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கைர

இ$78 படாரசாதிர பதினா"ட இைண$)ள. அேபாக எப
ஒறி8 ேதா:$ ஒறிய கால உளதா பயி-சியி மி"தி. ஈ5 சிவ
தமதி< சிவாபவதி< திைள விைள$த பயி-சி நிைலகைள =>வதாக
ெவபாயாபா அைம$தைமயி அேபாக ெவபா என ெபய4ெப-ற.
அறிவி 6தி45சிேய அபவ. அபவதா8 விைள பயைன ?க4$த நிைல
அேபாக. ?கரப*ட எற ெபாளி8 வவ. இதைன அளி5ெச:த
ஆசிாிய4 இ@வாதீன 3றாவ ப*ட எA$தளியி$த &
அபலவாணேதசிக 34திக) எ> கதெப>கிறா4.

இவ4க) சிேவாக பாவைனயி8 எA$தளியி$, ெவளிவ$த/ட அகண
தி/ளேதாறிய ககைள த ெநBசி-", பாிபாக6-ற சீட4கC"
உலகவ4"மாக உைர" அைமபி8 இ5ெச:*க) அைம$)ளன ; சிவஞான
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ேபாத 6தDய ஞான சாதிரFகைள அபவதி-" ெகாவேபா
விைள ஐயFகைள அக-> 6ைறயி< அைம$)ளன.

இ$78 இ7->பதிென* ெவபாகளாலாகிய. தி/)ளதி8 ெசறி$
எA$த அபவFக) சில ெசா-களாலாகிய ெவபாவாக ெவளிபதD ெபா)
ஆழ6 உ->ேநா"$ேதா> .திய .திய அபவFகC ெதளி/ இைவ சிறக
விளF"வ .

பல காலFகளி8 உடான பலவைக அபவ ேத கFக) நிைற$திதD
பாட8க) கதா8 ெதாட4. உைடயன அ8லவாயி ெபா) அைமதிேக-ப
ெதா" ேநாக ேபாிப$தவன.

இ$த 78 அபவசிதி" ஆசாாியைன வணFகி ெதாடF"கிற. 6த-க
ஆமாகC" அறி/ விளக திவளா8 அறி விைளயா. அதிவC
"வி உபேதசதாலறி ைக=டா. உயி4க) தைம ஈச" அ,ைமயாக
உண4$ உைம அ. ெச:ய பிறவி நீFக ெப-> ேபாிப எ:.
உயி4க) மலநீக6, இவிைன ெயா. எ:தியவழி த-ேபாதFெக*
திவ,ையேய சா4$ நி-". அகால உயி4கC" விைன ஏறாைமயா
அளபவ ஒைறேய தாரகமாக ெகா சீவிதி ". சிவ ேவ> சீவ
ேவ> எ> அறியவராத அ) அபவ அவிததி8 சிவான$த
ெபவாJெவ:தி எ> இப ெபக இ" எபன இ$7<) ஆFகாF"
எAபதி-" ேம-ப*ட பாட8களா8 விளக ெப>கிறன .

விைனேபாகFகைள : அவ-றி8 ெவ>. ேதாறி K காதDபவ4கCகாக உட-ப-> உலக ப-> உைடைம ப-> நீ" உபாயFக)
இப பாட8களா8 உண4தபகிறன. உட8 உலக விைன ேபாகFக)
இைவகைள ம$தாக உவகி, அம$ைத அளிபவ ைவதியநாத
ெபமாேன என ெதளிவி, மலேநா: வில"மா-ைற விள"வன நா-பதி-"
ேம-ப*ட பாட8க). ஏைனய பாட8களா8 பதிஞானமிக மலவD நீF" எப,
சீவகம. சிவகமமா 6ைற, விைன கேள மலவD வா* எப, பாிபாக
6-ேறா4" கமெதாட45சி இ8ைல எப, ஆதலா8 சிவத மதி ேலேய
ஈபக எப, சிவ சிவஞானிய4" உபகார ப 6ைறைம, நிதிய
(கதி8 இத-"ாிய இலகண6, சிவாிய, சிவாதீத, சிவேயாக,
சிவேபாக இவ-றி இய8.கC விளக ெப>கிறன.
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ஆமா பாிபாகதி-"5 ேசாபான கிரமமாக தீ*ைசக) இறியைமயாதன. தீ*ைச
அ*டான இைவகளா8 உபாய6 உைம ஆகிய சாிையயாதி நா"
பாதFகளி அபவதிற அறிவிகபகிற. இFஙன இ$ 78 6Aவ
சிவாபவைதேய ெசா8<தD அேபாக ெவபா எனப*ட.

இ$7ைல அளி5ெச:தவ4க) இனா4 எ> விளகமாக அறிய=டவி8ைல.
ஆனா< 3றாவ ப*டதி8 எA$தளியி$த & அபலவாண ேதசிக4
அளி5 ெச:ததாக =>கிறா4க). 3றாவ "34திகளாகிய அவ4க)
இய-றிய தசகாாிய, சமா4க சிதியா4, உபாய நி*ைட ெவபா 6தலான ப
78கைள ேபால ஆழ6, அபவ6, அளிபா அைமய ெபறைமேய
அக"5 சாறாகலா.

அறி 'தாச சமய தசகாாியFக) 3>' என/ '6மைற?வ< 3வைக
ெபாC' என/ வ படாரசாதிர 7-ெறா"ைப அவ-றி கைத
விள" ெச:*களி8 இ$7- ெபய4 இட ெபறாைம எMத-"ாிய.

அறி "அேபாக ெவபா'' எப ைசவசிதா$த உைமகைள அNதியா
கட ெபாியவ4 ஒவ4 => அ) 7லாக விளF" எற கா. (பிரமணிய
பி)ைள அவ4க) எA இகைத வD>. ஆயி, ைசவ மர.
வAவா ெம:கடா ப அ* ேபாதைத ெசனி ேம-ெகா
ெச:யெப-றதா8 இதைன, படார சாதிரதி இ>தியி8 பைடேயா4
ேச4தன4.

இதைன இபதிரடாவ "மகாச$நிதானமாக எA$தளி இகாைல ஞான5
ெசFேகா8 ெச<திவ &ல& அபலவாணேதசிக பரமாசாாிய (வாமிக)
க*டைளயி*டளியவண வழகேபால ெபாழி.ைர, கைர
6தDயவ->ட இபேதாராவ "மகா ச$நிதான & (பிரமணிய ேதசிக
(வாமிக) அவ4களி 6தலாவ ஆ "Nைச நிைன/மலராக ெவளிவகிற.

ெசா8< ெசய< அடFகி5 சி$ைத ெசய8பட அதனாேல உயிாினிைமாக அைமவ
அேபாக. அதைன உைர யா எைரக இயலா. ஆயி மகா
ச$நிதானதி திவ) இ$தப, எணி அதைன ைணெகா
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இ@/ைர 7< ெவளிவகிறன என8 மிைகயாகா. ஆதலா8 ைசவதிற
ெதாி$த ெபாிேயா4க) இதைன5 சி$ைத ேய-> பய எ:வா4களாக.

ஞானOடதிD$ அ*ேகாேலா5சி ஆமாகைள உ:வி" &ல&
இபதிரடாவ "மகாச$நிதான அவ4களி திவ), "வளா8 எ>
நைம ஆ* ெகா)Cமாக.

திவாவைற

இFஙன,

7- 9 - 68.

ஆதீன மகாவிவா.
ச. தடபாணி ேதசிக4.

--------------சிவமய
அ

ேபாக ெவபா

ஆசிாிய வணக
அளித கைண யேபாக$ தைன
விளகிெயா பாவி விாிக - /ளகணி
ெம:யாேகா 6தி நக4 ேமவியசீ4 ந-கைண
ையயா நம5சிவா யா.
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இத ெபா) : உைமேய வ,வானவேன! திவாவைறக
எA$தளி)ள சீ4திைய ந8ல கைணைய உைடய "நாதேன!!
நம5சிவாயா!! திவ) எம" உதவிய அபவFகைள விளகி ஒ பாவிேல
விாிைரக அ,ேய உ)ளதி8 எ> எA$தளி யிபாயாக எறவா>.

நம5சிவாயாகைணயா8 கிைடத அபவைத விளகி5 ெசா8ல எ மனதி8
எெபாA இகேவ எ> ேவகிறா4க).

உைம எ> அழிவி8லாத; அைனதி-" காரணமாக உ)ள. காாிய
ெபா)க) அைன அழி. காரண ெபா)க) காாியதி-"
6த-காரணமா:, நிதமா: இபன. ஆதலா8 ெம:யா எறா4.
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ேகா6திநக4 - திவாவைற. அைம, ப(/வ நீ இைறவைன
அைணெதA$த தலமாதD இெபய4 ெப-ற. ேமவிய - விபி எA$தளிய .
கைணயளித என மா>க. அபவFகளைன இைறவ திவ) ஒறாேன
அைடவன ஆதD கைணயளித அபவ எறா4. அறி/ ைணயாக
அபவி" அபவFகைள5 ெசா8லா8 விள"வ அைமயாகD அத-"
ஆசாாிய திவைள ேவகிறா4.
--------------

அறி அளா! விைளவ"
ஆ(-றா4 கி8ைல யறி/ைடைம யாFகரபா8
ேத(-றா4 ெக8லா$ ெதாிவா" - மாச-ற
ந8லா4 கறி/ நட"மா ெலகைத5
ெசா8லா: ெதாேத >ணி$.
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இ-) : ஞான ெசா0பமாக இைக, ஞானைத ைடைம, மலதா8
மா(-றா4" இ8ைலயா. சிவெபமானிட அறிெவாளி அைமய ெப-றா4"
இ$த நிைலயிேலேய எ8லா .லப. "-றம-ற ந8ல ெபாிேயா4கC" அறி/
இயF"ப,யாக, என கைத5 ெசா8லாக ணி/ ெகா ெதா5
ெசாேன எறவா>.

ஆ( - "-ற, அஃதாவ ஆமாவி அறிைவ அநாதிேய ப$தி)ள ஆணவ
மலதி காாிய. அவ4க*" அறி/ைடைம எ> இ8ைலெயப விளக
ப*ட.

அர - சிவெபமா. ேத( - ஞானெவாளி. ெதாி/ விளக. பளிFகைற*ெபா)
ேபால உலகதி<)ளன அைன சிவன) ெப-றா4" ெத-ெறன விளF"
எப ெதாிவிகப*ட.

மாச-ற ந8லா4 - ஆணவமல மைறப-ற (தாமா க). நட"மா8 எற
அவ4க*" பயபப,5 ெசா8லா: ெதாேத எபதா.
------------

#வி இறியைமயாைம
ேதா->ேபா -> ெதாட4$த "டதைன
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மா->ேபா திறா மைறேப$ - ேத->த-"
ம-ெறாவ4 ெசா8ல மதிதேபா- றீயமல
அ-றவ-"5 ச-"ேவ யா.
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இ - ) : பிறவிகாலதிேலேய உடனி$ ெதாட4$ வ "*தைமைய
ேபாகிய கால மைற. இ8ைலயாயி, ெபா)கைள இ இன இ
இன எ> ெதாிவித-" ம-ெறாவ4 ெசா8ல, அைவகைள மதி அறித8
ேபால ெகா,ய மல நீFகிய (தா மாகC" ச-"நாத உபகார
இறியைமயாததா எறவா>.

பிறவி "ட" "* தைம நீFகி க ெதாி$தா< ெபா)கைள5
(*,யறிவிக ஒவ ேதைவ பத8 ேபால, மலநீக ெப-ற ஆமா/"
ஆசாாிய அவசிய எறவாறா.
---------------

உைடைம - அ&ைம
சரமசர ெமன தாி" 6யிர5
சரமசர மறாக தF"B - சரமசர
ஈச- "ைடைம யிைச$த/யி4 ெதாடா"
மாெசவ4" ேபதெமன ம.
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இ - ) : இயF"வன/ நி-பன/மாகிய உடைல தாி" உயி4 , அ$த இ
நிைலகளி ேவறாக அவ->) தFகியி". இயF"வ நி-பவான அைவ
இர ஈச" உைடைமகளா. அ@/டD-றFகிய உயி4 அ,ைமயா.
ஆமாகளி8 ஒற-ெகா> உ)ள ேபத மல5ேச4 ைகயி வைம
ெமைமகளா விைளவதா எனகக எறவா>.

தகரணாதிகC பிற/மாகிய இயF"வன/ நி-பன / இைறவ-"
உைடைமக). ஆமா எ> மீளா அ,ைம எபதா.

இைச$த உயி4 . மலேதா இைய$ அறியாைமயா மயFகியி$ ஆசாாிய
அளா8 அத வDெயாFகி திவைள5 சா4$தி$த உயி4 எக.

8

எவ4" ேபத மா( எனம என=*க.
-----------------

'தாமா ம(பிறவி எ*"ெமன! இ,# எப"
ெபாறி .ல ெபா$தி5 சகதி8
அறி ப"தி யறி$ - ெநறியி
நட" 6டலதைன நணியேதா ராவி
எ"ெமப ெத8லா மிA".

5

இ-) : கவிகரணFகைள விடயFகைள ெபா$தி, உலகதிேல அறிய
ேவவனவ-ைற அறி$, ஆகம ெநறியி வண சிவதம .ாி
ேதகைத5சா4$த ஆமா மீ* உடைல எ" எப "-ற எறவா>.

பதிகம .ாி .ணிய தைவ ெபா$திய ஆமா மீள/ உட8 எ"
என8 ெபா$தா எபதா.

ெபாறி - க கா 6தDய இ$திாியFக). .ல - அைவகளா8 உணரப
விஷய(கFக).

சக - ேபாகதி-காக இைறவ உதவிய பிதிவியாதி உலகFக). அறி
ப"தியாவன - ெச:வன தவி4வன. ெநறி - சிவதம ெநறி.
--------------

மலநீக ெப/றவ

# ஆமேபாத இ!ைல என!

பாதாதி ேகச பர.ேம னி>தைன
பாதாதி ேகச பர.)ேள - ேயதா"
தாெனன ேநாகி தைனயறேவ கடமல
Kனேக யாவியிைல ெய.

6

இ-) : கா8 6த8 மயிாீறான பரபி ேம8 நி> ஆமாவாகிய தைன இவ->)
யா எ எ> ஆ:$. தைன அவ-றி ேவறாககட மல நீக
ெப-றவ" ஆமேபாத இ8ைலயா எறவா>.

9

ஆமேபாத அக< எனேவ பதிேபாதேம 6-ப* நி-" எபதா. தைவ
தாெனன மயFகி, ெதளி$, தைன அதனி ேவறாககட ஆமா பதிேபாத
விBசி நி-" எபதா.
------------------

அதிகாாிகளாவா இவ என!
பர$த கவி பரெப8லா$ தானா:
விாி$த வறிவிைன வி* - ெதாி$த
மனேமா ெபாறிேயா மவிய நா- Nத()
7

இனேமாெவ பா கிைச.

இ - ) : பல ெபா)களி< ெச> ப-றி பர$)ள கவிக) அைனைத
தா என க அறிைவ வி* , யா மனேமா ஐெபாறிகேளா நா"
NதFகளி =*டேமா எ> ஆரா:$ இைவ நான8ல என கட சாதக"
உபேதசிக எறவா>.

உலக6, கவிகரணFகC தா எற அறி/ நீFக ெப->, அறித- கவியான
அ$தகரணFகC பிற/ தான8ல எ>ண4$த சாதகேன உபேதசித-"ாியா
எபதா.

நா-Nத எற ஆகாய ஒழி$த NதFகைள; அைவ கைள நீFகி தா
அகடமா: ஆகாயமா: இதD. நா-Nததினேமா எபா" இைச எற.
-------------

ஆம0ப த1ய 2ற அ

பவ 3ற!

தாெனற காய$ தனெதற ேபாதாவி
தாெனாறி நிறேபா- சாேம - Rெனாறி
நிறவேன ெசதா னிகJபிணமாF காயமற5
ெசறதனா <)ளெதன ேத>.

8

இ-) : இவைர தா எ> கதிய - ெசான உட8 ’தன' எற கால
உயிரான அதேனா ஒறி நிற ேபால .லப. உடெலா ெபா$தியவ

10

இற$தா8 உட8 பிணமா. அ@/ட8 கழி$ ேபானதா8 உ)ள உயி4 எனேவ
ெதளி எறவா>.

தா தா என வழFகிய உட8 தன எ> உணர ப*டேபா, உண4பவ
உைடைமயாக ெகா)பவமாகிய உயி4 ஒறி நிற ேபால உடD ேவறாக
.லப. பிாி$த உயி4. உட8 பிண. அ@/ட8 நீFகியதா8 உ)ளதாய உயிேர
நிதியெபா) என ெதளிக எப க.

உட8 சடமாயி$, உயி4 மலமைறபா8 அதெனா =,யி$த கால
தான8லாத உடைல தாெனன கதி வியவகாிதி$த. பின4 தன உட8
எ> தனி ேவறாக தைடைமயாக கதியேபா தா .லபவ
தாயி-> எற ஆமதாிசன =றியதா. ஆகேவ இ5 ெச:) ஆம0ப
6தDய 3ைற =றியதா.
-----------------

த"வ0ப த1ய 2( 3ற!
தாறிாி$ காயேம தானா: க6யி4
ஊ பிாி$ காட<ட-"வ$ - தீ ெபா$
காயB சடெமன காட8 ெதாிசனமா
மா6ட ெலைக(தி மா..

9.

இ - ) : ஆமா மலப$ததா8 தனறி/ மா>ப* தடேல தாெனன
ககிற ஆமா, அ@/டைல பிாி$ தைனேய காட8 உட<"
உவமாகிய தவ 0பமா. உணவ$ இ@/டைல5 சடெமன கத8
தவ தாிசனமா. இ@/ட8 அழிவ எ> அறித8 தவ(தியா எறவா>.

உட8 எைடய. நா அத) வசிபவ என ஆமா எMத8 தவ0பமா. உட8 சடெமன காட8 தவ தாிசன. அ அழி எனகாட8
தவ(தியா எப .

திாி$ - ஆமா சிதா:, உண4த உண4$, இ.வா: நி-" தனிைல
மா>ப* எக. ஊ - உட8. உட8 - ேபாகசாதனமான தவாதியைன
தவFகC. தீ - உண/.
----------------

11

நா பிரம ஆேக என!
காயேம -> க பிரமமல
மாயேம -ற மயகமா - ஞாயமா
அFகேம ய-றா லகற பிரமேம8
10

சFகேம யி8ைல தனி.

இ - ) : உடைலெபா$தி எMகிற பிரம, மல6 அதனா8 ஆகிய மாய6
ெபா$திய மயக ஞானமா. நியாயமான உட8 நீFகி உடைலவி* பிாி$த
பிரம ேமேல =த-"ாிய இடமிறி தனி"ேம! எறவா>.

பிரம உடைல ெபா$தி நிைல"மாயி, உடைல பிாி$த உயிராகிய பிரம
சா4வத-" இடமிறி தனிதி "ேம . அறி மலெதா ெபா$தி
மயக6>ேம! அ பிரமமா"மா? எப.

அக பிரமவாதிக) தைம பிரம எப4. உடெலா =,ய அவ4கேள
பிரமமாயி, மல கம மாையகேளா பிரம ெபா$தி5 (கக 0பமான
மயகைத ெபா$ ேம ! உட8 நீFகினா8 பிரம சா4விறி தனிதி"ேம!
ஆதலா8 நா பிரம என8 ெபா$வதறா எப. ஞாய - நியாய எபத
ம0உ. சFக - சா4. அ8ல ப->ேகா.
-------------

நீ பிரமமானா! வர4ேக5ப" ஏ என!
பரம கைண ப(பதியா: நிற
பிரமனா ென>மிக ேபசி8 - வரெமன"
தாதா ெவனவிைறBசி தாJ$ நி-" ேபத6ன(")
ஏதா மிதைன யிய..

11

இ - ) : ேமலானவ-றி-ெக8லா ேமலானவ, கைணேயா =,ய
ப(பதிமான பிரம நாேன எ> நீ ேப(வா: ஆயி, இைறவ தி6. ெச>
ெபமாேன! என" வரFகைள ெகா ெகா எ> ேக*" ேபத உன"
ஏதா:6,, இதைன விளகி5ெசா8 எறவா>.

12

நீ பிரமமாயி, நீ ேவெறாறினிட வரFேக*ட8 அறி /ைடைமயாகாேத
எபதா.

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

நா பிரம எபதா! இழ89 இைவ என!
ேகானாேன ெயனி- "றிதிரF காணாம8
ேபானேத யேறா .க<Fகா8 - தானான
வாேற திாிவதற மனி- கைணெநறி
ேபேற >வெம: ேப>.

12

இ - ) : நாேன 6த8வ எனி8, அறிபவனாகிய தைன, அறியப
ெபாளாகிய சிவைத அறியாம8 ேபானேதயா அேறா! தாேன ஆனப,யா8
தமெநறிக) பிறJவனவா; அரசனாகிய ெபமானிடமி$ அ) வழிேய
ேபாறான; அத வாயிலாக அைடவ உைமயான 6திேபேறயா
எறவா>.

நாேன 6த8வ எனி தைன தைலவைன அறிய மா*டாம-ேபா".
அறி அறதி-றிாி$ ெகடேந. இைறவனிடமி$ ெப> கைண வழியி8
உைமயான 6திைய ெப>வேத நலமா எப.

இர "றி காணாம8 ேபானேதயேறா என =*, ெபா) காக.
----------------

இர:4ெக5டா ஆதேலா தி என!
தனைட பாழா: த"ம பிரமெம
மனைட பாழாக வ$ததா8 - 
இவேம ேகடா யிபேவா 6தி
வரெமன"5 ெசா8வா: மகிJ$.

13

13

இ - ) : த நடைகF ெக*, தக அ$த பிரமதி தைம பாழாக
ேந4$தைமயா8 இவ ெக*ட நிைலயா? 6தி எப. என" எ ேம8
எபைத ெதாிவிபாயாக எறவா>.

தனைடF ெக*, பிரமதி நைட பாழாக ேபாத8 6தியாகா எப.

பிரம எ ம - பிரம எனப அரச. தனைட பாழாத8 - "ட
இராசவிழி விழிதா-ேபால ஆம இய8. ெக* தைன பிரம என
எணிெகா அைடய ேவ,யவ-ைற அைடயமா*டா பாழாத8.

பிரமதி நைட பாழாதலாவ - உயிரா: மல மாைய கமFகC) சிகி5
சி-றறி/ சி>ெதாழி< உைடயராக மதிகபத8. வர - ேமலான.
-----------------

உயி பாசைத; சா<" பாசமானா/ேபால
பதி திாிய ைவதைனேய என!
பாச பதிெயன ப-> மிரடாக
நாசேம யிறி நட"மா8 - பாசமா:
தாறிாி$ நிற தைகைமேபா8 த-பதியா
வாறிாி$ ைவதா: மதி.

14

இ - ) : பாச6, பதி என ப-> இவைக ப* அழிவிறி நட".
ஆமாவாகிய தா பாசைத5 சா4$ பாசமாகேவ திாி$ நிற தைமைய
ேபால தன" பதியாகிய சிதாகாயைத திாி$ ேபாக ைவதைன. இதைன
ந" ஆரா:$ பா4 எறவா>.

பாசப->, பதிப-> என ப-> இவைகப. இவ-றி-" ேக,>.
ப-றிைனப-றி நி-பதா8 ஆமா வாகிய தா ப-றப*ட ெபா) மயமா:
நி-". நா பிரம எறா8 பாசப-றா8 பிரம6 பாசமாக மயFகி நி-க
ேநேம? எபதா.

த-பதியா வா - பதி ெபாளாகிய சிதாகாய. திாி$ - திாிய என5
ெசயெவென5சமாக திாி ெபா) ெகா)Cக.

14

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

நாேன பிரம எனி! சாபி!ைலயா என!
ம/த தானாக மனியேதா ராவி
திாிவா: தைனயிழ$த சீ4ேபா - ெலாவா
வரேன ெயனகதி யாF"ன" ேக
தாிேன னேக சா4..

15

இ - ) : இவைர, ெபா$திய உடைலேய தானாக மதி அதி8 ",யி$த உயி4
த தைம திாி$ தைன இழ$தா-ேபால . நாேன பிரம எெறணி உனேக
அழிைவ நீேய ேத,ெகாடா8, உன"5 சா4. ேவ> ஏ? ெசா8 எறவா>.

உடைல5சா4$ உடேல தா என ெபத நிைலயி8 மயFகிய ஆமா
அ@/ட<" தைன இழ$தா-ேபால, நாேன பிரம எனி, நீ ஒ
ெபாளி8ைலயா. உன" ேவ> சார தகெதா ெபாCமி8ைலயா எப.

ஆமா 6த8வைன5 சா4$ இ.> எபேத 6தி யாக/, நீேய பிரம எனி,
பிரம ேவெறா பிரமைத5 சாரமா*டாைமயா உன"5 சா4. ஒ>மிறி
ெகவா: எபதா.
-------------

அறி# உட=# ேவ(பா:ைர என வினாத!
நா,ேயா ெவேபா நர.சீ ேகாைழேயா
ேத, ெயைனயறிேய ேதFகா8 - =,யேதா4
பாதாதி ேகச பரெப8லா நீயான()
ஏதா மறிேவ திய..
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இ-) : உட8 நிைலைய உண4 வாத பித சிேல* ம 6தDய நா,கேளா!
=ைரயாகிய எேபா ! க*ட ப*ட கயி> ேபா8வதாகிய நர. மடலேமா !
சீேயா! ேகாைழேயா ! இவ-றி =*டேமா இவ->) எ நா என ேத, எைன
அறியமா*ேட ஆயிேன. இைவ அைன =,ய உ)ளFகா8 6த8
உ5சிவைரயான இடெம8லா நீ என எMவதா8 என பயனா? இவ->)
சிெபா) ஏ ெசா8வாயாக எறவா>.

15

உடேல நீ எைபயாயி, உட8 நா, 6தDயவ-றி =*ட. ஆகேவ அவ->) நீ
எ. அைவயைன சட. நீ சி. ஆகேவ நா, 6தDயவ->) சி ஏ ெச..
எபதா.

இ@ெவபாவி 6னிரட, சிவஞானேபாத ெவபாவி ப"தியாக
6ேனா4 ெமாழிைய ெபாேபா- ேபா-றியனவா.
--------------

ஆமாைவ தாிசி# ைற
தறமைர ேநாகி த" ேபF ேக*ெடைன
கTேரா ெவன கதிபி - ம,
.றப*டா Nதலதா4 ேபா->மிைற தாென
>றப*டா ேபால/ைன ேயா4.

17

இ - ) : த உறவின4கைள ேநாகி தன"ாிய ேபF ேக*, எைன
கT4களா? எ> எணி, பி ெநFகி ெவளி.றப*டா ஒவ, N/லகி8
உ)ளா4 ேபா-> அரச தா எ>ண4த அ@/ண4/ அைட$தாைனேபால
உைன நீ அறிக எறவா>.

தா மனித சாமாயன8ல; இ@U4 அரச என உண4த ெப-றவ ேபால
யா உட8 அ8ல. உடைல இயகி விைனகைள ஆ-> உயி4தைலவ என
உண4க எபதா

'எைனகTேரா எனகதி .றப*டா' எற ப"தி ஐ.ல ேவடாி
எற ப"தி" விளகமாக, ஊ ேப உ-ற ஒவ காணாம-ேபா:, பி
ஒவ இ னா எ> உண4த, 'யா இ$நக4 அரச' எ> உண4$ வ$
ேச4$தவைன ேபால எ எற ெபா ைளத$ நிற .
-------------------

உயி நீ4கி உட! சட என!
அறி ெபாறியி லறியாத ேபா

16

பிறி$ தேவ பிணமா8 - "றியதைன
ந*டா4 கறிேவ நட"ேம யாFகதைன
வி*டா4 கறிேவர விய..
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இ-) : அறி இ$திாியFகளா அறியாத ேபா உயி4 நீFகிய உட8 பிணமா.
ஆைகயா8 அதைன ஆரா:$ பா4. உயிேரா =,யவ4கC" அறி/
காாியப. உயிைர ற$தா4" அறி/ளதாேமா? ஆ5சாிய$தா எறவா>.

உயிட இ$தா8 அறி/ காாியப : பிறியி அறி/ ெசய-படா. ஆதD
ஞாேன$திாியFக) காாிய படாதேபா உட8 சடமாயி->. ஆைகயா8 உயி4 நீ
எ பைத உண4க எபதா.

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

பிற8பிற89 உயிகி!ைல என!
ேதா-ற ெமாகB ெசா<மாவி கி8லாத
மா-ற ெபாறிதனகா: மமா8 - ேபா->
உடலகல ைவதா4 "யி4 நிைலேமைலய
படவவ தி8ைலெயன பா4.

19

இ - ) : பிற. - இற. ெசா8லப உயி" இ8லாத ேப5(. அைவ
இ$திாியFகCகாயினவா. உயிைரேபா-> உடைல ேவறாக எMவா4"
உயி4 நிைல ேம8 ஐயபட =,ய ெதா> இ8ைல எபைத அறிக எறவா>.

ேதா-ற ஒகFக) உயிகி8ைல; இ$திாியFக*ேக. உயிாி உட8 ேவ> என
உண4பவ" உயி4 உடD8 நி-கிற எபதி8 ஐயேமயி8ைல எபதா.

அகலைவதா4 - ேவறாக எMவா4. உயி4 நிைல - உயி . அ நிைலெப>
தைம என உைம ெதாைக யாக விாிக. உயி4 நி-றD8 ஐயமி8ைல
என<மா.
----------------

17

உட1னளவான வியாபக உைடய" உயி என!
அFகேம யாவி கக.றபா லFகெம
சFகம-றா <ேடா தாி"மிட - மFக
ஒப,ேத யறF "ய4விழிவா லாவி
ெபவ,ேவ யாக ெப>.

20

இ - ) : உடேல உயி4" இட. .றபாக உ>.களி =*டமான நீFகி
உயிைர தாி" இட ேவ>ேடா ? உட8 ஒ தைமயானத> ; உய4/
தாJ/ கைளைடய. உயி4 ெபவ,ேவ உைடயதாக கத ெப> எறவா>.

உட8 சிறி ெபாி எற ேவ>பாைடய. உயி4 எ> ெபவ,ேவ ைடய
எபதா

உயி4 Nரணமானதா8 எத ேதகFக) அைனதி-" ஏ-ப ஒத நிைலைடய
எக.
-------------

உயிாிய!ைப ேவேறாபாயதா விள#த!
நிைறேவ "ைறைவ நிைற"ம- றாவி
"ைறேவ8 நிைற/ ெச:ய =டா - வறேவ
ெபாிB சிறி6> ெப-றிெயன மணி8
வேம சடமா: மாி.

21

இ - ) : எ> Nரணமான ெபாேள "ைறைவ நிைறவி" ெபாளா. உயி4
Nரணமறி "ைறவானா8 அதைன நிைற/ ெச:ய இயலா. அதைகய உயி4
ெபாிய உயி4 சிறிய உயி4 என இNமியி8 சடமாக இற$ வேமா? வரா
எறவா>.

உயி4 எ> நிைற$த ெபா). அதி8 ெபாி சிறி இ> எபதா.
------------- ¨

சவ வியாபக சிவசீ
சிவசீவக>#8 ெபா<தா" என!
ச./ேக ய8லா- சவ வியாபிெயப()
அ.வியி மாக* கடாெதனி - ன.த-கF(")

18

உ-றேபா தவித மேறாதா ெனா@வாம8
ச-ேற "ைறயி- சட.

22

இ - ) : எF"மாயித8 இைறவ-ேக அறி Nமி யிேல மகC" ெபா$தா
எனி, ெபா$ என நப ெதாடFகியேபா ஆமா/ சிவ6
அவிதமாவ அேறா! இ$நிைலயி8 ஆமா ச-> "ைறமானா8 சடமா
எறவா>.

ச4வ வியாபக சிவ சீவ4கC" ெபா$ எற ேபாதா அவிதபாவைன
சிதி" : "ைறமாயி சீவ சடமா எப க.

அவித நிைலயி8 சி ெபா)க) இரேம கலபன. சி சட6 த6)
இரட-ற நிைலயி- கலவா . ஆதலா இFஙன =றியவா>.
---------------

ஆமாக># அறிவி #ைறவத/ேக" 3(கிற"
நிைறேவ யரேபா னிகழ வறிவி
"ைறேவ வமா> =ேற8 - ெபாறியி8
உண4வா ாிறி ணராதா லFக
"ண4மா றி8ைலெயன ெகா).

23

இ - ) : ஆமாகC" அர ேபால நிைறேவ விளFக அறிவி8 "ைற/ வவ
ஏ =>க எனி, உயி4க) ெபாறிக*" உண4வாாிறி உணரா :
அ@விட ெகாவ$ ேச4" உபாய ேவறி8ைல என அறிக எறவா>.

ஆமாக) உண4த உணவனேவ அறி தாமாக உணரா. ெகாவ$
.ண4வா உதவி ேவ. அதனாேல ஆமாக) உண4த உண
அறிவி "ைற ைடயன எனப எபதா. "ண4மா> - ெகாண4 மா>
எப எைக ேநாகி மஉ ெமாழியாயி->.
--------------

இைறவ/# சிவசீல# உ?ள அநாதி நிதிய ச ப<த உண"வ"
அைரயைனேபா ெலசாணவன,ைம யாவா4
அைரயெகா பாேமா வைறயி - லைரயனவ

19

ஏ/தேல ெச:ய வியற பணி ேக*பேபா8
ஆவேவ யாவி கணி.

24

இ-) : அரசைன ேபாலேவ அவன,ைம எசா உட.ைடயவேன. ஆயி
ெசா8<மிட அரச" அ,ைம ஒபாவேனா! அரச ஏ/த8 விைன ஒேற
ெச:ய, அவகியற பணிகைள இய->தேல உயி4" அணியாவ தா
எறவா>.

இைறவ அரச. உயி4 அ,ைம . இைறவ ெதாழி8 ஏ/த8. அ,ைமயி ெதாழி8
இைறவ இ*ட பணிகைள இய->த8 . இேவ இவ4கC")ள அநாதி நிதிய
ச ப$த எபதா.
--------------

அறி அறியாைமகளி தைமைய விள#வ"
எ8லா ெபா*" மியறநிைற வாலறிய5
ெச8லா "ணமத-ேக ேசமா - ன8லா:
நிைறேவ யறிவாமா8 நீFகா மலதி
"ைறேவா வறியாைம =>.

25

இ - ) : உலகி<)ள எ8லா ெபா)கC" அநாதிேய இைய$)ள பாிNரண
கலபா8, ஆம அறிவா8 அறியெவாணாத "ண எ8லா ெபாளிட
ெபா$வதா. ந8ல சீடேன! பாிNரணேம ஞான ; 6தி காலதி<
ஆமாைவ வி* பிாியாத ஆணவமலதி "ைறேவா அறியாைமேய நீ
=>வாயாக எறவா>.

இயF"வ நி-பவான எ8லா ெபா)களிட நிைற$)ள பாிNரண சிவதா8,
பிறரா< பிற ஏகளா< அறியவாராத "ண அெபா)கC" ெபா$.
நிைறேவ அறி/. மலதி "ைறேவா அறியாைம =>க எப க.

மல மைறபதா: ஆம வியாபகைத தபதாக இ) தைன
கா*டாதவா>ேபால, மல தைன அறிய இயலாததாக இ". அத
"ைறேவா நா மல தா8 அறியாைமைடேய என உணரபவ. ஆதD

20

மலதி "ைற/ அறியாைம எறதா. "ைறேவா எ பதி8 ஓகார விய.
ெபாளி8 வ$த.
--------------

உயி# #ைற
#ைற மலதா! வ<த" என!
நிைறேவ- பிறவி நிகAேபா தாவி
"ைறேவ நிைறவத-" =டா - நிைறேவெபா:
யFகைத ெயாதF கவா யறிமல5
சFகதா <-ற ச4.

26

இ - ) : ஆமா நிைறவானதாயி பிறவிெய" ெபாA அ
"ைறவானதாகேவ எணப. அறி நிைறவத-" மியலாதா.
நிைறெவனபவ ெபா:யான ெம:ைய5சா4$ அதேனா ெடா அ@/டலா:
நி> .வன ேபாகFகைள அறி அளவி8 பயபவதாகிய ஆணவ மலதி
ெசய-ைகயா8 விைள$த சராலா எறவா>.

ஆமா பிறவிைய5 சாெபாA "ைறவறிவினதாகேவ "றிகப. அேபா
நிைறவானெதப ெபா: டைல ெம: என8 ேபால மல5ேச4ைகயா8 விைள$த
சரா எப க.
------------

பிறவி நீ# உபாய உண"த!
நிைறவா 6யிாி னிைனவா- பிறவி
ைறயா: நட"$ ெதாட4ைப - யிைறயா
நில/மறி வானீ நீடைள5 ேச4$
விலகாத தேறா வி..

27

இ - ) : Nரணமான உயிாி அறிவா8 பிறவி இைடயறா இயF" ெதாட4ைப பதி
ேபாததா8 நீகி சிவகைண ைய5 ேச4$ எ> பிாியா கைணேய
தாரகமாக கிடபதேறா இைறைமயா எறவா>.

பிரவாக அநாதியா: வகிற பிறைப சிவஞானதா ல> திவளி8 ேதா:$
அதி8 பிாியாதிபேத சிவ மா"$ தைம ெயப க.

21

உயிாி நிைனவா8 ைறயா: நட" பிறவி ெதாட4.. உயி4க) இைடவிடா
ஒைற எMவதாேலேய ம> பிற. எ:கிறன எப மரபாதலா, அவா
எப யா4" எBஞா> தவாபிறO விதாகலா பிறவி ேந
எப, அ விைனகட<ேகா4 ைறயா எப இைடயறா நீெராA"ேபா8 ெதாட4$ வ எப, உண4தியவா>. இைறயா நில/ அறி/ சிவெபமா உண4த உடான அறி/; சிவஞான. ெதாட4ைப நீெதக.

வி. - பிர.. ஆமாைவ வி. எற நீக ேவ,ய வ-ைற நீ. சாரேவ,ய
அைள5 சா4$, அைளபிாி யாதி" ெச8வ6ைடைம. ெச8வ கழேல
ெச8வ உைடயராத8 எக.
---------------

ஆமதாிசன ெச* ைறைம
இலF" விளகF கிலFகாத ேபா
லF" நயன$ லFகா - இலF"6ட8
ேதா->ேபா தாவி லF" மதைனயற
மா->ேபா ேடா மதி.

28

இ - ) : எF" ஒளி K( விள" அ@விடதி8 இ8லாத ேபா கM
ெதாியா. அ ேபால உட8 உடா" ேபா உயி4 விளFகி ேதா>. உடைல
அறேவ மா-> ேபா உயி4 உளதாக மதிகபேமா இதைன ஆரா:$ பா4
எறவா>.

விளகி$தா8 கெதாி, அேபால உடD$ தா8 உயி4 ேதா>.
உடD8ைலயாயி உயி4 காண பேமா? இதைன ஆரா:க எப க.

ஆவி லF"தலாவ உண4த8 6தலான உயி4 ப.களா8 உயி4 இ@/ட<)
உெட> அறியபட8.
-------------

விளெகாளி கெணாளியி!
கெணாளியி! சார ெபா?க? 9ல8ப:ெமன!
ேபா" வர/ ெபா$தியேதா4 தீபைத
தா" நயனைத தாகாவா - ேநாகைத

22

உ-றேபா டா 6>Fகா*சி ெயாTட
அ-றேபா திறா மத-".

29

இ - ) : ேதா-ற ஒகFக) தீபைத5 சா4$தி கிற கைணதாகா . தீப
கைண5 சா4$த ெபாA தா ெபா) .லபா உடா. விள" இ8லாத
ேபா கM" கா*சி இ8ைலயா எறவா>.

ேபா"வர/ - அழி/ ஆக6, அதாவ அவித< ெபாதபத<.
-----------

உகவியி நிைறெவன!
கவிநிைற வேறா கFகா ெலனி
உவா: திகJ$தF ">மா8 - வெம:
>." ேபா" வரேவ >த8
சிற. கினியெதன ேத4.

30

இ - ) : ஆராமிட கவிகரணFக) நிைறவானைவ அேறா எனி அைவ
வ,/ைடயனவாக விளFகி அFேக ெபா$. உடபி8 உ)ள உ>.கC"
ேபா" வர/ .ண4.மாகிய ெதாழி8 .ாித8 சிறபான இனிைம ெபா$திய
ெசயெலன ெதளிக எறவா>.

உெவனபவ கவியி நிைறேவ. அதைன இட மாகெகா உயி4
உைற. ேபா" வர/ .ண4. .ாித8 உ>."5 சிறபான ெதாழிலா
எப க. இ5ெச:) ெம:ெயப உ>.களி =*டமா: உண4/
கவியா: ெதாழி8 .ாிவதா: இப. எ> விளகியவா>.
-------------

பிற8பிற8பி இய!9
நிைனேவ ெசன நிகJதைவ ப-றா
மனேம மரண ெமமா8 - கனேவ
உலகெமன கடF ">மரைன5 சார
வில"மறி யாைம விதி.

31

23

இ - ) : இைடவிடா நிைனேவ பிற.. உடைப ப-றா ஒFகியி"
மனேம இற. . உலக) காணப அைன கன/ என, உண4$
சிவெபமா திவ,ைய5சார அறியாைம, அைவ ப-றிவ ஊJ எனப
விைன வில" எறவா>.

பிற., இற., கன/ இவ-றி இய8பறி$ இைறவ திவ,ைய5சார
அறியாைம நீF", விதிவில" எபதா.

விதி - ஊJவிைன. விதி வDதா: ஊ*த8 அறியாைமயா ஆதD அதைன
6-=றினா4.
------------

அ"வித மாத/#ாிய கால
சிற$த கவி திகழாவி தனி8
பிற$திற$ நி-கிற ேபத - அறி$ெதாவ
அ-றேபா தேறா வரனிைறேவா ெடாறாக
ெப-றிவ தாக ெப>.

32

இ-) : விளF"கிற ஆமாவான சிற$த கவியாகிற தவி8 ேதாறி
அழி$ நி-கிற ேவ> பா*,ைன அறி$, ஒ பாிபாகி மலவாசைன
அ-றேபா தேறா சிவதி பாிNரண தைமேயா ஒறா நிைலையெப>
எறவா>.

ஆமா மலம-> பிற பிறப-றால8ல சிவேதா ஒறா$ தைம எ:த
இயலா எப க.

திகJ ஆவி - அறி/வா: விளF"கிற ஆமா. சிற$த கவி – விைன
ேபாகFகைள : ஒழிபத-காக இைறவனா8 உதவெப-ற கவியாகிய
உட8. ேபத எப நா" 7றாயிரமான ேயானி ேபதFக). அர நிைற/ சிவைனேபால எF"Fகல$ எ> இ" தைம. ஒறாக - அநிதியமா:
கல$.
-------------

24

#ணி#ண4களி இய!9
"ணி"ணதி றைம "றித ேப4 கேறா
ெவM6யிாி றைம யிய8பா - "ணியி
திறேம மயமா"B ேச4"ணதி றைம
"ைறயா5 ெசயலாக ெகா).

33

இ-) : "ண"ணிகளி ேவ>பா*ைட ஆரா:$தவ4 கCகேறா அதைன
பா4கிற உயிாி இய8. ேவறாக ேதா>. "ணியி தைம வ,வாக/,
"ணதி தைம "றாத அ"ணியி ெசயலாக/ ெகா)க எ - >.

"ண"ணிகைள ஆராயி உயிாிய8. விளF". "ண. "ணியி ெசய8. "ணி வ,/ எபதா.

"ணி - "ணைதைடய ெபா). "ண - ெபா) தைம.
---------------

#ண#ணிக? ஒேறயாத!
"ணி"ணம ெதன "றி"Fகா- ேபத
எணிலைவ ெமாறா யி" - நணியறியி8
நீாி- "ளி4ைம நிகJப,க )ெளாளி
ஆ" ேநரா மறி.

34

இ-) : "ணி எ> "ண எ> இைவ த6) ேபத ஆமிட,
இைவயிர ஒறாகேவயி". கி*, ஆராயி நீாி8 "ளி45சி, ப,கதி8
ஒளி ேபால அைனவ" அேபதமாதேல சமதமா. இதைன அறிக எறவா>.

"ண"ணிகC) ேவ->ைமேயயி8ைல எபதா.

எணி8 எப எணி8 என/, நணி எப நணி என/ ெதா"த8 விகார
ெப-றன.
----------------

மாையயினீ4க8 பிறவியி!ைல என!

25

மயைத "ணேம மவ மயம5
ெசயைல யசாிக5 ெச: - மயைலயய
லா" ேபா த$த மயமா யரனைள
ேநா"த-"5 ேச 6ைற.
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இ - ) : வ,ைவ "ண ெபா$த, அ@வ,/ விைனகைள5 ெச:ய W.
மயகைத தனி ேவறாக பிாித ேபா, பிாிகப*ட அ$த (தமயமான
ஆமா வி வ,ேவ த வ,வாகிய சிவ தனைளேய ேநாக5 ெச:வ.
இதைன ஆ:க எறவா>.

மல மாையகைள பிாி$த கால இைறவ ஆமாவி- கல$ நி> அைளேய
ேநாக5 ெச:வ4 எபதா.

மய - வ,வ. "ண - சாவிகாதி "ணFகளாகிய தைம. ெசய8 - ந8விைன
தீவிைனமாகிய கமFக).
--------------

ஆமா விைனகளி/ பிாி<தகாலேத தி
தி எ*"ெமன!
ெசயேல பிறபிறைப5 ெச:B ெசயD
மயேம யவாக மB - ெசயமயைத
ெயாதேபா தேறா /> பிறவி மாறிய
6தியிைன5 ேச 6ைற.

36

இ - ) : கமFகேள பிறபிறைப விைளவிபன. அ5 ெசய8களி மயமாகேவ
ஆமா நிைலெப>. கம6 அதைன ?கB சாதனமாகிய தகரணFகC
=,ய ேபா தா பிறவிடா. இ$நிைல மாறி அைள5சாாி 6தியிைன
எ:. இேவ 6திைய எ: 6ைறயா எ - >.

மலகமFகைள நீFகியேபா 6திடா எபதா.
--------------------

சிவதாிசன சிதி#ைறயி"வா என!
என!
தைனதா ேனாகி த"F"ணிேயா ெடாறின
மைனதா ேனாக வமேறா - /னிதா

26

எனறிவா ெல8லா மறி$ேத ெனனெவாவ
ெசானதனா- ேபதமேதா ெசா8.

37

இ - ) : ஆமாவாகிய தைனதாேன ஆ:$, தக "ணிெபாளாகிய
தவாதிகேளா =,, திவேள வ,வான சிவெபமாைன தாிசிக ேந.
நிைன பா4 எனறிவா8 யா எ8லாவ-ைற அறி$ேத என ெசான
அதனாேலேய மல நீக விைளேமா? விைளயா எறவா>.

தைன தைலவைன தைடகைள ஆராய5 சிவதாி சன நிைலெப>.
அFஙனமறி யா அைன அறி$திகிேற என எணினா8 ம*
மலமகலா எபதா.
------------

சிதாகிய ஆமா சிவைத;சார உயவைட என!
விேதா டடF"6ைள Kாியதா8 விமைத
ஒேத யடFகி >மேறா - சிைதெயா
நிறேதா ராவி நிகJசிவேதா ெடாறாக5
ெசேற> ெமன ெதளி.
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இ - ) : விைதயி8 6ைள அடFகியி", விைத Kாியதா8 அ6ைளைய
ஒ அத) அடFகிேயயி ". சி ெபாளா: அறிெவா அடFகிய
ஆமா சிவேதா கலக5 ெச> உய4பதவி உ> என ெதளிக எறவா>.

விதி8 6ைள, 6ைளயி8 விதி Kாிய6 அடFகி யிபேபால,
ஆமாவினிடமாக5 சிவ பிரகாசிகி, ஆமா 6தி எ: எபதா.
-----------

மல;ேசைகயிேலேய பிற89 என!
பிறபிறபா ெபதைத ேப(Fகா Xச
சிற.ைடய னாதDனா- ெச8லா - மைறபா
மலேம சட6யி4" மாறா பிறபா
இைலயா ெலவ4"மிைல யா.

39
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இ - ) : பிற. இறபாகிய ெபத நிைலையப-றி ேப(Fகா8, ஈச
சிற.ைடய ஆதDனா8 அவைன ப-றிய நிைல ெச8லாவா; ஆமாைவ
மைற நி-" மல சடெபாளா; அதனா8 ஆமாகC" இைட யறாத
பிற.டா; மலமி8ைலேய8 பிற. இ8ைலயா எறவா>.

ெபத நிைலயி8 6தி" ஏவாகிய சிவைதப-றி அறித8 ெச8லாவா ;
சடமாகிய மல உ)ளவைர பிற.; அ நீFகி8 பிற. இ8ைல எப
க.

ெபத - மல மாைய கமFகளா- க*ட நிைல. ஈச")ள சிற. அநாதிேய மலமாையகளி- க*ணாைம. சட - அறிவிலாெபா). இைலயா8
எபத-" எAவாயாக பிற. எபைத வவி பிற. இைலயா னா8
எனெபா) ெகா)க.
----------

மலமாையக? 3&ய ேபா" பிற89டா என!
மலேம கவி மவா ப(வி
"லேம பிறபிறைப =டா5 - ெசா<மிர
ஒதேபா தேறா /> பிறவி ெயா@வாம8
ைவதேபா திறாக ம.

40

இ - ) : மலைத கவியாகிய தகரணFகைள =டாத ஆம =*டFக)
பிறைப இறைப ெபா$தமா*டா . உயி4க*" அைவயிர வ$
ஒ =,ய ேபா அேறா பிறவி ெபா$. அைவ ெபா$தாதேபா பிறவி
இ8ைலயா என எ எறவா>.

மல6, மாயாகாாியமான கவிகC =, பிற. டா; இேற8 இறா
எப க.
---------------

பிறவி நைமபய8பெதன!

28

ஆவி" நகா மாிய பிறபதைன
ஆவி கிைலெய றைறவெத - ேம/
மலபிணிைய தீ4" ம$தா லத-கிF
கிைலபிணிம- ெறனா மிய..

41

இ - ) : ஆமாகC" நைம .ாிவதான பிறைப அைவக*" இ8ைலயா என
ேதவாீ4 ெசா8<வெதேன! அபிறவி மலேநாைய ேபா" ம$தாமாதலா8
அத-" இF" பிணி. இ8ைல எ> ெசா8ேல. நீேய உண4$ ெசா8
எறவா>.

பிறவி எப மலவD வா* ம$ ேபா8வதாகD அபிறவி பிணி.
இ8ைல எேன. நறாக உண4$ உைர எபதா.

பிணியிைல எற அம$தாகிய பிறவி" ேநாயி8ைல இயறவாேற திவ)
இ$த வணேம ஆமாகைள ெபா$ எறவா>.
---------------

உயி#8 பிறவி இய!பாக - இைறவ தவா என!
உயி4" பிறவி >மிய8பா ெல>
மயக மத-கிய8பா: ம - இய"மர
தாென தவா த"6ண4ைவ தாரணிேம8
ஊென தவா ைர.
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இ - ) : உயி" பிறவி இய8பாகேவ ெபா$; அத-" மாையயா8 மயF"
நிைல இய8பாகேவ ெபா$ ; இய" சிவ ஏ? இ@/லகதக
ஞானைத தவத-காக உடைலத/வா எப என? உைரபா யாக
எறவா>.

ஆமாகC" பிற., மைற., மயக6 இய8 பாதD இைறவ
ெச: உபகார என? என வின/ வத வாயிலாக5 சடமானவ-ைற =*ட
ஒவ ேவ எபைத விளகியவா>.
---------------

29

விைன Aக;சி# மல8பிணி8ேப காரண என!
பிணிேகா ம$ததைன ெப-றவ4ேகா ெவனி8
பிணிேய ம$ைத பிணியா- வணி6யி4
Kேண ய$தா வியாதிேயா ெடாறாக
NMேபா டா ெபாசி..
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இ - ) : ம$ ேநா:கா? ேநாடவ4கா? எனி ேநா: ம$ைத
க*பதா ; உயி4கேளா ம$ைத Kணாக உணா; உயி4க)
மலபிணிேயா ஒறாக NM ேபா ?க45சிக) விைளவவா எறவா>.

ேநா: ம$" ேநாயாகா. உயி4க) பயனிறி ம$ைத உணா ; ஆகேவ
உயி4க) மலமாையகளாகிற பிணிேயா ஒறான ேபா விைனெபாசி.க)
உடா கிறன. ஆகேவ பிற. எம$ மலமாையக) நீFக அளிகபவ
எபதா.
------------------

உயி மல ஒ( 3&னால!ல" ெபதநிைலயிைல என!
பிணிேகா ம$ததைன ேபறா" மFக$
தனேகா பிறிெதாைற5 சா-றி - கனகவிைவ
ச$திதா ல8லா8 தாியா யி4மல6
இ$தவா றா"ெமன ெவ.
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இ - ) : ம$ பிணிேகா ? அதைன ெப->)ள உட<ேகா? ஒைற பிாி5
ெசா8D, உயி4 உடைல5 ச$திதால8ல பிணிைய எ:தா. உயி மல6
ஒ> =,னால8ல ெபத நிைலயாகிற பிணி எ:தா எ> இ@ வா> எMக
எறவா>.

பிணிகா - உட<கா ம$. உட8 உயிெரா ேச4$தா ல8ல பிணி எ:தா.
அேபால தா உயிைர மல மாையகளாகிற பிணி சா4$தால8ல ெபதநிைல
எ:தா எபதா.
---------------

ஆமா மலெதா:சா<"
மலெதா:சா<" அதமயமா* நி/ற!

30

பளிFெகாளிேய வனைத ப-றி பளிF"
விளF"தைல5 ெச:யா விதிேபா8 - களFகமல
-றேபா தாவி >மலமா: தீபிறவி
ப-றிநி-" ெமறதைன பா4.
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இ - ) : பளிFகி ஒளியான வ$தத வ4ணனத ப-றி பளிFைக கா*டா
அேபால , ஆமா களFக மாகிய மலைத5 சா4$த ேபா மலமா:
பிறவிையப-றி நி-". இதைன ஆ:$ பா4 எறவா>.

ஆமா ெவபளிF" ேபால5 சா4$த மலமாையயி தைமைய ெப->
பிறவியைட எபதா.
விதி - 6ைறைம. களFக - "-ற , கைற.
-------------

மலநீக உயி# அழகா என!
தனி" மல6$ த"6யி ெமாறா:
நிைனக பிறவி நிைலயா - அைனதிைன
உ-> நடப >மலேம யாFகதைன
அ-றிவ தாவி கணி.
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இ - ) : உயி மல6 ஒறான கால பிற. நிைல நி-பதா. கமFக)
அைனைத ெபா$தி உயி4க*" ெபாசிN*, நடப மலேம . அமலைத
யக->வேத உயி" அணியா எறவா>.

மல நீகேம உயி" அணி. மல5ேச4ைக விைன ெபாசி." ஏவாகிய
பிற." ஏ.வா எப க.

தனி" மல - ப-றா சடமா: நி-" மல. த" உயி4 - மலைத நீFகி
திவ,சா த"திெப-ற உயி4; அதைனவி* எக. அணி - அணிேபா8வதா.
------------

அநாதி மலெப<தனாைகயிேலேய பிற89 என!
அனாதி மலெப$த னாைகயினா லேறா

31

பினாதித ேபாக ெப>த - லனாதிமல
=*டேம யிேற- "றிதமல நா"6
ேனா*டேம யேறா /ண4.
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இ - ) : ஆமா , அநாதிேய மலதா-க*டவனா தலா ேலேய பி
தவாதிகைள ெப>த8. அநாதி மல ெதா =டானாயி த கரண .வன
ேபாகமாகிற நா" மலFகC 6தDேல ஓ,விமேறா ? எறவா>.

மல5ேச4ைகேய தவாதி நாைக ெப>த-" ஏ. அஃதி8ைலயாயி
தவாதிகளி ேச4ைக உளவாகா எபதா.

பி தவாதிேபாக என பிாி=*, த 6த8 ேபாக ஈறான நா" மாேயய
மலFக) என ெபா) ெகா)க. மாேயயFகC ஆமாவி வியாபகைத மைற
பனவாகD மல எனப*டன.
----------------

ேகவல சகல நிைலக? இைவயா என!
6ெபா*" மிறா ெமாழிFகா8 ேதா-றபி
தபறேவ நி> தனி"மா8 - எெபாC
ஒறா" ேபாதF "தி" 6யி4மலமா:
நிறா4 கிேவ நிைல.
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இ - ) : ெசா8<மிட பதி ப( பாசமாகிய 3> ெபா)க*" ேதா-றமி8ைலயா. பி அைவ தவறிறி நி> தனிேத நி-". ப(பாசFக)
அைன ஒறா" ேபா உயி4 பிறைப எ:. மலைத5 சா4$ மல மாேய
நிற சகலாமாகளி நிைல இேவயா எ - >.

6ெபா)கC அநாதி நிதியமானைவ. ப( பாச ேதா =, பிற".
பாசேதாசா4$ பாசமா: நி-" இேவ ஆமாகளி நிைல எப க.
---------------

உட/ப/( கழிய8 பிறவிய( என!
சFகதா <-ற தனிபிறவி சFகமல
அFகதா -ற வைகயேறா - வFக$தா

32

ேபா"வேத யாக ."$ததா$ தீபிறவி
யா"த-ேக யாகா தறி.
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இ - ) : தனித பிறவி மல5ேச4ைகயா8 உ-றைவ; =*டப*டதான மல எத
உடலா அைட$ததேறா! உட8 கழிகபவதாக வ$த ெகா,ய பிறவி விைளயா
எ->.

மல5ேச4ைகயா8 வ$த பிறவி தவாதி மாேயயFக) நீFக பிறவி இ8ைலயா
எப க.

சFக - ேச4ைக . சFகமல - =*டப*ட மாயாமல. உட-ப-> நீFக
பிறவிய> எபதா.
--------------------

காமேம! இ;ைசெகா?ள மலமாையக? விைள என!
காயேம D5ைசற கா*,ய தீயமல
மாயேம யாமா மலமேறா - வாயேதா4
ஈசேம D5ைச யிைசவத-ேக நிற/ட8
வாசேம யாFகா-கா ம.
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இ - ) : அேளயாய ஒப-ற சிவபரெபாளி ேம8 அ. ெகா)Cவத-காகேவ
இ$த இ@/ட8 மமத" இடமானா8, ஆணவமல உட8 மீ விப
விைளய5 ெச:த; அமல அறியபடாத மாயேமயா அேறா! எறவா>.

இைறவைன வணFக கிைடத உட8 மமத" இட மாயி அதனா8
விைளவ மலகாாியமான ேதகப-றா. மலேமா தா அறியபடாம8, விைள/
அறியபடாம8 இப எப க.

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

மலேநா* நீ4க த

கரணாதிகேள ம<ெதன!

மலேம பிணிட< ம-றதேனா -ற
"லேம8 ம$ேத => - பலம$

33

ேதா-> பிணி" ட4$டனா: நி-பேபா8
மா->$ தேவ ம$.
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இ - ) : 3லமல ேநா:; தகரணாதிக) அமல ேதாவ$த =*ட; அFஙனமாக
ேநா: தீ4" ம$ எ? =>வாயாக எனி, உடாகிற வியாதி" பலவைக
யான ம$க) ெதாட4$ உடனாகேவ இப ேபால மலவைமைய மா->
தகரணாதிகேள ம$தா எ->.

தேவா-ற "ல - த கரண .வன ேபாகFக).
-----------------

காயேம ம<ெதன!
கம ம$ கவிமல$ தானா:
மவிவ ெமனி மவா - பக
கவித ேபாகF கமமா- காய
ம/ம$ ெதன மதி.
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இ-) : கமமல ம$. கவி மல இைவ தாமாகேவ உயி4கைள ெபா$திவ
எனி, அைவ சடமாதD தாேம மவா ; கவாகிய த ேபாகைத பக
கமFக) விைளகிறன. ஆகேவ உடேல ம$ எ> உண4வாயாக எறவா>.

கமFகC, மல6, ம$, கவிமாகா; கம எப தேபாகைத ?கர
விைளவதா; காயேம உM ம$தா எப க.
----------------

அர காயைத ைவ" மல<தைன அ:8பா என!
ஊ* ம$ைத >பிணி" காயைத
வா*,யேதா4 பாதிரமா: ைவமிக - =*,
ெகாபா மவ ேபா- ெகாடமல$ தைன
யபா னரென றறி.
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34

இ-) : உ>கிற ேநா:" உபி" ம$ைத உடைல ெகா)கலமாக ைவ
மிகம$ைத =*, ெகா" ைவதியைனேபால5 சிவெபமா உயிைர
ப-றிய பிணியாகிய மலைத அழிப எறவா>.

உடைல இடமாகெகா ம$ைதR*, பிணி தீ4" மவ ேபால
ைவதிய நாதெபமா அத உடைல இடமாகெகா மலேநாைய
வா*வ எப க.
----------------

தா# ேநா*# தம<தா?
தம<தா? பிணி ேபா# ம<தா என!
தா" பிணி" தம$ேத லாவி-றF
=" மறிவி <>மேறா - ேபா"
ம$ேத- பிணியகD மா> 6யி4"
ெபா$மிய8 பேற .க8.
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இ-) : உயிைரதா" ேநாயாகிய மலதி-" ெகா" ம$தாயி, அம$
உயிைர ெபா$தி, ஆமாைவ ஊகபகிற அறிவி8 ெபா$வதா.
பிணிைய ேபா"மளவி8 பயப ம$தாயி ேநா: அகற/ட அ/
ெக. உயிட எ> ெபா$  தைமைடயதாகா. நீ ெசா8 எறவா>.

மல உயிைரப-றி நி> ந-சா4. நமசிவாயசி$தைன  மாறியேபா வ$
தா"வ. அத-" த ம$ தாயி உயிேரா ஒறி எ> ம$ இ".
பிணி ேபா" ம$தாயி பிணி அகற/ட தா ெக. இ@விர) நீ
ெசா8< ம$ எ? எபதா.
--------------

சிவன&யாேர ம<தாவா என!
வ பிணியக-றி வ$தம$ ேதத
கதபா னி-"F கணகா - ெலாத
மலேம ய> வ$த?ேவ 1ச
"லேம ெயனவறி$ ெகா).

55
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இ - ) : நைம அநாதிேய ப-றி நி> வ ேநாைய நீகி வ$த ம$ த
6த8வனாகிய சிவனிட நி-" கணகா. ஈசனாகிய பரசிவதி =*டமாகிய
அ,யா4கேள, பாிபாக6-ற ஓ4 ஆமாவி மலைத நீக வ திேமனி என
அறி$ ெகா)வாயாக எறவா>.

ந ேநாைய ேபா" ம$ கதேன; சிவன, யா4கேள பாிபாக6-ற ந
மலைத ேபாகவ$த சிவ திேமனி என உண4க எப க.

கணகா8 எபதி8 ஆ8 அைச. த கதபா8 நி-" கணகாவ
6த8வைனேய இைடவிடா எM இய8.. அதனா8 பிணியக<; சிவன,யா4
மல நீகி அ) வழி5 ெச<வ4 எபதா.
---------------

மலேம ேநா* சிவ9ணியேம ம<" என!
3> மல6 ெமாழிFகா- றீதாக
ேதா>மா ேனாயாக5 ெசா8<வதா - ேமறசிவ
.ணியேம நம$தா: ேபா"ெமன வாFகதைன
நணிய 7 ேலாமைத நா.
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இ - ) : ெசா8<மிட 6மலFகC தீைம பயபன வாக ேதா> ெபாிய
ேநாயாக5 ெசா8லெப>வன வா. ஏ<மான சிவ.ணியFகேள ந8ல ம$தாக
அ பிணிகைள அக-> என ஆகமFக) அறிவிபைத ஆரா:$ பா4 எறவா>.

மல ேநா:, சிவ.ணியFக) ம$ என ஆகமF க) அறிவிகிறன. அவ-ைற
ஆரா:$ மனFெகா)க எப க.
-------------------

பிணி யா# இ!ைல என!
தமா தமெமன தF" மிர
வமா ெபாசிபாக மனி - மவிமிக
/-றசிவ .ணியேம ெயா ம$தா ேயாF"மிைத
ெப-றவ4ேக யி8ைல பிணி.
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இ - ) : தம அதம எற இர அபவ தி-"ாியனவாக5 (க கமாக
வ. இைவயிர நீFகலாக ஆமாவி-" அபவமாக ெபா$தி வகிற
சிவ.ணியேம ம$தாக வ. இதைன அைட$தவ4க*ேக பிறவிபிணி
இ8ைலயா எறவா>.

.ணிய பாவFக) (கக 0பமாக அபவதி-" வமாயி சிவ.ணியேம
சிவாபவமாக பிறவிபிணி தீ4" ம$தாவ எப.

சிவ.ணிய - சிவெபமா"5 ெச: சாிைய கிாிையயாதிக). அவ-றி
பய சிவஞான. அத பய சிவேபாக. அ பிணிதீ4" ம$ ஆ எக.
-----------------

சிவ ஒேற இப<தவ" என!
மலபிணிைய மா-> ம$ேத லதைன5
ெசாலபிணிெயா ற-றாேர ேதா:வ - ரல-பிணிைய
ஓ* ம$தF ">மரைன ய8லாம8
நா*வேத யேறா நல.
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இ-) : மலமாகிய பிணிைய ேபா" ம$திைன5 ெசா8லெப-ற அ$த மலமாகிய
பிணியி வைம அ-ற வ4கேள அம$திைன ெபா$வ4 . ப பிணிைய
ெதாைல" ம$ சிவைன அறி ேவெறதைன ணிய =? சிவ ஒேற
அேறா நல தவ எறவா>.

மலவD வா,யவ4கேள மல நீ" ம$திைன உப4. ம$ சிவைனயறி
ேவறி>; அேவ இப பயப தா. அல8 பிணி - அ8லலாகிய ேநா:;
ெதா"த8.
--------------

மலப<த அ/றவேக சிவ ெதாி என!
பிணிய-றா ரேறா பிாியா வைள
பணி/-றF க. பாிவா4 - பிணியதைன
-றா4"5 ச-> 6>மரைன ேதாறாதF
க-றா4ேக யாெம றறி.

59
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இ - ) : மலேநா: அ-றவ4கேள அFகியி- Yேபால5 சிவைத வி* பிாியாத
திவைள ெப-> வணFகி அ. ெச:வ4. மலேநா: உ-றவ4கC"5 சிவ
சிறி ெவளிபடா. மல அ-றவ4ேக சிவதாிசன ஆ எ - >.

மல அ-றவ4ேக சதிநிபாத6 சிவேப> சிதி " எபதா.
--------------

சிவதாிசன ெபறி மல ேச5&யாெதன!
ேச5&யாெதன!
மைற" மலFகவி மா-றாகா ெலனி
ைற"F கவிகC ெமாேத - மைற.
"ைறப*ட தேறா "றிதரைன ேநாகிசிைறப*ட தா"ெமன ேத4.

60

இ - ) : ஆமா வியாபகைத மைறபதாகிய மல, மாேயயFகளாகிற கவிகளா8
வD ெகடாதாயி, என ")ேள தF" பாைய கமFகளாகிற கவிகC அ
மலேதா =, நி> மைற. ெதாழிைலேய மி"தியாக5 ெச:. ஆதலா8
சிவபரெபாைளேய எணி பா4" மாயி அைவக) ேச*,யா
சிைறப*டன ேபாலா எறவா>.

மலவD வா*ட இைறவ =*,ய மாைய கம6 ஆகிய கவிக) மலைத5
சா4$ மைற. ெதாழிைலேய மி"தியாக5 ெச:. சிவதாிசன6 சிவேயாக6
ெச:யி அைவக) சிைறப*டனேபால த ேச*ைடகைள5 ெச: யா
அடFகிேபா எப க.

ேத4 - ெதளிவாயாக.
-----------

சிவைத; சார;சார திவ? ேச என!
பிாியா வைள பிாி" மலேநா:
திாியா விைன ம$ ேச4$தF - "ாியமல
ந$தந$த நாதைனேய நணி நணியம$தா8
வ$திப தாக வ.

61
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இ - ) : எ> பிாியா மைற$ ெவளிப* ஆமாைவ5சா4$ நி-"
திவைள ஆமாைவ வி* ேவறா" 3லமலமாகிற பிணி, த தைம
ெகடாத கமFகC மலவDமா-> ம$தாக5 சிவ ேச4த ஆக$க மலமாகிய
மாைய ஒ மலவD "ைறய "ைறய5 சிவைத5 ேச4$, அம$தாேல
வணF"வ தாக ஆமா/" ேகாசரமா எறவா>.

மலவD ெகட திவளாேல சிவதாிசன சிதி" எப க.
--------------

ேநா கவி ம<" ம"வ

எைவ என!

நிைலேய மலFகவி நீகாத ேபாதிF
கிைலேய- ெபாறி மிைசயா - மலமி*
தீபF கவி திகJ ம$ ேச4விைனயா
Nபதி ேபா Xசைனேய ேபா->.
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இ - ) : அநாதிேய ஆமாைவ 6திகாலதி< வி* நீFகாத மல. அதைன
கவியாகிய மாைய நீ காதேபா ஞான6 ெபா$தாதா. மல இ); கவி
யாகிய மாைய தீப ; கமFக) ம$; ஈச ைவதிய Nபதி எனேபா->க
எறவா>.

ஆணவ வDைய மாையயாகிய உபகாரமல அக-றாத ேபா சிவஞான
ேபறி8ைலயா; ஆகேவ மல இைள, மாைய தீபFெகா, கம ம$ைத
?க4$, பரம பதிைய மவனாக நபிேபா"த8 ேவ எபதா.

Nபதி - ைவதிய Nபதி.
---------------

மல நீ4கி அ? உெகா?> என!
இைள ெயா" மிைச$த கவி
மCவா: கம ம/ - அC
மைற.-றா4 காண ம/6 ேபால5
சிற.-> நி-"ெமன ேத>.
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இ-) : இைறவனா8 உபகாிகெப-> உயிைர ெபா$திய கவியாகிய மாைய
மலவDைய அக->. கமமல அA$தி அபவிக5 ெச: ம) வ,வாக
ஆமாைவ ெபா$. அ$நிைலயி8 திவC மல மைற.-றவ4க) அறி
வண உெகாட ேபால5 சிற$ விளF" எறவா>.

மலபாிபாக6-ற கால திவ) ெதாிசிகெப> எப க.
--------------

பிராரதகம Aக<தாலறி ஒழியா" என!
கமம$ ெத>F க பிராரத
// கிைசய />ெம>F - கதி8
உட-கிைசய தாேன >ேம- ெறாட4$
விட-கிைசயா ெதன விதி.
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இ - ) : கமமல ம$ ேபா8வெத> அவ->) ஒறாக கதெப>
பிராரத கம அத ேதக தி-" இைசய அைட எ> எணி, அத
ேதக தி-" ஏ-ப தாேன பிராரதகம அைடமானா8 அ ெதாட4$
வித-" இயலாததாக 6, என ணிக எறவா>.

பிராரத கம உடால8ல ஒழிக இயலாத எப க.
----------------

பிராரத கம பிணிேபா# என!
பிணி" ம$ பிராரத$ தாேன
தணி" வைகயா- றணி" - திணி"
இைரவழிேய ேச மிெளாளியா ெம
மர.ம$ ெதன மதி. 65

இ - ) : பிராரத கம மலபிணிைய தணி" வைகயா8 தணி";
அறியாைமைய பய" ஆணவ இ), ஆமாேவா திணிகபகிற
ேபாகமாகிற தீனி யி வழிேய ேசகிற ஒளியாகிய 6ைறேய ம$தாவ எ>
கவாயாக எறவா>.

40

பிராரத ?க45சிேய மலவD வா* ம$தா. மல ேநா: மாையயி உதவியா8
இ) தைமெகட ஒளிவழF " உபகார மலமா ; ஆதலா8 அ ம$மா என
மதி பாயாக எப க.
---------------

பிரபBசவாCவி! மய4கி; சிவைதயறியாதா#
சிவைதயறியாதா# ஞானமி!ைல என!
மலைதயி* ேபாெல> ம" ெட>
பிலதேநா: ேபாெல> ேபசி - மலமன
ேமாகதா8 வBசைத 3டரைன காணாத
ேதகதா- கி8ைலக ேட>.
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இ - ) : ஆணவமலைத இ)ேபா8வெத>, நிைல யான "*தைம
எ>, வDய ேநா: எ> ெசா8D அறியாைமயா. ஆமா மயFகி
பிரபBசதி8 3Jகி5 சிவைன காணாத ேபா உடைல எத உயி4"
ஞானக இ8ைல எ> ெதளிக எறவா>.

ஆமா ஆணவ) அA$தி அBஞான மயமான ேபா பிரபBச வாதைனயிசிகி5 சிவைதயறியா : அ ேபா அத-"5 சிவஞான பிறவாதா எப
க.
--------------

கம சிவதமமா# உபாய
வ>ைமயா8 ேநாயா8 வணகதா மன4
சி>ைமயா- ெச8வதா- ேச - ம>ைமயா8
ஈ* விைனயா Dயறவர தாலரேம8
நா*ட6-ற தா8 ம$தா: நா.
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இ - ) : விைன, வ>ைமயா<, ேநாயா<, பணி வா<, அரச4க) ெச:$
தட6தDய சி>ைமகளா <, ெச8வதா< ேச4வனவாகிய ம>ைமெக>
சபாதிக பவனவா. அதைன ம>ைம" என ேதட ெப>
பதி.ணியFகளா8 விைள$த ேமைமயா8 சிவ ேம8 அA$தியேபா ம$தாக
மதிக எறவா>.

41

வ>ைம 6தDயவ-றா8 விைள$த விைன, சிவபணி ெச:  ெசமைத5
ேச4$தேபா சிவன) ேநாக ெப> ம$தாகிற எப க.
-----------

பிணி# ம<" இய!பாயி

அதைன

ம(#Bெசயைல அளித" ஏ என!
உர" பிணியா <>ம$ைத ெய>
தரக ,"$ தனிைம - நர4கி(>)
இய8ேப ெயமா Dைச$ததைன மா-ற5
ெசயேல ெதாதா சிவ.
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இ-) : வ ேநா:ேக-ற ம$ைத எைற" ைவதியநாத (வாமி தர
அதைன ஆரா:$ க,"$ தனிைம மகC" இய8ேப. அFஙனமிக
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 பிாிக.
----------------

இைறவ மலநாச ெச*த! இEவாெறன!
அனாதி மயக6யி4 காைகயினா Xச
பினாதி ட8 ெப" வி - தனாதி
யறி/)ள ெத8லா மளிப மலதி
திற6)ள ெத8லா$ ெதகி.

69

இ-) : உயி4கC" ஆணவமலகாாியமாகிய அறி யாைம அநாதிேய உ)ள;
ஆதD இைறவ பி. உட8 6தDயவ-ைற உதவி தைடயதான
அறிவைனைத மலதி வDைமைய வா*, அளிப எறவா>.

உயி4கC" அறியாைம அநாதியாதD அத காரண மாகிய மலைத ஞானைத
உதவி வDெயா"வ சிவ எபதா.

42

பினா தனா எபன யகர 6தெமாழி வர "-றிய Dகரமாயி->. மலதி
திற எற மலகாாியமாகிய அவி5ைச 6தDய எ*ைடமா".
-----------

இதனா! எ,வ" உயி#8 பிறவி வா*த" மலெதாடகா! என!
தனிய8. கி8ைல த"பிறவி ெயெபா*"
ம ெபாவிய-ேக வா:ததா - 
உயி4" பிறவி யிைலெயறா ம-ெறாறா8
மயக படாவிடேத ம.
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இ-) : , உலகி<)ள எ@வைக ெபாC" தக பிறவி உடாவ உயி4 த
இய8பி8 நி-பதாகிய ெசா0ப நிைல" இ8ைலயா; நிைலெப-ற ெபா
இய8பாகிய தடத நிைலேக ெபா$வதா. அFஙனமாக உயி4கC" பிறவி
இ8ைலெயறா8 உயிாி ேவறாகிய மலதா8 மயக படாத இடதிேலேய எ>
எMவாயாக எறவா>.

த இய8. - ெசா0பநிைல. ெபாவிய8. - தடத நிைல.  - ெபா$.
இத-" ஏ-ப தகரணFகைள  என5 ெசயபெபா) வவிக.
--------------

ெபதநிைல திநிைல இரட/#?ள ேவ(பா:
அறிவிதா ெல8லா மறி$ தனி
ம>வ-> நிற வழகா8 - ெசறியி8
அறிவிதா ெல8லா மறியா ெபாவா:
ம>/-> நிற வழ".
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இ - ) : மலதா8 அவி5ைசய-> நிற வழகதா8 ஆமா தனி நி>
அவரவ4 த"திேக-ப உ) நி> 6னி>, "வா, அறிவிதா8 எ8லா
உயி அறி. ெபாவாக ஆணவ மலைத5 சா4$தி$த கால எ8லா
உயி4கC அறிவிதா< அறியா எ - >.
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மலவD ஒFகியகால இைறவ உண4த உயி4க) உண, நீFகாதகால
உணரமா*டா எப க. இ@ெவபா "உண4தினாலறி உணரா/ளFக)"
எற சிவஞான ேபாத ெவபாைவ அ,ெயா-றி எA$த.
-------------

ஆமா ப&க ேபாறெதன!
ப,க ெமாெபாைள ப-றிவி* ப-றி
6,யி ெனா ெபாேம 6-> - ெந,ய
மலெமாகா லாவி மெவாகா Xச
னிைலெயாகா ெலன நிைன.
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இ :) : ெவபளிF" ஒ ெபாைள ப-றி நி>. பி அதைன வி*
ேவெறாைறப-றி 6,வி8 ஒ ெபா) ேம8 6,$ நி-". அேபால உயி4
ஒகா8 மலைத ஒகா8 உடைல ஒகா8 ஈசைன சா4$, சா4$தத
வணமாகேவ இ"ெமன நிைனபாயாக எறவா>.

ஆமா ெவபளிF"ேபால சா4$தத வணமா: இ"ெமப.
---------------

நபக1! ப&க ேபால ஆமா உபாதிய/( விள4#ெமன!
பனிறேதா ெடாத ப,க பகனவி8
தனிறேம கட தைகைமெயன - மனிற$தா
உ-றேபா தாவி "பாதிய-> தனிய8ேப
ெப-றிவ தாக ெப>.
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இ - ) : பலவைகயான நிறேதா ஒ5 சா4$த ப,க நபகDேல தன
நிறைதேய தா கா* தைமேபால சிவதி வணைத5 சா4$தேபா
உயி" ப நீFகி சிவமாகிய த இய8ேப ெப-> விளF"வதாக ெப>
எறவா>.

நபகD8 ெவபளிF"ேபால சிவைத5 சா4$த சீவ சிவமயமாகேவ விளF"
எபதா.
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ம - கட/). நிற - தைம . உவமிலாத கட/C" வணமி8ைல; ஆதD
இFஙன உைரகப*ட.

உபாதி - சா4பினா8 விைள பFக).
--------------

சிவ;சா9 ெப/றா# ேவ/(;சா9 விைளயா" என!
ப-> ப,கம ப-ைறவி* ப-றியபி
6-> ெமாெபாைள 6-றினா8 - ம-ெறாைற
ப-றா தேபா- பரசிவேதா ெடா>ப*டF(")
உ-றா4 கிைலபிறிெத ேறா4.
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இ - ) : சா4$த ெபா)களி நிறைத ப-றி நி- " ப,க. அ5சா4ைபவி*
6Aவ ஒ ெபாைளேய ப-றிய பிற" அ$த 6Aதைமயா8 ேவெறாைற5
சாராத ேபால பரசிவேதா அந$நியமா:கல$த ேப" ேவ->5 சா4.
விைளயாெத> அறிவாயாக எறவா>.

ப,க த சா4ைப வி* எF"மாயிகிற ஆகாய ைத ப-றி
ம-ெறாைற ப-றா ேபால பரசிவேதா ஒ>ப*ட ஆமா
ேவெறாைற சாரா எபதா.

6-றினா8 - Nரணதைமயா8 எபதா.
------------------

சகல தலாகிய நிைல இைவெயன!
உ-ற சகல 6>Fேக வலமலதா8
"-ற6-ற நிதிைரேய ெகாடதா - ம-றவ)
த*, ெயAப த" பிரம மா:திாி$தF(")
ஓ*,யேத சாகிரெம ேறா4.
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இ-) : ெபா$திய சகல நிைலயாவ மலFகேளா =,யி"$தைம.
மலFகளா8 "-ற ெபா$திய ேகவல நிைல நிதிைரேய வ,வான.
திவளான த*,ெயAப தாேன பிரமமா: ஊ4 எF"$திாி$ அF"
உடனாயேத சாகிராவைத ெய> அறிவாயாக எ - >.
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6மலFகேளா உ-றநிைல சகல. மலேதா =, மலமா:ைகக) மாதிைரயா:
நிதிைர-ற நிைல ேகவல. திவ*சதி த*,ெயAப தாேன பிரமெமன
திாி$ உலகேதா ஒ*, வாJவேத சாகிராவைதயா எப க.
-------------

&<த & இ(திைம இைவெயன!
ெந,ய /டலைன நீகிதா னாத8
6, மேவ 6,வா8 - ப,யி<ற5
ெச:யா தி"$ திறேம ம>ைமெயைக
ெம:யா யி" விதி.
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இ-) : ப நீட உடலாதி அைனைத நீகி தாேன தானா: 6,வேவ
6தி நிைலயா. இNமியி8 மீ* பிறவாதி" தைமேய ம>ைமயா
எபேத உைமயான ேவதவிதியா எறவா>.

மாேயயமாகிய தகரணாதிகைள வி* உயி4 சிவேதா லயிதேல 6தி. மீ*
பிறவாதிைகேய ம>ைம. இேவ உைமயான ேவதவிதி எப க.

பிற$ பயென:தாைமயி ெந,ய/ட8 எறா4. உட8 அனமய 6தலாக
ஐவைகதாதD உடலைன ெமறா4. தானாதலாவ சீவ சிவேதாெடாறி
ேவற-> நி-ற8. அேவ 6,/. அேவ சிதா$த 6தி. ெம: - ேவத.
--------------

சிவா

பவதிற இ"ெவன!

(த ப,கெமன ேதா:வ-ற ேபாதாவி
நிதியேம ெயன நிகJதித – சதிேயா()
ஒறா யபவிதF "-றதைன ேநாகிபி
நிறாவ தேறா நிைல.
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இ - ) : ஒைறB சாராத ெவபளிF" ேபால ேதா: வ-> நிற நிைலயிேல
உயி4 நிதிய எபைத உண4தி த திவ*சதிேயா ஒறா: =, ?க4$
அF"-ற சிவைத தாிசி, பி அதேனா ஒறா: நி-பேத சிவ
ேபாகமாகிய நிைல எறவா>.
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ெவபளிF"ேபால ஆமா Wயதா: திவேளா ஒறி சிவைத5 சா4$
அவிதமா: நி-பேத 6தி எப க.
------------

உல# உ/பவி# ைற இ"ெவன!
தைன ய?பவி"B ச.த சதிெய
மிைன ய?பவிக ேம/Fகா8 - 
உல"தி" மாFகவைன ெயா>ேபா ெத8லா
வில"6யி4 கீேத விதி.
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இ - ) : சதிைய த) அடகி தா தானா: தைனேய அபவிதி"B
சிவ, த சதியாகிய ெபைண அபவிக வி. ேபா ெதாி$த இ@/லக
ேதா>. இFஙனேம சிவேதா ஒ> ேபாெத8லா விலகி நி-" சீவ"
இேவ 6ைறைமயா எ - >.

சிவ சதிைய=ட விபி உலக ேதா>வ ேபால சீவ சிவைனவி*
பிாியி உலக ேதா> எப க.

அஃதாவ சீவ சிவேதா ஒறியி" ேபா சிவைன அறி
ேவெறாைற அறியாத சீவ, சிவைத வி* வில"மாயி ெபா,
ெபாC, மா, மைன, உலக6 ?க4ெபாளாக ேதா>. இ சிவ
சதிைய தேனா அபினமாக கதா சி*, உ 6கமாக தி /ளதைட$
சதிைய ?கர எMFகா8 உலக ேதா> வேபால எப விளகியவா>.
------------

அறிவா! அரைன அறி ேபா" ேவ(ப5ட நிைல , சிவனைள; சா<"
நிைன ேபா" ஒறா நிைல உளதாெமன!
தனறிைவ ேநாகி தA/ேபா தீச-"
பின6-ற தாக ெப>மேறா - 
இவைன யறி/- றிைச ேபா திFேக
சிவனைள5 ேச4வெனன ேத4.
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இ - ) : ஆமா தைடய அறிைவ ைணயாக ெகா சிவைத ேநாகி
தAவிய ேபா சிவதி-"5 சீவ ேவ> ஆனதாக நிைனக ெப>.
சிவைதயைட$த சீவைன சிவஞான ெபா$தி ஒறாெயா> ேபா இF"5
சீவ சிவைன5ேச4வ என ெதளிவாயாக எறவா>.

அறிவா8 அறிகிேறெமனி அறிவா அறியப ெபாC ேவறாத<
சீவேன சிவஞானதா8 அறிய<றி அேள தானான ஒறாத< உளதா எப
க.
---------------

பிற89ேக"வான சதி பிறவிைய ெகா:#
சிவசதி பிறவிைய நீ#ெமன!
சிவச திைய.ணB சீவ6த ெரப()
அவசத ெமப தறிேவ8 - பவசதி
ஈ*வி"$ தீபிறவி 1Fகிதைன 1சன)
ஓ*வி" ெமேற ண4.
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இ - ) : சீவ 6த4க) சிவசதிைய =வா4க) - எ ெசா8 மிககீழான
வழகாெமப அறி/ைடைம - யா"மானா8 பிறவிேகவான இைறவன
ஆ-ற8 ஆ மாகேளா =,ய பிறவிைய உடா". இதைன இைற
வைடய திவ* சதி ஓ*வி" எேற உண4 வாயாக எறவா>.

தாைய .ண4$தா எபேபால சீவ 6த சிவ சதிைய .ண4$தா என8
பழி5ெசா8லாெமனி8, சிவ சதி) பிறவி" ஏவான பவசதி எ> அதைன
ஒழிப அ*சதிெய> =றப. அத) மக தாெயா =,னா
எறா8 தாயி கைண" இலகானா எபதறி அவசதமா காைம
ெதளிவாதD ெபத நிைல, 6தி நிைல இர, சிவேக சிவசதிைய
.ணத8 இய8ெபப ெதளிவிதவா>.

இ5ெச:) சிவசதிைய .ண4வ4 சீவ 6தெர  அவசத
மாபாதெம மைறஞானசப$த4 ெச:த பதி ப(பாச பவ8 ெச:C"
ம>ெபன உண4க.
-----------
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ஆமாவி அBஞானைத ஓ5&ய" யாேதாெவன!
கண தைன -ற க,ய விளதைன
கெணாளிேயா /-ற கதிெராளிேயா - கணகல
ஓ*,யதிF ேகேதா />6யிாி தீதிைள
வா*,யதிF ேகேதா மதி.
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இ - ) : கைணப-றிய ெகா,ய இ*ைட ஓ*,ய கணி ஒளிேயா, அதைன
வ$தைட$த கதிாி ஒளிேயா, இ) கைண வி* நீFக ஓ*,ய இF" எ?
அ ேபால உயிைர அ)ள ெகா,ய ஆணவ இைள வா*, வD
ெயாகிய எேவா ? ஆரா:$ பா4பாயாக எ - >.

.ற இைள நீக, காM கெணாளி" கதிெராளி ைணயானா-ேபால
உயிைர ப-றி நிற அBஞானைத நீக உயி4 அறி/"5 சிவன)
ைணயாயி-> எபதா. இ5ெச:) "காMF கM" கா* உளேபா8
காண கணிைன க கா*டD'' எற சிவஞான ேபாத5 Yதிர6 அத
ேம-ேகா) ெவபா/ ைண ெச:மா> அறிக.
---------------

ெதளி<த மனேம சிவ பிரகாசிக8 ேபாதாெதன!
நீF" மலைத நிகழேள ெம8லெம8ல
வாF"தைல5 ெச:த வைகயேறா - தீFககல5
ெச:தா ளதிக ேத-றேம ேபாெமைக
ெபா:யா" ெமன .க8.
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இ - ) : சிவ சீவனிடமாக5 ெச<மேள ெம8ல ெம8ல நீF"கிற ஆணவமல
இைள வாF"தைல அளிய வைகயேறா; அேபால "-றFகைள நீகிய
ந8ேலாள சிவ எ>மிக மனெதளிெவா>ேம அைமெம ற8
ெபா:யான ெகா)ைகயா எறவா>.

ஆமாவினிடமாக அநாதியாக நி-" ஆணவமலைத திவேள ெம8ல ெம8ல
வாF"தைலேபால மனெதளி ெவா>ேம சிவ விளFக அைமெமற8
ெபா$தா =-றாெமப க.
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பிராரத கழிவா< பாிபாக6-ற மனதா< தாேன மல நீF"கிறெதபா4
நீF"மலைத எறா4. 6க விJகிற தாமைர ெமா*ைட Yாிய கிரணFக)
ெம8லெம8ல அல4வேபால திவ) மலைத ெம8ல ெம8ல வாF".
அதனா8 ெதளி/டா. அேவ சி$ைதயி8 சிவ பிரகாசிக ேபாெம>
ெசா8<த8 ெபா$தா =-> எபதா.
----------------

சிவைத மற<தா! மீள மல ப/(ெமன!
நீ" மைறபதைன நீகி டலைன
ேபா"த-"5 ெச:தத* ெபா-பேறா - கா"
அரேன யிைலயா லகறமல ெம8லா
வேம ளைத மவி.
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இ - ) : இைறவ தகரணாதிகைள த$த. நீ"த- "ாிய மலமைறைப நீகி
மலதி வDைமைய ேபா" த-" உதவிய திவ* சிறபேறா வாசனா
மல6 தா காதவா> பாகாகிற சிவவிளக சி$ைதயி8 இ8ைல யானா8
ஆமாைவ வி* அகற மலெம8லா மீ ஆமாைவ ெபா$த வ
எறவா>.

இைறவ தகரணாதி மாேயயFகைள உதவிய மல மைறைப நீ"த-காக.

அFஙன கா" இைறவேன இ8ைலயானா8 ெசற மல திப/ வ$
ப-> எப க .

ெபா-. - அழ".
------------

அறித/ கவியா உடைல8 ெபா*ெயறா!
ேவ> அறித- கவியாவ எ? என8
அறிவிதா ெலா> மறியா: ெபா: வBச
பிறிவிதா <ேடா பிறிவF - கறிவத-கF
"-றவா ேறேதா />6டைல ெபா:யாக
வ-றவா ேறேதா வைற.
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50

இ-) : ஏ மாணவேன! நீ அறிவிதா< ஒறறியா: : அதைகய உன" ெபா:
வBசைன இவ-ைற பிாிதா8 அவ-றினி> பிாி/டா"ேமா? நீ அF"
அறித-ேக-ற உபாய யாேதா? உடைல ெபா:யாக உைரத ஏேனா? இதைன
விளFக5ெசா8 எறவா>.

ெசானாேல ெதாியாத உன" ெபா: வBசைன இவ-றி னி> பிாிவிதா8
பிாி/டா"ேமா. அறித-" கவி யாககிைடத உடைல ெபா: எபாயாயி
அறித-" கவி தா எ? உைன வி* பிாி$ததா எ? ெசா8வா யாக
எபதா.
-----------

'த<தரனாகிய
'த<தரனாகிய இைறவ

#8 பரத<திரனாகிய ஆமா நிகராகா" என!

பிறபிதா லறி பிறவா /லகி8
இறபிதா லறி யிறவா - றபித
தாேரா ெவன/ மறியா யிரா-"
ேநேரா ெவன/ நிைன.
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இ - ) : ஆமாக) பிறக5 ெச:தாலறி தாமாக பிறகமா*டா. இறக5
ெச:தாலறி உலகதி8 தாமாக இறகமா*டா. தைம இ@வா> றக5
ெச:தவ4க) யா4 என அறிய/மா*டா. ஆகேவ உயி4க) அர" எ@வைகயி
ேநராகா என எMவாயாக எறவா>.

உயி4க) இைறவ இயக இயF"வன அறி தாமாக இயFகா . ஆகேவ யாேம
சிவெமன8 ஒவா-றா ெபா$ தா எபதா. இ சிவசமவாத
ம>பி-"ாியதா.
--------------

இைறவ மலமக/றாெனனி பிறவி அறா" எப"
மா-> பளிFெகாைற மா->ேமா உ5சியி ேம8
ேதா->F கதி4வ$ ேதா-றாகா8 - ேபா->
உடலைன$ தீர ஒழிபாரா ாீச
தைடயைன$ தீராேன- றா.

86

51

இ-) : பளிF" சா4$ததி நிறைததானாக மா->ேமா த5சியி ேம8 Yாிய
வ$ ேதாறாத ேபா. அ ேபால ஈச தாேன வDயவ$ ஆமாவி
தைடகைளயக- றானாயி தகரணாதிக) அைனைத அ,ேயா ஒழி பவ4
யா4? ஒவமில4 எறவா>.

Yாிய பளிFகி உ5சியிெலாிக5 சா4$த நிறFக) அக< வேபால இைறவ
தைடகைள நீகி திவைள5 ெசாாிய - மாேயயFக) ஆமாைவ வி*
அக<கிறன எபதா.

தைட , ஆமாவி அறி/ வியாபகைத த நி-" ஆணவமல 6தலாயின.
-------------

சீவ சிவச<நிதியினி( விலக; சீவைன மல தா#ெமன!
தா#ெமன!
ப-ைறவி* ப-> ப,கF கதி4க>
நி-றDனா லேறா நிைனFகா8 - ம-ற ேபா8
ெதா*ட வரேன ெதாடாதவ-றா லாவி6த8
வி*டதைன ேத விைர$.
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இ-) : சா4ைபவி* ம-ெறா சா4ைப ப->வதாகிய ப,க அFஙன ெச:வ
Yாிய விலகி நி-பதனா8 அ8லேவா . அேபால ஆமாைவ தீ, இைப
ெபானாகிய இைறவ தீடாததா8 அ8லேவா ஆமா 6தD8 வி* நீFகிய
மல கமFகைள மீள/ விைர$ ப->வ எறவா>.

Yாிய ஒளியகல ப,க சா4$ததி வண மா: இ த8 ேபால
ஆமாவிடமாக கல$ நிற கட/) ெவளி படாெதாழிய , ஆமா வி*ட
மலைத ெதா*ெகா)C எபதா.
-------

சிவன? ெப/ேறாேர சிவமா தைம எ*"வ என!
இ5ைச யறி/ெதாழி ெல8லாெம: யாவியி ேம8
ைவ5சேறா தீ4தா மலமைன - ந5(
அவனா யிைக க) ெப-றா ரேறா
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சிவனா யிபெரன ேத4.
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இ-) : இைறவ உயிாினிடமாக இ5சா ஞான கிாிைய கைள ைவ மல
அைனைத ேபாகினா. விப பகிற சிவேமயா: இ"$தைம"
அவ அைள எ> ெப-றவரேறா சிவமா தைம எ:வ4 எ பைத
ெதளி$ ெகா) எறவா>.

சிவைடய அைள ெப-றா4 அ8ல ேவ> எவ சிவமா தைமெய:
சிறபில4 எபதா.

ந5( - வி..
----------------

"ாியெசா8பன தி இைவ என!
திாிவ- >யி4ேகா4 ெசயல- றளிபிாிவ-> நி-கிற ெப-றி - ெதாி/->
நி-பேவ ெசா-பனமா நீ)சிவதி ெலாறாக
ைவபேவ 6தி வழ" .
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இ - ) : நிைலயினி> மா>பா,றி, சீவ5 ெசய8 அறேவ நீFகெப->,
திவளிேலேய ேதா:$ அதனி- பிாிவ->, சிவ நி-கிற தைமைய ெதாி$
நி-பேத ாிய ெசாபனமா. ெபாிய சிவேதா ஒறாக ைவ பேவ 6தியா
இைவ வழ" எறவா>.

ஆமேபாத6, ப( கம6 நீFகி நி-பைத அறித8 ெசாபன. சிவேதா
அபினமாக நி-பேத 6தி எ ப க.

ஒறாக - அேபதமாக அ8ல பிாிபிறி எக.
-----------------

பாச4கேளா: ஒறிய ேபா" அதைன ெவ(8ப" , அ? உைமைய
உணதிய ேபா" வி
வி 9வ" இ!ைலயா என!
கவி யைனF கதிதா னாக
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விர/ேபா ேடா ெவ>. - ம/ம*
கா*,யேபா தேறா க6ட8 ேவறாக
ேவா*,யவா றேறா /ண4.
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இ - ) : தகரணாதிகளாகிய கவிக) அைன எணி யா:$ ஆமாவாகிய
தாேன எ> கதியேபா, அவ-றி னிட ெவ>. ேதா>வதி8ைல.
ஆமாைவ காரண மிறி ைகமா> ேவடா ம/கிற திவ)
உண4திய பினேர உடைல நமி ேவறாக கதி ஓ*,யவா>. இதைன ஆ:க
எறவா>.

தகரணாதிகேள நாெனன மயFகியிகிற ேபா அதைன ெவ>ப உேடா .
திவ) அவ-றி ேவறாகி அவ- ைற கவியாக ெகா உண4பவ நீ என
உண4திய ேபா அேறா அ@/டைல நமி ேவறாக ஓ*,ய உள தாயி->
எப க.

விர/ ேபா - அவ->ட கல$தேபா.
-----------------

சிவஞான பிற#4கால இ"ெவன!
காயேம )ளF க6யி ாீசெனன
ேதாயி னறி/ ெதாெமறா - ஞாய
ெதாழிேலா ட ப* ேதாறியதிF
ெக8லா 'வAவா திக/மா வ$.
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இ-) : உடேல உ)ள ; தியானிகிற உயிேர ஈச எ>ண4$ அடFகினா8
சிவஞான சி$ைதைய5 சிறிேத தீ எறா8, அறிேவா =, உடனாக
ேதாறிய அைன நAவாமDக/ ஆ எறவா>.

எடேல மன. எயிேர ஈச என தியானதி8 ஆழி சிவஞான சிறி
ேதா>. ேந4ைம தவறாத கமFகேளா =,ய அைனைத
ைகவிடாதித<மா எப க.

ஞாயெதாழி8 - நியாயமான ெசய8. வA/த8 - நA/த8.

54

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

அளி! ேதா*<த" அரனேள என!
ஆணவைத ெநBச மைடேபா தாFகவா:
ேகாMவேத யறியைத ெகாடேடா - தாM/ைன
காமி மிக காிச> தனளி8
ேசமித தீச ெசய8.
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இ - ) : ஆணவைத மன ெபா$ ேபா மன ஆணவேமயாக
=றபவைதயறி அ@வாணவைத அ மன ஏ->ெகாட உேடா?
தாMேவ ஆமா வாகிய உைன ேநசி. உனிட6)ள மல"-றFகைள
ேபாகி தனளிேல எ> ேசமிைவத ஈச ெசயேலயா எறவா>.

ஆணவேதா ஆமா சாேபா தமயமாதேல யறி, ஆணவைத நா
அைட$ேத எ> கவ தா உேடா ? மாணவ ! உைன அளி8
ஆJதிய ஈச ெசய8 என அறி எபதா.

காமி - விபி . காி( - "-ற. ேசமித - பா காத.
-------------

உயி உடலானேதா உடேல அைனதி= த4கியேதா உைர என!
ஆவி யைனதி" மாதிக மாேபா
ேமவி யவா: விளFகி-ேறா - வாவியறி
தாேன யைவையற தFகி-ேறா ேபதமற
Uேன ததைன ைர.
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இ-) : உயி4 சடமாகிய கவிகரணFக*" ஆதிக மாகி, அவ-ைற இய" ேபா,
அவ-றினிடமாக வியா பி நி>, உடேல தானாக விளFகியேதா? உயி4 அறி
உடேல உயி4 எ> ஐறதFகி-ேறா? ேவ>பாடகல உட8 ஏ? அதைன
உைரபாயாக எறவா>.
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உயி4 உட8 6தDயவ-றி8 ஆதிக ெச< ேபா உயி4 உடலானேதா அ8ல
உட8 உயி4 என ஐற நிறேதா. ேவ>பாடகல இதைன விள"க எபதா.
ஆதிக - இயக இயF" ேப>.
-----------------

உடேலா: ஒறான உயி "பகால"
"பகால" ம5: பிாிேமா என!
K*$ த?வி" ேவ பணியதைன
N* ேபா ெதா>ப* N*மா - லா*,யவ
அFகைத ைகயா ல>" ேபா த@வFகB
சFகைத மா->ேமா தா.
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இ-) : அழி$பவதாய உட<" ேவ ெபானணிகைள N* ேபா
ஒறா: நி> அணிவி " உயி4, உடைல த ைகயால>" ேபா ம*
உயி4 உடD =*டைத வி* பிாிேமா எறவா>.

அணி ெச:ேபா ஒறான உயி4 ெவ* ேபா ம* விலகி நி-"ேமா
எபதா. K* - அழி. பணி - ஆபரண. சFக - ேச4ைக .
------------

உயி ெசறவழி உடெலன!
உ)ள நட$தவழி Rனட" 3னதைன
த)ளவழ "ேடா தாி"Fகா8 - ெம)ள
நடவா றானா: நடபத8லா னணி
ெதாப/ 6ேடாபி ெசா8.
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இ - ) : உயி4ேபான வழியி8 உட8 நட"மாதலா8 உடைப ேவடாெம>
விலக வழிேடா? ெம வாக உடேலா =,ய வழி அதைன நடகிறவ
தானாக இபத8லாம8 அதைன ம> ெதாைரக =,ய ேவ>
ககC உளேவா ெசா8வாயாக எறவா>.

உயி4 இயக இயF"வ உட8. அFஙனமாக அதைன ேவடாெம> ஓக/
வழிேடா . உயிராகிய நீதாேன நடபவனாயிக அத வழி நடபத8லாம8
ேவெறா> ெசா8ல இயலா எப க.
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உ)ள - உயி4 . ஊ - உட8 ; ஆ"ெபய4.
-----------------

சவச4காரகால"  2திக> இல என!
ேதா->விபா ெனFேக லF"வா னாFகதைன
ேபா->வா ெனFேக ."$திவா - மா->ம)
ஈசனா ெரFேக யிபாேரா ெவ@/ல"
நாசேம யாமா னய$.
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இ - ) : எ8லா உலக6 விபி அழிFகால பிரம எFேக விளF"வா.
திமா8 எFேக ."வா. அழி" கட/ளாகிய உதிர எFேக இபா எ >.

ச4வசFகார கால 634திகC) ஒவ இல4 எபதா.
----------------

ஐ<ெதாழி= இைறவேன ஆ/(வா என!
ஆதDனா- ேறா-ற6தைலவ" ேமாாிடேம
Nதலதி <ேடா .க<Fகா- - றீ ந"
ெச:வா ளதி$ ெச:வெரனிைன$ெதாழி<
இ:யாம- றானா மிய8..
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இ.) : ஆதலா8 பைட. 6தலாகிய ெதாழி8கைள5 ெச: ஐ$ 6த8வ4கC"
இ@/லகி8 ஓாிடமாக5 ெசா8<மிட .ணிய பாவFகைள5 ெச:வா)ளதி
D$ பBசகிதியFகைள5 ெச:வாராயி அேவ எBசாம8 தானாகிய ெசா0ப
இலகணமா எறவா>.

பBசகிதியFகைள5 ெச: ஐவ" இ@/லகி8 ஓாிடமி>. .ணிய
பாவFகைள5 ெச: மக) உ)ளைதேய இடமாக ெகா
இபா4கெளறா8 ஐ$ெதாழி < தாேமயாயி" இைறவன சிறபிய8பா
எப க.

இ:யாம8 - எBசாம8.
--------------
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இைறவ க,தி! விட அட4கிய காரணைத விள ப!
எ8லா ெதாழி< மிய->விபா ாி8லாம8
வ8லா4க) வ8லவைக ேபால - ெவ8லா
நடவா ம-ேறா4 விைனவழிைய நா*,
மிட-றி8 விட ைவதா விைர$.
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இ-) : ஐ$ ெதாழி8கைள ஏ/வா இ8லாம8 இய->வா இய->வைத
ேபால எ8லாவ-ைற நடகிற பரெபா), ம-ற ேதவ4களி ஊJ
விைனயி மரைப நிைலநா*, கAதி8 நBைச விைர$ ைவ தா எறவா>.

ஆகேவ இைறவ திமிட-றி8 விஷைத அடகிய ஏைனய ேதவ4களி
ஊJவிைனைய நிைல நி> த-காக எப .

வ8லா4க) எபத-கிையய இய-ற வ8லா4க) என எ5ச வவி 6,க.
அFஙனேம வ8ல வைகெயபத- " இய-றவ8ல வைக எக.

ம-ேறா4 - இ$திர மா8 பிரம ஆகிய ேதவ4க).
-------------

இைறவ அறிகறிவா*; ெசறி<" மலமக/(வா என!
ெதாட4$தமல ைம$$ ெதாட4$யிைர ப-றி
மிைட$திடேவ ெச: விதியா8 - நட$த
அறிேவா டறிவா யறி/>தி 1ச
ெசறிமல$ தீ4பெனன ேத4.
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இ - ) : அநாதிேய ெதாட4$ வகிற 3லமல6 அதைன நீக ெதாட4$
வகிற ஏைனய மலFகCமாகிய ஐ$ ஆமாைவப-றி அத வியாபகைத
தைட ெச:. இேவ விதி. இைறவ உயிாினிடமாக ேதா> கிற அறிேவா
அறிவா: கல$ நி> ஆமாகC" அறிU*, மிக5 ெசறி$)ள மலFகைள
நீ"வ. இதைன நறாக ெதளிவாயாக எறவா>.

ஆணவ, கம, மாைய, மாேயய, திேராதாயி, எற ஐ$ மலFகC
உயிைரப-றி நி> உயி4 உடபி )ேளேய சிைறப*,க5ெச:.
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உயிைர5சிைற மீ*க தி/ள ப-> இைறவ ஆமாகCைடய அறி/கறி
வா: நி> அறி/>தி மலைத நீ"வ எப க.

ெசறி மல - அைற) இ) நிைற$த எப ேபால உயிாி அளவா:
ெநFகி)ள ஆணவ.
--------------

/(ண.
/(ண. ஈய எளித( என!
அB( ெதாழி< மைவயறி மாவி-ற
ெநBசி ேம8 ைவத ெநறியா" - மிB(மர
எ8லா மறித Dய8பறிவா Xத<"5
ெச8லா ெதனேவ ெதளி.
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இ - ) : ஐ$ெதாழி8கC அவ-ைறயறி அறி/ உயிேரா =,ய உ)ளதி-"
உாிைமயாக ைவத 6ைற ைமகளா. ஆமாகைள விட எ8லாவ-றா< உய4$த
சிவ இ$த நிைலயி8 எ8லாவ-ைற ஒேசர அறித8 இய8பான அறிவா.
அ ஆமாகC" அளதக ஒறறா எப க.

ஆகேவ கட8 ெவ)ளைத "ைக) அடக 6, யாதவா> ேபால இைறவன
இய8பான அறிைவ ஆம அறிவி) அடக இயலா எ> அறிவிதவா>.
--------------

பதி ப' பாச4களி அறிவி இய!ைப அறிவித!
ேபரறிேவ 1ச" ேபராத சி-றறி/
சா 6யி4" த"மல - ேகாரறி/
இறா மிைவேய யிய8பாF "ணி"ணFக)
ஒறா பிாிபத8 ேவா4.
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இ - ) : ஈச" எ> நிைல ேபராத ஒப,தான ேபரறிவா. பிற ெபாைள5
சா இய8.ைடய உயி" உ4த உண : 'சி-றறிவா.- ஆமாைவ5
சா4$த மலதி-" ஒவைகயான அறி/ இ8ைலயா. இ3> பதி 6தலாய
3றி இய8பா . "ணியாகிய இவ-றி "ணFக) எ> பிாிக
6,யாதைவயா: அபினமா: இபனவா. இவ-ைற ஆரா:$ண4க
எறவா>.
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பதி - ேபரறி/ ெபா). ப( - சி-றறி/ ெபா). மல - சட. இ$த "ண"ணி
சப$த எ> பிாிக 6,யாத எப க.
-----------------

உயி நிதியெமன!
பதி" ப(வேறா ப-றிய ேதா4 ேமனி
விதிகி- (த$தரமா: ேம/ - மதி
ைடகி லயலா$ ெதாட4$த/ வாவி
ைடபதல ெவன ணி.
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இ - ) : பதிெபாC" ஆமாவாகிய ப(ேவ ப-றி நி-பேதா4 திேமனியா.
அதைன ஆரா அவ" அ@/ (த$தரமாக அைடயெப>. நைம ெதாட4$
திகிற உ அழிகப, நமி- பிறிதாக வில". உயிராகிய திேமனிேயா
அFஙனம> எ> ணிவா யாக எறவா>.

இைறவ" உயி4கேள உட8. அ@/டைல இைறவ தனி5ைசயி ப,
எ:வ. ந6ட8 அழிக அழி. அவடலாகிய ஆவி அFஙனம> எப
க.
-----------------

சிவ

# மல8பிணி யா4ஙன என!

ஆவி மலபிணியா லான ட லாலர-"
ேம/ பிணிைய விளெபன - =/
மகபிைத மா-ற மவியேதா4 த$ைத
ககபிைத -ற தறி.
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இ - ) : உயி" ஆணவமலமாகிய க*டா8 உடலா யி->. சிவ திேமனியி8
தFக காரணமாகிய ேநா: யா? ெசா8ெல> வினவ, த$ைத" பி)ைள
பிைத ேபாக ெபா$திய ெதா> அகபிதாகிய எ - >.

மகைனயைட ைபதியைத ேபாக மகைன அைட$த த$ைத" மனதிைபதிய பி,தா-ேபால உயிராகிய உடைல ெபா$திய இைறவ"
உயிாி கலபா8 மலபிணி உடாயி-> எப க.
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---------------

"பநீக ெபறாதா#8 பிறவி ேம= விைளெமன!
உட-"யி4ேபா Xச ெனமா <யிாி
நடைகயற நிற நைடயா - ெல"
பிற. யர பிாியா தவ4ேக
அற." ேபா< மறி.
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இ - ) : உயிாி ெசயலற நிற ெசயலா8, உட<" உயி4 ேபால , உயி4" ஈச
எ> ெசா8லெப>. வ பிறவிக), ப நீFக ெபறாதவ4க*ேக
மி"தியாக ெபா$ எ> அறிக எறவா>.

ஆமாவி ெசயல->5 சிவ5ெசய8 ேமவலா8 உயி" ஈச உட<"
உயி4ேபால கல$ இய"வ. அFஙன மறி ப நீFகாதவ4கC"
பிறவி ேம< ேம< வ எப க.

ஆ8 - அைச. நடைக - ெசய8. எ" பிற. - இனி வ பிறவி. யர
பிாியாதவ4ேக எ" பிற. அற ." ேபா< என=*, ெபா)
ெகா)க. அற – மிக.
-------------

பிறவி"ப ேபரறிவி/ேக 9லனா என!
பிற. யரம ேபரறி/ க8லா8
சிறபி யி4 ேநாக5 ெச8லா - மைறபகல
ேதா-ற6தைல$$ ெதாதா கைணயினா
மா->த-ேக யாக மதி.
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இ-) : பிற. ப எம ேபரறிவாகிய சிவஞானதி-ேக அ8லாம8 உயி4
சிறபி ேநாக இயலா. கணா34தியாகிய இைறவ மல நீக. ஒ ைறேய
தி/ளதைட அ நீFக பைட. 6தலான ஐ$ ெதாழி8கைள உயிெரா
ெபாதினா எ - >.
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பிறவி ஒ ப எப சிவஞானமாகிய ேபரறி/ ெப-றா4ேக அறி, ஆமா
தனறிவா8 எ@வள/ ேநாகினா< அத-" .லனாகா. அFஙனமி$த
உயி4" மைற. நீF"வத-" எேற பைடதலாதி ஐ$ெதாழி8கைள
கைணகடலாகிய இைறவ உயி" =*,னா. எப க.

பைடபாதி ஐ$ெதாழிைல கட/) ஆமா/" =* ,ய மைறபகலேவ
எபதா.
------------

மல இைறவைன தீடாெதன!
பிணி" ம$ - பிாியாம னி>
திணி" மவனதைன தீடா - தணி"மல
ஈச பிறபிறைப யாகியைவ ெய8லா
நாசேம யா"ெமன நா.
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இ-) : அ@விைறவ மலேநா:" ம$தாக மாைய கமFகைள
ஆமாைவவி* பிாியாம8 நி> ஊ*வ. ஆனா8... அவ அமலைத :
தீட/ . ெச:யா. இைறவ ஆமாகC" பிற. இற.கைள அளி
மலவDைய வா*வ ; இ>தியி8 அைவயைனைத வாசைன ெகாப,
3லநாச ெச:வா. இவ-ைற ஆரா:$ பா4 எறவா>.

இைறவ மலவD வாட ம$தாக மாைய கமFகைள =*, பிற. இறைப
அCவ. ஆனா8 மலமாையகைள தீட/ ெச:யா எப க.
பிாியாம8 எற, உயி4க) மலைத5 சா4$ மயFகிய கால பாிபாக கால
பா4 பிாியாம8 கல$தி" அCைடய எபைத விளகியவா>.
------------

பிற8பிற89க? அர

# இ!ைலெயன!

எ8லா /யி4" மிைச$த/யி ரா<மிக
நி8லாம8 மாய நிலாதா<B - ெச8லா
பிறபிறபா ெமமி$த ேபத மர-ேக
உறபவ த8லெவன ேவா4.
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இ - ) : இைறவ ஊ4வன 6த8 ேதவாீறான எ8லா உயி4களிட கல$
பிாிபிறி விளF"கிற உயிராக இபதா<, அவ மி" விளFகாத வழி
உயி4க) மா* மாயமாகிய அறியாைம நீFகாைமயா< ஆமாகைள வி*
நீFகாத பிறபிற.க) எ இ@ேவ>பாக) சிவெபமா" இையவன
அ8ல என ஆ:வாயாக எ->.

இைறவ உயி4க) அைனதி< கல$திபதா<, அவ உயி4களினிட
விளFகி ேதாறினாலறி மாய5 ேச*ைட விலகாைமயா உயி4கைள வி*
நீFகாத கால  உயி4க*" வ பிறபிற.க) இைறவைன5 சார மா*டா
எ> ணிக எப க.
------------

அ? த1யன உைம இEவாெறன!
ஈச னC கிைச$தத /)ளெமன
ேப(வேத )ளெத ெப-றியா - னாசமிலா
அFகேம யிேறலறியா /ட-" மத
சFகேம யிேற- றைட.
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இ-) : இைறவைடய திவைள ெப>த-ேக-ற பாிபாக6-ற உடேல உ)ள.
அFஙன ேபசபவேத நிதிய எனபவத இய8பா. அFஙன அழியாத
உ)ளெம அFக இ8ைலயானா8 சிவைத உயி4க) அறி$தபவிகமா*டா.
உ)ளைத அFகமாக ெகாட உட<" உயிாி ேச4ைக இ8ைலயானா8
உயி" மலதைடெயா> உெடப அறிய இயலாம-ேபா எறவா>.

அC" பாதிரமான மனேம நிதியமான : அF ஙன நிதியமான உ>.
இ8ைலயாயி, உயி4க) எ$த கவிையெகா அறி. அ@/>.ைடய
உட<" உயி ாி =*றவாேலேய மல உைம அறியப எபதா.
--------------

பதி ப' கல<தத
கல<தத பய
பதிப(ைவ யிறிெயா> ப-றா ப(/
பதிையயிறி ெயாறிைன ப-றா- பதிப(ேவா()
அவித மாயF கைனமறி விமல
பித> நி-"ம* ேப>.
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இ-) : பதிெபாளாகிய பரசிவ ப(வாகிய உண4த உண சி
ெபாைளயறி ேவ> எதைன ப-றி நி8லா. ப(/ இய8பாகேவ 6->
உண பதிெபாைளயறி ம-றவ-ைற ப-றி நி-கமா*டா. பதிFெபா)
ப(ேவா அந$நியமா: கல$ உயி4க*" இைவ சி, இைவ சட, இைவ
தவFக), இைவ தாவிகFக), இைவ இப, இைவ பெமனகா*,
மலமாகிற பிதைத ெக நி-பேவ திவ* ேபறா எறவா>.

பதி ப(ேவா அவிதமாயகல$ மலநீக .ாி நிைலேய திவ*ேபறா
எப க.
----------------

மலநீக ெப/றதி அறி#றி
ப(பதிேயா டவித பபதைன ப-றி
அசிபதேம ெயபதைன யா:$ - விசிவசிதF
ெகாததேனா ெடாதF ">வதேறா தீயமல
ெகாத> நி-"F "றி.
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இ - ) : ஆமாக) பதியாகிய சிவேதா இர டற கலதைல ெபா$தி,
'ஆகிறா:' எற பததி அ?பவ நிைலைய ஆரா:$, 6-> நபி , இவிைன
ெயா . பாிபாக6 ெப->, சிவேதா பிறியா நிைல ெப>வ தேறா ெகா,ய
மல=*டFகைள ேவர> விளF" அைடயாளமா எறவா>.

அ நீ ஆகிறா: எற அபவ ேவ>பா,றி அ வித நிைலயி8 உைற
நி-" அபவேம மல நீக ெப-றத-"ாிய அைடயாளமா.
-------------

அைள அைடயாதேபா" உடலா/ பயனி!ைல
பயனி!ைல என!
அர-ேகா ச>வி கினமா" மாவி
நர4ேகா சிறிதறிைவ நM - பர"ம)
ஆவிேய யFகைத ப-றியறி யாேவ8
ேதைவேய யி8ைலயFக ேத4 .
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இ .) : சிவபரெபாேளா எ8லா அறி இய8 பினதா. ஆமாகளாகிய
மகேளா சி-றறி/ைடயவ4க ளாவ4. ச4வ வியாபகமான திவைள உயி4
உடைலப-றி நி-" ேபாேத நீ அறியமா*டாயாயி இ@/ட8 உன "
ேதைவேயயி8ைல என ெதளிவாயாக எறவா>.

உடெலதத பய எF" பர$)ள திவைள ெப->ண4தேலயா எப.
---------------

உயிக? திவைள; சாவ" எ/(# என!
ப-ைறவி* ப-> ப(வதைன ப-றி நிறF
"-றறிவ ெதேனா /ணFகா8 - ந->
மர-ெகாைற ேவ, யறியா மலைத
ரத-ேக யாகெலன5 ெசா8.
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இ - ) : உலக பாசFகைள வி* அைளேய ப-றி நி-" ஆமாக)
அ@வைள ப-றி நி-பத காரணைத ஆரா ேபா, தைம5 சா4$ கல$
நி> இய" சிவதி-" ஏேதா ஒ பய உடாக ேவ, அறிகிறா ன8ல;
பிைனேயா மலைத ரவத-காக எேற என5 ெசா8<வாயாக எறவா>.

ஆமா அளி-ேறா:$ நி-ப சிவதி-" வ நைம கதியத>; தைம
ப-றி நி-" மல நீகதி- காகேவ எபதா.
-------------

இைறவ எIவா இட தீ8பா என!
உண4வா ாிறி ண4வா ெனனி
"ணதிமா <-> "றியா - நிைனதவ4க)
ஊழைன ேநாகி ெயாழிபாம- ற8லாத
பாழைன ேநாகா பாி$.
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இ-) : உயி4க) உபேதசிபா4களிறி தாேம த அறி/ ைணெகா
சிறிதள/ உணமாயி, "ண தி8 மயக ெபா$தி நறாக உணர
ேவ,யவ-ைற "றி உணரமா*டா. இைறவ தைமேய ைதலதாைர யாக
நிைன" அ,யா4களி பிராரத கமFக) அைன ைத ேபா"வா ;
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தியானிகாம- பாழான உ)ளFகைள கைண ெகா திகேணாக
.ாியா எறவா>.

ஆமாக) ஆமேபாததா8 அறிவனவாயி "ணFகளா மயFகி
உைமைய உ->ணரமா*டா; ஆத லா8 இைறவேன தைன
தியானிபவ4கைள திக ேணாகி பிராரதகமைத ேபாகி அCவ;
ஏைன ேயாைர ஏெற பாரா எபதா.
----------------

ெபத தி நிைலகளி! சிவகல8ைப விளகிய? என!
அரயி4 ேபாெல> மாவிட ெல>
வாிேன ெபாவாக ம$ - தரேம
பிாிெதன" ெபத 6தி ேபதெமலாF காண
விாிெதன"5 ெசா8வா: விைர$.
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இ - ) : சிவ உயி4; ஆமாக) உட8 எ>வாி இ ெபாநிைலயா.
ஆதலா8, இவ-றி தைமகைள ேவ>பதி ெபத நிைலயி8 ஆமா/
அர கல$த நிைலயி அபவFகைள 6தி நிைலயி- கல$)ள இய8
பிைன நறாணப, அ,ேய-" விாி விைரவாக5 ெசா8வாயாக
எறவா>.

சிவ6 ஆமா/ உயி உட< ேபால கல$தி$ ''தா< ெபத நிைலயி<,
6தி நிைலயி< உ)ளத ேவ> பா*ைட உணர விாிைரக என ேவ,
ெகாட வாறா.
----------------

ஐ<ெதாழி!க> யா யா# உாிய என!
ேதா-ற 6தலாக ேதாறியேப4 நா8வேம
யா-றியேதா4 ெபதேக யா"மா8 - மா-றிெய8லா
நிறா4 தமேக நிகA மகிரக4
ஒறாவா4 6தி "ண4.
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இ - ) : பைடதலாதி ெதாழி8க) நாைக அ, பைடயாக ெகா
உடான ெபய4க) அெதாழி8 கைள5 ெச:கிற நா8வரா< பைடகப*ட
ெபதா மாகCேக உாியனவா. இ$நாைக மா-றி நிறவ4 க*ேக
அகிரகமாகிய அள8 உடாவதா. இவ4கேள 6தி நிைல"
ஒறா$தைம உைடய4 என உண4வாயாக எறவா>.

பிரம, திமா8, உதிர, மேகச நா8வரா< பைடகெப-ற பைடத8
காத8 அழித8 மைறத8 -- எற நா8வைக ெதாழிD-ப*ட மக)
ெபதாமாக ளாவ4. இ$நாைக கட$ சதாசிவ34தியி அைள
ெப-றவ4 அகிரகதி-" உாியவ4க). இவ4கேள 6தி நிைல"ாிய4 எபதா.
-----------------

திநிைலயி! கம8ெபாசி89 இ!ைலெயன!
ஊன-> மாவி யிர- >>மலமா:
தீன-> மாFகத-ேக ெச8லாதா8 - தான->
நிறேபா தாவி" நீ)ெபாசிேப யி8ைலமல
ெவறேபா ேடா விைன.
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இ - ) : ஆமா உடைல நீFகி, உயி4தலாதி ெதாழி ல-> மலைத5 சா4$
மலேமயா: ேகவல நிைலயி- கமெபாசிப-> கிட$த ேபா, அ6தி
நிைலயி- சாராதா. தா எற 6ைனப-> நிறேபா ஆமா கC"
விைனேபாகFகைள ?க4த8 இ8ைலயா. ஏெனனி மலைத ெவறடகிய
ேபா விைனக) ஏ? எறவா>.

நா எற த6ைனபாகிய மல அடFகியேபா விைனகேள இ8ைல. ஆகேவ
விைனேபாகFகைள ?க4த8 எFஙன விைள எப க.
-------------

உயி,
உயி, தாெனற ைன8ப/ற ேபா" சிவமா என!
ஊ 6யி ெமாFெகாப நி-பயி4
ஊனதைன யாகா ெவாAFெகன - Uனி>
தீன-> ேபா ெச< 6ட<யிாி8
தான-ற ேபாதானா$ தா.
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இ - ) : உட< உயி ஒ> =, ஒ நி-பன வாயி உட8 உயிராகா.
அ6ைறேபால ?க45சி ேக-ற கவியாகிய உடDD$ ?கரபவன ஆகிய
கமவிைனகைள ?கFகால உடைல5 ெச< உயிாி னிடமாக 'தா'
எற 6ைன. அடFகிய கால உயி4 சிவேமயா:விேமா எறவா>.

உட< உயி ஒ>ப*,பி உட8 உயிராகாத வா>ேபால. கம
?க45சிய-றா8 த-ேபாதமிழ$த உயி4 சிவ மாகா எபதா. தா ஆ எப
தானாேமா எ எதி4மைற "றி.ேதாற நிறதா.
----------------

Aக உயிைர Aகவிததாக 3ற! ெபா<தா" என!
அ$ 6யிைர யதியதா:5 ெசப8
ெபா$தியேத ய> .கD8 - வ$திமிக
/ணவா ெவறா <ட-கிைசயா ெத>மிக
ெவணியவா ேறேதா விய..
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இ - ) : தத விைனகீடாக விைனேபாகFகைள அப வி" ஆமாைவ
அபவிக5 ெச:வதாக =>த8 சிறி ெபா$வதறா எ> ெசா8D,
உடைல வ$தி வ$தி உணவா எ> அைழதா8 அ உட-" இைசயா
எ> எணியவா> ஏேனா ெசா8 எறவா>.

உப உட8, அFஙனமா அதைன உணவக என அைழத8 ேபால உயி4
அ$ விைன6தலாயி அதைன ஊ* விைன 6த8 ேபால =றிய
விைனபயைன ?க4வ, அதனாலாய .ணிய பாவFகைள ப இப
வ,வாக காப அேவ யாகலா எ> அைமதி ேதாற =றியவாறா.
----------

ேமெல,<த ஐய உடைல உயிைர ேவறாக உணராதா/ேக என!
உேட ெனன/ைரத ெத8லா 6யி4மலமா:
பேட யிழ$டலா பபேறா - /ேட
டேலா யிெர >ணராத வ-ேக
திடமா ைரபதிைல ேத>.
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-இ-) : ஆமா உேட என உைரதனயா/, கமமலமாகி 6ேப த
தைமயிழ$ மாேயயமாகிய உடலான தைமயதேறா ! உடைல உயிைர
ேவறாக உணராதா4ேக உ>தியாக உைரக 6,வதி8ைலயா. இதைன
ந"ெதளிக எறவா>.

உயி46. ?க4$தன யா/ கமமலமா: ஆகாமிய சBசிதFகளா.
பாிப"வமான பி உட<" ேபாகமா. ஆைகயா8 உட8 - உயி4
ைணெகா ?க4தD உயிைர அவதாக 6பா*,- =றிய
ஏ-.ைடேத யா. இ@/ைம உட<யிைர ேவறாக உணராதா4"
உண4த6,யாதா எப க.
----------------

இன இனைத;சா என!
தேவ விைனயதைன5 சா 6யிாி
நிைனேவ யறிவாகி நி-" - இனேம
யினேதா ,ைசதF கிபத8லா மாறி
மேம8 மயகேம ம.
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இ-) : உட8 , கமFகைள5 சா4$ விளF"; உயி4 நிைனவாகிய அறிேவ
வ,வாகி நி-"; இன இனேதா ேசேமய8லாம8 மாறி5சாரா . அதனா8
ெசான ம$திர திேம8 உன"5 ச$ேதக ஏ எணிபா4 எ - >.

உடலாகிய சட கமமாகிய சடைத5 சா. அறிவா கிய உயி4 அறிெவா சா4$
அறிவாகி விளF". அதனா8 உன" ஏ ஐய உடாயி->?

ம - எM . அறி/ - சிவ. ம - ம$திர.
-------------------

இைறவ உயி# உயிராவ என!
வாA$ த/யிரா ம-றமல ேநாயாக
Uைழ >ம$தா R*,ெய> - வாJவி"
ஆதDனா Xச யி4"யிரா ெம>மைவ
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ேயாதலா ெமன /ண4.
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இ - ) : உயிேரா =, வாJகிற உட< உயிேரயா : உயிைர ப-றி நி-கிற
மல ேநாயாக - ஊJவிைனயாகிற பிராரதகமைத அ$ேநா:" ெகா"
ம$தாக ஊ*, - இைறவ எ> உயிைர வாJவிகிறா4 . ஆத லா8 இைறவ
உயி4" உயிராக விளF"வ எ> ந றாக5 ெசா8லலா எறவா>.

உயிேரா =,ய உட8 உயி4; மல அத ேநா:; ஊJ ம$. ம$ைதR*,
இைறவ உயி4கைள பிணி நீகி வாழ ைவகிறா4. ஆதலா8 இைறவ
உயி4" உயிரா கிறா4 எபதி8 ஐயேமயி8ைல எபதா.
---------------

கம மலதி இய!9
இய!9 இ"ெவன!
த/ கிைச$தகில$ தFகியேத யாவி
ம/ கிைசய மவா - நிைன/"
ேவ,ய 6ேடா வி. 6லகதனிNடேவ யா" விைன ெபா-..
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இ-) : உயி4 அத உட<" இையய உலகி8 வாJ கிறன. தா எM மன
எணதி-கிையய வி பிய உலைக ெபா$தா . நிைன." ேவ,ய
உேடா ? கம மலதிய8. உலகி- Nட 6ய-சிகேள யா எறவா>.

விைனேபாகதி-ேக-ப உட8; உட<" ஏ-ப உல" உடாேமயறி ந மன
விபிப, உடாவதி8ைல; நிைன/" ேவ,ய உடாகமா*டா.
உலகி8 நா விபி5 ெச:தவ-றி பயேன கம இலகண எபதா.

ம - எண. விைனெபா-. - கம இய8..
-----------------

உலக அறிைவதறி ேமலறிைவ8 ெப/றவேக
நிதியமான 'க உெடன!
உ-றேதா ராவி ">$ப வBசெமன5
ெசா-றெதன ேவேற (க6ேடா - "-றமற
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வி*டவ4ேக யா" விாி$தறிவா8 ேமலறிைவ
ெதா*டதனா லா"B (க.
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இ - ) : உடைல ெபா$திய உயி4" உ-ற ப இபிரபBசேம எ>
ெசா8Dய ஏ? இதனி ேவறாக5 (க எப ஒ>ேடா ? எனி, மல
"-றFகைள வி*டவ4க*ேக விைளவதாய எF"மான அறிவா8 ேமலான
சிவஞானைத ப-றிய ேப4கCேக நிதியான$த (க உடா எறவா>.

இ@/லக ப எனி, இ@/லைகவி* அைடய ப (க எபெதா>
உேடா எனி, மலபாிபாக ெப-> பாசம-> பாிபாக6-ற ஆமஞானதா8
தி வேளா இைய$த சிவஞானைத ெப-றவ4க*ேக (க உளதா எப.
--------------

அறி அவா?
அவா? உவா?
உவா? அறிவெத4ஙன ? என!
அேவ ெலவ மறியா ரறிவF
"ேவ <லகேதா ெடாறா - ம/6யி4
காமி த$த கதியேதா4 ேமலறிைவ5
ேசமி திபெதFங ெச..
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இ - ) : அறி/ அவ எனபமாயி அதைன எவ அறியமா*டா4க); உ
எைபயாயி உலகேதா ெடாறாக ைவ எணப* மாேயயமான சட
ெபாளா. ஆகேவ அறி/ இர அ>. பி எைன ேயா எனி8, உடைல
மவிய உயி4 விபி ?கர கதிய நிைல அறிவா, இதைன ந" ஆரா:$ பா4.
அFஙனமிக உய4$த ஞானைத பாகா ைவப எப எப,? ெசா8
எறவா>.

அறி/ எப உயிாி இ5ைசயா8 விைளவ. அதனி8 உய4$த சிவஞான எப
ஒ>. அதைன5 ேசமிக ேவ எப எப,? எணிபா4 எபதா.
நீைர மைடமாறி பா:5(வ ேபால ஆம அறி/ உலைகப-> ேபா
பாசஞானமா. பதிைய5 சா4$ ?கேபா பதி ஞானமா எப ந"
விளகியவா>.
---------------
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உலக இய!9 இ"ெவன!
அறிேவா டறிவா யறி$ 6யிாி8
நிைறவாகி ெய@விட நி> - பிறவா
6வாகி ெயF" 6ைற$ ெபாறியி8
வமா <லகெமன ம.
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இ - ) : உலக , ஆமாவி அறிேவா அறி/வா: அறியப*, எF"
உயி4கேடா> நிைற$த ெபா ளா: நிைற$தி$, பிற சடெபா)களாக
எF" நிைற$ தFகி, இ$திாிய ேகாசரமா என எMவா யாக எறவா>.
உலக அறியபெபாளா சடமா இ$திாியF களா ?கரப*
.லனாவதா எப.

ெபாறி - இ$திாிய. அகெபாறி - .றெபாறி இர டா அறியபவதா எக.
----------------

சிவன&# அ9 மலம/ற ேபாேத உடாெமன!
ம/ ெபாறிைய மவாத ேபா
ெதாி ெபாைள ெதாியா - ஒ/மல
ஆ*,யேபா ேடா அர-கபF காFகதைன
ேயா*,ய ேபா டாெம ேறா4 .
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இ-) : உயிாி தைமயாகிய உண4/ அ$தகரணF கைள மவியிகிற க
6தDய ெபாறிகைள ெபா$தாத ேபா அறிய ேவ,ய ெபா)கைள அறிய
மா*டாவா. அேபால க,யதக மல ஆமாைய ப-றி நி> அைலகிற
ேபா சிவெபமா பக8 சீவ" அ. உடா"ேமா? அமலவDைமைய
வா*, ஓ*,ய ேபா அரன,க. உடா"ெம> உண4வாயாக எறவா>.

அ$தகரணFக) வாயிலாக ஆமா ஐெபாறிகைள ெபா$தி .லகைள
ப-றாதேபா, ஒைற உணரா தா. அேபால மலதா8 ெபதனா: இ"
ெபாA இைறவ மா* அ. ெச:யா.
----------
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மலநீக ெப/றவ இய!9 இ"ெவன!
மலம-றா4 தைம மதி"Fகா8 வBச
"லம-றா ெரன "றிபா - நல6-ற
காய$ தனதா: க6யி4 தானா
ேதாமா Xசெனன5 ெசா8.
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இ-) : மல நீக ெப-றவ4கைள ஆராமிட அவ4 க) பிரபBச வாசைனயி
தீைமய-றா4க) எ> "றி உண4ேவா. பாிபாக6-ற அதாவ பிராரத
ெபாசி. 6->ெப-ற உட8 தைடயதா இ@வா> த ைடயெத>
எMகிற உயி4 தானா ெகா ஈச அ@/யிாி பா8 கல$ விளF"வ
எபதா எ - >.

மல நீக ெப-றவ4க) பிரபBசவாசைன ய-றவ4க) எேபா. அவ4க)
உடைல தைடயதாக/, உயிைர தானாக/ ெகா இைறவ
விளF"வ.

ஈச ேதா எப நீ) ேதா:$தா எ.ழி ேபால வியாபக) அடFகிய
வியாபியமா: இைறவ நி-"ெமப ெபறபமாதD அ-ற>. சி-றறிவின
தாய உயி) ேபரறி/ நிதிய (த$திர66ைடய இைறவ இைடவிடா
ெபா$ எமளவினதாக ெகா)க.
---------------

மலவாதைன அ/றேப#; சிவேம ெதாிெமன!
வBசF ெகபாைர வBசெமப ெத8லா ெபா:
ெநBசதா4 ")ள நிைனவா"F - ெகாBச
மலேவ ர>தா4" வா:தசிவ ம8லா8
ெசாலேவெறா றி8ைலெயன5 ெசா8.
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இ - ) : மாையயா8 விைள வBசைனைய ெக அதனி> அகறாைர
வBசைனைடயா4 எபெத8லா ெபா: மன உைடயா" ெபா$திய
நிைனவா" : சிறி 3லமலதி ேவைர கைள$த ேப"=ட , ெசா8
லபவத-" அநாதிேய வா:கெப-ற சிவபரெபாைள அ8லாம8
ேவெறா>மி8ைல எ> ெசா8வாயாக எ - >.
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வBசைனைய ஒழி சிவைதேய நா பாிபாகிகC" வBசைன உ எப,
ெபா:மன6ைடயா4 =-றா". மல நீக சிறி ெப-றா4" ெசபலாவெதா
ெபா) சிவமறி இ8ைலெயபதா.

வBச 6த-"ைறயாகெகா பிரபBச ஆைச அ-ற வ4கைள பிரபBச வாசைன
உைடயவ4கெள> ெசா8<வ ெத8லா ெபா:ெநBசதாைடய ெபா:ைரெய> உைர காட<மா. மலேவ4 ெகாBசம>தா4 ெகபதனா8 ேவ4
அறெதாடFகியேபாேத மர வாத8 ேபால மலமற ெதாடFகிய/டேனேய
அறியாைம ேபாக6 அகல சிவ ெதளிவாக ெதாிெமபதா.
------------

8ெபா?க> ஒைற;சா<ேத இ#ெமன!
ஓ*மல மாவி ய4சிவ6 ேமாைவ
ெதா* நி-" மா4காக5 ெசா8<ேவ - ன*டேதா
ராதிக ெமFேக யைட$த தவ4காக5
ேசாதி நறாக5 ெசா8.
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இ-) : அநாதிேய ஆமாைவ5 சா4$)ள மல6, ஆமா/, உய4$த சிவபர
ெபாC ஒ உடைல ப-றிேய நி-". இதைன யாகாக5 ெசா8ேவ எனி8
=,ய ஆதிகமான எFேக எவரா8 அைடயப*டேதா அவகாக5 ெசாேன
எ> நறாக ஆரா:$ ெசா8 எறவா>.

பாச, ப(, பதி3> ஓ4 உவைத ப-றி அறி தனி நி8லா எற
உைமைய யாகாக5 ெசா8ேவ ெனனி கல$த இ3ற) எத ஆதிக
எவகி கிறேதா அவகாக5 சிேவாக பாவைனயாகிற ேபாகதி D$
ெசாேனென> உண4வாயாக எப க.

ஒ*மல - அநாதிேய ஒ*,ய மல6, ஆக$கமா: வ$தமல6 ஆகிய
இரைட அகபக ெபாைமயி8 =றியவா>.

ந*டேதா4 ஆதிக எற இ3> ெபாC த6), =வதா8 உடான
சிற.தைம. அதாவ பாச விBசி பதி பி-ப*,த<, பதிேபாத விBசி
பாசஞான பி-ப*,த<மாகிய ேவ>பாெடக.

74

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

மலதா! விைள தீைம இைவெயன!
காயேம தானா: கவி" வBசைத
ேதாயேவ ெநBைச ணிவி" - ேநயமா
மீசைனேய ெநBசி Dழபி" மFைகய4பா8
வாசேம யா" மல.
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இ - ) : அத உடைப தைடய எ>, விைனேபாகFகைள
:பத-" கவியான ெத> கதா அேவ தானாக கத5ெச: ;
பிரபBச (கதி8 ேதா:$ ஈைழயிலகப*ட ஈேபால5 சிகி ெநB( தவி
க5ெச:; பாிபாக6-> ெநBசமாகிய ேகாயி<) அறி யபெபாளா:
அைட$திகிற சிவைத மறக5 ெச: ; எெபாA அ$த.ர அழகிய4பா8
அனவரத6 வாச ெச:வி" எறவா>.

ஆணவமல அத உடைல தாேனெயன கத5ெச: வ. பிரபBசவாசைனயி8
மனைதேதாய5ெச:வ. சிவைன மறக5ெச:வ. ெபணாைசைய மி"விப
எபதா.

வாச - வசித8.
----------------

சிவமா தைமெய*திய சீவனி இய!9 இைவ என!
அFகF கச$தF கறிேவ யினிமல5
சFகெமலா$ தீதாக த)ளிபி - ெபாF"மர-(")
அேப ."வி தவா 6யிெர$
தெப "-ற சதி4.
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இ - ) : உடைலெவ> ஞானைத இனிைமயாக5 (ைவ, மல=*டFகைள
தீைமெய> உதறித)ளி, இைறவ" அைபடாகி5 சிவேம உயி4
எ த-ெபைமைய அைட$த வைமேய சீவ6த"ாிய சிறபா
எறவா>.
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ஆமா தானாகேவ எணியி$த தனதாகிய உடைல ெவ>, ஞானேம
இனிெதனெகா, மல=*டFகைள தவி4 , அரன,க பா:, அ
அவாகவி" ஆன$ தைத எ:தேல அத-"-ற வ8லைமயா எப
க.
சதி4 - வDைம.
-----------------

அ?ெப/ேறா ெசய!
ேதா-> 6யிாி >ய4கிரFக8 ம-றதைன
ேத->த-ேக )ள திறBெச:த8 - ேபா-றமி"
Nைச யகிரக ெம8லா .ண4தல)
ேதசனா4 "-ற ெசய8.
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இ-) : உலகதி8 உ-பவித உயி4க) பகிற பதி-" இரF"த<,
அ@/யி4கைள அபதி D$ ேத->த-கான உபாயFகைள ஆரா:த<,
.கழ தக Nைச. அகிரக எ8லாவ-ைற அைடத< ஆகிய இைவகேளயா
எறவா>.

பிற உயி4களி பதி-கிரF"த8, அவ-ைற ேத- >த-ெகMத8,
இைறவைன Nசித8, இைறவைடய கைணைய எ:த8 எ இைவகேள
அ) ெப-றா4" உளவா ெச:ைககளா.

ேத( - ஒளி. ேத->த8 - ெதளிவித8. திற - உபாய.
--------------

த

கண4க? அர த<தனேவ என!

உல"டைம யாவி >ம,ைம யாக
நில/லக ெம8லா நிைற$ - "ல/மர
ஆ*,யேத ய8லா லவ" ம-ெறாவ4
ஊ*,யவா ேறதா 6ைர.
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இ - ) : உலக உைடைம , உயி4 அ,ைம இைவ 6தலாக உலகெம8லா நிைற$
விளF"வன யா/ சிவெபமா நமகாக பைடதனேவ அ8லாம8
சிவெபமா" ேவெறாவ4 ஊ*,ய ஏதாயி 6ேடா ? ஆரா:$
ெசா8வாயாக எறவா>.

த, கரண, .வன. ேபாகFகளைன இைறவ நம காக பைடதனேவ;
இவ-ைற அவகாக ஆகிபைட தவ4க) யாேர உலகதி8 உளேரா? இல4
எப க .
---------------

த

கரணாதிக? அநாதிேய ஆமாவி/# அளிக8ப5டைவ என!

நீராகி Nவா: ெநபா: நிகJ3ர8
சீராகி ெயF"B ெசறிவா-"5 - சா4வாவா4
ஊ*த-" 6ன 6ைறவானவா:ைக
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கா*ேபா டதல கா.

இ - ) : நீ, N/, ெந., .சிாி. ஆக எF" ெசறி$)ள சிவதி-"5
சா4பான அ,யா4க) ஊ*த-" 6ேப அவ-றினிடமாக நீகமிறி நிைற$
திப. அ வாயி பக8 ைக ெச> கா* ேபா உட அ8லவா,
இய-ைகேய அைம$ததா. இதைன காபாயாக எறவா>.

நீ4 6த8 எ8லாவ-றி< நிைற$ இ" சிவபரம ெபாC"5 சா4வான
அ,யா4க) அவ-றி இடமாக அரைன காபத-" 6ேபேய நீகமற
நிைற$திகி றா. அவ அFஙன இத8 ைக உணைவெகா ேபா:
வாயினிட கா*ேபா உட ேபா8வ அ> எபதா.

சா4வாவா4 - ப->ேகாடாக ெகாட அ,யா4கேள.
--------------

அைனதி= கல<தி# அர

# யா ெகா:க ேவ&ய"

ஒ(மி!ைலெயன!.
ஒ(மி!ைலெயன!.
க,பா4 தFகCேக கா*,ய F காதDதF(")
உ,பா4 தFகCேக R*,ய - படறிேயா
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எ8லாதி )C மிைசவா4ேக யாFெகாக5
ெச8லா ெதனேவ ெதளி.

135

இ - ) : உலகதி8 எ8லாவ-ைற க அப விபவ4கCேக கா*,
அCவ, விபியவ-ைற ?க4வா4கCேக ஊ*, அCவ யா 6ேப
அறி ேவா. ஆனா8 இயF"வ நி-பவான எ8லா ெபாளிட  கல$
விளF" கட/C" யா ெகாக அ அவ4 மா*5 ெச8லா எ>
ெதளிவாயாக எறவா>.

காபா4ேக கா*வ உபா4ேக ஊ*வ. மறி எ8லாவ-றிF கல$,
எ8லாவ-ைற இய" இைறவ" யா ெகாகத" ெபா)
ஒ>மி8ைல எபதா.
----------

ஆமாக? சிவைன தெலன"ணியி மல நீ4# என!
அவா வா> மவரவ4ேக யா: நிைற$தF(")
ஒததா Xசனைத ேயா4கிலா - கதெனன
ந-றினானாகி னயவா பிணியவ4"
6-றினா- ேபா< ெமாழி.
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இ - ) : அ$த$த ஆமாகளி பாிபாக நிைலேக-ப அவாகளா> நிைற$
ஒதி". இFஙன இைறவ அவாகளாறி< க*ப* உ)ளைத
ஆராயாதவரா: தாேன க4தெனன ஆமாைவ ப-றி நி> பி விபதகாத
மலேநாையைடய ஆமா கC" அ$ேநா: 6,வைட$தா-ேபா< இதைன
ெமாழி வாயாக எறவா>.

அவாகளி8 ஆமாக) க* இ$தா< இைறவ அதைன
ெபா*பதாதவரா: தாேன 6த8வ என ஆமா வி.வானாயி
விபதகாத மலப$த ஆமாகC" 6,வைட$த ேபாலா எப க.

அஃதாவ ஆமாக) அவாகளி8 ெதாட" ,$தா< அதைன
ெபா*பதா. உயி4க) சிவேன 6தெல> விபி அவ4கCைடய
மலேநாைய 6-> ெப>விப எறவா>.
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அவா ஆறாவன - வ4ண, பத, ம$திர, தவ, .வன, கைல எபன.
ந-றின ஆகி8 - எைக ேநாகி திாி$த.
-------------

இைறவ ஊ5&னால!ல" உயிக? உணா என!
ஈசேன ெய8லா மிைசபாம- ெற@/யி4"
ஈசேன ெயF" மிைசவதா - மீசேன
ஊ*வா ென@/யி4" 6ணா ெனாவைக
கா*,னா ன8லாம- கா.
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இ-) : சிவேன எ8லாவ-ைற ெபாபவ. எ8லாவ-றி< எF"
ெபா$பவ. எ8லா உயி4 கC" ஊ*பவ. ஒவ இைறவ ைக
கா*,னா8 அ8ல உணா எறவா>.

ஈசேன எF" ெபா$தி எ8லாவ-ைற ெபா$த5 ெச:பவ. தா ஒைற
?கரா எ8லாவ-ைற ?கர5 ெச:பவ. இைறவ உ எ> ைககா*,னா8
அ8லா ஒவ உணா எபதைன ெதளிக என அறி/>தியவா>.
----------

ேநா?ள ேபாேத ம<" ெடன!
பி)ள ேபாேத ெபம$ 6டா:பி
பிதக-ற வ$ததேறா ேப(Fகா8 - சிதமல
ஓ*த-ேக யாமா <>Fகம மீசகF
=*த-ேக யாமாெம ேறா4.
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இ - ) : உயி4கC" பி உடானேபாேத அதைன தீ4" ெபாிய ம$
உடாயி->. பி அ$த பிைத அக->வத-காக வ$ உதவ/ ெச:ததேறா?
ெசா8<மிட இைறவனா8 உதவெப-> வ$தைடகிற கமவிைனக)
மனதி<)ள மல6தDய அறியாைமகைள ேபா"த-காக ஈசனா8 உயி4கC"
ெகாகப ம$தா அறிவாயாக எறவா>.

பி எற ேநா)ள ேபாேத அைதயக-> ம$ உளதாத8 ேபால
மல6)ளேபாேத அத வDைய ஓ" கமமாகிய ம$ 6)ள. மவ

79

பிதக-ற ம$ ெகா"மா>ேபால ஈச மலேநா: அக-ற ம$ைத ஊ* வா
எப க.
-------------

அரேன அ? ெச*வ
ெச*வ என!
சரமசர ெமன தாி"மர றாேன
வரெமவ4" மீய வமா- - றரமறி$தF
=*,யேப ரேறா />மலேதா ைட$திைன
வா*,யேப ராவா4 மதி.
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இ-): இயF" ெபா) நிைலெபா) எ> இ வைகயான உலகைத
தாF"கிற சிவேன எ8லா" வரமள எA$தC. ஆமாகளி தரமறி$
விைன ேபாகFகைள ?க4திய ேப4 அேறா ஐ$ மலFகைள வD ஒகிய
6த8வராவ4. இதைன எணிபா4 எறவா>.

ஆமாகளி பாிபாகமறி$ கமமலைத =*,ய வேர ஆணவாதி
ஐமலFகைள வDெயாகியவராவா4. ஆகேவ சராசர வ,வான உலகைத
தாF" சிவேன உயி4கC" மல ேநாைய ேபாகி இபமாகிய வரைத
யள வவாெரப க.
----------

கமமல இைறவ திவ&ைய கா5:த/#/ற கவியாெமன!
மவ-ேக ம-ற ம$ைடைம பிைத
ரத-ேக -றெதா ெதா$தF - கதன,
கா*த-ேக -ற கவி கமமர-(")
ஊ*த-ேக யா"ெமன ேவா4.
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இ - ) : ைவதியேக ம$ ெசா$த. ஆனா8 அ$த ம$தி சப$த
பிதைத ஓ*வத-காக உ-ற தா. அ ேபால கமமல க4தாவிைடய
திவ, ைய கா*வத-" ஏ-ற கவியா. அ சிவெபமானா8 சீவ4கC"
ஊ*த-"ம* உாியதா எறவா>.

80

ம$ மவ"5 ெசா$தமாக இ$தா< ேநா:" ெகாகபவதா:
இத8 ேபால கமமல திவ,ைய ெப>த-"ாிய கவியா: ைவதியநாத
ெப மானா8 ஊ*டெப>கிறதா எக.
----------------

தாமாக>#8
தாமாக>#8 ேபாக4கைள இைறவK5:வேத ஒ,4காெமன!
கவ-றா ேரF கைணேய ேதா->
உ/-றா ெம:பசி உடா - ெதாி/-றF
ஊ*டாத ேபாெதா> 6ணா4 பசிபவ4
ஊ*வேத 6த- ெகாAF".
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இ-) : பிறவி அ-றவரா: இபி சிவகைணயா8 பிறவி அைட$தாராயி
எத உட<ேக-ற பசி உடேன உடா". இைறவ ஆரா:$ ஒைற
?க4 வியாதேபா ஒைற உணமா*டாதவரா: பசியி கேண ப*
வ$வ4. ஆைகயா8 6தாமாகC" இைறவ ஊ*வேத ஒAFகா
எறவா>.

6தாமாகளா: பிறவிய-றாேர சிவகைணயா8 மீள/ ேதாறி8 எத
ேதகதி-ேக-ப பசி தாக6 உடா". அFஙன பசிதா< ஆடவ
அதினா ல8ல அ,யா4க) ஒைற அ$தா4. பசிேத இ ப4. ஆைகயா8
6தாமாகC" இைறவ ஊ* வேத ஒAF"6ைறயா எப க.
'இ" இட ேத, எ பசிகன அதிட அளிதா8 உேப' எற
ப*,னத,க) அபவ6 இதைனேய வD>. ஆதலா8 ($தரெபமா
மாதவ ெச:த ெததிைச வாJ$திட தீதிலா திெதநடெதாைக தர
ெததிைச" , சிவெபமானா8 ஏவப*டாராயி Nதலதி8 திேமனி தாFகிய
ேபா. கறிவிர/ ேசா>, க*5ேசா>, தணீ , ேதைவப*ட, அதைன
இைறவேன வ$W*ட அவ4 உட, ஆதிய நிகJ5சிக) இ$த கைத ந"
விள"வன.
-------------------

கமவிைன தமேம என!
கமமல ம8ல கFகா Xச
றமேம யாக தமா- - ெபாமலைத
ேயா*, யி ">மேப யாகியர-(")
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ஊ*த-ேக நி-"ெமன ேவா4.
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இ-) : ஆராமிட கமFக) மலFக) அ8ல. இைறவேன ஒ தமமாக
இவ-ைறத/கிறா. ஆைகயா8 கமFக) இைடவிடா உயிேரா ெபாகிற
மலைத ஓ*,, மிக அைபவிைளவி, சிவேனா ேச4பத-ேக-ற
உபகாரமாகேவ நி-"ெமன அறிவாயாக எறவா>.

கம ஒ மலம8ல, ஆமா மலதி நீFகி சிவன," அ. ெச: சிவேனா
=*த-ேக-ற ைணயாெமன ெகா) எப க.
------------

மலேநாைய த<தவேர ம<" தரவ!லவெரன!
ெபா$ விைன ெய8லா ."மலேம தானா
ம$ மலதா ர$த - தி$தமல$
த$தவ4ேக R*ட த"மா- ற"ம*"5
ச$ைதயமி றாக த".
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இ-) : ஆக$கமான மலேம தானாக ?க 3லமல ேநாையைடய
சகலாமாக) இைறவ =*ட வ$ ெபா$கிற விைனக) அைனைத
உண/, தி$ த/ மலைத த$தவ4ேக ம$ ஊ*ட/ த". அவேர
அறி அவைடய அபினா சதியாகிய திவ C" ச$ேதகமிறி த"
எறவா>.

3ல மலேதா =,ய உயி4ெக* மாையக மFகளாகிற மலகமFகைள
ம$தாக த$தவேர ேநா:" ம$த ளி" த"தியராவ4. அவைடய சதியாகிய
திவC " த" எபதா.

ஆக$க மல - உ)ளமலைத கழிபத-காக =* டப மாைய மல.
ச$ைதய - ச$ேதக.
-------------

மலநீக ெப/ற 'தாமாகேள நிேவதித/#ாியா என!
ேதா-> மலபிணிைய ேதா:வா4" நம$தா

82

மா-ற வரேன ம/மா8 - ேதா-றமா:
எ8லா ெபாC மிைசமா Xச"
ந8லா ரவேத ந>.
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இ-) : ேதா-றமாய எ8லா ெபாC இைறவ-" ெபா$. ஆயி ந8ல
ெம:யப4க) நிேவதிபேத ந8ல. அFஙன ந8லவ4க), உட பிற$த
மலமாகிய ேநாைய ந8ல ம$தா8 அக-ற5 சிவெபமாேன சீவைன5 சாவ4
எறவா>.

சகசமலமாகிய ேநாைய ந8ல ம$தாகிய கமதா8 மா-ற5 சிவேன
சீவைனெபா$வ4. உலகி8 ேதாறிய ெபா)க) யா/ இைறவ4"
இையமாயி அவ-ைற மல நீக ெப-ற ந8ல அப4கேள நிேவதிக த"
எபதா.
--------------

த

கரண 9வன ேபாக4க? மலைத ஓ5:த/# , இைறவ/#

நிேவதன4கைள ஊ5:த/# ஆ#ெமன!
த/ விைன$ த"6லக$ தானா
மன6 மல6 மவி - விைனமலைத
ேயா*த-" மா" 6>மர-ேக யபாக
ஊ*த-" மா"ெமன ேவா4.
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இ - ) : உட<, அ ?க விைன, ?க4த-" தக இடமாகிய உலக6,
உயிராகிய உ)ள6, மாைய 6தலான மலFகC உயிேரா ெபா$தி,
விைனகC" ஏ வாகிய மலைத ஓ*த-" ஆ"; கைணயா8 வ$
கல$தா ெகாட இைறவ-" அைப ஊ*வத-" ஆ" என ஓ4க
எறவா>.

தகரணாதிகைள இைறவ த$த மலவைமைய ஓ* த-" தன,யி8
அைப ஊ*த-" ஆ எபதா.
------------

ஆடவேன அளானாயி மலநீக விைளவெத4ஙன என!

83

நீட தவேதா4" நிகJமலதா4 தFகC"
ஆடவேன டF களாேன8 - ேவ
பலமைடவ ெத@வா> பபிலா4 தFக)
மல6ைடவ ெத@வாறா ம.
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இ-) : ெபகிய தவ6ைடயா4". மலேதா =,யவ4கC", அவ4கைள
தி/ளFெகா அளா னாயி தவ6ைடேயா4 ேவ,ய வDைமைய
ெப>வ எ@வா>? மலதாராகிய பபிலா4 தFக) மல நீF" வ எ@வா>
விைளவதா. எணிபா4 எறவா>.

இைறவேன 6னிறளாவி, தவ6ைடயா4 ேவ வெப>த<
மல6ைடேயா4 மலநீக ெப>த< எFஙன எபதா.
---------------

உயிாி கம4கைள யா கழி8பேதேனா என!
மலேநா: க ம$தா <யி4"
நலமா ய$தேல நறா - மலேநா:
வமவ றின ம/ மதைன
147

யமர- ேகனா மைற.

இ - ) : கம எ ம$தா8, மலேநா: நீF". உயி4" நைம உடாக
அம$ைத உணேல ந8ல தா; மலேநா: ெகாடவ தினெபா$திய
ம$ ைத5 சிவ" ஊ*வ எத-காகவா ெசா8 எ - >.

கம ம$. மல ேநா:, ேநாைய ம$தா8 நீக நைம விைள. அ
உயி4" ஊ*டெப>. ஆகாமிய சBசித கமFகளாகிற ம$ைத,
ஊ*பவைனேய உண5 ெச:வ எத-காகவா எப.
----------

விைன8ேபாக4கைள நா

ககிேற எனாம! சிவா8பண ெச*க என!

ஆவி யனாதி ய,ைம தவிைன
ேம/ 6ைடைமெயன ேமவியதா8 - பா/ விைன
உM ேபா தீசேக R*,பி Mமேத

84

நM6யி4 "-ற நல.
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இ-) : உயி4 இைறவ" அநாதிேய அ,ைமயா ன. உடைல வி.
உைடைமயாக ஏ-ற ஆதலா8 பர$த விைனகைள ?க ேபாேத சிவ" ஊ*,
உபேத K*லைக நM ஆமாகC" ெபா$திய நல மா எறவா>.
இைறவ-" உயி4 அநாதிேய அ,ைம, உட8 உைட ைம ஆவன. ஆதலா8
விைனகைள ?க ேபா சிவா4 பண ெச:தேல 6திகாமியான உயி4" நல
பயப தா" எப க.

ப( கமFகைள பதிகமமாக5 ெச:6ைற =றியவா>.
---------------

கமைத இைறவ/ேக ஊ5:க என!
அமவ ேனேனா வ மலைத
ரத-ேக யாமா- ெறாைலய - கமைத
ஈ*$ தவதா Dைச$தெத8லா மாFகவ-ேக
ஊ*த-ேக யா"ெமன ேவா4.
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இ-) : உயி4கC" விைனேபாகFகைள அகிற சிவ ஏ அ$த5
ெச:கிறா4 எனி ஆமாகைள வகிற மலைத ரவத-ெகேற
எMக. அFஙன மல$ெதாைலய கமBேச4" தவதா8 வ$த பய
அைன அ5சிவ" ஊ*வத-" ஆ என ஓ4$ண4வாயாக எறவா>.

இைறவ மல நீகதி-காகேவ விைனகைள =*,னா. நா விைனகைள
?கேபா அைவ ஏறாமDக5 சிவா4 பண ெச:க எபதா.
--------------------

விைனைய ம<தாக உ5ெகா?வ" சிவதியானதி/காகேவ என!
ஆ->$ தவி லைட$த ெபாசி பா<->
ேதா-> மரைன டமா8 - ேத->
விைனேய ம$தா: விபிய மீச
தைனேய நிைனவத-கா$ தா.
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இ - ) : விைனகைள5 ெச: உடD8 ேச4$த ?க45சி க) அைனதா<
வ$தைட$ கா*சி வழF" சிவபர ெபாைள ெதாட. அFஙனமாக
அ@விைனைய ெதளி வி" ம$தாக விபிய சிவைன அனவரத தியானி
பத-காகேவ எறவா>.

ஆமா விைனகைள ?கFகா8 ஆமாவினிடமாக விளF" சிவ ேதா>.
விைனக) அவைர ெதாட. அFஙனமாக. கம ம$தாேமா ெவனி8 ஆ
ம$ ேநாைய நீகி ஆமாைவ ெதளிவிபேபால, கமFக C மலைத நீகி
உயிைர ஞானேதா =*, ெத) வி" எபதா.
---------------

தான"வான ஆமாக>#; சிவேம ெபாசி89#ாிய ெபா? என!
ஊ 6யி ெமாFெகாப நி-பிபி
ஊ .சிைப ேநாக ெலாAFகா" - வாேன
ஆவி" ேபாக மானா மவாக
ேமவியேப4 கா" விதி.

151

இ-) : உட< உயி ஓாிட ஒ நி-பி, பி. உடD ?க45சிைய ம*
அறித8 6ைறைமயா. சிதாகாயைத5 ேச4$த உயி4" ேபாக சிவேனயா. இ.
சிவேம தானாக ெபா$திய ேபா4ேக ஆ". இதைன விதி எ> உண4க
எறவா>.

உட< உயி ஒFகிைய$ இபி உடD ெபாசி. எைண எ>
அறித8 6ைறைம. இ@/டைல நீத உயி4" - தா அ5சிவமான உயி4"5 சிவேம
ெபாசிபா எப க.

ெபாசி. - ?க45சி. உடD .சிைபயா:த<, சிவ ைதேய ேபாக ெபாளாக
?க4த<மாகிய இ நிைல சிவேம தானான பாிபாகிக*" எ> ெதளிக.
-----------------

கம அகி சிவமா ேப( சிதி# என!
ெபாசிபாF கம ெபாசிபாைர ப-றி
யிைசபா னரZைன ெயணா - ெபாசி.
மைலயாம னி> ம/மா < சிலவான ேபாதானா$ ேத4.
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இ-) : கமவிைனக) ?க45சியா. ?க4வா4கைள பி, =*வா சிவ.
ெபாசி."ாிய உடைலப- றி கதா. ?க45சிக) 6 பினாக/ ஒ
ேசர/ வ$ ேமாதிெகா)ளாம8 இன தி பி இ என நியதி யிப,
ஆமாைவ வ$ சா. ?க4$ கம ெதா"தி "ைற$ சிலவானேபா
தானா$தைம எ:. இதைன ெதளிவாயாக எறவா>.

?க4$ கம அகியேபா சிவமா$தைம ெபற லா எப க.
----------------

ப'கமைத8 பதிகமமாக8 பாவிதலா!
சிவதாிசன ெபறலா என!
அ ம$தீச- க மதனாேலா
வ மலபிணிைய மா:ேதா - திF
கம ம$தி கமத னாேலா
வமைவயா ெலாைற மதி.
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இ - ) : ஈச நம" ஊ* ம$தாகிய ப(கமF கைள ஈச-" அதி
பதிகமFகளாக5 ெச:ததா8 நைம மயகB ெச: வ மலேநாைய
அழிேதா. அFஙன திதெப-ற கமFகைள ?க4$ததா8 அைட 
அபவFகளா8 ஒறான சிவைத எM எ.>.

ஈச உயி4க*" ஊ* கமேபாகFகைள ஈச" ஊ*, அைவ
அவைடயதா. நம" மலவD ">வ ேதா கமெதா"தி "வியா.
சிவதியானேம மி" எபதா.
-----------------

மல ெகட 9வனேபாகேம ம<",
ம<", ம<தி=
மய4காதேபா" சிவ ெவளி8ப: என!
ைமயேல தானா: ம/ மலேநா:"
ைவயேம நம$தா: வா:ததா8 - ைகயகல
ேநா" ேபா தீசைனேய ேநா"மா லாFகதைன
ேபா"ேம ெநBேச ."$.
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இ - ) : மயக ஞானேம வ,வாக ஆமாைவ ம/ மலேநா:" .வன
ேபாகFகேள ந8ல ம$தாக வா:த. அதக உ)ள ஒAகலா>ெகட ஆரா
ேபா, ஆமா சிவைத தாிசி". மாேயயFகளாகிற .வன ேபாகFகைள 
?க4$ கழி". ெநBேச! இவ-ைற எணிபா4 எறவா>.

மலவைமைய ெகக .வன ேபாகFகேள ந8ல ம$. .வன ேபாகFகேள பரம
ல*சியெம> அA$தி அபவி" ஒAகலா> ெக, மல நீகதா8 சிவேப>
உடா எபதா.
---------------

மலமகற பலேம அரைன காபெதன!
மலமகறா ரேறா வமரைன ேநா"
மல6ைடயா ெர@வா> ம - பலேம
பாி$தரைன ேநா" பாிவினா- ச->$
ெதாி$ததல ெவன ெதளி.
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இ-) : மலநீக ெப-ற பாிபாகேர ெவளிப* ேதா> சிவைன காப4;
அFஙன காகிேறா எற மல6ைன. உைடயா4 எFஙன சிவைத5
சா4$ சிவமாேய விளF"வ4 ? பா4கிேறா எற பல ெகா அரைன
பா4" ப$த 6ய-சியா8 சிவ சிறி ெதாியபடாதா எ>
ெதளிவாயாக எறவா>.

நா காகிேறா எற 6ைன. மடFகினா8 அ8 ல சிவ ெவளிப*
அ) வழFகாதா என அபவ =றியவா>.
-------------

சிவ தாேன ெவளி8ப5ட>வா என!
விைன ேநாக ம8லா8 விபியேதா ாீச
தைன ேநாக மிறா: த"மா8 - மனேநாக
மா-றியேபா தேறா ம/மர றானாக
ேதா-றியவா றா"ெமன5 ெசா8.
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இ-) : விைனகைள ேநாகலாேமய8லாம8, விபிய சிவைத ேநா"த8
இ8ைலயா. மனதா8 கதி ேநா" தைல மா-றியேபாேத ஆமாைவ அநாதிேய
மவி)ள இைறவ தானாகேவ ெவளிப* அCவ என5 ெசா8 வாயாக
எறவா>.

கடறித8 எப கமFகC" ெபா$ேம அறி5 சிவதி-" ஆகா.
மனதா8 அறிதைல மா-றி மன அடFகியவிடதி8 தா சிவ ெவளிப
எபதா.

ஆகேவ சிவ மனFகவியாக அறியபவத> எ ப க.
---------------

மலபாிபாக - மலநாச இைவ என!
ஆகதா4 தீதா மவிைனைய ேநாகிமல
பாகதா ராக பவரா - ேமாகதா8
ஈசேம லேப யிைசவா4ேக தீயமல
நாசேம யா"ெமன நா.

157

இ .) : உடெலா =,ய ஆமாக) த ?க45சி" வ ெகா,யவிைனகைள
யாராயி, மலபாிபாக ெப-றவ4 ஆவ4. ஈசபா8 ேமாகFெகா இைடவிடா
அ. ெச:வா4" மல ெக என ஆரா:$ பா4 எறவா>.

விைனகைள ?க4$தேபா உளதா அபவ மலபாி பாக. சிவபா8
இைடயறா ேபர. ெச:ெபாA உளதா அபவ மலநாச எபதா.
--------------

மல வ1 ெக: நிைலைம யா" என!
இளி Dைசயா திைச$த கவி
மளி Dைசய வமா - ல)தைன
ெயா*டெவா*ட தாேன >மலதி சதிெகட ப*ட
ெதன ெநBேச பக4.
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இ-) : அBஞானதி8 6$திகிட"ேபா வ$ ெபா$தாத த 6தDய
கவிக) ெதளி/ ெபறாத மயக நிைலயி8 காாியப. அFஙன காாியபட

89

காாியபட ெதளி/ பிற$ திவைள5 சார5சார தானாகேவ மலதிவைம
வா* உன"டான அபவ எனவா யி$த மனேம விளFக5ெசா8
எறவா>.

அறியாைமயி8 அA$திகிட$தேபா அறியபடாத கவிகரணFக) மளிேல
சிறி காாியபட , மைள ெத*ட திவ) சா4$தேபா மலவDெகட
அதனா< டான அபவைத5 ெசா8 எபதா.
-------------

பிணி உட=கா ? உயிகா?
உயிகா?
உயி4ேகா பிணிம- >>6ட-ேகா ெவனி
மயக மிவைக" ம - மிய"$
த/ விைன$ த"பிணிேய யா
நிைனவா லடFகி ெவ< ேந4.
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இ - ) : மலேநா: உட<கா உயி4கா எனி, மல தி விைளவாகிய மயக
இரட-" ஆ. உய4 இயகபகிற உட<, அ@/ட8 கவியாக ?கர
ப விைனகC பிணிேய ஆனா<, எணதா8 அடக ெவ8லபவனவா.
இதைன ேந4$ பா4 எறவா>.

மலேநா: உட<கா உயி4கா எனி அத விைளவாகிய மயக இரட-"
தா. உட<, அ ெகா)C கC பிணி எனப,, எணதா8
மா-றபவ வா எப க.

எணதா8 மா-றபத8 நீ-றைற மாசி8 Kைண மாைல மதிய6 ெதற<
ேபால ?கரப*டைமயா8 அறிக.
---------------

பதிகம மலம(# உபாயமா என!
கா*ட தடF"F கதியதீ தான$த
கா*டேம யாகா கணேக ேபா8 - நா* மல()
ஒத கம 6>மரபா ெலாமல
ெகாத>" ெமன "றி.
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இ - ) : விறகி8 அடFகி)ள தீ அ$த விறகாகாைம ேபால, நிைலெப-ற
மலேதாெடா ?க45சிக ஆ கம, ஆமாவிட அநாதிேய கல$)ள
சிவபா8 ஒ மல=*டFகைள ெகாட நீ" என அறிவா யாக
எறவா>.

விறகி<)ள தீ விறகாகாேபால. மலெதா சா4$ ஆம ?க45சிகான
கமFக) சிவெதா கல$ சிவ கமமா: மலைத நீக பயப எ அறிக
எபதா. ஆகேவ மல நீகதி-காக .ண4கப*ட கமFக) பதி
கமFகளாயி மல நீக ெச: ம$தா" எப உண4தியவா>. .
---------------

கமமல , 2லமல ப#வ8ப: அள தனிேய இ# என!
என!
ம$ ேநா: தைன ம/ ம$
ெபா$ேநா: தானா: ."மா8 – தி$
மலேநா ய>" ம$ மவி5
சிலநா ளி"ெமன ேத4.
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இ - ) : பிணி" ெகாகப ம$ ேநாெயா ெபா$; பின4 ேநா:
நீF"த-"ாிய பாிபாக6-ற கால ேநாெயா ேநாயாக ."$ ேநா: நீF"
ேபா தா நீFகிவி. அேபால, தி$திய மலேநாைய ேபா" ம$தாகிய
கமமல6 ஆமாைவெபா$தி மலபாிபாகபவைர இ" ெமன
ெதளிவாயாக எ - >.

ம$ ேநா: நீF"வைர உடDD$ பின4 நீF "வேபால கமமல6
3லமல6 பாியாகப வைர இ$ பி நீF" எபதா.
-----------

கமபாிபாக இEவா( ஆ என!
மலபிணிைய மா-> ம$தாF கம பிணிேயா ெடாறா யA$தி - மலபிணிைய
மா-றி யரைன மவி யவனாக
ேதா->ேம ெநBேச ணி .
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இ -) : மலேநாைய நீ" ம$தாகிய கமமல, மலேநாேயா ஒறாகி, அதி8
கல$, மலேநாைய வD ஒகி, உயி4 சிவைத5 சார5ெச:, சிவேமயாக விளFக5
ெச:. இ@/ைமைய மனேம உ>தியாக ந. எ - >.

கமமல மல நீFகியவழி5 சீவ சிவைத5 சா4$ சிவேமயாக விளFக ைண
ெச: எபதா.
-------------

கம4கைள; சிவதிபாலதாகேல சிற8பா என!
அ$ ம$ைத ய$மவ- =*,
தி$தவழி பாெடவB ெச:யா4 - ம$
ததிேய ெயமா- ற$தவ4ேக யப4
மதியா லவேத மா..
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இ-) : உMம$ைத உபவ4க*" உபி. தி$த வணகFகைள உலகி8
எவ ெச:யமா*டா4க). ம$ தயி4ேபா8வதா. அதைன உதவிய சிவேக
ஊ*த8 சிறபா எறவா>.

கமFகைள5 சிவேகயா"த8 சிறபா எறவா>. தனேகயாகி ஆகாமிய
சBசிதFகளாக விைனமி". பிறவி இைடயறா. ஆதலா8 பதிகமFகளாக5
ெச:யி பிறவி ய> எப விளகியவா>.
-----------------

கம மல நீ4க ெகா:# ம<தா , அ"ேவ சிவகமமா என!
மலேம பிணிக மா->ம$ தீச
"லேம ெயன நட"F ெகா)ைக - மலமகல
ஊ*த-" மா" பிZ*மர-ேக கதி
R*த-" மா"ெமன ேவா4.
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இ - ) : 3லமலமாகிய ஆணவேம ஆமாைவ ப-றி நி-பதாகிய ேநா:. கமFக)
அமல ேநாைய ேபா" ம$. இைவயைன இைறவ நம" உதவிய
=* டFகேள என எணி நட" ெகா)ைககளா. இகம மல, 3ல மல

92

நீFக உயி4களாகிய நம" ெகா" ம$ ஆ; மலபாிபாகதி பி
அதைன நா சிவேக ஏ-பித<மா. எ> எணி ஆ:வாயாக எ - >.

கமமல மலபாிபாகதி பி சிவகமFகளாக5 சிவ பணிேக அ4பணிக
தகனவா எப க.
---------------

மலகம4களி இய!9 இைவ என!
மலேம யனாதி ம/ கம
"லேம யரனீ$த ெகா)ைக - நலமா
உயிேர மலமா ெயாF"மா ெல8லா
ெசயிேர ெயனேவ ெதளி.
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இ-) : மல அநாதிேய ஆமாைவ ெபா$திய. கம=*டFக)
அமலவாதைன யக-ற5 சிவ உதவிய ெகா)ைககளா. அதனா8 ஆமா
பாி(தமா: இப எ:. உயிைரப-றி நிற மயக அைன மலமா:
வDெக "-ற என ெதளிவாயாக எறவா>.

மல அநாதி . கம ஆக$க. கமதா8 மலமகல ஆமா (தனா. அவைர
ஆமாைவ ப-றி நிற மயக மல) ஒFக மல வD">. அமல6,
அத விைளவாகிய மயகFகCேம ஆமாவி-" உ)ள "-றFகளா எப
க.
---------------

பதி ப' பாச4க? கல8பா! ஒறாயி

ேவறாவன என!

மல6$ தனியா" ம->யிரா -ற
"ல6$ தனியாக ெகா)C - நலமா"
ஈசேனயா" மிைச$த தவிைன
மாச>"B சாதிெயன ம.
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இ - ) : மல ஆமாைவ அநாதிேய ப-றி நி-பதாயி  சிவஞான ெப-றவழி
ேவறா"; அதைனப-றி நி-" ஆம =*டFகC ேவறாகேவ
ெகா)ளபவன வா. சிவேன ேபாிபெபாளாகிய நலமா : இதைன =,ய

93

உடைல ஆமாவி "-றFகைள ய>கவ$த சதி யாகிய மாைய ெயன
எMவாயாக எறவா>.

மல பாிபாக ெப-ற வழி நீF"வெதா>. அதெனா கல$ நி-" ஆமா/
ேவறாவனேவ. சிவேன ேபாிப. உட8 மலம>க வ$த சிவசதியாகிய மாையேய
எபதா.
--------------

மலதி இய!9 இைவ என!
பிாியா தறியாைம ேபரா தனாதி
ெசறிவா$ தவிைனேம- சி$ைத - "றியா
சிவேதா டைணயா ேச4$தெத8லா ெபா8லா
பவேதா டைண"மல பா4.
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இ - ) : ஆணவமல, அறியாைமயினி> எ> ஆமாைவ பிாியாமெச:; ஆமாைவ வி* வில கா அநாதிேய ெசறி$ததா; உட<,
அதனாDய-ற ப விைனகCமாகிய இவ-றி ேம- சி$ைத "றியாக நிைலக5
ெச:வதா; சிவேதா ஆமாைவ இைணய விடா அைட$த எைவகைள மிக
ெபா8லாத பிறவி* ப இதைன ஆ:$ பா4 எறவா>.

ஆணவமல, அறியாைமேய வ,வா:. ஆமாவி8 பிறி விறி அநாதியா:5
ெசறிவா:, உட< விைனமாகிய இவ- றி ேம8 இைடவிடாத ப->ெகா)ள5
ெச:வதா:, உயி ைர5 சிவேதா இைணயவிடாம8 தைட ெச:வதா:, இைட
விடா பிற.*பவதா: இப எபதா.

பவ - பிறவி. த விைனேம- சி$ைத ெசறிவா என =*, எத உடபி மீ
விைனேபாகFகளி ேம< மன ெசறி$தீபட5 ெச:வதா என/, "றியா
சிவ ேதா அைணயா என=*, - இல*சியமாகிய சிவேதா ேசராம8 என/
ெபா) =ற<மா.
----------

மலதா விைள தீைம இைவ என!
ைவயெம8லா ெம:யாக வ$த/ ம->யிாி

94

ெச:ைகமற மாக திாி$த/ - ெம:யா$
த/ ெபாசி. த"மர-" மாறா
நிைன/மல ெமன நிைன.
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இ - ) : அநிதியமான - காாியா 0பமான பிரபBச நிதியமாக ேதா>வ,
ஆம கமFகளைன பாவகமFகளாகேவ திாிவ, த கரண ேபாகFக)
அைன ெம: எற .தி, ஆமாைவ உ:வி பத-" தக
சிவெபமானிட மாறி5 ெச> ப-றாத எண6 மலதா வ$த விைள/ என
நிைனபாயாக எறவா>.

அநிதியமான த கரண .வன ேபாகFகைள உைம என மதிக5 ெச:வ,
சிவெபமா" மாறான எண6 மலதி விைள/ என எMக எபதா.

சீவகம சிவகம ஆகா பாவகமமாக திாி எபா4 உயிாி
ெச:ைகமறமாக திாி$த/ எறா4.
---------------

மல;சாபா! உயிக5# உ(வன இைவ என!
மலேம யதமைத ம மதனி
னலேம தமைத நM - மலேம
ெதசிதா4ேக யா"B சிவத 6->
நசிதேபா தா 6தி நா.
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இ - ) : மல அத4மைத நிைலெபற5 ெச: ; மத தினி> விலகிய நைமேய
தமைத5 சா; மலைத கட ேபேக சிவதம ஆ. அ/ ெக*
6A த-ேபாத மிழ$தா4ேக 6திவிைளவதா எறவா>.

மல அதம அBஞான அைவராகிய 6தDய வ-ைற உயிாினிடமாக
விைள". அமலFெக*5 (தனான ேபா தம ஞான ைவராகிய
6தDயன உடா. இFஙன மல விலகணைத அறி$தா4கCேக சிவதம
விைள. அ/ ெக* த-ேபாத6Fெகட 6திடா எப க.
--------------
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மல;சாபா! விைள தீைமக? இைவ என!
மலபிணிைய -றா4" மாசிவேம ைகபா
இலெதாழி8க ெள8லா மினிபா - மலபிணி ேநா:
தீேபா தீசனிைல திதி"F ைகபா"
சா மிலெதாழிேல தா.
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இ-) : மலேநா: உ-றவ4கC" ெபாிய சிவபர ெபா) கச". மைனயி8
இ$ இய-றப ேபாக ேபாகியFகளி ?க45சியைன இனிபா.
மலேநா: நீFகி இைறயபவ திதி". இ8லறதி8 ஈப*ட ேபா கச"
எறவா>.

மல5சா4பா8 .வன ேபாகFக) இனி"; சிவ கச" எபதா.
---------------

கம4க? ம<தா*8 பி விைளயாேதா என!
கமம$ ேதாபி கதாேனா ெவனி8
இவைக ெமாறா யிைச - ம/ –
தி/ேவ தானா$ திகJக மாமா8
ம/ம$ ெதன மதி.
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இ - ) : கமFக) ம$தாேமா? ேநா: தீ4$த பி அதைன கதாேனா? எனி
ம$தாத<, அதைன மீ*  .ாிய எMத< ஆகிய இர வைக
ஆமாவி னிட ஒறாகேவ ெபா$வதா. சா4$த உவேம தானா.
அதனிடமாகேவ கமFக) விைள. ஆயி அகமFகைள மலேநா: நீ"
ம$தாக எMக எ - >.

கம ம$தா: அ$தியபி அதைன எணாேனா எனி, அ@விவைக
ஒேசர விைளவனவா. அேபால உயி4 உடைல5 சா4$ உடேல தானா.
அேபா விைனக) விைளவனவா. கமFக) ம$தாவனவா எப.

விைள விைனகC" விைள$ 6-றிய விைனக) ம$ தாவன எக.
--------------
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ேநா* தணி8ப" ம<தா?
ம<தா? ம"வனா?
ம"வனா? என!
பிணி" ம$ பிாியாம னி>
தணி" மவைன5 சா4$ - பிணிைய
வதியதிF "-ற ம$ேதா மவேனா
திதமா ெயாறதைன5 ெச..
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இ-) : ேநா:" அளிகப ம$க) ைவதி யைன5 சா4$ நி> ேநாைய
தணி". அப,யாயி ேநாைய தணிப ம$தா? மவனா? திதமாக
இர,8 ஒைற5 ெசா8 எறவா>.

மவைன5 சா4$ நிற ம$ ேநாைய தணி கிற. ஆகேவ ேநா:
தணிப ம$தா? மவனா ? ஆ:$ ெசா8 எபதா.
------------

கம மலவ1 ஒ:#மாயி இைறவணக ஏ என!
ம$ேத பிணிைய வதி மவைன
தி$தவழி பாெடவெர ெச:வ4 - ெபா$மர
உ-ற மலைத ெயாழிப கமதா8
ப-றிவழி பாெடவ4" பாF".
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இ .) : ம$ ேநாைய வதி ெதாைல"மாயி யா4 எத-காக ைவதியைன
ேபா->வா4க)? சிவ ஆணவவDைய கமம$தா8 ேபா"வானாயி
வழிபா எவ4" ஏ-ற பாFகா"? எறவா>.

ம$ ேநாைய ேபா"கிற. ைவதியைன வணF "வா4 யா4? அேபால
கமமல ஆணவமலைத ேபா"கிற. கமமலைத =*,ய சிவைன
ேபா->வ தா8 பய என எபதா.

பாF" - ஏ-றதைம.
-----------------
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உபாய4களாேலேய சிவ பிாியா"ைறவ என!
ஆவி நிமலேம யான தர"
ேமவி ய விைனயாமா8 - =/
சாியாதி நா"$ தாிததனா லேறா
பிாியா5 சிவனான ேப>.
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இ-) : சிவ கைண =4$ ஊ* விைனயா8 ஆமா நிமலமாயி->.
ெசா8லபகிற சாிைய 6த8 நா" உபாயFகைள ேம-ெகாடதா8
அேறா சிவ ஆமாைவவி* நீFகாத ேபறானவாறா எறவா>.

சாிையயாதிகளா8 சிவ சீவைன பிாியா ைறய, அவ ஊ*,ய விைனகளா8
ஆமா நிமலனாவ எபதா.
-------------

இைறவேன மலைத8ேபாகி அ?வ என!
நிமலேன யாவி நிமலேம யாகி
ஒ நலமா: நி-ைக ெயாAFகா - 6மலைத
மா-றி யவேன ம/மா லாFகவ-"$
ேத-றேம யி8ைலெயன ேத4.
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இ - ) : அநாதிேய நிமலனாகிய சிவ, ஆமாைவ நிமலனாகி உடனா:
இபமயேமயா: நி-பேத 6ைறைம யா. அ5சைத விைளவிகிற மலைத
மா-றிய சிவேன சீவேனா ஒ>வா. அத-"5 சிறி ச$ேதகப* ெதளிய
ேவவதி8ைலயா எ> ெதளி எறவா>.

நிமல ெபாளாகிய சிவேம சீவைன நிமலனாகி அதேனா சா4$
இபமயமா: நி-" இதி8 ெதளிய ேவவதி> எபதா.

ெதளி/ எப ஐயப*ட ஒற-" அேற. ஐயேம உடாகாதேபா ெதளி/
எத-" எறவாறா.
-------------

மல நீ4கி காயைத ேகாயிலாகி உயி
இைறவேனா: அ"விதமா என!
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இளகலா தா" மிைச$தெவாளி ய8லா
மளக< மீச மவி8 - ெதCFகா8
அவித மாமா லைட$த தவிைனF
கதேக யா"ெமன கா.
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இ - ) : ஏ-ற ஒளியி8லா இ) நீFகா. ஈசனாகிய ஞானபிழ. ஆமாைவ5
சாாி ஆமாைவ ப-றி நிற அறியாைம இ) அக<. அFஙன மளக>
ெத) விைளFகா8 உயி4 இைறவேனா இரட-> ஒறாதைலயைட.
அேபா தானைட$த இ@/டைல இைறவேக ேகாயிலாக5 ெச:
எறவா>.

மலமகல இைறவேனா உயி4 அவிதமா. உடைல ேகாயிலா" எபதா.
------------

மலநீக ெப/றகாலதி! விைனக? இைறவைன;சா என!
ஊன-> ேபாக 6யி4 ந-றி ெதன/யி4
தான-> ேபாக$ தைலவ-கா$ - தீன-ற
<-ற மலதா <>ேம லரகைண
ப-றியதா <பா பாி$.
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இ - ) : இவைர உடைல நதியி$த ேபாகFக) உயிைர நதியேபால . உயிைர
நதிய ேபாகFக) இைற வ" ஆ. ?க45சி" வராத வD"றிய மலதா8
சிவ சீவனிட விளFகி ேதா>வ; அதனா8 சீவ4க). இட கைண
பிற" அதனா8 அவ4க) விைனையதா ?க4வ எறவா>.

மல நீக ெப-ற உயி4கேளா இைறவ கல$ விளF "வதா8 அவ4க)
விைனைய தா ?க4வ எபதா.
---------------

ஈச விைனகைள Aகரா என!
மலேதா டடFகி மவியேப ப4
மலேம ய$த மவா - நலமா"
ஈசேனா ெடாறா யிைசவா ர$மிக
Kசேன ணாென ெற.
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இ - ) : மலதி- க*ட உயி4க) விைனேபாகF கைள ?க4வ4. அவ4கைள
க*,யமல விைனகைள ?க4வ தி8ைல. அேபால இபமயமான ஈசேனா
ஒறாகி ெபா$திய சீவ6த4க) விைனேபாகFகைள ?க4வ4. ஈச ?கரா
எறவா>.

மல விைனகைள ?கரா. மல5சா4.ைடய உயிேர ?க அேபால சிவ5சா4.ைடய
சீவேன ?க4வ அறி5 சிவ ?கரா எபதா.
-------------

ெபதாமாகளி இய!9 இ"ெவன!
ஆவி மலேதா டடFகவ தானாக
ேமவி யவா: விளF"மா - லாவிெயன
தாேன யிைலயா8 த"மலேம தானா"
179

ஊ மவாெம ேறா4.

இ.) : ஆமா மலதி8 க* அதிேல அடFக, மலேம தானாக . மலேமயா:
விளF". உயி4 எபெதா ெபா) இ8ைலயா. மலேம தானா" இ@/ட<
அ மலேமயா எ> எMவாயாக எறவா>.

மலதி8 க*ட உயி4 மலேமயா: தைன அறி யா எபதா.
---------

சீவகம சிவகமமாக; 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.
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இ-) : சிறிய ஆமா தா ெபா$திய கமFக ளா ந8ல ேதவேதவனாகிய
சிவ" உவாக நி> ெபா$வதா. அநாதிேய-ற மல5 ேச*ைடகைள மாறிய ெசயலா8 சிவேம தானா" விப விைள எ - >.
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சீவகமFகைள5 சிவகமமாக சீவ சிவ"டலா. மல5ேச*ைடகைள மா-ற
சிவேமயா: ெபேப> சிதி" எபதா.
நா*ட - விப.
--------------

பதிஞான மிக மலவ1 வா:ெமன!
விைன ம$தா ேனாகி வி.Fகா Xச
நிைனவைன$ தானாகி நி-ப - பிைனமலதி
நா*டேம யிேற நட$தமல ைம$பி
ஓ*டேம யேறா /ண4.
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இ-) : விைன எ ம$தா8 பாசஞானதி நீF - கி பதிைய ேநாக பதி
ஆம அறி/ 6Aமா: வியா பி ஆமஞானைத தானாகி நி-ப; பி.
மலதி நா*டேமயிறா ; இவைர நிகJ$த மல ஐ$ ஓ*ட பி,"
அ8லவா? இதைன நறாக உண4$ பா4 எ >.

விைனகைள ம$தாக ேநாகி, மலமயகதி நீFகி பதிைய விப பதி
உயிரைனமா: நி-ப. அதனா8 மலமக<. மலமகல ஆமா நிதியான$த
ெபவாJ/ எ: எபதா.
---------------

சிவனிய!9 சீவ/# ஆ உபாய இைவெயன!
மவேன 1வா ம$ பிணிைய
ரத-ேக யேறா ெதாைல$தா8 - கதன,
ேநா"வேத யாமா ணியேதா4 தீமலைத
ேபா"Fகா Xச-கா ெபா-..
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இ-) : பிறவிபிணி மவனாகிய ைவதியநாத ெபமாேன ேநா: தணிக
ம$தளிப ; எத-காக எனி8 ேநாைய ெவ*வத-காக அேறா? ேநா:
நீFகி நம " ப8லா-றா உபகாித கதன,ைய ேநா"வேத ந
கடைமயா. ெகா,ய மலைத ேபா"Fகா8 சிவ "ாிய இய8.க) அைன
உயிாிக ஆ எறவா>.
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விைனயாகிய ம$ைத மவ நாத ெகா மல வD வா*வ. அதனா8
தைன அறி$ தா) ேச4$ இப ?கர எபதா.
------------

சீவகம சிவகமமா ைற
ைற இ"ெவன!
அ-றா4 தவி லைட$தவிைன ெய8லாபி
ம-றா ர$த மவா - -ற/யி4
மனியவ றானானா ம->யிைர ப-> விைன(")
அனியேம னாவா னர.
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இ - ) : ப-ற-ற ஞானிக) உடபி8 ?க4த-கான கமFகைள பி ேவ> யா4
?கர ெபா$வா4க)? உயி4" உயிராக நிைற$ விளF" இைறவ உயிேர
ஆனா. அFஙன ஆன ேபா விைனகC" ேவறாக அர எFஙன ஆவா?
எறவா>.

மல நீFகி Wயரான உயி4கC" உயிராக விளF" இைறவ அ@/யிேர
தானான ெபாA உயிைர ப-றிய விைன" அ$நியமாவ எFஙன எபதா.
-----------

விைனகேள மலவ1 வா5: என!
அைட$தா4 தவி லைட$தவிைன யேறா
ெதாட4$தா4 மலைத ைட" - மிைட$த
ெதாட4ேப யிைலயா- ெறாட4$தமல மா-ற
நைடேய மி8ைலெயன நா.
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இ - ) : எத உடபிேல இைய$த கமFகேள அநாதிேய ெதாட4வதான
மலைத ைட". விைன க*" ெதாட4 ேபயி8ைலயானா8 ெதாட4$
வகிற மலைத மா-ற5 ெசயெலா>மி8ைல என ணிக எ - >.

பிராரத கமFகேள மலவாதைன அக->வன. விைன ெதாட4பிேற8
மலவDைய மா->வெதFஙன எபதா.

அைட$ ஆ4 த - ெப-> ெபா$திய ேதக. ெதாட4$ ஆ4 மல - அநாதிேய
ெதாட4$ உயிைர வியாபி)ள ஆணவ. இைலயா8 - இ8ைலயானா8.
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---------------

கமைத கட? உதவிய" மலதானா மயக ேபாகேவ என!
.மலேம ய-றா4 ெபா$$ தவிைன
நிமலேம யா:நிைற$ நி-"ேம- - கம
பல4பா Dக பேம- றவா4
மலமா ல>"ெமன ம.
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இ - ) : .8Dயமல அ-ற ஞானிகளி உடைல நிமலமான சிவ ெபா$தி
நி-"மாயி, கம பலாிட இகபமாயி இைறவ அவ-ைற உதவிய
மல தா விைள அBஞானைத ேபாகேவ என எ எ - >.

இFஙன நிமலசிவ நிமலாமாவி தைவ இடமாகெகா
விளF"மாயி, கம பலாிட விளF"த8 அவரவ4க) மலவாதைனைய
அக-றி ஞானைத அளிபத-காகேவ எபதா.
--------------

விைன ெதாட<" வரா" என!
கம ெதாட45சி கதிDFக திறா
ம/விைன ெயFங வேமா - ெப"$
தவேதா4ேக யி5ைச தமா- ற"தி
சிவேதா டைணெமன ேத4.

186

இ-) : கமFக) பிரவாக ேபால ெதாட4$ வத8 தியானிகபகிற
சிவDFகதினிட இ8ைலயா. அFஙன இக பிராரதவிைனக) எFஙன
வ? தவ மிக ஞானிக*ேக தைனயைட இ5ைசைய5 சிவ அளிப.
இ5ைசயி 6தி4$த த"தி சிவேதாடைணய5 ெச: எறவா>.

சிவ தியான .ாிவா4" கம ெதாட45சி இ8ைல. அFஙனமிக பிராரத
கம அவ4கைள எப,யைட? சிவ தவமிேகா4ேக தன,சா
விபைத அளிப4. அத"தி 6திர ஞானிக) சிவேதா இரடற கலப4
எபதா.
----------------
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திவ? ெப/ேறா ெச* கம4க? உயிைர8ப/றா என!
அ$ விைனைய ய$தி மலதா8
திாி$ தேவ ெசனி" - ெபா$
அேளா டைணவா ர$தியதிF ெக8லா
உேவா டைணயாெத ேறா4 .

187

இ - ) : பிராரதகமFகைள ெபாசிபி 3லமல$ ைணயாக நி-க மீ*
பிறவிேய உளதா. திவைள5 சா4$தவ4க) ?க4$த கமFக) அைன
பிறவி" காரணமாகா என ெதளி எறவா>.

மல5சா4.ைடயா4 ?க கமFக) மீ* பிறவி ேகவாய சிவ5சா4.ைடயா4
?க கமFக) பிறவி ேகவாகா எபதா.
-----------------

கம Aக;சிைய சிவ Aக;சிைய ெப( உபாய இைவ என!
த/ 6யி$ த"மலதா ெலாறா$
தேவ ெபாசிபதைன5 சா - நிைனவா"
ஆவி" ேபாக மரனா 6ட<யி
ேமவியேபா ெதாறா ேவ>.
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இ - ) : உயி உட< தக கமமலதா8 ஒறா யின. உட8 ?க45சிைய
ெபா$; தியானதி8 திைள" ஆமா/"5 சிவ ேபாகெபாளா. உட
< உயி ஒறான ேபா சிவ அவ->ட ேவறா இ உட8 இ உயி4
என தவ தாிசன6, ஆம தாிசன6 ெப-ற வழி உயிட கல$ ஒறா
நி-" எறவா>.

உயி உட< ஒறான ேபா அதாவ உடேல தாெனன உயி4 நி-" ேபா
கமெபாசி., சிவதாிசன ெப-றேபா சிவெபாசிபாகிய சிவேபாக6
உளதாவ தா எப க.
----------------

சிவதமதி! ஈ:ப:க என!
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த/ ெபாசிைப தவிரா மலைத
மமா- பிறவி ம/$ - த/
ெபாசி.B சிவைத ெபா$தி மலைத
ெதசி"ெமன ெநBேச ெதளி.
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இ-) : உட8 ஒ ேபா ?க45சிைய நீகா . மல திேலேய மடFகி கிட".
அதனா8 பிறவிளதா. உட<, ?க45சி சிவபரெபாைள5 சாமாயி உயி4
மலைதயறி$ அதனி> நீF" என மனேம ெதளி எ - >.

உடேலா ேபாகதி-" உாிய கவி. அ ஒ ேபா ேபாகதினி> நீFகா.
அதனா8 மலதி8 6$திேய மயFகிகிட". அதனா8 சகடகா8ேபால பிறவி
மாறிமாறி ளதா. உட< ேபாக6 சிவதமதிேல ஈப*5 சிவைதேய
சாமாயி, மல நீக ெப-> உயி4 உ: எபதா.
---------------

மலநீக இைறவ கம4கைள ஊ5:வதா! கழி என!
உயி4" மயக 6>மலேம தானா
ெசய-" கம$ திகJம$தா8 - நய"
அரேன மவனா யாFகதி நி>
வரலா லக<ெமன ம.
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இ - ) : உயி")ள மயக, ெபா$திய மலதா லாவேத . அமலேதா =,
மலேம தானான விைன" க மFகளி ?க45சிேய ம$தாவதா. கமFகைள
உயி4 கC" ஊ* சிவேன ைவதியனா. அவ4 அFஙன கமFகைள உ
பிதலா8 மல நீF" என எ எ - >.

உயி4கC" அறியாைம உடாவ மலதா8. அத- "ாிய ம$ கமெபாசி.
ஒேற. சிவேன ைவதிய. அவZ*ட நா ?க4தலா8 மல நீF" என அறிக
எபதா.
---------------

சிவபா! அபாயிக மல ேத என!
உ/ விைன 6>ம$ேத யாமா8
க 6வரைன கா* - மிவிைன

105

ஊ*மர- கபா >மா மலபிணிைய
ஓ*ெமன ெநBேச ண4.
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இ-) : த/, அ ?க விைனகC ம$தா வன. தியானிகெப>கிற உ
சிவைனேய காபி". ந8விைன தீவிைனகைளமவ4க*" ஊ*, மலவDைய
வா* கிற சிவதி-" அபாயி$தா8 சிவ மலேநாைய ேபாகி
யா*ெகா)வ எறவா>.

எத இ$த உட. இ ?க விைன ம$ தாவன. உயி4 இ$த
உடேபா,$ அறியபகிற ஞான/ சிவதாிசன கா*. இவிைனகைள
ஊ*கிற அர" அபாயித8 மலேநாைய ேபா" உபாய எ>ண4க
எபதா.
-------------

உட! கமAக;சி# சிவேமதானா ெசய/# ஆ#ெமன!
கமதா லா"F க6ட Xச
தமைத ேநா"த-"B சா - வமதா8
ஊ*டத-" மா" 6>மரைன தானாக
K*த-" மா"ெமன ெவ.
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இ - ) : கதபகிற இ@/ட8 கம விைனகீடாக உதவெப->
உடானதா. இ சிவதமFகைள அறித- " உத/; வத-" காரணமான
கமவிைனகைள R*, கழிபத-" உ-ற கவியா. தனிட
பரமகைணயா8 வ$தைடகிற பரசிவைத ?கத<" ஆ" என
எMவாயாக எறவா>.

உட8, சிவ தமFகைள5 ெச:த-", கம ?க45சி", சிவைன5 சா4$
சிவேமயாத-" கவியா" எபதா.
-----------------

சிவஞானிய#; சிவ உபகார8ப: நிைல இ" என!
த/)ள ேபாேத த" .சி. 6டா:
மனதி$த வாேற ம/ - பினமா
மலேதா டைணவா4" மசிவ$ தானா

106

நலேதா டைணவா4" ந>.
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இ - ) : உட<)ளேபாேத ?க45சி உடா:, மன இ$தப,ேய சிவைதேயா
பாசFகைளேயா ம/. ேவறான மலேதா ெபா$திய உயி4க*" உயி4"யிராக
நிைலெப-ற சிவ தாேனயான பாிபாகேதா ேச ஞானி க*" நைம தவதாக
அைம எறவா>.

உட8 ேபாகதி-" ஏவா:5 சா4$தத தைமயா: மயFகி நி-". அ மலதிபிாி$த உயி4க*" சிவெதா சா4$ சிவமா$தைமைய உத/ கவியா
எப.
மன இ$தவாேற ம/தலாவ மன மலதி8 மயFகி கமFகைள
ெபாசி" ெபாA மலேமயா, சிவைத5 சா4$ சிவகமFகைளேய ெச:
சிவைதேய ?கேபா சிவேபாகமா இத8 எக. பினமா மல உயிைரவி* பினமான மல. நலேதா அைண வா4" ந> ஆ என ஒ
ெசா8 வவி 6,க.
--------------

மலைத8 பிணி எற" ஏ என!
அணி மலேம யறியாைம யாமா8
பிணியா ெமன/ைரத ெப-றி - பணி
கமம$ ெதன கதிய மீச-(")
ஒைமபா டா"மா <->.
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இ-) : உயி4க) அணி$)ள மலேம அறியாைம. அேவ உயி4கைள பிணி
நி-றலா8 பிணியாயி-> என5 ெசானதைமயா. இைறவைன இைடவிடா
வணF" கமேம ம$ எனகதிய, சிவேதா ஒைம பா
உடா"வத-காக எறவா>.

மலதா8 விைள$த மயைகேபா" ம$ கம. அதைன அFஙன =றிய
சிவேதாடவித கலபா8 இப ஊ*ட எபதா.
--------------

ம<": ேநா* நீ4கி இப உ(க என!
விைன$ த/ மி"ம$ேத

107

நிைனேவ தவாக நி-" - மினமா
கம பிாியா கதரைன கா*
தம .சிபா: த".
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இ - ) : கமFகC - அவ-ைற ?க4த-காக உதவிய உட< ம$தாவன. ந
நிைனேப உடலாக அைம. அ@/டைலவி* நீFகா உட நிகJகிற
கமFகேள உயிைர வி* ெபதகால 6திகால நீFகாத சிவைத
=*. சிவகமFகைள ?க4தேல சிவேபாக மா" எறவா>.

ம$தாக கிைடத உடைல, கமFகைளFெகா ேநா: நீFகி5
சிவதாிசன ெச: சிவேபாக அA$தி5 சிவேமயாக விளF"க எபதா.
--------------

ப'கம பதிகமமா உபாய இைவ என!
அறிவா யி$தF க$Fகா லாக
ெசறிவா விைன$ திாிவா - பிறியா
மலபிணி மா> ம/மர றாளி8
தைலபவ த4க த".
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இ-) : உயி4 ஞான ெசா0பமா யி$ கமFகைள .சி"Fகாைலயி8, உடD8
நிைற$)ள விைனக) த நிைல திாி. ஆமாைவ எ> பிாியாதி$த மல
ேநா வD">. சிவெபமாைடய திவ,யி8 ேசரதக நிைலடா
எறவா>.

ஆமா ஞானெசா0பனான ேபா கமFக) சிவக மFகளா. மலமக<.
திவ,ேப>டா எப.
----------------

தாமாக>#; சிவேம ெபாசி8பா என!
மலேமம- ெற8லா ம/ பி னீச
"லேம யைதமா-றி ெகா)C - மிைலயா
.சிேப யி4" ெபா$மர ன8லா8
வசிேப மி8ைலெயன ம.
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இ-) : உலகி<)ள சீவராசிகளைனைத ஆணவ மலமாகிய 3லமல ஒேற
அநாதிேய ெபா$தி நி-பதா. பி சிவ6, அவ4 =*டமாகிய அ,யா4கC
ஆசாாிய4 கCேம அமலதி வைமைய மா-றி ஆமாகைள அதி னி>
உ:யெகா)Cவ4. அேபா உயி4கC"5 சிவைத தவிர ேபாக ?க45சிேய
இ8ைலயா. மீ* பிற$ Nமியி8 வசிபஇ8ைலெயன எMவாயாக
எறவா>.

அைனயி4கைள ப-றி நி-" மலவD சிவனா< சிவன,யா4களா<
நீFகிய பிற", உயி4கC" கம ?க45சியி8ைல. அதைகய 6தா மாக)
சிவைதேய ?க4$ சிவான$ததி8 திைளப4; பிறவா4 எப க.
--------------

உட= ஞானெசா0பமா என!
அறிேவ தைவ யைடயி னறி/
பிறியா தவா" ெப-றி - மறமா$ த
ேவ யறிேவா டைடயி ற/
அறிவா ெமனேவ யறி.
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இ - ) : ஆமாவி அறி/ உடைல ெபா$மாயி உடேல தானா: பிறியாம8
நி-" தைம எேபால எனி, பாவகமFகைளேய விைளபதாய சடமாய உட8
சிதாகிய ஞானேதா ம/மாயி அ/ ஞான ெசா0பமா என அறிக
எறவா>.

சிதாகிய ஆமா சடமாகிய உடைல5 சா4$ உடலா கேவ இ$த ேபால5
சடமாகிய உட8 ஞானைத5 சா4$ ஞானெசா0பமாகேவ விளF" எபதா.
--------------

சிவைத;சா<" நிதிய 'கதி! இக என!
அறியாைம ேநா:கF கறிவா ம$ைத
ெநறியா ய$Fகா னீF"B - ெசறிவா
யகேதா டைண மரேனாெட$ நாC
(கேதா ,க ணி.
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இ-) : அறியாைமயாகிற ேநாைய ேபாக ஞான மாகிற ம$ைத 6ைறயாக
தவறாேத வாி அறியா ைமபிணி அக<. நீகமிறி ஆமாவாகிய
உைன வ$தைண சிவேதா ஒறி5 (கமாக எ> இக ணி
எறவா>.

அறியாைம அறி/ ம$தா8 நீகி அரைன ெபா$தி ஆன$தமாக எ> இ
எபதா.
--------------

பாிபாகிக5ேக கைண ெசறி என!
பாகதா ெர8லா ப"வா4 ந-கைண
ஆகைத யேறா வைறFகா8 - ேமாகதா4
எ8லா4"$ ேதா-ற மிைசமர ேம-கைண
வ8லா4" மீேத வழ".

200

இ - ) : பாிபாக6-ற ஆமாக) அைனவ ந8ல சிவகைணயாகிற
உடைலயேறா ப"வ4. ெசா8<மிட, இைறவனிட ஒ> நீFகாத
ேமாக6ைடயவ4ேக சிவ ெபமா ெவளிப*டCவ4. அவபா- கைணைய
எ:த வ8லவ4க*" இேவ வழகா எறவா>.

பாிபாக ெப-ற ஆமாகேள சிவகைண உடைல ேபாகBெச:பவ4. நீFகாத
அப4க*ேக ஆடவ ேதா>வ ; கைண ெச:வ. அ$த கைணைய
அைடய வ8லவ4கC" சிவைன ?க4தேல வழகா எப.
--------------

உட1ட4ெகா?>த! இைறவ கைணயா என!
காய மலமலேவ யானா<F காMமல
ேதாமா லாFகவா:5 ெசா8<வதா - ஞாயமா
காய மளலேவ யானா<F காMமர
ேதாமா லாFகளா:5 ெசா8.
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இ - ) : இ@/ட8 மலம8ல ; ஆனா< காணபகிற மலதி-ேறா:$
மலேமயாகி மைற. கிட". மல மைற. அக> அறியப ெபாளான
உட8 அறியாைம ைய5 ெச:வத>; ஆனா< சிவைன க அவனிட
அனவரத6$ேதா. அ@விட அதைன அ)வ,ேவ யா என5 ெசா8<க
எறவா>.

மலெதா =, மளா: இ$த உயி4 மல அக> அளா எப க.
--------------

தி ெப/றா#ாிய அ

பவநிைல இ"வா என!

ஆவிதா ன-றF கேளா டA$திய)
ேதவி ெசயலைனB ெச:வெதன - =வ8
(Aதி பிாிதரேன தானாக5 YJ$தF(")
அAதியேத 6தி கழ".
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இ - ) : ஆமா , தா எற 6ைனப->, அளிேல அA$தி, அேள தானா:
திவ* சதியி ெதாழிேல த ெதாழிலா:, விளF" என =ற8. (Aதி
நிைலயி8 தைன மற$ கிட" ஆமாைவ தயாCவான சிவ பிாி
தானாக5ெச:, அளி8 பிாியாதிக அAதி அமயமாக5 ெச:தேத 6தி"
அழகா எறவா>.

மளி8 ேதா:$தி$த ஆமாைவ எ அளி8 அAதி ஆன$தமாகியேத
6தி எபதா.
--------------

அளி8 லயமாதைலவிட5 சிற$த ேபறி8ைல என8
அளிலய மாமா லாFகத-" ேமலா
ெபாCேட D8ைல ."வா - ாிைள
விலகி ெயாளிேய விாிகதிைர கா*,
கல"ம ளீFகிேபா- கா. 203
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இ - ) : மல நீFகிய ஆமாக) அளி8 லயமாவ4. அதனி8 சிற$த ெபா)
இ8ைல. ஒளி தமிட ."வாாி இைள விலகி, விாி$ பர$த கிரணFகைள
கா*, கல$ தி". இேபாலதா அC எ> அறிவாயாக எறவா>.

ஒளி இைள நீகி கதிைரகா*, தமயமாக உயி4 கைள5 ெச:வேபால
திவC மலைத ஓ*,5 சிவ ைதகா*, தமயமாக5 ெச: எபதா.
-------------

சிவைத
சிவைத அ:த ஆமா தனிைலெக5:; சிவேமயா என!
பனிறவ$ -ற ப,க பலவனமா:
தனிறேம கா*$ தைகைமெயன - மனிறவ$()
ஓ*,யேபா தாவி ெயாFகிவிளF காததனா8
ந*டேம யி8ைலெயன நா.
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இ - ) : பல நிறFக) வ$ ெபா$த ப,கக8 அவ-ைற5 சா4$ தனிறைத
பல வ4ணFகளாக கா*வேபால , ஆமா தைலவனாகிய சிவதி தைமைய
அத ேபா, த தைம ெக*, 6ைன$ ேதாறாதா. அதனா8 உயி"
லாபேம ஒழிய ந*டமி8ைல எறவா>.

ஆமா சிவைத5 சா4$ சிவேமயாFகா8 ஆன$தா தீத அபவமாகிய இலாப
விைளேம அ8ல ேகெடா> மி8ைல எபதா.
----------------

திநிைலயி! ஆமா சிவதி வியாபகதி! அட4கி;
சிவமா* நிதியமா என!
அவி சிவதி லயமாவ த8லா-பி
ேமவி விளFகா விதிெயனி - லாவியர
வாசேம யாக மவியேதா ரFகமா:
நாசேம யி8ைலெயன நா.
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இ - ) : ஆமாவான சிவதி8 ஒF"ேம அ8லா. பி தனி இ$
தண4/ த ெசய< ெப-> விளFகாத 6ைற எ எனி8, உயி4 சிவதி8

112

வசிக, அ5 சிவதி-" ஆமா ஓரFகமாகி ேக,றி இ"ெமன ெதளிவாயாக
எறவா>.

ஆமா சிவதினிட ேக,றி அத அFகமாக விளF " எபதா.
-------------

சிவ"ாிய - தி இவ/றி இய!9 இைவ என!
அளியி லA$ ம ளான$த$ தானா:
ஒளியி ெலாளி" 6ைவ - ெவளியி8
ஒ"வேத ந->ாிய ஒதசிவ தானா:
அட"வேத 6தி கழ".
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இ-) : சிவகைணயிேல 3Jகியி" ச5சிதான$ தேம தானாகி , ஞானதி8
அடF" ஞானவ,வான ஆமா ைவ பர ெவளியாகிய சிவதி8 ஒ"வேத
சிவாியமா. ஒத சிவேம தானாக அடFகியிபேத 6தி" அழகா எறவா>.

பரெவளியி8 ஞானெசா0பியான ஆமா ஒF"வேத சிவாிய. சிவேம தானாகி
ஆன$த அA$தியிபேத 6தி எபதா.
----------------

சிவாதீதநிைல இ"ெவன!
மனதினி <-ற மைறபதைன மா-றி
அைனலக ெம8லா மக-றி - என"யிரா:
ேத-> மளி ெசயலக-றி தானாக
ேதா-றB சிவமதீதB ெசா8.
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இ - ) : மனதி8 நிைற$த அBஞானைத ேபாகி, உலக 6தலான மாேயய
மலFகைள ேபாகி, அ,ேய-" உயிைரேபால =டேவ தானாகியி$,
எைன ெதளிவி " அளி ெசய8கைள அக-றி5 சிவேம தானாக
காணபதேல சிவா தீதமா என5 ெசா8<வாயாக எ - >.
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மலமைறைப ேபாகி, தகரணாதிகைள தான8ல என கழி,
அளி-ேறா:$, அ* ெசய< மற$, சிவேம தானாக ேதா> ேதா-றேம
சிவாதீதமா எப க.
--------------

சிவெபமா

# உைம உ இ"ெவன!

ேதா->விபா காபா >ைடபாயிரைன
ஏ->விபா தீநிரய ெத>6ற - மா-றியிைவ
ேபாகிதா னாக ெபா$மர ெனமி$த
ேநாேக யர-"வா: ேநா".
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இ - ) : இைறவ ேதாற5 ெச:வ ; காப; அழிப; ெகா,ய நரகதினி>
உயி4கைள கைர ேயற5 ெச:வ எ ேவ>பாகைள அக-றி5 சிவ
ஆமாவாகிய தாேனயாக ெபா$வ எ இ$த ேநாகேம
சிவெபமா" உவமாக எM எ - >.

இைறவ பBசகிதியFகைள5 ெச:வ எற ேபத ஞானமிறி தா
தாேனயாக விளF"கிறா எபேத சிவ ெபமானி உைமெவன உண4க
எபதா.
-------------

அக4காரமமகார அக1 சிவதாிசன ெபறலா என!
எனதியா ன-றா Dைறவன, தானா"
தனதைன 1யி- ற"6கமா$ - 
அவேனதா னாக வைடயி 6,யா
சிவேன4 ெதாிசனமா: ேத4.
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இ - ) : இ எைடய, நாெனற அகFகார6 மமகார6 நீFகி
இைறவைடய திவ, தாேன ந மன) ஆ". ஆமா தன எ>
எM அ ைப, கிவைத அபவிகிேறா எற உண4ைவ
சிவேக அ4பண ெச:வி*டா8 தக திவ) 6கFெகா தாேன
வ$தைட. அவேன தானாக எணி பிபி தி6, ெதாி. இFஙன
சிவதாிசன ேந எ> ெதளிவாயாக எறவா>.

114

அகFகார மமகார அகD திவ, கிைட". ஆ மா4பண ெச:யி
இைறவ தி6க ேதா>. அவேன தானாயி தி6, காணெப>.
இFஙன சிவ தாிசன ேந எபதா.
--------------

சிவேயாக இய!பிைவ என!
ேச ெபாளைனB ேசமா Xச"5
சா ெபாளறி$ தாF"வதா:5 - சீராைன
அ8லெதாைற5 சாராம லாFகவேனா ெடாறாக5
ெச8ல8 சிவ ேயாகெமன ேத4.
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இ - ) : நைம வDய வ$தைட ெபா)க) அைன தா மயகேம ேச.
ஆதலா8 அவ-ைற நீகி, இைறவைன5 சா உபாயமான ெபா)க) எைவ என
ஆரா:$, அவ-ைறேய (ம$, சிற$த ெச:ெபாளாகிய சிவைதயறி
ேவெறதைன சாராம8, ஒறாக5 ெச8< தேல சிவேயாக என ெதளிவாயாக
எறவா>.

சா4.கைள ெக, சிவைதேய சா4$, அதேனா ஒறியிதேல
சிவேயாகமா எப க.
---------------

சிவேபாக இய!9 இ"ெவன!
பாதகைத -ற பலவிைனக) ெச:தாெல
தீதக-> ந8விைனக) ெச:தாெல - ேபதம-ற
நாத ட<யிரா: நணியதா8 மிகவ*
ேபாதB சிவேபாக ெபா-..
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இ - ) : பழிவிைள" பல கமFகைள5 ெச:தா8 என? தீைமகைள ேபா"
.ணியFகைள5 ெச:தா8 தா என? ேபதஞான நீFகிய சிவபரெபா)
உட< உயிமாக வ$தைட$த. ஆகேவ, திவ, ஞானேம சிவ ேபாகதி
இய8பா எறவா>.
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எைத5 ெச:தா8 என? அேபதமா:5 சிவெதா ஒறி5 சிவைனேய அபவித8
சிவேபாகமா எப க.
---------------

நிவாண நி5ைடயி! நி/ேபாேக 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
212

ேதா->மர ெனன ணி.

இ-) : பைழய ஆகம 78களி8 =றிய நிவாண நி*ைட இFஙன
இய-றபவதா. இைடவிடாம8 எேபா ெதளி/ வழF" ைசவ 78களி8
பயி> ெதளி$த ஆமாகளி மனதிேல அர ந" ேதா> வ என
ணிவாயாக எறவா>.

சிவாகமெதளி/ சிவான$த நி*ைட உைடேயா4 மனதி8 சிவ ஒ>
எப க.
--------------

சமய தீ5சித கடைம பய

இைவெயன!

சாிைய" தீைக சமயமா நி*ைட
வாிைச தி/ேம மாலா: - ெதாி$
ெதாழிேலா ட ப*ட (தசா ேலாக
வAவா திப4 மகிJ$ .
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இ-) : சாியாவாகC" உாிய தீ*ைச சமய தீ*ைச யா. அவ4கC" உாிய
நி*ைடயாக மாேக(ர வ,வF களி ேம8 பிதாகி, அத-"ாிய ெதாழி8கேளா
ஒறி, (த சாேலாக பதவிைய ெப->, அதினி> வAவா திப4
சாியாவாக) எறவா>.

சாியவாக) சமய தீ*ைசைய ெப->5 சிவெதா ெச:,
உவதிேமனியி8 ப->ெகா, சாேலாக பதவிைய ெப>வ4 எப க.
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-------------

கிாியாவாகளி இய!9 இைவெயன!
கிாிைய" தீைக கிளகி8 விேசட$
ெதாிநி*ைட ேமனி5 சிற. - ெபாிேயா4"
Nைச ெதாழிலைன Nடைடவ4 சாமீப
214

மாச-ற வைப மதி.

இ - ) : கிாியாவாகC" உாிய தீ*ைச விேசட தீ*ைசயா. அவ4க*" உாிய
நி*ைடயாவ, இைற வைடய சிற$த திேமனியாகிய சிவDFகைத Nைச
ெச:, அ,யா4க*" Nசைன" ேவ,ய பணிகைள5 ெச:, பி "-றம-ற
அபா8 சாமீப 6தி அைடத லா எறவா>.

கிாியாவாக) விேசட தீைக ெப->5 சிவNைச அ,யா4 Nைச ெச:
அேப வ,வா:5 சாமீப6தி எ:வ4 எப க.
-------------

ேயாக இலகண இைவெயன!
ேயாக கி8ைல >$தீைக யாகி<ெம:
ேயாகB சமய விேசடேம - ேயாக
இதிற 6-றF கிைசயி- றியான
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தமவ4"5 சா0ப$ தா.

உ) : ேயாக நிைல நி-பா4" உாிய தீ*ைசக) ஒ > இ8ைலயா. ஆனா<
உைமேயாக சமய விேசட தீ*ைசகேளயா. இ@வி ெநறியா ேயாக
ைகவர ெபறி அனவரத தியானைத யCவ அர. அதனா8 சா0ப 6தி
சிதி" எறவா>.

ேயாக4" உாிய தீ*ைசக) சமய விேசடFகளா. இ@ விரடா தியான
ேயாக சிதி". அவ4களைட 6தி சா0பமா எப க.
---------------

தியானைத; சிவபா! ஒ:க திவள

பவ வெமன!
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இதி தைவ யிைச$ெதாைம பாடா:
வதி யறிவத-" வாரா - கைதயர
பாD ெலாகி பலெதாழி< பாFகவ4த
மாD ெலாக வ.
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இ - ) : உடைல ஓாிடதிேல இதி, உடைல ெபா$தி மன ஒைமபா*ட
வதி அறியவராத கைத .ற ேபாகவிடா சிவதிபா- ெச<தி அFேக
ஒF" வண ெச:, இய-றப கமFக) அைனைத அவ4 தமா8
இயறனவாக எண , ஒகவ எ - >.

எேபா கமதி-கீடாக விைனகைள ?க4வதிேல பசபி" உடைல
ஓாிடதிேல இக5ெச:, மனைத ஒைமபதி, ேநா. தியான
6தDயவ-றா8 வதி அறியவராத கைத5 சிவ பா-ெச<தி, நா ெச:
கமFகளைனைத சிவகமFகளாக5 ெச:யி ஆமா அவ4பா8 ஒக வ
எபதா.
--------------

உைம நி5ைட இ"வா என!
ஈFகிைவேய ய8லா Dைச$த நி*ைட ெய8லா ெபாய
தீFகேவ யாக5 ெசம வா8 - பாF"ைடய
ந8லா4 கிைவேய நலமா மறி/ைடைம
இ8லா4 தமேக மி8.
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இ - ) : ஈF" இைவகேள ய8லாம8 ேவ>வைகயா8 இைச$த நி*ைட எபன
அைன ெபா:யானைவகேள; அறி தீைம ெச:வனவா. ைசவசீலFக)
அைம$த ந8லவ4க*" இைவகேள நைம பயபனவா. சிவஞான
ைகவரெபறாதா4" இவ-றா8 ஒ பய இறா எ >.

உைம நி*ைடயாகிய இைவகேள யறி ேவ>வைக யா இய-றபவன
அைன ெபா:யானைவ; அறி  தீைம பயபனவா. ஞானிகC" உாியன
உைம நி*ைடேய. சிவஞான ெபறாதா-" ஒ>மிறா எப க.
-------------
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தK= - அதிகாாிக>
பனாிய ெம:கடா பம* ேபாதைத5
ெசனிேம- ெகாெடா 78 ெச:ேதனா8 - இ$7 ெம:
6த4" ெநBச த6தா ெபா: 3ட4" 3டா"
ெபதைத தீ4" ம* ேப>.
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இ - ) : ெசா8<த-காிய சிவாபவதி- சிற$த பரமாசாாியனாகிய
ெம:கடேதவநாயனாைடய சிவஞான ேபாதைத5 சிரேம-ெகா இ$த
அேபாக ெவபா எற 7ைல5 ெச:ேத. இ$78 சீவ6த4" ேதவா
6தமா". ெபா:யான 3ட4கC" க*,ைன கைள திவ*ேபறா"
எறவா>.

இ$78 சிவஞான ேபாதைத5 சிரேம-ெகா ெச: யப*ட. இ சீவ
6த4" ேதவா6த ேபால இனி ப. 3ட4" மலப$தைத ெக"
திவ*ேபறா எப க.

அ

ேபாக ெவபா /றிய".
/றிய".

----------------
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அ

ேபாக ெவபா ெச*? த/#றி8பகராதி
[ெவபா எ]
எ]

அமவ ேனேனா 149

அளிலய மாமா 203

அ$ விைனைய 187

அைரயைனேபா 24

ஆ->$ தவி 150

அவி சிவதி 205

உ/ விைன 191

அளித கைண 1

க,பா4 தFகCேக 135

அளியி லA$ ம 206

சாிைய" தீைக 213

அறியாைம ேநா:கF 199

சி->யிேர -ற 180

அறி ெபாறியி 18

த/ 6யி$ 188

அறிவா யி$தF 196

நீராகி Nவா: 134

அறிவிதா ெல8லா 71

பனிறவ$ -ற 204

அறிவிதா ெலா> 84

ம$ ேநா: தைன 161

அறிேவ தைவ 198

ம$ேத பிணிைய 173

அறிேவா டறிவா 125

மல6$ தனியா" 166

அ-றா4 தவி 183

மனதினி <-ற 207

அனாதி மயக6யி4 69

விைன ம$தா 181

அனாதி மலெப$த 47

அFகF கச$தF 131

ஆகதா4 தீதா 157

அFகேம யாவி 20

ஆ(-றா4 கி8ைல 2

அB( ெதாழி< 100

ஆணவைத ெநBச 92

அைட$தா4 தவி 184

ஆதDனா- ேறா-ற 97

அணி மலேம யறியாைம 194

ஆவி நிமலேம 174

அவா வா> 136

ஆவி மலேதா 179

அர-ேகா ச>வி 111

ஆவி மலபிணியா 103

அரயி4 ேபாெல> 114

ஆவி யனாதி 148

அ ம$தீச- 153

ஆவி யைனதி" 93

அ$ ம$ைத 163

ஆவி" நகா 41

அ$ 6யிைர 118

ஆவிதா ன-றF கேளா 202

அேவ ெலவ 124

இ5ைச யறி/ெதாழி 88
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இ$தவா றா" 212

கண தைன -ற 81

இதி தைவ 216
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இளி Dைசயா 158
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கவ-றா ேரF 141
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உயி4" மயக 190
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ஊன-> ேபாக 177

சFகதா <-ற 49

ஊ 6யி 117

ச./ேக ய8லா- 22

ஊ 6யி ெமாF 151

சரமசர ெமன 139

எ8லா /யி4" 107

சரமசர ெமன 4

எ8லா ெதாழி< 98

சிவச திைய.ணB 80

எ8லா ெபா*" 25

சிற$த கவி 32

எனதியா ன-றா 209

(த ப,கெமன 77

ஓ*மல மாவி 129

ெசயேல பிறபிறைப5 36
ேச ெபாளைனB 210
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தமா தமெமன 57

நிைலேய மலFகவி 62

தனி" மல6$ 46

நிைறவா 6யிாி 27

த/ கிைச$த 122
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