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பரமாசாாிய &வாமிக0 கடைளயிடளியப1 ெவளியிடெப2ற.
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------------உ
சிவமய
கைர

மனைத உய!தி மனிதைன எ7 வாழைவபன சமய9க0. அைவ அக:,
'ற:, அக'ற:, 'ற 'ற: என நா$வைகயா# ஒ<ெவா7 அ<வாறா#
இப நா. வைகப நி2பன; ம,களி பாிபாக நிைல,. ஏ2ப
வழிகாவன. அவ270 மிக4 சீாிய, அ>பவதி2. மிக ஒதமான சமய
தேனாி$லா4 சிதாத ைசவேம.

சிதாதைசவதி2.ாிய ?$க0 ேவதசிவாகம9க ளா.. அவ270
ேவதைத,கா1@ சிவாகமேம சிறத ஞானசாதன எபைத 'ேவத ப&
அதபா$ ெம# ஆகம' எற ஆேறா! வா,ேக அறி67. சிவாகம9களி
திரட ெவைணயா# விள9.வ ெம#கட சாதிர9க0. அவ2ைற நறாக
ஓதி உண! ெதளி உய!த அ>Cதி4ெச$வ!க0 ததம,. இைறவ
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உ0 நி7ண!தியைத உபேதச உைரயாக அ<வேபா அளி4ெச#தா!க0.
அைவேய படாரசாதிர9க0.

படார எப சிவஞான,களDசிய; படார சாதிர எபசிவஞான,
களDசிய9களாக விள9கிய சிவா >Cதி4 ெச$வ!க0 அளிய திவா,. எபதா.
சாதிர எபத2. ஆைண வழ9கி அதவழி ஒEக4 ெச#
அைனவைர9காப எப ெபாளா. இ படார சாதிர9க0,
உபேதசபரபைரயி$ வகிற மாணா,க!கைள4 சிவெநறிபதி உ#விப;
தி, கயிலாய பரபைர ெம#கடா சததி,ேகா! ெம#D ஞான பாFவாக
விள9கிய / நமசிவாய5!திகளி வழிவகிற திவாவைற ஆதீன
படார4 சநிதிகளாகிய மகாசநிதான9கG, ச9காபிேஷக ெப2ற
ேதசிக5!திகG அளி4ெச#த பதினா. ?$கைள, ெகாட.

அவ270 பனிரடாவ உபேதசெவபா. இ அபலவாண ேதசிக!
அவ!களா$ அளி4ெச#ய ெப2ற ; நா2ப 57 ெவபா,கைள உைடய.
அ, ?ைல4 சிறபி,. :ைறயி$ ெவபா,க0 இர0ளன. இ?I
அைம' சிவா>பவதா$ அறாட ெப7 அFபவ9கைள த
மாணா,க!கG,. உபேதசிபேபால ேநாிைச ெவபாவா$ இயற.
சிவஞானேப2றி2.4 சிவ.ேவ ைணயாதலா$ இ ?@,. சிவ.வாகிய
ஞான .வண,கேம காபாக அைமள. அ உைம
தவ:ைடயாாிய$', ச2. ைவதப1 நடபாாி தனி4சிற', அவைர
இைடவிடா வண9.வா! எ# ேப7, மற 'றெதாழாதா! எ#
மா', :,திகாமி ',திகாமி களி இல,கண:, சிவ.ேவ சிவெனன ெதளிக
எப, ேபதஞான உ0ளவைரயி$ சிவஞான சிதி எ#தா எப, உைம
நிைட உபாயநிைட, ளி ேவ7பா பிற6 உண!தபகிறன. இ7தி
ெவபாவி$ ெதளி6 .வி திவா!ைத ேகட$ ஆதலா$, இத ?ேல /
நமசிவாய5!திகளி தி ேமனியாெமப இ எணி இ'7த2.ாிய.

இபடாரசாதிர ?$களி கைத ெதாிவி,க வத அபி,த! ஒவ!
இ?ைலப2றி,

''1 1 ேதா மனதிைன நி7தி
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Jயதா, கடவ டவ
ெதாெனறி நி7 &ர!,காி தா.
ேசாதியி ஞானைத வழ9க$ 
கள7 உபேத செவ பாவா.''

எ7 .றி0ளா!.

படாரசாதிர 5ல ம 1926 ஆ ஆ1$ சீ!காழி சதாசிவ
:தIயாரவ!களா$ விவ சிேராமணி ப. அ. :தாடவராயபி0ைள
அவ!கைள,ெகா பதிபி,கெப2ற. பி, பதினா. ?$கG தனி
தனிேய பல அறிஞ!களா$ பல பதி',கைள ெப2றன.

ெசதமிKபணி சிவெநறிபணி சிவஞான உபேதச: ெச#வ
திவாவைற ஆதீனதி$ அ<வெபாE விள9கிய விவ சிேராமணிகளாகிய
:னி'9கவ!க0 இதைன தா தா பல ப1க0 ெச# பாராயண
ெச#வதா!க0. அத ஏ பிரதிக0 அைன திவாவைற4 சர&வதி
மஹாI$ விள9கி வகிறன. அவ27ட இதைன ஒ' ேநா,. ேபா பல
பாடேபத9கG சில .றி',கG கிைடதன.

21-வ .மகாசநிதானமாக ஞானMடதம! சிவஞான4ெச9ேகாேலா4& / ல - / &பிரமணிய ேதசிக பரமாசாாிய &வாமிக0 அவ!க0 எ$லா க27
உண வண எளிைமயாக உைர எEவி ெவளியிட ேவ எ7
தி60ள ப2றினா!க0; ஞான4ெச9ேகா$ ஏதிய நா0 :தலாக நவராதிாிைய ,
பராச,தி ஆதிச,தி மேனாமணி இவ!களி வழிபா களாக6, விசயதசமிைய
:மல9கைள ெவ7 :தி யிப எ#த,N1ய ெவ2றிதிநாளாக6 ெகா
டாடேவ எற .றிபா$ ஆக0 ேதா7 திெவெண# ந$%ாி$ /
ெம#கடேதவ நாயனா! சநிதானதிேல மகாபிேடக, மேக&வரCைச எ$லா
நடதி, அதிேல ஒ<ெவா ?லாக ெவளியிட தி 6ள9ெகாடா!க0.
அ<வண இத வி&வாவ& ஆ விசயதசமிதிநாளி$ பதினாகாவமா
நா மலராக இ?$ திதிய பதிபாக ெவளிவகிற.

இத ?@,. வழ,கேபா$ க ெபாழி' விள,க எற அைமபி$ உைர
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எEதெப270ள. இ<6ைர எEத2. ெபாி ைணயாக இதைவ
ெம#கட சாதிர சிதைன உைரகG, சிவஞானேபாத மாபா1ய:மா.

அFபவ தி?லாகிய இத2. அத அள6 அF பவ ெப2ற திவ0
விலாச:ைடயாேர ெச<ைவயாக உைர எEத2. உாியவ!. ஆயிF,
ஆசாாியFைடய அ0 ேநா,க அ1ேயமீ விEதைமயா$ இ4சிவ பணி
அ1ேயனா$ இய9.கிற. இபணியி$ ஈபதி எளிேயைன ஏேழE பிறவியி@
உ#வி,. / நமசிவாய 5!திகளி திவைள வEகிேற. /-ல -/
.மகாசநிதானதி ேபரைள ேபா27கிேற.

இ<6ைரைய ஏ27 ேபரறிஞ!க0 ெபாி ேபா27 வா!களாக. விசயதசமியாகிய
ெவ2றிதிநா0 இத ஆ உைமயான ெவ2றிதிநாளாக 'ற4சமய இ0
நீ9கி ஞானPாிய விள9. நாளாக ஆனைமைய ெபாி மகிK4சிட
ெதாிவி,ெகா0கிேற.

"வாKக அதண! வானவ! ஆனின
QKக த'ன$ ேவதF ஓ9.க
ஆKக தீயெத$ லா அர நாமேம
PKக ைவயக :ய! தீ!கேவ"

திவாவைற

இ9ஙன

25-9- 65

ஆதீன மகாவிவா.
ச. தடபாணி ேதசிக!.

----------------லாசிாிய வரலா

/ அபலவாண ேதசிக! திவிைடமJாிேல பரபைர4 ைசவ ேவளாள! மரபிேல
ேதாறியவ!. இவ! த சி7பிராயதிேலேய திவாவைறபதிைய அைட,
ஞானாசாாியைர அ ற6 நிைல ெப27 ெதா CெடாEகியவ!.
இவைடய சிவஞான அFCதிநிைலைய அறிேத தம,. பி சிதாத
ஞாேனாபேதச ெச# வமா7 பரமாசாாியராக / பDசா,கர ேதசிகரா$ நியமி
தளெப2றவ!. இவ!கG,. :' சிவஞாேனாபேதச ெப274 சிவானத
நிைடயிேல இவத மைறஞான ேதசிக! திவாவ ைறயிேல ஒ
ைதமாத4 &வாதி நாளி$ சிவபாிCரணமாயின!. அத ஞானசமாதியி$ இவ!,
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தி,ேகாயி$ அைம4 சிவI9க பிரதிைட ெச# .பாபிேஷக :தIயன
இய2றி, நாேடா7 Cசி வழி ப வவாராயின!. தைம அைடத
ப,.வ!கG,., .மரபிேல ெப2ற சிவஞானேபாத, சிவஞானசிதியா!,
சிவபிரகாச :தIய ?$கைள ேபாதி4 சிவஞாேனாப ேதச ெச#
விள9கின!.

இவ! சிதாத சாதிர9களி$ அ9க9. இைலமைறகா# ேபா$ மைற கிடத
அெபா0கைள ெய$லா எளி திேல மாணவ! அறி உண!
உ#யேவ எற தி6ள உைடயரா# தம சிவாFபவ: ைண ெச#ய
அவ2றி சாரமாக பல ?$கைள இய2றியளின!. அைவ வமா7 : தசகாாிய,
சமா!,க சிதியா!, சிவா4சிரம ெதளி6, சிதாத பஃெறாைட , சிதாத
சிகாமணி, உபாயநிைட ெவபா , நிைடவிள,க, உபேதசெவபா,
அதிசயமாைல, நம4சிவாயமாைல எF ப ?$களா.

ஒ சமய ைவணவ பிராமண! ஒவ! ஞானேதசிக ராகிய அபலவாணேதசிகைர4
சரணாக வ அைடதா!; உபேதச ெபற விபினா!. ஞானேதசிக! க$வி அறி6
ஒE,க9களி$ சிறத அவைர ந. ேசாதி அறி ைசவ சனியாச: ைந1க
நி!வாண தீைச ெச#, சிவஞாேனாபேதச: ெச#தளின!. பி', ெம#கட
?$கைள தா அளிய தசகாாிய :தIய நா$கைள உபேதசிதன!.
அவ,. தீசாநாமமாக 'உல.ைடய நாயனா!, என ெபய! ெகாதா!.
உல.ைடய நாயனா! சிவஞாேனாபேதச ெப27, ந$ல சிவாFCதி உைடயவ!
ஆனா!. பி', ைசவசிதாத சாதிர, க,கைள உ0ளட,கி
ேதாதிரவ1வமாக த ஞானாசிாிய!மீ ப திவித9கைள இய2றின!.
அ உல.ைடய நாயனா! திவித9க0' என ெபய!ெப27 விள9.வ தாயி27.
உல.ைடய நாயனா! கழிெந1$ என6 அ வழ9கெப7.

உல.ைடய நாயனா! ெச#தளிய திவித9களி$ :த2பா 'மலெமF
தடதி$ கமேச தகதி' எ7 ெதாட9.கிற.

:மா கமைத அைற யண$ ெமாழிெபய! ைரத ?$ :தலா
:த$வழி சா!பா 57 ?2 க :ைறெதாியாமேல கதி
நதேவ ெயE உைரதைன, .வா# நா1ய .ரவைர நபி
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ந2கதி யைடயா உயி!கG, சிர9கி ந2கதி ெகாதிட ேவ14
சிதைன யா,கி பதிப& பாச ெதாிதிட லளிதமா 6ைர
திவ1 நிழ$ மவிட ைவத ேதசிக சிகாமணி நீ கா
ஐதைல அரவி ந1தமா$ ஈைர தாதிய பிறவி ேநா# தவி!த
ஆவ ைறைச அபல வாணா அ1யவ!, கGமா நிதிேய.

எப இ7தி திவித.

/ பDசா,கரேதசிக பரமாசாாிய! பா$ சிவஞாேனாப ேதச: , சிதாத
சாதிர9கG ஞானாசிாியதைம / அபலவாணேதசிகட ெப274
ச9காபிேடக: ெச#ெகா, திவாவைறயிேல சிவானதநிைடயி
I சிவாFCதியி$ உைறத / தசிணா5!தி ேதசிக! தசகாாிய, உபேதச
பஃெறாைட எF இ ஞான ?$கைள அளி4ெச#தா!.

/ அபலவாண ேதசிகாிடதிேல ஞான தீைச சிவ ஞாேனாபேதச: ெப274
சிறத சிவ'ர - ெபாிய பி0ைள எபவ! தம ஞானாசிாிய! மீ
ேதாதிரபாட$களாக ப திெவபா,கைள பா1யளினா!. அைவ
சிவ'ர ெபாியபி0ைள பாட$க0 என வழ9கப. அத மல தவித' என
ெதாட9.வ :த$ திெவபா.

ஆதிேய ெத ைறைச யபலவா ணாெவைன நீ
ேபதமற, N1 நிற ெப2றிதைன - ஓதில
சா,கிரா தீத தமாம லாபமிப
ஆ,. சிவ ேபாகெமன லா.

எற திெவபாவா$ ஆசாாிய! தம,.4 ெச#தளிய பரேமாபகார4 ெசயைல
விள,.கிறா!.
--------------மர வா

கயிலாய பரபைரயி2 சிவஞான ேபாதெநறி கா ெவெண#
பயி$ வா#ைம ெம#கடா சததி,ேகா! ெம#Dஞான பாF வாகி,
.யிலா ெபாழி2றிவா வைறவாK .நம4சி வாய ேதவ
சயிலாதி மர'ைடேயா திமர' நீUழி தைழக மாேதா.
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- / மாதவ4 சிவஞானேயாகிக0.
-----------------உ
சிவமய
 அபலவாண ேதசிக அளிெச!த உபேதச ெவ#பா

உைரத கைண பேதச தைன
விாிெதா பாவி$ விள,க, - கவர$
ஒதாைச நீேய ண!தா வைறெய
அதா நம4சிவாயா.

1

இத ெபா0 : திவாவைறயிக எEதளி யி,கிற தைலவனாகிய
/ பDசா,கரேதசிக5!திகேள! கைணயா$ அ1ேயF,. உைரதளிய
உபேதச9க0 அைனைத ெதா. ஒப2ற பாவாகிய ெவபாவினா2
ெசா$ல, அ1ேய2., க,க0 ஒற பி ஒறாக ெதாட!4சியாக வதG
வண உபகாரைத உ0 நி7 உண!வாயாக எறவா7.

/ நமசிவாயேதசிக5!திகேள ! ேதவாீ! திவளா2 ெசான உபேதச9கைள
ெவபாவா2 ெசா$ல, க,கைள உ0 நி7 உண!தியள ேவ எப
க.

பிறவிேநாைய ேபா,கி ேபாிப Qெட# உபகார 'ாிவதா$ எ அதா'
எறதா. அத - தைத. . ஐவைக பிதாவி$ ஒவராதI அதா எறதா.

உைரத கைண உபேதசதைன எபைத, கைண உைரத உபேதசதைன
என, ெகா N1, கைணயினா$ உைரதளிய உபேதச9கைள என
ெபா0 ெகா0க.

விாி - பாிபாக! மன9ெகா0G வண த அF பவ: ஆகமேம2ேகாG
கா1 விாி எக.

ஒ பா - ஒப2ற :த2பாவாகிய ெவபா . க வர - க,க0 ேகாைவபட
ஒற பி ஒறாகவர. ஒதாைச - உதவி.
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-------------------

தவைடயா இய&
:தி,. 5ல ெமாழி9 .,கிைப
பதி,. 5ல பகம' - 'தி,.
5ல மரெனவ!,. 5லேம ெயறறிவி$
சாலமதி பாேர தவ!.

2

இ - 0 : ?$க0 ெமாழி ஆசாாியனி திவேள :தி,. 5லமா ;
இைறவனிட ெச@த ெப7கிற உய!த பதி,. 5ல ெசா$லபகிற
அபா.; ஞான விைளத2. அ1பைட சிவேமயா ; அத4 சிவ ெபமாேன அாி
பிரமனாதி பத:தியி@0ளவ! அைனவ! கG,. 5லமாவ! ; இதைன அறிவா$
மிக மதி ெதாE.பவ!கேள தவ:ைடயா! ஆவ! எறவா7.

எைணஞான பாிபாக எ#தியிபிF &1,கா ஆசாாிய இ$லாதவழி
:தி சிதியாதா. சனகாதிய!க0 எைண ெபாிய ப1பாளிகளாக இ
:தி சிவஞான: விைளய தசிணா5!தியாகிய பரமாசாாியைன, ெகா
சித ெதளிதைம காக. திஞானசபத! :தலான சா:சித!க. ஊ1
கா1 உண!தி உ#வி,க4 சிவ .வாக எEதளியைத ெபாிய'ராண
தி@ பிறவ270G காக.
பதி - வழிப மனபாிபாகட இைறவ அவன அ1யா! ஆசாாிய
:தIேயாாிட ெச@தெப7 அ'. அ' - மைனவி ம,க0 தா# தைத
:தIய ெதாட!'ைடயா ாிட, காத@ைடயனாத$. அ' உய!த இட உ7தி
ட ெச@தப ேபா பதியாகிற. ஆகேவ அேப பதி,. 5லமா எ7
ெதாிவிதவா7.

பக அ' - ?$களா$ பாரா1, Nறப அ'. உட$ெகா0
உயி!,.ணமாக, Nறப அ' என@மா.

'தி - நிதிய அநிதிய விேவகைத உபW அறி6, எ$லாவ2றி2.
ேமலான பவமதைன அறமா27 பா9கினி$ ஓ9கிய ஞான:மா. அ சிவன0
விைளதா$ அ$ல ஆமாவினிட :கிழா. ஆதலா$, 'தி,. 5ல அர
எனபட.
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எவ!,. - அாி அய :தலான ெசய$ :தலா# இ பவ!கG,.,
அடவிதிேய&ர! :தலான பத:தியி$ நி2பா!கG,.. எவ!,. அரேன 5ல
ஆவ. அவனிட மிேத எ$லா எ$லா: ேதா7வன. எவ எ$லா தத
காரண0 ஓ9க எ$லாைர எ$லாவ2ைற தனக ஓ,கி ஓ#6
அளி,கிறாேனா அவேன 'ன2 பவ தரவ$லவ ; அவேன அவரைனவ!,.
5லமாவ எறவா7. எவ!,. எபத2. இையய அரேன எF எEவாைய
பிF Nக.

இ9ஙன உைம உண பாிபாக சிவதமமாகிய தவதாேனயறி4 சிதியா
எபா!. இதைன மிக ந. மதி ஒE.பவேர தவ! எறா!.
--------------

சிவ ெதாிதெநறிநி)றேல விதி என&
'2றரேவ யா 'கKம திரதா! :
ம2றர6, காட மதிேடா - ச2.ைவ
ஒ1 நட,. :ய!தவ!,. ெமா<வாம$
வி நட பா!,. விதி.

3

இ-0 : உலகினரா$ 'கழப கடமதிர தியான உைடயா!: '2றி@0ள
நாகபா' பட எ, அவ!வழி நி7 ஆ; ம27 அத அர6,. தானாக
ஆட அறி6வ$லைம &ததிர: உேடா ? ச2.நாதைன ஒ1, அவ விட
ெநறியிேல ஒE. தவ உைடயா!, ., ச2.வி உபேதச4சா!' இ$லாம$,
அவைன வி நடபா!,. உ0ள ேவ7பா இேவயா எறவா7.

பா' மதிரதா$ க, மதிரவாதியி வழிேய நடப ேபால
தவ:ைடயவ!க0 ச2.வி ஆைணயி வண உபேதசவழிேய ஊறி
நடபா!க0. .வி
ஆைணையவி நட,க அவ!களா$ இயலா; தFண! 6 &ததிர:
இைமயா எக.
-------------

ச)ைவ வழிப-டவ .ேக சிவஞான விைள0 என&
நீரர6 மதிரதி னி$லா நீதிய$லா
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பா! நர, .ேடா பரம.4 - சீரைள4
சிதிதா!, கேறா சிவஞானD ச2.ைவ
வதிதா!, கேறா வ.

4

இ-0 : தணீாி$ வாE நீ!பா' மதிர,., கபடா ; அ ேபால,
உலகியIேல உழ7 உலேக தானா# அEதி அFபவி,. நீதிய2ற பாமர
ம,கG,.4 சிவ.வி அ0 இ$ைலயா ; சிவனைள4 சிதித ேப!,ேக
சிவ. வா#ப ; அவைன வதைன ெச#தவ!,ேக சிவஞானேப7 உடா
எறவா7.

நாகபாெபா7 மேம மதிரதி வழி நட,.. ஏைனய சாைரபா',
நீ!பா' மதிரதி2., க ப நட,. ப' இய2ைகேய இ$லாதன.
அேபால4 சாிைய கிாிையகளினி7 பாிபாகபடா, ெபாறிணேவ
தானாயEதி ேபாக9கைளேய ெபாி. என >க பாமர!, . பரம.நாத
வா#,கெபறா. 5!தி தல தீ!த :ைறயா# ெதாEதவ!,ேகயறி, ஓ!
வா!ைத ெசால4 ச2. எதி!படா எறவா7.

பா! நர! - உலகேம தா எனமய9கி மல0 அEதி நி2. ம,க0. பரம.
காடாதனெவ$லா கா1 தாடாமைரகா1 தகைண ேத கா
சிவ. .

ச2. வா#,கெப2றா@ அவனளாேல அவறா0 வண9க$ :ைறயாகI
சீரைள4 சிதித$ ஒறாேன சிவஞான விைள எறதா.

ச2. - சிவேன .ெவன, Nறின நதி' ஆகI அபிழபான .நாதனா
எக. .வழிபா ஒறாேன சிவஞான சிதி,கெப7 எபா! 'ச2.ைவ
வதி தா!,கேறா சிவஞான வ' எறா!. வ எF வழ,கா$
சிவஞான எ9கிேதா வப' அ7; Cவினி$ கத
ெபாதியவா7ேபால பாிபாக ெப2ற கால4 சீவF,.0ேள சிவமண
ெவளிபதலளேவ எக .
--------------
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சிவெபமாேன திகாரண1 என&

அாிைய பதிெய றறிவிபா! தைம
பிாிவிதா!, கேறா ந2ேபறா - ெபாியவர
பாததி ேமாக பவாைர நீதாிைய
ேபாதிதா!, ேக நிரய ேபா,..

5

இ-0 : பத:தியினி7 அரேனவலா$ அைனயி! கைள காதG
திமாைல :த$வ எ7 உண!த :2ப ப&ஞானிய!கைள வி
தமனைத பிாிவி பவ!,ேக சா4சியமாகிய :தி சிதி,.; அ9ஙனமறி
எ$லாாிF உய!தவனாகிய சிவெபமாFைடய திவ1 களிேல இைடவிடாத
அ' Cடவ!கைள வி விலகி, திமாேல :த2ெபா0 என ேபாதிதா!,.
நரகேம விைள எறவா7.

தம,ெகன தனி:தைம எ7 இலனாதI அாிைய என வாளாNறி, அநாதி
நிதியமான :E:த2றைம தன,ேகயறி ேவெறவ!,. எ7மி$லாைமயி
'ெபாிய அர' என விேச1 Nறி0ளைம காக.

உைமயான :E:த2கட60 இனாெரன அறியா மய9கி நி2பா!,.
விைளவ மய,க6ண!ேவயாதI :தி எ7 அவ!க. இ$ைலயா. ஆகேவ
பாிபாகபவ மாணவ!கைள அய$ெநறியி$ '.த@, '.த@ நரக
பைத ஊ எறவா7.
----------------

ேமா-சகாமிக-ேக ேமா-ச ஆ என&
ேதம6 காம4 ெசயIரடாD ெச$'தி
காமைரேய நீ, க :தி - காமைரேய
உ2றா! தம,ேக 7:தி நீததைன
ெப2றா!,. :ேடாெம# ேப7.

6

இ - 0 : இனிைம ெபாதிய விப4 ெசய$ இர வைகப. அவ270
ேபாகைத வி' 'திகாமிகைள வி, எ7 எ$லா எWகிற
ேமாசகாமிகைளேய தம,. ஆசாாியனாக அைடதா!கG,ேக ேமாச ஆ.
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ேமாச ஆைசையவி ேபாகைதேய வி'மவ!,. உைமேபறாகிய
ேமாச உேடா ? இ$ைல எறவா7.

காம - ெபா0க0 ேம2ேறா7 ப270ள. அ தF கரண 'வன ேபாக9களி$
விைன,கீடாக4ெச$@ேபா ேபாககாம ஆகிற. 'தி - >க!4சி. அ9ஙன
ெச$@ அறிைவ திவளாF ஆசாாிய உபேதசதாF த
அFபவதாF திபி ேமாசைத விப4ெச#த$ :திகாமமா.
அதைனைடயா! :திகாமிக0. இவ!க0 ேமாசகாமிக0 என6பவ!.
ேமாசகாமிகேக ேமாச ஆ எறவா7.
------------------

திேவட சிவமா என&
ஆகமல பாகேம யானா@ மாகதி
ேமாகமர பாலாக :27மா$ - ேதக
ஒவ1ேவ யானா@ :2றவிக2 பதா$
திேவட மீசெனன ேத7.

7

இ - 0 : எத இ<6ட$ மலகாாிய ஆனா@, இத உடைல இடமாக,ெகா
உயி! ெச# உண!6வ1வாகிய வி' சிவெபமா கணதாக விள9..
சிவெபமா னிட இைடயறா ேபர' ெகாட ேப,. ம2ற உல கிய$
ேபாக9களி$ ப27, ெகாட ேப,. உட$ ஒ வைகயாகேவ ஒதிபிF,
பதி வி' பாச வி' மாகிய ேவ7பாடா$ ெம#யப! ெகாட திேவட
சிவேன என ெதளிக எறவா7.

ேநய மIதவ! ேவடைத அர எனேவ ெதளிக எ பதா. இ<6ட$ மாயாமல
காாியமான. ஆயிF, அதF ளி விைனேபாக9கைள >க ஆமா
இ<6டைலேய அ' ெச#மாயிF, அ<வ' "உடபிF0 உ7ெபா0
கேட'' எறா9.4 சிவபாேல ெச7 இையவதா. ஆதலா$, எத ேதக
திேவடமா; திேவட சிவேன யா எக.
-----------------

ஆ1மா அறிவ3 என&
அ9கேம ெபா$லா வவதமா மாவிெபா#
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ய9கேம ய$ல வறிவா. - அ9கைத
மா2றினா!, கேறா மதியா. ைமய@27
ேத2றினா!, .ேடா ெசய$.

8

இ - 0 : இ<6ட$ மிக, ெகா1ய பிைழகைள உைடய தா. உயிேரா ேதாறி அழி
இய$பினவாகிய உட$ அ7 ; அறி6 வ1வான ; உடIக ப274ெச@
தா அப2றிைன மா2றி உயிைர, ேகாயிலாக, ெகா எEதளியி,கிற
உதமனிட ெச@வேத அறி 6ைடைமயா. மய9கி இத உடேலாப$
ஒைறேய ெதளிதவ!கG,.4 ெச#யலாவெதா ெசய$ உேடா ? இ$ைல
எறவா7.

உட2ப2ைற ஒழி, உயிாினிடமாக, கல விள9. சிவபரெபாளினிட
ப27ைவபேத ஞான எபதா.

தப தவ எறா2 ேபால, அபத - அவத என ேபாIயாயி27; இ &பத
எற ெசா$I எதி!மைற. &பத - ந. ஆ,கபட. அபத - ந. ஆ,க
படாத. இ<6ட$ நர' ேதா@ எ' இைற4சி மாகிய பல தீய
ெபா0களினாேல ஆ,கப0ளைமயா அ9கேம ெபா$லா அவதமா'
எறா!. இ9ஙன அழி ஒழி ெபா0களா ஆ,கபட யா,ைக
நிைலயினத7 ஆகI 'ெபா# அ9க' எறா!. இ<6டேல உயி! எபா!
ேதகாமவாதிக0. அதைன ம74 சடமாகிய இத உட$ உயி! அ7
உண!வதாகிய அறிேவ ஆமாவா என ெதளிதவா7.

அ9கைத மா27தலாவ, இ<6ட$ உயி! நி2பேதா! இட ; இைறவைன
அைட உ#வத2. உதவெப2ற சாதன; சாதனமாைண இதைன ஓ'த$
மிக இறி யைமயாத எ7 ெதளி அ' ெச#த$ . மதி - சிவ ஞான. ைமய$ ஆணவதா$ விைள அDஞான. ேத2 றினா! - பரம$லாைத பரெம7,
&கம$லாதைத4 &க எ7 ெதளித விபாீத ஞானிக0.
---------------

பாசஞான ப4ஞான5க6 அைறைம
ப2ற2ற கேண ப&விள9. ேமலைள
ப27தலா லத ப&6ம7 - .2றம2ற
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:தி,. :ேடா ெமாழி :ட$விக2ப
'தி,ேக வா#,. ெபா0.

9

இ-0 : யா என எF அகப27 'றப27 அ2ற இடதிேல யா ஓ!
ஆமா எF ஞான விள9க ெப7. எ$லாவ27,. ேமலான திவைள
ப27தலா$ யா பிரம எF ப&ஞான: அக@; ெசா$லபகிற Jல
P,.ம காரண எகிற உட$ ேவ7பாக0 அைன :தி நிைலயி$
இ$ைலயா; அைவ ேபாக9கைள >க!த2க வா#,. ெபா0களா
எறவா7.

ப2ற7த$ - ஆமா தைன இதிாிய9களி ேவறாக, காWத$. அஃதாவ
ஆமா இதிாிய9களி வாயிலாக 'லகைள >ககிறெபாE
அ<விதிாிய9க0 தாமா# 'லகைள ந. அEதி அFபவிதேல
ப2ெறனபவ. அ<விதிாிய9கைள தனி ேவறாக, கடேபா தா
உண!த உண!வதாகிய சிெபாெளபதைன அறி. அதைன ப&
விள9.' எபதனா$ அளி4ெச#தா!.

ேம$ அ0 - எ$லாவ2றி2. ேமலதாகிய திவ0. அதைன ப27தலா$
அப&ஞான: அக@ எபதா. ப&ஞானமாவ ஆமா தசி2றறிவினா$
நா பிரம எ7 உண உண!4சி. இதைம நீ9கி திவ1 ஞானேம தானா#
விள9. நிைல :தி,. ஏவா.

ஆமா த பாிபாகதி2. ஏ2ப விைனேபாக9கைள #,. ஞாேற Jல
P,.ம காரண எற உட$ விக2ப9கைள எ#தியி சிவனேள
தானாயி,. நிைலயி$ உட$ ேவ7பா ஒ7 இ$ைலயா. அதைனேய
ெமாழி உட$ விக2ப :தி,. உேடா ' எறளியவா7.

'தி - >க!4சி; அஃதாவ தகம9கைள ைணயாக, ெகா 'வன
ேபாக9களி$ #த$. இத2. உட$ விக2ப இறியைமயாததா.
-------------

ஆ1மாவிட திவ6 விள5கெச!0 உபாய
எனெத7 மி$லைத யாென79 காய
மனெதாறி தேறா மலதா$ - நிைனெவாறி
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அ9க ெமனதா யைடதேபா தேறாெம#
த9.ம ளாக த.

10

இ - 0 : ஆணவமலதி மய,கதா$ உயி! உைறத2 .ாிய Qடாகிய உடைல என
எ7 அதைன யா எ7 மனமான ஒறி உண! நிறதேறா!
அ9ஙன இத இவைக ப2ைற வி மன ஒறி அ9க எ
உைடைமயாக அைடதேபாதேறா நிதியமாகிய திவGடாக இைறவ
உத6வ எறவா7.

இ$ல - Q. ஈ 'றெபா0கைள உண!தி27. இ$லைத எனெதற$ 'றப27 C நி2ற$. உயி! உடேலா ஒறியி,. ேபா தனி ேவறாக
உடைல அறியமாடாைமயா யா எேற உண. அதைனேய 'காய
யாென7 மலதா$ மன ஒறிதேறா ' எறா!. இத க என
எF 'றப2ைற யா எF அகப2ைற தா9கி ஆமா மலதா$
மைற'2றவா2ைற உண!தியதா.

அ9ஙன ெச7 ப2ற27 மன ஒறி, கவிகரண9க ளைன எFைடைம;
யா அவ2றி ேவறாயவ எ7 உண!தேபா, இைவ என,. உைடைமயாத$
ேபால யா இைறவF,.ைடைம எற எண ேதாற திவ0 ஆமாவிட
எ7 நிைலெப7 எபதா.
--------------------

உயி உட)ப) நீ5கி சிவைத அைட0ைற
யாெனற காய ெமனெதற ேபாமல
தானகற தேறா தாி,.9கா$ - ஊனகற
ஆவிேய ேநய மைட மலாதா!,.
பாவிப தேறா பய.

11

இ - 0 : யா எF உடைல என எற ேபா அறியாைமைய த
ஆணவமல அகற அேறா அ9ஙன உைமஞானைததா9. உட2ப27
அகற உயி! , அறியபெபாளாகிய சிவைத அைட எ - 7.

17

பாவிப - சிேவாகபாவைன ெச#வ; அ9ஙன உட2 ப2றக7,
அறியபெபாளாகிய சிவைத அறியாதவ! க.4 சிேவாக பாவைனேய பய
தவதா எறவா7.
----------------

ேதகைத யா1 எ18ேபா என எ18ேபா உளதா அ9யவ ேவபா:
காயேம தானா#, க ேபா தாவிமல
மாயேம ய$லா ம27ேடா - காய
தனதா. ேபா த.:யி ெமாறா#
நிைனவா. மேறா நிைற.

12

இ-0 : எத இ<6டேல தா எF க0ள ேபா உயி! மலதா$
மைற,கபட அறியாைமயாத ல$ல ஞானவ1வாத@ேடா ? உடைல என
எF ேபா அ9ஙன உடைல உைடைமயாக,க உயி உடI ேவறா#
ஒ ெபாளா# உட@Cரணமா# நிைன,க வ அேறா எறவா7.

உடேல தா என எWேபா அறியபடாைமேய வ1வான உயி! , என உட$
எறறிேபா உடI ேவறா# தா சிதாயிபைத உண எப
க. மல மாய - மலதா$ விைளத அறியாைம.
--------------

உயி .ளதா
.ளதா இவைகயிய&க6 இைவ என&
யாெனF9 காய ெமனெத7 ேபாதி
ஊெனாறி நி2. :யிரேறா - தாெனாறி$
நி$லாத ேபா நிைறவாக$ தனிய$பா
இ$லா! ெபாவிய$ ெப ெற.

13

இ - 0 : யாெனன, கதியி,. உடைல எனெத7 - தனி ேவறாக
எணி உயி! அ<6டேலா N1யி,. மேறா ? அத உயி! ஒ ெபாளி$
வியாபகமா# நி2காத ேபா Cரணமா# நி2ற$ அத சிறபிய$பா; அ9ஙன
அறி உடேல தாெனன உட@0 வியாபியமா# நி2ற$ உயிாி ெபாவிய$பா
எ7ண!வாயாக எறவா7.

18

உயி! உடெலா N1 உடேல தானா# ேபாக9கைள >க!வ அத
ெபாவிய$'; உடI ேவறாக Cரண மா# நி2ற$ அத சிறபிய$' எபதா.

யா எF காய என எ7 ேபதி - உயி! தானாகேல எணியி,.
உடைல எனெத7 ேவ7பதி உண! என ேவவன வவிைர,க.

ஊ ஒறி நி2றலாவ தைன உடI ேவறாக உணரா உடேல தா என
மய9கி நி2ற$. அ9ஙன உடலாகிய ஒ70 வியாபகமா# நி$லா எ9.
நிைறத ெபாளாதேல ஆமாவி2.4 சிறபில,கணமா; உட@, .0
நிைறவாத$ ெபாவில,கணமா என ஆமாவி ெபாவிய$' சிறபிய$'
ெதாிவிதவா7.

''யாென79 காய எனெத7 ேபதி" என6 பாட.
-------------

ேதக;ப)ைறவி-: சிவைத சா <த ேபாேத நிைறெவன&
சாயைத ேய2ற த.பளி9. ேபால9க
மாயைத ேய2ற மதியேறா - காயைத
நீதேபா தேறா நிைறவா நிகKசிவைத
ஆ!தேபா தேறா வவ!.

14

இ-0 : ஒ நிறைத4 சா!த பளி9. அநிறேம காட$ ேபால அறி6 உவாகிய
ஆமா உட$ எF மாயைத ஏ270ள அேறா! அ<6யி! உடைல யா
அ$ல என அதைனவிடேபாதேறா நிைறவிைன எ#; அ6மறி4
சிவைத4 சா!த ேபா சிவேமயா எ - 7.

ேதகைத4 சா! ேதகமா# இ,. உயி! சிவைத4 சா! சிவமான ேபாேத
Cரணதைம எ#கிற எபதா.

"பனிற9 கா ப1கேபா$ இதிாிய
தனிறேம கா தைகநிைன - பனிற
ெபா#'லைன ேவ7ண! ெபா# ெபா#யா ெம#கடா
ெம#ெபா. ைதவமா ேவ7"
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எF சிவஞானேபாத ெவபா6 இதைன விள,..
-----------

சிவைத சா <ேதா .ேக நி-ைடயா என&
சீவி,.9 காயD ெசயல2ற ேபாதேறா
ஆவி,. தனிய$ேப யா.மா$ - ேதவைனேய
ஓ1யேப!, கீதா :7நிைட ெயா<வாம$
ெத1யேப!, .ேடா சிவ.

15

இ - 0 : மாயாகாாியமா# விைனேபாக9கைள >க சாதனமாய உட$ ெசயல27
அட9கியேபாதேறா உயி, .4 சிறபிய$' எப உளதா. இநிைல
ேதவேதவனா கிய சிவைன ஒ1யேப!கG,ேக உளதாவதா. இதைகய நிைட
Nடாம$ திதனமாக ஒE.பவ!கG,.4 சிவமா.தைம சிதி,.ேமா?
சிதி,கா எறவா7.

சிவைத4 சா!ேதா!,.4 சிவமா.தைம சிதி,.; அ$லாதா!,. இ$ைலயா
எப க.

காய சீவிதலாவ உயிேரா N1 ேபாக9கைள >க! கம9கைள ஈத$.
இ ஆமாவி ெபா விய$ பா . த ெசயல27 தானறெப7த$
சிறபிய$பா எறவா7. அத2.ாிய உபாயமாவ ேதவைன4 சா! ேதவனாத$.
ெத1ய - க0ள:2ற . ' ெதடா இரா! பணி ெச#யா இரா!' எற
தனிபாட2ப.தி ெதத$ தித$ எF ெபாளதாதைல விள,.வ.
------------

அறிைவ அறிவாேலேய எ!த.=:
எ!த.=: என&
அகளைத ம2ற வகளதா ர$லா$
சகளதா! சார த.ேமா - அக0
நிராமயேம யாமா$ நிராமய2ேக ய$லா$
பராவ:த மாக படா.
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இ-0 : உவ2ற அவாகிய ஞானைத அதைம எ#திய அFCதிமாக0 அறி,
உடெலா N1ய சகலா மா,க0 சா!த$ Nேமா? அவ4சிவ ஞானதானறி
அறியபடாத ; அதைன அ9ஙன அறி6வானவ!கேள அைடய இய@;
ஏைனேயா!,. அ >கரப அ:த ஆகமாடா எறவா7.

ஞானதா$ அறியேவ1ய ஞானவ1வான சிவைத4 சகலாமா,க0 ஒஞா7
அறிய இயலா. சிவ அவ! க. அFபவமாகா எபதா.

அகள - அ. சகள - உ . அ:தமாத$ . >க!4சி,. உாியதாத$.
-------------

பததி - பரதிகளி& நி)பாாிய&
உட2ப.தி ம2ற 6யி!ப.தி ேபத
திடபடா! :தி திறதா! - விடபட
அ9கைத ெயா1 யறிவா! பத:தி4
ச9கதா ெரன த..
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இ-0 : உட@,. உயி,. உளதாகிய ேவறா தைமைய ந. உண!,
உட$ சடேம சிதாகிய உயி ராகா; சிதாகிய உயி! சதசிதாகிய சிவைத4 சா!
எ7 மாறாத ேபாிபதிதேல அத2. உாிய சிற பிய$' எற திடஞான
ெப2றவ!கேள :திப.தி ைய4 சா!தவ!க0; விடத,கனவாகிய
உடைலெபாதி, அதனி7 உயிைர ேவறாக உண! &வ!,காதி இப9
கைள வி'கிறவ!க0, மா$ பிரம :தலான பத:தி, Nடைத4 சா!தவ!க0
எ7 Nறத,கவ!க0 ஆவ! எறவா7.

சிவஞான4 ெச#திைடேயாேர பர:த!; உட2ப27 நீ9கா உண!பவ!க0
பத:த! எறவாறா.

'அ9கைத ேயா1' எப பாடமாயி அ9க0 உயிைர ெபாத4 ெச#
சிவைத உபாசிபவ!க0 காமி யபயைன வி' பத:த! எறளியதாக,
ெகா0க.
------------
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உபேதசட1 அ8பவ அவசிய என&
என&
வாதித காயைத மா2றாம லாசிாிய!
ேபாதித ெத$லா ெபாவிய$பா - ேபதித
அ9கைத மா27 மF,கிரக ஞானதி
ச9கதா @2ற ச!.
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இ - 0 : ஆம வியாபகைத மைற4 &க,க9 களி$ ஈபதி நி2பதான
உடைல இைறவ அ1ெதா 1F,., கிைடத சாதனமாக மா2றாமI,.
ேபா, ஆசாாிய உபேதசிதைவயைன ெபாதைமயா; இ9ஙன
விைன4PழI$ அகபதி நைம ேபாதித உடைல4 சிவபணி,காகேவ
மா27 திவGபாய ஞானி களி ச9கதா$ விைள சரா எறவா7.

சிவ.நாத ெதா,கா1ய அ>பவ நிைலைய, நா அத அ>பவ
ெநறிைடயா! ச9கதிI ெதளி உ#ய ேவ எப க.

காயைத மா27தலாவ விைனேபாக9கைள #ப த2காக எத
இ<6டைல4 சிவபணி,. உாியதா,.த$ ; உண உ,க ப,க, கிைடத
உடைல, சிவ4 சாிைய கிாிைய ேயாக ஞான9கைள இய2ற பழ,.த$.

வாதித காய - சிவபணி ெச# ெசைமறா விைன ேபாக9களிேலேய
அEதி, கைரேயறவிடாதப1 த,கிற உட$. காய சடமாயிF அ த,.
இய$பிலதாயிF ேபா!த ேபா!ைவ ேபால உயிைர மைற நி2கிற எப
உபசார.

ஆசிாிய! - ஆமபாிபாக அறி உடலாதிகளி2 ெச$ @ ப2ைற ஒழி,க6,
சிவ4சா!' எ#தி4 சீ!ெபற6 அ Gபேதச ெச#பவராகிய .நாத!. ேபாதித உபேதசி தனவாகிய :ெபாGைம :திெய# :ைற :தலாயின.

ெபா இய$பா - ஆமா அ>பவதி$ ெகாண! பய எ#தாைமயி
ெபாவைகயா எற.
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ஆகேவ சிவஞானிகேளா Nக; சிவஞான4 ெச#தி கேள ெச#க; அேவ அ9கைத
மா27 சரா எ7 உண!தியவா7.
-------------

ஆ1மாவி1 இவைக நிைலயா& எ! பய1
இய$' ெபாவா யிைசேபா தாவி
அயேல மயலா யைட - இய$'நிைல
தைனேய ேநா,கி2 றதமல மதைன
அனியேம யா,க ப.
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இ-0 : ஆமாவி ெசாXபநிைலயாகிய சிறபிய$' தடதமாகிய ெபாவிய$பாக
ஆமாவினிட விள9. ேபா ஆமா சிவதி ேவறா#, ஆணவைத4 சா!
மய9கி நி2.; த ெசாXபநிைலயாகிய சிவைதேய சா! நி2.மாயி, ஆமா
அைள4 சாராதவண த நிற தைடயாகிய மல அைன ஆமாவி
ேவறாக பிாி,கப எறவா7.

ஆமா ெபதநிைலயி நீ9கி :தி நிைலயி$ நிறா$ ஆணவாதிமல9க0 அக@
எபதா.

ஆவி இய$' ெபாவா# இைச ேபா - உயி! ெபா இய$பா#
ெபாேபா எக. ெபா இய$பாவ இளி$ இளாகி நி2. கேபால
ஆமா மல மாைய க ம9கேளா N1ய ெபதநிைலயி$ அைவேயயா#,
இைறவைன அறியா மய9கி நி2ற$. அ9ஙன நி2. ஆமா தைன 
அறியா தைலவைன அறியா மலைத4 சா!. அதைன அறியா
மலேமயா# தனிைலயி ேவறா# நி2. எபா! ஆவி அயேல மயலா#
அைட' எறளினா!.

இய$' நிைல - சிறபிய$'. அஃதாவ, எ$Iட எ$லா# நி2. கேபால4
சிவைத4 சா! சிவமா# இபவ1வினதா# நி2ப. அ9ஙன நி2. தைட தைட
யாக, காணப தனி ேவறா#, கழி எபதா.
-------------

உபாயநி-ைடயா& பயனி1 என&
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ேகடெலா நா.9 கிைடதேப!, ேககைண
Qைட யைடத$ விேனாதமா - மாடாதா!
Qைட மவ ெவ7நிைட ெச#வத9க4
ேசைடெயப தேறா திட.
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இ - 0 : ேகட$ சிதித$ ெதளித$ நிைடNட$ எகிற நாைக ெப2ற
பாிபாகிகG,ேக திவ0 மயமான Qேபறைடத$ விைளயாடாக
ெபாவதா. இவ2றி நி2கமாடாதா! Q ெப7த2காக பயன2ற
நிைடைய4 ெச#வ உட2பயி2சி அறி ேவ7 யாதா ? பயனி7 எப உ7தி
எறவா7.

ேகட$ :தலான நா. சாதன9களி@ :ைறேய ேத!தா!,கறி,
உபாயநிைட 'ாிவா!,. Qேபறி$ைலயா ெமன ெதளிவிதவா7.

ேகடலாவ, ந2ெபாைள ஆசாாிய உபேதசி,க தா ேகடலா.
'ந2ெபாைள தா ேகட$" எற சிவஞானசிதி வா,. அறிக.

சிதிதலாவ, ஆசாாிய உபேதசிதவ2ைற எணி எணி
தவயபதலா. இதைன ''ஈனமிலா ெபா ளதைன4 சிதித$' எF
சிதியா!.

ெதளிதலாவ, எம,. உ7திைய பய,. உய!ெநறி இேவ என,
கைடபி1த$.
நிைடயாவ, ெதளித நிைலயி$ ப2ற2ற பரமைன ப2றி நி2ற$. இ9ஙனமாய
இத நாைக ெப2ேறாேர Qடைடதிவ!. ஏைனேயா!க0 ெச# நிைடக0
உட2 பயி2சிமாதிரேமயறி பயனி7 எபதா.
------------

சாிைய கிாிையகளி& ேயாக ஒ:5மா
சாிைய கிாிையெயன த9. மிர0
உாியெதா ேயாக ெமா9. - ெதாிய
வமவ!,ேக ெய$லா மதியா மதைன
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பிாிவா!,. :ேட ெம# ேப7.
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இ-0 : சாிைய கிாிைய என உலகி$ த9கிய இர உபாய9கG0
ஞானவாயிலாத2. உாியெதா சிவேயாக அட9.; இதைன உணவா!,ேக
எ$லா ஞானமா; இ<6ைமைய உ0ளவா7 உணரா பிாி நி2பா!,.
உைமேப7 உடாேமா? உடாகா எறவா7.

சாிையயாவ சகளமாகிய Jலவ1ைவ ெபாெள7 உண! காயெதாழி$
மாதிைரயா ஆகமதி விதித வா7 வழிபவ. இ4சாிையெநறி
தாசமா!,கெமன6ப. இதனிய$ைப ,

"தாதமா!, கDசா2றி ச9கரற ேகாயி2
றலமலகி 1ல. தி ெமE,.D சாதி
ேபாகG9 ெகா#C தா!மாைல கணி
'னித2. பலசைம 'கK பா1
தீதி$ தி விள,கி திநத வன:D
ெச# தி ேவட9க டால1ேய ெச#வதி
யா பணி )ெர7 பணிதவ! த பணி
இய27வதி4 சாிைய ெச#ேவா ாீசFல கிப! ''

எF சிதிதிவிததா உண!க.

கிாிையயாவ சாிைய அ1ப வரவர நிகE ப,.வ விேசடதா
>Wண!6ைடயரா#4 சகள நிகளமாகிய P,.ம வ1வேம ெபா0; சகளவ1வ
அதைன வழிபத2. இடமாய திேமனிெய7 இ<வா7 உண! 'றெதாழி
லாF அகெதாழிலாF விதிதவாேற வழிபவதா.

" 'திரமா!, க'கI 'தியவிைர ேபா
'ைகெயாளிமD சனம: :த$ ெகா ைட
&திெச#தா சன5!தி 5!தி மானாD
ேசாதிைய பாவிதா வாகி4 &த
பதியினா ல4சி பரவி ேபா2றி
பாிவிெனா ெமாியி$ வ காாிய: பண$

25

நித@மி, கிாிையயிைன யிய27 ேவா!க0
நிமலற னகிப! நிைன9 காேல''

எF சிதிதிவிததா இதைன உண!க.

ேயாகமாவ அகெதாழிமாதிைரயா ஆைட,. விதிதவாேற வழிபவ.
இ சகமா!,க எனப.

" சகமா!,க 'லெனா,கி தவளி யிரD
சIப27 :4சர :தலாதா ர9க0
அகமா!,க மறிதவ2றி னெபா0க Gண!த9
கைண ேபா# ேமேலறி யல!மதி மடலதி
:கமா!,க வ:டல :ட ேத,கி
:E4ேசாதி நிைனதித :தலாக விைனக0
உகமா!,க வடா9க ேயாக :27
உழத@ழ தவ! சிவற Fவைத ெப7வ! ''

எF சிதிதிவிததா அறிக. ேயாக சாிைய கிாிையகG0
அட9.தலாவ சாிைய கிாிைய இய27 ேபா சிைத சிவைத பிாியா
சா!தி,ைகயாகிய ேயாகைத 'ாி ஆதலா எக.

இ9ஙன சாிைய கிாிையக0 ேயாகமாப1ைய உ0ளப1 உண!வேத ஞானமா
எபா! எ$லா மதியா' எறா!. மதி - ஞான. அதைன பிாிவா!,. - தியான
நிைலயி$ உைம
ஞான உறா சிவைத பிாிவா!,. எக. ெம#ேப7 எ7 நிைலத
:திேப7.
-------------

ேயாக ாிவ எ5ஙன?
எ5ஙன? என&
சமய விேசடெமன த9கியேத தீ,ைக
அைம ெதாழிேலா டைம - இைமெமடா()
உ2றிப ெத9ங F7ெதாழிேலா
ெடாறாக ப2றி நி2ப ெத9ங பக!.
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இ - 0 : சமய விேசட என நில6லகதி$ த9கியேத தீ,ைககளாக அைம. இைவ
கிாிையகேளா ெபா வதா. அ9ஙனமாக , இைம திற,காம$ சிவைத274
சிைத பிாியாதிப எ9ஙன? ெபா கிாிையக ேளா ஒறாக ப2றி
நி2ப எ9ஙன? விள9க, N7க எறவா7.

சமயதீ,ைகயாவ மடப Cைச ெச#, விதி:ைறேய மாணா,கைன
வழிபவி4 சபாத ஓமதா$ &தி ெச#வ. இதனா2 சீட ைசவாசாரதி2.
அதிகாாியாகிறா.

விேசட தீ,ைகயாவ அ9ஙன சமயதீ,ைக ெச# .டதி$ வாகீ&வரைன
வாகீ&வாிைய ஆவாகி, மாணா,க ஆமாைவ4 ச9கார:திைரயா$
வா9கி வாகீ &வர வாகீ&வாிகபதி$ ெச@தி, க!பாதான :தலான
காிையகைள :57 ஆ.திகளா$ ெச# க :தி!த தாக6 பயததாக6
பாவி, .டதினி7 ஆ மாைவ வா9கி மாணா,கன இதயதானதி$
தாபி4 சிவ'திரனாக4 ெச#வ. இதனா$ சிவCைச :தIயவ2றி2.
ேயாகெநறி,. சிவாகம ஓத2. மாணா,க அதிகாாி யாகிறா.
இ<விரேம தீ,ைகக0. இ<விர கிாிைய களாக அைமவன. கிாிையகைள
ேம2ெகா0G ேபா இைம ெகாடாம$ ேயாக 'ாிவ எ9ஙன? தியானமாகிற
ெதாழி ேலா ஒ7 த$ யா9ஙன? என ஆசிாியைன வினாவியவா7 காக.
-----------------

தீ.ைகயி1 பய1 இ என&
சதிநி பாதD சவிதமா மா9கதைன
ஒத சாியாதி ெயா நாகா - :தி நல()
உ2றெதாழி னாகா :7:தி ேயா! நாகா#
ெப2றதேறா தீ,ைகயி ெம# ேப7.
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இ - 0 : சதிநிபாத தீவிரதர தீவிர மத மத தர என நாகா; அவ2ைற
ஒத சாிைய :தலானைவ கG நாகா ; அவ2றா விைள :தி சாேலாக,
சாமீப , சாXப , சா4சிய என நாகா ; இ9ஙன நா$ வைக :திகைள
ெப2றதேறா சிவதீ,ைகயி பய எறவா7.
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சதி நிபாத - சதியி QK4சி. இதனிய$ைப மாபா1 ய 8-  Pதிர
:தலதிகரணதி$ காக.

சாியாதிக0 - சாிைய கிாிைய ேயாக ஞான எபன. அவ270 சாிையயாவ
ஆமா,க0 பாிபாக:திராைமயா சிவைத4 சகளதிேமனியி$ ைவ,
காயெதாழி மாதிைரயா$ ஆகமதி$ விதிதவா7 வழிபத$. இதைன
"நிைலெப7மா7 எWதிேய$'' எF திவாX! தி தாடகதா$ உண!க.

கிாிையயாவ சாிையவழிநிற ப,.வ :தி!4சியினா$ >Wண!6 ெப274 சகள
நிகளமாய அதிP,.ம வ1வேம ெபா0; சகளவ1வ அதைன
வழிபத2கிடமாகிய திேமனி எ7 உண! 'றெதாழிலாF அகெதாழி
லாF வழிபவ.
ேயாகமாவ சாிைய கிாிையகளினிற ப,.வ:தி!4சி யா$ அதி>ப
உண!6ைடயரா#, நிகளமாகிய அதிP,. வ1வேம ெபா0 ; சகள:, சகள
நிகள: அதைன வழிபட2கிடமாகிய திேமனி என ெதளி அகெதாழி
மாதிைரயா விதிதவாேற ஒE.வ.

ஞானமாவ ேயாகெநறியி$ நிற ப,.வ:தி!4சியா உ0ளவா7ண!6 விள9கி,
ச4சிதானதபிழேப ெசாXப. சகள :தIயன உண!த2. வழிபட2. உாிய
திேமனி என ெதளி, காயெதாழி$ மனெதாழி$ இரடைன ைகவி,
ேகட$ :தIய அறி6ெதாழிமாதிைரயா# வழிபவ.

:தி நல 2ற ெதாழி$ நாகாவன : 'றெதாழி@, அகெதாழி@,
'றெதாழி@ அகெதாழி@, அறி6 ெதாழி@மாகிய நா.மா.

:தி நாகாவன : சாேலாக சாமீப சாXப சா4சிய9 களா. இவ2றி
விாி6கைள4 சாதிர ?$களி$ க ெதளிக. இைவேய தீைசயி பயனா
எறப1.
---------------

கிாிையக6 இைறவைன அைடத)காகேவ என&
சமய விேசட த.ஞான ெமன
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உைமெயா பாக ைரத - தைமயவி()
எத2ேகா Qச2 கிைசத ெதாழி ேலா1ைசத9
ெகாத2ேகா ெவாைற ைர.
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இ - 0 : உைமெயாபாகராகிய சிவெபமா, சமய தீைச விேசட தீைச
ஞான அைடத2.வாயிலா என திவா#மல!தளிய. தேனா ெபாத
இ  ேச#ைம,க விலகிேபாத2ேகா அ$ல தம,. ெபாதிய
கிாிையகேளா மவி இைறவைன அவன1 யாைர ஒ1 வாKத2ேகா?
உைரபாயாக எறவா7.

இைறவ சிவாகம9களி$ சமய விேசட தீ,ைகக0 ஞான மைடத2. வாயிலா என
திவா#மல!தளிய த பாிபாக நிைல,. ஏ2ற கிாிையகைள மவி4
சிவெபமாைன4 சா! வாKத2காகேவயறி விலகி வாKத2காக அ7
எபதா.

சமய - சமயதீைச . இ ஆசாரசீல: ைசவ ஒE,க : ெபாதிய சமயி
'திரF,. ஏழாவதா12.0 ெச# வி,க ேவ1ய தீ,ைக. இதனா$ சீட சமய
சீல9க0 ேம2 ெகா0Gத2. சிவாகம9கைள ஓத2. த.தி ெப7வ.

விேசட - கிாிைய, ேயாக: கலத சிவCைச. இதனா$ சீடF,.4 சிவைதேய
சா பயி2சி :திகிற. இைவ இர ஞான கிைடத2. வாயிலாவன.
ஆதI சமய தாF விேசடதாF ஞான த. எறளிய.

உைமெயாபாக! - அF,கிரகேம இல,காக, ெகா அைமயபராக
எEதளியி,. இைறவ! , உைரத. சிவாகம9களி$ ெதாிவித. அைமய
இ எபதி$ உ0ள உைம விகாரதா2ெறா,க. இைறவ ?@, அதைன
அறி ஆம அறி6, இய27 ஆ2ற@, அக4 சாதன9கG, 'ற4சாதன9கG
ெபாத இ எக. எத$ - விலகிேபாத$. ஈச2. இைசத ெதாழி$ இைறவ F,. உவபான ெதாக0. ஓத$ - சிவைதேய இைடவிடா
எணி4 சிவமாதைம எ#த$. ஒைற உைர - இ<விரடF0
பாிபாக:றத,க ஆமா எ#த, கடவ ஒைற உைரபாயாக எபதா.
--------------
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தியானேம ேயாகமா என&
சாதித ேயாகD சமய விேசடமதி$
ேபாதி தட9க ெபாதியதா - ேபதித
தீ,ைகெயப திறா தியானேம ேயாகமதா$
ஏ2.ெம<வி டெமன ெவ.
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இ-0 : ெபாறி 'லகைள அட,கி, மனைத, கா14 சாதித ேயாக அைன
சமய தீைசயிF விேசட தீைசயிF அறி67தி, அவ2றி$ அட9கி இ,க
ெபாதியதா.. இவ2றி ேவறாக ேபதபதிய தீைச எப ஒ
கிாிையயிறா; ஆதலா$, ைதலதாைர ேபால இைடவிடாத தியானேம ேயாகமா.
இ<6ைம எ<விட ெபா ெமன மதிபாயாக எறவா7.

சமயவிேசட9க0 ேயாகைத உ0ளட,கிய ெசய$களா. ேயாகதி ேவறாக
தீைச என ஒ7 இ$ைல. ேயாகேமா தியானமா. எ7 எ9.
ெபாவெதா க இவா எப.

சாதித - இைடY7க0 பல .7,கி அவ2ைற ெவ7, கதிய நிைலைய
எ#த$. ேயாக - இயம நியமாதி எவைக உ7',கGைடயதா# அாிதி
ஆ2றபவ. அதனா$ சாதித ேயாக' எறா!. அதி$ - அத ேயாகதி$.

நாயக ேசவ1 ைதவ சிைத எறா2ேபால எ7 இைடயறாத தியானேம
ேயாகமா எபா! தியானேம ேயாகமா' எறா!க0.
-----------

ேயாகெம1ப இைடயறாதியானேம என&
Yகி திதைன ணராதா ரேறாெம#
ேயாகைத ேவேற ண!வெம# - ேயாக
பிாிதறிவ த7 பிாியா ெதாழிI$
தாிதறிவ தாக த..
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இ - 0 : இ<6ைமைய அறிவினாேல >னிதறிய மாடாதா!, ேயாக இதனி
ேவறான எ7 ேவறாக உண!வ!; ேயாக தியானிபாF தியானி,கபகிற

30

ெபாG ேவ7 எ7 பிாிதறிவத7; தியானிபவF ெபாG ேவற
ெற7 அFபவிதேல ேயாகமா எ - 7.

Yகதா$ ேயாகவிய$ைப உ0ளப1 உணரமாடாதா! ேயாக: தியான: ேவ7
எபா!; உைமயான ேயாக மாவ உயி இைற ஒறா வண
தியானிதேல எப க.

பிாியாெதாழிI2றாிதலாவ திவ1 மறவாத சிைத யினராயி உண!த$.
---------------

உட)ப)றதேல உ#ைமேயாக என&
ேபாதித காய பிாியாம னிைடெயன4
சாதிப ெத$லா தவறேறா - வாதித
காயம2றா லாவி கமர ேபா2கைண
ேநய:2ற தேறா நிைல.
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இ-0 : உயிைர இைறைய ேவ7பதிய உடைலவி நீ9காம$, நா
நிைட N1ேன எப ெத$லா தவறான ெசய$களா; இைறவைன நமி
ேவறாக ைவ வாதி,. மாயா காாியமான தFவகறா$, உயி!
தியானி,கெப7கிற சிவைதேபால திவளாகிற அறியபெபாைள
அறிதFபவிபதேறா எ#த,கடவ தாகிய நிைல எறவா7.

உடேலா N1யி அறிவ அFபவிப நிைடயாகா; உட2ப27
ஒழிதபி உயி! சிவைத ேபால, கைணயாகிற ேஞயைத4 சா!வதேறா
உைம நிைட எப க.

காய பிாிதலாவ உட2ப27 அ7த$. க அர தியானி,கபகிற சிவ.
ேநய - ேஞய எபத திாி'; அறியபெபா0 எப க.
------------

ஆகம அ8பவேம நி-ைட என&
நீதி த நி7D சிவாகமைத
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சாதி தாலேறா த. நிைட - வாதித
அ9கேதா டாவி யரெனறி மாயாத
ச9கேமா நிைட4 ச!.
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இ - 0 : உையான நீதிைய அறைத நிைல ெப7
சிவாகம4ெசெபாைள அFபவதி$ ெகா வதேல நிைடயா ; வாத
'ாித2. உத6 உட$, உயி!, இைற, இைறவைன அைடத2.ாிய உபாய
இவ2ைற ஆராயாத ச9கேமா சரபாைடய நிைடயாவ எ-7.

ஆகமைத அFபவதி$ ெகாணதேல நிைடயா; உடலாதிகைள உ0ளவா7
உண! உயி! இைறைய அைட உபாய9க0 இைவ என ஆராயாத Nடதா$
நிைட உடாகா எபதா.

நீதி தம - நீதி தம:. நீதி - சமய ஒE,க. அற - பதி 'ணிய. ஆயாத ஆராயாத .

சிவாகம9கேள சிவதமைத சிவெநறிைய உல க நிைலெபற4ெச#வன
ஆதI 'நீதி தம நி7 சிவாகம' என ெப2றன.
-------------

உ#ைமநி-ைடயி1 இய&
ெசா$@ சிவாகமதி Pழைன பாராம$
ெவ$@ 'லைன ெவ$லாம$ - ெச$@ெநறி
தைன விைனைய தைலவைன9 காணாம$
மFதேல நிைட வள.

29

இ-0 : சதாசிவ5!தி ெசா$Iயளிய சிவாகமதி Pழ$க0 எ$லாவ2ைற
கணா$ Nட பாராம@, சகலாமா,கைள ெவ7 அ1பதி0ள
விஷய&க9 கைள தா ெவ7 அட,காம@, அைடத2.ாிய ெநறி யாகிய
:தியிைன, அத2. தைடயா0ள விைனகைள , விைனக. அத
நீ,கதி2. ஏ2ப அளதறி ஊ சிவபரெபாைள உ0ளவா7
உணராம@ வாளாயிதேலா சிறத நிைட எறவா7.
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க2க ேவ1ய ஞான ?$கைள, க27, :திைய விபி தைன
தைலவைன தைடகைள நீ,. உபா யைத ெதளி சிவேதா
அநியமாக இதேல சிவேயாகமாகிற நிைடயா எப.

ெசா$@ சிவாகம - ஆமா,க0 உ# வண :ெபாGைமகைள4
ெசா$@கிற ஞான ?$களாகிய சிவாகம9க0. Pழைன - 5லாகம9கG
உபாகம9கG மாகிய அைனைத. பா!த$ - ஆரா#த$. ெச$@ெநறி - கதி.
மFதேல எபதி$ ஏகார வினாவிக வத.
-----------

ஞான& ஓத ஞானநி-ைட ைக=: என&
அறி ப.தி யறிவறிய தாேன
பிறி ப.தி பிறி - ெநறியா.
சமா!,க தா2ேக த.ஞான ?ேலாத$
நமா!,க தா. நல.
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இ - 0 : பாிபாக:2ற ஆமா அறியத,க ?2ப.தி கைள இைறவ திவ0 ைண
ெச#ய அறிவா; அறிமாயி ஆமாைவ வி பிாியத,கனவாகிய
அDஞான :தIயன தாேம அக@; சிறத மா!,கமாகிற சமா!,க மாகிய
ெநறி,க நி2ேபா!,ேக த,க ஞான ?$கைள ஓத$ ெபாவதா. ;
அவ!கேக அ9ஙன ஓத$ நெனறிைய அளி,. எறவா7.
சிவாகம ?ேலாத4 சிவஞான உடா ; சிவஞானேம சமா!,கமாகிய
நெனறிைய பயபதா எப க.

அறி ப.தி : கவி?லறி6 ெகா, ஆமேபாத கழற நிைலயி$
அறியத.வன ?$க0 ; அதைன அ0 உண! ெநறிநி7 அறிவா அறிய,
மாயாகாாியமான தF கரண 'வன ேபாக9களி@0ள ப27 நீ9. எபா!
'அறிவா$ அறி ப.தி அறிய பிறிப.தி தாேன பிறி' எறா! .
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சமா!,க - ஞானெநறி. 'ஞானெநறி நி$லா! ஞான C எபய'
எபா!களாதI ஞானெநறி நி2பா!,. ஞான ?$ ஓத$ பய தவதா
எறளி4ெச#தவா7.
------------

உ#ைமேயாக இ என&
பாத, ேக2ற பணிபல6D ெச#மலD
ேசதிதா!, கேறா திடமா. - நீதி
நைடேய நடதரைன நணிெய7 நீ9கா
தைடேய சமாதி4 ச!.
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இ - 0 : சிவ.நாத திவ1க. ஏ2'ைடதான ெதாக0 பலவ2ைற
ெச#, மலவIைய வா1ன ேப!கேக உ7தியான உைமஞான உடா;
சிவாக ம9களி2Nறப0ள நீதி ெநறி,க ேணெயாEகி4 சிவ ெபமாைன
இைடயறா சிதி4 சிதைனயா$ நWகி, அவைரவி எ7 பிாியா
விள9.வதாய தைடைய ஏ2பதி,ெகா0Gதேல சிவசமாதியி சரபாடா
எறவா7.

சிவாகம9க0 விதிதவண ஒEகி4 சிவைத4 சா! பிாியாேத Nடாேத
N1வாKதேல சிவசமாதியா எப க.

பாத - ஆசாாிய திவ1. சாிைய :தலான நிைல என@ மா. பணி பல6
ெச#தலாவ ஆலயவழிபா சிவCைச சிவதியான :தலான ெதாகைள4
ெச#த$.

மல ேசதித$ - மலைத ெவத$. ெவதலாவ ெசபி2களி' ேபால
ஆமாைவ அநாதிேய மைற0ள ஆணவமலைத, அத வைமைய
வாடவ ேம@ மைறபிைன4 ெச# மாயாமலைத, கமமலைத
வI.ற4ெச#த$.

திட - சிவேயாக உ7திபத$. எ7 நீ9கா தைட - எ7 இைறவைன
விபிாியாத தைட. சமாதி4 ச! - சமாதியிக உ0ள சாம!திய.
-------------

34

தீ.ைக0 Aைச0ேம நிைலயான பய1 தவன என&
தீ,ைகதன, .2ற ெசய$பல6D ெச#மல
நீ,.தேல யேறா நிைலயா. - பா,கியமா
Cைசயி ேம ேமாக 'ண!ப$லா ம27ேமா!
ஆைசயிேம @ேடா வர.
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இ - 0 : மடபCமி பாீைச :த$ யாக விச!ஜன ஈறான ெசய$க0 பலவ2ைற
ஆசாாிய சதிநிபாத வரெப2ற சீடF,.4 ெச# ஆணவமலைத அக27தேல
நிைலேபறானதா; பா,கிய ேபால அைடயத,க ேப7கG சிறததான Cைசயி
ேம$ ேமாக ைவ அCைசைய ெபாவத$லாம$ ேவெறாற ேம$
ஆைசைவபதா$ அரன0 உடாேமா? இ$ைல எறவா7.

தீ,ைக - மலைத, ெக ஞானைத, ெகாப. தீ,ைக 5வைகபதI
அவ2றி2.ாிய கிாிையகளாவன மடபCமிைய ஆ#த$ :தலாக யாகைத
அF'த[றாக உ0ள பலெசய$களா. இவ2றி :ைறைய விதிைய
பததிகளி$ பர,க,காணலா.

பா,கியமா Cைச - ஆமாவி2. ெபDெச$வமான Cைச. ேமாக 'ண!' ஆைசைவத$. ம27ேமாராைச - ெபாறிக. விஷயமான ேபாக9களி$
இ4ைசெகா0Gத$. வர உேடா என பிாி ேமலான :தி உலகமான
உேடா என@மா. அர எற அரனைள .
-----------

அவித பாவைனயா1 ம-: அரைனயைடத& ஒ#ணா என&
Cைச தியான ெபா ெதாழிலைன
ேநசிதா!, கேறா நிைலயா. - ேத&2ற
அ விதேதா டைடவெத$லா நேமனி
'தியிேம @2ற ெபா0.
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இ - 0 : ஞானவிள,க ெப2றதான அவித பாவைன யாம சிவைத
அைடேவ எபெத$லா, ந$ல உடெலா ஆமா 'தி பWதலா$ உ2ற
பயேனயறி உைமயாகா; ஆதலா$ Cைச தியான :தலான ஏ2ற கிாிையகைள
உைமயி$ ேநசிதவ!கG,ேக சிவைத4 சாத$ நிைலைடயதா. எறவா7.

35

அவிதபாவைன. உடெலா N1ய உயிாி உண!6 வழிவத அFபவ. அ
உைமயான சிவேப7 ஆகா; பாவைனேய ; Cைச தியான :தIயன ெச#யி
உைம4 சிவேப7 உளதா எப க.

இ$லறதானாயி PாியCைச :த$ சேட&ரCைச வைரயி@, றவியாயி
பிராணாயாம :த$ .தியான வைர0ள ஞானCைச ெச#யத,க.
ஆதலா$ Cைச,
C :தIய சான9கைள, ெகா இய2றபவ.

தியான - மன0 மேகசைன நிைன எ$லா4 சாத ன9கைள மனதாேன
அைம மனதாேன வழிப மேகசைனேய எணியித$.

ேத&2ற அவித - ப&ஞானதா விைளத நாேன பிரம எF ஞான. இத
ஞான உயி! உடெலா N1யவழி உளதாவதாய உண!6. இதைனேய
'நேமனி'தி' எறளின!. உட$ நீ9க உயி! உணதைமயிழ,..
Cைச:தIயவ2றா$ விைளத ேசாகபாவைன நிைலதி,.. ஆதலா$ அேவ
சிறத எப விள,கெப2ற.
--------------

கைண க)Bசர.க1 என&
க2பிப ெத$லா9 கைணவ1 வ$லா
க2பிப த$ல கைண நல - அ2'தமா#
ேபா,.வ  ேபா,கி ேபாகா ெபாளறிவி$
ஆ,.வேத நிைட, கழ..
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இ-0 : ந :ேன இ க2பிப கைணவ1 வாகிய சிவ.நாதேனய$லா,
க2பி,கெப7 தைமய த7 திவளிப; க2பிபவ க2பி,க அத
வண மிதலாகிய நிைட,. அழ. , நமிட ேபா,கத,கன வாகிய மலமாயா
கம9கைள ேபா,கி நமறிவிகேண எ7 அழியாெபாளாகிய சிவைத
விள9க4 ெச#தேல எறவா7.
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திவளிப Cவினி$ கத ெபாதியவா7ேபால4 சீவF,.0ேள சிவ.வி
உபேதசதா$ விைளவேதயறி4 ெசா$I,ெகாப அ7. ஆதலா$, உைம
நிைட,. அழகாவ ேபா,கேவ1ய மல மாயாதிகைள ேபா,கி
ேபாகெபாளாகிய பரசிவைத அறிவிக ஆ,.தலா எப க.

உைற0 வாG .ட0 விள,. ேபால இ எ7 எ,காட ஒணாத
அ' ேபால, கைணயிப: அFபவதா அறிவதறி ெபாறிகG,.
'லனாகாத எபா! 'க2பிப அ$ல கைண நல' எறளின!.

ஆணவ தா கலதைமைய ஆமா6 அறிய ஒணா ம$ எ9ஙன இதேதா
அ9ஙனேம ேபான ெதாியாம$ 'விள,.'க இ0 மா#தா9.' ெக ஆதI
அ2'த மா# ேபா,.வ ேபா,கி' எறளியவாறா.

ேபாகாெபா0 - மனதிைட மனியமனாதI சிவ ேபாகெபா0
எனபட. சிவ விள9. இட ெம# ய1யா!களி உைமஞானதி$
ஆதI அறிவி$ ஆ, .வ' எறா!.
------------------

ஞானவழ.கதி1 இல.கண
&தி. வா,.4 &வாFபவ ெமாற
ம6வேத ஞான வழ, கா. - &தி
அைடயாம$ நிைட யைடவெத$லா :தி
தைடயா. ெமன த..
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இ - 0 : &தி, . உபேதச, த அFபவ இத 57 ெபாத அைடவேத
ஞான வழ,கமா; &தி ைய ப1,காம$ நிைட Nவ அைன :தி எ#
த2. தைடயா. எறவா7.

&தி, .வா!ைத , அFபவ 57 ஒ7பட உண!ேவ ஞானவழ,க ஆ;
அ9ஙனமறி, க 51 இத$ நிைடயாகா எப க.
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&தி - ேவத. அதாவ, சிவஞானைத பயபன வாகிய ஞான ?$க0. அைவ
இைறவ ?$களாகிய ேவதெமா ெம# ஆகம9களா.

.வா,. - சீடFைடய மல மாயா கம9க0 நீ9.த2 காக ஆசாாிய
உபேதசி,. உபேதச கைலகG, மதிர கைலகG, ததிர கைலகGமா.

&வாFபவ - ேவதாகம9கைள ஓதி உண! . உபேதச ேக, சிதி
ெதளி தனFபவதி2 காடலாகிய உைமண!6.

ேம2Nறிய இ57 ஒத இடதிேல உளதாவ சிவஞான. இ57
ஒ<வாவிட உளதா. நிைட :தி,. தைடயாேமயறி பய அளியா
எபதா.
--------------

ஆகமஞான அவசிய என&
அளைவெயா 5றா மறிெபாG, காவி
உளவறிவா!, ேகதளைவ ேயா - ெமௗவறி
அ,க9 கத லைடயா ந$ லாகமதி
ப,க:மி றாேம2 பE.
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இ - 0 : சாதி அறி ெபாG,. இறியைம யாத அளைவக0 5றா ;
உயி,.யிராகிய சிவைத, ப2றி நி2பனவாகிய மல9கைள
அறிய@7வா!க. த,க அளைவ எ? ெசா$@ பா!,கலா; பயிலபடாத ஆகம
?$களி ப,க: ேபாகாராயி ெம0ள அறிய பவதாகிய பDசா,கர9கைள
எWத$ .2றமா எ-7.

சிவஞான4ெச#தி உைடயா!,ேக அ,கர9க0 .2றம2ற ஞானைத த, பிறவி
அ7,. உபாயமா எப க.

அளைவ 5றாவன : ஆகம:, அFமான:, காசி மா. ஒ ெபாைள
ணிய இத 57 இறியைம யாதன எப.
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ஆவி உள - உயிைர, கல உ0ளன6, உயிைர அநாதிேய ப2றி உ0ளன6
ஆகிய இைற, பாச9க0. உயிைர, கல உயி!,.யிராக இ அறியபடாத
இைற. உயிைர4 சா! இளா# அறியபடாத மல. இ<விரைட ஆகம
அளைவயா உண! ெதளித$ ஏைனய இர அளைவகைள சாதித2.
அ1பைடயா எ7 அறிவிதவா7.

அ,க - அ,கர9க0. அைவ திைவெதE,க0. ஆகமஞான இ$லாதா!
திைவெதEதி உைமைய உணரமாடா மய9.வ!. அ9ஙன
உணவாராயிF
திாிபாக உண! .2றபவ! எபதா.
------------

நி-ைட சமாதிகளி1 ேவ)ைம இைவ என&
:தியேதா! ெச# :தனிைனபா ெர$லா!,.
சதயேம யி$ைல த.நிைட - இத ?$
வதிதா!, கேறா ம6D சமாதியைத4
சதியா!, ேகதா. தா.
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இ - 0 : :திய ஒ பாட2க உ0ள :தலளைவைய நிைனபவ!களைனவ!,.
நிைட ைக N; சேதகேம யி$ைல; இத ?ைல வதித ேப!,.4 சமாதி
ைகN; இத ?ைல4 ேசராதவ!க. என பய விைள ? எ - 7.

ஆகம அளைவைய அறிதவ!க. ஆகமஞானதா$ நிைட N. அFபவ
N7 இ?ைல உண!தவ!,. நிைடயி :தி!த நிைலயாகிய சமாதி ைகN
எபதா.

:தியேதா! ெச#0 : அளைவ ஒ 5றா அறிெபா G,.' எபதி$
:னதாகிய ஆகம. ஆகம9க0 - சிவ ஞானைத பயபி,. இைறவ ?$க0.
ஆகம9கைள ஓதி நிைட உளதா எப.

சதய - சேதக எபத மXஉ.
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இத ?$ - உபேதசவழி நி7 ெதளி அFபவ N7 இத அFபவ ?$.
வதித$ - வண9க@ வாK த@ ஆகிய &வாFபவ ேசத$.

நிைட - மன 'ற ேபாகா அறிெபாளாகிய சிவ ைத ப2றியித$. சமாதி அநிைல :தி! தFண! வ27 ஆனதாFபவதி$ அEதியி,ைக.
----------

உட)ப)ற)றேபா சிவ Aரணமா! விள5 என&
வா,. மன, காய மவா வறி6ைமய$
ஆ,ைக27 நி2பா!,ககபேமா - நீ,கமிலா,
காயம7 ேபா கமர ேபாலாவி
ேநய:7 மேற நிைற.
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இ - 0 : திாிகரண9கைள ெபாதி ஆமா மய,. தைமயதான உடைல
ெபாதி ேதகேம நாென7 மய9கி நி2. ேபா சிவ ெவளிபேமா?
ெவளிபடா. உாியகாலவைர நீ9காத உட$ QKத கால, தியான
ெபாளாய சிவ ேபால , ஆமா Cரணமா# அறியப ெபாளாகிய சிவைத
ெபா அேற ! எறவா7.

ஆமா உடெலா சா! ெபாறி 'லகளி வய ப மய9கி நி2. ேபா
சிவதாிசன சிதியா. உடலற உயி! பாிCரணமா# பரைத4 சா எப
க.

அறி6 - அறிதைமயதாகிய ஆமா. ைமய$ - மய, க. வா,. மன,காய
மவா அறி6 எபத2. இத :, கரண9கேளா Nடா தாேனயறி
அறி6வ1வான சிவ என@மா. மய,க ெபாதிய உடைல ெபாதியி
பா!,.4 சிவ 'லபடா என, க,ெகா0க.

நீ,கமிலா, காய எற உபசார. விைனளவழி தைள நீ9காத உட$ எற
அளவி$ நீ9காைம,. எ$ைல ெகா0க.

க அர - எ7 தியானெபாளாகேவயி,. உண!6வ1வான சிவ.
ேநய: ேஞய எபத மXஉ-.
-----------
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மலபாிபாக ெப)றா - ெபறாதா இய&க6
YகமF ேபாகெமன ேவாாிடா :மல9க0
பாக படாதா!,. படா!,. - ஆக:ற
படா!, .பாய பக! ?ேலா Uகித$
விடா!,கFேபாக Q.
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இ-0 : :மல9க0 பாிபாகபடாதா!,. பாிபாக படா!,. உளவாய
உபாய9க0 Yக அFேபாக என இரடா; அவ270 உடெலா ெபாதிய
பாி பாக உறாதா!,. ஞான ெப7த2.ாிய உபாய சிவாக மேதா தமறிவா
ஊகிதலா; ேதகப2ைற விட வ!,. உபாய அFேபாக ஆ; அதபய
Qடா எறவா7.

மலபாிபாக ெப2றா!,. அFபவ:, ெபறாதா!,. ?லறிேவா Yக:
உபாய9களா எப க.

மலபாிபாகமாவ மல தன ச,தி ேத#த2.ாிய ைண, காரண9க0
எ$லாவ2ேறா Nதலா. Yக - அ>மா னிதறித$ . கடைத ைணயாக,
ெகா இஃ இ< வாறா என, காணாதைத தமறிவி க2பைனயா$
அறித$.

அFேபாக - தமறிவி$ உண! ெதளித$. ஆகேவ அ>பவதா விைளவ
Q1ப எறாராயி27.
------------

கவிகரண5கைள; ெபா<தாதவேர 4க என&
:திெயன ம2ெறாைற ப2றி :ய$வெத$லா
'திய2ற தேறா 'க@9கா$ - சித:2ற9
ேகாயாத ப 7வி,. ேதகைத
ேதாயா தவேர &க!.
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இ - 0 : Qேபெற7 எைத எைதேயா ெசா$I அதைன அைடய :ய@வெத$லா
மதிய2ற ெசயலா; ெசா$@ மிட மன ெபாதி0ள, ஓயாத பதி2.
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உைறவிடமானமாகிய உடைல ெபாதாதவ!களேறா &கவ1வின!
எறவா7.

ேதகப27 விடவேர ஆனதவ1வமான ஆமா,க0 எறதா.

உடI$ ப27,ெகா இைரேத1திாி அவ!க0 Q1ப ெப2றவராகா!
எறவா7.
---------

சிவஞானைத; ெபா<தி சிவேமயானவ 4க என&
சமா!,க ெமன த.?ைல ேயாதியத
'மா!,க ெம$லா 'றபா,கி - நமா!,க
சா!தறிைவ4 சா! த.C ரணமாக
ேதா#தேபா ரேறா &க!.
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இ-0 : சிவஞானைத பய,. சிவாக ?$கைள ஓதி, அதனா$ ஆமா ப&ேபாத
:ைனபா$ ெச7 ப27 'ெனறியதனி2 ெச$@ 'திைய அக2றி, ந$ல
ெநறியா கிய உைம4 சாிையயாதிகைள4 சா!, சிவஞானைத ெபாதி,
எ9. நிைறத ெபாளாக4 சிவைத4 சா! தவ!கேள ஆனத வ1வினராவ!
எறவா7.

சிவஞானதா$ சிவைத4 சா! எ9. நிைறவான வ!கேள :திெய#திேனா!
எப க.

சிவ ேவற27 நி7 உண அ>பவஞான மாதிைர யா விள9.வதாகலா,
அறிைவ4 சா! த.Cரண மாக ேதா#த ேபேர &க! என வI7தெப2ற.
-----------

சிவAைசெச!பவ கேள ஆன<தவ3வெரன&
ஆக:2றா!, ெக$லா ெபா# ய9க:2ற ம9ைகய!க0
ேபாக:2ற த$லா2 ெபாGேடா - ேமாக
தணிதாைன ேநா,கி த. Cைச ெச#ய
ணிதேப ரேறா &க!.
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இ - 0 : உடெலா ெபாதி அ<விபைதேய ெபாி ெதன,கதி அைலபவ!க.
எ$லா நிைலயாைமையைடய உடைல ெபாதிய மாத! ேபாகைத
அைடதல$லாம$ ேவ7 அைடயத,க நிைலயான ெபா0 ஒ7 உேடா ? ஒ
ெபாளிF ப2றி$லாதாF, மய,க6ண!வ2றவF மான இைறவைன4 சா!,
த,க சிவCைசைய4 ெச#ய ணித ேப!கேள &கவ1வின! எறவா7.

மாத! ேபாகைத வி4 சிவேபாகைத விபி4 சிவ Cைச ெச#பவ!கேள
ஆனதவ1வின! எப க.

ஆக - ெபாறிகG,. விதளி,க உைழ,. உட$. ெபா# அ9க - கதிைன,
கவ அழகாக , கணாக, நகிலாக, இைடயாக, அ$.லாக, ெதாைடயாக இ
பி, 5 ெநகிK சாி உட$ . ேமாக - கட ெபாேள கதி என மய9.
மய,கஞான. அ இைறவ2. எ7 இறாதI, ேமாக தணிதாைன
எற.

சிவCைச ெச#த2. உளவா இைடY7க0 பலவாதI Cைச ெச#ய
ணி6ேவ எபா! ணிதேபரேறா &க!' எறா!.
----------

உபேதசெவ#பா சிவவி1 திேமனி என&
ெசDெசாலா னிFைரைய4 ேச!ேதனறி6ைடைம
ெநDசைடவ தாக நிைனதளாD - ெசDசைடேச!
ெம#யா 6பேதச ெவபாேவ நீயாெம
ஐயா நம4சிவாயா.
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இ-0 : எ தைலவேன! நமசிவாய .நாதேன! ேதவாீ ைடய திவா,காகிய
உபேதச9கைள4 சிவஞான அ1ேய மன0 ெபாவதாக எணி4 ெசD
ெசா2களினாேல ேச! ஒ மாைலயாக4 சைமேத; சிவத சைடைய ைடய
உைமெபாளானவேன! உபேதச ெவபாேவ ேதவாீ! எறவா7.

43

அ1ேய2.4 சிவஞான &ர,க ேவ1 திவேள யான நி உபேதச9கைள4
ெசDெசா2களா$ பா!ேத ஆதலா$ இ<6பேதச ெவபா ேதவாீ!
தி6ேவயா எப க.

ெசDெசா$, ஆ,க4ெசா$, .றி'4ெசா$ எF ெசா$ வைக 5றF0 ேநாிய
ெபாைள உண! ெசா$ ெசD ெசா$லா. சிவஞானைத4
ெசDெசா$லாலறி, ஆ.ெபய! :தIய ஆ,க4ெசா$லாF, மைற
ெமாழிகிளவி :தIய வாகிய .றி'4ெசா$லாF உண!த$ மரபறாதI
ெசDெசாலா$ ேச!ேத' எறளியவாறா.

அறி6ைடைம எற சிவஞான ெப2றைமயா. அ ெநDசைடதலாவ மலாி
க மண ேபால4 சீவF,.0 சிவஞான கமழ இத$.

சிவ.நாதேன உபேதசமா எபதைன 'ெதளி6 . வி திவா!ைத ேகட$,
ெதளி6 .6 சிதித$ தாேன" எபதனாF ெதளிக.
-----------

லளிய சிவநாத1
உபேதச ெவபா நா2 ப 5 7#
உபேதச மாக 6ைரதா - உபேதச
பணா வ ைறயி2 பண பலவாண
கணா ர:தா#, கல.
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இ - 0 : உபேதச 'ாிகிற திவாவைற,க எEதளி0ள அழேக
வ1வான / அபலவாண ேதசிக 5!திக0, அ1ேயFைடய கணிைறத
அ:தமா# எ Fட கலதி உபேதசெவபா நா2ப 5ைற
அ1ேய உ#த2.ாிய உபேதச6ைரயாக அளி4ெச#தா எறவா7.

காசி,. இனியனா#, கட க நிைறத இைப எ#தI கணார :தா#'
எறதா.
-------------

இன ெப7ேம ெயம,கி< விெசவி

44

மன ெப7ம பலவாண - ெபானா
வைறேம2 ெச#த 6பேதச ெவபா
45

ெதா ைறைய, ேகைகயினா2 PK.

இ-0 : நிைலேப2றிைனெப2ற அழகிய அபலவாண ேதசிக!, ெபா ேபா@
ேபா2றத,க திவாவைற, த எEதளி, என,. வழ9கிய உபேதச
ெவபாவாகிய ஞானெநறியிைன ெதாகிற ைறைய ஆ# ேகைகயினா$
எம,. இ<வி ெசவிகG மீள6 இேப2றிைனெப7ேம எறவா7.

மீ ேக. திவ0வா#பிைன எ#ேமா எ7 விய Nறியவா7.

உபேதச ெவ#பா )றிய
-------------உபேதச ெவ#பா ெச!06 த)றி;பகராதி
(ெவ#பா எ#)
எ#)
அகளைதம2ற 16

ேகடெலா நா 20

அ9கேமெபா$லா 8

சதிநிபாதD 23

அாிையபதிெய 5

சமயவிேசட 24

அளைவெயா 36

சமய விேசட 22

அறி ப.தி 30

சாிையகிாிைய 21

ஆகமலபாகேம 7

சமா!,கெமன 41

ஆக:2றா!,ெக$ 42

சாதிதேயாகD 25

இய$' ெபாவா 19

சாயைதேய2ற 14

இன ெப7ேம 45

சீவி,.காயD 15

உட2ப.தி ம2ற 17

&தி.வா,. 35

உபேதசெவபா 44

ெசDெசாலானி 43

உைரதகைண 1

ெசா$@Dசிவாகம 29

எனெத7மி$ல 10

தீ,ைகதன,.2ற 32

க2பிபெத$லா 34

ேதம6காம4 6

காயேம தானா# 12

நீதித 28
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நீரர6மதிர 4

:தியேதா!ெச# 37
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