ட 

ஒ�வ� ேவ��� எ�பைத விள�கியவா>. 

--------------- 
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விைன Aக�;சி�# மல8பிணி8ேப காரண� என!விைன Aக�;சி�# மல8பிணி8ேப காரண� என!விைன Aக�;சி�# மல8பிணி8ேப காரண� என!விைன Aக�;சி�# மல8பிணி8ேப காரண� என!    

பிணி�ேகா ம�$ததைன� ெப-றவ4�ேகா ெவ�னி8 

பிணிேய ம�$ைத� பிணியா- வணி�6யி4 

Kேண ய�$தா வியாதிேயா ெடா�றாக� 

NM�ேபா ��டா� ெபாசி�..  43 

 

இ - ) : ம�$� ேநா:�கா? ேநா��டவ4�கா? எனி� ேநா: ம�$ைத� 

க*��ப��தா� ; உயி4கேளா ம�$ைத Kணாக உ�ணா; உயி4க) 

மல�பிணிேயா� ஒ�றாக� NM� ேபா� ?க45சிக) விைளவ�வா� எ�றவா>. 

 

ேநா: ம�$��" ேநாயாகா�. உயி4க) பயனி�றி ம�$ைத உ�ணா ; ஆகேவ 

உயி4க) மலமாையகளாகிற பிணிேயா� ஒ�றான ேபா� விைன�ெபாசி�.க) 

உ�டா கி�றன. ஆகேவ பிற�. எ��ம�$� மலமாையக) நீFக அளி�க�ப�வ� 

எ�பதா�. 

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

 

உயி�� மல�� ஒ�( 3&னால!ல" ெப�தநிைலயிைல என!உயி�� மல�� ஒ�( 3&னால!ல" ெப�தநிைலயிைல என!உயி�� மல�� ஒ�( 3&னால!ல" ெப�தநிைலயிைல என!உயி�� மல�� ஒ�( 3&னால!ல" ெப�தநிைலயிைல என!    

பிணி�ேகா ம�$ததைன� ேபறா" மFக$ 

தன�ேகா பிறி�ெதா�ைற5 சா-றி� - கன�கவிைவ 

ச$தி�தா ல8லா8 தாியா �யி4மல6� 

இ$தவா றா"ெமன ெவ�.  44 

 

இ - ) : ம�$� பிணி�ேகா ? அதைன� ெப->)ள உட<�ேகா? ஒ�ைற� பிாி��5 

ெசா8D�, உயி4 உடைல5 ச$தி�தால8ல� பிணிைய எ:தா�. உயி�� மல6� 

ஒ�> =,னால8ல� ெப�த நிைலயாகிற பிணி எ:தா� எ�> இ@ வா> எ�Mக 

எ�றவா>. 

 

பிணி�கா - உட<�கா ம�$�. உட8 உயிெரா� ேச4$தா ல8ல� பிணி எ:தா�. 

அ�ேபால� தா� உயிைர மல மாையகளாகிற பிணி சா4$தால8ல� ெப�தநிைல 

எ:தா� எ�பதா�. 

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

 

ஆ�மா மல�ெதா:சாஆ�மா மல�ெதா:சாஆ�மா மல�ெதா:சாஆ�மா மல�ெதா:சா�<" அத�மயமா* நி/ற!�<" அத�மயமா* நி/ற!�<" அத�மயமா* நி/ற!�<" அத�மயமா* நி/ற!    
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பளிFெகாளிேய வ�ன�ைத� ப-றி� பளிF" 

விளF"தைல5 ெச:யா விதிேபா8 - களFகமல� 

�-றேபா தாவி �>மலமா:� தீ�பிறவி 

ப-றிநி-" ெம�றதைன� பா4.  45 

 

இ - ) : பளிFகி� ஒளியான� வ$த��த வ4ண�னத� ப-றி� பளிFைக� கா*டா� 

அ�ேபால , ஆ�மா களFக மாகிய மல�ைத5 சா4$த ேபா� மலமா:� 

பிறவிைய�ப-றி நி-"�. இதைன ஆ:$� பா4 எ�றவா>. 

 

ஆ�மா ெவ�பளிF" ேபால5 சா4$த மலமாையயி� த�ைமைய� ெப->� 

பிறவியைட�� எ�பதா�. 

விதி - 6ைறைம. களFக� - "-ற� , கைற. 

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

 

மலநீ�க�மலநீ�க�மலநீ�க�மலநீ�க�    உயி��# அழகா� என!உயி��# அழகா� என!உயி��# அழகா� என!உயி��# அழகா� என!    

தனி�" மல6$ த"6யி� ெமா�றா: 

நிைன�க� பிறவி நிைலயா� - அைன�திைன�� 

உ-> நட�ப �>மலேம யாFகதைன 

அ-றி�வ தாவி� கணி.  46 

 

இ - ) : உயி�� மல6� ஒ�றான கால��� பிற�. நிைல�� நி-பதா�. க�மFக) 

அைன�ைத�� ெபா�$தி உயி4க*"� ெபாசி�N*, நட�ப� மலேம . அ�மல�ைத 

யக->வேத உயி��" அணியா� எ�றவா>. 

 

மல நீ�கேம உயி��" அணி. மல5ேச4�ைக விைன� ெபாசி�.�" ஏ�வாகிய 

பிற�.�" ஏ.�வா� எ�ப� க���. 

 

தனி�"� மல� - ப-றா� சடமா: நி-"� மல�. த"� உயி4 - மல�ைத�� நீFகி� 

தி�வ,சா�� த"திெப-ற உயி4; அதைனவி*� எ�க. அணி - அணிேபா8வதா�. 

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

 

அநாதி மலெப<தனாைகயிேலேய பிற89 என!அநாதி மலெப<தனாைகயிேலேய பிற89 என!அநாதி மலெப<தனாைகயிேலேய பிற89 என!அநாதி மலெப<தனாைகயிேலேய பிற89 என!    

அனாதி மலெப$த னாைகயினா ல�ேறா 
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பினாதித�� ேபாக� ெப>த - லனாதிமல� 

=*டேம யி�ேற- "றி�தமல நா�"6� 

ேனா*டேம ய�ேறா /ண4.  47 

 

இ - ) : ஆ�மா , அநாதிேய மல�தா-க*��டவனா தலா ேலேய பி� 

த�வாதிகைள� ெப>த8. அநாதி மல� ெதா� =டானாயி� த� கரண .வன 

ேபாகமாகிற நா�" மலFகC� 6தDேல ஓ,வி�ம�ேறா ? எ�றவா>. 

 

மல5ேச4�ைகேய த�வாதி நா�ைக�� ெப>த-" ஏ�. அஃதி8ைலயாயி� 

த�வாதிகளி� ேச4�ைக�� உளவாகா எ�பதா�. 

 

பி� த�வாதிேபாக� என� பிாி���=*, த� 6த8 ேபாக� ஈறான நா�" மாேயய 

மலFக) என� ெபா�) ெகா)க. மாேயயFகC� ஆ�மாவி� வியாபக�ைத மைற� 

பனவாகD� மல� என�ப*டன. 

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

 

ேகவல சகல நிைலக? இைவயா� ேகவல சகல நிைலக? இைவயா� ேகவல சகல நிைலக? இைவயா� ேகவல சகல நிைலக? இைவயா� என!என!என!என!    

6�ெபா�*" மி�றா ெமாழி�Fகா8 ேதா-ற�பி� 

த�பறேவ நி�> தனி�"மா8 - எ�ெபா�C� 

ஒ�றா"� ேபாதF "தி�" 6யி4மலமா: 

நி�றா4� கி�ேவ நிைல.  48 

 

இ - ) : ெசா8<மிட�� பதி ப( பாசமாகிய 3�> ெபா�)க*"� ேதா-ற-

மி8ைலயா�. பி� அைவ தவறி�றி நி�> தனி�ேத நி-"�. ப(பாசFக) 

அைன��� ஒ�றா"� ேபா� உயி4 பிற�ைப எ:��. மல�ைத5 சா4$� மல மாேய 

நி�ற சகலா�மா�களி� நிைல இ�ேவயா� எ - >. 

 

6�ெபா�)கC� அநாதி நி�தியமானைவ. ப( பாச� ேதா� =,� பிற�"�. 

பாச�ேதா�சா4$� பாசமா: நி-"� இ�ேவ ஆ�மா�களி� நிைல எ�ப� க���. 

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

 

உட/ப/(� கழிய8 பிறவிய(� என!உட/ப/(� கழிய8 பிறவிய(� என!உட/ப/(� கழிய8 பிறவிய(� என!உட/ப/(� கழிய8 பிறவிய(� என!    

சFக�தா <-ற தனி�பிறவி சFகமல� 

அFக�தா �-ற வைகய�ேறா - வFக$தா� 
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ேபா�"வேத யாக� ."$ததா$ தீ�பிறவி 

யா�"த-ேக யாகா தறி.  49 

 

இ - ) : தனி�த பிறவி மல5ேச4�ைகயா8 உ-றைவ; =*ட�ப*டதான மல� எ��த 

உடலா� அைட$தத�ேறா! உட8 கழி�க�ப�வதாக வ$த ெகா,ய பிறவி விைளயா 

எ->. 

 

மல5ேச4�ைகயா8 வ$த பிறவி த�வாதி மாேயயFக) நீFக� பிறவி இ8ைலயா� 

எ�ப� க���. 

 

சFக� - ேச4�ைக . சFகமல� - =*ட�ப*ட மாயாமல�. உட-ப-> நீFக� 

பிறவிய>� எ�பதா�. 

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

 

காம�ேம! இ;ைசெகா?ள மலமாையக? விைள�� என!காம�ேம! இ;ைசெகா?ள மலமாையக? விைள�� என!காம�ேம! இ;ைசெகா?ள மலமாையக? விைள�� என!காம�ேம! இ;ைசெகா?ள மலமாையக? விைள�� என!    

காயேம D5ைச�ற� கா*,ய� தீயமல� 

மாயேம யாமா� மலம�ேறா - வாயேதா4 

ஈச�ேம D5ைச யிைசவத-ேக நி�ற/ட8 

வாசேம யாFகா-கா ம�.  50 

 

இ - ) : அ�ேளயாய ஒ�ப-ற சிவபர�ெபா�ளி� ேம8 அ�. ெகா)Cவத-காகேவ 

இ�$த இ@/ட8 ம�மத��" இடமானா8, ஆணவமல� உட8 மீ� வி��ப� 

விைளய5 ெச:த�; அ�மல� அறிய�படாத மாயேமயா� அ�ேறா! எ�றவா>. 

 

இைறவைன வணFக� கிைட�த உட8 ம�மத��" இட மாயி� அதனா8 

விைளவ� மலகாாியமான ேதக�ப-றா�. மலேமா தா�� அறிய�படாம8, விைள/� 

அறிய�படாம8 இ��ப� எ�ப� க���. 

 

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

 

மலேநா* நீ4க� தகரணாதிகேள ம�<ெதன!மலேநா* நீ4க� தகரணாதிகேள ம�<ெதன!மலேநா* நீ4க� தகரணாதிகேள ம�<ெதன!மலேநா* நீ4க� தகரணாதிகேள ம�<ெதன!    

மலேம பிணி�ட< ம-றதேனா �-ற 

"லேம8 ம�$ேத� => - பலம�$� 
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ேதா->� பிணி�"� �ட4$�டனா: நி-ப�ேபா8 

மா->$ த�ேவ ம�$�.  51 

 

இ - ) : 3லமல� ேநா:; த�கரணாதிக) அ�மல� ேதா�வ$த =*ட�; அFஙனமாக 

ேநா: தீ4�"� ம�$� எ�? =>வாயாக எனி�, உ�டாகிற வியாதி�"� பலவைக 

யான ம�$�க) ெதாட4$� உடனாகேவ இ��ப� ேபால மலவ�ைமைய மா->� 

த�கரணாதிகேள ம�$தா� எ->. 

 

த�ேவா�-ற "ல� - த� கரண .வன ேபாகFக). 

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

 

காயேம ம�<ெதன!காயேம ம�<ெதன!காயேம ம�<ெதன!காயேம ம�<ெதன!    

க�ம ம�$� க�விமல$ தானா: 

ம�விவ� ெம�னி� ம�வா� - ப�க� 

க�வித�� ேபாகF க�மமா- காய 

ம�/ம�$ ெத�ன மதி.  52 

 

இ-) : க�மமல� ம�$�. க�வி மல� இைவ தாமாகேவ உயி4கைள� ெபா�$திவ�� 

எனி�, அைவ சடமாதD� தாேம ம�வா ; க�வாகிய த� ேபாக�ைத� ப�க� 

க�மFக) விைளகி�றன. ஆகேவ உடேல ம�$� எ�> உண4வாயாக எ�றவா>. 

 

க�மFகC�, மல6�, ம�$��, க�வி�மாகா; க�ம� எ�ப� த�ேபாக�ைத ?கர 

விைளவதா�; காயேம உ�M� ம�$தா� எ�ப� க���. 

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

 

அர� காய�ைத ைவ�" மல<த�ைன அ:8பா� என!அர� காய�ைத ைவ�" மல<த�ைன அ:8பா� என!அர� காய�ைத ைவ�" மல<த�ைன அ:8பா� என!அர� காய�ைத ைவ�" மல<த�ைன அ:8பா� என!    

ஊ*� ம�$ைத �>�பிணி�"� காய�ைத 

வா*,யேதா4 பா�திரமா: ைவ��மிக� - =*,� 

ெகா��பா� ம���வ� ேபா- ெகா�டமல$ த�ைன 

ய��பா னரென� றறி.  53 
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இ-) : உ>கி�ற ேநா:�" உ�பி�"� ம�$ைத உடைல� ெகா)கலமாக ைவ�� 

மிகம�$ைத� =*,� ெகா��"� ைவ�தியைன�ேபால5 சிவெப�மா� உயிைர� 

ப-றிய பிணியாகிய மல�ைத அழி�ப� எ�றவா>. 

 

உடைல இடமாக�ெகா�� ம�$ைதR*,� பிணி தீ4�"� ம���வ� ேபால 

ைவ�திய நாத�ெப�மா� அ��த உடைல இடமாக�ெகா�� மலேநாைய 

வா*�வ� எ�ப� க���. 

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

 

தா�#� ேநா*�#� த�ம�<தாதா�#� ேநா*�#� த�ம�<தாதா�#� ேநா*�#� த�ம�<தாதா�#� ேநா*�#� த�ம�<தா? ? ? ? பிணி ேபா�#� ம�<தா என!பிணி ேபா�#� ம�<தா என!பிணி ேபா�#� ம�<தா என!பிணி ேபா�#� ம�<தா என!    

தா�"� பிணி�"� த�ம�$ேத லாவி�-றF 

=�" மறிவி <>ம�ேறா - ேபா�" 

ம�$ேத- பிணியகD� மா> 6யி4�"� 

ெபா�$�மிய8 ப�ேற .க8.  54 

 

இ-) : உயிைர�தா�"� ேநாயாகிய மல�தி-"� ெகா��" ம�$தாயி�, அ�ம�$� 

உயிைர� ெபா�$தி, ஆ�மாைவ ஊ�க�ப���கி�ற அறிவி8 ெபா�$�வதா�. 

பிணிைய� ேபா�"மளவி8 பய�ப� ம�$தாயி� ேநா: அக�ற/ட� அ�/� 

ெக��. உயி�ட� எ�>� ெபா�$ �� த�ைம�ைடயதாகா�. நீ ெசா8 எ�றவா>. 

 

மல� உயிைர�ப-றி நி�> ந-சா4.� நமசிவாயசி$தைன �� மாறியேபா� வ$� 

தா�"வ�. அத-"� த�� ம�$ தாயி� உயிேரா� ஒ�றி எ�>� ம�$�� இ��"�. 

பிணி ேபா�"� ம�$தாயி� பிணி அக�ற/ட� தா�� ெக��. இ@விர��) நீ 

ெசா8< ம�$� எ�? எ�பதா�. 

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

 

சிவன&யாேர ம�<தாவா� என!சிவன&யாேர ம�<தாவா� என!சிவன&யாேர ம�<தாவா� என!சிவன&யாேர ம�<தாவா� என!    

வ���� பிணியக-றி வ$தம�$ ேதத� 

க��த�பா னி-"F கண�கா - ெலா��த� 

மலேம ய>�� வ�$த?ேவ 1ச� 

"லேம ெயனவறி$� ெகா).  55 
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இ - ) : ந�ைம அநாதிேய ப-றி நி�> வ���� ேநாைய நீ�கி வ$த ம�$� த� 

6த8வனாகிய சிவனிட� நி-"� கண�கா�. ஈசனாகிய பரசிவ�தி� =*டமாகிய 

அ,யா4கேள, பாிபாக6-ற ஓ4 ஆ�மாவி� மல�ைத நீ�க வ�� தி�ேமனி என 

அறி$� ெகா)வாயாக எ�றவா>. 

 

ந� ேநாைய� ேபா�"� ம�$� க��தேன; சிவன, யா4கேள பாிபாக6-ற ந� 

மல�ைத� ேபா�கவ$த சிவ� தி�ேமனி என உண4க எ�ப� க���. 

 

கண�கா8 எ�பதி8 ஆ8 அைச. த� க��த�பா8 நி-"� கண�காவ� 

6த8வைனேய இைடவிடா� எ�M� இய8.. அதனா8 பிணியக<�; சிவன,யா4 

மல நீ�கி அ�) வழி5 ெச<��வ4 எ�பதா�. 

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

 

மலேம ேநா* சிவ9�ணியேம ம�<" என!மலேம ேநா* சிவ9�ணியேம ம�<" என!மலேம ேநா* சிவ9�ணியேம ம�<" என!மலேம ேநா* சிவ9�ணியேம ம�<" என!    

3�> மல6 ெமாழி�Fகா- றீதாக� 

ேதா�>மா ேனாயாக5 ெசா8<வதா - ேம�றசிவ 

.�ணியேம ந�ம�$தா:� ேபா�"ெமன வாFகதைன 

ந�ணிய 7 ேலா�மைத நா�.  56 

 

இ - ) : ெசா8<மிட�� 6�மலFகC� தீைம பய�பன வாக� ேதா�>� ெபாிய 

ேநாயாக5 ெசா8ல�ெப>வன வா�. ஏ<மான சிவ.�ணியFகேள ந8ல ம�$தாக 

அ� பிணிகைள அக->� என ஆகமFக) அறிவி�பைத ஆரா:$� பா4 எ�றவா>. 

 

மல� ேநா:, சிவ.�ணியFக) ம�$� என ஆகமF க) அறிவி�கி�றன. அவ-ைற 

ஆரா:$� மனFெகா)க எ�ப� க���. 

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

 

பிணி யா��# இ!ைல என!பிணி யா��# இ!ைல என!பிணி யா��# இ!ைல என!பிணி யா��# இ!ைல என!    

த�மா த�மெமன� தF" மிர��� 

வ�மா� ெபாசி�பாக ம�னி - ம�விமிக 

/-றசிவ .�ணியேம ெயா� ம�$தா ேயாF"மிைத� 

ெப-றவ4�ேக யி8ைல� பிணி.  57 
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இ - ) : த�ம� அத�ம� எ�ற இர��� அ�பவ� தி-"ாியனவாக5 (க� ��கமாக 

வ��. இைவயிர��� நீFகலாக ஆ�மாவி-" அ�பவமாக� ெபா�$தி வ�கி�ற 

சிவ.�ணியேம ம�$தாக வ��. இதைன அைட$தவ4க*ேக பிறவி�பிணி 

இ8ைலயா� எ�றவா>. 

 

.�ணிய பாவFக) (க��க 0பமாக அ�பவ�தி-" வ�மாயி�� சிவ.�ணியேம 

சிவா�பவமாக� பிறவி�பிணி தீ4�"� ம�$தாவ� எ�ப�. 

 

சிவ.�ணிய� - சிவெப�மா��"5 ெச:�� சாிைய கிாிையயாதிக). அவ-றி� 

பய� சிவஞான�. அத� பய� சிவேபாக�. அ� பிணிதீ4�" ம�$� ஆ� எ�க. 

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

 

சிவ� ஒ�ேற இ�ப<த�வ" என!சிவ� ஒ�ேற இ�ப<த�வ" என!சிவ� ஒ�ேற இ�ப<த�வ" என!சிவ� ஒ�ேற இ�ப<த�வ" என!    

மல�பிணிைய மா-> ம�$ேத லதைன5 

ெசால�பிணிெயா� ற-றாேர ேதா:வ - ரல-பிணிைய 

ஓ*� ம�$தF ">மரைன ய8லாம8 

நா*�வேத ய�ேறா நல�.  58 

 

இ-) : மலமாகிய பிணிைய� ேபா�"� ம�$திைன5 ெசா8ல�ெப-ற அ$த மலமாகிய 

பிணியி� வ�ைம அ-ற வ4கேள அ�ம�$திைன� ெபா�$�வ4 . ��ப� பிணிைய� 

ெதாைல�"� ம�$� சிவைன அ�றி ேவெறதைன� �ணிய� =��? சிவ� ஒ�ேற 

அ�ேறா நல� த�வ� எ�றவா>. 

 

மலவD வா,யவ4கேள மல� நீ�"� ம�$திைன உ�ப4. ம�$� சிவைனய�றி 

ேவறி�>; அ�ேவ இ�ப� பய�ப தா�. அல8 பிணி - அ8லலாகிய ேநா:; 

ெதா"�த8. 

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

 

மலப<த� அ/றவ��ேக சிவ� ெதாி�� என!மலப<த� அ/றவ��ேக சிவ� ெதாி�� என!மலப<த� அ/றவ��ேக சிவ� ெதாி�� என!மலப<த� அ/றவ��ேக சிவ� ெதாி�� என!    

பிணிய-றா ர�ேறா பிாியா வ�ைள� 

பணி/-றF க�. பாிவா4 - பிணியதைன 

�-றா4�"5 ச-> 6>மரைன� ேதா�றாதF 

க-றா4�ேக யாெம� றறி.  59 
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இ - ) : மலேநா: அ-றவ4கேள அFகியி- Y�ேபால5 சிவ�ைத வி*�� பிாியாத 

தி�வ�ைள� ெப-> வணFகி அ�. ெச:வ4. மலேநா: உ-றவ4கC�"5 சிவ� 

சிறி�� ெவளி�படா�. மல� அ-றவ4�ேக சிவதாிசன� ஆ� எ - >. 

 

மல� அ-றவ4�ேக ச�திநிபாத6� சிவ�ேப>� சி�தி� "� எ�பதா�. 

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

 

சிவதாிசன� ெபறி� மல� ேச5சிவதாிசன� ெபறி� மல� ேச5சிவதாிசன� ெபறி� மல� ேச5சிவதாிசன� ெபறி� மல� ேச5&யாெதன!&யாெதன!&யாெதன!&யாெதன!    

மைற�" மலFக�வி மா-றா�கா ெல�னி 

�ைற�"F க�விகC ெமா�ேத - மைற�.� 

"ைற�ப*ட த�ேறா "றி�தரைன ேநா�கி- 

சிைற�ப*ட தா"ெமன� ேத4.  60 

 

இ - ) : ஆ�மா வியாபக�ைத மைற�பதாகிய மல�, மாேயயFகளாகிற க�விகளா8 

வD ெகடாதாயி�, என� ")ேள தF"� பாைய க�மFகளாகிற க�விகC� அ� 

மல�ேதா� =, நி�> மைற�.� ெதாழிைலேய மி"தியாக5 ெச:��. ஆதலா8 

சிவபர�ெபா�ைளேய எ�ணி� பா4�" மாயி� அைவக) ேச*,யா� 

சிைற�ப*டன ேபாலா� எ�றவா>. 

 

மலவD வா*ட இைறவ� =*,ய மாைய�� க�ம6� ஆகிய க�விக) மல�ைத5 

சா4$� மைற�.� ெதாழிைலேய மி"தியாக5 ெச:��. சிவதாிசன6� சிவேயாக6� 

ெச:யி� அைவக) சிைற�ப*டனேபால� த� ேச*ைடகைள5 ெச: யா� 

அடFகி�ேபா� எ�ப� க���. 

 

ேத4 - ெதளிவாயாக. 

----------- 

 

சிவ�ைத; சார;சார� தி�வ�? ேச�� என!சிவ�ைத; சார;சார� தி�வ�? ேச�� என!சிவ�ைத; சார;சார� தி�வ�? ேச�� என!சிவ�ைத; சார;சார� தி�வ�? ேச�� என!    

பிாியா வ�ைள� பிாி�" மலேநா: 

திாியா விைன ம�$� ேச4$தF - "ாியமல 

ந$தந$த நாதைனேய ந�ணி ந�ணிய�ம�$தா8 

வ$தி�ப தாக வ��.  61 
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இ - ) : எ�>� பிாியா� மைற$�� ெவளி�ப*�� ஆ�மாைவ5சா4$� நி-"� 

தி�வ�ைள ஆ�மாைவ வி*� ேவறா�"� 3லமலமாகிற பிணி��, த� த�ைம 

ெகடாத க�மFகC� மலவDமா->� ம�$தாக5 சிவ� ேச4�த ஆக$�க மலமாகிய 

மாைய�� ஒ�� மலவD "ைறய� "ைறய5 சிவ�ைத5 ேச4$�, அ�ம�$தாேல 

வணF"வ தாக ஆ�மா/�"� ேகாசரமா� எ�றவா>. 

 

மலவD ெகட� தி�வ�ளாேல சிவதாிசன� சி�தி�"� எ�ப� க���. 

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

 

ேநா�� க�வி�� ம�<"� ம��"வ� எைவ என!ேநா�� க�வி�� ம�<"� ம��"வ� எைவ என!ேநா�� க�வி�� ம�<"� ம��"வ� எைவ என!ேநா�� க�வி�� ம�<"� ம��"வ� எைவ என!    

நிைலேய மலFக�வி நீ�காத ேபாதிF 

கிைலேய- ெபாறி� மிைசயா - மலமி�*�� 

தீபF க�வி திகJ ம�$� ேச4விைனயா� 

Nபதி ேபா Xசைனேய ேபா->.  62 

 

இ - ) : அநாதிேய ஆ�மாைவ 6�தி�கால�தி<� வி*� நீFகாத� மல�. அதைன� 

க�வியாகிய மாைய நீ� காதேபா� ஞான6� ெபா�$தாதா�. மல� இ�); க�வி 

யாகிய மாைய தீப� ; க�மFக) ம�$�; ஈச� ைவ�திய Nபதி என�ேபா->க 

எ�றவா>. 

 

ஆணவ வDைய மாையயாகிய உபகாரமல� அக-றாத ேபா� சிவஞான� 

ேபறி8ைலயா�; ஆகேவ மல இ�ைள, மாைய� தீபFெகா��, க�ம ம�$ைத 

?க4$�, பரம பதிைய ம���வனாக ந�பி�ேபா�"த8 ேவ��� எ�பதா�. 

 

Nபதி - ைவ�திய Nபதி. 

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

 

மல� நீ4கி� அ�? உ��ெகா?>� என!மல� நீ4கி� அ�? உ��ெகா?>� என!மல� நீ4கி� அ�? உ��ெகா?>� என!மல� நீ4கி� அ�? உ��ெகா?>� என!    

இ�ைள ெயா��" மிைச$த க�வி 

ம�C�வா:� க�ம ம�/� - அ�C� 

மைற�.-றா4 காண ம�/6�� ேபால5 

சிற�.-> நி-"ெமன� ேத>.  63 
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இ-) : இைறவனா8 உபகாி�க�ெப-> உயிைர� ெபா�$திய க�வியாகிய மாைய 

மலவDைய அக->�. க�மமல� அA$தி அ�பவி�க5 ெச:�� ம�) வ,வாக 

ஆ�மாைவ� ெபா�$��. அ$நிைலயி8 தி�வ�C� மல மைற�.-றவ4க) அறி�� 

வ�ண� உ��ெகா�ட� ேபால5 சிற$� விளF"� எ�றவா>. 

 

மலபாிபாக6-ற கால��� தி�வ�) ெதாிசி�க�ெப>� எ�ப� க���. 

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

 

பிரார�தக�ம� Aக�<தால�றி ஒழியா" என!பிரார�தக�ம� Aக�<தால�றி ஒழியா" என!பிரார�தக�ம� Aக�<தால�றி ஒழியா" என!பிரார�தக�ம� Aக�<தால�றி ஒழியா" என!    

க�மம�$ ெத�>F க�� பிரார�த 

/�/� கிைசய />ெம�>F - க�தி8 

உட-கிைசய� தாேன �>ேம- ெறாட4$� 

விட-கிைசயா ெத�ன விதி.  64 

 

இ - ) : க�மமல� ம�$� ேபா8வெத�>� அவ->) ஒ�றாக� க�த�ெப>� 

பிரார�த க�ம� அ��த ேதக� தி-" இைசய அைட�� எ�>� எ�ணி�, அ��த 

ேதக� தி-" ஏ-ப� தாேன பிரார�தக�ம� அைட�மானா8 அ� ெதாட4$� 

வி�த-"� இயலாததாக 6,�� என� �ணிக எ�றவா>. 

 

பிரார�த க�ம� உ�டால8ல� ஒழி�க இயலாத� எ�ப� க���. 

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

 

பிரார�த க�ம� பிணிேபா�#� என!பிரார�த க�ம� பிணிேபா�#� என!பிரார�த க�ம� பிணிேபா�#� என!பிரார�த க�ம� பிணிேபா�#� என!    

பிணி�" ம�$� பிரார�த$ தாேன 

தணி�"� வைகயா- றணி�"� - திணி�"� 

இைரவழிேய ேச� மி�ெளாளியா ெம�� 

மர.ம�$ ெத�ன மதி. 65 

 

இ - ) : பிரார�த க�ம� மல�பிணிைய� தணி�"� வைகயா8 தணி�"�; 

அறியாைமைய� பய�"� ஆணவ இ�), ஆ�மாேவா� திணி�க�ப�கி�ற 

ேபாகமாகிற தீனி யி� வழிேய ேச�கி�ற ஒளியாகிய 6ைறேய ம�$தாவ� எ�> 

க��வாயாக எ�றவா>. 
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பிரார�த ?க45சிேய மலவD வா*�� ம�$தா�. மல ேநா: மாையயி� உதவியா8 

இ�) த�ைமெகட ஒளிவழF "� உபகார மலமா� ; ஆதலா8 அ� ம�$�மா� என 

மதி� பாயாக எ�ப� க���. 

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

 

பிரபBசவாCவி! மய4கி; சிவ�ைதபிரபBசவாCவி! மய4கி; சிவ�ைதபிரபBசவாCவி! மய4கி; சிவ�ைதபிரபBசவாCவி! மய4கி; சிவ�ைதயறியாதா��# ஞானமி!ைல என!யறியாதா��# ஞானமி!ைல என!யறியாதா��# ஞானமி!ைல என!யறியாதா��# ஞானமி!ைல என!    

மல�ைதயி�* ேபாெல�> ம��"� ெட�>� 

பில�தேநா: ேபாெல�>� ேபசி� - மல��மன 

ேமாக�தா8 வBச�ைத 3�டரைன� காணாத 

ேதக�தா- கி8ைல�க� ேட>.  66 

 

இ - ) : ஆணவமல�ைத இ�)ேபா8வெத�>�, நிைல யான "�*��த�ைம 

எ�>�, வDய ேநா: எ�>� ெசா8D� அறியாைமயா�. ஆ�மா மயFகி� 

பிரபBச�தி8 3Jகி5 சிவைன� காணாத ேபா� உடைல எ��த உயி4�" 

ஞான�க� இ8ைல எ�> ெதளிக எ�றவா>. 

 

ஆ�மா ஆணவ��) அA$தி அBஞான மயமான ேபா� பிரபBச வாதைனயி- 

சி�கி5 சிவ�ைதயறியா� : அ� ேபா� அத-"5 சிவஞான� பிறவாதா� எ�ப� 

க���. 

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

 

க�ம� சிவத�மமா#� உபாய�க�ம� சிவத�மமா#� உபாய�க�ம� சிவத�மமா#� உபாய�க�ம� சிவத�மமா#� உபாய�    

வ>ைமயா8 ேநாயா8 வண�க�தா� ம�ன4 

சி>ைமயா- ெச8வ�தா- ேச�� - ம>ைமயா8 

ஈ*�� விைனயா Dய�றவர� தாலர�ேம8 

நா*ட6-ற தா8 ம�$தா: நா�.  67 

 

இ - ) : விைன, வ>ைமயா<�, ேநாயா<�, பணி வா<�, அரச4க) ெச:�$ 

த�ட6தDய சி>ைமகளா <�, ெச8வ�தா<� ேச4வனவாகிய ம>ைம�ெக�> 

ச�பாதி�க� ப�வனவா�. அதைன ம>ைம�" என� ேதட� ெப>� 

பதி.�ணியFகளா8 விைள$த ேம�ைமயா8 சிவ� ேம8 அA$தியேபா� ம�$தாக 

மதி�க எ�றவா>. 
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வ>ைம 6தDயவ-றா8 விைள$த விைன, சிவ�பணி ெச: �� ெச�ம�ைத5 

ேச4$தேபா� சிவன�) ேநா�க� ெப>� ம�$தாகிற� எ�ப� க���. 

----------- 

 

பிணி�# ம�<" இய!பாயி� அதைனபிணி�# ம�<" இய!பாயி� அதைனபிணி�# ம�<" இய!பாயி� அதைனபிணி�# ம�<" இய!பாயி� அதைன    

ம(�#Bெசயைல அளி�த" ஏ� என!ம(�#Bெசயைல அளி�த" ஏ� என!ம(�#Bெசயைல அளி�த" ஏ� என!ம(�#Bெசயைல அளி�த" ஏ� என!    

உர�"� பிணியா <>ம�$ைத ெய�>� 

தர�க� ,��"$ தனிைம - நர4�கி�(>) 

இய8ேப ெய�மா Dைச$ததைன மா-ற5 

ெசயேல� ெதா��தா� சிவ�.  68 

 

இ-) : வ���� ேநா:�ேக-ற ம�$ைத எ�ைற�"� ைவ�தியநாத (வாமி தர 

அதைன ஆரா:$� க�,��"$ தனிைம ம�கC�" இய8ேப. அFஙனமி��க 

அதைன மா-> வத-ேக-ற ெசயைல சிவ� ஏ� சீவ��" உதவினா� எ - >. 

 

ேநா��, ேநா:�" ம�$� உத/த<�, உயி4கC�" இய-ைக. அதைன ம>�"� 

ெசயைல உயி4கC�" உதவிய� ஏ�? உர�"� - வD�>���. மா-> அ5ெசய8 

என� பிாி�க. 

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

 

இைறவ� மலநாச� ெச*த! இEவாெறன!இைறவ� மலநாச� ெச*த! இEவாெறன!இைறவ� மலநாச� ெச*த! இEவாெறன!இைறவ� மலநாச� ெச*த! இEவாெறன!    

அனாதி மய�க6யி4� காைகயினா Xச� 

பினாதி �ட8 ெப��" வி��� - தனாதி 

யறி/)ள ெத8லா மளி�ப� மல�தி� 

திற6)ள ெத8லா$ ெதகி��.  69 

 

இ-) : உயி4கC�" ஆணவமல�காாியமாகிய அறி யாைம அநாதிேய உ)ள�; 

ஆதD� இைறவ� பி�. உட8 6தDயவ-ைற உதவி த��ைடயதான 

அறிவைன�ைத�� மல�தி� வDைமைய வா*, அளி�ப� எ�றவா>. 

 

உயி4கC�" அறியாைம அநாதியாதD� அத� காரண மாகிய மல�ைத ஞான�ைத 

உதவி வDெயா��"வ� சிவ� எ�பதா�. 
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பினா� தனா� எ�பன யகர 6த�ெமாழி வர� "-றிய Dகரமாயி->. மல�தி� 

திற� எ�ற� மலகாாியமாகிய அவி5ைச 6தDய எ*ைட�மா"�. 

----------- 

 

இதனா! எ,வ" உயி��#8 பிறவி வா*�த" மல�ெதாட�கா! என!இதனா! எ,வ" உயி��#8 பிறவி வா*�த" மல�ெதாட�கா! என!இதனா! எ,வ" உயி��#8 பிறவி வா*�த" மல�ெதாட�கா! என!இதனா! எ,வ" உயி��#8 பிறவி வா*�த" மல�ெதாட�கா! என!    

த�னிய8.� கி8ைல� த"�பிறவி ெய�ெபா�*"� 

ம�� ெபா�விய-ேக வா:�ததா� - ���� 

உயி4�"� பிறவி யிைலெய�றா� ம-ெறா�றா8 

மய�க� படாவிட�ேத ம�.  70 

 

இ-) : , உலகி<)ள எ@வைக� ெபா�C�"� த�க� பிறவி உ�டாவ� உயி4 த� 

இய8பி8 நி-பதாகிய ெசா0ப நிைல�" இ8ைலயா�; நிைலெப-ற ெபா� 

இய8பாகிய தட�த நிைல�ேக ெபா�$�வதா�. அFஙனமாக உயி4கC�"� பிறவி 

இ8ைலெய�றா8 உயிாி� ேவறாகிய மல�தா8 மய�க� படாத இட�திேலேய எ�> 

எ�Mவாயாக எ�றவா>. 

 

த� இய8. - ெசா0பநிைல. ெபா�விய8. - தட�த நிைல. ���� - ெபா�$��. 

இத-" ஏ-ப� த�கரணFகைள� ���� என5 ெசய�ப�ெபா�) வ�வி�க. 

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

 

ெப�தநிைல ��திநிைல இர�ட/#�?ள ேவ(பா:ெப�தநிைல ��திநிைல இர�ட/#�?ள ேவ(பா:ெப�தநிைல ��திநிைல இர�ட/#�?ள ேவ(பா:ெப�தநிைல ��திநிைல இர�ட/#�?ள ேவ(பா:    

அறிவி�தா ெல8லா மறி�$ தனி�� 

ம>வ-> நி�ற வழ�கா8 - ெசறியி8 

அறிவி�தா ெல8லா மறியா ெபா�வா: 

ம>/-> நி�ற வழ�".  71 

 

இ - ) : மல�தா8 அவி5ைசய-> நி�ற வழ�க�தா8 ஆ�மா தனி�� நி�> 

அவரவ4 த"தி�ேக-ப உ) நி�>� 6�னி�>�, "�வா��, அறிவி�தா8 எ8லா 

உயி�� அறி��. ெபா�வாக ஆணவ மல�ைத5 சா4$தி�$த� கால�� எ8லா 

உயி4கC� அறிவி�தா<� அறியா எ - >. 
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மலவD ஒ�Fகியகால�� இைறவ� உண4�த உயி4க) உண��, நீFகாதகால�� 

உணரமா*டா எ�ப� க���. இ@ெவ�பா "உண4�தினால�றி உணரா/ளFக)" 

எ�ற சிவஞான ேபாத ெவ�பாைவ அ,ெயா-றி எA$த�. 

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

 

ஆ�மா ப&க� ேபா�றெதன!ஆ�மா ப&க� ேபா�றெதன!ஆ�மா ப&க� ேபா�றெதன!ஆ�மா ப&க� ேபா�றெதன!    

ப,க ெமா�ெபா�ைள� ப-றிவி*�� ப-றி 

6,யி ெனா� ெபா��ேம� 6-> - ெந,ய 

மலெமா�கா லாவி ம�ெவா�கா Xச� 

னிைலெயா�கா ெல�ன நிைன.  72 

 

இ :) : ெவ�பளிF" ஒ� ெபா�ைள� ப-றி நி�>. பி� அதைன வி*� 

ேவெறா�ைற�ப-றி 6,வி8 ஒ� ெபா�) ேம8 6,$� நி-"�. அ�ேபால உயி4 

ஒ�கா8 மல�ைத�� ஒ�கா8 உடைல�� ஒ�கா8 ஈசைன�� சா4$�, சா4$தத� 

வ�ணமாகேவ இ��"ெமன நிைன�பாயாக எ�றவா>. 

 

ஆ�மா ெவ�பளிF"ேபால சா4$தத� வ�ணமா: இ��"ெம�ப�. 

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

 

ந�பக1! ப&க�ேபால ஆ�மா உபாதிய/( விள4#ெமன!ந�பக1! ப&க�ேபால ஆ�மா உபாதிய/( விள4#ெமன!ந�பக1! ப&க�ேபால ஆ�மா உபாதிய/( விள4#ெமன!ந�பக1! ப&க�ேபால ஆ�மா உபாதிய/( விள4#ெமன!    

ப�னிற�ேதா ெடா�த ப,க� பகன�வி8 

த�னிறேம க�ட தைகைமெயன - ம�னிற$தா� 

உ-றேபா தாவி� "பாதிய->� த�னிய8ேப 

ெப-றி�வ தாக� ெப>�.  73 

 

இ - ) : பலவைகயான நிற�ேதா� ஒ��5 சா4$த ப,க� ந�பகDேல தன� 

நிற�ைதேய தா� கா*�� த�ைமேபால சிவ�தி� வ�ண�ைத5 சா4$தேபா� 

உயி��"� ��ப� நீFகி சிவமாகிய த� இய8ேப ெப-> விளF"வதாக� ெப>� 

எ�றவா>. 

 

ந�பகD8 ெவ�பளிF"ேபால சிவ�ைத5 சா4$த சீவ� சிவமயமாகேவ விளF"� 

எ�பதா�. 
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ம� - கட/). நிற� - த�ைம . உ�வமிலாத கட/C�" வ�ணமி8ைல; ஆதD� 

இFஙன� உைர�க�ப*ட�. 

 

உபாதி - சா4பினா8 விைள�� ��பFக). 

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

 

சிவ;சா�9 ெப/றா��# ேவ/(;சா�9 விைளயா" என!சிவ;சா�9 ெப/றா��# ேவ/(;சா�9 விைளயா" என!சிவ;சா�9 ெப/றா��# ேவ/(;சா�9 விைளயா" என!சிவ;சா�9 ெப/றா��# ேவ/(;சா�9 விைளயா" என!    

ப->� ப,கம� ப-ைறவி*�� ப-றியபி� 

6-> ெமா�ெபா�ைள 6-றினா8 - ம-ெறா�ைற� 

ப-றா த�ேபா- பரசிவ�ேதா ெடா�>ப*டF(") 

உ-றா4� கிைலபிறிெத� ேறா4.  74 

 

இ - ) : சா4$த ெபா�)களி� நிற�ைத� ப-றி நி- "� ப,க�. அ5சா4ைபவி*� 

6Aவ�� ஒ� ெபா�ைளேய ப-றிய பிற" அ$த 6A�த�ைமயா8 ேவெறா�ைற5 

சாராத� ேபால பரசிவ�ேதா� அந$நியமா:கல$த ேப��" ேவ->5 சா4. 

விைளயாெத�> அறிவாயாக எ�றவா>. 

 

ப,க� த� சா4ைப வி*� எF"மாயி��கி�ற ஆகாய� ைத� ப-றி� 

ம-ெறா�ைற�� ப-றா� ேபால பரசிவ�ேதா� ஒ�>ப*ட ஆ�மா 

ேவெறா�ைற�� சாரா� எ�பதா�. 

 

6-றினா8 - Nரண�த�ைமயா8 எ�பதா�. 

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

 

சகல �தலாகிய நிைல இைவெயன!சகல �தலாகிய நிைல இைவெயன!சகல �தலாகிய நிைல இைவெயன!சகல �தலாகிய நிைல இைவெயன!    

உ-ற சகல 6>Fேக வலமல�தா8 

"-ற6-ற நி�திைரேய ெகா�டதா� - ம-றவ�) 

த*, ெயA�ப� த"� பிரம மா:�திாி$தF(") 

ஓ*,யேத சா�கிரெம� ேறா4.  75 

 

இ-) : ெபா�$திய சகல நிைலயாவ� மலFகேளா� =,யி��"$த�ைம. 

மலFகளா8 "-ற� ெபா�$திய ேகவல நிைல நி�திைரேய வ,வான�. 

தி�வ�ளான� த*,ெயA�ப தாேன பிரமமா: ஊ4 எF"$திாி$� அF" 

உடனாயேத சா�கிராவ�ைத ெய�> அறிவாயாக எ - >. 
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6�மலFகேளா� உ-றநிைல சகல�. மல�ேதா� =, மலமா:ைகக) மா�திைரயா: 

நி�திைர�-ற நிைல ேகவல�. தி�வ�*ச�தி� த*,ெயA�ப தாேன பிரமெமன� 

திாி$� உலக�ேதா� ஒ*, வாJவேத சா�கிராவ�ைதயா� எ�ப� க���. 

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

 

�&<த �&�� இ(தி��ைம�� இைவெயன!�&<த �&�� இ(தி��ைம�� இைவெயன!�&<த �&�� இ(தி��ைம�� இைவெயன!�&<த �&�� இ(தி��ைம�� இைவெயன!    

ெந,ய /டலைன�� நீ�கி�தா னாத8 

6,� ம�ேவ 6,வா8 - ப,யி<ற5 

ெச:யா தி��"$ திறேம ம>ைமெய�ைக 

ெம:யா யி��"� விதி.  76 

 

இ-) : ப��� நீ�ட உடலாதி அைன�ைத�� நீ�கி� தாேன தானா: 6,வ�ேவ 

6�தி நிைலயா�. இ�Nமியி8 மீ*�� பிறவாதி��"� த�ைமேய ம>ைமயா� 

எ�பேத உ�ைமயான ேவதவிதியா� எ�றவா>. 

 

மாேயயமாகிய த�கரணாதிகைள வி*� உயி4 சிவ�ேதா� லயி�தேல 6�தி. மீ*�� 

பிறவாதி��ைகேய ம>ைம. இ�ேவ உ�ைமயான ேவதவிதி எ�ப� க���. 

 

பிற$�� பயென:தாைமயி� ெந,ய/ட8 எ�றா4. உட8 அ�னமய� 6தலாக 

ஐவைக�தாதD� உடலைன�� ெம�றா4. தானாதலாவ� சீவ� சிவ�ேதாெடா�றி 

ேவற-> நி-ற8. அ�ேவ 6,/. அ�ேவ சி�தா$த 6�தி. ெம: - ேவத�. 

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

 

சிவாபவ�திற� இ"ெவன!சிவாபவ�திற� இ"ெவன!சிவாபவ�திற� இ"ெவன!சிவாபவ�திற� இ"ெவன!    

(�த� ப,கெமன� ேதா:வ-ற ேபாதாவி 

நி�தியேம ெய�ன நிகJ�தி�த� – ச�திேயா(�) 

ஒ�றா ய�பவி�தF "-றதைன ேநா�கி�பி� 

நி�றாவ த�ேறா நிைல.  77 

 

இ - ) : ஒ�ைற�B சாராத ெவ�பளிF" ேபால ேதா: வ-> நி�ற நிைலயிேல 

உயி4 நி�திய� எ�பைத உண4�தி த� தி�வ�*ச�திேயா� ஒ�றா:� =, ?க4$� 

அF"-ற சிவ�ைத� தாிசி��, பி� அதேனா� ஒ�றா: நி-பேத சிவ 

ேபாகமாகிய நிைல எ�றவா>. 
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ெவ�பளிF"ேபால ஆ�மா Wயதா:� தி�வ�ேளா� ஒ�றி சிவ�ைத5 சா4$� 

அ��விதமா: நி-பேத 6�தி எ�ப� க���. 

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

 

உல# உ/பவி�#� �ைற இ"ெவன!உல# உ/பவி�#� �ைற இ"ெவன!உல# உ/பவி�#� �ைற இ"ெவன!உல# உ/பவி�#� �ைற இ"ெவன!    

த�ைன ய?பவி�"B ச�.�த� ச�திெய�� 

மி�ைன ய?பவி�க ேம/Fகா8 - ���� 

உல"தி�" மாFகவைன ெயா�>�ேபா ெத8லா� 

வில"6யி4� கீேத விதி.  78 

 

இ - ) : ச�திைய� த��) அட�கி� தா� தானா:� த�ைனேய அ�பவி�தி��"B 

சிவ�, த� ச�தியாகிய ெப�ைண அ�பவி�க வி��.� ேபா� ெதாி$த இ@/லக� 

ேதா�>�. இFஙனேம சிவ�ேதா� ஒ�>� ேபாெத8லா� விலகி நி-"� சீவ��"� 

இ�ேவ 6ைறைமயா� எ - >. 

 

சிவ� ச�திைய�=ட வி��பி� உலக� ேதா�>வ� ேபால சீவ� சிவைனவி*�� 

பிாியி� உலக� ேதா�>� எ�ப� க���. 

 

அஃதாவ� சீவ� சிவ�ேதா� ஒ�றியி��"� ேபா� சிவைன அ�றி 

ேவெறா�ைற�� அறியாத சீவ�, சிவ�ைத வி*� வில"மாயி� ெபா���, 

ெபா�C�, மா��, மைன��, உலக6� ?க4ெபா�ளாக� ேதா�>�. இ� சிவ� 

ச�திைய த�ேனா� அபி�னமாக� க�தா� சி�*, உ� 6கமாக தி� /ள�தைட$� 

ச�திைய ?கர எ�MFகா8 உலக� ேதா�> வ�ேபால எ�ப� விள�கியவா>. 

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

 

அறிவா! அரைன அறி�� ேபா" ேவ(ப5ட நிைல��அறிவா! அரைன அறி�� ேபா" ேவ(ப5ட நிைல��அறிவா! அரைன அறி�� ேபா" ேவ(ப5ட நிைல��அறிவா! அரைன அறி�� ேபா" ேவ(ப5ட நிைல��, , , , சிவன�ைள; சா�<"சிவன�ைள; சா�<"சிவன�ைள; சா�<"சிவன�ைள; சா�<"    

நிைன�� ேபா" ஒ�றா� நிைல�� உளதாெமன!நிைன�� ேபா" ஒ�றா� நிைல�� உளதாெமன!நிைன�� ேபா" ஒ�றா� நிைல�� உளதாெமன!நிைன�� ேபா" ஒ�றா� நிைல�� உளதாெமன!    

த�னறிைவ ேநா�கி� தA/�ேபா தீச-"� 

பி�ன6-ற தாக� ெப>ம�ேறா - ���� 

இவைன யறி/- றிைச�� ேபா திFேக 

சிவன�ைள5 ேச4வெனன� ேத4.  79 
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இ - ) : ஆ�மா த��ைடய அறிைவ �ைணயாக� ெகா�� சிவ�ைத ேநா�கி 

தAவிய ேபா� சிவ�தி-"5 சீவ� ேவ> ஆனதாக நிைன�க� ெப>�. 

சிவ�ைதயைட$த சீவைன சிவஞான� ெபா�$தி ஒ�றாெயா�>� ேபா� இF"5 

சீவ� சிவைன5ேச4வ� என� ெதளிவாயாக எ�றவா>. 

 

அறிவா8 அறிகி�ேறெமனி� அறிவா�� அறிய�ப�� ெபா�C� ேவறாத<� 

சீவேன சிவஞான�தா8 அறிய<றி� அ�ேள தானான ஒ�றாத<� உளதா� எ�ப� 

க���. 

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

 

பிற89�ேக"வான ச�தி பிறவிைய� ெகா:�#�பிற89�ேக"வான ச�தி பிறவிைய� ெகா:�#�பிற89�ேக"வான ச�தி பிறவிைய� ெகா:�#�பிற89�ேக"வான ச�தி பிறவிைய� ெகா:�#�    

சிவச�தி பிறவிைய நீ�#ெமன!சிவச�தி பிறவிைய நீ�#ெமன!சிவச�தி பிறவிைய நீ�#ெமன!சிவச�தி பிறவிைய நீ�#ெமன!    

சிவச� திைய�.ண�B சீவ�6�த ெர�ப(�) 

அவச�த ெம�ப தறிேவ8 - பவச�தி 

ஈ*�வி�"$ தீ�பிறவி 1Fகிதைன 1சன�) 

ஓ*�வி�" ெம�ேற �ண4.  80 

 

இ - ) : சீவ� 6�த4க) சிவச�திைய� =�வா4க) - எ��� ெசா8 மிக�கீழான 

வழ�காெம�ப� அறி/ைடைம - யா"மானா8 பிறவி�ேக�வான இைறவன� 

ஆ-ற8 ஆ� மா�கேளா� =,ய பிறவிைய உ�டா�"�. இதைன இைற 

வ�ைடய� தி�வ�* ச�தி ஓ*�வி�"� எ�ேற உண4 வாயாக எ�றவா>. 

 

தாைய� .ண4$தா� எ�ப�ேபால சீவ� 6�த� சிவ ச�திைய� .ண4$தா� என8 

பழி5ெசா8லாெமனி8, சிவ ச�தி�) பிறவி�" ஏ�வான� பவச�தி எ�>� அதைன 

ஒழி�ப� அ�*ச�திெய�>� =ற�ப��. அத�) மக� தாெயா� =,னா� 

எ�றா8 தாயி� க�ைண�" இல�கானா� எ�பத�றி அவச�தமா காைம 

ெதளிவாதD� ெப�த நிைல, 6�தி நிைல இர�,�� சிவ��ேக சிவச�திைய� 

.ண�த8 இய8ெப�ப� ெதளிவி�தவா>. 

 

இ5ெச:�) சிவச�திைய� .ண4வ4 சீவ� 6�தெர� �� அவச�த� 

மாபாதெம��� மைறஞானச�ப$த4 ெச:த பதி ப(பாச ப�வ8 ெச:�C�" 

ம>�ெபன உண4க. 

----------- 
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ஆ�மாவி� அBஞான�ைத ஓ5&ய" யாேதாெவன!ஆ�மாவி� அBஞான�ைத ஓ5&ய" யாேதாெவன!ஆ�மாவி� அBஞான�ைத ஓ5&ய" யாேதாெவன!ஆ�மாவி� அBஞான�ைத ஓ5&ய" யாேதாெவன!    

க�ண தைன �-ற க,ய வி�ளதைன� 

க�ெணாளிேயா /-ற கதிெராளிேயா - க�ணகல 

ஓ*,யதிF ேகேதா />6யிாி� தீதி�ைள 

வா*,யதிF ேகேதா மதி.  81 

 

இ - ) : க�ைண�ப-றிய ெகா,ய இ�*ைட ஓ*,ய� க�ணி� ஒளிேயா, அதைன 

வ$தைட$த கதிாி� ஒளிேயா, இ�) க�ைண வி*� நீFக ஓ*,ய� இF" எ�? 

அ� ேபால உயிைர அ���)ள ெகா,ய ஆணவ இ�ைள வா*, வD 

ெயா��கிய� எ�ேவா ? ஆரா:$� பா4�பாயாக எ - >. 

 

.ற இ�ைள நீ�க, காM� க�ெணாளி�"� கதிெராளி �ைணயானா-ேபால 

உயிைர� ப-றி நி�ற அBஞான�ைத நீ�க உயி4 அறி/�"5 சிவன�) 

�ைணயாயி-> எ�பதா�. இ5ெச:�) "காMF க�M�"� கா*�� உள�ேபா8 

காண� க�ணிைன� க�� கா*டD�'' எ�ற சிவஞான ேபாத5 Y�திர6� அத� 

ேம-ேகா) ெவ�பா/� �ைண ெச:�மா> அறிக. 

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

 

ெதளி<த மனேம சிவ� பிரகாசி�க8 ேபாதாெதன!ெதளி<த மனேம சிவ� பிரகாசி�க8 ேபாதாெதன!ெதளி<த மனேம சிவ� பிரகாசி�க8 ேபாதாெதன!ெதளி<த மனேம சிவ� பிரகாசி�க8 ேபாதாெதன!    

நீF" மல�ைத நிகழ�ேள ெம8லெம8ல 

வாF"தைல5 ெச:த வைகய�ேறா - தீFககல5 

ெச:தா �ள�தி��க� ேத-றேம ேபா�ெம�ைக 

ெபா:யா" ெம�ன� .க8. 82 

 

இ - ) : சிவ� சீவனிடமாக5 ெச<��ம�ேள ெம8ல ெம8ல நீF"கி�ற ஆணவமல 

இ�ைள வாF"தைல அ�ளிய வைகய�ேறா; அ�ேபால "-றFகைள நீ�கிய 

ந8ேலா�ள�� சிவ� எ�>மி��க மன�ெதளிெவா�>ேம அைம�ெம� ற8 

ெபா:யான ெகா)ைகயா� எ�றவா>. 

 

ஆ�மாவினிடமாக அநாதியாக நி-"� ஆணவமல�ைத தி�வ�ேள ெம8ல ெம8ல 

வாF"தைல�ேபால மன�ெதளி ெவா�>ேம சிவ� விளFக அைம�ெம�ற8 

ெபா�$தா� =-றாெம�ப� க���. 
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பிரார�த� கழிவா<� பாிபாக6-ற மன�தா<� தாேன மல� நீF"கி�றெத�பா4 

நீF"மல�ைத எ�றா4. 6��க விJகி�ற தாமைர ெமா*ைட Yாிய கிரணFக) 

ெம8லெம8ல அல4��வ�ேபால தி�வ�) மல�ைத ெம8ல ெம8ல வாF"�. 

அதனா8 ெதளி/�டா�. அ�ேவ சி$ைதயி8 சிவ� பிரகாசி�க� ேபா�ெம�> 

ெசா8<த8 ெபா�$தா� =-> எ�பதா�. 

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

 

சிவ�ைத மற<தா! சிவ�ைத மற<தா! சிவ�ைத மற<தா! சிவ�ைத மற<தா! மீள�� மல� ப/(ெமன!மீள�� மல� ப/(ெமன!மீள�� மல� ப/(ெமன!மீள�� மல� ப/(ெமன!    

நீ�" மைற�பதைன நீ�கி �டலைன��� 

ேபா�"த-"5 ெச:தத�* ெபா-ப�ேறா - கா�"� 

அரேன யிைலயா லக�றமல ெம8லா� 

வ�ேம �ள�ைத ம�வி.  83 

 

இ - ) : இைறவ� த�கரணாதிகைள� த$த�. நீ�"த- "ாிய மலமைற�ைப நீ�கி 

மல�தி� வDைமைய� ேபா�" த-" உதவிய தி�வ�* சிற�ப�ேறா வாசனா 

மல6� தா� காதவா> பா�கா�கி�ற சிவவிள�க� சி$ைதயி8 இ8ைல யானா8 

ஆ�மாைவ வி*� அக�ற மலெம8லா� மீ��� ஆ�மாைவ� ெபா�$த வ�� 

எ�றவா>. 

 

இைறவ� த�கரணாதி மாேயயFகைள உதவிய� மல மைற�ைப நீ�"த-காக. 

 

அFஙன� கா�"� இைறவேன இ8ைலயானா8 ெச�ற மல� தி��ப/� வ$� 

ப->� எ�ப� க��� . 

 

ெபா-. - அழ". 

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

 

அறித/ க�வியா� உடைல8 ெபா*ெய�றா!அறித/ க�வியா� உடைல8 ெபா*ெய�றா!அறித/ க�வியா� உடைல8 ெபா*ெய�றா!அறித/ க�வியா� உடைல8 ெபா*ெய�றா!    

ேவ> அறித- க�வியாவ� எ�? என8 

அறிவி�தா ெலா�> மறியா: ெபா: வBச� 

பிறிவி�தா <�ேடா பிறிவF - கறிவத-கF 

"-றவா ேறேதா />6டைல� ெபா:யாக 

வ-றவா ேறேதா வைற.  84 
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இ-) : ஏ மாணவேன! நீ அறிவி�தா<� ஒ�றறியா: : அ�தைகய உன�"� ெபா: 

வBசைன இவ-ைற� பிாி�தா8 அவ-றினி�> பிாி/�டா"ேமா? நீ அF" 

அறித-ேக-ற உபாய� யாேதா? உடைல ெபா:யாக உைர�த� ஏேனா? இதைன 

விளFக5ெசா8 எ�றவா>. 

 

ெசா�னாேல ெதாியாத உன�" ெபா: வBசைன இவ-றி னி�>� பிாிவி�தா8 

பிாி/�டா"ேமா. அறித-"� க�வி யாக�கிைட�த உடைல ெபா: எ�பாயாயி� 

அறித-"� க�வி தா� எ�? உ�ைன வி*�� பிாி$த�தா� எ�? ெசா8வா யாக 

எ�பதா�. 

-----------  

 

'த<தரனா'த<தரனா'த<தரனா'த<தரனாகிய இைறவ�#8 பரத<திரனாகிய ஆ�மா நிகராகா" என!கிய இைறவ�#8 பரத<திரனாகிய ஆ�மா நிகராகா" என!கிய இைறவ�#8 பரத<திரனாகிய ஆ�மா நிகராகா" என!கிய இைறவ�#8 பரத<திரனாகிய ஆ�மா நிகராகா" என!    

பிற�பி�தா ல�றி� பிறவா /லகி8 

இற�பி�தா ல�றி யிறவா - �ற�பி�த 

தாேரா ெவன/ மறியா �யிரா-" 

ேநேரா ெவன/ நிைன.  85 

 

இ - ) : ஆ�மா�க) பிற�க5 ெச:தால�றி தாமாக� பிற�கமா*டா. இற�க5 

ெச:தால�றி உலக�தி8 தாமாக இற�கமா*டா. த�ைம இ@வா> �ற�க5 

ெச:தவ4க) யா4 என அறிய/மா*டா. ஆகேவ உயி4க) அர��" எ@வைகயி�� 

ேநராகா என எ�Mவாயாக எ�றவா>. 

 

உயி4க) இைறவ� இய�க இயF"வன அ�றி� தாமாக இயFகா . ஆகேவ யாேம 

சிவெமன8 ஒ�வா-றா�� ெபா�$ தா� எ�பதா�. இ� சிவசமவாத 

ம>�பி-"ாியதா�. 

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

 

இைறவ� மலமக/றாெனனி� பிறவி அறா" எ�ப"இைறவ� மலமக/றாெனனி� பிறவி அறா" எ�ப"இைறவ� மலமக/றாெனனி� பிறவி அறா" எ�ப"இைறவ� மலமக/றாெனனி� பிறவி அறா" எ�ப"    

மா->� பளிFெகா�ைற மா->ேமா உ5சியி� ேம8 

ேதா->F கதி4வ$� ேதா-றா�கா8 - ேபா->� 

உடலைன��$ தீர ஒழி�பாரா ாீச� 

தைடயைன��$ தீராேன- றா�.  86 
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இ-) : பளிF" சா4$ததி� நிற�ைத�தானாக மா->ேமா த��5சியி� ேம8 Yாிய� 

வ$� ேதா�றாத ேபா�. அ� ேபால ஈச� தாேன வDயவ$� ஆ�மாவி� 

தைடகைளயக- றானாயி� த�கரணாதிக) அைன�ைத�� அ,ேயா� ஒழி� பவ4 

யா4? ஒ�வ�மில4 எ�றவா>. 

 

Yாிய� பளிFகி� உ5சியிெலாி�க5 சா4$த நிறFக) அக< வ�ேபால இைறவ� 

தைடகைள நீ�கி� தி�வ�ைள5 ெசாாிய - மாேயயFக) ஆ�மாைவ வி*� 

அக<கி�றன எ�பதா�. 

 

தைட , ஆ�மாவி� அறி/ வியாபக�ைத� த��� நி-"� ஆணவமல� 6தலாயின. 

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

 

சீவ� சிவச<நிதியினி�( விலக; சீவைன மல� தா�#சீவ� சிவச<நிதியினி�( விலக; சீவைன மல� தா�#சீவ� சிவச<நிதியினி�( விலக; சீவைன மல� தா�#சீவ� சிவச<நிதியினி�( விலக; சீவைன மல� தா�#ெமன!ெமன!ெமன!ெமன!    

ப-ைறவி*�� ப->� ப,கF கதி4க�> 

நி-றDனா ல�ேறா நிைன�Fகா8 - ம-ற� ேபா8 

ெதா*ட வரேன ெதாடாதவ-றா லாவி6த8 

வி*டதைன� ேத�� விைர$�.  87 

 

இ-) : சா4ைபவி*� ம-ெறா� சா4ைப� ப->வதாகிய ப,க� அFஙன� ெச:வ� 

Yாிய� விலகி நி-பதனா8 அ8லேவா . அ�ேபால ஆ�மாைவ� தீ�, இ��ைப� 

ெபா�னா�கிய இைறவ� தீ�டாததா8 அ8லேவா ஆ�மா 6தD8 வி*� நீFகிய 

மல க�மFகைள மீள/� விைர$� ப->வ� எ�றவா>. 

 

 

Yாிய� ஒளியகல� ப,க� சா4$ததி� வ�ண மா: இ�� த8 ேபால 

ஆ�மாவிடமாக� கல$� நி�ற கட/) ெவளி� படாெதாழிய , ஆ�மா வி*ட 

மல�ைத� ெதா*��ெகா)C� எ�பதா�. 

------- 

 

சிவன�? ெப/ேறாேர சிவமா� த�ைம எ*"வ� என!சிவன�? ெப/ேறாேர சிவமா� த�ைம எ*"வ� என!சிவன�? ெப/ேறாேர சிவமா� த�ைம எ*"வ� என!சிவன�? ெப/ேறாேர சிவமா� த�ைம எ*"வ� என!    

இ5ைச யறி/ெதாழி ெல8லாெம: யாவியி� ேம8 

ைவ5ச�ேறா தீ4�தா� மலமைன��� - ந5(� 

அவனா யி��ைக� க�) ெப-றா ர�ேறா 
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சிவனா யி��பெரன� ேத4.  88 

 

இ-) : இைறவ� உயிாினிடமாக இ5சா ஞான கிாிைய கைள ைவ�� மல� 

அைன�ைத�� ேபா�கினா�. வி��ப� ப�கி�ற சிவேமயா: இ��"$த�ைம�" 

அவ� அ�ைள எ�>� ெப-றவர�ேறா சிவமா� த�ைம எ:�வ4 எ� பைத� 

ெதளி$� ெகா) எ�றவா>. 

 

சிவ�ைடய அ�ைள� ெப-றா4 அ8ல� ேவ> எவ�� சிவமா� த�ைமெய:�� 

சிற�பில4 எ�பதா�. 

 

ந5(� - வி��.�. 

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

 

"ாியெசா8பன�� ��தி�� இைவ என!"ாியெசா8பன�� ��தி�� இைவ என!"ாியெசா8பன�� ��தி�� இைவ என!"ாியெசா8பன�� ��தி�� இைவ என!    

திாிவ- >யி4�ேகா4 ெசயல- ற�ளி- 

பிாிவ-> நி-கி�ற ெப-றி - ெதாி/-> 

நி-ப�ேவ ெசா-பனமா� நீ)சிவ�தி ெலா�றாக 

ைவ�ப�ேவ 6�தி வழ�" .  89 

 

இ - ) : நிைலயினி�> மா>பா,�றி, சீவ5 ெசய8 அறேவ நீFக�ெப->, 

தி�வ�ளிேலேய ேதா:$� அதனி- பிாிவ->, சிவ� நி-கி�ற த�ைமைய� ெதாி$� 

நி-பேத �ாிய ெசா�பனமா�. ெபாிய சிவ�ேதா� ஒ�றாக ைவ� ப�ேவ 6�தியா� 

இைவ வழ�" எ�றவா>. 

 

ஆ�மேபாத6�, ப( க�ம6� நீFகி நி-பைத அறித8 ெசா�பன�. சிவ�ேதா� 

அபி�னமாக நி-பேத 6�தி எ� ப� க���. 

 

ஒ�றாக - அேபதமாக அ8ல� பிாி�பி�றி எ�க. 

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

 

பாச4கேளா: ஒ�றிய ேபா" அதைன ெவ(8ப"�பாச4கேளா: ஒ�றிய ேபா" அதைன ெவ(8ப"�பாச4கேளா: ஒ�றிய ேபா" அதைன ெவ(8ப"�பாச4கேளா: ஒ�றிய ேபா" அதைன ெவ(8ப"�, , , , அ�? உ�ைமையஅ�? உ�ைமையஅ�? உ�ைமையஅ�? உ�ைமைய    

உண��திய ேபா" விஉண��திய ேபா" விஉண��திய ேபா" விஉண��திய ேபா" வி��9வ"� இ!ைலயா� என!��9வ"� இ!ைலயா� என!��9வ"� இ!ைலயா� என!��9வ"� இ!ைலயா� என!    

க�வி யைன��F க�தி�தா னாக 
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விர/�ேபா ��ேடா ெவ>�. - ம�/ம�* 

கா*,யேபா த�ேறா க��6ட8 ேவறாக 

ேவா*,யவா ற�ேறா /ண4.  90 

 

இ - ) : த�கரணாதிகளாகிய க�விக) அைன��� எ�ணி யா:$� ஆ�மாவாகிய 

தாேன எ�> க�தியேபா�, அவ-றி னிட� ெவ>�.� ேதா�>வதி8ைல. 

ஆ�மாைவ� காரண மி�றி�� ைக�மா> ேவ�டா�� ம�/கி�ற தி�வ�) 

உண4�திய பி�னேர உடைல ந�மி� ேவறாக� க�தி ஓ*,யவா>. இதைன ஆ:க 

எ�றவா>. 

 

த�கரணாதிகேள நாெனன மயFகியி��கிற ேபா� அதைன ெவ>�ப� உ�ேடா . 

தி�வ�) அவ-றி� ேவறாகி அவ- ைற� க�வியாக� ெகா�� உண4பவ� நீ என 

உண4�திய ேபா� அ�ேறா அ@/டைல ந�மி� ேவறாக ஓ*,ய� உள தாயி-> 

எ�ப� க���. 

 

விர/� ேபா� - அவ->ட� கல$தேபா�. 

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

 

சிவஞான� பிற�#4கால� இ"ெவன!சிவஞான� பிற�#4கால� இ"ெவன!சிவஞான� பிற�#4கால� இ"ெவன!சிவஞான� பிற�#4கால� இ"ெவன!    

காயேம �)ளF க��6யி ாீசெனன� 

ேதாயி னறி/ ெதா�ெம�றா� - ஞாய� 

ெதாழிேலா �ட� ப*�� ேதா�றியதிF 

ெக8லா� 'வAவா தி��க/மா� வ$�.  91 

 

இ-) : உடேல உ)ள� ; தியானி�கி�ற உயிேர ஈச� எ�>ண4$� அடFகினா8 

சிவஞான� சி$ைதைய5 சிறிேத தீ��� எ�றா8, அறிேவா� =, உடனாக� 

ேதா�றிய அைன��� நAவாமD��க/� ஆ� எ�றவா>. 

 

எ��டேல மன�. எ��யிேர ஈச� என� தியான�தி8 ஆழி� சிவஞான� சிறி� 

ேதா�>�. ேந4ைம தவறாத க�மFகேளா� =,ய அைன�ைத�� 

ைகவிடாதி��த<மா� எ�ப� க���. 

 

ஞாய�ெதாழி8 - நியாயமான ெசய8. வA/த8 - நA/த8. 
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------------------ 

 

அ�ளி! ேதா*<த" அரன�ேள என!அ�ளி! ேதா*<த" அரன�ேள என!அ�ளி! ேதா*<த" அரன�ேள என!அ�ளி! ேதா*<த" அரன�ேள என!    

ஆணவ�ைத ெநBச மைட��ேபா தாFக�வா:� 

ேகாMவேத ய�றியைத� ெகா�ட��ேடா - தாM/ைன� 

காமி�� மி�க காிச>��� த�ன�ளி8 

ேசமி�த தீச� ெசய8.  92 

 

இ - ) : ஆணவ�ைத மன� ெபா�$�� ேபா� மன� ஆணவேமயாக� 

=ற�ப�வைதய�றி அ@வாணவ�ைத அ� மன� ஏ->�ெகா�ட� உ�ேடா? 

தாMேவ ஆ�மா வாகிய உ�ைன ேநசி��. உ�னிட6)ள மல�"-றFகைள� 

ேபா�கி� த�ன�ளிேல எ�>� ேசமி��ைவ�த� ஈச� ெசயேலயா� எ�றவா>. 

 

ஆணவ�ேதா� ஆ�மா சா��ேபா� த�மயமாதேல ய�றி, ஆணவ�ைத நா� 

அைட$ேத� எ�> க��வ� தா� உ�ேடா ? மாணவ ! உ�ைன அ�ளி8 

ஆJ�திய� ஈச� ெசய8 என அறி எ�பதா�. 

 

காமி�� - வி��பி . காி( - "-ற�. ேசமி�த� - பா� கா�த�. 

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

 

உயி� உடலானேதா உடேல அைன�தி=� த4கியேதா உைர என!உயி� உடலானேதா உடேல அைன�தி=� த4கியேதா உைர என!உயி� உடலானேதா உடேல அைன�தி=� த4கியேதா உைர என!உயி� உடலானேதா உடேல அைன�தி=� த4கியேதா உைர என!    

ஆவி யைன�தி��" மாதி�க மா�ேபா� 

ேமவி ய�வா: விளFகி-ேறா - வாவிய�றி� 

தாேன யைவைய�ற� தFகி-ேறா ேபதமற 

Uேன ததைன �ைர.  93 

 

இ-) : உயி4 சடமாகிய க�விகரணFக*" ஆதி�க மாகி, அவ-ைற இய�"� ேபா�, 

அவ-றினிடமாக வியா பி�� நி�>, உடேல தானாக விளFகியேதா? உயி4 அ�றி 

உடேல உயி4 எ�> ஐ�ற�தFகி-ேறா? ேவ>பாடகல உட8 ஏ�? அதைன 

உைர�பாயாக எ�றவா>. 
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உயி4 உட8 6தDயவ-றி8 ஆதி�க� ெச<��� ேபா� உயி4 உடலானேதா அ8ல� 

உட8 உயி4 என ஐ�ற நி�றேதா. ேவ>பாடகல இதைன விள�"க எ�பதா�. 

ஆதி�க� - இய�க இயF"� ேப>. 

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

 

உடேலா: ஒ�றான உயி� "�உடேலா: ஒ�றான உயி� "�உடேலா: ஒ�றான உயி� "�உடேலா: ஒ�றான உயி� "�ப�கால�" ம5:� பிாி�ேமா என!ப�கால�" ம5:� பிாி�ேமா என!ப�கால�" ம5:� பிாி�ேமா என!ப�கால�" ம5:� பிாி�ேமா என!    

K*�$ த?வி��" ேவ��� பணியதைன� 

N*�� ேபா ெதா�>ப*�� N*�மா - லா*,யவ� 

அFக�ைத� ைகயா ல>�"� ேபா த@வFகB 

சFக�ைத மா->ேமா தா�.  94 

 

இ-) : அழி$�ப�வதாய உட<�" ேவ��� ெபா�னணிகைள� N*�� ேபா� 

ஒ�றா: நி�> அணிவி� "� உயி4, உடைல� த� ைகயால>�"� ேபா� ம*�� 

உயி4 உடD� =*ட�ைத வி*�� பிாி�ேமா எ�றவா>. 

 

அணி ெச:��ேபா� ஒ�றான உயி4 ெவ*�� ேபா� ம*�� விலகி நி-"ேமா 

எ�பதா�. K*�� - அழி��. பணி - ஆபரண�. சFக� - ேச4�ைக . 

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

 

உயி� ெச�றவழி உடெலன!உயி� ெச�றவழி உடெலன!உயி� ெச�றவழி உடெலன!உயி� ெச�றவழி உடெலன!    

உ)ள நட$தவழி Rனட�" 3னதைன� 

த)ளவழ� "�ேடா தாி�"Fகா8 - ெம)ள 

நட��வா� றானா: நட�பத8லா ன�ணி� 

ெதா��ப�/ 6�ேடாபி� ெசா8.  95 

 

இ - ) : உயி4ேபான வழியி8 உட8 நட�"மாதலா8 உட�ைப ேவ�டாெம�> 

வில�க வழி��ேடா? ெம� வாக உடேலா� =,ய வழி அதைன நட��கி�றவ� 

தானாக இ��பத8லாம8 அதைன ம>�� ெதா���ைர�க� =,ய ேவ> 

க����கC� உளேவா ெசா8வாயாக எ�றவா>. 

 

உயி4 இய�க இயF"வ� உட8. அFஙனமாக அதைன ேவ�டாெம�> ஓ��க/� 

வழி��ேடா . உயிராகிய நீதாேன நட��பவனாயி��க அத� வழி நட�பத8லாம8 

ேவெறா�> ெசா8ல இயலா� எ�ப� க���. 
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உ)ள� - உயி4 . ஊ� - உட8 ; ஆ"ெபய4. 

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

 

ச�வச4காரகால�" ��2��திக>� இல� என!ச�வச4காரகால�" ��2��திக>� இல� என!ச�வச4காரகால�" ��2��திக>� இல� என!ச�வச4காரகால�" ��2��திக>� இல� என!    

ேதா->வி�பா ெனFேக �லF"வா னாFகதைன� 

ேபா->வா ெனFேக ."$தி�வா� - மா->ம�) 

ஈசனா ெரFேக யி��பாேரா ெவ@/ல"� 

நாசேம யாமா னய$�.  96 

 

இ - ) : எ8லா உலக6� வி��பி அழி�Fகால��� பிரம� எFேக விளF"வா�. 

தி�மா8 எFேக ."வா�. அழி�"� கட/ளாகிய உ��திர� எFேக இ��பா� எ - 

>. 

 

ச4வசFகார கால�� 6�34�திகC) ஒ�வ�� இல4 எ�பதா�. 

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

 

ஐ<ெதாழி=� இைறவேன ஆ/(வா� என!ஐ<ெதாழி=� இைறவேன ஆ/(வா� என!ஐ<ெதாழி=� இைறவேன ஆ/(வா� என!ஐ<ெதாழி=� இைறவேன ஆ/(வா� என!    

ஆதDனா- ேறா-ற6தைலவ��" ேமாாிடேம 

Nதல�தி <�ேடா .க<Fகா- - றீ� ந�" 

ெச:வா �ள�தி�$� ெச:வெரனிைன$ெதாழி<� 

இ:யாம- றானா மிய8..  97 

 

இ.) : ஆதலா8 பைட�. 6தலாகிய ெதாழி8கைள5 ெச:�� ஐ$� 6த8வ4கC�"� 

இ@/லகி8 ஓாிடமாக5 ெசா8<மிட��� .�ணிய பாவFகைள5 ெச:வா�)ள�தி 

D�$� பBசகி��தியFகைள5 ெச:வாராயி� அ�ேவ எBசாம8 தானாகிய ெசா0ப 

இல�கணமா� எ�றவா>. 

 

பBசகி��தியFகைள5 ெச:�� ஐவ��"� இ@/லகி8 ஓாிடமி�>. .�ணிய 

பாவFகைள5 ெச:�� ம�க) உ)ள�ைதேய இடமாக� ெகா�� 

இ��பா4கெள�றா8 ஐ$ெதாழி <� தாேமயாயி��"� இைறவன� சிற�பிய8பா� 

எ�ப� க���. 

 

இ:யாம8 - எBசாம8. 

-------------- 
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இைறவ� க,�தி! விட� அட4கிய காரண�ைத விள�ப!இைறவ� க,�தி! விட� அட4கிய காரண�ைத விள�ப!இைறவ� க,�தி! விட� அட4கிய காரண�ைத விள�ப!இைறவ� க,�தி! விட� அட4கிய காரண�ைத விள�ப!    

எ8லா� ெதாழி< மிய->வி�பா ாி8லாம8 

வ8லா4க) வ8லவைக ேபால - ெவ8லா� 

நட��வா� ம-ேறா4 விைனவழிைய நா*, 

மிட-றி8 விட� ைவ�தா� விைர$�.  98 

 

இ-) : ஐ$� ெதாழி8கைள�� ஏ/வா� இ8லாம8 இய->வா� இய->வைத� 

ேபால எ8லாவ-ைற�� நட��கி�ற பர�ெபா�), ம-ற� ேதவ4களி� ஊJ 

விைனயி� மரைப நிைலநா*,� கA�தி8 நBைச விைர$� ைவ� தா� எ�றவா>. 

 

ஆகேவ இைறவ� தி�மிட-றி8 விஷ�ைத அட�கிய� ஏைனய ேதவ4களி� 

ஊJவிைனைய நிைல நி>�� த-காக எ�ப� . 

 

வ8லா4க) எ�பத-கிையய இய-ற வ8லா4க) என எ5ச� வ�வி�� 6,�க. 

அFஙனேம வ8ல வைகெய�பத- "� இய-றவ8ல வைக எ�க. 

 

ம-ேறா4 - இ$திர� மா8 பிரம� ஆகிய ேதவ4க). 

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

 

இைறவ� அறி��கறிவா*; ெசறி<" மலமக/(வா� என!இைறவ� அறி��கறிவா*; ெசறி<" மலமக/(வா� என!இைறவ� அறி��கறிவா*; ெசறி<" மலமக/(வா� என!இைறவ� அறி��கறிவா*; ெசறி<" மலமக/(வா� என!    

ெதாட4$தமல ைம$�$ ெதாட4$�யிைர� ப-றி 

மிைட$திடேவ ெச:�� விதியா8 - நட$த 

அறிேவா டறிவா யறி/>�தி 1ச� 

ெசறி�மல$ தீ4�பெனன� ேத4.  99 

 

இ - ) : அநாதிேய ெதாட4$� வ�கி�ற 3லமல6� அதைன நீ�க� ெதாட4$� 

வ�கி�ற ஏைனய மலFகCமாகிய ஐ$�� ஆ�மாைவ�ப-றி அத� வியாபக�ைத� 

தைட ெச:��. இ�ேவ விதி. இைறவ� உயிாினிடமாக� ேதா�> கி�ற அறிேவா� 

அறிவா:� கல$� நி�> ஆ�மா�கC�" அறிU*, மிக5 ெசறி$�)ள மலFகைள 

நீ�"வ�. இதைன ந�றாக� ெதளிவாயாக எ�றவா>. 

 

ஆணவ�, க�ம�, மாைய, மாேயய�, திேராதாயி, எ�ற ஐ$� மலFகC� 

உயிைர�ப-றி நி�> உயி4 உட�பி �)ேளேய சிைற�ப*,��க5ெச:��. 
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உயிைர5சிைற மீ*க� தி�/ள� ப->� இைறவ� ஆ�மா�கCைடய அறி/�கறி 

வா: நி�> அறி/>�தி மல�ைத நீ�"வ� எ�ப� க���. 

 

ெசறி�� மல� - அைற�) இ�) நிைற$த� எ�ப� ேபால உயிாி� அளவா: 

ெந�Fகி�)ள ஆணவ�. 

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

 

�/(ண���/(ண���/(ண���/(ண��. . . . ஈயஈயஈயஈய    எளித�( என!எளித�( என!எளித�( என!எளித�( என!    

அB( ெதாழி< மைவயறி� மாவி�-ற 

ெநBசி� ேம8 ைவ�த ெநறியா" - மிB(மர� 

எ8லா மறித Dய8பறிவா Xத<�"5 

ெச8லா ெதனேவ ெதளி.  100 

 

இ - ) : ஐ$ெதாழி8கC� அவ-ைறயறி�� அறி/� உயிேரா� =,ய உ)ள�தி-" 

உாிைமயாக ைவ�த 6ைற ைமகளா�. ஆ�மா�கைள விட எ8லாவ-றா<� உய4$த 

சிவ� இ�$த நிைலயி8 எ8லாவ-ைற�� ஒ�ேசர அறித8 இய8பான அறிவா�. 

அ� ஆ�மா�கC�" அ�ள�த�க� ஒ�ற�றா� எ�ப� க���. 

 

ஆகேவ கட8 ெவ)ள�ைத� "��ைக�) அட�க 6, யாதவா> ேபால இைறவன� 

இய8பான அறிைவ ஆ�ம அறிவி�) அட�க இயலா� எ�> அறிவி�தவா>. 

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

 

பதி ப' பாச4களி� அறிவி� இய!ைப அறிவி�த!பதி ப' பாச4களி� அறிவி� இய!ைப அறிவி�த!பதி ப' பாச4களி� அறிவி� இய!ைப அறிவி�த!பதி ப' பாச4களி� அறிவி� இய!ைப அறிவி�த!    

ேபரறிேவ 1ச��"� ேபராத சி-றறி/ 

சா� 6யி4�"� த"மல��� - ேகாரறி/� 

இ�றா மிைவேய யிய8பாF "ணி"ணFக) 

ஒ�றா� பிாி�பத8 ேவா4.  101 

 

இ - ) : ஈச��" எ�>� நிைல ேபராத ஒ�ப,�தான ேபரறிவா�. பிற ெபா�ைள5 

சா�� இய8.ைடய உயி��" உ�4�த உண�� : 'சி-றறிவா�.- ஆ�மாைவ5 

சா4$த மல�தி-" ஒ�வைகயான அறி/� இ8ைலயா�. இ�3�>� பதி 6தலாய 

3�றி� இய8பா� . "ணியாகிய இவ-றி� "ணFக) எ�>� பிாி�க 

6,யாதைவயா: அபி�னமா: இ��பனவா�. இவ-ைற ஆரா:$�ண4க 

எ�றவா>. 
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பதி - ேபரறி/� ெபா�). ப( - சி-றறி/� ெபா�). மல� - சட�. இ$த "ண"ணி 

ச�ப$த� எ�>� பிாி�க 6,யாத� எ�ப� க���. 

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

 

உயி� நி�தியெமன!உயி� நி�தியெமன!உயி� நி�தியெமன!உயி� நி�தியெமன!    

பதி�"� ப(வ�ேறா ப-றிய ேதா4 ேமனி 

விதி�கி- (த$தரமா: ேம/ - மதி��� 

�ைட�கி லயலா$ ெதாட4$த/� வாவி 

�ைட�பதல ெவ�ன� �ணி.  102 

 

இ - ) : பதி�ெபா�C�" ஆ�மாவாகிய ப(ேவ ப-றி நி-பேதா4 தி�ேமனியா�. 

அதைன ஆரா�� அவ��" அ@/� (த$தரமாக அைடய�ெப>�. ந�ைம� ெதாட4$ 

தி��கி�ற உ� அழி�க�ப,� ந�மி- பிறிதாக வில"�. உயிராகிய� தி�ேமனிேயா 

அFஙனம�> எ�> �ணிவா யாக எ�றவா>. 

 

இைறவ��" உயி4கேள உட8. அ@/டைல இைறவ� த�னி5ைசயி� ப, 

எ:�வ�. ந�6ட8 அழி�க அழி��. அவ�டலாகிய ஆவி அFஙனம�> எ�ப� 

க���. 

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

 

சிவ�# மல8பிணி யா4ஙன� என!சிவ�# மல8பிணி யா4ஙன� என!சிவ�# மல8பிணி யா4ஙன� என!சிவ�# மல8பிணி யா4ஙன� என!    

ஆவி மல�பிணியா லான �ட லாலர-" 

ேம/� பிணிைய விள�ெப�ன� - =/� 

மக�பி�ைத மா-ற ம�வியேதா4 த$ைத� 

கக�பி�ைத �-ற தறி.  103 

 

இ - ) : உயி��" ஆணவமலமாகிய க*டா8 உடலா யி->. சிவ� தி�ேமனியி8 

தFக� காரணமாகிய ேநா: யா�? ெசா8ெல�> வினவ, த$ைத�"� பி)ைள� 

பி�ைத� ேபா�க� ெபா�$திய ெதா�> அக�பி�தாகிய� எ - >. 

 

மகைனயைட�� ைப�திய�ைத� ேபா�க மகைன அைட$த த$ைத�"� மன�தி- 

ைப�திய� பி,�தா-ேபால உயிராகிய உடைல� ெபா�$திய இைறவ��"� 

உயிாி� கல�பா8 மல�பிணி உ�டாயி-> எ�ப� க���. 
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--------------- 

 

"�பநீ�க� ெபறாதா��#8 பிறவி ேம=� விைள�ெமன!"�பநீ�க� ெபறாதா��#8 பிறவி ேம=� விைள�ெமன!"�பநீ�க� ெபறாதா��#8 பிறவி ேம=� விைள�ெமன!"�பநீ�க� ெபறாதா��#8 பிறவி ேம=� விைள�ெமன!    

உட-"யி4ேபா Xச ென�மா <யிாி� 

நட�ைகயற நி�ற நைடயா - ெல��"� 

பிற�.� �யர� பிாியா தவ4�ேக 

அற�."�� ேபா< மறி.  104 

 

இ - ) : உயிாி� ெசயலற நி�ற ெசயலா8, உட<�" உயி4 ேபால , உயி4�" ஈச� 

எ�> ெசா8ல�ெப>�. வ�� பிறவிக), ��ப� நீFக� ெபறாதவ4க*ேக 

மி"தியாக� ெபா�$�� எ�> அறிக எ�றவா>. 

 

ஆ�மாவி� ெசயல->5 சிவ5ெசய8 ேமவலா8 உயி��" ஈச� உட<�" 

உயி4ேபால� கல$� இய�"வ�. அFஙன ம�றி� ��ப� நீFகாதவ4கC�"� 

பிறவி ேம<� ேம<� வ�� எ�ப� க���. 

 

ஆ8 - அைச. நட�ைக - ெசய8. எ��"� பிற�. - இனி வ�� பிறவி. �யர� 

பிாியாதவ4�ேக எ��"� பிற�. அற� ."�� ேபா<� என�=*,� ெபா�) 

ெகா)க. அற – மிக. 

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

 

பிறவி�"�ப� ேபரறிவி/ேக 9லனா� என!பிறவி�"�ப� ேபரறிவி/ேக 9லனா� என!பிறவி�"�ப� ேபரறிவி/ேக 9லனா� என!பிறவி�"�ப� ேபரறிவி/ேக 9லனா� என!    

பிற�.� �யரம� ேபரறி/� க8லா8 

சிற�பி� �யி4 ேநா�க5 ெச8லா - மைற�பகல� 

ேதா-ற6தைல$�$ ெதா��தா� க�ைணயினா� 

மா->த-ேக யாக மதி��.  105 

 

இ-) : பிற�.� ��ப� எ��ம� ேபரறிவாகிய சிவஞான�தி-ேக அ8லாம8 உயி4 

சிற�பி�� ேநா�க இயலா�. க�ணா34�தியாகிய இைறவ� மல நீ�க�. ஒ� ைறேய 

தி�/ள�தைட�� அ� நீFக� பைட�. 6தலான ஐ$� ெதாழி8கைள�� உயிெரா� 

ெபா��தினா� எ - >. 
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பிறவி ஒ� ��ப� எ�ப� சிவஞானமாகிய ேபரறி/ ெப-றா4�ேக அ�றி, ஆ�மா 

த�னறிவா8 எ@வள/ ேநா�கினா<� அத-"� .லனாகா�. அFஙனமி�$த 

உயி4�" மைற�. நீF"வத-" எ�ேற பைட�தலாதி ஐ$ெதாழி8கைள�� 

க�ைண�கடலாகிய இைறவ� உயி��"� =*,னா�. எ�ப� க���. 

 

பைட�பாதி ஐ$ெதாழிைல�� கட/) ஆ�மா/�"� =* ,ய� மைற�பகலேவ 

எ�பதா�. 

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

 

மல� இைறவைன� தீ�டாெதன!மல� இைறவைன� தீ�டாெதன!மல� இைறவைன� தீ�டாெதன!மல� இைறவைன� தீ�டாெதன!    

பிணி�" ம�$� - பிாியாம னி�> 

திணி�" மவனதைன� தீ�டா� - தணி�"மல� 

ஈச� பிற�பிற�ைப யா�கியைவ ெய8லா� 

நாசேம யா�"ெமன நா�.  106 

 

இ-) : அ@விைறவ� மலேநா:�" ம�$தாக மாைய க�மFகைள 

ஆ�மாைவவி*�� பிாியாம8 நி�> ஊ*�வ�. ஆனா8... அவ� அ�மல�ைத� : 

தீ�ட/� . ெச:யா�. இைறவ� ஆ�மா�கC�"� பிற�. இற�.�கைள அ�ளி 

மலவDைய வா*�வ� ; இ>தியி8 அைவயைன�ைத�� வாசைன�� ெகா��ப, 

3லநாச� ெச:வா�. இவ-ைற ஆரா:$� பா4 எ�றவா>. 

 

இைறவ� மலவD வாட ம�$தாக மாைய க�மFகைள� =*,� பிற�. இற�ைப 

அ�Cவ�. ஆனா8 மலமாையகைள� தீ�ட/� ெச:யா� எ�ப� க���. 

பிாியாம8 எ�ற�, உயி4க) மல�ைத5 சா4$� மயFகிய கால��� பாிபாக கால� 

பா4��� பிாியாம8 கல$தி��"� அ�Cைடய� எ�பைத விள�கியவா>. 

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

 

பிற8பிற89�க? அர�# இ!ைலெயன!பிற8பிற89�க? அர�# இ!ைலெயன!பிற8பிற89�க? அர�# இ!ைலெயன!பிற8பிற89�க? அர�# இ!ைலெயன!    

எ8லா /யி4�" மிைச$த/யி ரா<மிக 

நி8லாம8 மாய நிலாதா<B - ெச8லா� 

பிற�பிற�பா ெம��மி$த� ேபத மர-ேக 

உற�ப�வ த8லெவன ேவா4.  107 
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இ - ) : இைறவ� ஊ4வன 6த8 ேதவாீறான எ8லா உயி4களிட��� கல$� 

பிாி�பி�றி விளF"கி�ற உயிராக இ��பதா<�, அவ� மி�" விளFகாத வழி 

உயி4க) மா*� மாயமாகிய அறியாைம நீFகாைமயா<� ஆ�மா�கைள வி*� 

நீFகாத பிற�பிற�.�க) எ��� இ@ேவ>பா�க) சிவெப�மா��" இையவன 

அ8ல என ஆ:வாயாக எ->. 

 

இைறவ� உயி4க) அைன�தி<� கல$தி��பதா<�, அவ� உயி4களினிட�� 

விளFகி� ேதா�றினால�றி மாய5 ேச*ைட விலகாைமயா�� உயி4கைள வி*� 

நீFகாத கால� �� உயி4க*" வ�� பிற�பிற�.�க) இைறவைன5 சார மா*டா 

எ�> �ணிக எ�ப� க���. 

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

 

அ�? �த1யன உ�ைம இEவாெறன!அ�? �த1யன உ�ைம இEவாெறன!அ�? �த1யன உ�ைம இEவாெறன!அ�? �த1யன உ�ைம இEவாெறன!    

ஈச ன�C� கிைச$தத� /)ளெமன� 

ேப(வேத �)ளெத�� ெப-றியா - னாசமிலா 

அFகேம யி�ேறலறியா /ட-" மத� 

சFகேம யி�ேற- றைட.  108 

 

இ-) : இைறவ�ைடய தி�வ�ைள� ெப>த-ேக-ற பாிபாக6-ற உடேல உ)ள�. 

அFஙன� ேபச�ப�வேத நி�திய� என�ப�வத� இய8பா�. அFஙன� அழியாத 

உ)ளெம�� அFக� இ8ைலயானா8 சிவ�ைத உயி4க) அறி$த�பவி�கமா*டா. 

உ)ள�ைத அFகமாக� ெகா�ட உட<�"� உயிாி� ேச4�ைக இ8ைலயானா8 

உயி��" மல�தைடெயா�> உ�ெட�ப� அறிய இயலாம-ேபா� எ�றவா>. 

 

அ�C�"� பா�திரமான மனேம நி�தியமான� : அF ஙன� நி�தியமான உ>�. 

இ8ைலயாயி�, உயி4க) எ$த� க�விைய�ெகா�� அறி��. அ@/>�.ைடய 

உட<�" உயி ாி� =*�றவாேலேய மல உ�ைம அறிய�ப�� எ�பதா�. 

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

 

பதி�� ப'�� கலபதி�� ப'�� கலபதி�� ப'�� கலபதி�� ப'�� கல<தத� பய�<தத� பய�<தத� பய�<தத� பய�    

பதிப(ைவ யி�றிெயா�>� ப-றா ப(/� 

பதிையயி�றி ெயா�றிைன�� ப-றா�- பதிப(ேவா(�) 

அ��வித மாயF கைன��மறி வி��மல� 

பி�த>�� நி-"ம�* ேப>.  109 
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இ-) : பதி�ெபா�ளாகிய பரசிவ� ப(வாகிய உண4�த உண�� சி��� 

ெபா�ைளய�றி ேவ> எதைன�� ப-றி நி8லா�. ப(/� இய8பாகேவ 6->� 

உண�� பதி�ெபா�ைளய�றி ம-றவ-ைற� ப-றி நி-கமா*டா. பதிFெபா�) 

ப(ேவா� அந$நியமா:� கல$� உயி4க*" இைவ சி��, இைவ சட�, இைவ 

த��வFக), இைவ தா��விகFக), இைவ இ�ப�, இைவ ��பெமன�கா*, 

மலமாகிற பி�த�ைத� ெக��� நி-ப�ேவ தி�வ�* ேபறா� எ�றவா>. 

 

பதி ப(ேவா� அ��விதமாய�கல$� மலநீ�க� .ாி�� நிைலேய தி�வ�*ேபறா� 

எ�ப� க���. 

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

 

மலநீ�க� ெப/றதி� அறி#றிமலநீ�க� ெப/றதி� அறி#றிமலநீ�க� ெப/றதி� அறி#றிமலநீ�க� ெப/றதி� அறி#றி    

ப(பதிேயா ட��வித� ப�பதைன� ப-றி 

அசிபதேம ெய�பதைன யா:$� - விசிவசி�தF 

ெகா�ததேனா ெடா�தF ">வத�ேறா தீயமல� 

ெகா�த>�� நி-"F "றி.  110 

 

இ - ) : ஆ�மா�க) பதியாகிய சிவ�ேதா� இர� டற� கல�தைல� ெபா�$தி, 

'ஆகிறா:' எ�ற பத�தி� அ?பவ நிைலைய ஆரா:$�, 6->� ந�பி , இ�விைன 

ெயா� .� பாிபாக6� ெப->, சிவ�ேதா� பிறியா நிைல ெப>வ த�ேறா ெகா,ய 

மல�=*டFகைள ேவர>�� விளF"� அைடயாளமா� எ�றவா>. 

 

அ� நீ ஆகிறா: எ�ற அ�பவ ேவ>பா,�றி அ�� வித நிைலயி8 உைற�� 

நி-"� அ�பவேம மல நீ�க� ெப-றத-"ாிய அைடயாளமா�. 

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

 

அ�ைள அைடயாதேபா" உடலா/ பயனிஅ�ைள அைடயாதேபா" உடலா/ பயனிஅ�ைள அைடயாதேபா" உடலா/ பயனிஅ�ைள அைடயாதேபா" உடலா/ பயனி!ைல என!!ைல என!!ைல என!!ைல என!    

அர-ேகா ச>வி� கினமா" மாவி 

நர4�ேகா சிறிதறிைவ ந�M� - பர�"ம�) 

ஆவிேய யFக�ைத� ப-றியறி யாேவ8 

ேதைவேய யி8ைலயFக� ேத4 .  111 
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இ .) : சிவபர�ெபா�ேளா எ8லா� அறி�� இய8 பினதா�. ஆ�மா�களாகிய 

ம�கேளா சி-றறி/ைடயவ4க ளாவ4. ச4வ வியாபகமான தி�வ�ைள உயி4 

உடைல�ப-றி நி-"� ேபாேத நீ அறியமா*டாயாயி� இ@/ட8 உன� "� 

ேதைவேயயி8ைல என� ெதளிவாயாக எ�றவா>. 

 

உடெல��தத� பய� எF"� பர$�)ள தி�வ�ைள� ெப->ண4தேலயா� எ�ப�. 

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

 

உயி�க? தி�வ�ைள; சா�வ" எ/(�# என!உயி�க? தி�வ�ைள; சா�வ" எ/(�# என!உயி�க? தி�வ�ைள; சா�வ" எ/(�# என!உயி�க? தி�வ�ைள; சா�வ" எ/(�# என!    

ப-ைறவி*�� ப->� ப(வதைன� ப-றி நி�றF 

"-றறிவ ெத�ேனா /ண�Fகா8 - ந-> 

மர-ெகா�ைற ேவ�, யறியா� மல�ைத� 

�ர��த-ேக யாகெலன5 ெசா8.  112 

 

இ - ) : உலக பாசFகைள வி*� அ�ைளேய ப-றி நி-"� ஆ�மா�க) 

அ@வ�ைள� ப-றி நி-பத� காரண�ைத ஆரா�� ேபா�, த�ைம5 சா4$� கல$� 

நி�> இய�"� சிவ�தி-" ஏேதா ஒ� பய� உ�டாக ேவ�, அறிகி�றா ன8ல�; 

பி�ைனேயா மல�ைத� �ர��வத-காக எ�ேற என5 ெசா8<வாயாக எ�றவா>. 

 

ஆ�மா அ�ளி-ேறா:$� நி-ப� சிவ�தி-" வ�� ந�ைம க�தியத�>; த�ைம� 

ப-றி நி-"� மல நீ�க�தி- காகேவ எ�பதா�. 

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

 

இைறவ� எ�Iவா� இட� தீ�8பா� என!இைறவ� எ�Iவா� இட� தீ�8பா� என!இைறவ� எ�Iவா� இட� தீ�8பா� என!இைறவ� எ�Iவா� இட� தீ�8பா� என!    

உண4��வா ாி�றி �ண4வா ெனனி�� 

"ண�தி�மா <->� "றியா� - நிைன�தவ4க) 

ஊழைன�� ேநா�கி ெயாழி�பா�ம- ற8லாத 

பாழைன�� ேநா�கா� பாி$�.  113 

 

இ-) : உயி4க) உபேதசி�பா4களி�றி� தாேம த� அறி/ �ைண�ெகா�� 

சிறிதள/ உண�மாயி��, "ண� தி8 மய�க� ெபா�$தி ந�றாக உணர 

ேவ�,யவ-ைற� "றி�� உணரமா*டா. இைறவ� த�ைமேய ைதலதாைர யாக 

நிைன�"� அ,யா4களி� பிரார�த க�மFக) அைன� ைத�� ேபா�"வா� ; 
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தியானி�காம- பாழான உ)ளFகைள� க�ைண ெகா�� தி��க�ேணா�க� 

.ாியா� எ�றவா>. 

 

ஆ�மா�க) ஆ�மேபாத�தா8 அறிவனவாயி�� "ணFகளா� மயFகி 

உ�ைமைய உ->ணரமா*டா; ஆத லா8 இைறவேன த�ைன� 

தியானி�பவ4கைள� தி��க� ேணா�கி� பிரார�தக�ம�ைத� ேபா�கி அ�Cவ�; 

ஏைன ேயாைர ஏெற���� பாரா� எ�பதா�. 

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

 

ெப�த ��தி நிைலகளி! சிவ�கல8ைப விள�கிய�? என!ெப�த ��தி நிைலகளி! சிவ�கல8ைப விள�கிய�? என!ெப�த ��தி நிைலகளி! சிவ�கல8ைப விள�கிய�? என!ெப�த ��தி நிைலகளி! சிவ�கல8ைப விள�கிய�? என!    

அர�யி4 ேபாெல�> மாவி�ட ெல�>� 

வாிேன ெபா�வாக ம��$ - தரேம 

பிாி�ெதன�"� ெப�த 6�தி� ேபதெமலாF காண 

விாி�ெதன�"5 ெசா8வா: விைர$�.  114 

 

இ - ) : சிவ� உயி4; ஆ�மா�க) உட8 எ�>வாி� இ� ெபா�நிைலயா�. 

ஆதலா8, இவ-றி� த�ைமகைள ேவ>ப��தி� ெப�த நிைலயி8 ஆ�மா/� 

அர�� கல$த நிைலயி� அ�பவFகைள�� 6�தி நிைலயி- கல$�)ள இய8 

பிைன�� ந�றா�ண��ப, அ,ேய-" விாி�� விைரவாக5 ெசா8வாயாக 

எ�றவா>. 

 

சிவ6� ஆ�மா/� உயி�� உட<� ேபால� கல$தி�$ ''தா<� ெப�த நிைலயி<�, 

6�தி நிைலயி<� உ)ளத� ேவ> பா*ைட உணர விாி��ைர�க என ேவ�,� 

ெகா�ட வாறா�. 

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

 

ஐ<ெதாழி!க>� யா� யா��# உாிய என!ஐ<ெதாழி!க>� யா� யா��# உாிய என!ஐ<ெதாழி!க>� யா� யா��# உாிய என!ஐ<ெதாழி!க>� யா� யா��# உாிய என!    

ேதா-ற 6தலாக� ேதா�றியேப4 நா8வ�ேம 

யா-றியேதா4 ெப�த��ேக யா"மா8 - மா-றிெய8லா� 

நி�றா4 தம�ேக நிகA ம��கிரக4 

ஒ�றாவா4 6�தி� "ண4.  115 
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இ - ) : பைட�தலாதி ெதாழி8க) நா�ைக�� அ,� பைடயாக� ெகா�� 

உ�டான ெபய4க) அ�ெதாழி8 கைள5 ெச:கி�ற நா8வரா<� பைட�க�ப*ட 

ெப�தா� மா�கC�ேக உாியனவா�. இ$நா�ைக�� மா-றி நி�றவ4 க*ேக 

அ��கிரகமாகிய அ�ள8 உ�டாவதா�. இவ4கேள 6�தி நிைல�" 

ஒ�றா$த�ைம உைடய4 என உண4வாயாக எ�றவா>. 

 

பிரம�, தி�மா8, உ��திர�, மேகச� நா8வரா<� பைட�க�ெப-ற பைட�த8 

கா�த8 அழி�த8 மைற�த8 -- எ�ற நா8வைக� ெதாழிD-ப*ட ம�க) 

ெப�தா�மா�க ளாவ4. இ$நா�ைக�� கட$� சதாசிவ34�தியி� அ�ைள� 

ெப-றவ4 அ��கிரக�தி-" உாியவ4க). இவ4கேள 6�தி நிைல�"ாிய4 எ�பதா�. 

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

 

��திநிைலயி! க�ம8ெபாசி89 இ!ைலெயன!��திநிைலயி! க�ம8ெபாசி89 இ!ைலெயன!��திநிைலயி! க�ம8ெபாசி89 இ!ைலெயன!��திநிைலயி! க�ம8ெபாசி89 இ!ைலெயன!    

ஊன-> மாவி �யிர- >>மலமா:� 

தீன-> மாFகத-ேக ெச8லாதா8 - தான-> 

நி�றேபா தாவி�" நீ)ெபாசி�ேப யி8ைலமல� 

ெவ�றேபா ��ேடா விைன.  116 

 

இ - ) : ஆ�மா உடைல நீFகி��, உயி4�தலாதி ெதாழி ல-> மல�ைத5 சா4$� 

மலேமயா:� ேகவல நிைலயி- க�ம�ெபாசி�ப->� கிட$த ேபா��, அ�6�தி 

நிைலயி- சாராதா�. தா� எ�ற 6ைன�ப-> நி�றேபா� ஆ�மா� கC�" 

விைன�ேபாகFகைள ?க4த8 இ8ைலயா�. ஏெனனி� மல�ைத ெவ�றட�கிய 

ேபா� விைனக) ஏ�? எ�றவா>. 

 

நா� எ�ற த�6ைன�பாகிய மல� அடFகியேபா� விைனகேள இ8ைல. ஆகேவ 

விைன�ேபாகFகைள ?க4த8 எFஙன� விைள�� எ�ப� க���. 

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

 

உயி�உயி�உயி�உயி�, , , , தாென�ற �ைன8ப/ற ேபா" சிவமா� என!தாென�ற �ைன8ப/ற ேபா" சிவமா� என!தாென�ற �ைன8ப/ற ேபா" சிவமா� என!தாென�ற �ைன8ப/ற ேபா" சிவமா� என!    

ஊ� 6யி� ெமா�Fெகா�ப நி-ப�யி4 

ஊனதைன யாகா ெவாAFெக�ன - Uனி�> 

தீன->� ேபா� ெச<�� 6ட<யிாி8 

தான-ற ேபாதானா$ தா�.  117 
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இ - ) : உட<� உயி�� ஒ�> =, ஒ�� நி-பன வாயி�� உட8 உயிராகா�. 

அ�6ைறேபால ?க45சி� ேக-ற க�வியாகிய உடDD�$� ?கர�ப�வன ஆகிய 

க�மவிைனகைள ?க�Fகால�� உடைல5 ெச<��� உயிாி னிடமாக� 'தா�' 

எ�ற 6ைன�. அடFகிய கால�� உயி4 சிவேமயா:வி�ேமா எ�றவா>. 

 

உட<� உயி�� ஒ�>ப*,��பி�� உட8 உயிராகாத வா>ேபால. க�ம 

?க45சிய-றா8 த-ேபாதமிழ$த உயி4 சிவ மாகா� எ�பதா�. தா� ஆ� எ�ப� 

தானாேமா எ��� எதி4மைற� "றி�.�ேதா�ற நி�றதா�. 

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

 

Aக�� உயிைர Aக�வி�ததாக� 3ற! ெபா�<தா"Aக�� உயிைர Aக�வி�ததாக� 3ற! ெபா�<தா"Aக�� உயிைர Aக�வி�ததாக� 3ற! ெபா�<தா"Aக�� உயிைர Aக�வி�ததாக� 3ற! ெபா�<தா"    என!என!என!என!    

அ�$� 6யிைர ய��தியதா:5 ெச�ப8 

ெபா�$தியேத ய�> .கD8 - வ�$திமிக 

/�ணவா ெவ�றா <ட-கிைசயா ெத�>மிக 

ெவ�ணியவா ேறேதா விய�..  118 

 

இ - ) : த�த� விைன�கீடாக விைன�ேபாகFகைள அ�ப வி�"� ஆ�மாைவ 

அ�பவி�க5 ெச:வதாக� =>த8 சிறி�� ெபா�$�வத�றா� எ�> ெசா8D�, 

உடைல வ�$தி வ�$தி உ�ணவா எ�> அைழ�தா8 அ� உட-" இைசயா� 

எ�> எ�ணியவா> ஏேனா ெசா8 எ�றவா>. 

 

உ�ப� உட8, அFஙனமா�� அதைன உ�ணவ�க என அைழ�த8 ேபால உயி4 

அ�$�� விைன6தலாயி�� அதைன ஊ*�� விைன 6த8 ேபால� =றிய� 

விைன�பயைன ?க4வ��, அதனாலாய .�ணிய பாவFகைள� ��ப இ�ப 

வ,வாக� கா�ப�� அ�ேவ யாகலா� எ�> அைமதி ேதா�ற� =றியவாறா�. 

---------- 

 

ேமெல,<த ஐய� உடைல�� உயிைர�� ேவறாக உணராதா/ேக என!ேமெல,<த ஐய� உடைல�� உயிைர�� ேவறாக உணராதா/ேக என!ேமெல,<த ஐய� உடைல�� உயிைர�� ேவறாக உணராதா/ேக என!ேமெல,<த ஐய� உடைல�� உயிைர�� ேவறாக உணராதா/ேக என!    

உ�ேட ெனன/ைர�த ெத8லா 6யி4மலமா:� 

ப�ேட யிழ$�டலா� ப�ப�ேறா - /�ேட 

�டேலா �யிெர� >ணராத வ-ேக 

திடமா �ைர�பதிைல� ேத>.  119 
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-இ-) : ஆ�மா உ�ேட� என உைர�தனயா/�, க�மமலமாகி 6�ேப த� 

த�ைமயிழ$� மாேயயமாகிய உடலான த�ைமயத�ேறா ! உடைல�� உயிைர�� 

ேவறாக உணராதா4�ேக உ>தியாக உைர�க 6,வதி8ைலயா�. இதைன 

ந�"ெதளிக எ�றவா>. 

 

உயி46�. ?க4$தன யா/� க�மமலமா: ஆகாமிய சBசிதFகளா�. 

பாிப�"வமான பி� உட<�"� ேபாகமா�. ஆைகயா8 உட8 - உயி4 

�ைண�ெகா�� ?க4தD� உயிைர அ���வதாக 6�பா*,- =றிய� 

ஏ-.ைட�ேத யா�. இ@/�ைம உட<யிைர ேவறாக உணராதா4�" 

உண4�த6,யாதா� எ�ப� க���. 

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

 

இன� இன�ைத;சா�� என!இன� இன�ைத;சா�� என!இன� இன�ைத;சா�� என!இன� இன�ைத;சா�� என!    

த�ேவ விைனயதைன5 சா� 6யிாி� 

நிைனேவ யறிவாகி நி-"� - இனேம 

யின�ேதா ,ைச�தF கி��பத8லா� மாறி 

ம�ேம8 மய�கேம� ம�.  120 

 

இ-) : உட8 , க�மFகைள5 சா4$� விளF"�; உயி4 நிைனவாகிய அறிேவ 

வ,வாகி நி-"�; இன� இன�ேதா� ேச�ேமய8லாம8 மாறி5சாரா . அதனா8 

ெசா�ன ம$திர� தி�ேம8 உன�"5 ச$ேதக� ஏ� எ�ணி�பா4 எ - >. 

 

உடலாகிய சட� க�மமாகிய சட�ைத5 சா��. அறிவா கிய உயி4 அறிெவா� சா4$� 

அறிவாகி விளF"�. அதனா8 உன�" ஏ� ஐய� உ�டாயி->? 

 

ம� - எ�M . அறி/ - சிவ�. ம� - ம$திர�. 

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

 

இைறவ� உயி��# உயிராவ� என!இைறவ� உயி��# உயிராவ� என!இைறவ� உயி��# உயிராவ� என!இைறவ� உயி��# உயிராவ� என!    

வாA$ த�/யிரா� ம-றமல ேநாயாக 

Uைழ �>ம�$தா R*,ெய�>� - வாJவி�"� 

ஆதDனா Xச �யி4�"யிரா ெம�>மைவ 
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ேயாதலா ெம�ன /ண4.  121 

 

இ - ) : உயிேரா� =, வாJகிற உட<� உயிேரயா� : உயிைர� ப-றி நி-கி�ற 

மல� ேநாயாக - ஊJவிைனயாகிற பிரார�தக�ம�ைத அ$ேநா:�"� ெகா��"� 

ம�$தாக ஊ*, - இைறவ� எ�>� உயிைர வாJவி�கி�றா4 . ஆத லா8 இைறவ� 

உயி4�" உயிராக விளF"வ� எ�> ந� றாக5 ெசா8லலா� எ�றவா>. 

 

உயிேரா� =,ய உட8 உயி4; மல� அத� ேநா:; ஊJ ம�$�. ம�$ைதR*, 

இைறவ� உயி4கைள� பிணி நீ�கி வாழ ைவ�கி�றா4. ஆதலா8 இைறவ� 

உயி4�" உயிரா கிறா4 எ�பதி8 ஐயேமயி8ைல எ�பதா�. 

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

 

க�ம மல�தி� இய!க�ம மல�தி� இய!க�ம மல�தி� இய!க�ம மல�தி� இய!9 இ"ெவன!9 இ"ெவன!9 இ"ெவன!9 இ"ெவன!    

த�/� கிைச$தகில$ தFகியேத யாவி 

ம�/� கிைசய ம�வா - நிைன/�" 

ேவ�,ய� 6�ேடா வி��. 6லகதனி- 

N�ட�ேவ யா"� விைன� ெபா-..  122 

 

இ-) : உயி4 அ��த உட<�" இையய உலகி8 வாJ கி�றன. தா� எ�M� மன 

எ�ண�தி-கிையய வி�� பிய உலைக� ெபா�$தா . நிைன�.�" ேவ�,ய�� 

உ�ேடா ? க�ம மல�திய8. உலகி- N�ட 6ய-சிகேள யா� எ�றவா>. 

 

விைன�ேபாக�தி-ேக-ப உட8; உட<�" ஏ-ப உல" உ�டாேமய�றி ந� மன 

வி��பி�ப, உ�டாவதி8ைல; நிைன/�" ேவ�,ய� உ�டாகமா*டா�. 

உலகி8 நா� வி��பி5 ெச:தவ-றி� பயேன க�ம இல�கண� எ�பதா�. 

 

ம� - எ�ண�. விைன�ெபா-. - க�ம இய8.. 

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

 

உலக அறிைவ�தறி ேமலறிைவ8 ெப/றவ��ேகஉலக அறிைவ�தறி ேமலறிைவ8 ெப/றவ��ேகஉலக அறிைவ�தறி ேமலறிைவ8 ெப/றவ��ேகஉலக அறிைவ�தறி ேமலறிைவ8 ெப/றவ��ேக    

நி�தியமான 'க� உ�ெடன!நி�தியமான 'க� உ�ெடன!நி�தியமான 'க� உ�ெடன!நி�தியமான 'க� உ�ெடன!    

உ-றேதா ராவி� ">$��ப� வBசெமன5 

ெசா-றெத�ன ேவேற (க6�ேடா - "-றமற 
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வி*டவ4�ேக யா"� விாி$தறிவா8 ேமலறிைவ� 

ெதா*டதனா லா"B (க�.  123 

 

இ - ) : உடைல� ெபா�$திய உயி4�" உ-ற ��ப� இ�பிரபBசேம எ�> 

ெசா8Dய� ஏ�? இதனி� ேவறாக5 (க� எ�ப�� ஒ�>�ேடா ? எனி�, மல� 

"-றFகைள வி*டவ4க*ேக விைளவதாய எF"மான அறிவா8 ேமலான 

சிவஞான�ைத� ப-றிய ேப4கC�ேக நி�தியான$த (க� உ�டா� எ�றவா>. 

 

இ@/லக� ��ப� எனி�, இ@/லைகவி*� அைடய� ப�� (க� எ�பெதா�> 

உ�ேடா எனி�, மலபாிபாக� ெப->� பாசம->� பாிபாக6-ற ஆ�மஞான�தா8 

தி� வ�ேளா� இைய$த சிவஞான�ைத� ெப-றவ4க*ேக (க� உளதா� எ�ப�. 

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

 

அறி� அ�வாஅறி� அ�வாஅறி� அ�வாஅறி� அ�வா? ? ? ? உ�வாஉ�வாஉ�வாஉ�வா? ? ? ? அறிவெத4ஙன�அறிவெத4ஙன�அறிவெத4ஙன�அறிவெத4ஙன�? ? ? ? என!என!என!என!    

அ�ேவ ெலவ� மறியா ரறிவF 

"�ேவ <லக�ேதா ெடா�றா� - ம�/6யி4 

காமி� த�$த� க�தியேதா4 ேமலறிைவ5 

ேசமி� தி��பெதFங� ெச�.. 124 

 

இ - ) : அறி/ அ�வ� எ�ன�ப�மாயி� அதைன எவ�� அறியமா*டா4க); உ� 

எ�ைபயாயி� உலக�ேதா ெடா�றாக ைவ�� எ�ண�ப*� மாேயயமான சட� 

ெபா�ளா�. ஆகேவ அறி/ இர��� அ�>. பி� எ�ைன ேயா எனி8, உடைல 

ம�விய உயி4 வி��பி ?கர� க�திய நிைல அறிவா�, இதைன ந�" ஆரா:$� பா4. 

அFஙனமி��க உய4$த ஞான�ைத� பா�கா�� ைவ�ப� எ�ப� எ�ப,? ெசா8 

எ�றவா>. 

 

அறி/ எ�ப� உயிாி� இ5ைசயா8 விைளவ�. அதனி8 உய4$த சிவஞான� எ�ப� 

ஒ�>��. அதைன5 ேசமி�க ேவ��� எ�ப� எ�ப,? எ�ணி�பா4 எ�பதா�. 

நீைர மைடமாறி� பா:5(வ� ேபால ஆ�ம அறி/ உலைக�ப->� ேபா� 

பாசஞானமா�. பதிைய5 சா4$� ?க��ேபா� பதி ஞானமா� எ�ப� ந�" 

விள�கியவா>. 

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



71 

 

 

உலக இய!9 இ"ெவன!உலக இய!9 இ"ெவன!உலக இய!9 இ"ெவன!உலக இய!9 இ"ெவன!    

அறிேவா டறிவா யறி$� 6யிாி8 

நிைறவாகி ெய@விட�� நி�>� - பிறவா 

6�வாகி ெயF" 6ைற$�� ெபாறியி8 

வ�மா <லகெமன ம�.  125 

 

இ - ) : உலக� , ஆ�மாவி� அறிேவா� அறி/�வா: அறிய�ப*��, எF"� 

உயி4கேடா>� நிைற$த ெபா� ளா: நிைற$தி�$��, பிற சட�ெபா�)களாக 

எF"� நிைற$� தFகி��, இ$திாிய ேகாசரமா� என எ�Mவா யாக எ�றவா>. 

உலக� அறிய�ப�ெபா�ளா�� சடமா�� இ$திாியF களா� ?கர�ப*� 

.லனாவதா� எ�ப�. 

 

ெபாறி - இ$திாிய�. அக�ெபாறி - .ற�ெபாறி இர� டா�� அறிய�ப�வதா� எ�க. 

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

 

சிவன&�# அ�9 மலம/ற ேபாேத உ�டாெமன!சிவன&�# அ�9 மலம/ற ேபாேத உ�டாெமன!சிவன&�# அ�9 மலம/ற ேபாேத உ�டாெமன!சிவன&�# அ�9 மலம/ற ேபாேத உ�டாெமன!    

ம�/� ெபாறிைய ம�வாத ேபா� 

ெதாி�� ெபா�ைள� ெதாியா - ஒ�/மல� 

ஆ*,யேபா ��ேடா அர-க�பF காFகதைன 

ேயா*,ய ேபா ��டாெம� ேறா4 .  126 

 

இ-) : உயிாி� த�ைமயாகிய உண4/ அ$த�கரணF கைள ம�வியி��கிற க� 

6தDய ெபாறிகைள� ெபா�$தாத ேபா� அறிய ேவ�,ய ெபா�)கைள அறிய 

மா*டாவா�. அ�ேபால க,ய�த�க மல� ஆ�மாைய� ப-றி நி�> அைல�கி�ற 

ேபா� சிவெப�மா� ப�க8 சீவ��" அ�. உ�டா"ேமா? அ�மலவDைமைய 

வா*, ஓ*,ய ேபா� அரன,�க�. உ�டா"ெம�> உண4வாயாக எ�றவா>. 

 

அ$த�கரணFக) வாயிலாக ஆ�மா ஐ�ெபாறிகைள� ெபா�$தி .ல�கைள� 

ப-றாதேபா�, ஒ�ைற�� உணரா தா�. அ�ேபால மல�தா8 ெப�தனா: இ��"� 

ெபாA�� இைறவ� மா*� அ�. ெச:யா�. 

---------- 
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மலநீ�க� ெப/றவ� இய!9 இ"ெவன!மலநீ�க� ெப/றவ� இய!9 இ"ெவன!மலநீ�க� ெப/றவ� இய!9 இ"ெவன!மலநீ�க� ெப/றவ� இய!9 இ"ெவன!    

மலம-றா4 த�ைம மதி�"Fகா8 வBச� 

"லம-றா ெர�ன� "றி�பா� - நல6-ற 

காய$ தனதா:� க��6யி4 தானா�� 

ேதா�மா Xசெனன5 ெசா8.  127 

 

இ-) : மல நீ�க� ெப-றவ4கைள ஆரா�மிட�� அவ4 க) பிரபBச வாசைனயி� 

தீைமய-றா4க) எ�> "றி�� உண4ேவா�. பாிபாக6-ற அதாவ� பிரார�த� 

ெபாசி�. 6->�ெப-ற உட8 த��ைடயதா�� இ@வா> த� �ைடயெத�> 

எ�Mகி�ற உயி4 தானா�� ெகா�� ஈச� அ@/யிாி� பா8 கல$� விளF"வ� 

எ�பதா� எ - >. 

 

மல நீ�க� ெப-றவ4க) பிரபBசவாசைன ய-றவ4க) எ�ேபா�. அவ4க) 

உடைல� த��ைடயதாக/�, உயிைர� தானாக/� ெகா�� இைறவ� 

விளF"வ�. 

 

ஈச� ேதா�� எ�ப� நீ�) ேதா:$தா� எ�.ழி� ேபால வியாபக��) அடFகிய 

வியா�பியமா: இைறவ� நி-"ெம�ப� ெபற�ப�மாதD� அ-ற�>. சி-றறிவின 

தாய உயி�) ேபரறி/� நி�திய (த$திர66ைடய இைறவ� இைடவிடா� 

ெபா�$�� எ��மளவினதாக� ெகா)க. 

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

 

மலவாதைன அ/றேப��#; சிவேம ெதாி�ெமன!மலவாதைன அ/றேப��#; சிவேம ெதாி�ெமன!மலவாதைன அ/றேப��#; சிவேம ெதாி�ெமன!மலவாதைன அ/றேப��#; சிவேம ெதாி�ெமன!    

வBசF ெக��பாைர வBசெம�ப ெத8லா� ெபா: 

ெநBச�தா4� ")ள நிைனவா"F - ெகாBச� 

மலேவ ர>�தா4�" வா:�தசிவ ம8லா8 

ெசாலேவெறா� றி8ைலெயன5 ெசா8.  128 

 

இ - ) : மாையயா8 விைள�� வBசைனைய� ெக��� அதனி�>� அக�றாைர 

வBசைன�ைடயா4 எ�பெத8லா� ெபா:� மன� உைடயா��"� ெபா�$திய 

நிைனவா"� : சிறி� 3லமல�தி� ேவைர� கைள$த ேப��"�=ட , ெசா8 

ல�ப�வத-" அநாதிேய வா:�க�ெப-ற சிவபர�ெபா�ைள அ8லாம8 

ேவெறா�>மி8ைல எ�> ெசா8வாயாக எ - >. 
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வBசைனைய ஒழி�� சிவ�ைதேய நா�� பாிபாகிகC�" வBசைன உ�� எ�ப�, 

ெபா:�மன6ைடயா4 =-றா"�. மல நீ�க� சிறி� ெப-றா4�"� ெச�பலாவெதா� 

ெபா�) சிவம�றி இ8ைலெய�பதா�. 

 

வBச� 6த-"ைறயாக�ெகா�� பிரபBச ஆைச அ-ற வ4கைள� பிரபBச வாசைன 

உைடயவ4கெள�> ெசா8<வ ெத8லா� ெபா:ெநBச�தா�ைடய ெபா:�ைர-

ெய�> உைர கா�ட<மா�. மலேவ4 ெகாBசம>�தா4� ெக�பதனா8 ேவ4 

அற�ெதாடFகியேபாேத மர� வா�த8 ேபால மலமற� ெதாடFகிய/டேனேய 

அறியாைம�� ேபாக6� அகல சிவ� ெதளிவாக� ெதாி�ெம�பதா�. 

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

 

�8ெபா�?க>� ஒ�ைற;சா�<ேத இ��#ெமன!�8ெபா�?க>� ஒ�ைற;சா�<ேத இ��#ெமன!�8ெபா�?க>� ஒ�ைற;சா�<ேத இ��#ெமன!�8ெபா�?க>� ஒ�ைற;சா�<ேத இ��#ெமன!    

ஓ*�மல மாவி �ய4சிவ6 ேமா��ைவ� 

ெதா*� நி-" மா4�காக5 ெசா8<ேவ - ன*டேதா 

ராதி�க ெமFேக யைட$த தவ4�காக5 

ேசாதி�� ந�றாக5 ெசா8.  129 

 

இ-) : அநாதிேய ஆ�மாைவ5 சா4$�)ள மல6�, ஆ�மா/�, உய4$த சிவபர� 

ெபா�C� ஒ� உடைல� ப-றிேய நி-"�. இதைன யா��காக5 ெசா8ேவ� எனி8 

=,ய ஆதி�கமான� எFேக எவரா8 அைடய�ப*டேதா அவ��காக5 ெசா�ேன� 

எ�> ந�றாக ஆரா:$� ெசா8 எ�றவா>. 

 

பாச�, ப(, பதி3�>� ஓ4 உ�வ�ைத� ப-றி அ�றி� தனி�� நி8லா எ�ற 

உ�ைமைய யா��காக5 ெசா8ேவ ெனனி� கல$த இ�3�ற�) எத� ஆதி�க� 

எவ��கி�� கி�றேதா அவ��காக5 சிேவாக� பாவைனயாகிற ேபாக�தி D�$� 

ெசா�ேனென�> உண4வாயாக எ�ப� க���. 

 

ஒ*�மல� - அநாதிேய ஒ*,ய மல6�, ஆக$�கமா: வ$தமல6� ஆகிய 

இர�ைட�� அக�ப��க ெபா�ைமயி8 =றியவா>. 

 

ந*டேதா4 ஆதி�க� எ�ற� இ�3�> ெபா�C� த�6), =�வதா8 உ�டான 

சிற�.�த�ைம. அதாவ� பாச� விBசி� பதி பி-ப*,��த<�, பதிேபாத� விBசி� 

பாசஞான� பி-ப*,��த<மாகிய ேவ>பாெட�க. 
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--------------- 

 

மல�தா! விைள�� தீைம இைவெயன!மல�தா! விைள�� தீைம இைவெயன!மல�தா! விைள�� தீைம இைவெயன!மல�தா! விைள�� தீைம இைவெயன!    

காயேம தானா:� க��வி�"� வBச�ைத� 

ேதாயேவ ெநBைச� �ணிவி�"� - ேநயமா 

மீசைனேய ெநBசி Dழ�பி�"� மFைகய4பா8 

வாசேம யா�"� மல�.  130 

 

இ - ) : அ��த உட�ைப� த��ைடய� எ�>�, விைன�ேபாகFகைள� 

�:�பத-"� க�வியான ெத�>� க�தா� அ�ேவ தானாக� க�த5ெச:�� ; 

பிரபBச (க�தி8 ேதா:$� ஈைழயிலக�ப*ட ஈ�ேபால5 சி�கி ெநB( தவி� 

க5ெச:��; பாிபாக6-> ெநBசமாகிய ேகாயி<) அறி ய�ப�ெபா�ளா: 

அைட$தி��கிற சிவ�ைத மற�க5 ெச: ��; எ�ெபாA�� அ$த�.ர அழகிய4பா8 

அனவரத6� வாச� ெச:வி�"� எ�றவா>. 

 

ஆணவமல� அ��த உடைல� தாேனெயன� க�த5ெச: வ�. பிரபBசவாசைனயி8 

மன�ைத�ேதாய5ெச:வ�. சிவைன மற�க5ெச:வ�. ெப�ணாைசைய மி"வி�ப� 

எ�பதா�. 

 

வாச� - வசி�த8. 

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

 

சிவமா� த�ைமெய*திய சீவனி� இய!9 இைவ என!சிவமா� த�ைமெய*திய சீவனி� இய!9 இைவ என!சிவமா� த�ைமெய*திய சீவனி� இய!9 இைவ என!சிவமா� த�ைமெய*திய சீவனி� இய!9 இைவ என!    

அFகF கச$தF கறிேவ யினி��மல5 

சFகெமலா$ தீதாக� த)ளி�பி� - ெபாF"மர-(") 

அ�ேப ."வி� த�வா 6யிெர��$ 

த�ெப�� "-ற சதி4.  131 

 

இ - ) : உடைலெவ>�� ஞான�ைத இனிைமயாக5 (ைவ��, மல�=*டFகைள� 

தீைமெய�> உதறி�த)ளி, இைறவ��" அ�ைப��டா�கி5 சிவேம உயி4 

எ��� த-ெப�ைமைய அைட$த வ�ைமேய சீவ�6�த��"ாிய சிற�பா� 

எ�றவா>. 
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ஆ�மா தானாகேவ எ�ணியி�$த தனதாகிய உடைல ெவ>��, ஞானேம 

இனிெதன�ெகா��, மல�=*டFகைள தவி4�� , அரன,�க� பா:, அ� 

அ�வாகவி��"� ஆன$ த�ைத எ:�தேல அத-"-ற வ8லைமயா� எ�ப� 

க���. 

சதி4 - வDைம. 

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

 

அ�?ெப/ேறா� ெசய!அ�?ெப/ேறா� ெசய!அ�?ெப/ேறா� ெசய!அ�?ெப/ேறா� ெசய!    

ேதா-> 6யிாி� >ய4�கிரFக8 ம-றதைன� 

ேத->த-ேக �)ள� திறBெச:த8 - ேபா-ற�மி"� 

Nைச ய��கிரக ெம8லா� .ண4தல�) 

ேதசனா4� "-ற ெசய8.  132 

 

இ-) : உலக�தி8 உ-பவி�த உயி4க) ப�கி�ற ��ப�தி-" இரF"த<�, 

அ@/யி4கைள அ���ப�தி D�$� ேத->த-கான உபாயFகைள ஆரா:த<�, 

.கழ� த�க Nைச. அ��கிரக� எ8லாவ-ைற�� அைடத<� ஆகிய இைவகேளயா� 

எ�றவா>. 

 

பிற உயி4களி� ��ப�தி-கிரF"த8, அவ-ைற� ேத- >த-ெக�Mத8, 

இைறவைன� Nசி�த8, இைறவ�ைடய க�ைணைய எ:�த8 எ��� இைவகேள 

அ�) ெப-றா4�" உளவா� ெச:ைககளா�. 

 

ேத( - ஒளி. ேத->த8 - ெதளிவி�த8. திற� - உபாய�. 

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

 

தக�ண4க? அர� த<தனேவ என!தக�ண4க? அர� த<தனேவ என!தக�ண4க? அர� த<தனேவ என!தக�ண4க? அர� த<தனேவ என!    

உல"டைம யாவி �>ம,ைம யாக 

நில/லக ெம8லா நிைற$� - "ல/மர� 

ஆ*,யேத ய8லா லவ��" ம-ெறா�வ4 

ஊ*,யவா ேறதா 6ைர.  133 
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இ - ) : உலக� உைடைம , உயி4 அ,ைம இைவ 6தலாக உலகெம8லா� நிைற$� 

விளF"வன யா/� சிவெப�மா� நம�காக� பைட�தனேவ அ8லாம8 

சிவெப�மா��" ேவெறா�வ4 ஊ*,ய� ஏதாயி� 6�ேடா ? ஆரா:$� 

ெசா8வாயாக எ�றவா>. 

 

த�, கரண, .வன. ேபாகFகளைன��� இைறவ� நம� காக� பைட�தனேவ; 

இவ-ைற அவ��காக ஆ�கி�பைட� தவ4க) யாேர�� உலக�தி8 உளேரா? இல4 

எ�ப� க��� . 

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

 

த கரணாதிக? அநாதிேய ஆ�மாவி/# அளி�க8ப5டைவ என!த கரணாதிக? அநாதிேய ஆ�மாவி/# அளி�க8ப5டைவ என!த கரணாதிக? அநாதிேய ஆ�மாவி/# அளி�க8ப5டைவ என!த கரணாதிக? அநாதிேய ஆ�மாவி/# அளி�க8ப5டைவ என!    

நீராகி� Nவா: ெந��பா: நிகJ3ர8 

சீராகி ெயF"B ெசறிவா-"5 - சா4வாவா4 

ஊ*�த-" 6�ன 6ைறவான�வா:�ைக 

கா*��ேபா ��டதல கா�.  134 

 

இ - ) : நீ��, N/�, ெந��.�, .�சிாி�.� ஆக எF"� ெசறி$�)ள சிவ�தி-"5 

சா4பான அ,யா4க) ஊ*�த-" 6�ேப அவ-றினிடமாக நீ�கமி�றி நிைற$ 

தி��ப�. அ� வாயி� ப�க8 ைக ெச�> கா*�� ேபா� உ�ட� அ8லவா�, 

இய-ைகேய அைம$ததா�. இதைன� கா�பாயாக எ�றவா>. 

 

நீ4 6த8 எ8லாவ-றி<� நிைற$� இ��"� சிவபரம ெபா�C�"5 சா4வான 

அ,யா4க) அவ-றி� இடமாக அரைன� கா�பத-" 6�ேபேய நீ�கமற 

நிைற$தி��கி� றா�. அவ� அFஙன� இ��த8 ைக உணைவ�ெகா�� ேபா: 

வாயினிட� கா*��ேபா� உ�ட� ேபா8வ� அ�> எ�பதா�. 

 

சா4வாவா4 - ப->�ேகாடாக ெகா�ட அ,யா4கேள. 

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

 

அைன�தி=� கல<தி��#� அர�# யா� ெகா:�க ேவ�&ய" அைன�தி=� கல<தி��#� அர�# யா� ெகா:�க ேவ�&ய" அைன�தி=� கல<தி��#� அர�# யா� ெகா:�க ேவ�&ய" அைன�தி=� கல<தி��#� அர�# யா� ெகா:�க ேவ�&ய" 

ஒ�(மி!ைலெயன!ஒ�(மி!ைலெயன!ஒ�(மி!ைலெயன!ஒ�(மி!ைலெயன!....    

க�,��பா4 தFகC�ேக கா*,ய �F காதD�தF(") 

உ�,��பா4 தFகC�ேக R*,ய�� - ப�டறிேயா� 



77 

 

எ8லா�தி �)C மிைசவா4�ேக யாFெகா��க5 

ெச8லா ெதனேவ ெதளி.  135 

 

இ - ) : உலக�தி8 எ8லாவ-ைற�� க�� அ�ப வி�பவ4கC�ேக கா*, 

அ�Cவ��, வி��பியவ-ைற ?க4வா4கC�ேக ஊ*, அ�Cவ�� யா� 6�ேப 

அறி ேவா�. ஆனா8 இயF"வ நி-பவான எ8லா� ெபா�ளிட� �� கல$� 

விளF"� கட/C�" யா� ெகா��க அ� அவ4 மா*�5 ெச8லா� எ�> 

ெதளிவாயாக எ�றவா>. 

 

கா�பா4�ேக கா*�வ�� உ�பா4�ேக ஊ*�வ�. ம�றி எ8லாவ-றி�F கல$�, 

எ8லாவ-ைற�� இய�"� இைறவ��" யா� ெகா��க�த" ெபா�) 

ஒ�>மி8ைல எ�பதா�. 

---------- 

 

ஆ�மா�க? சிவைன �தெலன�"ணியி� மல� நீ4#� என!ஆ�மா�க? சிவைன �தெலன�"ணியி� மல� நீ4#� என!ஆ�மா�க? சிவைன �தெலன�"ணியி� மல� நீ4#� என!ஆ�மா�க? சிவைன �தெலன�"ணியி� மல� நீ4#� என!    

அ��வா வா> மவரவ4�ேக யா: நிைற$தF(") 

ஒ�ததா Xசனைத ேயா4கிலா� - க�தெனன 

ந-றினானாகி னயவா� பிணியவ4�" 

6-றினா- ேபா< ெமாழி.  136 

 

இ - ) : அ$த$த ஆ�மா�களி� பாிபாக நிைல�ேக-ப அ��வா�களா>� நிைற$� 

ஒ�தி��"�. இFஙன� இைறவ� அ��வா�களாறி<� க*��ப*� உ)ளைத 

ஆராயாதவரா: தாேன க4�தெனன ஆ�மாைவ� ப-றி நி�> பி� வி��ப�தகாத 

மலேநாைய�ைடய ஆ�மா� கC�" அ$ேநா: 6,வைட$தா-ேபா<� இதைன 

ெமாழி வாயாக எ�றவா>. 

 

அ��வா�களி8 ஆ�மா�க) க*��� இ�$தா<� இைறவ� அதைன� 

ெபா�*ப��தாதவரா: தாேன 6த8வ� என ஆ�மா வி��.வானாயி� 

வி��ப�தகாத மலப$த� ஆ�மா�கC�" 6,வைட$த� ேபாலா� எ�ப� க���. 

 

அஃதாவ� ஆ�மா�க) அ��வா�களி8 ெதாட�"� ,�$தா<� அதைன� 

ெபா�*ப��தா�. உயி4க) சிவேன 6தெல�> வி��பி� அவ4கCைடய 

மலேநாைய 6->� ெப>வி�ப� எ�றவா>. 
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அ��வா ஆறாவன - வ4ண�, பத�, ம$திர�, த��வ�, .வன�, கைல எ�பன. 

ந-றின� ஆகி8 - எ�ைக ேநா�கி� திாி$த�. 

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

 

இைறவ� ஊ5&னால!ல" உயி�க? உ�ணாஇைறவ� ஊ5&னால!ல" உயி�க? உ�ணாஇைறவ� ஊ5&னால!ல" உயி�க? உ�ணாஇைறவ� ஊ5&னால!ல" உயி�க? உ�ணா    என!என!என!என!    

ஈசேன ெய8லா மிைச�பா�ம- ெற@/யி4�"� 

ஈசேன ெயF" மிைசவதா - மீசேன 

ஊ*�வா ென@/யி4�" 6�ணா ெனா�வ�ைக 

கா*,னா ன8லாம- கா�.  137 

 

இ-) : சிவேன எ8லாவ-ைற�� ெபா���பவ�. எ8லாவ-றி<� எF"� 

ெபா�$�பவ�. எ8லா உயி4 கC�"� ஊ*�பவ�. ஒ�வ�� இைறவ� ைக 

கா*,னா8 அ8ல� உ�ணா� எ�றவா>. 

 

ஈசேன எF"� ெபா�$தி எ8லாவ-ைற�� ெபா�$த5 ெச:பவ�. தா� ஒ�ைற�� 

?கரா� எ8லாவ-ைற�� ?கர5 ெச:பவ�. இைறவ� உ� எ�> ைககா*,னா8 

அ8லா� ஒ�வ�� உ�ணா� எ�பதைன� ெதளிக என அறி/>�தியவா>. 

---------- 

 

ேநா�?ள ேபாேத ம�<" ��ெடன!ேநா�?ள ேபாேத ம�<" ��ெடன!ேநா�?ள ேபாேத ம�<" ��ெடன!ேநா�?ள ேபாேத ம�<" ��ெடன!    

பி��)ள ேபாேத ெப�ம�$� 6�டா:�பி� 

பி�தக-ற வ$தத�ேறா ேப(Fகா8 - சி�தமல� 

ஓ*�த-ேக யாமா <>Fக�ம மீச��கF 

=*�த-ேக யாமாெம� ேறா4.  138 

 

இ - ) : உயி4கC�" பி�� உ�டானேபாேத அதைன� தீ4�"� ெபாிய ம�$�� 

உ�டாயி->. பி� அ$த� பி�ைத அக->வத-காக வ$� உதவ/� ெச:தத�ேறா? 

ெசா8<மிட�� இைறவனா8 உதவ�ெப-> வ$தைடகி�ற க�மவிைனக) 

மன�தி<)ள மல6தDய அறியாைமகைள� ேபா�"த-காக ஈசனா8 உயி4கC�"� 

ெகா��க�ப�� ம�$தா� அறிவாயாக எ�றவா>. 

 

பி�� எ�ற ேநா�)ள ேபாேத அைதயக->� ம�$�� உளதாத8 ேபால 

மல6)ளேபாேத அத� வDைய ஓ��"� க�மமாகிய ம�$� 6)ள�. ம���வ� 
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பி�தக-ற ம�$� ெகா��"மா>ேபால ஈச� மலேநா: அக-ற ம�$ைத ஊ*� வா� 

எ�ப� க���. 

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

 

அரேன அ�? ெசஅரேன அ�? ெசஅரேன அ�? ெசஅரேன அ�? ெச*வ� என!*வ� என!*வ� என!*வ� என!    

சரமசர ெம�ன� தாி�"மர� றாேன 

வரெமவ4�" மீய வ�மா- - றரமறி$தF 

=*,யேப ர�ேறா />மல�ேதா ைட$திைன�� 

வா*,யேப ராவா4 மதி.  139 

 

இ-): இயF"� ெபா�) நிைல�ெபா�) எ�> இ� வைகயான உலக�ைத�� 

தாF"கிற சிவேன எ8லா��"� வரம�ள எA$த�C�. ஆ�மா�களி� தரமறி$� 

விைன� ேபாகFகைள ?க4�திய ேப4 அ�ேறா ஐ$� மலFகைள�� வD ஒ��கிய 

6த8வராவ4. இதைன எ�ணி�பா4 எ�றவா>. 

 

ஆ�மா�களி� பாிபாகமறி$� க�மமல�ைத� =*,ய வேர ஆணவாதி 

ஐ�மலFகைள�� வDெயா��கியவராவா4. ஆகேவ சராசர வ,வான உலக�ைத� 

தாF"� சிவேன உயி4கC�" மல ேநாைய� ேபா�கி இ�பமாகிய வர�ைத 

ய�ள வ�வாெர�ப� க���. 

---------- 

 

க�மமல� இைறவ� தி�வ&ைய� கா5:த/#/ற க�வியாெமன!க�மமல� இைறவ� தி�வ&ைய� கா5:த/#/ற க�வியாெமன!க�மமல� இைறவ� தி�வ&ைய� கா5:த/#/ற க�வியாெமன!க�மமல� இைறவ� தி�வ&ைய� கா5:த/#/ற க�வியாெமன!    

ம���வ-ேக ம-ற ம�$�ைடைம பி�ைத� 

�ர��த-ேக �-றெதா� ெதா$தF - க��தன, 

கா*�த-ேக �-ற க�வி க�மமர-(") 

ஊ*�த-ேக யா"ெமன ேவா4.  140 

 

இ - ) : ைவ�திய��ேக ம�$� ெசா$த�. ஆனா8 அ$த ம�$தி� ச�ப$த� 

பி�த�ைத ஓ*�வத-காக உ-ற தா�. அ� ேபால� க�மமல� க4�தாவி�ைடய 

தி�வ, ைய� கா*�வத-" ஏ-ற க�வியா�. அ� சிவெப�மானா8 சீவ4கC�" 

ஊ*�த-"ம*�� உாியதா� எ�றவா>. 
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ம�$� ம���வ��"5 ெசா$தமாக இ�$தா<� ேநா:�"� ெகா��க�ப�வதா: 

இ��த8 ேபால� க�மமல� தி�வ,ைய� ெப>த-"ாிய க�வியா: ைவ�தியநாத� 

ெப� மானா8 ஊ*ட�ெப>கி�றதா� எ�க. 

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

 

��������தா�மா�க>�#8 ேபாக4கைள இைறவK5:வேத ஒ,4காெமன!தா�மா�க>�#8 ேபாக4கைள இைறவK5:வேத ஒ,4காெமன!தா�மா�க>�#8 ேபாக4கைள இைறவK5:வேத ஒ,4காெமன!தா�மா�க>�#8 ேபாக4கைள இைறவK5:வேத ஒ,4காெமன!    

க�வ-றா ேர�F க�ைணேய ேதா->� 

உ�/-றா� ெம:�பசி�� உ�டா� - ெதாி/-றF 

ஊ*டாத ேபாெதா�> 6�ணா4 பசி�ப�வ4 

ஊ*�வேத 6�த- ெகாAF".  141 

 

இ-) : பிறவி அ-றவரா: இ��பி�� சிவக�ைணயா8 பிறவி அைட$தாராயி� 

எ��த உட<�ேக-ற பசி�� உடேன உ�டா"�. இைறவ� ஆரா:$� ஒ�ைற�� 

?க4 வியாதேபா� ஒ�ைற�� உ�ணமா*டாதவரா:� பசியி� க�ேண ப*� 

வ�$�வ4. ஆைகயா8 6�தா�மா�கC�" இைறவ� ஊ*�வேத ஒAFகா� 

எ�றவா>. 

 

6�தா�மா�களா:� பிறவிய-றாேர�� சிவக�ைணயா8 மீள/� ேதா�றி8 எ��த 

ேதக�தி-ேக-ப� பசி�� தாக6� உ�டா"�. அFஙன� பசி�தா<� ஆ�டவ� 

அ��தினா ல8ல� அ,யா4க) ஒ�ைற�� அ�$தா4. பசி�ேத இ�� ப4. ஆைகயா8 

6�தா�மா�கC�"� இைறவ� ஊ*� வேத ஒAF"6ைறயா� எ�ப� க���. 

'இ��"� இட� ேத, எ� பசி�க�ன� அ��தி�ட� அளி�தா8 உ�ேப�' எ�ற 

ப*,ன�த,க) அ�பவ6� இதைனேய வD�>���. ஆதலா8 ($தர�ெப�மா� 

மாதவ� ெச:த ெத�திைச வாJ$திட தீதிலா தி��ெதந�ட�ெதாைக தர 

ெத�திைச�" , சிவெப�மானா8 ஏவ�ப*டாராயி�� Nதல�தி8 தி�ேமனி தாFகிய 

ேபா�. கறிவிர/ ேசா>�, க*�5ேசா>�, த�ணீ ��, ேதைவ�ப*ட��, அதைன 

இைறவேன வ$W*ட அவ4 உ�ட��, ஆதிய நிகJ5சிக) இ$த� க��ைத ந�" 

விள�"வன. 

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

 

க�மவிைன த�மேம என!க�மவிைன த�மேம என!க�மவிைன த�மேம என!க�மவிைன த�மேம என!    

க�மமல ம8ல� க��Fகா Xச� 

ற�மேம யாக� த�மா- - ெபா�மல�ைத 

ேயா*, �யி�� ">ம�ேப யா�கியர-(") 
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ஊ*�த-ேக நி-"ெமன ேவா4.  142 

 

இ-) : ஆரா�மிட�� க�மFக) மலFக) அ8ல. இைறவேன ஒ� த�மமாக 

இவ-ைற�த/கிறா�. ஆைகயா8 க�மFக) இைடவிடா� உயிேரா� ெபா�கி�ற 

மல�ைத ஓ*,, மி�க அ�ைபவிைளவி��, சிவேனா� ேச4�பத-ேக-ற 

உபகாரமாகேவ நி-"ெமன அறிவாயாக எ�றவா>. 

 

க�ம� ஒ� மலம8ல, ஆ�மா மல�தி� நீFகி சிவன,�" அ�. ெச:� சிவேனா� 

=*�த-ேக-ற �ைணயாெமன� ெகா) எ�ப� க���. 

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

 

மலேநாைய� த<தவேர ம�<"� தரவ!லவெரன!மலேநாைய� த<தவேர ம�<"� தரவ!லவெரன!மலேநாைய� த<தவேர ம�<"� தரவ!லவெரன!மலேநாைய� த<தவேர ம�<"� தரவ!லவெரன!    

ெபா�$�� விைன ெய8லா� ."மலேம தானா 

ம�$� மல�தா ர�$த� - தி�$தமல$ 

த$தவ4�ேக R*ட� த"மா- ற"ம�*"5 

ச$ைதயமி� றாக� த"�.  143 

 

இ-) : ஆக$�கமான மலேம தானாக ?க�� 3லமல ேநாைய�ைடய 

சகலா�மா�க) இைறவ� =*ட வ$� ெபா�$�கி�ற விைனக) அைன�ைத�� 

உ�ண/�, தி�$ த/� மல�ைத� த$தவ4�ேக ம�$� ஊ*ட/� த"�. அவேர 

அ�றி அவ�ைடய அபி�னா ச�தியாகிய தி�வ� C�"� ச$ேதகமி�றி� த"� 

எ�றவா>. 

 

3ல மல�ேதா� =,ய உயி4ெக*� மாையக� மFகளாகிற மலக�மFகைள�� 

ம�$தாக� த$தவேர ேநா:�" ம�$த ளி�"� த"தியராவ4. அவ�ைடய ச�தியாகிய 

தி�வ�C� "� த"� எ�பதா�. 

 

ஆக$�க மல� - உ)ளமல�ைத� கழி�பத-காக� =* ட�ப�� மாைய மல�. 

ச$ைதய� - ச$ேதக�. 

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

 

மலநீ�க� ெப/ற '�தா�மா�கேள நிேவதி�த/#ாியா� என!மலநீ�க� ெப/ற '�தா�மா�கேள நிேவதி�த/#ாியா� என!மலநீ�க� ெப/ற '�தா�மா�கேள நிேவதி�த/#ாியா� என!மலநீ�க� ெப/ற '�தா�மா�கேள நிேவதி�த/#ாியா� என!    

ேதா-> மல�பிணிைய� ேதா:வா4�" ந�ம�$தா� 
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மா-ற வரேன ம�/மா8 - ேதா-றமா: 

எ8லா� ெபா�C மிைச�மா Xச��" 

ந8லா ர���வேத ந�>.  144 

 

இ-) : ேதா-றமாய எ8லா� ெபா�C� இைறவ-"� ெபா�$��. ஆயி�� ந8ல 

ெம:ய�ப4க) நிேவதி�பேத ந8ல�. அFஙன� ந8லவ4க), உட� பிற$த 

மலமாகிய ேநாைய ந8ல ம�$தா8 அக-ற5 சிவெப�மாேன சீவைன5 சா�வ4 

எ�றவா>. 

 

சகசமலமாகிய ேநாைய ந8ல ம�$தாகிய க�ம�தா8 மா-ற5 சிவேன 

சீவைன�ெபா�$�வ4. உலகி8 ேதா�றிய ெபா�)க) யா/� இைறவ4�" 

இைய�மாயி�� அவ-ைற மல நீ�க� ெப-ற ந8ல அ�ப4கேள நிேவதி�க� த"� 

எ�பதா�. 

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

 

த கரண 9வன ேபாக4க? மல�ைத ஓ5:த/#�த கரண 9வன ேபாக4க? மல�ைத ஓ5:த/#�த கரண 9வன ேபாக4க? மல�ைத ஓ5:த/#�த கரண 9வன ேபாக4க? மல�ைத ஓ5:த/#�, , , , இைறவ/#இைறவ/#இைறவ/#இைறவ/#    

நிேவதன4கைள ஊ5:த/#� ஆ#ெமன!நிேவதன4கைள ஊ5:த/#� ஆ#ெமன!நிேவதன4கைள ஊ5:த/#� ஆ#ெமன!நிேவதன4கைள ஊ5:த/#� ஆ#ெமன!    

த�/� விைன�$ த"6லக$ தானா 

மன6 மல6 ம�வி - விைனமல�ைத 

ேயா*�த-" மா" 6>மர-ேக ய�பாக 

ஊ*�த-" மா"ெமன ேவா4.  145 

 

இ - ) : உட<�, அ� ?க�� விைன��, ?க4த-"� த�க இடமாகிய உலக6�, 

உயிராகிய உ)ள6�, மாைய 6தலான மலFகC� உயிேரா� ெபா�$தி, 

விைனகC�" ஏ� வாகிய மல�ைத ஓ*�த-"� ஆ"�; க�ைணயா8 வ$� 

கல$தா�� ெகா�ட இைறவ-" அ�ைப ஊ*�வத-"� ஆ"� என ஓ4க 

எ�றவா>. 

 

த�கரணாதிகைள இைறவ� த$த� மலவ�ைமைய ஓ*� த-"� த�ன,யி8 

அ�ைப ஊ*�த-"� ஆ� எ�பதா�. 

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

 

ஆ�டவேன அ�ளானாயி� மலநீ�க� விைளவெத4ஙன� என!ஆ�டவேன அ�ளானாயி� மலநீ�க� விைளவெத4ஙன� என!ஆ�டவேன அ�ளானாயி� மலநீ�க� விைளவெத4ஙன� என!ஆ�டவேன அ�ளானாயி� மலநீ�க� விைளவெத4ஙன� என!    
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நீ�ட தவ�ேதா4�"� நிகJமல�தா4 தFகC�"� 

ஆ�டவேன ��டF க�ளாேன8 - ேவ��� 

பலமைடவ ெத@வா> ப�பிலா4 தFக) 

மல6ைடவ ெத@வாறா ம�.  146 

 

இ-) : ெப�கிய தவ6ைடயா4�"�. மல�ேதா� =,யவ4கC�"�, அவ4கைள� 

தி�/ளFெகா�� அ�ளா னாயி� தவ6ைடேயா4 ேவ�,ய வDைமைய� 

ெப>வ� எ@வா>? மல�தாராகிய ப�பிலா4 தFக) மல� நீF" வ�� எ@வா> 

விைளவதா�. எ�ணி�பா4 எ�றவா>. 

 

இைறவேன 6�னி�ற�ளாவி,� தவ6ைடயா4 ேவ� �வெப>த<� 

மல6ைடேயா4 மலநீ�க� ெப>த<� எFஙன� எ�பதா�. 

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

 

உயிாி� க�ம4கைள யா� கழி8பேதேனா என!உயிாி� க�ம4கைள யா� கழி8பேதேனா என!உயிாி� க�ம4கைள யா� கழி8பேதேனா என!உயிாி� க�ம4கைள யா� கழி8பேதேனா என!    

மலேநா: க�� ம�$தா <யி4�" 

நலமா ய�$�தேல ந�றா - மலேநா: 

வ���மவ� றி�ன ம�/ மதைன 

ய���மர- ேகனா மைற.  147 

 

இ - ) : க�ம� எ��� ம�$தா8, மலேநா: நீF"�. உயி4�" ந�ைம உ�டாக 

அ�ம�$ைத உ�ணேல ந8ல தா�; மலேநா: ெகா�டவ� தி�ன�ெபா�$திய 

ம�$ ைத5 சிவ��" ஊ*�வ� எத-காகவா� ெசா8 எ - >. 

 

க�ம� ம�$�. மல� ேநா:, ேநாைய ம�$தா8 நீ�க ந�ைம விைள��. அ� 

உயி4�" ஊ*ட�ெப>�. ஆகாமிய சBசித க�மFகளாகிற ம�$ைத, 

ஊ*�பவைனேய உ�ண5 ெச:வ� எத-காகவா� எ�ப�. 

---------- 

 

விைன8ேபாக4கைள நாக�கிேற� எ�னாம! சிவா�8பண� ெச*க என!விைன8ேபாக4கைள நாக�கிேற� எ�னாம! சிவா�8பண� ெச*க என!விைன8ேபாக4கைள நாக�கிேற� எ�னாம! சிவா�8பண� ெச*க என!விைன8ேபாக4கைள நாக�கிேற� எ�னாம! சிவா�8பண� ெச*க என!    

ஆவி யனாதி ய,ைம த�விைன� 

ேம/ 6ைடைமெயன ேமவியதா8 - பா/� விைன 

உ�M� ேபா தீச��ேக R*,�பி� ��Mமேத 
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ந�M6யி4� "-ற நல�.  148 

 

இ-) : உயி4 இைறவ��" அநாதிேய அ,ைமயா ன�. உடைல�� வி��.� 

உைடைமயாக ஏ-ற� ஆதலா8 பர$த விைனகைள ?க�� ேபாேத சிவ��" ஊ*, 

உ�பேத K*�லைக ந�M� ஆ�மா�கC�"� ெபா�$திய நல மா� எ�றவா>. 

இைறவ-" உயி4 அநாதிேய அ,ைம��, உட8 உைட ைம�� ஆவன. ஆதலா8 

விைனகைள ?க�� ேபா� சிவா4� பண� ெச:தேல 6�திகாமியான உயி4�" நல� 

பய�ப தா"� எ�ப� க���. 

 

ப( க�மFகைள� பதிக�மமாக5 ெச:�6ைற =றியவா>. 

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

 

க�ம�ைத இைறவ/ேக ஊ5:க என!க�ம�ைத இைறவ/ேக ஊ5:க என!க�ம�ைத இைறவ/ேக ஊ5:க என!க�ம�ைத இைறவ/ேக ஊ5:க என!    

அ���மவ ேனேனா வ��� மல�ைத� 

�ர��த-ேக யாமா- ெறாைலய� - க�ம�ைத 

ஈ*�$ தவ�தா Dைச$தெத8லா மாFகவ-ேக 

ஊ*�த-ேக யா"ெமன ேவா4.  149 

 

இ-) : உயி4கC�" விைன�ேபாகFகைள அ���கி�ற சிவ� ஏ� அ�$த5 

ெச:கி�றா4 எனி� ஆ�மா�கைள வ���கி�ற மல�ைத� �ர��வத-ெக�ேற 

எ�Mக. அFஙன� மல$ெதாைலய க�மBேச4�"� தவ�தா8 வ$த பய� 

அைன��� அ5சிவ��" ஊ*�வத-" ஆ� என ஓ4$�ண4வாயாக எ�றவா>. 

 

இைறவ� மல நீ�க�தி-காகேவ விைனகைள� =*,னா�. நா� விைனகைள 

?க��ேபா� அைவ ஏறாமD��க5 சிவா4� பண� ெச:க எ�பதா�. 

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

 

விைனைய ம�<தாக உ5ெகா?வ"� சிவ�தியான�தி/காகேவ என!விைனைய ம�<தாக உ5ெகா?வ"� சிவ�தியான�தி/காகேவ என!விைனைய ம�<தாக உ5ெகா?வ"� சிவ�தியான�தி/காகேவ என!விைனைய ம�<தாக உ5ெகா?வ"� சிவ�தியான�தி/காகேவ என!    

ஆ->$ த�வி லைட$த ெபாசி� பா<->� 

ேதா-> மரைன� �ட�மா8 - ேத->� 

விைனேய ம�$தா: வி��பிய� மீச� 

தைனேய நிைனவத-கா$ தா�.  150 

 



85 

 

இ - ) : விைனகைள5 ெச:�� உடD8 ேச4$த ?க45சி க) அைன�தா<� 

வ$தைட$� கா*சி வழF"� சிவபர� ெபா�ைள� ெதாட��. அFஙனமாக 

அ@விைனைய� ெதளி வி�"� ம�$தாக வி��பிய� சிவைன அனவரத� தியானி� 

பத-காகேவ எ�றவா>. 

 

ஆ�மா விைனகைள ?க�Fகா8 ஆ�மாவினிடமாக விளF"� சிவ� ேதா�>�. 

விைனக) அவைர�� ெதாட��. அFஙனமாக. க�ம� ம�$தாேமா ெவனி8 ஆ� 

ம�$� ேநாைய நீ�கி ஆ�மாைவ� ெதளிவி�ப�ேபால, க�மFக C� மல�ைத நீ�கி 

உயிைர ஞான�ேதா� =*,� ெத) வி�"� எ�பதா�. 

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

 

தான"வான ஆ�மா�க>�#; சிவேம ெபாசி89�#ாிய ெபா�? என!தான"வான ஆ�மா�க>�#; சிவேம ெபாசி89�#ாிய ெபா�? என!தான"வான ஆ�மா�க>�#; சிவேம ெபாசி89�#ாிய ெபா�? என!தான"வான ஆ�மா�க>�#; சிவேம ெபாசி89�#ாிய ெபா�? என!    

ஊ� 6யி� ெமா�Fெகா�ப நி-பி��பி� 

ஊ� .சி�ைப ேநா�க ெலாAFகா"� - வாேன�� 

ஆவி�"� ேபாக மானா ம�வாக 

ேமவியேப4� கா"� விதி.  151 

 

இ-) : உட<� உயி�� ஓாிட�� ஒ�� நி-பி��, பி�. உடD� ?க45சிைய ம*�� 

அறித8 6ைறைமயா�. சிதாகாய�ைத5 ேச4$த உயி4�"� ேபாக� சிவேனயா�. இ�. 

சிவேம தானாக� ெபா�$திய ேபா4�ேக ஆ"�. இதைன விதி எ�> உண4க 

எ�றவா>. 

 

உட<� உயி�� ஒ�Fகிைய$� இ��பி�� உடD� ெபாசி�. எ��ைண எ�> 

அறித8 6ைறைம. இ@/டைல நீ�த உயி4�" - தா� அ5சிவமான உயி4�"5 சிவேம 

ெபாசி�பா� எ�ப� க���. 

 

ெபாசி�. - ?க45சி. உடD� .சி�ைபயா:த<�, சிவ� ைதேய ேபாக� ெபா�ளாக 

?க4த<மாகிய இ� நிைல�� சிவேம தானான பாிபாகிக*" எ�> ெதளிக. 

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

 

க�ம� அ�கி� சிவமா� ேப( சி�தி�#� என!க�ம� அ�கி� சிவமா� ேப( சி�தி�#� என!க�ம� அ�கி� சிவமா� ேப( சி�தி�#� என!க�ம� அ�கி� சிவமா� ேப( சி�தி�#� என!    

ெபாசி�பாF க�ம� ெபாசி�பாைர� ப-றி 

யிைச�பா னரZைன ெய�ணா� - ெபாசி�. 

மைலயாம னி�> ம�/மா <�� சிலவான ேபாதானா$ ேத4.  152 
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இ-) : க�மவிைனக) ?க45சியா�. ?க4வா4கைள� பி,��� =*�வா� சிவ�. 

ெபாசி�.�"ாிய உடைல�ப- றி� க�தா�. ?க45சிக) 6� பி�னாக/� ஒ� 

ேசர/� வ$� ேமாதி�ெகா)ளாம8 இ�ன தி� பி� இ� என நியதி யி�ப, 

ஆ�மாைவ வ$� சா��. ?க4$� க�ம� ெதா"தி "ைற$� சிலவானேபா� 

தானா$த�ைம எ:��. இதைன� ெதளிவாயாக எ�றவா>. 

 

?க4$� க�ம� அ�கியேபா� சிவமா$த�ைம ெபற லா� எ�ப� க���. 

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

 

ப'க�ம�ைத8 பதிக�மமாக8 பாவி�தலா!ப'க�ம�ைத8 பதிக�மமாக8 பாவி�தலா!ப'க�ம�ைத8 பதிக�மமாக8 பாவி�தலா!ப'க�ம�ைத8 பதிக�மமாக8 பாவி�தலா!    

சிவதாிசன� ெபறலா� என!சிவதாிசன� ெபறலா� என!சிவதாிசன� ெபறலா� என!சிவதாிசன� ெபறலா� என!    

அ��� ம�$தீச- க��� மதனாேலா 

வ��� மல�பிணிைய மா:�ேதா� - தி���F 

க�ம ம�$தி� க��மத னாேலா 

வ�மைவயா ெலா�ைற மதி.  153 

 

இ - ) : ஈச� நம�" ஊ*�� ம�$தாகிய ப(க�மF கைள ஈச-" அ��தி� 

பதிக�மFகளாக5 ெச:ததா8 ந�ைம மய�கB ெச:� வ���� மலேநாைய 

அழி�ேதா�. அFஙன� தி��த�ெப-ற க�மFகைள ?க4$ததா8 அைட �� 

அ�பவFகளா8 ஒ�றான சிவ�ைத எ�M எ.>. 

 

ஈச� உயி4க*" ஊ*�� க�மேபாகFகைள ஈச��" ஊ*,� அைவ 

அவ�ைடயதா�. நம�" மலவD "�>வ ேதா� க�ம�ெதா"தி�� "வியா�. 

சிவ�தியானேம மி"� எ�பதா�. 

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

 

மல� ெகட 9வனேபாகேம ம�<"மல� ெகட 9வனேபாகேம ம�<"மல� ெகட 9வனேபாகேம ம�<"மல� ெகட 9வனேபாகேம ம�<", , , , ம�<தி=ம�<தி=ம�<தி=ம�<தி=����    

மய4காதேபா" சிவ� ெவளி8ப:� என!மய4காதேபா" சிவ� ெவளி8ப:� என!மய4காதேபா" சிவ� ெவளி8ப:� என!மய4காதேபா" சிவ� ெவளி8ப:� என!    

ைமயேல தானா: ம�/ மலேநா:�" 

ைவயேம ந�ம�$தா: வா:�ததா8 - ைகயகல 

ேநா�"� ேபா தீசைனேய ேநா�"மா லாFகதைன� 

ேபா�"ேம ெநBேச ."$�.  154 
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இ - ) : மய�க ஞானேம வ,வாக ஆ�மாைவ ம�/� மலேநா:�"� .வன 

ேபாகFகேள ந8ல ம�$தாக வா:�த�. அத�க� உ)ள ஒAகலா>ெகட ஆரா�� 

ேபா�, ஆ�மா சிவ�ைத� தாிசி�"�. மாேயயFகளாகிற .வன ேபாகFகைள �� 

?க4$� கழி�"�. ெநBேச! இவ-ைற எ�ணி�பா4 எ�றவா>. 

 

மலவ�ைமைய� ெக��க .வன ேபாகFகேள ந8ல ம�$�. .வன ேபாகFகேள பரம 

ல*சியெம�> அA$தி அ�பவி�"� ஒAகலா> ெக,� மல நீ�க�தா8 சிவ�ேப> 

உ�டா� எ�பதா�. 

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

 

மலமக�ற பலேம அரைன� கா�பெதன!மலமக�ற பலேம அரைன� கா�பெதன!மலமக�ற பலேம அரைன� கா�பெதன!மலமக�ற பலேம அரைன� கா�பெதன!    

மலமக�றா ர�ேறா வ�மரைன ேநா�"� 

மல6ைடயா ெர@வா> ம��� - பலேம 

பாி$தரைன ேநா�"� பாிவினா- ச->$ 

ெதாி$ததல ெவ�ன� ெதளி.  155 

 

இ-) : மலநீ�க� ெப-ற பாிபாகேர ெவளி�ப*�� ேதா�>� சிவைன� கா�ப4; 

அFஙன� கா�கி�ேறா� எ�ற மல6ைன�. உைடயா4 எFஙன� சிவ�ைத5 

சா4$� சிவமாேய விளF"வ4 ? பா4�கிேறா� எ�ற பல� ெகா�� அரைன� 

பா4�"� ��ப$த�� 6ய-சியா8 சிவ� சிறி�� ெதாிய�படாதா� எ�> 

ெதளிவாயாக எ�றவா>. 

 

நா� கா�கி�ேறா� எ�ற 6ைன�.� மடFகினா8 அ8 ல� சிவ� ெவளி�ப*� 

அ�) வழFகாதா� என அ�பவ� =றியவா>. 

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

 

சிவ� தாேன ெவளி8ப5ட�>வா� என!சிவ� தாேன ெவளி8ப5ட�>வா� என!சிவ� தாேன ெவளி8ப5ட�>வா� என!சிவ� தாேன ெவளி8ப5ட�>வா� என!    

விைன ேநா�க ம8லா8 வி��பியேதா ாீச� 

தைன ேநா�க மி�றா:� த"மா8 - மனேநா�க� 

மா-றியேபா த�ேறா ம�/மர� றானாக� 

ேதா-றியவா றா"ெமன5 ெசா8.  156 
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இ-) : விைனகைள ேநா�கலாேமய8லாம8, வி��பிய சிவ�ைத ேநா�"த8 

இ8ைலயா�. மன�தா8 க�தி ேநா�" தைல மா-றியேபாேத ஆ�மாைவ அநாதிேய 

ம�வி�)ள இைறவ� தானாகேவ ெவளி�ப*� அ�Cவ� என5 ெசா8 வாயாக 

எ�றவா>. 

 

க�டறித8 எ�ப� க�மFகC�"� ெபா�$�ேம அ�றி5 சிவ�தி-" ஆகா�. 

மன�தா8 அறிதைல�� மா-றி மன� அடFகியவிட�தி8 தா� சிவ� ெவளி�ப�� 

எ�பதா�. 

 

ஆகேவ சிவ� மனFக�வியாக அறிய�ப�வத�> எ� ப� க���. 

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

 

மலபாிபாக�� மலபாிபாக�� மலபாிபாக�� மலபாிபாக�� ----    மலநாச�� இைவ என!மலநாச�� இைவ என!மலநாச�� இைவ என!மலநாச�� இைவ என!    

ஆக�தா4 தீதா ம�விைனைய ேநா�கி�மல 

பாக�தா ராக� ப�வரா� - ேமாக�தா8 

ஈச�ேம ல�ேப யிைசவா4�ேக தீயமல 

நாசேம யா"ெமன நா�.  157 

 

இ .) : உடெலா� =,ய ஆ�மா�க) த� ?க45சி�" வ�� ெகா,யவிைனகைள 

யாராயி�, மலபாிபாக� ெப-றவ4 ஆவ4. ஈச�பா8 ேமாகFெகா�� இைடவிடா� 

அ�. ெச:வா4�" மல� ெக�� என ஆரா:$� பா4 எ�றவா>. 

 

விைனகைள ?க4$தேபா� உளதா� அ�பவ� மலபாி பாக�. சிவ�பா8 

இைடயறா� ேபர�. ெச:��ெபாA� உளதா� அ�பவ� மலநாச� எ�பதா�. 

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

 

மல மல மல மல வ1 ெக:� நிைலைம யா" என!வ1 ெக:� நிைலைம யா" என!வ1 ெக:� நிைலைம யா" என!வ1 ெக:� நிைலைம யா" என!    

இ�ளி Dைசயா திைச$த க�வி 

ம�ளி Dைசய வ�மா - ல�)தைன 

ெயா*டெவா*ட� தாேன �>மல�தி� ச�திெகட� ப*ட 

ெத�ன ெநBேச பக4.  158 

 

இ-) : அBஞான�தி8 6$தி�கிட�"�ேபா� வ$� ெபா�$தாத த� 6தDய 

க�விக) ெதளி/ ெபறாத மய�க நிைலயி8 காாிய�ப��. அFஙன� காாிய�பட� 
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காாிய�பட� ெதளி/ பிற$� தி�வ�ைள5 சார5சார தானாகேவ மல�தி�வ�ைம 

வா* உன�"�டான அ�பவ� எ�னவா யி�$த� மனேம விளFக5ெசா8 

எ�றவா>. 

 

அறியாைமயி8 அA$தி�கிட$தேபா� அறிய�படாத க�விகரணFக) ம�ளிேல 

சிறி� காாிய�பட , ம�ைள�� ெத�*ட� தி�வ�) சா4$தேபா� மலவDெகட 

அதனா<� டான அ�பவ�ைத5 ெசா8 எ�பதா�. 

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

 

பிணி உட=�கா பிணி உட=�கா பிணி உட=�கா பிணி உட=�கா ? ? ? ? உயி��காஉயி��காஉயி��காஉயி��கா????    

உயி4�ேகா பிணிம- >>6ட-ேகா ெவ�னி� 

மய�க மி�வைக�" ம�� - மிய�"$ 

த�/� விைன�$ த"�பிணிேய யா� 

நிைனவா லடFகி ெவ< ேந4.  159 

 

இ - ) : மலேநா: உட<�கா உயி4�கா எனி�, மல� தி� விைளவாகிய மய�க� 

இர�ட-"� ஆ�. உய4 இய�க�ப�கி�ற உட<�, அ@/ட8 க�வியாக ?கர� 

ப�� விைனகC� பிணிேய ஆனா<�, எ�ண�தா8 அடக ெவ8ல�ப�வனவா�. 

இதைன ேந4$� பா4 எ�றவா>. 

 

மலேநா: உட<�கா உயி4�கா எனி� அத� விைளவாகிய மய�க� இர�ட-"� 

தா�. உட<�, அ� ெகா)C� கC� பிணி என�ப,��, எ�ண�தா8 

மா-ற�ப�வ� வா� எ�ப� க���. 

 

எ�ண�தா8 மா-ற�ப�த8 நீ-றைற மாசி8 Kைண�� மாைல மதிய6� ெத�ற<� 

ேபால ?கர�ப*டைமயா8 அறிக. 

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

 

பதிக�ம� மலம(�#� உபாயமா� என!பதிக�ம� மலம(�#� உபாயமா� என!பதிக�ம� மலம(�#� உபாயமா� என!பதிக�ம� மலம(�#� உபாயமா� என!    

கா*ட� தடF"F க�தியதீ� தான$த� 

கா*டேம யாகா� கண�ேக ேபா8 - நா*� மல�(�) 

ஒ�த க�ம 6>மர�பா ெலா��மல� 

ெகா�த>�" ெம�ன� "றி.  160 
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இ - ) : விறகி8 அடFகி�)ள தீ அ$த விறகாகாைம ேபால, நிைலெப-ற 

மல�ேதாெடா�� ?க45சி�க� ஆ� க�ம�, ஆ�மாவிட� அநாதிேய கல$�)ள 

சிவ�பா8 ஒ�� மல�=*டFகைள� ெகா��ட� நீ�"� என அறிவா யாக 

எ�றவா>. 

 

விறகி<)ள தீ விறகாகா�ேபால. மல�ெதா� சா4$� ஆ�ம ?க45சி�கான 

க�மFக) சிவ�ெதா� கல$� சிவ க�மமா: மல�ைத நீ�க� பய�ப�� எ� அறிக 

எ�பதா�. ஆகேவ மல நீ�க�தி-காக� .ண4�க�ப*ட க�மFக) பதி 

க�மFகளாயி� மல நீ�க� ெச:�� ம�$தா"� எ�ப� உண4�தியவா>. . 

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

 

க�மமல�க�மமல�க�மமல�க�மமல�, , , , 2லமல� ப�#வ8ப:� அள� தனிேய இ��#� என2லமல� ப�#வ8ப:� அள� தனிேய இ��#� என2லமல� ப�#வ8ப:� அள� தனிேய இ��#� என2லமல� ப�#வ8ப:� அள� தனிேய இ��#� என!!!!    

ம�$� ேநா: த�ைன ம�/ ம�$�� 

ெபா�$�ேநா: தானா:� ."மா8 – தி�$� 

மலேநா ய>�" ம�$� ம�வி5 

சிலநா ளி��"ெமன� ேத4.  161 

 

இ - ) : பிணி�"� ெகா��க�ப�� ம�$� ேநாெயா� ெபா�$��; பி�ன4 ேநா: 

நீF"த-"ாிய பாிபாக6-ற கால�� ேநாெயா� ேநாயாக� ."$� ேநா: நீF"� 

ேபா� தா�� நீFகிவி��. அ�ேபால, தி�$திய மலேநாைய� ேபா�"� ம�$தாகிய 

க�மமல6� ஆ�மாைவ�ெபா�$தி மலபாிபாக�ப��வைர இ��" ெமன� 

ெதளிவாயாக எ - >. 

 

ம�$� ேநா: நீF"�வைர உடDD�$� பி�ன4 நீF "வ�ேபால� க�மமல6� 

3லமல6� பாியாக�ப�� வைர இ�$� பி� நீF"� எ�பதா�. 

----------- 

 

க�மபாிபாக� இEவா( ஆ� என!க�மபாிபாக� இEவா( ஆ� என!க�மபாிபாக� இEவா( ஆ� என!க�மபாிபாக� இEவா( ஆ� என!    

மல�பிணிைய மா-> ம�$தாF க�ம� - 

பிணிேயா ெடா�றா யA$தி - மல�பிணிைய 

மா-றி யரைன ம�வி யவனாக� 

ேதா->ேம ெநBேச �ணி .  162 
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இ -) : மலேநாைய நீ�"� ம�$தாகிய க�மமல�, மலேநாேயா� ஒ�றாகி, அதி8 

கல$�, மலேநாைய வD ஒ��கி, உயி4 சிவ�ைத5 சார5ெச:�, சிவேமயாக விளFக5 

ெச:��. இ@/�ைமைய மனேம உ>தியாக ந�. எ - >. 

 

க�மமல� மல� நீFகியவழி5 சீவ� சிவ�ைத5 சா4$� சிவேமயாக விளFக� �ைண 

ெச:�� எ�பதா�. 

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

 

க�ம4கைள; சிவ�தி�பாலதா�கேல சிற8பா� என!க�ம4கைள; சிவ�தி�பாலதா�கேல சிற8பா� என!க�ம4கைள; சிவ�தி�பாலதா�கேல சிற8பா� என!க�ம4கைள; சிவ�தி�பாலதா�கேல சிற8பா� என!    

அ�$� ம�$ைத ய�$�மவ- =*,� 

தி�$தவழி பாெடவ�B ெச:யா4 - ம�$� 

ததிேய ெய�மா- ற$தவ4�ேக ய�ப4 

மதியா ல���வேத மா�..  163 

 

இ-) : உ�Mம�$ைத உ�பவ4க*" உ�பி��. தி�$த வண�கFகைள உலகி8 

எவ�� ெச:யமா*டா4க). ம�$� தயி4ேபா8வதா�. அதைன உதவிய சிவ��ேக 

ஊ*�த8 சிற�பா� எ�றவா>. 

 

க�மFகைள5 சிவ��ேகயா�"த8 சிற�பா� எ�றவா>. தன�ேகயா�கி� ஆகாமிய 

சBசிதFகளாக விைனமி"�. பிறவி இைடயறா�. ஆதலா8 பதிக�மFகளாக5 

ெச:யி� பிறவி ய>� எ�ப� விள�கியவா>. 

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

 

க�ம� மல� நீ4க� ெகா:�#� ம�<தா�க�ம� மல� நீ4க� ெகா:�#� ம�<தா�க�ம� மல� நீ4க� ெகா:�#� ம�<தா�க�ம� மல� நீ4க� ெகா:�#� ம�<தா�, , , , அ"ேவ சிவக�ம�மா� என!அ"ேவ சிவக�ம�மா� என!அ"ேவ சிவக�ம�மா� என!அ"ேவ சிவக�ம�மா� என!    

மலேம பிணிக�� மா->ம�$ தீச� 

"லேம ெயன நட�"F ெகா)ைக - மலமகல 

ஊ*�த-" மா"� பி�Z*�மர-ேக க�தி 

R*�த-" மா"ெமன ேவா4.  164 

 

இ - ) : 3லமலமாகிய ஆணவேம ஆ�மாைவ� ப-றி நி-பதாகிய ேநா:. க�மFக) 

அ�மல ேநாைய� ேபா�"� ம�$�. இைவயைன��� இைறவ� நம�" உதவிய 

=* டFகேள என எ�ணி நட�"� ெகா)ைககளா�. இ�க�ம மல�, 3ல மல� 
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நீFக உயி4களாகிய நம�"� ெகா��"� ம�$�� ஆ�; மலபாிபாக�தி� பி� 

அதைன நா� சிவ��ேக ஏ-பி�த<மா�. எ�> எ�ணி ஆ:வாயாக எ - >. 

 

க�மமல� மலபாிபாக�தி� பி� சிவக�மFகளாக5 சிவ� பணி�ேக அ4�பணி�க� 

த�கனவா� எ�ப� க���. 

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

 

மலக�ம4களி� இய!9 இைவ என!மலக�ம4களி� இய!9 இைவ என!மலக�ம4களி� இய!9 இைவ என!மலக�ம4களி� இய!9 இைவ என!    

மலேம யனாதி ம�/� க�ம� 

"லேம யரனீ$த ெகா)ைக - நலமா� 

உயிேர மலமா ெயா�F"மா ெல8லா� 

ெசயிேர ெயனேவ ெதளி.  165 

 

இ-) : மல� அநாதிேய ஆ�மாைவ� ெபா�$திய�. க�ம�=*டFக) 

அ�மலவாதைன யக-ற5 சிவ� உதவிய ெகா)ைககளா�. அதனா8 ஆ�மா 

பாி(�தமா: இ�ப� எ:��. உயிைர�ப-றி நி�ற மய�க� அைன��� மலமா: 

வDெக�� "-ற� என� ெதளிவாயாக எ�றவா>. 

 

மல� அநாதி . க�ம� ஆக$�க�. க�ம�தா8 மலமகல ஆ�மா (�தனா�. அ�வைர 

ஆ�மாைவ� ப-றி நி�ற மய�க� மல��) ஒ�Fக மல� வD"�>�. அ�மல6�, 

அத� விைளவாகிய மய�கFகCேம ஆ�மாவி-" உ)ள "-றFகளா� எ�ப� 

க���. 

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

 

பதி ப' பாச4க? கல8பா! ஒ�றாயி� ேவறாவன என!பதி ப' பாச4க? கல8பா! ஒ�றாயி� ேவறாவன என!பதி ப' பாச4க? கல8பா! ஒ�றாயி� ேவறாவன என!பதி ப' பாச4க? கல8பா! ஒ�றாயி� ேவறாவன என!    

மல6$ தனியா" ம->யிரா �-ற 

"ல6$ தனியாக� ெகா)C - நலமா"� 

ஈசேனயா" மிைச$த த�விைன� 

மாச>"B சா�திெயன ம�.  166 

 

இ - ) : மல� ஆ�மாைவ அநாதிேய ப-றி நி-பதாயி �� சிவஞான� ெப-றவழி 

ேவறா"�; அதைன�ப-றி நி-"� ஆ�ம� =*டFகC� ேவறாகேவ 

ெகா)ள�ப�வன வா�. சிவேன ேபாி�ப�ெபா�ளாகிய நலமா� : இதைன� =,ய 
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உடைல�� ஆ�மாவி� "-றFகைள ய>�கவ$த ச�தி யாகிய மாைய ெயன 

எ�Mவாயாக எ�றவா>. 

 

மல� பாிபாக� ெப-ற வழி நீF"வெதா�>. அதெனா� கல$� நி-"� ஆ�மா/� 

ேவறாவனேவ. சிவேன ேபாி�ப�. உட8 மலம>�க வ$த சிவச�தியாகிய மாையேய 

எ�பதா�. 

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

 

மல�தி� இய!9 இைவ என!மல�தி� இய!9 இைவ என!மல�தி� இய!9 இைவ என!மல�தி� இய!9 இைவ என!    

பிாியா தறியாைம ேபரா தனாதி 

ெசறிவா$ த�விைனேம- சி$ைத - "றியா� 

சிவ�ேதா டைணயா� ேச4$தெத8லா� ெபா8லா� 

பவ�ேதா டைண�"மல� பா4.  167 

 

இ - ) : ஆணவமல�, அறியாைமயினி�>� எ�>� ஆ�மாைவ� பிாியாம- 

ெச:��; ஆ�மாைவ வி*� வில கா� அநாதிேய ெசறி$ததா�; உட<�, 

அதனாDய-ற� ப�� விைனகCமாகிய இவ-றி� ேம- சி$ைத "றியாக நிைல�க5 

ெச:வதா�; சிவ�ேதா� ஆ�மாைவ இைணய விடா� அைட$த எைவகைள�� மிக� 

ெபா8லாத பிறவி�* ப���� இதைன ஆ:$� பா4 எ�றவா>. 

 

ஆணவமல�, அறியாைமேய வ,வா:. ஆ�மாவி8 பிறி வி�றி அநாதியா:5 

ெசறிவா:, உட<� விைன�மாகிய இவ- றி� ேம8 இைடவிடாத ப->�ெகா)ள5 

ெச:வதா:, உயி ைர5 சிவ�ேதா� இைணயவிடாம8 தைட ெச:வதா:, இைட 

விடா� பிற�.*ப���வதா: இ��ப� எ�பதா�. 

 

பவ� - பிறவி. த� விைனேம- சி$ைத ெசறிவா� என� =*, எ��த உட�பி� மீ�� 

விைன�ேபாகFகளி� ேம<� மன� ெசறி$தீ�பட5 ெச:வதா� என/�, "றியா� 

சிவ� ேதா� அைணயா� என�=*, - இல*சியமாகிய சிவ�ேதா� ேசராம8 என/� 

ெபா�) =ற<மா�. 

---------- 

 

மல�தா� விைள�� தீைம இைவ என!மல�தா� விைள�� தீைம இைவ என!மல�தா� விைள�� தீைம இைவ என!மல�தா� விைள�� தீைம இைவ என!    

ைவயெம8லா ெம:யாக வ$த�/ ம->யிாி� 
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ெச:ைகமற மாக� திாி$த�/ - ெம:யா$ 

த�/� ெபாசி�.� த"மர-" மாறா 

நிைன/மல ெம�ன நிைன.  168 

 

இ - ) : அநி�தியமான - காாியா 0பமான பிரபBச� நி�தியமாக� ேதா�>வ��, 

ஆ�ம க�மFகளைன��� பாவக�மFகளாகேவ திாிவ��, த� கரண ேபாகFக) 

அைன��� ெம: எ�ற .�தி��, ஆ�மாைவ உ:வி� பத-"� த�க 

சிவெப�மானிட� மாறி5 ெச�> ப-றாத எ�ண6� மல�தா� வ$த விைள/ என 

நிைன�பாயாக எ�றவா>. 

 

அநி�தியமான த� கரண .வன ேபாகFகைள உ�ைம என மதி�க5 ெச:வ��, 

சிவெப�மா��" மாறான எ�ண6� மல�தி� விைள/ என எ�Mக எ�பதா�. 

 

சீவக�ம� சிவக�ம� ஆகா� பாவக�மமாக� திாி�� எ�பா4 உயிாி� 

ெச:ைகமறமாக� திாி$த�/� எ�றா4. 

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

 

மல;சா�பா! உயி�க5# உ(வன இைவ என!மல;சா�பா! உயி�க5# உ(வன இைவ என!மல;சா�பா! உயி�க5# உ(வன இைவ என!மல;சா�பா! உயி�க5# உ(வன இைவ என!    

மலேம யத�ம�ைத ம�� மதனி 

னலேம த�ம�ைத ந�M - மலேம 

ெதசி�தா4�ேக யா"B சிவத�� 6-> 

நசி�தேபா தா 6�தி நா�.  169 

 

இ - ) : மல� அத4ம�ைத நிைலெபற5 ெச:�� ; மத� தினி�> விலகிய ந�ைமேய 

த�ம�ைத5 சா��; மல�ைத� க�ட ேப��ேக சிவத�ம� ஆ�. அ�/� ெக*� 

6A�� த-ேபாத மிழ$தா4�ேக 6�திவிைளவதா� எ�றவா>. 

 

மல� அத�ம� அBஞான� அைவரா�கிய� 6தDய வ-ைற உயிாினிடமாக 

விைள�"�. அ�மலFெக*�5 (�தனான ேபா� த�ம� ஞான� ைவரா�கிய� 

6தDயன உ�டா�. இFஙன� மல வில�கண�ைத அறி$தா4கC�ேக சிவத�ம� 

விைள��. அ�/� ெக*�� த-ேபாத6Fெகட 6�தி��டா� எ�ப� க���. 

-------------- 
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மல;சா�பா! விைள�� தீைமக? இைவ என!மல;சா�பா! விைள�� தீைமக? இைவ என!மல;சா�பா! விைள�� தீைமக? இைவ என!மல;சா�பா! விைள�� தீைமக? இைவ என!    

மல�பிணிைய �-றா4�" மாசிவேம ைக�பா� 

இல�ெதாழி8க ெள8லா மினி�பா� - மல�பிணி ேநா: 

தீ��ேபா தீசனிைல தி�தி�"F ைக�பா"� 

சா� மில�ெதாழிேல தா�.  170 

 

இ-) : மலேநா: உ-றவ4கC�"� ெபாிய சிவபர� ெபா�) கச�"�. மைனயி8 

இ�$� இய-ற�ப�� ேபாக ேபா�கியFகளி� ?க45சியைன��� இனி�பா�. 

மலேநா: நீFகி� இைறய�பவ� தி�தி�"�. இ8லற�தி8 ஈ�ப*ட ேபா� கச�"� 

எ�றவா>. 

 

மல5சா4பா8 .வன ேபாகFக) இனி�"�; சிவ� கச�"� எ�பதா�. 

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

 

க�ம4க? ம�<தா*8 பி� விைளயாேதா என!க�ம4க? ம�<தா*8 பி� விைளயாேதா என!க�ம4க? ம�<தா*8 பி� விைளயாேதா என!க�ம4க? ம�<தா*8 பி� விைளயாேதா என!    

க�மம�$ ேதாபி� க�தாேனா ெவ�னி8 

இ�வைக� ெமா�றா யிைச�� - ம�/� – 

தி�/�ேவ தானா$ திகJக�� மாமா8 

ம�/ம�$ ெத�ன மதி.  171 

 

இ - ) : க�மFக) ம�$தாேமா? ேநா: தீ4$த பி� அதைன� க�தாேனா? எனி� 

ம�$தாத<�, அதைன மீ* �� .ாிய எ�Mத<� ஆகிய இர�� வைக�� 

ஆ�மாவி னிட� ஒ�றாகேவ ெபா�$�வதா�. சா4$த உ�வேம தானா�. 

அதனிடமாகேவ க�மFக) விைள��. ஆயி�� அ�க�மFகைள மலேநா: நீ�"� 

ம�$தாக எ�Mக எ - >. 

 

க�ம� ம�$தா: அ�$தியபி� அதைன எ�ணாேனா எனி�, அ@வி�வைக�� 

ஒ�ேசர விைளவனவா�. அ�ேபால உயி4 உடைல5 சா4$� உடேல தானா�. 

அ�ேபா� விைனக) விைளவனவா�. க�மFக) ம�$தாவனவா� எ�ப�. 

 

விைள�� விைனகC�" விைள$� 6-றிய விைனக) ம�$ தாவன எ�க. 

-------------- 
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ேநா* தணி8ப" ம�<தாேநா* தணி8ப" ம�<தாேநா* தணி8ப" ம�<தாேநா* தணி8ப" ம�<தா? ? ? ? ம��"வனாம��"வனாம��"வனாம��"வனா? ? ? ? என!என!என!என!    

பிணி�" ம�$� பிாியாம னி�> 

தணி�" ம���வைன5 சா4$� - பிணிைய 

வ��தியதிF "-ற ம�$ேதா ம���வேனா 

தி��தமா ெயா�றதைன5 ெச�..  172 

 

இ-) : ேநா:�" அளி�க�ப�� ம�$�க) ைவ�தி யைன5 சா4$� நி�> ேநாைய� 

தணி�"�. அ�ப,யாயி� ேநாைய� தணி�ப� ம�$தா? ம���வனா? தி��தமாக 

இர�,8 ஒ�ைற5 ெசா8 எ�றவா>. 

 

ம���வைன5 சா4$� நி�ற ம�$� ேநாைய� தணி� கிற�. ஆகேவ ேநா: 

தணி�ப� ம�$தா? ம���வனா ? ஆ:$� ெசா8 எ�பதா�. 

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

 

க�ம� மலவ1 ஒ:�#மாயி� இைறவண�க� ஏ� என!க�ம� மலவ1 ஒ:�#மாயி� இைறவண�க� ஏ� என!க�ம� மலவ1 ஒ:�#மாயி� இைறவண�க� ஏ� என!க�ம� மலவ1 ஒ:�#மாயி� இைறவண�க� ஏ� என!    

ம�$ேத பிணிைய வ��தி� ம���வைன� 

தி�$தவழி பாெடவெர� ெச:வ4 - ெபா�$�மர� 

உ-ற மல�ைத ெயாழி�ப� க�ம�தா8 

ப-றிவழி பாெடவ4�"� பாF".  173 

 

இ .) : ம�$� ேநாைய வ��தி� ெதாைல�"மாயி� யா4 எத-காக ைவ�தியைன� 

ேபா->வா4க)? சிவ� ஆணவவDைய� க�மம�$தா8 ேபா�"வானாயி� 

வழிபா� எவ4�" ஏ-ற பாFகா"�? எ�றவா>. 

 

ம�$� ேநாைய� ேபா�"கி�ற�. ைவ�தியைன வணF "வா4 யா4? அ�ேபால� 

க�மமல� ஆணவமல�ைத� ேபா�"கி�ற�. க�மமல�ைத� =*,ய சிவைன� 

ேபா->வ தா8 பய� எ�ன எ�பதா�. 

 

பாF" - ஏ-றத�ைம. 

----------------- 
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உபாய4களாேலேய சிவ� பிாியா"ைறவ� என!உபாய4களாேலேய சிவ� பிாியா"ைறவ� என!உபாய4களாேலேய சிவ� பிாியா"ைறவ� என!உபாய4களாேலேய சிவ� பிாியா"ைறவ� என!    

ஆவி நி�மலேம யான தர��" 

ேமவி ய���� விைனயாமா8 - =/� 

சாியாதி நா�"$ தாி�ததனா ல�ேறா 

பிாியா5 சிவனான ேப>.  174 

 

இ-) : சிவ� க�ைண =4$� ஊ*�� விைனயா8 ஆ�மா நி�மலமாயி->. 

ெசா8ல�ப�கி�ற சாிைய 6த8 நா�" உபாயFகைள�� ேம-ெகா�டதா8 

அ�ேறா சிவ� ஆ�மாைவவி*� நீFகாத ேபறானவாறா� எ�றவா>. 

 

சாிையயாதிகளா8 சிவ� சீவைன� பிாியா �ைறய, அவ� ஊ*,ய விைனகளா8 

ஆ�மா நி�மலனாவ� எ�பதா�. 

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

 

இைறவேன மல�ைத8ேபா�கி அ�?வ� என!இைறவேன மல�ைத8ேபா�கி அ�?வ� என!இைறவேன மல�ைத8ேபா�கி அ�?வ� என!இைறவேன மல�ைத8ேபா�கி அ�?வ� என!    

நி�மலேன யாவி நி�மலேம யா�கி 

ஒ� நலமா: நி-ைக ெயாAFகா - 6�மல�ைத 

மா-றி யவேன ம�/மா லாFகவ-"$ 

ேத-றேம யி8ைலெயன� ேத4.  175 

 

இ - ) : அநாதிேய நி�மலனாகிய சிவ�, ஆ�மாைவ�� நி�மலனா�கி உடனா: 

இ�பமயேமயா: நி-பேத 6ைறைம யா�. அ5ச�ைத விைளவி�கி�ற மல�ைத 

மா-றிய சிவேன சீவேனா� ஒ�>வா�. அத-"5 சிறி�� ச$ேதக�ப*�� ெதளிய 

ேவ��வதி8ைலயா� எ�> ெதளி எ�றவா>. 

 

நி�மல� ெபா�ளாகிய சிவேம சீவைன�� நி�மலனா�கி அதேனா� சா4$� 

இ�பமயமா: நி-"� இதி8 ெதளிய ேவ��வதி�> எ�பதா�. 

 

ெதளி/ எ�ப� ஐய�ப*ட ஒ�ற-" அ�ேற. ஐயேம உ�டாகாதேபா� ெதளி/ 

எத-" எ�றவாறா�. 

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

 

மல� நீ4கி� காய�ைத�� ேகாயிலா�கி உயி�மல� நீ4கி� காய�ைத�� ேகாயிலா�கி உயி�மல� நீ4கி� காய�ைத�� ேகாயிலா�கி உயி�மல� நீ4கி� காய�ைத�� ேகாயிலா�கி உயி�    

இைறவேனா: அ�"விதமா� என!இைறவேனா: அ�"விதமா� என!இைறவேனா: அ�"விதமா� என!இைறவேனா: அ�"விதமா� என!    
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இ�ளகலா தா" மிைச$தெவாளி ய8லா� 

ம�ளக< மீச� ம�வி8 - ெத�CFகா8 

அ��வித மாமா லைட$த த�விைன�F 

க�த��ேக யா"ெமன� கா�.  176 

 

இ - ) : ஏ-ற ஒளியி8லா� இ�) நீFகா�. ஈசனாகிய ஞான�பிழ�. ஆ�மாைவ5 

சாாி� ஆ�மாைவ� ப-றி நி�ற அறியாைம இ�) அக<�. அFஙன� ம�ளக�> 

ெத�) விைள�Fகா8 உயி4 இைறவேனா� இர�ட-> ஒ�றாதைலயைட��. 

அ�ேபா� தானைட$த இ@/டைல�� இைறவ��ேக ேகாயிலாக5 ெச:�� 

எ�றவா>. 

 

மலமகல இைறவேனா� உயி4 அ��விதமா�. உடைல�� ேகாயிலா�"� எ�பதா�. 

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

 

மலநீ�க� ெப/றகால�தி! விைனக? இைறவைன;சா�� என!மலநீ�க� ெப/றகால�தி! விைனக? இைறவைன;சா�� என!மலநீ�க� ெப/றகால�தி! விைனக? இைறவைன;சா�� என!மலநீ�க� ெப/றகால�தி! விைனக? இைறவைன;சா�� என!    

ஊன->� ேபாக 6யி4 ந-றி� ெத�ன/யி4 

தான->� ேபாக$ தைலவ-கா$ - தீன-ற 

<-ற மல�தா <>ேம லர�க�ைண 

ப-றியதா <�பா� பாி$�.  177 

 

இ - ) : இ�வைர உடைல ந�தியி�$த ேபாகFக) உயிைர ந�திய�ேபால . உயிைர 

ந�திய ேபாகFக) இைற வ��" ஆ�. ?க45சி�" வராத வD"�றிய மல�தா8 

சிவ� சீவனிட� விளFகி� ேதா�>வ�; அதனா8 சீவ4க). இட��� க�ைண 

பிற�"� அதனா8 அவ4க) விைனைய�தா� ?க4வ� எ�றவா>. 

 

மல நீ�க� ெப-ற உயி4கேளா� இைறவ� கல$� விளF "வதா8 அவ4க) 

விைனைய� தா� ?க4வ� எ�பதா�. 

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

 

ஈச� விைனகைள Aகரா� என!ஈச� விைனகைள Aகரா� என!ஈச� விைனகைள Aகரா� என!ஈச� விைனகைள Aகரா� என!    

மல�ேதா டடFகி ம�வியேப ��ப4 

மலேம ய�$த ம�வா - நலமா"� 

ஈசேனா ெடா�றா யிைசவா ர�$�மி�க 

Kசேன ��ணாென� ெற�.  178 
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இ - ) : மல�தி- க*��ட உயி4க) விைன�ேபாகF கைள ?க4வ4. அவ4கைள� 

க*,யமல� விைனகைள ?க4வ தி8ைல. அ�ேபால இ�பமயமான ஈசேனா� 

ஒ�றாகி� ெபா�$திய சீவ�6�த4க) விைன�ேபாகFகைள ?க4வ4. ஈச� ?கரா� 

எ�றவா>. 

 

மல� விைனகைள ?கரா. மல5சா4.ைடய உயிேர ?க�� அ�ேபால சிவ5சா4.ைடய 

சீவேன ?க4வ� அ�றி5 சிவ� ?கரா� எ�பதா�. 

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

 

ெப�தா�மா�களி� இய!9 இ"ெவன!ெப�தா�மா�களி� இய!9 இ"ெவன!ெப�தா�மா�களி� இய!9 இ"ெவன!ெப�தா�மா�களி� இய!9 இ"ெவன!    

ஆவி மல�ேதா டடFகவ� தானாக 

ேமவி ய�வா: விளF"மா - லாவிெயன� 

தாேன யிைலயா8 த"மலேம தானா"� 

ஊ� ம�வாெம� ேறா4.  179 

 

இ.) : ஆ�மா மல�தி8 க*��� அதிேல அடFக, மலேம தானாக . மலேமயா: 

விளF"�. உயி4 எ�பெதா� ெபா�) இ8ைலயா�. மலேம தானா"� இ@/ட<� 

அ� மலேமயா� எ�> எ�Mவாயாக எ�றவா>. 

 

மல�தி8 க*��ட உயி4 மலேமயா:� த�ைன�� அறி யா� எ�பதா�. 

--------- 

 

சீவக�ம� சிவக�மமாக; சீவ� ஏ/ற உ� சிவ�வா� என!சீவக�ம� சிவக�மமாக; சீவ� ஏ/ற உ� சிவ�வா� என!சீவக�ம� சிவக�மமாக; சீவ� ஏ/ற உ� சிவ�வா� என!சீவக�ம� சிவக�மமாக; சீவ� ஏ/ற உ� சிவ�வா� என!    

சி->யிேர �-ற ெசயலான- ேறவ��" 

ம->�வா: நி�> ம�/மா - <-றமல5 

ேச*ைடேய மா->B ெசயலா8 சிவனா" 

நா*டேம யா"ெமன நா�.  180 

 

இ-) : சிறிய ஆ�மா தா� ெபா�$திய க�மFக ளா� ந8ல ேதவேதவனாகிய 

சிவ��" உ�வாக நி�> ெபா�$�வதா�. அநாதிேய�-ற மல5 ேச*ைடகைள மா- 

றிய ெசயலா8 சிவேம தானா"� வி��ப� விைள�� எ - >. 
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சீவக�மFகைள5 சிவக�மமா�க சீவ� சிவ��"டலா�. மல5ேச*ைடகைள மா-ற 

சிவேமயா: ெப��ேப> சி�தி�"� எ�பதா�. 

நா*ட� - வி��ப�. 

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

 

பதிஞான� மிக மலவ1 வா:ெமன!பதிஞான� மிக மலவ1 வா:ெமன!பதிஞான� மிக மலவ1 வா:ெமன!பதிஞான� மிக மலவ1 வா:ெமன!    

விைன ம�$தா ேனா�கி வி��.Fகா Xச� 

நிைனவைன��$ தானாகி நி-ப� - பிைனமல�தி� 

நா*டேம யி�ேற நட$தமல ைம$��பி� 

ஓ*டேம ய�ேறா /ண4.  181 

 

இ-) : விைன எ��� ம�$தா8 பாசஞான�தி� நீF - கி� பதிைய ேநா�க� பதி 

ஆ�ம அறி/ 6A�மா: வியா பி�� ஆ�மஞான�ைத� தானா�கி நி-ப�; பி�. 

மல�தி� நா*டேமயி�றா� ; இ�வைர நிகJ$த மல� ஐ$�� ஓ*ட� பி,�"� 

அ8லவா? இதைன ந�றாக உண4$� பா4 எ >. 

 

விைனகைள ம�$தாக ேநா�கி, மலமய�க�தி� நீFகி� பதிைய வி��ப� பதி 

உயிரைன��மா: நி-ப�. அதனா8 மலமக<�. மலமகல ஆ�மா நி�தியான$த� 

ெப�வாJ/ எ:�� எ�பதா�. 

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

 

சிவனிய!9 சீவ/# ஆ� உபாய� இைவெயன!சிவனிய!9 சீவ/# ஆ� உபாய� இைவெயன!சிவனிய!9 சீவ/# ஆ� உபாய� இைவெயன!சிவனிய!9 சீவ/# ஆ� உபாய� இைவெயன!    

ம���வேன 1வா� ம�$� பிணிைய� 

�ர��த-ேக ய�ேறா ெதாைல$தா8 - க��தன, 

ேநா�"வேத யாமா ��ணியேதா4 தீமல�ைத� 

ேபா�"Fகா Xச-கா� ெபா-..  182 

 

இ-) : பிறவி�பிணி ம���வனாகிய ைவ�தியநாத� ெப�மாேன ேநா: தணி�க 

ம�$தளி�ப� ; எத-காக எனி8 ேநாைய ெவ�*�வத-காக அ�ேறா? ேநா: 

நீFகி� நம� "� ப8லா-றா�� உபகாி�த க��தன,ைய ேநா�"வேத ந� 

கடைமயா�. ெகா,ய மல�ைத� ேபா�"Fகா8 சிவ�� "ாிய இய8.க) அைன��� 

உயிாி�க� ஆ� எ�றவா>. 
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விைனயாகிய ம�$ைத ம���வ நாத� ெகா��� மல வD வா*�வ�. அதனா8 

த�ைன அறி$� தா) ேச4$� இ�ப� ?கர எ�பதா�. 

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

 

சீவக�ம� சிவக�மமா��சீவக�ம� சிவக�மமா��சீவக�ம� சிவக�மமா��சீவக�ம� சிவக�மமா��ைற இ"ெவன!ைற இ"ெவன!ைற இ"ெவன!ைற இ"ெவன!    

அ-றா4 த�வி லைட$தவிைன ெய8லா�பி� 

ம-றா ர�$த ம�வா - �-ற/யி4 

ம�னியவ� றானானா� ம->யிைர� ப->� விைன�(") 

அ�னியேம னாவா னர�.  183 

 

இ - ) : ப-ற-ற ஞானிக) உட�பி8 ?க4த-கான க�மFகைள� பி� ேவ> யா4 

?கர� ெபா�$�வா4க)? உயி4�" உயிராக நிைற$� விளF"� இைறவ� உயிேர 

ஆனா�. அFஙன� ஆன ேபா� விைனகC�" ேவறாக அர� எFஙன� ஆவா�? 

எ�றவா>. 

 

மல� நீFகி� Wயரான உயி4கC�" உயிராக விளF"� இைறவ� அ@/யிேர 

தானான ெபாA� உயிைர� ப-றிய விைன�" அ$நியமாவ� எFஙன� எ�பதா�. 

----------- 

 

விைனகேள மலவ1 வா5:� என!விைனகேள மலவ1 வா5:� என!விைனகேள மலவ1 வா5:� என!விைனகேள மலவ1 வா5:� என!    

அைட$தா4 த�வி லைட$தவிைன ய�ேறா 

ெதாட4$தா4 மல�ைத� �ைட�" - மிைட$த 

ெதாட4ேப யிைலயா- ெறாட4$தமல மா-ற 

நைடேய� மி8ைலெயன நா�.  184 

 

இ - ) : எ��த உட�பிேல இைய$த க�மFகேள அநாதிேய ெதாட4வதான 

மல�ைத� �ைட�"�. விைன க*"� ெதாட4 ேபயி8ைலயானா8 ெதாட4$� 

வ�கி�ற மல�ைத மா-ற5 ெசயெலா�>மி8ைல என� �ணிக எ - >. 

 

பிரார�த க�மFகேள மலவாதைன அக->வன. விைன� ெதாட4பி�ேற8 

மலவDைய மா->வெதFஙன� எ�பதா�. 

 

அைட$� ஆ4 த� - ெப->� ெபா�$திய ேதக�. ெதாட4$� ஆ4 மல� - அநாதிேய 

ெதாட4$� உயிைர வியாபி��)ள ஆணவ�. இைலயா8 - இ8ைலயானா8. 
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--------------- 

 

க�ம�ைத� கட�? உதவிய" மல�தானா� மய�க� ேபா�கேவ என!க�ம�ைத� கட�? உதவிய" மல�தானா� மய�க� ேபா�கேவ என!க�ம�ைத� கட�? உதவிய" மல�தானா� மய�க� ேபா�கேவ என!க�ம�ைத� கட�? உதவிய" மல�தானா� மய�க� ேபா�கேவ என!    

.�மலேம ய-றா4 ெபா�$�$ த�விைன� 

நி�மலேம யா:நிைற$� நி-"ேம- - க�ம� 

பல4பா D��க� ப�ேம- ற�வா4 

மலமா ல>�"ெமன ம�.  185 

 

இ - ) : .8Dயமல� அ-ற ஞானிகளி� உடைல�� நி�மலமான சிவ� ெபா�$தி 

நி-"மாயி�, க�ம� பலாிட� இ��க�ப�மாயி� இைறவ� அவ-ைற உதவிய� 

மல� தா� விைள�� அBஞான�ைத� ேபா�கேவ என எ� எ - >. 

 

இFஙன� நி�மலசிவ� நி�மலா�மாவி� த�ைவ�� இடமாக�ெகா�� 

விளF"மாயி�, க�ம� பலாிட��� விளF"த8 அவரவ4க) மலவாதைனைய 

அக-றி ஞான�ைத அளி�பத-காகேவ எ�பதா�. 

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

 

விைன ெதாட�<" வரா" என!விைன ெதாட�<" வரா" என!விைன ெதாட�<" வரா" என!விைன ெதாட�<" வரா" என!    

க�ம� ெதாட45சி க�திDFக� தி�றா 

ம�/�விைன ெயFங� வ�ேமா - ெப�"$ 

தவ�ேதா4�ேக யி5ைச த�மா- ற"தி 

சிவ�ேதா டைண�ெமன� ேத4.  186 

 

இ-) : க�மFக) பிரவாக� ேபால� ெதாட4$� வ�த8 தியானி�க�ப�கிற 

சிவDFக�தினிட� இ8ைலயா�. அFஙன� இ��க பிரார�தவிைனக) எFஙன� 

வ��? தவ மி�க ஞானிக*ேக த�ைனயைட�� இ5ைசைய5 சிவ� அளி�ப�. 

இ5ைசயி� 6தி4$த த"தி சிவ�ேதாடைணய5 ெச:�� எ�றவா>. 

 

சிவ� தியான� .ாிவா4�" க�ம� ெதாட45சி இ8ைல. அFஙனமி��க� பிரார�த 

க�ம� அவ4கைள எ�ப,யைட��? சிவ� தவமி�ேகா4�ேக த�ன,சா�� 

வி��ப�ைத அளி�ப4. அ�த"தி 6திர ஞானிக) சிவ�ேதா� இர�டற� கல�ப4 

எ�பதா�. 

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



103 

 

 

தி�வ�? ெப/ேறா� ெச*�� க�ம4க? உயிைர8ப/றா என!தி�வ�? ெப/ேறா� ெச*�� க�ம4க? உயிைர8ப/றா என!தி�வ�? ெப/ேறா� ெச*�� க�ம4க? உயிைர8ப/றா என!தி�வ�? ெப/ேறா� ெச*�� க�ம4க? உயிைர8ப/றா என!    

அ�$�� விைனைய ய�$தி� மல�தா8 

திாி$� த�ேவ ெசனி�"� - ெபா�$�� 

அ�ேளா டைணவா ர�$தியதிF ெக8லா� 

உ�ேவா டைணயாெத� ேறா4 .  187 

 

இ - ) : பிரார�தக�மFகைள� ெபாசி�பி� 3லமல$ �ைணயாக நி-க மீ*�� 

பிறவிேய உளதா�. தி�வ�ைள5 சா4$தவ4க) ?க4$த க�மFக) அைன��� 

பிறவி�"� காரணமாகா� என� ெதளி எ�றவா>. 

 

மல5சா4.ைடயா4 ?க�� க�மFக) மீ*�� பிறவி� ேக�வாய� சிவ5சா4.ைடயா4 

?க�� க�மFக) பிறவி� ேக�வாகா எ�பதா�. 

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

 

க�ம Aக�;சிைய�� சிவ Aக�;சிைய�� ெப(� உபாய� இைவ என!க�ம Aக�;சிைய�� சிவ Aக�;சிைய�� ெப(� உபாய� இைவ என!க�ம Aக�;சிைய�� சிவ Aக�;சிைய�� ெப(� உபாய� இைவ என!க�ம Aக�;சிைய�� சிவ Aக�;சிைய�� ெப(� உபாய� இைவ என!    

த�/ 6யி�$ த"மல�தா ெலா�றா$ 

த�ேவ ெபாசி�பதைன5 சா� - நிைனவா"� 

ஆவி�"� ேபாக மரனா 6ட<யி� 

ேமவியேபா ெதா�றா�� ேவ>.  188 

 

இ - ) : உயி�� உட<� த�க க�மமல�தா8 ஒ�றா யின. உட8 ?க45சிைய� 

ெபா�$��; தியான�தி8 திைள�"� ஆ�மா/�"5 சிவ� ேபாக�ெபா�ளா�. உட 

<� உயி�� ஒ�றான ேபா� சிவ� அவ->ட� ேவறா�� இ� உட8 இ� உயி4 

என த��வ தாிசன6�, ஆ�ம தாிசன6� ெப-ற வழி உயி�ட� கல$� ஒ�றா�� 

நி-"� எ�றவா>. 

 

உயி�� உட<� ஒ�றான ேபா� அதாவ� உடேல தாெனன உயி4 நி-"� ேபா� 

க�ம�ெபாசி�.�, சிவதாிசன� ெப-றேபா� சிவ�ெபாசி�பாகிய சிவேபாக6� 

உளதாவ தா� எ�ப� க���. 

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

 

சிவத�ம�தி! ஈ:ப:க என!சிவத�ம�தி! ஈ:ப:க என!சிவத�ம�தி! ஈ:ப:க என!சிவத�ம�தி! ஈ:ப:க என!    
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த�/� ெபாசி�ைப� தவிரா மல�ைத 

ம�மா- பிறவி ம�/$ - த�/� 

ெபாசி�.B சிவ�ைத� ெபா�$தி� மல�ைத� 

ெதசி�"ெமன ெநBேச ெதளி.  189 

 

இ-) : உட8 ஒ� ேபா�� ?க45சிைய நீ�கா . மல� திேலேய மடFகி� கிட�"�. 

அதனா8 பிறவி�ளதா�. உட<�, ?க45சி�� சிவபர�ெபா�ைள5 சா�மாயி� உயி4 

மல�ைதயறி$� அதனி�> நீF"� என மனேம ெதளி எ - >. 

 

உடேலா ேபாக�தி-" உாிய க�வி. அ� ஒ� ேபா�� ேபாக�தினி�> நீFகா�. 

அதனா8 மல�தி8 6$திேய மயFகி�கிட�"�. அதனா8 சகட�கா8ேபால� பிறவி 

மாறிமாறி �ளதா�. உட<� ேபாக6� சிவத�ம�திேல ஈ�ப*�5 சிவ�ைதேய 

சா�மாயி�, மல நீ�க� ெப-> உயி4 உ:�� எ�பதா�. 

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

 

மலநீ�க� இைறவ� க�ம4கைள ஊ5:வதா! கழி�� என!மலநீ�க� இைறவ� க�ம4கைள ஊ5:வதா! கழி�� என!மலநீ�க� இைறவ� க�ம4கைள ஊ5:வதா! கழி�� என!மலநீ�க� இைறவ� க�ம4கைள ஊ5:வதா! கழி�� என!    

உயி4�" மய�க 6>மலேம தானா� 

ெசய-"� க�ம$ திகJம�$தா8 - நய�"� 

அரேன ம���வனா யாFக��தி நி�> 

வரலா லக<ெமன ம�.  190 

 

இ - ) : உயி��")ள மய�க�, ெபா�$திய மல�தா லாவேத . அ�மல�ேதா� =, 

மலேம தானான விைன�" க� மFகளி� ?க45சிேய ம�$தாவதா�. க�மFகைள 

உயி4 கC�" ஊ*�� சிவேன ைவ�தியனா�. அவ4 அFஙன� க�மFகைள உ� 

பி�தலா8 மல� நீF"� என எ� எ - >. 

 

உயி4கC�" அறியாைம உ�டாவ� மல�தா8. அத- "ாிய ம�$� க�ம�ெபாசி�. 

ஒ�ேற. சிவேன ைவ�திய�. அவZ*ட நா� ?க4தலா8 மல� நீF"� என அறிக 

எ�பதா�. 

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

 

சிவ�பா! அ�பாயி��க மல� ேத�� என!சிவ�பா! அ�பாயி��க மல� ேத�� என!சிவ�பா! அ�பாயி��க மல� ேத�� என!சிவ�பா! அ�பாயி��க மல� ேத�� என!    

உ�/� விைன� 6>ம�$ேத யாமா8 

க�� 6�வரைன� கா*� - மி�விைன�� 
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ஊ*�மர- க�பா �>மா� மல�பிணிைய 

ஓ*�ெமன ெநBேச �ண4.  191 

 

இ-) : த�/�, அ� ?க�� விைனகC� ம�$தா வன. தியானி�க�ெப>கி�ற உ� 

சிவைனேய கா�பி�"�. ந8விைன தீவிைனகைள�மவ4க*" ஊ*, மலவDைய 

வா*� கி�ற சிவ�தி-" அ�பாயி�$தா8 சிவ� மலேநாைய� ேபா�கி 

யா*ெகா)வ� எ�றவா>. 

 

எ��த இ$த உட�.� இ� ?க�� விைன�� ம�$ தாவன. உயி4 இ$த 

உட�ேபா,�$� அறிய�ப�கி�ற ஞான/� சிவதாிசன� கா*��. இ�விைனகைள 

ஊ*�கி�ற அர��" அ�பாயி��த8 மலேநாைய� ேபா�"� உபாய� எ�>ண4க 

எ�பதா�. 

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

 

உட! க�மAக�;சி�#� சிவேமதானா� ெசய/#� ஆ#ெமன!உட! க�மAக�;சி�#� சிவேமதானா� ெசய/#� ஆ#ெமன!உட! க�மAக�;சி�#� சிவேமதானா� ெசய/#� ஆ#ெமன!உட! க�மAக�;சி�#� சிவேமதானா� ெசய/#� ஆ#ெமன!    

க�ம�தா லா"F க��6ட Xச� 

த�ம�ைத ேநா�"த-"B சா�� - வ�ம�தா8 

ஊ*டத-" மா" 6>மரைன� தானாக 

K*�த-" மா"ெமன ெவ�.  192 

 

இ - ) : க�த�ப�கி�ற இ@/ட8 க�ம விைன�கீடாக உதவ�ெப-> 

உ�டானதா�. இ� சிவத�மFகைள அறித- "� உத/�; வ�த-"� காரணமான 

க�மவிைனகைள R*,� கழி�பத-"� உ-ற க�வியா�. த�னிட� 

பரமக�ைணயா8 வ$தைடகி�ற பரசிவ�ைத ?க�த<�"� ஆ"� என 

எ�Mவாயாக எ�றவா>. 

 

உட8, சிவ த�மFகைள5 ெச:த-"�, க�ம ?க45சி�"�, சிவைன5 சா4$� 

சிவேமயாத-"� க�வியா"� எ�பதா�. 

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

 

சிவஞானிய��#; சிவ� உபகார8ப:� நிைல இ" என!சிவஞானிய��#; சிவ� உபகார8ப:� நிைல இ" என!சிவஞானிய��#; சிவ� உபகார8ப:� நிைல இ" என!சிவஞானிய��#; சிவ� உபகார8ப:� நிைல இ" என!    

த�/)ள ேபாேத த"� .சி�. 6�டா: 

மனதி�$த வாேற ம�/� - பினமா 

மல�ேதா டைணவா4�" ம��சிவ$ தானா 
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நல�ேதா டைணவா4�" ந�>.  193 

 

இ - ) : உட<)ளேபாேத ?க45சி�� உ�டா:, மன� இ�$தப,ேய சிவ�ைதேயா 

பாசFகைளேயா ம�/�. ேவறான மல�ேதா� ெபா�$திய உயி4க*" உயி4�"யிராக 

நிைலெப-ற சிவ� தாேனயான பாிபாக�ேதா� ேச�� ஞானி க*" ந�ைம த�வதாக 

அைம�� எ�றவா>. 

 

உட8 ேபாக�தி-" ஏ�வா:5 சா4$தத� த�ைமயா: மயFகி நி-"�. அ� மல�தி- 

பிாி$த உயி4க*" சிவ�ெதா� சா4$� சிவமா$த�ைமைய உத/� க�வியா� 

எ�ப�. 

மன� இ�$தவாேற ம�/தலாவ� மன� மல�தி8 மயFகி� க�மFகைள� 

ெபாசி�"� ெபாA� மலேமயா��, சிவ�ைத5 சா4$� சிவக�மFகைளேய ெச:� 

சிவ�ைதேய ?க��ேபா� சிவேபாகமா�� இ��த8 எ�க. பினமா� மல� - 

உயிைரவி*�� பி�னமான மல�. நல�ேதா� அைண வா4�" ந�> ஆ� என ஒ� 

ெசா8 வ�வி�� 6,�க. 

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

 

மல�ைத8 பிணி எ�ற" ஏ� என!மல�ைத8 பிணி எ�ற" ஏ� என!மல�ைத8 பிணி எ�ற" ஏ� என!மல�ைத8 பிணி எ�ற" ஏ� என!    

அணி� மலேம யறியாைம யாமா8 

பிணியா ெமன/ைர�த ெப-றி - பணி�� 

க�மம�$ ெத�ன� க�திய� மீச-(") 

ஒ�ைம�பா டா�"மா <->.  194 

 

இ-) : உயி4க) அணி$�)ள மலேம அறியாைம. அ�ேவ உயி4கைள� பிணி�� 

நி-றலா8 பிணியாயி-> என5 ெசா�னத�ைமயா�. இைறவைன இைடவிடா� 

வணF"� க�மேம ம�$� என�க�திய��, சிவ�ேதா� ஒ�ைம� பா� 

உ�டா�"வத-காக எ�றவா>. 

 

மல�தா8 விைள$த மய�ைக�ேபா�"� ம�$� க�ம�. அதைன அFஙன� =றிய� 

சிவ�ேதாட��வித� கல�பா8 இ�ப� ஊ*ட எ�பதா�. 

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

 

ம�<"�: ேநா* நீ4கி இ�ப� உ(க என!ம�<"�: ேநா* நீ4கி இ�ப� உ(க என!ம�<"�: ேநா* நீ4கி இ�ப� உ(க என!ம�<"�: ேநா* நீ4கி இ�ப� உ(க என!    

விைன�$ த�/ மி"ம�$ேத 
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நிைனேவ த�வாக நி-" - மினமா� 

க�ம� பிாியா� க�தரைன� கா*�� 

த�ம� .சி�பா:� த"�.  195 

 

இ - ) : க�மFகC� - அவ-ைற ?க4த-காக உதவிய உட<� ம�$தாவன. ந� 

நிைன�ேப உடலாக அைம��. அ@/டைலவி*� நீFகா� உட� நிகJகி�ற 

க�மFகேள உயிைர வி*�� ெப�தகால��� 6�தி�கால��� நீFகாத சிவ�ைத� 

=*��. சிவக�மFகைள ?க4தேல சிவேபாக மா"� எ�றவா>. 

 

ம�$தாக� கிைட�த உடைல��, க�மFகைள�Fெகா�� ேநா: நீFகி5 

சிவதாிசன� ெச:� சிவேபாக�� அA$தி5 சிவேமயாக விளF"க எ�பதா�. 

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

 

ப'க�ம� பதிக�மமா� உபாய� இைவ என!ப'க�ம� பதிக�மமா� உபாய� இைவ என!ப'க�ம� பதிக�மமா� உபாய� இைவ என!ப'க�ம� பதிக�மமா� உபாய� இைவ என!    

அறிவா யி�$தF க�$�Fகா லாக� 

ெசறிவா� விைன�$ திாிவா� - பிறியா 

மல�பிணி� மா> ம�/மர� றாளி8 

தைல�ப�வ த4க� த"�.  196 

 

இ-) : உயி4 ஞான ெசா0பமா யி�$� க�மFகைள� .சி�"Fகாைலயி8, உடD8 

நிைற$�)ள விைனக) த� நிைல திாி��. ஆ�மாைவ எ�>� பிாியாதி�$த மல 

ேநா�� வD"�>�. சிவெப�மா�ைடய தி�வ,யி8 ேசர�த�க நிைல��டா� 

எ�றவா>. 

 

ஆ�மா ஞானெசா0பனான ேபா� க�மFக) சிவக� மFகளா�. மலமக<�. 

தி�வ,�ேப>�டா� எ�ப�. 

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

 

��தா�மா�க>�#; சிவேம ெபாசி8பா� என!��தா�மா�க>�#; சிவேம ெபாசி8பா� என!��தா�மா�க>�#; சிவேம ெபாசி8பா� என!��தா�மா�க>�#; சிவேம ெபாசி8பா� என!    

மலேமம- ெற8லா ம�/� பி� னீச� 

"லேம யைதமா-றி� ெகா)C - மிைலயா� 

.சி�ேப �யி4�"� ெபா�$�மர ன8லா8 

வசி�ேப� மி8ைலெயன ம�.  197 



108 

 

 

இ-) : உலகி<)ள சீவராசிகளைன�ைத�� ஆணவ மலமாகிய 3லமல� ஒ�ேற 

அநாதிேய ெபா�$தி நி-பதா�. பி� சிவ6�, அவ4 =*டமாகிய அ,யா4கC� 

ஆசாாிய4 கCேம அ�மல�தி� வ�ைமைய மா-றி ஆ�மா�கைள அதி னி�> 

உ:ய�ெகா)Cவ4. அ�ேபா� உயி4கC�"5 சிவ�ைத� தவிர ேபாக ?க45சிேய 

இ8ைலயா�. மீ*�� பிற$� Nமியி8 வசி�ப��இ8ைலெயன எ�Mவாயாக 

எ�றவா>. 

 

அைன��யி4கைள�� ப-றி நி-"� மலவD சிவனா<� சிவன,யா4களா<� 

நீFகிய பிற", உயி4கC�"� க�ம ?க45சியி8ைல. அ�தைகய 6�தா� மா�க) 

சிவ�ைதேய ?க4$� சிவான$த�தி8 திைள�ப4; பிறவா4 எ�ப� க���. 

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

 

உட=� ஞானெசா0பமா� என!உட=� ஞானெசா0பமா� என!உட=� ஞானெசா0பமா� என!உட=� ஞானெசா0பமா� என!    

அறிேவ த�ைவ யைடயி னறி/� 

பிறியா� த�வா"� ெப-றி - மறமா$ த 

�ேவ யறிேவா டைடயி� ற�/� 

அறிவா ெமனேவ யறி.  198 

 

இ - ) : ஆ�மாவி� அறி/ உடைல� ெபா�$�மாயி� உடேல தானா:� பிறியாம8 

நி-"� த�ைம எ�ேபால எனி�, பாவக�மFகைளேய விைள�பதாய சடமாய உட8 

சி�தாகிய ஞான�ேதா� ம�/மாயி� அ�/� ஞான ெசா0பமா� என அறிக 

எ�றவா>. 

 

சி�தாகிய ஆ�மா சடமாகிய உடைல5 சா4$� உடலா கேவ இ�$த� ேபால5 

சடமாகிய உட8 ஞான�ைத5 சா4$� ஞானெசா0பமாகேவ விளF"� எ�பதா�. 

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

 

சிவ�ைத;சா�<" நி�திய 'க�தி! இ��க என!சிவ�ைத;சா�<" நி�திய 'க�தி! இ��க என!சிவ�ைத;சா�<" நி�திய 'க�தி! இ��க என!சிவ�ைத;சா�<" நி�திய 'க�தி! இ��க என!    

அறியாைம ேநா:�கF கறிவா ம�$ைத 

ெநறியா ய�$�Fகா னீF"B - ெசறிவா 

யக�ேதா டைண� மரேனாெட$ நாC� 

(க�ேதா ,��க� �ணி.  199 
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இ-) : அறியாைமயாகிற ேநாைய� ேபா�க ஞான மாகிற ம�$ைத 6ைறயாக� 

தவறாேத��� வாி� அறியா ைம�பிணி அக<�. நீ�கமி�றி ஆ�மாவாகிய 

உ�ைன வ$தைண�� சிவ�ேதா� ஒ�றி5 (கமாக எ�>� இ��க� �ணி 

எ�றவா>. 

 

அறியாைம அறி/ ம�$தா8 நீ�கி அரைன� ெபா�$தி ஆன$தமாக எ�>� இ� 

எ�பதா�. 

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

 

பாிபாகிக5ேக க�ைண ெசறி�� என!பாிபாகிக5ேக க�ைண ெசறி�� என!பாிபாகிக5ேக க�ைண ெசறி�� என!பாிபாகிக5ேக க�ைண ெசறி�� என!    

பாக�தா ெர8லா� ப�"வா4 ந-க�ைண 

ஆக�ைத ய�ேறா வைற�Fகா8 - ேமாக�தா4 

எ8லா4�"$ ேதா-ற மிைச�மர� ேம-க�ைண 

வ8லா4�" மீேத வழ�".  200 

 

இ - ) : பாிபாக6-ற ஆ�மா�க) அைனவ�� ந8ல சிவக�ைணயாகிற 

உடைலய�ேறா ப�"வ4. ெசா8<மிட��, இைறவனிட� ஒ�>� நீFகாத 

ேமாக6ைடயவ4�ேக சிவ ெப�மா� ெவளி�ப*ட�Cவ4. அவ�பா- க�ைணைய 

எ:த வ8லவ4க*"� இ�ேவ வழ�கா� எ�றவா>. 

 

பாிபாக� ெப-ற ஆ�மா�கேள சிவக�ைண உடைல� ேபாகBெச:பவ4. நீFகாத 

அ�ப4க*ேக ஆ�டவ� ேதா�>வ� ; க�ைண ெச:வ�. அ$த� க�ைணைய 

அைடய வ8லவ4கC�"� சிவைன ?க4தேல வழ�கா� எ�ப�. 

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

 

உட1ட4ெகா?>த! இைறவ� க�ைணயா� என!உட1ட4ெகா?>த! இைறவ� க�ைணயா� என!உட1ட4ெகா?>த! இைறவ� க�ைணயா� என!உட1ட4ெகா?>த! இைறவ� க�ைணயா� என!    

காய மலமலேவ யானா<F காMமல� 

ேதா�மா லாFக�வா:5 ெசா8<வதா� - ஞாயமா� 

காய ம�ளலேவ யானா<F காMமர� 

ேதா�மா லாFக�ளா:5 ெசா8.  201 
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இ - ) : இ@/ட8 மலம8ல ; ஆனா<� காண�ப�கி�ற மல�தி-ேறா:$� 

மலேமயாகி மைற�.��� கிட�"�. மல மைற�. அக�> அறிய�ப� ெபா�ளான 

உட8 அறியாைம ைய5 ெச:வத�>; ஆனா<� சிவைன� க�� அவனிட� 

அனவரத6$ேதா��. அ@விட�� அதைன அ�)வ,ேவ யா� என5 ெசா8<க 

எ�றவா>. 

 

மல�ெதா� =, ம�ளா: இ�$த உயி4 மல� அக�> அ�ளா� எ�ப� க���. 

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

 

��தி ெப/றா��#ாிய அபவநிைல இ"வா� என!��தி ெப/றா��#ாிய அபவநிைல இ"வா� என!��தி ெப/றா��#ாிய அபவநிைல இ"வா� என!��தி ெப/றா��#ாிய அபவநிைல இ"வா� என!    

ஆவிதா ன-றF க�ேளா டA$திய�) 

ேதவி ெசயலைன��B ெச:வெதன� - =வ8 

(A�தி பிாி�தரேன தானாக5 YJ$தF(") 

அA�தியேத 6�தி� கழ".  202 

 

இ - ) : ஆ�மா , தா� எ�ற 6ைன�ப->, அ�ளிேல அA$தி, அ�ேள தானா:� 

தி�வ�* ச�தியி� ெதாழிேல த� ெதாழிலா:, விளF"� என� =ற8. (A�தி 

நிைலயி8 த�ைன மற$� கிட�"� ஆ�மாைவ� தயாCவான சிவ� பிாி��� 

தானாக5ெச:�, அ�ளி8 பிாியாதி��க அA�தி அ��மயமாக5 ெச:தேத 6�தி�" 

அழகா� எ�றவா>. 

 

ம�ளி8 ேதா:$தி�$த ஆ�மாைவ எ��� அ�ளி8 அA�தி ஆன$தமா�கியேத 

6�தி எ�பதா�. 

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

 

அ�ளி8 லயமாதைலவிட5 சிற$த ேபறி8ைல என8 

அ�ளிலய மாமா லாFகத-" ேமலா� 

ெபா�C�ேட D8ைல� ."வா - ாி�ைள 

வில�கி ெயாளிேய விாிகதிைர� கா*,� 

கல�"ம� ளீFகி�ேபா- கா�. 203 
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இ - ) : மல� நீFகிய ஆ�மா�க) அ�ளி8 லயமாவ4. அதனி8 சிற$த ெபா�) 

இ8ைல. ஒளி த�மிட� ."வாாி� இ�ைள வில�கி, விாி$� பர$த கிரணFகைள� 

கா*,� கல$ தி��"�. இ�ேபால�தா� அ�C� எ�> அறிவாயாக எ�றவா>. 

 

ஒளி இ�ைள நீ�கி� கதிைர�கா*,� த�மயமாக உயி4 கைள5 ெச:வ�ேபால� 

தி�வ�C� மல�ைத ஓ*,5 சிவ� ைத�கா*,� த�மயமாக5 ெச:�� எ�பதா�. 

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

 

சிவ�சிவ�சிவ�சிவ�ைத அ:�த ஆ�மா த�னிைலெக5:; சிவேமயா� என!ைத அ:�த ஆ�மா த�னிைலெக5:; சிவேமயா� என!ைத அ:�த ஆ�மா த�னிைலெக5:; சிவேமயா� என!ைத அ:�த ஆ�மா த�னிைலெக5:; சிவேமயா� என!    

ப�னிற�வ$ �-ற ப,க� பலவனமா:� 

த�னிறேம கா*�$ தைகைமெயன - ம�னிற�வ$(�) 

ஓ*,யேபா தாவி ெயா�FகிவிளF காததனா8 

ந*டேம யி8ைலெயன நா�.  204 

 

இ - ) : பல நிறFக) வ$� ெபா�$த� ப,க�க8 அவ-ைற5 சா4$� த�னிற�ைத� 

பல வ4ணFகளாக� கா*�வ�ேபால , ஆ�மா தைலவனாகிய சிவ�தி� த�ைமைய 

அ��த ேபா�, த� த�ைம ெக*�, 6ைன$� ேதா�றாதா�. அதனா8 உயி��" 

லாபேம ஒழிய ந*டமி8ைல எ�றவா>. 

 

ஆ�மா சிவ�ைத5 சா4$� சிவேமயாFகா8 ஆன$தா தீத அ�பவமாகிய இலாப� 

விைள�ேம அ8ல� ேகெடா�> மி8ைல எ�பதா�. 

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

 

��திநிைலயி! ஆ�மா சிவ�தி� வியாபக�தி! அட4கி;��திநிைலயி! ஆ�மா சிவ�தி� வியாபக�தி! அட4கி;��திநிைலயி! ஆ�மா சிவ�தி� வியாபக�தி! அட4கி;��திநிைலயி! ஆ�மா சிவ�தி� வியாபக�தி! அட4கி;    

சிவமா* நி�தியமா� என!சிவமா* நி�தியமா� என!சிவமா* நி�தியமா� என!சிவமா* நி�தியமா� என!    

அவி சிவ�தி லயமாவ த8லா-பி� 

ேமவி விளFகா விதிெய�னி - லாவியர� 

வாசேம யாக ம�வியேதா ரFகமா: 

நாசேம யி8ைலெயன நா�.  205 

 

இ - ) : ஆ�மாவான� சிவ�தி8 ஒ�F"ேம அ8லா�. பி� தனி�� இ�$� 

த��ண4/� த� ெசய<� ெப-> விளFகாத 6ைற எ� எ�னி8, உயி4 சிவ�தி8 
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வசி�க, அ5 சிவ�தி-" ஆ�மா ஓரFகமாகி� ேக,�றி இ��"ெமன� ெதளிவாயாக 

எ�றவா>. 

 

ஆ�மா சிவ�தினிட� ேக,�றி அத� அFகமாக விளF "� எ�பதா�. 

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

 

சிவ"ாிய� சிவ"ாிய� சிவ"ாிய� சிவ"ாிய� ----    ��தி இவ/றி� இய!9 இைவ என!��தி இவ/றி� இய!9 இைவ என!��தி இவ/றி� இய!9 இைவ என!��தி இவ/றி� இய!9 இைவ என!    

அளியி லA$� ம� ளான$த$ தானா: 

ஒளியி ெலாளி�" 6�ைவ - ெவளியி8 

ஒ��"வேத ந->ாிய� ஒ�தசிவ� தானா: 

அட�"வேத 6�தி� கழ".  206 

 

இ-) : சிவக�ைணயிேல 3Jகியி��"� ச5சிதான$ தேம தானாகி , ஞான�தி8 

அடF"� ஞானவ,வான ஆ�மா ைவ� பர ெவளியாகிய சிவ�தி8 ஒ��"வேத 

சிவ�ாியமா�. ஒ�த சிவேம தானாக அடFகியி��பேத 6�தி�" அழகா� எ�றவா>. 

 

பரெவளியி8 ஞானெசா0பியான ஆ�மா ஒ�F"வேத சிவ�ாிய�. சிவேம தானாகி 

ஆன$த�� அA$தியி��பேத 6�தி எ�பதா�. 

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

 

சிவாதீதநிைல இ"ெவன!சிவாதீதநிைல இ"ெவன!சிவாதீதநிைல இ"ெவன!சிவாதீதநிைல இ"ெவன!    

மன�தினி <-ற மைற�பதைன மா-றி 

அைன��லக ெம8லா மக-றி - என�"யிரா:� 

ேத-> ம�ளி� ெசயலக-றி� தானாக� 

ேதா-றB சிவமதீதB ெசா8.  207 

 

இ - ) : மன�தி8 நிைற$த அBஞான�ைத� ேபா�கி, உலக 6தலான மாேயய 

மலFகைள�� ேபா�கி, அ,ேய-" உயிைர�ேபால� =டேவ தானாகியி�$�, 

எ�ைன� ெதளிவி� "� அ�ளி� ெசய8கைள�� அக-றி5 சிவேம தானாக� 

காண�ப�தேல சிவா தீதமா� என5 ெசா8<வாயாக எ - >. 
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மலமைற�ைப� ேபா�கி, த�கரணாதிகைள�� தான8ல என� கழி��, 

அ�ளி-ேறா:$�, அ�* ெசய<� மற$�, சிவேம தானாக� ேதா�>� ேதா-றேம 

சிவாதீதமா� எ�ப� க���. 

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

 

சிவெப�மா�# உ�ைம உ� இ"ெவன!சிவெப�மா�# உ�ைம உ� இ"ெவன!சிவெப�மா�# உ�ைம உ� இ"ெவன!சிவெப�மா�# உ�ைம உ� இ"ெவன!    

ேதா->வி�பா� கா�பா� >ைட�பா�யிரைன��� 

ஏ->வி�பா� தீநிரய� ெத�>6ற - மா-றியிைவ 

ேபா�கி�தா னாக� ெபா�$�மர ென��மி$த 

ேநா�ேக யர-"�வா: ேநா�".  208 

 

இ - ) : இைறவ� ேதா�ற5 ெச:வ� ; கா�ப�; அழி�ப�; ெகா,ய நரக�தினி�>� 

உயி4கைள� கைர ேயற5 ெச:வ� எ��� ேவ>பா�கைள அக-றி5 சிவ� 

ஆ�மாவாகிய தாேனயாக� ெபா�$�வ� எ��� இ$த ேநா�கேம 

சிவெப�மா��" உ�வமாக எ�M எ - >. 

 

இைறவ� பBசகி��தியFகைள5 ெச:வ� எ�ற ேபத ஞானமி�றி� தா� 

தாேனயாக விளF"கிறா� எ�பேத சிவ ெப�மானி� உ�ைம��ெவன உண4க 

எ�பதா�. 

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

 

அக4காரமமகார� அக1� சிவதாிசன� ெபறலா� என!அக4காரமமகார� அக1� சிவதாிசன� ெபறலா� என!அக4காரமமகார� அக1� சிவதாிசன� ெபறலா� என!அக4காரமமகார� அக1� சிவதாிசன� ெபறலா� என!    

எ�னதியா ன-றா Dைறவன, தானா"� 

த�னதைன 1யி- ற"6கமா$ - ���� 

அவேனதா னாக வைடயி� 6,யா� 

சிவேன4 ெதாிசனமா:� ேத4.  209 

 

இ - ) : இ� எ��ைடய�, நாென�ற அகFகார6� மமகார6� நீFகி� 

இைறவ�ைடய தி�வ, தாேன ந� மன��) ஆ"�. ஆ�மா த�ன� எ�> 

எ�M� அ� ைப��, கிவ�ைத அ�பவி�கி�ேறா� எ�ற உண4ைவ�� 

சிவ��ேக அ4�பண� ெச:�வி*டா8 த�க தி�வ�) 6கFெகா�� தாேன 

வ$தைட��. அவேன தானாக எ�ணி பி��பி� தி�6, ெதாி��. இFஙன� 

சிவதாிசன� ேந�� எ�> ெதளிவாயாக எ�றவா>. 
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அகFகார மமகார� அகD� தி�வ, கிைட�"�. ஆ� மா4�பண� ெச:யி� 

இைறவ� தி�6க� ேதா�>�. அவேன தானாயி� தி�6, காண�ெப>�. 

இFஙன� சிவ தாிசன� ேந�� எ�பதா�. 

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

 

சிவேயாக இய!பிைவ என!சிவேயாக இய!பிைவ என!சிவேயாக இய!பிைவ என!சிவேயாக இய!பிைவ என!    

ேச�� ெபா�ளைன��B ேச�மா Xச��"5 

சா�� ெபா�ளறி$� தாF"வதா:5 - சீராைன 

அ8லெதா�ைற5 சாராம லாFகவேனா ெடா�றாக5 

ெச8ல8 சிவ ேயாகெமன� ேத4.  210 

 

இ - ) : ந�ைம வDய வ$தைட�� ெபா�)க) அைன� தா�� மய�கேம ேச��. 

ஆதலா8 அவ-ைற நீ�கி, இைறவைன5 சா�� உபாயமான ெபா�)க) எைவ என 

ஆரா:$�, அவ-ைறேய (ம$�, சிற$த ெச:ெபா�ளாகிய சிவ�ைதய�றி 

ேவெறதைன�� சாராம8, ஒ�றாக5 ெச8< தேல சிவேயாக� என� ெதளிவாயாக 

எ�றவா>. 

 

சா4.கைள� ெக���, சிவ�ைதேய சா4$�, அதேனா� ஒ�றியி��தேல 

சிவேயாகமா� எ�ப� க���. 

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

 

சிவேபாக இய!9 இ"ெவன!சிவேபாக இய!9 இ"ெவன!சிவேபாக இய!9 இ"ெவன!சிவேபாக இய!9 இ"ெவன!    

பாதக�ைத �-ற பலவிைனக) ெச:தாெல� 

தீதக-> ந8விைனக) ெச:தாெல� - ேபதம-ற 

நாத �ட<யிரா: ந�ணியதா8 மி�கவ�* 

ேபாதB சிவேபாக� ெபா-..  211 

 

இ - ) : பழிவிைள�"� பல க�மFகைள5 ெச:தா8 எ�ன? தீைமகைள� ேபா�"� 

.�ணியFகைள5 ெச:தா8 தா� எ�ன? ேபதஞான� நீFகிய சிவபர�ெபா�) 

உட<� உயி�மாக வ$தைட$த�. ஆகேவ, தி�வ, ஞானேம சிவ ேபாக�தி� 

இய8பா� எ�றவா>. 
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எைத5 ெச:தா8 எ�ன? அேபதமா:5 சிவ�ெதா� ஒ�றி5 சிவைனேய அ�பவி�த8 

சிவேபாகமா� எ�ப� க���. 

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

 

நி�வாண நி5ைடயி! நி/ேபா��ேக சிவதாிசனமா� என!நி�வாண நி5ைடயி! நி/ேபா��ேக சிவதாிசனமா� என!நி�வாண நி5ைடயி! நி/ேபா��ேக சிவதாிசனமா� என!நி�வாண நி5ைடயி! நி/ேபா��ேக சிவதாிசனமா� என!    

இ$தவா றா" மிைச$த நி� வாண நி*ைட 

6$தியேதா4 7D� ெமாழி$ததா8 - ச$தத6� 

ேத-றியேதா4 7D- ெறளி$தேப4 ெநBசி<ற� 

ேதா->மர ென�ன� �ணி.  212 

 

இ-) : பைழய ஆகம 78களி8 =றிய நி�வாண நி*ைட இFஙன� 

இய-ற�ப�வதா�. இைடவிடாம8 எ�ேபா�� ெதளி/ வழF"� ைசவ 78களி8 

பயி�> ெதளி$த ஆ�மா�களி� மன�திேல அர� ந�" ேதா�> வ� என� 

�ணிவாயாக எ�றவா>. 

 

சிவாகம�ெதளி/� சிவான$த நி*ைட�� உைடேயா4 மன�தி8 சிவ� ஒ�>� 

எ�ப� க���. 

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

 

சமய தீ5சித� கடைம�� பய� இைவெயன!சமய தீ5சித� கடைம�� பய� இைவெயன!சமய தீ5சித� கடைம�� பய� இைவெயன!சமய தீ5சித� கடைம�� பய� இைவெயன!    

சாிைய�"� தீ�ைக சமயமா நி*ைட 

வாிைச� தி�/�ேம� மாலா:� - ெதாி�$ 

ெதாழிேலா �ட� ப*ட (�தசா ேலாக� 

வAவா தி��ப4 மகிJ$� .  213 

 

இ-) : சாியாவா�கC�" உாிய தீ*ைச சமய தீ*ைச யா�. அவ4கC�" உாிய 

நி*ைடயாக மாேக(ர வ,வF களி� ேம8 பி�தாகி, அத-"ாிய ெதாழி8கேளா� 

ஒ�றி, (�த சாேலாக பதவிைய� ெப->, அதினி�>� வAவா தி��ப4 

சாியாவா�க) எ�றவா>. 

 

சாியவா�க) சமய தீ*ைசைய� ெப->5 சிவ�ெதா�� ெச:�, 

உ�வ�தி�ேமனியி8 ப->�ெகா��, சாேலாக பதவிைய� ெப>வ4 எ�ப� க���. 
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------------- 

 

கிாியாவா�களி� இய!9 இைவெயன!கிாியாவா�களி� இய!9 இைவெயன!கிாியாவா�களி� இய!9 இைவெயன!கிாியாவா�களி� இய!9 இைவெயன!    

கிாிைய�"� தீ�ைக கிள�கி8 விேசட$ 

ெதாி�நி*ைட ேமனி5 சிற�.� - ெபாிேயா4�"� 

Nைச� ெதாழிலைன��� N�டைடவ4 சாமீப� 

மாச-ற வ�ைப மதி��.  214 

 

இ - ) : கிாியாவா�கC�" உாிய தீ*ைச விேசட தீ*ைசயா�. அவ4க*" உாிய 

நி*ைடயாவ�, இைற வ�ைடய சிற$த தி�ேமனியாகிய சிவDFக�ைத� Nைச 

ெச:��, அ,யா4க*"� Nசைன�" ேவ�,ய பணிகைள5 ெச:��, பி� "-றம-ற 

அ�பா8 சாமீப 6�தி அைடத லா� எ�றவா>. 

 

கிாியாவா�க) விேசட தீ�ைக ெப->5 சிவNைச�� அ,யா4 Nைச�� ெச:� 

அ�ேப வ,வா:5 சாமீப6�தி எ:�வ4 எ�ப� க���. 

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

 

ேயாக� இல�கண� இைவெயன!ேயாக� இல�கண� இைவெயன!ேயாக� இல�கண� இைவெயன!ேயாக� இல�கண� இைவெயன!    

ேயாக��� கி8ைல �>$தீ�ைக யாகி<ெம: 

ேயாகB சமய விேசடேம - ேயாக� 

இ�திற�� 6-றF கிைசயி- றியான� 

த�மவ4�"5 சா0ப$ தா�.  215 

 

உ) : ேயாக நிைல நி-பா4�" உாிய தீ*ைசக) ஒ� >� இ8ைலயா�. ஆனா<� 

உ�ைமேயாக� சமய விேசட தீ*ைசகேளயா�. இ@வி� ெநறியா�� ேயாக� 

ைகவர� ெபறி� அனவரத தியான�ைத ய�Cவ� அர�. அதனா8 சா0ப 6�தி 

சி�தி�"� எ�றவா>. 

 

ேயாக4�" உாிய தீ*ைசக) சமய விேசடFகளா�. இ@ விர�டா�� தியான 

ேயாக� சி�தி�"�. அவ4களைட�� 6�தி சா0பமா� எ�ப� க���. 

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

 

தியான�ைத; சிவ�பா! ஒ:�க� தி�வ�ளபவ� வ�ெமன!தியான�ைத; சிவ�பா! ஒ:�க� தி�வ�ளபவ� வ�ெமன!தியான�ைத; சிவ�பா! ஒ:�க� தி�வ�ளபவ� வ�ெமன!தியான�ைத; சிவ�பா! ஒ:�க� தி�வ�ளபவ� வ�ெமன!    
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இ��தி� த�ைவ யிைச$ெதா�ைம� பாடா: 

வ��தி யறிவத-" வாரா� - க��ைதயர� 

பாD ெலா��கி� பலெதாழி<� பாFகவ4த� 

மாD ெலா��க வ��.  216 

 

இ - ) : உடைல ஓாிட�திேல இ��தி, உடைல� ெபா�$தி மன ஒ�ைம�பா*�ட� 

வ��தி அறியவராத க��ைத� .ற� ேபாகவிடா� சிவ�தி�பா- ெச<�தி அFேக 

ஒ�F"� வ�ண� ெச:�, இய-ற�ப�� க�மFக) அைன�ைத�� அவ4 த�மா8 

இய�றனவாக எ�ண , ஒ��கவ�� எ - >. 

 

எ�ேபா�� க�ம�தி-கீடாக விைனகைள ?க4வதிேல பச�பி�"� உடைல 

ஓாிட�திேல இ��க5ெச:�, மன�ைத�� ஒ�ைம�ப��தி, ேநா�. தியான� 

6தDயவ-றா8 வ��தி அறியவராத க��ைத5 சிவ� பா-ெச<�தி, நா� ெச:�� 

க�மFகளைன�ைத�� சிவக�மFகளாக5 ெச:யி� ஆ�மா அவ4பா8 ஒ��க வ�� 

எ�பதா�. 

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

 

உ�ைம நி5ைட இ"வா� என!உ�ைம நி5ைட இ"வா� என!உ�ைம நி5ைட இ"வா� என!உ�ைம நி5ைட இ"வா� என!    

ஈFகிைவேய ய8லா Dைச$த நி*ைட ெய8லா� ெபாய 

தீFக�ேவ யாக5 ெச�ம �வா8 - பாF"ைடய 

ந8லா4� கிைவேய நலமா மறி/ைடைம 

இ8லா4 தம�ேக� மி8.  217 

 

இ - ) : ஈF" இைவகேள ய8லாம8 ேவ>வைகயா8 இைச$த நி*ைட எ�பன 

அைன��� ெபா:யானைவகேள; அ�றி�� தீைம ெச:வனவா�. ைசவசீலFக) 

அைம$த ந8லவ4க*" இைவகேள ந�ைம பய�பனவா�. சிவஞான� 

ைகவர�ெபறாதா4�" இவ-றா8 ஒ� பய�� இ�றா� எ >. 

 

உ�ைம நி*ைடயாகிய இைவகேள ய�றி ேவ>வைக யா� இய-ற�ப�வன 

அைன��� ெபா:யானைவ; அ�றி �� தீைம பய�பனவா�. ஞானிகC�" உாியன 

உ�ைம நி*ைடேய. சிவஞான� ெபறாதா-" ஒ�>மி�றா� எ�ப� க���. 

------------- 
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�தK=� �தK=� �தK=� �தK=� ----    அதிகாாிக>�அதிகாாிக>�அதிகாாிக>�அதிகாாிக>�    

ப�னாிய ெம:க�டா� ப��ம�* ேபாத�ைத5 

ெச�னிேம- ெகா�ெடா� 78 ெச:ேதனா8 - இ$7� ெம: 

6�த4�" ெநBச� த6தா� ெபா: 3ட4�"� 3டா�"� 

ெப�த�ைத� தீ4�" ம�* ேப>.  218 

 

இ - ) : ெசா8<த-காிய சிவா�பவ�தி- சிற$த பரமாசாாியனாகிய 

ெம:க�டேதவநாயனா�ைடய சிவஞான ேபாத�ைத5 சிரேம-ெகா�� இ$த 

அ�ேபாக ெவ�பா எ�ற 7ைல5 ெச:ேத�. இ$78 சீவ�6�த4�"� ேதவா 

6தமா"�. ெபா:யான 3ட4கC�"� க*,ைன� கைள�� தி�வ�*ேபறா"� 

எ�றவா>. 

 

இ$78 சிவஞான ேபாத�ைத5 சிரேம-ெகா�� ெச: ய�ப*ட�. இ� சீவ� 

6�த4�"� ேதவா6த� ேபால இனி� ப�. 3ட4�" மலப$த�ைத� ெக��"� 

தி�வ�*ேபறா� எ�ப� க���. 

 

அேபாக ெவ�பா �/றிய"அேபாக ெவ�பா �/றிய"அேபாக ெவ�பா �/றிய"அேபாக ெவ�பா �/றிய"....    

---------------- 
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அேபாக ெவ�பா ெச*�? �த/#றி8பகராதிஅேபாக ெவ�பா ெச*�? �த/#றி8பகராதிஅேபாக ெவ�பா ெச*�? �த/#றி8பகராதிஅேபாக ெவ�பா ெச*�? �த/#றி8பகராதி    

[[[[ெவ�பா எ�ெவ�பா எ�ெவ�பா எ�ெவ�பா எ�]]]]    

அ���மவ ேனேனா 149 அ�ளிலய மாமா 203 

அ�$�� விைனைய 187 அைரயைன�ேபா 24 

ஆ->$ த�வி 150 அவி சிவ�தி 205 

உ�/� விைன� 191 அளி�த க�ைண 1 

க�,��பா4 தFகC�ேக 135 அளியி லA$� ம� 206 

சாிைய�"� தீ�ைக 213 அறியாைம ேநா:�கF 199 

சி->யிேர �-ற 180 அறி�� ெபாறியி 18 

த�/ 6யி�$ 188 அறிவா யி�$தF 196  

நீராகி� Nவா: 134 அறிவி�தா ெல8லா 71 

ப�னிற�வ$ �-ற 204 அறிவி�தா ெலா�> 84 

ம�$� ேநா: த�ைன 161 அறிேவ த�ைவ 198 

ம�$ேத பிணிைய 173 அறிேவா டறிவா 125 

மல6$ தனியா" 166 அ-றா4 த�வி 183 

மன�தினி <-ற 207 அனாதி மய�க6யி4� 69 

விைன ம�$தா 181 அனாதி மலெப$த 47 

அFகF கச$தF 131 ஆக�தா4 தீதா 157 

அFகேம யாவி� 20 ஆ(-றா4� கி8ைல 2 

அB( ெதாழி< 100 ஆணவ�ைத ெநBச 92 

அைட$தா4 த�வி 184 ஆதDனா- ேறா-ற 97 

அணி� மலேம யறியாைம 194 ஆவி நி�மலேம 174 

அ��வா வா> 136 ஆவி மல�ேதா 179 

அர-ேகா ச>வி� 111 ஆவி மல�பிணியா 103 

அர�யி4 ேபாெல�> 114 ஆவி யனாதி 148 

அ��� ம�$தீச- 153 ஆவி யைன�தி��" 93 

அ�$� ம�$ைத 163 ஆவி�" ந�கா 41 

அ�$� 6யிைர 118 ஆவிதா ன-றF க�ேளா 202 

அ�ேவ ெலவ� 124 இ5ைச யறி/ெதாழி 88 
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இ$தவா றா" 212 க�ண தைன �-ற 81 

இ��தி� த�ைவ 216 க�ம ம�$� 52 

இ�ளகலா தா" 176 க�ம� ெதாட45சி 186 

இ�ளி Dைசயா 158 க�ம�தா லா"F 192 

இ�ைள ெயா��" 63 க�மம�$ ெத�>F 64 

இலF"� விள�கF 28 க�மம�$ ேதாபி� 171 

ஈFகிைவேய ய8லா 217 க�மமல ம8ல� 142 

ஈச ன�C� கிைச$த 108 க�வ-றா ேர�F 141 

ஈசேன ெய8லா 137 க�வி யைன��F 90 

உட-"யி4ேபா Xச 104 க�விநிைற வ�ேறா 30 

உண4��வா ாி�றி 113 கா*ட� தடF"F 160 

உ�ேட ெனன/ைர�த 119 காய மலமலேவ 201 

உயி4�" மய�க 190 காயேம தானா:� 130 

உயி4�"� பிறவி 42 காயேம �)ளF 91 

உயி4�ேகா பிணிம- 159 காயேம �->� 10 

உல"டைம யாவி 133 காயேம D5ைச�ற� 50 

உ)ள நட$தவழி 95 கிாிைய�"� தீ�ைக 214 

உ-ற சகல 6>Fேக 75 "ணி"ண�தி� ற�ைம 33 

ஊ*� ம�$ைத 53 "ணி"ணம ெத�ன� 34 

ஊன-> மாவி 116 ேகானாேன ெய�னி- 12 

ஊன->� ேபாக 177 சFக�தா <-ற 49 

ஊ� 6யி� 117 ச�./�ேக ய8லா- 22 

ஊ� 6யி� ெமா�F 151 சரமசர ெம�ன� 139 

எ8லா /யி4�" 107 சரமசர ெம�ன� 4 

எ8லா� ெதாழி< 98 சிவச� திைய�.ண�B 80 

எ8லா� ெபா�*" 25 சிற$த க�வி 32 

எ�னதியா ன-றா 209 (�த� ப,கெமன� 77 

ஓ*�மல மாவி 129 ெசயேல பிற�பிற�ைப5 36 

 ேச�� ெபா�ளைன��B 210 
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த�மா த�மெமன� 57 நிைலேய மலFக�வி 62 

தனி�" மல6$ 46 நிைறவா 6யிாி 27 

த�/� கிைச$த 122 நிைறேவ "ைறைவ 21 

த�/� ெபாசி�ைப� 189 நிைறேவ யர�ேபா 23 

த�/� விைன�$ 145 நிைறேவ- பிறவி 26 

த�/)ள ேபாேத 193 நிைனேவ ெச�ன 31 

த�ேவ விைனயதைன5 120 நீ�" மைற�பதைன 83 

த�றமைர ேநா�கி� 17 நீF" மல�ைத 82 

த�னைட�� பாழா:� 13 நீ�ட தவ�ேதா4�"� 146 

த�னறிைவ ேநா�கி� 79 ெந,ய /டலைன�� 76 

த�னிய8.� கி8ைல� 70 ப(பதிேயா ட��வித� 110 

த�ைன ய?பவி�"B 78 ப,க ெமா�ெபா�ைள� 72 

த�ைன�தா ேனா�கி� 37 பதி�"� ப(வ�ேறா 102 

தா�"� பிணி�"� 54 பதிப(ைவ யி�றி 109 

தாென�ற காய$ தன 8 பர$த க�வி� 7 

தா�றிாி$� காயேம 9 பரம� க�ைண� 11 

திாிவ- >யி4�ேகா4 89 பளிFெகாளிேய வ�ன�ைத� 45 

ெதாட4$தமல ைம$�$ 99 ப->� ப,கம� 74 

ேதா-ற 6தலாக� 115 ப-ைறவி*�� ப->� 87 

ேதா-ற ெமா��கB 19 ப-ைறவி*�� ப->� 112 

ேதா-> மல�பிணிைய� 144 ப�னாிய ெம:க�டா� 218 

ேதா-> 6யிாி� 132 ப�னிற�ேதா ெடா�த 73 

ேதா->�ேபா �->� 3 பாக�தா ெர8லா� 200 

ேதா->வி�பா ெனFேக 96 பாச� பதிெய�ன� 14 

ேதா->வி�பா� 208 பாதக�ைத �-ற 211 

நா,ேயா ெவ�ேபா 16 பாதாதி ேகச� 6 

நி�தியமான (க� 123 பிணி�" ம�$� 106 

நி�மலேன யாவி 175 பிணி�" ம�$� 172 
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பிணி�" ம�$� 65 மல�பிணிைய �-றா4�" 170 

பிணி�ேகா ம�$ததைன� 43 மலமக�றா ர�ேறா 155 

பிணி�ேகா ம�$ததைன� 44 மலம-றா4 த�ைம 127 

பிணிய-றா ர�ேறா 59 மலேம க�வி 40 

பி��)ள ேபாேத 138 மலேம பிணிக�� 164 

பிாியா தறியாைம 167 மலேம பிணி�ட< 51 

பிாியா வ�ைள� 61 மலேம யத�ம�ைத 169 

பிற�பி�தா ல�றி� 85 மலேம யனாதி 165 

பிற�பிற�பா� 39 மலேமம- 197 

பிற�.� �யரம� 105 ம>�"B 68 

.�மலேம ய-றா4 185 மைற�" மலF 60 

ேபரறிேவ 1ச��"� 101 மா->� பளிF 86 

ெபாசி�பாF க�ம� 152 6�ெபா�*" 48 

ெபா�$�� விைன 143 3�> மல6� 56 

ெபாறி�� .ல�� 5 ைமயேலதானா: 154 

ேபா�"� வர/� 29 ேயாக��� 215 

மய�ைத� "ணேம 35 வBசF 128 

ம���வ-ேக ம-ற 140 வ���� பிணி 55 

ம���வேன 1வா� 182 வ>ைமயா8 67 

ம�/த�� தானாக 15 வாA$ த�/ 121 

ம�/� ெபாறிைய 126 வி�ேதா 38 

மல�ைதயி�* ேபாெல 66 விைன ேநா�க 156 

மல�ேதா டடFகி 178 விைன ம�$தா 181 

மலேநா: க�� 147 விைன�$ த�/ 195 

மல�பிணிைய மா-> 58 K*�$ த? 94 

மல�பிணிைய மா-> 162 ைவயெம8லா 168 

 

------------------------------------------------XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX--------------------------------------------    

 


