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இஃ� தி�*கயிலாய பர�பைர� தி�வாவ��ைற ஆதீன� 29-வ� +�மகா 

ச,நிதான� �-ல-� %�பிரமணிய ேதசிக பரமாசாாிய %வாமிக� 

க#டைளயி#ட�ளியப. ெவளியிட�ெப0ற�. 

தி�வாவ��ைற ஆதீன� 

1959. 

ெவளி1� எ� 132 

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

சிவமய� தி�3சி0ற�பல� 

 

� மர! வா"�#� மர! வா"�#� மர! வா"�#� மர! வா"�#    

 

 கயிலாய பர�பைரயி4 சிவஞான 

         ேபாதெநறி கா#�� ெவ�ெண5 

 பயி4வா5ைம ெம5க�டா� ச,ததி*ேகா� 

         ெம56ஞான பா8 வாகி* 

 +யிலா�� ெபாழி4 தி�வா வ� �ைறவா: 

         +�நம3சி வாய ேதவ� 

 சயிலாதி மர;ைடேயா� தி�மர; 

         நீ<ழி தைழக மாேதா. 

           -- மாதவ3சிவஞானேயாகிக�. 

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

$க%ைர$க%ைர$க%ைர$க%ைர    

 

ப�டார�, மிக� பழைமயான தமி:3ெசா4. க�=ல� தி0+ வழ�கி வ�வ�. 

பாிபாட>?� (11:123) இ3ெசா4 லா#சி உ�ள�. இதைன* கள6சிய� என@� 

வழ�கலா�. மணிவாசக� ெப�,தைக "$லப�டார� வழ�+கி�றா� வ,� 



A,�ாிைன' எ�B அ�ளி3ெச5கிறா�க�. ஆகேவ இ3ெசா4 அறி@*க�=ல�ைத 

உண��தி, பி� அறி@* க�=லமாக விள�+� ஆசாாிய$��திகைள�� 

அறிவி�பதாயி0B. 

 

ெமாழி*கா:�பி�றி* க���ய�@*ேக மதி�;*ெகா��� வ,த கால�தி4 

தமி:3ெசா4 பிறெமாழிகளி?�, பிறெமாழி3 ெசா0க� தமிழி?� விரவி 

வழ�கிவரலாயின. அ�ப. வழ�கி வ��ேபா� அ,த,த ெமாழிகC*+ உாிய 

சிற�ெபா> கைள� ெப0B� ெபறாம?� வழ�+வ� இய4; தாேன! ப�ட� + 

ஆர� = ப�டார�. ப�ட� - ெபா��க�. உலக� உல+ எ� அ�+ைற,� 

வழ�+த4 ேபால� ப�ட� எ�ப� ப�� எ� அ� வி+தி +ைற,� 

வழ�+வதாயி0B. ஆர� - ஆ�தைல�ைடய�. ஆ�த4 - நிைறத4. அ�வி+தி 

விைனAத0 ெபா�ைள உண����. ப�டார� எ�ப�, ெபா��க� நிைறதைல-

�ைடய� எ�ற காரண� ப0றி* க�=ல��*+�, அறி@*க�=லமாக விள�+� 

ஆசாாிய8*+� ெபயராயி0B. வடெமாழியி4 भंडारम என வழ�+கிற�. ெபா�� 

ஒ�ேற. ஒ>யா4 தா� ேவ0Bைம. ஆனா?� இ�தைகய ஒ>யி� ேவ0Bைமைய* 

ெகா�� க��ைத இழ�ப� சமய அ8பவி கC*+ Aைறய�B. ஆகேவ ப�டார� 

எ�ற ெசா4 அறி@* க�=ல�ைத உண��தி - க�=லமாக விள�+� ஆசாாியைர 

உண��தி - அவ8*+�ள ப0ற0ற ப�பா#.ைன* கா�பி�பதாகிய 

�ற@�ள�ைத3 %#. - �றவி*ேக ெபயரா5 அைமவதாயி0B. இ3ெசா4 ெச5த 

பயண� இ�. 

 

ப0ற0றவ8*ேக உ�ைமயான உண�3சிEர� உ��. இதைன உண�,ேத 

இ�பதா� F0றா��* கவிஞ� பாரதியா� "அ3சமி4ைல அ3சமி4ைல" எ�ற 

பாட?*+� ப�டார�பா#� எ�B ெபயாி#டா�. இ�@� ப�டார�களி� உய�,த 

உ�ள� �றைவ உண���� எ���*கா#டா+�. 

 

தமி:நா#.4 எ,த ச�பிரதாய�கC�, ேதா�றிய அ.� பைடயி>�,� ெந�,Gர� 

விலகிவி�வ� இய0ைகய4லவா! அ�ேபாலேவ, ப�டார சா�திர� ப�டார�பா#� 

எ�பைவ கC�, த�8ைடய உய�,த ெபா�� ேநா*க�ைத இழ,�, ஏேதா 

�றவிக� பா�� பா#�, �றவிகC*+ இ�றியைமயாத பா#� எ�ற க��தி4 

இ�ேபா� வழ�கி வ�கி�றன. இ,த அ.�பைடைய* க��தி4 ைவ��*ெகா�� 

ஞான*க�=லமாகிய ப�டாரசா�திர�ைத ேநா*+ேவா�. 

 



ஞான*கள6சிய�களாகிய - சிவாHIதி3 ெச4வ�களாகிய +�$��திக�, சிவாHபவ  

நிைலயி>�,�, பாிபாகA0ற சீட�களிட���டான த� க�ைண�தி�@�ள�தி4 

எJ,த அ�Cபேதச ெமாழிகேள ப�டாரசா�திர�க�. அைவ பதினா�கா�. 

பதினா�+ எ�ற எ� ைசவசி�தா,த சமய� �*+ மிகமிக� ெதாட�;ைடய�. 

ைசவF4க�, இர�� பதினா�காகிய இ�ப�ெத#� ஆகம�க�. அவ0றி� வழி 

வ,த பிழிேதனாகிய ைசவசி�தா,த சா�திர�க� தி�@,தியா� Aத4 ச�க0ப 

நிராகரணமீறாக3 ெசா4ல�ப#ட பதினா�+ F4களா�. அவ0ைற* ேக#�3 

சி,தி��� ெதளி,� அ8பவி�த அ8Iதி F4கேள � அ�பலவாண ேதசிக� 

தசகாாிய� Aத4 ேபK� ேவல�பேதசிக� அ�ளிய ப6சா*கர� பஃெறாைட ஈறாகிய 

பதினா�+ F4க�. அைவேய ப�டார சா�திர� என வழ�க�ப�வன. 

அைவகளாவன : 

 

� அ�பலவாண ேதசிக� ெச5தனவாகிய தசகாாிய�, ச�மா�*க சி�தியா�, 

சிவா3சிரம� ெதளி@, சி�தா,த� பஃெறாைட, சி�தா,த சிகாமணி, உபாய-

நி#ைடெவ�பா, நி#ைடவிள*க�, உபேதசெவ�பா , அதிசயமாைல, நமசிவாய 

மாைல எ�ற ப��; � த#சிணா$��தி ேதசிக� ெச5தன வாகிய தசகாாிய�, 

உபேதச�பஃெறாைட எ�ற இர��; � %வாமிநாதேதசிக� ெச5த தசகாாிய�, � 

ேபK� ேவல�ப ேதசிக� அ�ளிய ப6சா*கர� பஃெறாைட ஆக� பதினா�கா�. 

 

இவ0B� இ�ேபா� ெவளிவ�வதா தசகாாிய F4க� $�Bேம, தசகாாிய� எ�ப� 

தா:ெவ8� த�ைமேயா� ைசவமா� சமய6சா�,�, சாிையயாதிகளி4 

Aைறேயநி�B, சிவன��விள*க� +�$��தியி� தி�வ�� ேநா*கா4 

வா5*க�ெப0B� பாிபாகA0ற ஆ�மா, த�னி� ேவறாக உலக�ைத* கா�ட?�, 

த�ைன� தானாக* கா�ட?�, சிவமாக*க�� அJ,தி அ8பவி�த?� ஆகிய 

$�Bவைக நிைலகைள� ப�� அவ�ைதகளாக Hக�� அHபவ�ைத அறி வி�பதா�. 

இைவ Aைறேய த��வKப�, த��வ தாிசன�, த��வ%�தி, ஆ�மKப�, 

ஆ�மதாிசன�, ஆ�ம%�தி, சிவ Kப�, சிவதாிசன�, சிவேயாக�, சிவேபாக� 

என�ப��. இவ0ைற மாணா*க� Hக�� ேபா� எJகி�ற அHபவ நிைல கைள��, 

அவ0ைற ேம?� ேம?� அறிய எJ�;� ஐய�கைள��, அவ0ைற நீ*+� 

உபேதச�கைள�� அ.�பைடயாக* ெகா�� இ,F4க� $�B� 

இய0ற�ெப0B�ளன. 

 



Aதலாவதாகிய � அ�பலவாண ேதசிக� தசகாாிய�, ம�கலவா:��� பாட4க� 

நா�+ட� ஐ�ப�ைத,� ஆசிாியவி��த�களா� அைம,த�. இதைன� “ தசகாாிய� 

ஐ�ப�ைத6சா5 வி��த�திைசயா அ��;ாி,தா� ” எ�ற ெவ�பாவா?� 

அறியலா�. 

 

ம�கல வா:���பாட4 நா�+� Aைறேய தி�வ�� விநாயக�, � ஞானமா 

நடராச�ெப�மா�, � நமசிவாய$��திக�, � மைறஞான ேதசிக� ஆகிய 

நா4வைர வா:��வ�. இ,Fைல யா�த ஆசிாிய$��திக� $�றாமவராக 

விள�கியதா4, Aத4 இ� ஆசாாிய$��திகைள�� வா:�தினா�க�. அ���� 

பாசஞான� ப%ஞான� சிவஞான� எ�பவ0றி� இல*கண�கைள��, ேகவல� 

சகல� %�த� எ�ற $�B அவ�ைதகளி� இய4;கைள��, மாைய ச�தி 

எ�றைழ*க� ப�� காரண�ைத��, த��வKப� Aத4 சிவேபாகமீறான 

தசகாாிய�களி� இய4;கைள��, சிவ� A�தி பரA�திகளி� ேவBபா�கைள�� 

விள*கமாக� ெதாிவி*கிற�. 

 

இர�டாவதாகிய � த#சிணா$��தி ே◌தசிக� தசகாாிய�, பதி�$�B 

எ�சீ�*கழிெந.ல. ஆசிாியவி��த�களாலாகி ய�. Aத>�பாட4க� 

ஆசிாியவண*கA� அைவயட*கA� அறிவி�பன. ஏைனயவ0றி4 சிவஞானேபாத� 

ப�னி� P�தி ர�களி� க���*க� ெதா+��3 ெசா4ல�ெப0றி��ப ேதா�, 

தசகாாிய�கC� ந�+ விள*க�ெபBகி�றன. சிவா� Iதி3 ெச4வ�கCைடய 

இய4;கC� ெதாிவி*க�ப�கி�றன. 

 

$�றாவதாகிய � %வாமிநாதேதசிக� தசகாாிய� இ�ப��நா�+ ஆசிாிய -

வி��த�களா4 ஆகிய�. தசகாாி ய�களி4 Aதைல,�� உபேதச� ெபBவத0+A� 

விைளவன எ�B�, பி�ைன,�� உபேதச� ெப0றபி� விைளவ� எ�B� 

மிக�தி#பமாக� பா+ப��தி அறிவி*கிற�. 

 

$�றாவ� ப#ட�� எJ,த�ளிய � அ�பலவாண ேதசிக $��திக� 

தி�விைடம�Gாி4 பர�பைர3 ைசவ ேவளா� மரபி4 அவதாி�தவ�க�. ஆதி 

பரமாசாாிய %வாமிக ளாகிய � நமசிவாய $��திகளிட� ஞாேனாபேதசA� ஆசாாி 

யாபிேஷகA� ெப0றவ�க�. இவ�க� அ�ளிய ஞான F4க� ப��. அவ0B� 

Aதலாவ� தசகாாிய�. 



 

� நமசிவாய $��திகளிடேம , � அ�பலவாண ேதசிக $��திகேளா� 

ஞாேனாபேதச� ெப0B, சி�ன�ப#ட�தி4 எJ,த�ளியி�,தவ�க� � 

த#சிணா$��திேதசிக�. இவ�க� அ�ளி3ெச5த� இர�டாவதான தசகாாிய�. 

இவ�க� சி�ன�ப#ட�தி4 எJ,த�ளியி�,த-வ�ணேம சிவ�ேதா� 

இர�டற*கல,தா�க�. 

 

� %வாமிநாதேதசிக�, எ#டாவ� ப#ட�� E0றி�, த�ளிய � மாசிலாமணிேதசிக 

$��திகளிட� ச�காபிேஷக� ெப0B, தி�ெந4ேவ> ஈசானியமட�தி4 � 

ஈசானேதசிக� எ�8� தீ#சாநாம�ேதா� விள�கியவ�க�. இவ�கேள இல* 

கண*ெகா�� எ�8� இல*கண ஆ5@ Fைல�� அ�ளிய வ�க�. இவ�க� 

அ�ளி3ெச5த ஞான நாேல $�றாவதான தசகாாிய�. 

 

இ�$�B தசகாாிய�கC�, ஞானாசாாிய Aத4வராகிய �ெம5க�ட-

ேதவநாயனா� எJ,த�ளி��ள தி�ெவ�ெண5 ந4Rாி4 வழ*கமாக 

நைடெப0Bவ�� சி�தா,த ைசவ மாநா#� மலராக விஜயதசமி� ெப�நாளி4 

ெவளிவ�கிற�. 

 

ப�டாரசா�திர $ல� ம#�� A�; 1926-� ஆ�.4 ெப�நில*கிழா�� ைசவ+ல 

திலக�� சா�திர வி0ப�ன� மாகிய சீ�காழி சதாசிவAத>யா� அவ�களா4, வி��வ 

சிேராமணி ப. அ. A���தா�டவராயபி�ைள அவ�களி� பரேமாபகார� ெகா�� 

ெவளிவ,தி�*கிற�. அத�பி� இ, F4 கிைட�த0காியதாயி0B. அ�பதி�பி?� 

சிற,த பாட� காண ஆதீன ;�தகசாைலயி?�ள ப�டாரசா�திர ஏ�க� 

ெப�,�ைணயாக இ�,தன. 

 

�ைறைச � ப6சா*கர ேதசிக� ஆதின�� ஞானF4 களான இ�தசகாாிய�கC*+ 

உைர�� எJதி ெவளியி�க என இ�ப�ெதாராவ� ப#ட�� எJ,த�ளி��ள �-ல-

� %�பிரமணியேதசிக பரமாசாாிய %வாமிக� அ�ளாைண த,தா�க�. 

அTவ�ணேம அ.ேய�, சிவா8Iதி3 ெச4வ�க� அ�ளிய F4கC*+ 

உைரகாU� ஆ0ற?� பாிபாகA� இேல� ஆயி8�, எ�க� பரமாசாாிய 

$��தியி� தி�வ�� க4ைல� பிைச,� கனியா*+வி�த�ேபால' உ�ள 

உண�3சிைய ஊ*க ஒ�வாB எJதி��ேள�. 

 



இவ0B�, � %வாமிநாதேதசிக� தசகாாிய F>� Aத0 பதிேனJ பாட4க� 

வைர��ள உைர�ப+தி எJத�ெப0ற %வ. ஒ�B ஆதின��� ;�தக-

சாைலயி>�,� கிைட�த�. அதைன� �ைணயாக*ெகா�� அT@ைர�ேபா*ைக 

ஒ#.ேய ஏைனய பாட4கC*+�, ம0ைறய இ� F4கC*+� உைர 

எJத�ப#�ள�. 

 

இ�ப. அ.ேயைன அ�#பணி*+ ஆளா*கிவ�கி�ற �ல� +�மகாச,நிதான� 

அவ�களி� தி�வ.*கமல�க#+ எ�ெற�B� கட�பா� உைடேய�. 

 

தி�வாவ��ைற )          தி�வாவ��ைற ஆதின மகா வி��வா�. 

15-9-59. )         ச. த�டபாணிேதசிக�. 

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

சிவமய� 

1. 1. 1. 1. & அ�பலவாண ேதசிக� அ ளி(ெச*த தசகாாிய�& அ�பலவாண ேதசிக� அ ளி(ெச*த தசகாாிய�& அ�பலவாண ேதசிக� அ ளி(ெச*த தசகாாிய�& அ�பலவாண ேதசிக� அ ளி(ெச*த தசகாாிய�    

 

 தைலயாேன மாவி� தைலயாேன மி�ப� 

 தைலயா வ� �ைற�தா ட,த - தைலய� 

 பலவாண� பா#.0 றசகாாிய�ைத� 

 பலகா4 வண�+ைகயா0 பா���. 

 

இத� ெபா�� : இ�ப�தைல ஆவ� �ைற� தா� த,த - இ�ப6சிற,த இடமாகிய 

தி�வாவ��ைற*க� எJ,த�ளி யி�,� எம*ெக4லா� தி�வ.ைய� த,� 

இர#சி�த, தைல அ�பலவாண� பா#.4 - ஆசாாியவாியனான � அ�பலவாண 

ேதசிக $��திக� அ�ளி3ெச5த பா#.4, தசகாாிய�ைத - த��வ Kப� Aதலான 

தசகாாிய�கைள, பலகா4 பா��� வண�+ைகயா4 - பலAைற�� க�� 

வண�+தலா4, தைல யாேன� - சிற,ேத�; ஆவி� தைலயாேன� - ஆ�மா*க� 

அைன�தி8� சிற,த தைலைம ெப0ற ஆ�மாவாக ஆேன� எ�றவாB. 

 

இ3ெச5�� இ�ப�டாரசா�திர�ைத இனி� பயி�றா� ஒ�வ� த�மHபவ�Wறி 

விய,த�. 

 

தைலயாேன� : அநாதிேய மல மாைய க�ம�கC� �வ* +�� பிறவி�  



ெப��கட>4 E:,தி�,த யா�, பரமக�ைண யாளனாகிய இைறவனா4 ைக G*கி 

ெய�*க�ப#�, கா�பா0 ற�ப#டேதாட�றி3 சிற,தவ�கC� ஆேன�. 

 

ஆவி� தைலயாேன� : உயி�க� எ�ணிற,தன; த�த� விைன*கிடாக உடெல��� 

உழ4வன. அவ0B�, ப0ற ேவ�.ய ெதா�ைற�ப0றி உய�வற உய�,ேத� யா�. 

 

இ�ப� தைல ஆவ� �ைற : இ�ப� ஆ�மா*களி� Hக�3சி. அ� ெபாறியி�பA�, 

உயிாி�பAெமன இ�வைக� ப��. ெபாறியி�ப� க���, ேக#��, உ���, 

உயி����, 

உ0B� அறிய�ப�வனவாகிய சி0றி�ப�. உயிாி�ப� உைர மன� கட,�நி�ற 

ஒ�வனிடமி�,�, உணராேத உண�,� அ8பவி*க�ப�� ேபாி�ப�. 

அதிகாாிேபத�தி0ேக0ப இ� வைகயி�பA, த,� இர#சி*கி�ற தைலயாகிய 

சிவராசதானி யாகிய தி�வாவ��ைற அ�ைம மாசிலாமணி� ெப�மாைன� Iசி��� 

ப%வ.வ,தீ�,த தலமாத>� ஆ அ� �ைறெயன இ�ெபய� ெப0ற�. 

 

க4ெவ#�*களி4, சா�தXரான தி�வாவ��ைறெயன வழ�+வதா4 தல� 

சா�தX� என@�, ஆலய� தி�வாவ� �ைறெயன@� A0கால�� வழ�க�ெப0ற� 

எனலா�. 

 

தா� த,த அ�பலவாண� : பிறவி� ெப��கடைல நீ,த� தி�வ.�;ைணையய�ளிய 

எம� +�நாதனாகிய அ�பலவாண ேதசிக� . தைல அ�பலவாண� - க�மா,த 

+ரவ�� ஞானா,த +ரவ�� என* +ரவ� இ�வைக�ப�வ�; அவ�� ஞான+� 

வா5, அவ��C� அHேபாக� ெப�*க>� தைலயாய +� நாத� இவ� எ�றப.. 

இ�ஙன� அ�றி, தா� தைல த,த அ�பலவாண� என�பிாி��*W#.� தம� 

தி�வ.ைய எம� தைல*க� P#.ய�வி, தாடைல ேபா4 %�தா��வித 

அHபவ�ைத* ெகா��த�ளிய +�நாத� என?� சிற,த உைரயா�. 

 

பா#.4 தசகாாிய�ைத� பலகா4 பா��� வண�+ைகயா4 : அவர�ளி3 

ெச5தபாட>4 அHபவமாகிய தசகாாிய� கைள ஒ�Aைற இ�Aைறய4ல; அHபவ� 

சி�தி*கி�ற வைரயி4 பலகா?� க�� ெதாJதைமயா4. அHபவ6 சி�தி�த��, 



அHபவ�ைத�� அதைன எளிதி0 ைகWட* கைட*க� பா>�த பரம+�நாதைன�� 

வண�க�ேதா�B மாத>� அ�கன� வண�கியதா4 எ�க. 

 

தசகாாியமாவன : த��வKப�, த��வ தாிசன�, த��வ %�தி, ஆ�மKப�, 

ஆ�மதாிசன�, ஆ�ம%�தி, சிவKப�, சிவதாிசன�, சிவேயாக�, சிவேபாக� எ�பன. 

 

வண�+ைகயா4 தைலயாேன� என வி0I#��ெபா�� ேகாளாக அைம,த�. 

இ3ெச5��. 

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

& அ�பலவாண ேதசிக� தசகாாிய�& அ�பலவாண ேதசிக� தசகாாிய�& அ�பலவாண ேதசிக� தசகாாிய�& அ�பலவாண ேதசிக� தசகாாிய�    

 

ம�கல வாம�கல வாம�கல வாம�கல வா"�# "�# "�# "�# ----    விநாயக�விநாயக�விநாயக�விநாயக�    

 ஒ�விய வி3ைச யாதி �தயமா ெயா��க ெவ�பா� 

 ம�விய கலாதி யி3ைச மைற,திட Eச� ற�பா4 

 விரவிய வி3ைச யாதி விள�கியா� ெகா��க ேவ�.� 

 தி�வ�� வார ண�தி� றி�வ. ெச�னி ைவ�பா�.         1 

 

இ-� : ஒ�விய வி3ைசயாதி உதயமா5 ஒ��க - +0ற� நீ�கிய வி�ைதயாகிய %�த 

வி�ைதயான� Aத0க� ேதா�றி வி�ைதைய� த,� ஒ��க@�, எ�பா4 ம�விய 

கலாதி இ3ைச மைற,திட - அ.ேயனிட� கல,��ள கைல Aத>ய த��வ�களா� 

விைள,த ப0றான� மைறய@�, ஈச� த�பா4 விரவிய இ3ைசயாதி விள�கி ஆ�+ 

ஒ��க - ச�ேவZவரனிட� தி4 ெபா�,திய வி��ப� Aத>யன ேதா�றி மைறய@�, 

ேவ�. - வி��பி, தி�வ�� வாரண�தி� - தி�வ�ளாகிற யாைன Aக*கட@ளி�, 

தி�வ. ெச�னி ைவ�பா� - தி�வ. கைள� தைல*க� P�வா� எ�றவாB. 

 

ஒ��க, மைற,திட, ஒ��கேவ�. ைவ�பா� என* W#�க. 

 

%�தவி�ைத வி�ைதைய�தர, அ�, ஆ�மா*கC*+� விடய%க�கC*+� 

இைடநி�B இ� இ�னெத�B நிKபி* க�த*க ஞான�ைத* ெகா���, 

ேபாக�கைள� �5�பி��, பாிபாகAB�தி, அதனா4 அ,தவிடய இ3ைச�� விலக, 

இைறவன� தி�வ.*க� ப0B�டாகி, அ�@� அHபவ விேசட�தா4 ேதா�றா 



ெதாழி��ப.� தி�வ�� பா>*க ேவU� என� பிரா��தி��, 

விநாயக�ெப�மானி� தி�வ.ைய3 P�வா� எ�ப� க���. 

 

ஒ�விய வி3ைசயாதி - நீ�கிய வி�ைத Aதலாயின. +0ற� களினி�B நீ�கிய 

வி�ைத. அதாவ� %�தவி�ைத. இ�ேவ இைறவன� ஞானச�தியா4 தர�ப#ட தா5, 

வி�ைத*+� தாயா5 இ��பதாக>� 'ஒ�வியவி3ைச' எ�ற�ளினா�க�. 

 

உதயமா5 ஒ��க : ேதா�றி, ஆ�மா*கC*+ விடய %க�தி4 வி��ைப� 

தவியபிற+ மைறய. 

 

எ�பா4 - த��வ*க#.0 றைள��� ேபாக Hக�3சி* +� த*க அ.ேயனிட�. 

விைன*கிடான ேபாக�கைள Hகர இ�*கி�ற ஆ�மாவாகிய எ�னிட�. 

 

கலாதி இ3ைச மைற,திட : வி�ைதயளி�த கைல Aத>ய வ0றா4 விைள,த 

இ3ைசகC� த�த� ெதாழி4 A0B�ெப0ற �� நீ�க. கைல, $.ய சா�பைல நீ*கி� 

தழைல ெவளி�ப��தி ய� ேபால@� பாசி*+#ைடயி4 விJ,த க4 பாசிைய3 சிறி� 

வில*கினா0 ேபால@� காலத��வ�க�, ஆணவமைற�ைப ஆ�மாவி� 

க�ம�தி0கிடாக3 சிறிேதநீ*கி, அறிைவ3 சிறி� பிரகாசி�பி*+�; அதனா4 ஆ�மா 

விடய%க�தி4 அJ,தி� ேபாக� Hக�,�, உவ��;*க�� ஒ��க, கலாதிகC� 

மைற �மாத>� 'கலாதி இ3ைச மைற,திட' எ�ற�ளினா�. 

 

#ச� த�பா4 விரவிய இ3ைசயாதி விள�கி - இைறவ னிட� கல,��ள இ3ைச 

Aதலான ஆ0ற4க� விள�க� ெப0B. இ3ைசயாதி - இ3சா ஞான* கிாிையக� . 

சிவ�தினிட மி�,� விைள,த ச*தியி� காாியமாகிய இ,த $�B ச*தி களாேல 

ஆ�மா*கC*+ அறி@ பிரகாசி*+�. ஆ�மா*க� விஷயேபாக�களி4 ெபா�,�� 

விைன�ேபாக, ெதாைல,�, மல வாதைன�� வா.யபி� இைறவனிடேம 

ஒ��+தைல ேவ�. எ�க. 

 

தி�வ�� வாரண� : தி�வ�ைள�ைடய யாைனAக* கட@�. இைறவ8ைடய 

தி�வ�ேள வ.வாக ஆ�மா*களி� மல�தைடைய நீ*கி, அ.*கைரைய3 

ேச��பி*கி�ற தி�வ�# ெசய?*காக� ேதா�றிய, Aத0 பைட�பாகிய, பரநாதவ. 

வாகிய பி�ைளயா�. 



 

தி�வ. ெச�னி ைவ�பா� எ�க. 

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

& ஞானமா நடராச�& ஞானமா நடராச�& ஞானமா நடராச�& ஞானமா நடராச�    

 

 அ�,தி�� விைன� ைமய லா*கி� Aட?� ேபாத� 

 தி�,தி� மலA மி�ேன யிாி,திட @யி� மி�ப� 

 ெபா�,திட @ைமயா� க�� ேபா0றிட வ�ப ல�ேத 

 தி�,திட நடன6 ெச5ேவா� தி�வ. �ள�தி� ைவ�பா�.        2 

 

இ - � : ஆ�மா*களாகிய நம*+ நியதி த��வ�தி� வ�ண� விைன�ேபாக�கைள 

அள,தளி*க, அவேனவ4வழி நி�B நா� Hக�� ந4விைன தீவிைனகC�, 

அTவிைன�ேபாக� களி4 அJ,திய Hபவி*க மய*+� மாயாகாாியமான உட?�, 

அறிைவ* ெகா��� ஆ�மா*கைள உ5ய*ெகா�C� மலA� இ*கணேம நீ�க, 

ஆ�மா*க� ேபராவி�ப�ைத� ெபா�,தி வாழ, உைமயா� க��வண�க, 

தி�வ�பல�ேத ஆ�மா*க� மல*ேகாணி>�,� தி�,தி உ5��வ�ண� 

தி�நடன� ெச5ேவானாகிய ஞானமாநடராச�ெப�மா� தி�வ.ைய3 சி�த�� 

ைவ��� ேபா0Bவா� எ�றவாB. 

 

தாிசனமா�திைரயா�, ஆ�மா*க� விைன�� உட?� விலகி�5ய, ேபாி�ப� எ5த, 

ெப�மா#. க�� ேபா0ற, தி�வ�பல�ேத தி�நட6ெச5�� ஞானமா 

நடராச�ெப�மா� தி�வ.கைள3 சி�த��� ைவ��� ேபா0Bவா� எ�ப� க���. 

 

அ�,தி�� விைன - பிரார�தவிைன. இ� கழி,தால�றி உட4 நீ�கா தாக>� 

Aத0க� எ��த உட?*+* காரண மான Hக�விைன நீ�க எ�ற�ளிய�. உட?� 

மனA� இ�ேன இ�,திட எ�ற� விைனகைள Hகர உதவ�ெப0ற உட?� மலA� 

இ*கணேம நீ�க, உட4 - Iதபாிணாமேதக�. மல� - ஆணவ�. ஆணவ� ஆ�ம 

அறிவி� வியாபக�ைத மைற�� அறிைவேய ெபா�,தி நி0பதாகலா8�, கைலயா4 

விள*க� ெபBகி�ற ேபா�� அறிைவ3 சிறி� ெபா�,தி நி0பதாகலா8� 

'ேபாத�தி�,தி�மல�' என விேச.*க� ெப0ற�. 

 

ைமய4 ஆ*கி�� உட4 : உட4 - மாேயய�, காரண� தி0+�ள +ண� காாிய�தி?�  



ப0றிநி0+� ஆத>�, மாைய*+ உ�ள மய*+� ஆ0ற4 உட?*+� உ�டா5 

ஆ�மாைவ மய*கி விைன�ேபாக� தJ,தி அ8பவி*க3 ெச5வ�. 

 

இ�ேன எ�ற விைர@, ஆன,த தா�டவ�தி� ெப�ைம விள�கநி�ற�. 

 

உயி�� இ�ப� ெபா�,திட : ஆ�மா*கC*+�ள தைட நீ�கிய@ட� இ�ப� 

ெபா�,�மா த>� இ�ஙன� அ�ளினா�க�. 

 

உைமயா� க�� ேபா0றிட: பா?� +ழவி ப%�+ட� ெபா�� என ேநா��ம�,� 

தா��டா�+ ஆன,ததா� டவ�தி� அ�ளா0றைல ஆ�மேகா.க� ஆ0B என� 

தி� @ள�தைட��, சிவகாமி�தா5 அ�தா�டவ�ைத* க�� ேபா0றி, பாிபாக 

நிைல*ேக0ப� பா>� த��கி�றா� எ�ப� அறிவி�தவாB. இதைன� தி�ம,திர�, 

 

 "அ�ட�க� ஏழி8* க�;ற� த�பா4 

 உ�ெட�ற ச�தி சதாசிவ� �3சிேம4 

 க�ட� காியா� க�ைண தி�@�* 

 ெகா�ட� +ைமகாண* W��க, தாேன '' 

 

எ�ற��கி�ற�. 

 

அ�பல� - பல� W�கி�ற ம�ற�, அ� சி0ற�பலA� ேபர�பலA� என 

இ�வைக�ப��. ேபர�பல� இதயாகாச�. சி0ற�பல� ;�வம�தி. இTவிர��� 

இைற நட�;ாி�� இட�க�. இ� பி�ட�தி4. அ�ட�திேலா தி4ைல�பதியி4 

ேபர�பல�தி?�, சி0ற�பல�தி?� தி�*W�தா�வா�. "சி0ற�பல��� 

ெப�ந#டமா.ைய” “சி0ற�பல��� எ� சி,ைத��C� உைறவா�'' ''அ�பல� 

ஆடர�காக ெவளி வள� ெத5வ* W��க,தாைய" எ�பன ேபா�ற ப4லாயிர� 

அ�#பாட0ப+திக� ெகா�� அறிக. 

 

தி�,திட : ஆ�மா*கைள அநாதிேய ப0றி��ள மல* ேகாண4 நீ�கி அைவ தி�,த; 

எ�ற� மலநீ*க� ெப0B3 சிவான,த� ெபற எ�பதைன விள*கி நி�ற�. இைறவ� 

ெச5��W�� ப6சகி��திய தா�டவமாதலா8�, அ� ஆ�மா*கCைடய மலவா 



தைனயக0றி மலர.*கி: வாழைவ�ப தாகலா8� தி�,திட நடன6ெச5ேவா�' 

எ�ற�ளிய�. 

 

உள�தி� ைவ�பா� : மன�தி4 ைவ��� தியானி� பா� எ�ப� ெவளி�பைடயான 

ெபா�ளாயி8� உ�ள� சடமாகிய க�வியா5 மாேயயமாத>� ச3சிதான,த வ.வா 

கிய இைறவ� தி�வ. அதி0ெபா�,தேவெச5யா�; இ�ைள ஒளி 

ெபா�,தாவாBேபால, ஆதலா4, சி�ச�தாகிய உயிாி னிடமாக இைறவ� தி�வ.ைய 

ஞான�தா4 ேபா0Bேவ� எ�பதா�. உ�ள� - உயி�', 

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

& நமசிவாய ���திக�& நமசிவாய ���திக�& நமசிவாய ���திக�& நமசிவாய ���திக�    

 

 ச�ரறி யாைம தீர� தாி�த� C�@ ெகா�� 

 �தித� ெவ�ெண5 ெம5ய� Bல�+ச, ததி*ேகா� ஞான* 

 கதிெரன� ேதா�றி� ெத�னா வ��ைற* க�ணி �,� 

 மதித� நம3சி வாய� வள�கம ல�க� ேபா0றி.         3 

 

இ - � : ச�� அறியாைம தீர - ஆ�மா*கC*+ ஆணவ மல�தா� விைள,த ச��� 

அறியாைம�� அகல, தாி�த�� உ�@ ெகா�� - தா�கிய தி�ேமனிைய* ெகா��, 

�தித� ெவ�ெண5 ெம5ய� - பாிபாகA0ற ஆ�மா*களா4 ேதா� 

திாி*க�ெபBகி�ற தி�ெவ�ெண5ந4Rாி4 எJ,த�ளி யி�*கி�ற 

ெம5க�டேதவநாயனார�, �ல�+ ச,ததி*+ - திாிகால��� ஒ�ப.�தா5 

விள�+கி�ற மரபி0+, ஓ� ஞான*கதி� என� ேதா�றி - ஒ�ப0ற ஞானபா8வாக 

எJ, த�ளி, ெத� ஆவ� �ைற*க� இ�,� - அழகிய தி�வாவ� 

�ைற*க�ணி�,�, மதி த�� - எ�ேபா>ய�*+ அவரவ� பாிபாக நிைல*+ ஏ0ப 

ஞான விள*க�ைத ந4கிய��கி�ற, நம3சிவாய� - � நமசிவாய$��திகளி�, 

வள� கமல�க� ேபா0றி - எ6ஞா�B� வள�கி�ற தி�வ.�தாமைரக� 

வண�க�த*கன எ�றவாB. 

 

ச�� - சாம��திய�. அ� ஆணவமல�தி� காாியமாகிய அக�கார�. அறியாைம - 

இ�@� அ�மல�தி� காாியமாகிய அ6ஞான�. அறியாைம ச�� என நி0றேல 

காரண காாிய Aைறப0றி Aைறைமயாயி8�, எ�ைக ேநா*கி A�பி�னாக நி�ற�. 

 



இைறவ� தி�ேமனி தா�+வ� ஆ�மா*கCைடய மல மாைய க�ம�கைள வா#. 

Eடளி*+� ைக�மாB ேவ�டா* க�ைணயா4 எ�பைத விள*க� 'தீர� தாி�த�� 

உ�@ ெகா��' எ�ற�ளினா�. 

 

�தி த� ெவ�ெண5 ெம5ய� : +�ைவ வண�+த4 மய*க,ெதளி,தேதா� 

தைலயாய நிைல; ஆத>� �தி*+� ெப�மன� சிவ;�ணிய சீல�*க�றி 

ஏைனேயா�*+3 சி�தி யா�; ஆகேவ அ�தைகய பாிபாக சீல�களா4 �தி*க�ப� 

கி�ற ெம5க�டா� எ�க. 

 

ஞான*கதி� - ஞான Pாிய�. Pாிய� க�ெணாளி*+ உபகார�ப#�* கா#�� 

உதவி ;ாிதைல�ேபால ஆசாாிய� ஆணவ இ�ளக0றி ஞானெவாளியி� உதவியா4 

தா#டா மைரகா#. உத@ த>�, 'ஞான*கதிெரன� ேதா�றி' எ�B அ�ளியவாறா�. 

 

ெத� - அழ+, திைச+றி�த விகார�ப#ட ெபய�மா�. 

 

மதி த�� நம3சிவாய� : சிவெப�மாேன பரமபதி; அவ ன�றி ஆ�மா*க� 

ஒ�ைற�Aணரா; அவ� அ�ைளயைட தேல ஆ�மா E�B த0+ாிய ெநறி எ�ற 

உ�ைமைய உபேதசி��� ;�தி;க#�கிற � நமசிவாய$��திக�. 

 

வள� கமல�க� : ஒ�வ� உ�ள�;ல�தி4 ஊ�றினா4 ேம�ேம?� வள�வ� 

தி�வ.� தாமைர*+ இய4பாத>� வள� கமல�க� எ�ற�. (3) 

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

& மைறஞானேதசிக�& மைறஞானேதசிக�& மைறஞானேதசிக�& மைறஞானேதசிக�    

    

 அரன� C�வா யாவி* களி�திட @ள�ைத மாயா 

 @ரம� பிள,� +0ற ெமாழி�� நி� மலம தா*கி 

 வரம� தைனய ளி�� ம�@மா வ�� ைற*ேகா� 

 பர�மைற ஞான ேதச� பதா�;ய� ப0றி வா:வா�.         4 

 

இ - � : அர� அ�C�வா5 - சிவ ெப�மா� க�ைணேய தி�@�*ெகா��, 

ஆவி*+ அளி�திட - உயி�கC*+ அ�ைள வழ�க, மாயா உரம� பிள,� - 



மாையயி� வ�ைமைய* ெக���, +0ற� ஒழி�� - ஆணவமல�தி� காாியமாகிய 

அக�கார�தா4 விைள�� +0ற�கைள நீ*கி, நி�மலம� ஆ*கி %�தா�மாவாக3 

ெச5�, வரம�தைன அளி�� - மிக ேமலான சிவான,த அHபவ நிைலைய3 

ேச��பி��, ம�@� - எJ, த�ளியி�*கி�ற, ஆவ� �ைற*+ ஓ� பர� - தி�வாவ� 

�ைற*+ ஓ� பர�ெபா�ளா5 உ�ள, மைறஞானேதச� - � மைறஞானேதசிக 

$��திகளி�, பதா�;ய� - தி�வ.� தாமைரகைள, ப0றி வா:வா� - 

உB�ைணயாக3 சி*ெகன� பி.��, நிர திசயான,த� ெப�வா:வி4 நா� வா:வா� 

எ�றவாB. 

 

அர� அ�C�வா5 : ஆ�மா*க� மீ �ைவ�த க�ைண யா4 இைறவேன 

க�Uத?� க�ட*கைற�� மைற��, உ�ளமல� ேபா*கி, க�ளவிைன ஒழி*க 

ஆசா� $��தமாக எJ,த�Cகி�றா� எ�பைத விள*கியவாB. 

 

ஆவி*+ அளி�திட : ஆ�மா*க� அறியாைமயா4 ெபா�,�கி�ற ��ப�கைள� 

ேபா*+த?�, அTவ�ேபா� அறியாைமயா4 ேவ��கி�ற நிைலயாத இ�ப�ைத 

ஆ*+ த?�, பாிபாகA0ற ஆ�மா*கைள� ேபாி�ப�தி4 அJ�� த?� ஆகிய 

உபகார�கைள3 ெச5ய. 

 

உள�ைத மாயா உரம� பிள,� : ேநா5 நீ*க�த,த ம�,ைத உணவாக 

இBக�பி.�தவ� ேபால ஆணவமல� தி� வ�ைமைய வா#ட உதவிய 

மாையையேய உBதிெயன� ப0றிநி�ற ஆ�மா*களி� மாைய வ>ைமைய� 

பிள,�. Pரப�ம8ைடய பிரார�தேபாக�தி0+ உB�ைணயாக� த,த மாைய 

கிர@6சமைலயாகி இ�,தைத�� அதைன3 சிவ+மார� ஞான*கதி� ேவைல ஏவி� 

பிள,தைத�� ேபால, ஞானாசாாிய� உபேதச அZதிர�தா4 மாையயி� வ>ைம 

ைய�பிள,தா� எ�B உ�8க. உர� - வ>ைம; மா�;� ஆ�. 

 

+0ற� ஒழி�� : மன�ெமாழிெம5களா4 ெச5ய�ப�� +0ற�களாகிய ெபா5 

ெகாைல Aத>ய +0ற�கைள��, க��; இ�*க இ��; தி�B இைள�த� ேபால� 

தவி�வனவ0ைற3 ெச5�� த+வனவ0ைற3 ெச5யா�� இ��தலாகிய +0ற� 

ைத�� ெபாிய மன�தா4 அக0றி. 

 



நி�மலம� ஆ*கி : இ�வைர மல�ேதா� இ�,த ஆ�மாைவ மலமக0றி� 

தா5ைமெச5�. அஃதாவ� ப#ைட யி#�3 சாைணயி0ேற5�� மா%நீ*க�ப#ட 

மணிைய� ேபால ஒளிவிட3ெச5� எ�பதா�. 

 

வரம� தைன அளி�� : ேமலானவ0றி0ெக4லா� மிக ேமலான சிவபத�ைத அளி��, 

 

ஆவ� �ைற*+ ம�@� ஓ� பர� : தி�வாவ� �ைறயி4 எJ,த�ளி��ள ஒ�ப0ற 

ஓ� பர� ெபா��. மண0+ ஈ�ற Aைள எ�ப� ேபால ஆவ� �ைற*+ எ�பதி4 

உ�ள '+' ஏழா� ேவ0Bைம�ெபா�ளி4 வ,த நா�கா� ேவ0Bைம உ�.. இ� 

உ�;மயம*க�. 

 

ேதசிக� எ�பத� மKஉெமாழி ேதச�. ப0Bதலாவ� ம0ேறா� கைளக� இ4ெல� 

றவாB இBக�பி.�த4. வா:வா� - நிரதிசயான,த� ெப�வா:வி4 திைள�பா� 

எ�பதா�. 

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

././././    

$0ெபா 1�ைம��$0ெபா 1�ைம��$0ெபா 1�ைம��$0ெபா 1�ைம��, , , , தசகாாிய$�தசகாாிய$�தசகாாிய$�தசகாாிய$�    

 

 பதிப% பாச ெம�ன� பக�வர� ப%�தா னா+ 

 மதிய� வ0B� பாச� பதிெயன வாி8 மாயா 

 விதிெச? மலேம யா� ேமலதா� பதி*+* கீழா� 

 கதிமதி யவ�ைத ப�தா5* கழBவ� க�தி டாேய.         5 

 

இ-� : பதி ப% பாச� எ�ன பக�வ� - மாணவகேன! இைறவ8� உயி�கC� பாசA� 

என� ெபா��கைள $� றாக3 ெசா4?வ�; (அவ0B� ) அ�ப% தானா+� மதிய� 

அ0B - உயி�க� தாேம எ�கிற உண�3சி நீ�கி, பாச� பதி எனவாி8� - பாச�ைத3 

சா�,தேபா� பாசமா�� பதிைய3 சா�,தேபா� பதியா��வாி8�, மாயா விதி ெச?� 

- மாைய யி0க#��� அ� ெச?��� ஆைணவழிேய ெச4?�, மலேம யா�� - 

$லமலமாகிய ஆணவமா��, ேமலதா� பதி*+ - அைன�தி0+� ேமலதாகிய 

பதி�ெபா�C*+, கீ: ஆ� - அட�கிேய நட*+�; (அ�ஙன� கீ:�ப#� 

நட*+�ேபா�) கதி மதி அவ�ைத ப�தா5 - அைடய�ப�வதாகிய மதி*க� ப�கி�ற 



அவ�ைதக� ப�தாக, கழBவ� - ெசா4?ேவ�, க�திடா5 - நீ எ�ணி�ெதளிக 

எ�றவாB. 

 

நி�திய�ெபா��க� பதி ப% பாச� என $�ெற�ப�. அ�ப% அறிபவனாகிய 

தாேனயா+�. அதைன மற,� பாச� ேதா� சா�,� பாசமா��, பதிேயா� சா�,� 

பதியா�� இ�*+� இய4பினதாயி8� பாச�ைத3 சா�,தவழி மாைய யி0க#��� 

அ� இ#ட ஆைணவழிேய இய�+வதா+�; மலேமயா5* கிட*+�. ேமலாகிய பதி*+ 

அட�கி, அ�பதி� ெபா�ளி� ஆைணயி� வ�ண� அைடய�ெபB� அவ�ைத 

ப�தா+�; அவ0ைற3 ெசா4ேவ� ; எ�ணி�ெதளிக என ஆசாாிய$��தி 

மாணா*கைன�பா���* WBவதாக அைம, ��ள� இ3ெச5��. 

 

தா� எ�ற� ஆ�மாைவ, பாசெமன, பதிெயன வாி8� எ�ற த� விள*க� பி�ன�, 

 

 ஆணவ� அைட,த ஆ�மா ஆணவ மா5ம ைற,� 

 காUB� க�ைண ேமனி காUறா ேபால ஞான�  

 தாUைவ அைட,த ஆ�மா�தாUவா5 மைற,� ேநய�  

 IUB� க�ைண ேமனி ேபா0றிெயா� றாேய நி0+�. 

 

என� பி�வ�� (46) ெச5�ளா?� அறிய�ப��. 

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

பாசஞான�பாசஞான�பாசஞான�பாசஞான�    

 

 பிறவியி0 +�ட� ைகயி0 ெப0றி�� ேகா4ேபா லா�மா 

 வறிைவயா ணவேம $. யழி�திட* கலாதி ேகாலா5 

 ெநறிதர3 ெசய> னி�B நிைலயிலா� ெபா5ெம5 யாக 

 ெவறிதர நரக ெசா�*க ேமவலா0 பாச ஞான�.         6 

 

இ-� : பிறவியி4 +�ட� ைகயி4 ெப0றி�� ேகா4 ேபா4 - பிறவி*+�ட� ைகயி4 

ெப0ற ேகாைல� ேபால, ஆ�மா அறிைவ - உயி�களி� வியாபக அறிைவ , 

ஆணவேம $. அழி�திட - அநாதிப,தமான ஆணவமல� மைற*க, கலாதி ேகாலா5 

ெநறிதர - கைல Aதலான த��வ�க� ேகா4ேபால3 சிறி� அறி@விள*க,த,� 

வழிகா#ட, ெசய>� நி�B - விைன�ேபாக�� அJ,தி நி�B, நிைலயிலா� ெபா5 



ெம5யாக ெவறிதர - நிைலய0ற ெபா5யான த8 கரண ;வனாதிக� ெம5 யாகி 

மய*க, நரக ெசா�*க� ேமவலா4 - ெச5த விைனக# கீடாக நரக�ைத�� 

ெசா�*க�ைத�� அைடதலா4 , ( இதைன யறிவ�) பாசஞான� - பாசஞானமா+� 

எ�றவாB. 

 

பிறவி*+�ட�ைகயி4 ேகா4 கிைட�தா?� பயனைடய A.யா� த�மாBவ� 

ேபால, ஆணவமல மைற�பி0கிட,த ஆ�மா, கலாதி த��வ�கைள* 

ேகா4ேபால�ெப0B, விைன� ேபாக�தJ,தி, ெபா5ைய ெம5யாக எ�ணி மய�கி, 

நரக ெசா�*க�ைத அைட��; இTவ�ண� அைடவி*+� அறி@ பாசஞானமா� 

எ�ப� க���. 

 

பரமகா�ணிகனான இைறவ�, ஆ�மா*கைள ஆணவ* கா#.னி�B வி�வி*க, 

ஆைடயி� அJ*ைக3 சாணியா4 ேபா*+� வ�ணா� ேபால மாையைய*கா#. 

மலவ>ைய வா#�வ�; அ�ேபா� ஆக,�கமலமாகிய மாையயினி�B கால� நியதி 

கைலக� ேதா�B�, அவ0B� கலாத��வ மான�, ஆணவமல�ைத3 சிறி� வில*கி, 

ஆ�மாவி0+ அறிைவ� த,�, ெசயலா0ற>��பைத� ெதாிவி*+�; அ* 

கைலயினி�B� வி�தியா த��வ� ேதா�றி அறிைவ உ�டா*+�; 

வி�ைதயினி�B� அராக� ேதா�றி விைன*கீடாக� ேபாக�தி� க� வி��ைப 

விைளவி*+�; அதனா4 ெசா�*க நரக�கைள ஆ�மா Hக�� எ�பதா�. இதைன, 

 

 "மாையயி0 கால ேமா� நியதி பி� கலாதி ேதா�B� 

 ஆய அ* கால $�றா5 ஆ*கி�� அளி��� ேபா*கி* 

 காயேமா �ல+* ெக4லா� காலச� ைகயிைன� ப�ணி 

 நாயக னாைண யாேல நட�தி�6 சக�ைத ெய4லா�. 

 

 நியதிபி� ேதா�றி* க�ம நி3சய� ப�ணி நி0+� 

 அய�விலா* கைலபி� ேதா�றி ஆணவ� ஒ�*கி3 சி�தி� 

 ெசய4;ாி கிாியா ச�தி ெதாிவி*+6 சிறிேத வி�ைத 

 உய�கைல அதனி4 ேதா�றி அறிவிைன உதி*க� ப�U�. 

 

 வி3ைசயி� அராக, ேதா�றி விைனவழி ேபாக� தி�க� 

 இ3ைசைய� ப�ணி நி0+� ெதாழிலறி வி3ைச $�B� 



 ைவ3சேபா தி3சா ஞான* கிாிையA� ம�வி ஆ�மா 

 நி3சய� ;�ட னாகி� ெபா�ைமயி� நி0ப ன�ேற " 

 

என3 சி�தியாாி4வ�� பாட4கைள*ெகா�� ெதளிக. 

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

பாசஞான� எ�பத� ெபய�3காரண�பாசஞான� எ�பத� ெபய�3காரண�பாசஞான� எ�பத� ெபய�3காரண�பாசஞான� எ�பத� ெபய�3காரண�    

 

 ேகவல மல�தி 8�ைம கிளெராளி கலாதி வ,� 

 ேமவி8 மலேம யாவி ேவ�.�� ெபா��கா ணாம0 

 காவலா5 மைற�� நி�B கா#.�� ெபா5ெம5 யாக 

 வாவதா0 சகல மா+ மாயி8� ேகவ ல,தா�.  7 

 

இ-� : ேகவ4 மல�தி� உ�ைம - ஆ�மா ஆணவ ெமா�றிேல க#��� 

கிட�தலா4, கிள� ஒளி கலாதி வ,� ேமவி8� - விள�+கி�ற ஒளி மயமாகிய கைல 

வி�ைத அராக� இைவக�வ,� ெபா�,தி8�, ஆவி மலேம - ஆ�மா வி�க� 

உ�ள ஆணவேம, ேவ�.�� ெபா�� காணாம4 - வி��;கி�றெபா��கைள 

ஆ�மா காணாதவ�ண�, மைற�� நி�B - அத� அறி@ இ3ைச ெசய4கைள 

மைற�� நிைல ெப0B நி�B, ெபா5 ெம5யாக* கா#.�� - ெபா5� 

ெபா��களைன�ைத�� உ�ைமெயன* கா#. நி0+�; ஆவ தா4 - ஆதலா4, 

சகலமா+� ஆயி8� - இ�ஙன� ஆ�மா பாசஞான� ெப0B* 

காாிய�ப�கி�றைமயா4 சகல நிைல ய� என* Wறலாமாயி8� உல�� ேபால 

மல�தி4 க# ��� கிட�தலா4, ேகவல,தா� - ேகவல நிைலயினேதயா� 

எ�றவாB. 

 

ேகவலாவ�ைதயி0 கிட*+� ஆ�மாவி0+ இைறவ� +�ட8*+* 

ேகா4ெகா��தா0ேபால* கலாதிகைள* ெகா�� பி8�, அதனா4 அறி@ சிறி� 

விள�கி ேபாக� தJ,� தலா0 சகலநிைல ேமவி8�, ஆ�மவியாபக� மைற,� 

கிட�தலா4 ேகவலேமயா+� எ�ப� க���. 

 

ஆ�மா*க� ேகவல� சகல� %�த� எ� அ�றவ�ைத� ப��. அவ0B# 

ேகவலமாவ� ஆ�மா மல�தி0 க#��� கிட*+� நிைல. சகலமாவ� இைறவ� 



த8 கரண ;வன ேபாக�கைள* ெகா��தேபா� எ5�� நிைல, %�தமாவ� 

மல�களினி�B� நீ�கிய நிைல. இதைன, 

 

 "ேகவல சகல %�த� எ�B $� றவ�ைத ஆ�மா 

 ேம@வ� ேகவ ல,த� 8�ைமெம5 ெபாறிக ெள4லா� 

 காவல� ெகா��த ேபா� சகலனா� மல�க ெள4லா� 

 ஓவின ேபா� %�த Aைடய� உ0 பவ,� ைட�ேத " 

 

எ�B சி�தியா� ெதாிவி*+�. இ�ஙனமாக, ஆ�மா ேகவல நிைலயி0 

கிட*கி�றேபா� கலாதிகளா4 அறி@ விள*க� ெப0ற நிைலயி4 ேகவல� எ�பதா? 

சகல� எ�பதா? எ�ற ஐய� உ�டாக, அதைன ஒழி*க� தி�@ள�ெத�ணி, 

அHபவ@ைரயாக ஆ�ம அறி@ சிறி� காாிய�ப.8� ஆணவேம ேமவி நி0ற>� 

ேகவலநிைலேயயா� என� ெதளி வி*கி�ற� இ�தி��பா#�. 

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

ப�ஞான�ப�ஞான�ப�ஞான�ப�ஞான�    

 

 இைய,தி�6 சாிைய யாதி* ெகJ,தவ� பத�க� ெபா5யா5* 

 கய,�ெம5 ேவற தாக* க�தி*க� �யி�ேம லாக� 

 பய,திட4 ப%வி� ஞான� பா�*கினி� மலம தாக 

 @ய�,தி�6 சா*கி ர�தி 8�ைமெய� Bைர�ப� ேமேலா�.  8 

 

இ - � : இைய,தி�� சாிைய ஆதி*+ - ெபா�,திய சாிைய Aதலான நா�+ 

சாதன�கC*+�, எJ,த அ�பத� க� - பயனாகவிைள,த அ�பதA�திகைள, 

ெபா5யா5* கய,� - நிைலய0றனவாக எ�ணி உவ���, ெம5 ேவற� ஆக*க�தி - 

நிைல�த இ�ப� இவ0றி� ேவறாக உ�ள� எ�B எ�ணி, க�� உயி� ேமலாக� 

பய,திட4 - ஆரா5,� ஆ�மா உய� நிைலயைடய Aய?த4, ப%வி� ஞான� - 

ப%ஞான�; பா�* கி� - இதைன ஆராயி�, நி�மலமதாக உய�,தி�� சா*கிர� தி� 

உ�ைம எ�B - நி�மலசா*கிராவ�ைதயி� அ8பவ நிைல எ�B, ேமேலா� - 

சிவஞானிக�, உைர�ப� - ெசா4?வ� எ�றவாB. 

 



சாிையயாதி*+ எJ,த அ�பத�க� : சாிைய கிாிைய ேயாக� எ�ற சாதன�களா4 

எ5த�ப�� பயனாகிய சாேலாக சாமீப சாK� பதவிக�. இ�பதவிகC� ெச5த 

;�ணியவிைன க#+ ஈடாக அஃ� உ�ளவைர Hகர�ப�வதா5, அ� வ0றிய 

கால��* கீ:ேமலா, த�ைமயவாக>� ெபா5யாக�ேதா�ற, அ�பதவிகளி4 

ைவ+கி�ற கால���, விைன*கிடாக3 Pர ப�மனாதியரா4 ��ப� 

ேந�கி�றைமயி� கச,�ேபா5, இவ0றினி�B� ஆ�மா உய� த0+ாிய 

ெநறிெயா�B இ�*க ேவ��� எ�ெற�Uகி�ற ஞான� ேதா�றி அத0காக 

Aய?�; அ�ேவ ப%ஞானமா�; இதைன நி� மலசா*கிர� எ�ப� ெபாிேயா� எ�ப� 

க���. 

 

ப%ஞான�திய4ைப 'காத>னா4 நா� பிரம� எ�8� ஞான� க�� ப% ஞான� " 

எ�ற சி�தி�தி�வி��த� %��க*Wறி, ''ேகாகனத� Aத4வா:@ +ல@பதெம4லா� 

ெவB��, ெநறி அBவைக�� ேமெலா� கிழட�க" உய� ெநறிைய நாட� 

�ைணயாவேத ப%ஞான� என விாி��* WB�. 

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

சிவஞான�சிவஞான�சிவஞான�சிவஞான�    

 

 ஒ�தி� மல� க0றி �யிாிைன யைண��� த�பா4 

 ைவ�திட வி3சா ஞான3 ெச5திைய ைவ�� ஞான� 

 பி�திட மல�க ெள4லா� ெபய�,திட� பி�ன ம0B3 

 ச��ட னி3ைச ேமவி� தாி�ப� சிவஞா ன,தா�.         9 

 

இ-�: ஒ�தி�� மல� அக0றி - ஆணவ�ேதா� ஒ� ��ள மாயாமல�ைத�� 

அகல3ெச5�, உயிாிைன அைண�� - ஆ�மாைவ� த�ன.*கீ:3 ேச��தி, த�பா4 

ைவ�திட - த�மிடேம அநவரதA� ைவ��*கா*க, இ3சா ஞான3 ெச5திைய ைவ�� 

- பேர3ைச பரஞான பரகிாிைய இவ0ைற ஆ�மாவினிடமாக விள�க�ப�ணி, 

ஞான�பி�� இட - சிவஞான�தி4 இைட1.4லாத ப0றி� Aதி�3சி��டாக, 

மல�க� எ4லா� ெபய�,திட - $லமலA� அ� நீ*க� ;ண�*க�ப#ட மாயாமலA� 

பாிபாகAB�த உதவிய க�ம பAமாகிய $�B மல�கC� வ> +�றி�� ெக#�� 

நீ�க, பி�ன� அ0B - ேவBபா#�ண�3சியி�றி, ச��ட� இ3ைச ேமவி - 

ச���ெபா�ளாகிய சிவ�ேதா� ைதலதாைர ேபா�ற ப0றிைன� ெபா�,தி, தாி�ப� 

சிவஞான� - இ�� ப�ேவ சிவஞான மா� எ�றவாB. 



 

ஒ�தி� மல� : A�னி�,த மல�ேதா� ஒ�த ஆக,�க மாகிய மாயாமல�. அக0றி - 

விாிய3ெச5�. ''அறிவக0B�" எ�ப� ேபால* ெகா�க. 

 

உயிாிைன அைண�� : ேநாயினா4 வ�,திய +ழ,ைத ேநா5 நீ*க� ெப0றகால�� 

அ�க�� அளவிலா மகி:3சி�0ற தா5 ேபரா�வ�ேதா� +ழ,ைதைய வாாி 

அைண�ப�ேபால @�, கிண0றி4 தவறிவிழ இ�,த +ழ,ைதைய எ��தைண� 

ப�ேபால@� மலநீ*க� ெப0ற ஆ�மாைவ வாசைன தா*கி� தி��ப@� கீ: 

ேநா*காவாB எ��தைண��. 

 

த�பா4 ைவ�திட : த#ச சாபமாகிய பிணிேய�� தீ�டா ம4 ச,திரைன� த� 

A.மீ� ைவ�த�ேபால, மலவ> +�றிய ஆ�மாைவ� த�பா4 ைவ*க. 

 

இ3சாஞான3 ெச5திைய ைவ�� : ேகவல�தி�,த ஆ� மா*கC*+ விைன� ேபாக� 

தாழ,த இ3சாஞான* கிாிையகைள அளி�த�ேபால, விைன நீ�கி மலபாிபாகA0ற 

நிைலயி?� இைறவ� த�ைன�ப0றிய இ3ைச ஞான* கிாிையகைள� த,த��வ�. 

இ�தைகய இ3சா ஞான*கிாிையக� பேர3ைச, பரஞான�, பாகிாிைய என�ப��. 

 

ஞான�பி�திட : யாதாெமா� ெபா�ளிட�� ைவ�த ப0B ABகியேதா அ� பி�தா�. 

இைறவைன�ப0றிய ஆைச ABகி� பி�தாக. இ*க��ைதேய "பி3சேத0றிேய'' என 

மணிவாசக�ெப�,தைக�� அறிவி�த4 கா�க. 

 

மல�கெள4லா� ெபய�,திட : ஒ�தி�மலமக0றி எ�ற ேதா� இதனிைட ேவ0Bைம 

யாேதாெவனி�, மலமக0றி எ�ப� மல�ைத விாிய3ெச5� எ�பதா�; அதாவ� 

ஆைடயி4 ஏறிய ப�ைடய அJ*ேகா� உவ�ம� அJ*ைக �� உடX#.ய 

வ�ணா� ேபால, இ�*கிற ஆணவமல� ேதா� மாயா மல�ைத�� கா#. 

விாிய3ெச5� எ�ப� ெபா�ளாக@� ஈ�� மல�க� எ4லா� ெபய�,திட 

எ�பத0+ ப�ைடய மலA�, அ� கழி*க* W#ட�ப#ட மாயாமலA�, 

கழி*க�ப�வதாய க�ம மலAமாகிய மல�க� யா@� அக?வ அகல, ஒ��+வ� 

ஒ��க எ�ப� ெபா�ளாக@� ெகா�க. 

 

பி�ன� அ0B - ேவற0B. "பி�னமறநி�ற ெப�மாேன'' எ�ற�� கா�க. 



 

ச��ட� இ3ைசேமவி�தாி�ப� : ச���ெபா�ளாகிய சிவ�ேதா� 

இைடயறா�ப0B*ெகா�.��ப�. தா� அைச. ேத0ேறகார� ;ண��தி� ெபா�� 

கா�க. 

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

ச�திநிபாத�ச�திநிபாத�ச�திநிபாத�ச�திநிபாத�    

 

 தி�,திய க�ைண யாேல தி�@� $�ற தாகி 

 யி�,தி� மீச� ேநா*+ மிைய,தி� Aயி�க ேணா*+, 

 ெதாி,த ;�ணியA6 ச0B, ெதாி,திடா தன@ ெமா�� 

 விாி,திட வறி@ ேமலா5 விள�கின0 பாத மாேம.         10 

 

இ-� : தி�,திய க�ைணயாேல - ஆ�மா*கைள உ5வி� த�ளேவ��� என 

வழி*ெகா�ட அ�ளா4 , தி�@� $�ற� ஆகி - அ�வ� உ�வா Kப� உ�வ� என 

$�றாகி, இ�,தி�� ஈச�ேநா*+� - எJ,த�Cகி�ற சிவன� க�ைண ேநா*+�, 

இைய,தி�� உயி�க� ேநா*+� - அTவ�# பா�ைவைய� ெபா�,த இ�*கி�ற 

பாிபாகA0ற ஆ�மா* களி� ேநா*கA�, ெதாி,த ;�ணியA� - எ4லா� சிவ� 

ெசய4 எ�றறிய�ப#� இய0ற�ெபB� பதி;�ணியA�, ச0B� ெதாி,திடாதன@� 

ஒ�� - சிறி�� அறிய�படாத அ�வ �வாயJ,தி நி0+� நிைல�� ஆகிய இைவக� 

ஒ��, விாி,திட - ஆ�மாவினிடமாக விள*க� ெபற , அறி@ ேமலா5 விள�கி� - 

சிவஞான� எ4லாவ0றி0+� ேமலாக விள�கி நி0பி�, அ� ந0பாதமா� - ந4ல 

ச�திநிபாதமா� எ�றவாB. 

 

க�ைண , எ�B� மலக�ம�கைள3 சாரா�. ஒளி இ�ைள யறியாத� ேபால* 

க�ைண�� அவ0ைற அறியாத�. அ�ஙனமாக� தி�,திய க�ைணயா4 எ�0 

பா0கட4 பா0கடலாக இ�,தேபா� யா�*+� பய�படா தி�,�, பா?*+� 

பாலக� ேவ�.யJதிட அைழ��* ெகா��தேபாேத அவ0+� பய�ப#ட�ேபால, 

க�ைண இைறவனிட� அபி�னமா5 ஒ�றியி�,த நிைலயினி�B� த��பி 

ஆ�மா*கைள �5வி*க� தி�@�ள�ெகா�டேபா� தி�,திய க�ைணயாயி0B. 

 



தி�@� $�றதாகி : Gல� P*+ம� அதிP*+ம� என $�B தி�ேமனிகைள� 

தா�கி. எ�+� நிைற,த ெபா�ளாக இ�,த சிவ�, ஆ�மா*கCைடய பாிபாக 

நிைல*ேக0ப ஆ# ெகா�ள $வைக� தி�ேமனிகைள�� தா� ஒ�வேன தா�கி. 

 

ஈச� ேநா*+� : ஈZவர� - ஈச�. எ4லாவ0ைற�� தம*+ உைடைமயாக* 

ெகா�டவ�. அவன� க�ைண ேநா*கA� எ�றவாB. 

 

இைய,தி�� உயி�க� : Pாியைன எதிாிய தாமைர மல��, கா,த�ைத எதிாிய 

இ��;� ேபால3 சிவன�ைள எதிாிய ஆ� மா*க�. அதாவ� தம� மல*ேகா� 

நீ�கி� பாிபாகA0ற உயி�க�. அவ0றி� ேநா*காவ� இைறவைனய�றி அைட* 

கல�தான� ேவறி4ைலெய�B�, அைடய�த*க ெபா�� ேவறி4ைலெய�B� 

உைற�� நி0ற4. ெபா�ைள* ெகா�வா� மதி�;� வி0பா� மதி�;� ஒ�த இட� 

அ�ெபா�ளி� விைலயாத4ேபால, தைலவ� தைலவி இ�வ�ைடய க�கC� ஒ�த 

இட� அகவி�பமாத4 ேபால சிவேனா*+� சீவேனா*+� ஒ�த இட� 

ச�திநிபாதமாயி0B. 

 

ெதாி,த ;�ணிய� : '';�ணிய� ேம4 ேநா*+வி*+� " எ�றப. ேமனிைல 

எ5�வி�பனவாகிய ;�ணிய�க� இ� வைகயி4, சிவனலா� ெப�மானில� எ�B 

ெதளி,� அவைன உ�னி3 ெச5ய�ப�வதாகிய பதி;�ணியேம ஆரா5, 

ெத�*க�ப#ட ;�ணிய�. 

 

ச0B� ெதாி,திடாதன@� : இைறவைனேய இைடவி டா� ப0றி3 சிேவாக� 

பாவைனயி4 இ��பதா4, ஒளி�# ;ைத,த க� அTெவாளிைய�� அறியா� 

ஒளியாயி��த4 ேபால@�, அAத*கட>4 அJ,திய உயி� அAதமயமா5 

அதைன�� அறியாத� ேபால@� சிறி�� அறிய�படாதன@�. 

 

ஒ�� - ேவBபா#�ண�3சி ேதா�றாதப. ஒ��. 

 

விாி,திட : ெபாJ� �ைண ெச5ய அ��; மல�,த� ேபால ஆ�மா விள*க� ெபற. 

 

அறி@ ேமலா5 விள�கி� ஆ�மா*க� ஈேடBவத0 காக இைறவனா4 

அளி*க�ெப0ற பேர3ைச Aத>ய $�றி4, பரஞான� ஏைனயவ0ைற மட*கி� தா� 

ேமலாக விள�கின. 



 

ந0பாத� ஆ� : ந4ல ச�திநிபாத� ஆ�. ச�திநிபாத� - தி�வ�# ச�தியி� மி*க 

E:3சி, அஃதாவ� இ�வைர மல� பாிபாகமாத0ெபா�#� மல�தி0+ அHWலமா5 

நி�B நடா�திய திேராதானச*தி, மல� பாிபாக� எ5திய வழி, க�ைண மறமாகிய 

அ3ெச5ைக மாறி, க�ைணெயன�ப�� அ�பராச�திKபேமயா5, 

ஆ�மா*களிட��� பதித4. பாத� ச�திநிபாத�. ெபயாி� ஒ� WB; நாைமக ேதச�. 

பாத� E:3சிெயன அ4லா� ெபா�ைள�� த�த>� அதனி� நீ*+த0+ ந0பாத� 

எ�ற�ளியப.. (10) 

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

அ 1� ஆ�மா%�அ 1� ஆ�மா%�அ 1� ஆ�மா%�அ 1� ஆ�மா%�    

 

 பாசேவ ரBமா றா*+� பக�சாி யாதி நா�கா� 

 மாசB� ப%ேம லாக ம�8மT வாற தாக� 

 ேத%B மU@ மீச ன�CமT வாற தாக 

 ேவசB Aயிர தாக விைய,�ள� ;+,� நி0+�.  11 

 

இ-� : பாச ேவ� அB*+மாB ஆ*+� பக� சாியாதி நா�கா4 - பாச�களி� ேவைர* 

க4?மாB ேம0ெகா�ள� ப�கி�ற ேவதாகம�களா0 ெசா4ல�ப#ட சாிைய 

Aதலான நா�+ சாதன�களா4, மா% அB� ப% - +0ற�களி>�,� நீ�கிய ஆ�மா 

, ேமலாக ம�8� - எ4லாவ0றி8� ேமலாக நிைலெபB�; அTவாறதாக - 

அTவ�ணமாக, ேத% உB� அU@� - அறிெவாளி ெப0ற ஆ�மா@�, ஈச� 

அ�C� - சிவெப�மா8ைடய தி�வ�C�, அTவா0தாக ேவசB� உயிரதாக - 

அTவ�ணமாக உலகி3ைச ெசய4க� ஒ��கிய உயிாி� க�ணதாக, இைய,� - 

ெபா�,தி, உள� ;+,� நி0+� - மன�தி0 ெபா�,தி உடனா�� நி0+� எ�றவாB. 

 

சாியாதி நா�+ : சாிைய, கிாிைய, ேயாக�, ஞான� எ�பன. 

இவ0றினில*கண�கைள, 

"அக�டாகார நி�த வியாபக ச3சிதாந,த� பிழ�பாகிய சிவபிரா�, உயி�க� 

ேசாபான Aைறயா8ண�,� உ5த0 ெபா�#�� Gலமாக@6 P*+மமாக@� 

அதிP*+மமாக@� $வ.வ� ெகா�ட�ளி அTவ.வ�களி� வழிப�� Aைற 

ைம�� ேவதாகம�களி4 அவனா4 வ+� த�ளி3 ெச5ய� ப#டனவாகலா� 



அ�$வைக வ.-வி�ைவ��� ப*+வAைற ைமயா� ேம�ப#� நிகJ� 

H�Uண�வி�ைமயி0 சகள மாகிய Gலவ.வமா�திர�ைத� ெபா�ெள�B 

உண�,�, காய�ெதாழி� மா�திைரயா� ஆகம�தி� விதி�தவாB வழிப�வ� 

சாிைய. 

 

அஃ� அ.�ப#� வரவா நிகJ� ப*+வவிேசட�தா� H�Uண�@ைடயரா5, சகள 

நி#களமாகிய P*+மவ.வேம ெபா��, சகளவ.வ� அதைன வழிப�த0கிடமாகிய 

தி�ேமனி ெய�B இTவாBண�,�, ;ற�ெதாழிலா8� அக�ெதாழி லா8� 

விதி�தவாேற வழிப�வ� கிாிைய. 

 

அஃ� அ.�ப#� வரவர நிகJ� ப*+வவிேசட�தா� அதிH#ப @ண�@ைடயரா5, 

நி#களமாகிய அதிP*+� வ.வேம ெபா��, சகளA6 சகளநி#களA� அதைன 

வழிப� த0கிடமாகிய தி�ேமனிெய�B இTவா Bண�,�, அக� ெதாழி� 

மா�திைரயா� ஆ�ைட*+ விதி�தவாேற வழி ப�வ� ேயாக�. 

 

$�B� இTவாB Aைறேய அ.�ப#�வரவர நிகJ� ப*+வAதி�3சியாேன 

உ�ளவாBண�@ விள�கி, அக�டா கார நி�தவியாபக ச3சிதாந,த� பிழ�ேப 

ெசாKப�, ஏைன3 சகள� Aத>ய $�B, Gலா�,ததிநியாயமாக அதைன உண� 

த0ெபா�#�� வழிப� த0ெபா�#�� ெகா�ட தி� ேமனிெய�றிTவா Bண�,�, 

காய�ெதாழி4 மன�ெதாழி4 இர�டைன�� ைகவி#�, ேக#ட� Aத>ய 

அறி@�ெதாழி� மா�திைரயா� வழிப�வ� ஞான�'' 

 

எ�B சிவஞான%வாமிக� WBவ�ெகா�� அறிக. 

 

அவ0றா4 மாசBதலாவ�, இ,திாிய வய�ப#� இய0 B� காய�ெதாழி4கைள3 

சிவ�பணியாக3ெச5� மன�பயி0சி வாயிலா*+த?�, காய�ெதாழி?� 

மன�ெதாழி?� சிவன தா*கி உலகிய0ப0றி>�,� ஒழித?�, அக�ெதாழி4 AJ 

�� அவ8*ேக ஆ*+த?�, அறி@�ெதாழி4 மா�திரமாக அவைன 

வழிப�த?மாகிய இைவகளா�. இTவ�ண� +0ற� நீ�கிய ஆ�மா*க� எ4லா 

ஆ�மா*களி8� ேமலாக நிைல ேபB அைட�� எ�பதா�. 

 



பி�னிர�ட.கC*+�, அTவ�ண� அJ*+ நீ�கி ஒளி விள*க�ெப0ற 

மணிேபால, மல� நீ�கி, ஞானவிள*க� ெப0ற ஆ�மா@� தி�வ�C� ஒ�றிநி�B, 

அ�ளாகிய வியாபக� �� த�ெசயல0B ேவ�0B�ேபான உயி� வியா�பிய மா5 

மட�கி* கிட*+� வ�ண� ெபா�,தி, உயி�*+யிராக உள�;+,� ம�னிய 

ம�னாக3 சிவ� விள�+� எ�ப� க��தா�. 

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

தீவிரதர ச�திநிபாத$6ேறானிய/தீவிரதர ச�திநிபாத$6ேறானிய/தீவிரதர ச�திநிபாத$6ேறானிய/தீவிரதர ச�திநிபாத$6ேறானிய/!!!!    

 

 அக�தி� ளக0றி நாலா6 ச�திநி பாத A0B� 

 பைக�தி� Aடைல ேநா*கி� பய,தி�6 சக�ைத� பா���� 

 திைக�தி�� பிறவி ேநா*கி3 ேச�,தி�6 %0ற� க�� 

 பைக�தி� மிவேர ெய�ன� பைத��ெம5 ந��கா நி0+�.  12 

 

இ - � : அக�� இ�� அக0றி - மன�தி�க�U�ள அறியாைமயாகிய இ�ைள� 

ேபா*கி, நாலா� ச�தி நிபாத� உ0B - தீவிரதரமாகிய நாலா� ச�தி நிபாத�ைத� 

ெபா�,தி, பைக�தி�� உடைல ேநா*கி - பைக ெச5�� உடைல�பா���, 

பய,தி�� சக�ைத�பா��� - ேம?� விைளவிைன உளதா*+� உலகிைன ேநா*கி, 

திைக�தி�� பிறவி ேநா*கி - மய*+� பிறவிைய*க��, ேச�,தி�� %0ற� க�� - 

த�ைம3 P:, ��ள %0ற�ைத* க��, இவேர எ�ன� பைக�தி�� - இவேர எ�B 

இக:3சிேதா�ற மாBெகா�C�; பைத�� ெம5 ந��கா நி0+� - பைதபைத�� 

உட4 ந��+� எ�றவாB. 

 

உயிைர� ப0றிநி0கி�ற ஆணவ�தி� காாியமாகிய அறி யாைம, க�வியாகிய 

மன�ைத*ெகா�� காாிய�ப� த>�, உயிாி�ளான� அக�தி�� என* க�வி*+� 

காாிய�தி0+A�ள ஒ0Bைமநய�ப0றி த�ப#ட�. 

 

நாலா� ச�திநிபாத� : ம,ததர�, ம,த�, தீவிர�, தீவிர தா� எ�ற நா4வைக3  

ச�திநிபாத�களி4 நாலாவதாகிய தீவிரதர ச�திநிபாத�ைத� ெபா�,தி, இTவ�ண� 

ச�திநி பாத� நா�காத4 ஆ�மா*கCைடய பாிபாக தார த�மிய� தா4 எ�க. 

தீவிரதர ச�திநிபாத� உ0ேறாேர உடைல� பைக ெய�B�, உலைக3 சடெம�B�, 



பிறவிைய மயெல�B�, %0ற�ைத� ேப5 Aத>ய அண�+க� எ�B� அ6சி 

ந��+வ� எ�பதா�. 

 

பைக�தி�� உட4 : மாBபாேட ெச5�� உட4. இT @டைல இைறவ� அ�ளிய� 

ஆணவவ>ைய ஒ�*கி விைன� பிணி தீ�,� ஆன,த வா:ைவ இT@யி� எ5�க 

எ�ற எதி� ேநா*கா4. இT@ட4 வ,த�� ம�ைகய� இ�;Bேபாகேம 

A�திெய�B�, அாிசலா�Iசி, மாைல அணி,�, ெபா�னாைட சா�தி, பாிசன� 

பி�; ெச4ல, பாரக� பாி*க*ெகா#ட, வாி சி�ன $த வல�வ�தேல பரம%க� 

எ�B� எ�ண3 ெச5த>� பைக*+� உட4 எ�ற�ளிய�. 

 

பய,தி�� சக� : விைன�ேபாக�கைள Hக�,� கழி*க உதவிய உலக�. 

ேம4விைளைவ யா*க>� இ�கன� Wறிய�. பய�த4 - விைளத4. 

 

திைக�தி�� பிறவி : Aத?� A.@� ெதாியாம4, பிரவாக அநாதி ேபால@�, 

கட0றிைரேபால@� வ�த>� மய*+கி�ற பிறவி. 

 

ேச�,தி�%0ற� : எ��தபிறவி*கிையய� தா5 எ�B�, த,ைத எ�B�, தார� 

எ�B�, தனய� எ�B� பிறவா Aக@� ேச�,தி�� %0ற�தா�. 

 

இவேர எ�பதி4 ஏகார� இக:3சி*+றி�;. அ�ப� %வாமிக� ப�வசி 

Aதலாேனாைர* க�டேபா�, 

 

 "ெபா5� மாய� ெப��கட>0 ;ல�பா நி�ற 

         ;�ணிய�கா� ! தீவிைனகா�! தி�ேவ! நீ�க� 

 இ�மாய� ெப��கடைல அாி��� தி�\�*(+) 

         இ4ைலேய கிட,த� தா� யாேன4 வாேனா� 

 த�மாைன� தைலமகைன� த�ண லாK�� 

         தட�கடைல� ெதாட�,ேதாைர அட�க3 ெச5�� 

 எ�மா�ற ன.�ெதாட�வா 8ழித� கி�ேற� 

         இைடயிேல� ெக�E�கா� இடேற� மி�ேன'' 

 



எ�ற� ேபால இக:,�, அவ�கேளா� உற@ெகா�ளா� பைக*+�; ேம?� உட4 

பைத�� ந��+� எ�பதா�. (12) 

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

சிவேன � சிவேன � சிவேன � சிவேன �     

 

 ;+�திந� கறி@ ள��� ெபா5மல� ;ற�ப தாக 

 அக0றி�ேப ரறிேவ யா*கி யா+A� ெபா��க� க�� 

 ப+�திட @ள�தினி�ற பர�ெபா� டாேன யி,நா# 

 ெசக�தவ தாி�ேத ��ள� திைக�ப� தீ��ப னாசா�.   13 

 

இ - � : ந�+ அறி@ உள��� ;+�தி - ந�றான ஞான�ைத உயி�கC*+ 

உ�டா*கி, ெபா5 மல� ;ற�ப� ஆக அக0றி - ெபா5�ைமயி0 ப0றைவ*+� 

மல�க� ேவB ப#டதாக நீ*கி, ேபரறிேவ ஆ*கி - சிவஞான ெசாKபேம தானாக3 

ெச5�, ஆ+� A�ெபா��க� க�� ப+�திட - ஆகிய பதி ப% பாசெம�ற 

A�ெபா��கைள ��க�� பிாி�� உணர, உள�தி� நி�ற பர�ெபா�� தாேன - 

உயிாினிட மாக உண��தி�� உண�,�� நி�ற பரசிவேம, ஆசா� - ஆசாாிய� 

ஆவ�; (அவேன) இ,நா� ெசக�� அவதாி�� - இ�ேபா� உலகி4 ேதா�றி, 

உ�ள�திைக�ப� தீ��ப� - மனமய*ைக� தீ��� மலர.*கீ: ைவ�ப� எ�றவாB. 

 

ந�+ அறி@ - ந�றான ஞான�. தி��ெப�+ சிவஞான�. அ�றான பாச ப% 

ஞான�களினி*கினைமயி� இ� பிறிதி� இைய;நீ*க வ,த விேசடண�. ந�+ - 

ந�ைம; + ப�;� ெபய� வி+தி. 

 

;+�தி - பிறவிைன விைனெய3ச�. அ�ைன ஞான�க� பல ஆணவ� 

�ைண*ெகா�� அக��� இடமற3 ெசறி,� கிட�த>�, அைவ அகல, ந�றான 

அறிைவ வ>,� ;+�தி. 

 

ெபா5 மல�: மல� நி�தியமாயி8�, அ� அறியாைம வாயிலாக நிைலயிலா� 

ெபா��கவிட�தி4 ப0றிைன விைளவி� த>� ெபா5�மலமாயி0B. 

 

;ற�பதாக அக0றி - உயிைர�ப0றியிராேத வ�ைமைய வா#.. அக0றிெய�ப� 

உபசார�.  ேபாறி@ - பாஞான�. 



 

ஆ+ A�ெபா��க� க�� : சிவஞான� ைகவர�ெப0ற வ�க� சிவஞான� 

வாயிலாக3 சிவ�ைத� தாிசி*+� ேபா� தாிசி�பவனாகிய தா8�, தைட�� 

காண�ப�த>� A� ெபா��கைள�� க��. க�� எ�ப� அறி த�மா�திைர 

ய�B; அறி,�, த�Cவத�ளி, அHபவி�ப�வைர உண���� ெபா�ளா0ற-

?ைடய�. 

 

ப+�திட உள�தி4 நி�ற பர�ெபா�� தாேன ஆசா� : காண�த+வன க��, க�� 

ஒ�*க�த+வனவ0ைற ஒ�*க, மன�தி4 எJ,த�ளி��ள பரசிவேம ஆசாாிய�. 

சிவேன ஆசாாிய� எ�ப� அ�]4களி?� ஆகம� களி?� ம0B� 

பலவிட�களி?� பகர�ப#ட உ�ைம .   சிவேம ஆசாாியனாக எJ,த�ளி� பிறவி 

மயைல� ேபா*கி ஆ#ெகா�C� எ�பதா�. (13) 

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

கா�7$பகார$� ேவ�7� எ�ப#கா�7$பகார$� ேவ�7� எ�ப#கா�7$பகார$� ேவ�7� எ�ப#கா�7$பகார$� ேவ�7� எ�ப#    

 

 அ�.�� படல� கீ�ற� களி�திட ெவாளிைய* க#+* 

 க�.�� ெபா��க ெளா�B� க�.டா வாB ேபால 

 வி�.� மலA ன*+ விள�கி� மறி@ ேமலா5* 

 ெகா�.�� ெபா��க� கா#.* ெகா��தி. ன�றி* காணா5.  14 

 

இ - � : அ�.�� படல� இ�B அ�+ க#+ ஒளிைய அளி�திட - ெந��கிய 

க�படல�ைத* கீறி அTவிட��* க�U*+ ஒளிைய* ெகா�*க, க�.�� 

ெபா��க� ஒ�B� க�.டாவாB ேபால - காண�த+� ெபா��க� ஒ�ைற�� 

அ*க� காணாத த�ைம ேபால , உன*+ மலA� வி�� - மாணவகேன! உன*+ 

மலA� நீ�கி, அறி@ ேமலா5 விள�கி�� (ஆயி8�) - ெம56ஞான� 

அைன�தி0+� ேமலா5 விள�+மாயி8�, ெகா�.�� ெபா��க� கா#.* 

ெகா��தி.� அ�றி - நீ ெகா�ள�த*க ெபா��கைள* கா#.*ெகா��தால�றி, 

காணா5 - நீ காணா5 எ�றவாB. 

 

அ�.�� - ெந��+�. க�படல� நீ�கி8� ஒளிைய உதவினா?� உயி� 

க�Uடனி�,� க�டால�றி� ெபா� ளறிய�படாதவாB, மல� அக�றா?�, 



சிவஞான� ேச�, தா?�, இைறவ� உடனி�,� கா#.ன4ல� நீ சிவ�ைத* 

காணா5 எ�பதா�. இ�, 

 

 'காU� க�U*+* கா#�� உள�ேபா4 

 காண உ�ள�ைத* க�� கா#ட>� 

 அயரா அ�பி� அர� கழ4 ெச?ேம ' 

  

எ�ற ஆசிாியவசன� அறிவி�த�. (14) 

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

மலமகலாதவழி கா�9:� கா;மாறி/ைல எ�ப#மலமகலாதவழி கா�9:� கா;மாறி/ைல எ�ப#மலமகலாதவழி கா�9:� கா;மாறி/ைல எ�ப#மலமகலாதவழி கா�9:� கா;மாறி/ைல எ�ப#    

 

 க�ணிக: படல� ேதா0+* கா#.8� காணா ெனா�B� 

 க�ணிக: படல ம0றா0 கா#.ட* காU மாேபா4 

 உ�ணிக: மைற�; மி�ேன ெயாழி,ததிT @ட? ன*+� 

 தி�ணிய மைற�; ம�B ெதளி,தி� ெமாளி� ம�றா�.        15 

 

இ-� : க� நிக: படல�ேதா0+ - க�ணினிட�� நிகJ� மைற�; 

ேநா�ைடயா8*+, கா#.8� - இ� மர� இவ� மக� எ�B கா#.8�, ஒ�B� 

காணா� - ஒ�ைற�� விேவகி�� அறியானா�; க� நிக: படல� அ0றா� - அTவா 

றான க�படலம0றவ�, கா#.ட* காUமாேபா4 - கா#ட* கா�ப� ேபால, உ� 

நிக: மைற�;� இ�ேன ஒழி,த� - உ�ேள உ�ள ஆணவமல�தா4 விைள,த 

மைற�; இ*கணேம நீ�கி0B; இT@ட4 - விைன* கழிவி0காக@� ஆணவ வ> 

ஒ�*க@� உதவ�ெப0ற இT@ட4, உன*+ தி�ணிய மைற� ;� அ�B - 

மாணவகேன! உன*+ வ>யமைற�;� அ�B; ெதளி,தி�� ஒளி�� அ�றா� - 

ெபா�ைள�;ல�ப���� ஒளி ேபா4வ�� அ�றா� எ�றவாB. 

 

நீ மல�தி4 பிாியாத ேபா� மைற�பா��, பிாி,தேபா� ஓவியா�� உத@� 

இ�ெப0றி�� எ�பதா�. (15) 

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

$�னத6� ஏ#ெமாழிவ#$�னத6� ஏ#ெமாழிவ#$�னத6� ஏ#ெமாழிவ#$�னத6� ஏ#ெமாழிவ#    

 



 கா#.னால�றி* காணா ெத�BA� ேனா�க� ெச5�� 

 நா#.ய ெத�ைன ெய�னினா#டம0 றவ�*+* ேகாைல* 

 W#.ய வழி�� கா#.* ெகா��பவ� ேபால மா% 

 E#.டா தவ�*+* கா#ட4 விதிவழி பதிய த�றா�.  16 

 

இ-� : A�ேனா�க� - I�வ+ரவ�மா�, கா#.னா4 அ�றி* காணா� எ�B - 

'உண��தினால�றி உணரா @ள� க�' எ�B, ெச5�� நா#.ய� எ�ைன எ�னி� 

- ெச5 �ளி4 நிைலெபB�தியத� காரண� எ�ைன என நீ வினா@ைவ யாயி�, 

நா#ட� அ0றவ�*+* ேகாைல* W#.ய வழி�� - பா�ைவ அ0றவ�*+ ேகாைல* 

ெகா��தா?�, கா#.* ெகா��பவ� ேபால - வழிைய* கா#�� ஒ�வ� இ�றி 

யைமயாத� ேபால, மா% E#.டாதவ�*+ - உயி�மாசாகிய மல� அகலாதா�*+ , 

கா#ட4 - பதிைய* கா#ட4, விதி வழி - க�மா,தமா�; பதிய� அ�றா� - 

ஞானா,தமாகாதா� எ�றவாB. 

 

+�ட8*+* ெகா4 ெகா��தா?� வழிகா#�வா� ஒ�வ� ேவ���; அ�ேபால 

மலமைற�; உைடயவ8*+� பர�ெபா�ைள* கா#.8� அவ� காணா�; 

அ�ஙன� கா# �த4 Aைற�ம�B எ�ப� க���. 

 

விதி வழி; பதி அ� அ�B ஆ�: ேவதாகம�களி4 ெசா4ல�ப#ட Aைறகளி�ப.� 

தி#ைச Aத>ய கிாிையகைள3 ெச5� கா#.யதா�; அவன�ளாேல அவ�றா� 

வண�+வ த�றா� . விதி�� பதிவழிதாேன! இ� ஏ?ேமா எனி�, கா#�வாாி�றி, 

எ#�� �ைண*ெகா�� எ#டா�ெதாைல ேபாவாைர�ேபால3 %0றலாக A.�� 

எ�பதா�. (16) 

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

சிவ�#வவியா0தி சி�தி0பெத0ப9சிவ�#வவியா0தி சி�தி0பெத0ப9சிவ�#வவியா0தி சி�தி0பெத0ப9சிவ�#வவியா0தி சி�தி0பெத0ப9????    

 

 விதிவழி* கி4ைல ெய�B� விள�+யி�* +�ள ெத�B� 

 பதிநைட பக�வ ெத�ேனா படலேம பட�,த க#+* 

 கதி� நைட யி�றா5* கா#�� க��த� ேபால Eச� 

 மதிநைடயி�றா5* கா#� ெம�B நீ மதி�தி டாேய.        17 

 



இ-� : பதிநைட - சிவன� த�ைம , விதிவழி*+ இ4ைல எ�B� - கிாிைய 

Aைறகளா4 சி�தி�பதி4ைல ெய�B�, விள�+ உயி�*+ உ�ள� எ�B� - 

மலநீ*க�தா4 விள*க� ெப0ற உயி�க#ேக உளதாவதா� எ�B�, பக�வ� எ�ேனா 

- ெசா4வ� எ�ைனேயா எனி�, படலேம பட�,த க#+ - படல� $.ய க�U*+, 

கதி� நைட இ�றா5 கா#�� க��த� ேபால - Pாியனிய4; இ4ைலயாக@� 

கா#�� த�ைமம#�� க��தாத4ேபால, ஈச� - ச�ேவZவர�, மதி நைட இ�றா5 

கா#�� எ�B - மதி*க�த*க சிவனிய4; இ4லாம4 காண3 ெச5�� உபகார�ைத 

ம#�� ெச5�� எ�B, நீ மதி� திடா5 - நீ எ�Uக எ�றவாB. 

 

படல� $.ய க�U*+3 Pாியன� ஒளி�த�ைமயி4ைல யாக@�, Pாிய� 

த�ெனாளிைய* கா#�வ�ேபால, இைறவ� பதிஞானமி4லாத உயி�கC*+� 

உண���வ�; ஆனா4 உயி�க� உணரா எ�ப� க���. 

 

பதி நைட - பதியாகிய சிவ�தினிய4;. விதிவழி - ஆகம ெநறி; எ�ற� க�மா,த 

+ரவ�களா0 ெச5ய�ப�� தீ*ைக Aத>யனவ0றா4, சிவ��வ வியா�தி ேநேர 

சி�தியா�; அைவக� ஞானவாயிலாக இ�,� ஞான�ைத� பய*க� பி�ன� 

விைள�� எ�ப� க���. "கிாிையெயன ம�@மைவ யா@� ஞான�கிைட�த0+ 

வாயி4'' எ�பைத�� உ�8க. 

 

விள�+ உயி� - ஞானா,த+ரவரா4 மலநீ*க� ெப0B விள�+� உயி�. இ�ஙன� 

ெசா4வ� ஏ?ேமா எனி�, படல� $.ய க�ேபா4வ� மல$.ய உயி�. அத0+3 

சிவ�ைத உண�� த�ைம இ4ைல; ஆனா?� சிவ� உடனி�B விைன� 

ேபாக�கைள* கா#. நி0+�. A�திநிைலயி4 உ�ைமஞான வாயிலாக� த�ைன 

உண���� சிவ�, ெப�தநிைலயி4 த8 கரண ;வன ேபாக�கைள* கா#.நி0+� 

எ�பதா�. 14 

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

உடைல விள3ெகன/ ெபா =#மாஉடைல விள3ெகன/ ெபா =#மாஉடைல விள3ெகன/ ெபா =#மாஉடைல விள3ெகன/ ெபா =#மா????    

 

 விள*ெகன @டைல மி*ேகா� விதி�திட வ�ற தாக* 

 கிள�திட ெல�ேனா வானி0 கிள�கதி� தைனவி ள*ேகா 

 வளி�தி� மாத வ�ற னைட,திடா* க�ேபா லாவி 



 ெயாளி�தி� ணி0க� ேபாக Aதவி� ெமாளிய த�றா�.         18 

 

இ-� ! விள*+ என உடைல மி*ேகா� விதி�திட - இT @டைல விள*+ எ�B 

ஞானிக� ெசா4ல, அ�றதாக* கிள� திட4 எ�ேனா - அ�ஙன� ெறன* WBத4 

எ�ைனேயா? +�பர Wறிய�ளேவ��� எ�B மாணா*க� ேக#க, வானி4 கிள� 

கதி� தைன - வானம�டல�தி0 கிள�,ெதJகி�ற Pாியைன, விள*ேகா அளி�தி�� 

- இ,த* ைகவிள*ேகா கா#��; ஆதவ� த� அைட,திடா* க�ேபா4 - Pாியைன 

அைடயாத க�ைண�ேபால, ஆவி ஒளி�� - உயிாினிடமாக விறகி0றீ� ேபால 

மைறய நி�B, இ�� நி0க - ஆணவ� வ>ெயா� நி0க, ேபாக� உதவி�� - 

ேபாக�ைத ஊ#��; ஒளிய� அ�B ஆ� - சிவஞான�ைத� பயவாதா� எ�றவாB. 

 

உட4 மலவி�ைள நீ*+� விள*+�ேபால உத@வ� எ�B ஞானிக� ெசா4ல@�, 

ேதவாி� அ�ஙன� W�ைம*+* காரண� எ�ைனேயா எ�றா�*+, Pாியைன* 

ைகவிள*கா கா#��; அ�ேபால இ,த உடலா சிவைன� ெதாிவி*+�; அ4லேவ; 

ஆதலா4 சிவ� உயிாினிடமாக ெவளி�படா� நி�B, மலேவக� இ�*க� ேபாக 

Hக�3சியாகிய விள*க�ைத ம#�� ெச5��; ஞானமாகா� எ�ப� க���. (18) 

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

 

மாைய இைறவ6�( ச�தியாமாமாைய இைறவ6�( ச�தியாமாமாைய இைறவ6�( ச�தியாமாமாைய இைறவ6�( ச�தியாமா????    

 

 ச�தியா மாைய ெய�ன3 சா0றிய ெத�ைன F4க� 

 ;�தியா5 மைற�;� தீ���� ;�ணிய� ;+�த லா86 

 சி�ததா Aலக ெமலா6 ெசனி�தி� வி*ைக யா8 ம�த�ற�  

 ச�தி3 ெச5தி* கா6ெச4வ மாத லா8�.  19 

 

இ-� : F4க� மாைய ச�தியா� எ�ன3 சா0றிய� எ�ைன - சிவாகம�க� 

மாையைய3 சிவச�திெய�B Wறிய� எ�ைன எனி�, ;�தியா5 மைற�;�தீ��� - 

மாைய வி�தியா த��வமா5 மலமைற�ைப� ேபா*கி, ;�ணிய� ;+�த லா8� - 

சிவ;�ணிய�தி0 ெச?��தலா8�, சி�ததா� உலக� எ4லா� 

ெசனி�தி�வி*ைகயா8� - சி��� பிரப6 ச�ைத ெய4லா� ேதா0Bவி�பதா8�, 



அ�த� த�ச�தி3 ெச5தி*+ ஆ� ெச4வ� ஆதலா8� - சிவச�தியி� ப6ச 

கி��திய�கC*+ Aத0காரணமாகிய ெபா�� ஆதலா8� ச�திெய�றதா� 

எ�றவாB. 

 

மாைய இைறவ8*+� பாி*கிரகச�தியா5, Aத4வனி� வியா�பியமா5, 

ெம5�ெபா�ளா5, அ�வா5 உ�ள�. இ� ஆ�மா கைலயா4 மலச�தி நீ�கி 

ஞானச�தி விள�கி8�, ;�தித��வ�ைத�ப0றி விஷய�ைத� ப+��ணரமா# 

டாம4 திைக*+ம�ேற; அதைன�� நீ*+த0+ வி�ைதயா5 மைற�ைப� ேபா*+ 

தலா8�, சி���பிரப6சமாகிய உயி� கைள விைன Hக�3சியி� ெபா�#� 

உடெலா� W#� தலாகிய ெசனன�ைத3 ெச5வி�தலா8�, Aத4வ� ெச5�� 

பைட� பாதிக#+ Aத0காரணமாக இ��தலா8� ச�திெய�ன� ப#ட� எ�பதா�. 

 

� அ�பலவாணேதசிக� தசகாாிய� ;�திெய�பத0+� ;�தித��வமா5 எ�B 

ெகா�ள ?மா�. ெச4வ� - ெபா��. (19) 

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

உடல� மய3�மா ெற�க�உடல� மய3�மா ெற�க�உடல� மய3�மா ெற�க�உடல� மய3�மா ெற�க�????    

 

 மய*கி� Aடல ெம�B மைறவ4ேலா �ைர�ப ெத�ைன 

 யிய*கி�� ேகால தாகி யிைச,தி�� +�� ேபால� 

 திய*கி� Aடல தாகி3 ேச�,�ெபா5 ெம5ய தாக 

 Aய*கி� மலம த0றா� A�னிைல மய*க மி�றா�.        20 

 

இ - � : உடல� மய*கி�� எ�B - உட�; மய*+� எ�B, மைற வ4ேலா� 

உைர�ப� எ�ைன - ைசவ�திற� அறி,த ஞானிக� சா0Bவ� எ�ைன , இய*கி�� 

ேகால� ஆகி இைச,தி�� +�� ேபால - த�ைன நட��� ேகா>� வழிேய 

ெபா�,�� +�ட� ேபால, திய*கி�� உடலதாகி3 ேச�,� - திய�க3 ெச5�� 

உடலாகி ஆ�மாைவ� ெபா�,தி, ெபா5 ெம5யதாக Aய*கி�� - ெபா5யான 

(நிைலய0ற) பிரப6 ச�ைத ெம5ெயன*ெகா�� தJவ3ெச5��; மல� அ0றா4 - 

மல� நீ�கி�, A�னிைல மய*க� இ�றா� - உட�பி0+ Aத4 நிைலயாகிய மய*க� 

இ4ைலயா� எ�றவாB. 

 



ைகயி4 ேகா>�,தா?� +�ட� ேம#ைட� ப�ள மாக@� ப�ள�ைத ேமடாக@� 

மய�கி நட*கி�றா�. அ� ேபால உட4 ெப�தா� மா*கைள மய*கி நி0கிற�. 

மலநீ�கிய A�தா� மா*களாயி� மய*கா� எ�பதா�. 

 

'உடல� மய*+�' எ�ற ஆகம வா*கிய�தி� ெபா� ெள4ைல, மலநீ*க�வைரயி4 

எ�ப� விள*க�ெப0ற�. (20) 

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

இ#%ம#இ#%ம#இ#%ம#இ#%ம#    

 

 ேகாலதி வி3ைச Wர* ெகா��த� +�ேட யாமா� 

 மால� கலாதி த�னி� வ,த� மல�தா ல�ேறா 

 ேகால� ேபாக, �5*க* ெகா��த� நைடயா5* க�ம� 

 தாலதி4 விகார மாகி யைல தலா� மய*+ ெம�ப�.  21 

 

இ - �: ேகாலதி4 இ3ைச Wர* ெகா��த� +�ேட யா� - ேகா>4 வி��பமிக* 

ெகா��த� +�ட8ைடய +�#�� த�ைமேயயா�, கலாதி த�னி� மால� வ,த� 

மல�தா4 அ�ேறா - கைல Aதலான த��வ�களி4 மய�+வ� 

ஆணவமல�தால4லவா, ேபாக��5*க* ெகா��த� ேகால�. விைன�ேபாக�கைள 

Hக�த0+* க�வியா5* ெகா�*க�ெப0ற ேகா4ேபா4வதாகிய உட4, நைடயா5 

க�ம�தா4 அதி4 விகாரமாகி - நட�த0ெறாழிலா5 க�ம�தா4 பாிணாம�ப#�, 

அைலதலா4 - வ�,�தலா4, மய*+� எ�ப� - உட4 ஆ� மாைவ மய*+� எ�ப� 

எ�றவாB. 

 

+�ட� த� ைக கா4கைள விட* ேகா>ட�தி4 ப0B* ெகா�வா�, காரண� அவ� 

+�#��த�ைம. அ�ேபா4 கலாதி த��வ�களி4 ப0B மி*க� மல�தி� 

மைற�பா4 எ�பதா�. 

 

�ைணயாக* ெகா�*க�ெப0ற ேகா4 நைடயா5 பலேவB அ3ச�கைள விைளவி�� 

மய*+வ�ேபால, விைன* கழிவி0 காக* ெகா�*க�ப#ட உட4 ஆகாமிய ச6சித 

விைனக#+* காரணமா5 மய*+� எ�பதா�. 

அதி4 விகாரமாகி : ஆகாமிய� ச6சித� என� பாிணாம� ப#�. (21) 

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



கலாதித�#வகலாதித�#வகலாதித�#வகலாதித�#வ�களி� சாிய/!�களி� சாிய/!�களி� சாிய/!�களி� சாிய/!    

 

 இ�#டதா4 விள*ைக* ைகயா ெல��தி� வா�க� க#+� 

 ெபா�#டர ேவ�� மாேபா0 ெபா�,திய மல�தி னாேல 

 ெத�#.�� கலாதி வ,� ேச�ெபா� ளைன��� கா#ட 

 >�#டல பதா��த� ேபாலா மி�,த� ெளJ,த ேபா�.  22 

 

இ-�: ெபா�,திய மல�தினாேல - ெபா�,திய மாைய யாகிற மல�தாேல, ெத�#.�� 

கலாதி வ,� ேச� ெபா�� அைன��� கா#ட4 - ெதளிவி*+� கைல Aதலான 

த��வ�க� வ,� ஆ�மாேவா� ேச�,த ெபா��களைன�ைத�� கா#ட4, 

இ�#டதா4 விள*ைக* ைகயா4 எ��தி�வா�க� க#+ - இ�ளாயி��பதா4 

விள*ைக* ைகயா4 எ��பவ�க� க�U*+, ெபா�� தர ேவ��மாேபா4 - ேவB 

ெபா��கைள� தரேவ��வ� ேபாலா�; அ�� எJ,தேபா� - சிவன�� 

சீவனிடமாக ெவளி�ப#டேபா�, இ�#டல - அ*கலாதிக� இ�ள4ல; பதா��த� 

ேபாலா� - ெபா��க� ேபா4வதா� எ�றவாB. 

 

ெப�தகால�� இ��ேபா>�,த கலாதிக�, A�தி* கால�� அ�� ெவளி�ப#ட 

நிைலயி4 ெபா��க� ேபா4வ தா� எ�ப� க���. அஃதாவ� ெப�தகால��, 

சிறிேத விள*க,த,த த�ைன�� அறியாதப. மல��� மலமா5 நி�ற கலாதிக�, 

அ�#கால��� ெபா�ளா5� ;ல�ப#டன எ�பதா�. இ� கலாதித��வ தாிசன� 

Wறிய�. 

 

உட4 கலாதி த��வ�கC*+�, இ�� ஆணவமல� தி0+� உவமமா�. (22) 

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

உட/ விள3கா� எ�பைத ேவெறா வைகயா� விள3�வ#உட/ விள3கா� எ�பைத ேவெறா வைகயா� விள3�வ#உட/ விள3கா� எ�பைத ேவெறா வைகயா� விள3�வ#உட/ விள3கா� எ�பைத ேவெறா வைகயா� விள3�வ#    

 

 மைற�தி� மி�#ட க�றா� ம�னிய விள*+* க#+ 

 நிB�தி�� பதா��த� ெதா�றா5 நி0றலா >�#ேடா ெடா�றா 

 யB�தி�� கதிைர* கா#டா தாதலா� மய*க மாக 

 ெவB�தி� Aட? மிTவா றாெமன வி�வ� மி*ேகா�. 23 

 



இ-� : மைற�தி�� இ�#� அக�றா4 - ெபா��கைள� ;ல�படாதவாB மைற*+� 

இ�#� நீ�கினா4, ம�னிய விள*+ - ெபா�,திய விள*கான�, க#+ - க�U*+, 

நிB� தி�� பதா��த�� ஒ�றா5 நி0றலா4 - ;லனாக நி0+� ெபா��களி4 

ஒ�றாக இ��பதா4, இ�#ேடா� ஒ�றா5 - தா8� இ�ேளா� ஒ�றாகேவயி�,�, 

அB�தி�� கதிைர* கா#டா� - அTவி�ைளயB*+� ஒளி*க0ைறைய* கா#டா�; 

ஆதலா4 மய*க� ஆக - ஆதலா4 மய*க� த�வதாக (இ�*+�) அ�ேபால, 

ெவB�தி�� உட?� - ஞானிகளா4 ெவB*க�ப�கி�ற உட?�, இTவாறா� என - 

இ�த�ைமய தா� என, மி*ேகா� வி�வ� - ேமேலா� அத�க�ைவ�த ப0றிைன 

வி�வ� எ�றவாB. 

 

விள*+ வர இ�� அக?�; இ�� அக>� இ�ைள அக0றிய விள*+� அ�+�ள 

ஏைனய ெபா��க� ேபால உணர�ப#� இ�� ேபாலேவ அறிய�படாததாக 

இ�*+�; இ�ைள ேயா#.ய த�ைன�� கா#டா� நி0+�; ஆதலா4 விள*+� 

மய*+வ�. அ�ேபால உட?� இ�� நீ�கிய கால�� உB�ைணயாக இ�,� 

இரெவ�Bணர�ப#டைம யி� மய*+வதா� எ�ப� க���. கதி� - %ட� , (23) 

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

 

தட�த� ெசா?பெமன இய/! இர�டாெமன/தட�த� ெசா?பெமன இய/! இர�டாெமன/தட�த� ெசா?பெமன இய/! இர�டாெமன/தட�த� ெசா?பெமன இய/! இர�டாெமன/    

 

 இய4ப� விர�ட தாக விய�;வ ெர�ெபா �#+ 

 மயல� வ�னி ய�தி� ம�னிட4 ெபா�வ தா+ 

 மயலதி0 சா�த >�றி யட�கற� னிய4ப தா+ 

 Aய?A� ெபா�#+, த�த Aைறைமைய� ப+��3 ெசா4வா�.  24 

 

இ-� : எ�ெபா�#+� - உலகி?�ள எTவைக�ப#ட ெபா�C*+�, இய4ப� 

இர�டதாக இய�;வ� - இல* கண� இர�� எ�B ெசா4வ�, மயல� - 

மய*க,த�வதா5, அ�னிய�தி� ம�னிட4 ெபா�வ� ஆ+� - ேவB ெபா�ளி 

னிட��� அTவில*கண� நிைல ெபBத4 ெபா�விய4பா�, அய லதி4 சா�த4 

இ�றி - ேவெறா�றி0 ெச�B ப0றா�, அட�க4 த�னிய4ப� ஆ+� - உாிய ஒ� 

ெபா�ளிேலேய அட�கி யி��ப� சிற�பிய4பா�, Aய?� A�ெபா�#+� த�த� 



Aைறைமைய� ப+��3 ெசா4வா� - Aய0சி*+� பதி ப% பாச� எ�8� $�B 

ெபா��கC*+� உாிய த�த� Aைறகைள� பிாி��3 ெசா4வா� எ�றவாB. 

 

ெபா�விய4ைப� தட�த� எ�B�, சிற�பிய4ைப3 ெசாKப� எ�B� வடFலா� 

வழ�+வ�. உலகி4 உ�ள எ4லா� ெபா��கCேம, ெபா�விய4;� 

சிற�பிய4;மாகிய இ�வைகயில*கணAைடயன. ஆத>� இ�பா+பா� ப0றி� 

திாிபதா��த இல*கண�கைள� ெதாிவி�பா� எ�பதா�. எ�ெபா�#+� - இய�+வ 

நி0பவாகிய எ4லா�ெபா�C* +�. Aய?� A�ெபா�� - ப%ைவ மலவாதைன 

தா*கா� எ���* கா*கAய?� பதி�ெபா�C�, ந�றி மறவாேத பதிைய 

அைடயAய?� ப%�ெபா�C�, ப%*களா4 நீ*க Aய0சி*க�ப�� பாச�ெபா�C� 

ஆகிய A�ெபா��கைள . Aய?� A�ெபா�� எ�ற அைடெமாழி பாச�தி0+3 ெச4 

?� ேபா� ெசய�பா#� விைன�திாிபாக* ெகா�Cக; பாச� சடமாத>�. 24 

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

த�#வ?ப�த�#வ?ப�த�#வ?ப�த�#வ?ப�, , , , த�#வதாிசன�த�#வதாிசன�த�#வதாிசன�த�#வதாிசன�, , , , த�#வ��தித�#வ��தித�#வ��தித�#வ��தி    

 

 த��வ மைன�� ேநா*கி� தனி�தனி3 ெசய4க� கா�ட 

 ெலா�தத� 8�வ மா+ ெமா�ைறெயா� Bணரா தீ� 

 ச�திய6 சடேம ெய�ன� தானறி, தி�த4 கா#சி 

 நி�திய ம�B சி�னா ணீ�+த ெல�ற4 %�தி.        25 

 

இ-�: த��வ� அைன��� ேநா*கி� தனி�தனி* ெசய4க� கா�ட4 ஒ�த த� 

உ�வமா+� - ம�Aத4 +.ைல யிறாகிய த��வ�களைன�ைத�� க�� 

அ�த��வ�களி� ெசய4கைள� தனி�தனிேய கா�ட4 ஒ�த த��வKபமா+�. 

ஒ�ைற ஒ�B உணரா� ஈ� ச�திய� சடேம எ�ன தா� அறி,தி�த4 கா#சி - 

இ�த��வ�க� ஒ�ைற ஒ�B அறியா� ச�தியமாக இ� அறிவ0ற ெபா�ேள எ�B 

ஆ�மா வாகிய தா� அறி,� ெகா�Cத4 த��வ*கா#சியா�, நி�திய ம�B 

சி�னா� நீ�+த4 எ�றா4 %�தி - இ�த��வ�க� நி�திய� ெபா��க� அ4ல 

சி�னா#களி4 அழி�,த�ைமயான எ�றறித4 த��வ%�தியா� எ�றவாB. 

 

த��வ�கைள��, அவ0றி� ெசய4கைள�� தனி�தனி யறித4 த��வKபமா�. 

த��வ� சட� எ�றறித4 த��வ தாிசன�, த��வ� -அநி�திய� எ�றறித4 

த��வ%�தி (25) 



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

ஆ�ம?ப�ஆ�ம?ப�ஆ�ம?ப�ஆ�ம?ப�    

 

 அைன�ைத�, �ற,ேதா மி,நா� யாவ�*+ ேமனா ெம�ன 

 நிைன�திட ?யி�*+ Kப நீெந� நா� தாக3 

 ெசனி�தைன நரகினி�B, திைள�தைன ெதளி,� ச0B 

 Aைன�தனி நிைன,த தி4ைல �B6ெசய ல�ள ெத�ேறா�.  26 

 

இ-� : உயி�*+ Kப� - ஆ�ம Kபமாவ�, அைன�ைத �� �ற,ேதா� - த��வ 

தா��- விக�களைன�ைத�� நீ�கி ேனா�, நா� இ,நா� யாவ�*+� ேம4 (ஆ�) - 

நா� இ�ேபா� யாவ�*+ ேமலாேனா�, எ�ன நிைன�திட4 - எ�B எ�Uத லா�; 

நீ ெந�நாளதாக ெசனி�தைன - நீ ெந�நா#களாக� பிற,திற,� பிற,� 

வ�கி�றா5, நரகினி�B� திைள�தைன - ெச5த பாவ�தி0கீடாக நரக�தி4 

AJகி*கிட,தா5, (இ, நிைலயினி�B) ெதளி,� ச0B� உைன தனி நிைன,த� 

இ4ைல - ெதளி,� சிறி�� உ�ைன� தனிேய சி�ச�தாக எ�ணி� பா��தாய4ைல; 

உB6ெசய4 - நீ ெபா�,�� ெசய4க� அைன�ைத��, அ�ள� எ�B ஓ� - 

தி�வ�Cைடய� எ�B அறிவாயாக எ�றவாB. 

 

த8கரணாதிகைள3 சட� எ�B�, த�ைன3 சி�ெத�B� உண�த4 ஆ� மKப�. 

இதைனேய A0Wறியவ�ண� விாி�� விள*கி*WBத4 கா�க . 

�த#சிணா$��திேதசிக� அ�ளிய 

தசகாாிய�தி?�, 

 

 " ஆசறேவ த�னறிவா5 $�BA�டா5� ேதா�B�கா4 

அ�Kப� ஆ�கறிவ0 Bைன*கா�ட4 ெதாிசனமா�'' 

 

எனவ�த4 கா�க. ''பாசமதகல ஞான� ப0ற4'' எ�ப� உமாபதி சிவ�தி� 

தி�வா*+, (26) 

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

ஆ�மதஆ�மதஆ�மதஆ�மதாிசன�ாிசன�ாிசன�ாிசன�    

 



 அழி,திட நிைனமைற�த வகவி� ளிாிய ேமேல 

 ெயJ,தி� மி3ைச $�B மிாி,திட நி�பா ெலா�� 

 ளJ,திட4 கா#சி யா+6 ெசா�பன ம�ள ெத�ேக 

 ெயJ,தி� நிைனவ ட*கி யிைச,�ைன� த,த ேதாேர.  27 

 

இ-� : அழி,திட - ெகட, நிைன மைற�த - ஆ�மாவாகிய உ�ைன மைற�த , அக 

இ�� இாிய - மனவி�ளாகிய அறியாைம ெகட , ேமேல - ேம4, எJ,தி�� இ3ைச 

$�B� - விைளகி�ற இ3ைசயாதி $�B�, இாி,திட - நீ�க, நி�பா4 ஒ�� உ� 

அJ,திட4 - உ�னிட� இ�விைன�� ஒ�� நி0க உன*+� நீேய அJ,தியறிவ�, 

கா#சியா+� - ஆ�மதாிசன� ஆ+�; ெசா�பன� அ�ள� எ�ேக எJ,தி�� நிைன@ 

அட*கி - இ�தைகய ெசா�பனமான� உ�ைன அறிய�த,த தி�வ�� எ�ேக 

விைள,த� எ�8� நிைனைவ�� அட*கி, இைச,� - உ�ேனா� ெபா�,தி, 

உைன� த,த� ஓ� - உ�ைன*கா#.0B எ�B அHபவி���பா� எ�றவாB. 

 

நிைன அழி,திட மைற�த அகவி�� இாிய நீ�க: இைறவ னாேல உதவ�ெப0ற 

அறிவி3ைச ெசய4கC� ெகட, சிவ� உ�ேனா� ஒ�� விள�+கி�றேபா�, நீ, 

தைடயாகிய பாசA ம4ேல�; எ�னால றிய�த*க பதி�ம4ேல�; அறிபவ� நா� 

என உண�த4 ஆ�ம*கா#சியா�. 

 

 '' ச�� அச�� அறிவ� ஆ�மா; தா� ச��� அச��ம�B 

 நி�தனா53 சதச� தாகி நி�றி� மிர�ட� பா?� 

 ஒ�� உட4 உதி�� நி4லா� உதியா� நி�றிடா� 

 ைவ�தி�� ேதா0ற நா0ற� மலாினி� வ�த4 ேபா?�'' 

 

எ�ற சி�தி�தி�வி��த�தி4, மலாி� மண� மல�ேபால உ�வமாக விள�கி� 

ேதா�றாம?�, மண� எ�ப� ஒ�B இ4ைலெய�B ெசா4ல A.யாம?�, 

அ�மலாிட�திேலேய அட�கி� ேதா�Bவ� ேபால, ச�� அச�தாகிய இர� .8� 

ேவறா��ள ஆ�மா, ச�ேதா� சா�,� ஈ�தா�� அச�ேதா� சா�,� அச�தா�� 

அறிய�ப�� என விள*க� ெபBத4 கா�க. இTவ�ண� உண�தேல ஆ�மதாிசன 

மா�. அ�ஙன� காUகி�றேபா�, இத0+ உபகார�ப�கிற அ�� எ�ேக 

விைள,த� எ�ற நிைனைவ�� அட*கியாரா5,� பா�*க. அ,த நிைலேய 



ெசா�பனமா�, ெசா�பன� என� ெபா��பட அ�ளி8�, ஆ�மதாிசன� 

ெச5தவ8*+* ேகவலெசா�பன� நிகழாதாக>� ஈ��* Wறிய� Aைறேய சா*கிர 

ெசா�பன�ைத��, அத0+ேமல8பவ மாகிய மி�மலெசா�பன�ைத�� என அறிக. 

(27) 

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

�@�தி�@�தி�@�தி�@�தி    

 

 இ�,தி� மகம தாக ெவJ,தி� நிைனவ ட*கி� 

 ெதாி,தி�, தைனயி ழ,� தி�வ� ளி3ைச Wர� 

 ெபா�,திட ல�ளி னி3ைச I�ட� %J�தி யா+, 

 தி�,திட வதனி0 ெச5தி ெச5திட ேவ�� ெம0ேக.  28 

 

இ - � : இ�,தி�� - இ�*கி�ற, அக� அ� ஆக எJ, தி�� நிைன@ - நா� எ�B 

எJகி�ற நிைனவிைன, அட*கி ெதாி,தி�� தைன இழ,� - ச�ைத�� அச�ைத�� 

அறிகி�ற ஆ�மாவாகிய த�ைன�� இழ,�, தி�வ�� இ3ைச Wர ெபா�,திட4 - 

தி�வ�ளி�க�ேண ப0Bமி*+� ெபா�,�க; அ�ளி� இ3ைச I�ட� - 

தி�வ�ளி�க�ேண ப0B* ெகா�டதாகிய இ,நிைல, %J�தியா+� - %J�தி 

அவZைத யா�; எ0+ - என*+, அதனி4 தி�,திட - அ,நிைலயி>�, �� 

தி��தAற, ெச5தி ெச5திடேவ��� - சில ெசய4கைள3 ெச5திடேவ��� 

எ�றவாB. 

 

இ�,தி�� அக� : பதிெயா� சா�,� த�ைன அறிகி�ற கால�� உளதாகி�ற நா� 

எ�8� உண�@. அதைன அட*கிய கால�� அறிகி�ற த�ைன�� 

இழ*கி�றநிைல ெய5�மாக>� தைனயிழ,� எ�ற�ளிய�. 

 

தி�வ�� இ3ைச Wர� ெபா�,திட4 : இ�ஙன� உபக ாி�த தி�வ�ளி4 இ3ைச 

மிக� ெபா�,�க; எ�ற� தாென�8� Aைன�; அட�கி� தி�வ�ைள 

A0ப#.��த4. இ,த நிைலேய %J�தி என�ப��. இதி>�,�� ஆ�மா உய� 

நிைல எ5தேவ��மானா4 +�நாதனாகிய என*+3 சில தீ#சா* கிாிையகைள3 

ெச5யேவ�.ய இ�றியைமயாைமேநாி��. 

 



சி�த� பிராண� ;�ட� எ�8� $�B க�விகCட� இதய�தான�ைத அைட,� 

நி0+� ேகவல %J�திநிைல. ேபால, %�தவி�ைத ஈ3%ர� சாதா*கிய� எ�8� 

$�B� நீ�காம4 நீ�க�ெப0B, தி�வ�ைளேய நா.நி0ற>� இ� 

நி�மல%J�தியாயி0B. (28) 

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

#ாிய�#ாிய�#ாிய�#ாிய�    

 

 உலகிைன விள*கா நி0+ Aய�கதி ெராளிய தாகி 

 யிலகிய க�ண3 ெச5தி விள*கிடா ேபால ஞான 

 நிலவி� Aயிர3 ெச5தி நிB�திடா வ�ேவ யாக* 

 +லவிட4 �ாிய6 %�தி ெகா�Cேம0 சிவம தா+�.  29 

 

இ-� : உலகிைன விள*கா நி0+� உய� கதி� - சட� ெபா��கைள விள*+� 

உய�,த Pாிய8ைடய, ஒளிய� ஆகி இலகிய க� - ஒளியிைன உைடயதாகி 

விள�கிய க�ணா ன�, அ3ெச5தி விள*கிடாேபால - அ�ஙன� விள*கி நி0+� 

ெச5திைய விள*காதவாBேபால, ஞான� நிலவி�� உயி� - அறி@ விள�+� 

ஆ�மா, அ3ெச5தி நிB�திடா - அ�ஙன� அறி�� ெசயலா4 அறிவியா�, 

அ�ேவயாக* +லவிட4 - அ�வாக விள�+தேல, �ாிய� - �ாியமா�; %�தி ெகா�C 

ேம4 சிவம� ஆ+� - இ� %�த நிைல அைட�மாயி� சிவமா� எ�றவாB. 

 

Pாிய ஒளிைய� ெப0ற க�, காUதைலய�றி� தா8� ஒளிைய3ெச5� கா#டா 

தவாBேபால, அறி@விள*க� ெப0ற ஆ�மா அறி�ேமய�றி அறிவி*கா�. 

ஆனா?� சிவேமயாக விள�+ தலாேல �ாியநிைலயா�. �ாியநிைலயைட,த 

ஆ�மா சிவேமயா+� எ�ப� க���. 

 

உலகிைன விள*கா நி0+� உய� கதி�: அற இ�ைள� ேபா*கி, இைவ கட�, இைவ 

பட�, இைவ E�, இைவ மா� என� ெபா��கைள� ;ல�ப���� வி�ணி4 

விள�+� ;ற3Pாிய�. 

 



அத� ஒளிய தாகி இலகிய க� - அ3Pாிய ஒளிைய� ெப0B விள�கிய க�. 

க�ணி0+ ஒளி இய0ைகயாயி8� காUதல�றி* கா#டா�; அTெவாளி�� ;ற 

ஒளியாகிய Pாிய ஒளி W� தலா4 ேதா�றிய� எ�பதா�. 

 

அ3ெச5தி - அ�ெதாழி4; கா#�� ெதாழி4, காU கி�ற க� த�ைன* 

காணமா#டா�; தன*+* கா#டா5 உ�ணி�B ெச?��� உயிைர�� 

காணமா#டா�. அ� ேபால� தன*+ேவறாகிய த��வ தா��விக�கைள� த0ேபா 

த�தா4 அறிகி�ற உயி�, த�ைன�� அறியா�; த�ைன� பிேராி*கி�ற 

தைலவைன�� அறியா�. ஆயி8� க�ேபா4 உயி� சடம�ைமயி� க�ணிட�� 

உயி� நி0+மாBேபா ல�றி உயி�*+யிராக உ�ணி�B உண���வ� Aத4வ 

னாகலா� அவைன உ�னறிவி�க�ேண கா�க எ�பதா�. இதைன, 

 

 ”கா#.ய க�ேண தைன*காணா க�U*+* 

 கா#டாய உ�ள�ைத* க�காணா - கா#.ய 

 உ�ள, தைன*காணா உ�ள�தி� க�ணாய 

 க�வ� தா� உ�ள�தி0 கா�'' 

 

எ�8� ெவ�பாவா4 அறிக. 

 

சி�த� ஒ�B� இதய�தி4 நி0க, பிராண� ;�ட� எ�8� இ�க�விகCட� W. 

ஆ�மா நாபி�தான�ைத யைட�� நிைலயாகிய ேகவல�ாிய�ேபால, ஆ�மா 

%�தவி�ைத ஈ3%ர� சாதா*கிய� ச�தி எ�8� நா�+� நீ�காம4 நீ�கியநிைலயி4, 

சிவ�ேதா� ஒ�றியி��த>� பி� மல �ாிய மாயி0B. இதைனேய '�ாிய� %�தி 

ெகா�Cேம4 சிவம தா+�' எ�ற�ளிய�. �ாிய6%�தி - நி�மல �ாிய�. (29) 

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

ேமலத6ேகா� ஐயமB�த/ேமலத6ேகா� ஐயமB�த/ேமலத6ேகா� ஐயமB�த/ேமலத6ேகா� ஐயமB�த/    

 

 ஓ�கிய ஞான, த�னி ெலா��கேல ய�றி ேநய, 

 தா�+த0 கி4ைல ெய�னி0 றைனயறி, தி#ட தி�றா� 

 வா�கிேய சிவ�தி ?�ைன ைவ�த� மதிய தா+ 

 நீ�கேலா வ�#+ ேநய நிக:�திட ேவ�� ெம0ேக.   30 

 



இ - � : ஓ�கிய ஞான� த�னி4 ஒ��கேல அ�றி - உய�,� விள�கிய ஞான�தி4 

அட�கியி��தேலய4லாம4, தா�+த0+ ேநய� இ4ைல எ�னி4 - ஞான�ைத� 

தா�+ த0+ அறிய�ப�வதாகிய ேநய� எ�பெதா�ெபா�� இ4ைல எ�B நீ 

ெசா4வாயானா4, தைன அறி,தி#ட� இ�றா� - ஆ�மா த�ைன�� அறி,த� 

இ�றா5 A.��; உ�ைன வா� கிேய சிவ�தி4 ைவ�த� மதிய� ஆ+� - 

மல�தி0கிட,த உ�ைன ெய���3 சிவ�தி0 ேச��பி�த� அ,த ஞானமா+�; 

நீ�கேலா அ�#+ ேநய� - அதைனவி#� நீ�+தேலா தி� வ�C*+ ேஞயமாவ�?, 

எ0+ நிக:�திட ேவ��� - என*+ அதைன� ெதாிவி�த�ளேவ��� எ�றவாB. 

 

ஓ�கிய ஞான�: உயிாினிடமாக விள*க� ெப0ற சிவ ஞான�. ஞான�தி4 ஒ��கேல 

�ாியா தி தமா�; ேஞய� ெபா�� ஒ�B ேவ�டா� எ�பாைர மB��, ேஞயமி4ைல 

ெயனி4, ஞா ��வாகிய நீ�� இ4ைலயா�; ஆகேவ, ஆ�ம தாிசனAமி�றா�. 

ஞான� ெச5த பரம உபகார� எ�ைனேயா ெவனி�, மல�ைத3 சா�,� மலமாயி�,த 

உ�ைன வாாிெய�� �3 சிவ� தி�வ.களி4 ேச��தேத ஆ�. அ�ஙனமாக அ� 

தி�வ�C*+ ேஞய� எ�பெதா� ெபா�ளி4ைல எ�B அதைன வி#�� பிாிதேலா 

ஏ0ற�? அதைன என*+ விாி� �ைர�பாயாக எ�ப� க���. 

 

அறிக�வியாகிய ஞான� அறிபவனிட�தி4 அறி,தபி� ஒ��க, அவ� ேஞய�� 

அJ,� தேல அதீதமா� எ�பைத அறிவி�தவாB. இதைன� பி�வ�� ெச5�ளி4 

ஓ� உவைம கா#.� ெதளிவி�த�C- கி�றா�க�. (30) 

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

இ#%ம#இ#%ம#இ#%ம#இ#%ம#    

 

 கிரணம* கதிர தாகா கிள�கதி� கிரண மாகா 

 அரண� ேபால Eச� க�ைணயா ம�C ெமா�பா� 

 கரணேம �ன*க த�றா5* கா#.ட @தி*+ ேநய 

 மரணA மிாிய ெவா�றா5 ம�8த லதீத மா+�.   31 

 

இ - �: கிரண� அ*கதிர� ஆகா - கிரண�க� Pாிய� ஆகா, கிள� கதி� கிரண� 

ஆகா - விள�+கி�ற Pாிய� கிரண�க� ஆகா, அர� - கிரண�கC*+* கதி� 

உைறவிட�; அ�ேபால ஈச� க�ைணயா� அ�C� ஒ�பா� - அதைன� ேபால 



ஈச8� அவ� க�ைணயாகிற தி�வ�C� த�A� அவ0 றி0+ ஒ�பா�; கரணேம 

அ� அ�றா5 உன*+* கா#.ட - அ,த*கரண�க� அ�ஙன� அ�றாக 

உன*+*கா#ட, ேநய� உதி*+� - ேநய� ேதா�B�; (அ�ேபா�) நீ மரணA� இாிய 

ஒ�றா5 ம�8த4 - மரண� நீ�க ேநய�ேதா� ஒ�றாகி நிைலெபBதேல, 

அதீதமா+� - �ாியாதீதமா� எ�றவாB. 

 

கிரண�தி0+� கதி�*+� உ�ள ெதாட�; +ண+ணி ச�ப,த�. அ�� +ண�; ஈச� 

+ணி. உன*+ உடனா5� ெபா��கைள விள*கிய அ,த� பாசஞா ன�க�, தா� 

ஆ�மா அ4லவா தைல விள*கி*கா#ட உ�னா4 அறிய�ப�ெபா� ளாகிய சிவ� 

ேதா�B�; அதேனா� நி�தமா5 ஒ�B தேல �ாியாதீதமா�. பாச�ேதா� ஒ�றி� 

பாசமா5 இ�,த ஆ�மா@*+, கரண�க�, பாச� நீய4ைலெயன உண��த, ஆ�மா 

சிவ�ேதா� ஒ�B�; அ�ேவ �ாியாதீதமா� எ�றவாB. இதைன, 

 

 "ஐ�;ல ேவடாி� அய�,தைன வள�,ெதன� 

 த� Aத4 +�@மா5� தவ�தினி4 உண��தவி#� 

 அ�னிய� இ�ைமயி� அர�கழ4 ெச?ேம'' 

  

எ�8� ெம5க�டா� ஆகம� ெகா��� ெதளியலா�. இதி4, உண��தவி#� 

எ�ப�, 'உன*+ அ� அ�றா5* கா#.ட' எ�பதனா8�, அ�னியமி�ைமயி� 

அர� கழ4 ெச?� எ�ப�, 'உதி*+� ேநய�, மரணA� இாிய ஒ�றா5 ம�8 த4' 

எ�பதனா8� விள*க�ெப0றன. (31) 

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

சிவமா=த�ைமசிவமா=த�ைமசிவமா=த�ைமசிவமா=த�ைம    

 

 இக:,தி� மல� க0றி யில�கிய @யிைர வா�கி 

 மகி:,திட* க�ைண ��ேள ைவ�தத னிய4; ச0B, 

 திக:,திடா தட*கி நி0ற ெறளி@B சிவேம யா+ 

 நிக:,தி� A�வ மாதி நிைலைம� மித8# ெசா4வா�.   32 

 

இ - � : இக:,தி�� மலமக0றி - இகழ�ப�� மல�ைத நீ*கி, இல�கிய உயிைர 

வா�கி - பாிபாகA0ற ஆ�மாைவ எ���, மகி:,திட - நி�தியான,த�தி4 இ�*க, 



க�ைண உ�ேள ைவ�தத� இய4; - தி�வ�ைள ஆ�மாவி8�ேள ைவ�தத� 

இய4பான�, ச0B� திக:,திடா� அட*கி நி0ற4 - சிறி�� ெவளி�படாதவாB 

அட*கி3 சிவ�தினிட� நிைலெபBதேல, ெதளி@B சிவேமயா+� - ெதளி,த சிவமா� 

த�ைமயா�; நிக:,தி�� உ�வ� ஆதி நிைலைம�� - சிவ�தி னிடமாக நிகJ� 

சிவKப�, சிவதாிசன�, சிவேயாக�, சிவ ேபாக� எ�ற நா�+ நிைலைமகைள��, 

இத8# ெசா4வா� - இ�+* WBவா� எ�றவாB. 

 

இக:,தி�� மல� : மல� சடமா த>�, ஞான F4களா ?� ஞானிய�களா?� 

இகழ�ப�� என3 ெசய�பா#�விைன யா*கி� ெபா�� ெகா�க. 

 

இல�கிய உயி�: ப% பாச ஞான�க� நீ�கி3 சிவஞான� ெப0B விள�கிய உயி�. 

வா�கி - ேச0றி0;ைத,த சிBவைன வாாி எ��த�ேபால, மல அள0றினி�B� 

எ���. மகி:,திட - வாசைனயாக@� மலக� ம�க� தா*காைமயா4 

நி�தியான,த�தி4 எ�B� திைள*க. 

 

க�ைண உ�ேள ைவ�� - தி�வ��வியாபக�தி4 வியா� பியமாக ஆ�மாைவ 

ைவ��. அதனிய4; ச0B� திக:* திடா� அட*கி - ஆ�மாவி� +ண�க� சிறி�� 

ெவளி� படாதப. அட*கிநி0ற4; அ�ேவ சிவமா�. (39) 

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

சிவ?ப�சிவ?ப�சிவ?ப�சிவ?ப�, , , , சிவதாிசன�சிவதாிசன�சிவதாிசன�சிவதாிசன�    

 

 பி�ததா �ள�தி னி�ற பிாிவி� ளகல ஞான 

 வி�ததா5 நி0+� Eர� வி#ட� ளி3ைச ேமவ 

 ைவ�த� Kப மா+� வ�ம�# ெசயல தாக 

 ெவா�த� கா#சி யா+ Aய� சிவ மத0+� தாேன.   33 

 

இ-� : பி�ததா5 - மய*+,த�ைமயதா5, உள�தி� நி�ற பிாி@ இ�� அகல - 

ஆ�மாவினிடமாக நி�ற பிாி@�ப�� இ�ளான� நீ�க, ஞான வி�ததா5 நி0+� 

Eர� வி#� - ஞான�ைத அறிபவனா5 நி0+� Eர�ைத�� நீ�கி, அ�� இ3ைச 

ேமவ ைவ�த� - தி�வ�ளி� இ3ைசவழிேய ஆ�மா ெபா�,தைவ�த�, Kப� ஆ+� 

- சிவ Kபமா+�; வ�� அ�# ெசயலதாக - த�பா4வ�� ெசய4 அைன��� 



தி�வ�ளி� ெசயேலயாக, ஒ�த� - ஒ�� விள�+வதாகிய, உய� சிவ� - 

சிவபர�ெபா��, அத0+� தாேன கா#சியா+� - ஆ�மாவி0 +� தாேன தாிசனமா� 

எ�றவாB. 

 

படல� மைற�த க� ஒளி அறியாவாBேபால ஆணவ மல� பி�தா5 மைற�� 

நி0கி�ற� எ�ப��, அதனி� நீ�க ஆ�மா, ஞான வி�தா5 நி0ப� எ�ப��, அ,த 

Eர� ைத�� வி#�3 சிவன�ளி4 இ3ைச ேமவைவ�தேத சிவKப ெம�ப��, 

எ4லாவ0ைற�� தி�வ�ளி� ெசயலாக* கா� டேல சிவதாிசன� எ�ப�� 

ெதாிவி*க�ெப0றன. 

 

பிாி@ இ�� : பிாி@ ெச5ய� த+� இ��. ஆணவ� சகசமலமாயி8�, ஆ�மாவி� 

ேவறா5 வ> ஒ��கி மைறவ�� உ�டா த>� பிாி@ இ�� அகல எ�B 

அ�ளி3ெச5தப.. 

 

ஞானவி�� : ஞான�ைத அறி,தவ�. ஞான�தி� விைதெய�B Wற?� ஆ�. 

ஞானவி�த தா5 நி0+� Eர� எ�ற� அறிவா� ஒ�வ� உ�� எ�கி�ற அதாவ� 

நா� எ�கி�ற Aைன�;� அ0B எ�பதா�; அ�ளி3ைச ேமவ ைவ�ததாவ� 

அவன�ளா4 அவ� தாைள அைடய வி��;வ தா�. ஆகேவ சிவன�ைள வி��;த4 

சிவKப�; எ4லா� சிவ� ெசய4 எ�றறித4 சிவ*கா#சி எ�பதா�. (33) 

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

சிவேயாக�சிவேயாக�சிவேயாக�சிவேயாக�, , , , சிவேபாக�சிவேபாக�சிவேபாக�சிவேபாக�    

 

 ச�தியி� ெசய4க ெள4லா, த0சிவ மத8* கி�றா 

 ெயா�திட ?ண�வ ளி�த ?ய�சிவ ேயாக மா+� 

 பி�த� வாகி3 ச0B� பி�னம த0B� த�8� 

 ைவ��யி�� ேபாக மாக வள�தலா ராைம தாேன.  34 

 

இ-�: ச�தியி� ெசய4கெள4லா� - ச�தியி� ெசய4க ளைன���, த0சிவ� 

அத8*+ இ�றா5 - சிவ��*+ இ4ைல யாக, ஒ�திட4 உண�@ அளி�த4 - 

ஒ�தி��த?� ஞான�ைத ந4+த?� ஆகிய இைவயிர���, உய� சிவ ேயாக� 

ஆ+� - உய�,த சிவேயாக� ஆ+�; பி�த� ஆகி - சிவ�ைத அ�றி� 

ப0ற�ப�வெதா� ெபா�ளி�ைமயி� அ�ேவமயமா5, ச0B� பி�னமத0B - 



சிறி�� ேவBபா� இ�றி, த�8� ைவ�� - ஆ�மாவாகிய தன*+� உயி�* 

+யிராக ைவ��, உயி��ேபாகமாக வள�த4 - உயி�*+ அH பவமாக வள�தேல, 

ஆராைம - உ�� ெதவி#டாத சிவேபாக மா� எ�றவாB. 

 

தா�, ஏ எ�பன அைசக�. 

 

சிவேயாகமாவ� ச�தியி� ெசய4களைன��� சிவ��* கி�றாகி ஒ�த?�, பரஞான 

உபகாரA� ஆ�. பி�ேதறி ேவர0B3 சிவ�ைத உயி�*+பிராகைவ�� அHபவி�தேல 

சிவேபாகமா� எ�ப� க���. ஆராைம - ேபா�ெம�B அைமயாைம. சிவேபாக� 

எ4ைலய0ற இ�ப நிைலயாக>� ஆராைமயாயி0B. 

 

இ�வைர அர�கழ4 ெச4?தலாகிய அHபவ�, நி�வி காாியா5� த� வ�ணமாக3 

ெச5தலாக>� சிவKபA�, பாச� ஒ�வ� த�ணிழலா� பதி என3 

சிவ�ேதாெடா�ப3 ெச5தலாகிய சிவதாிசனA�, ஏகனாகி இைறபணிநி0றலாகிய 

சிவேயாகA�, அயரா அ�பி� அர�கழ4 ெச4?தலாகிய சிவேபாகA� Aைறேய 

இ,த இர�� ெச5�#களா?� உண��த�ெப0றன. (34) 

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

சிவசீவ3 கல0!சிவசீவ3 கல0!சிவசீவ3 கல0!சிவசீவ3 கல0!    

 

 ;ர,தி� மி3ைச $�B� ெபா�,திய� ெற�ைன ேநா*கி 

 யிர,ததி� ெக�ேக ெய�னி ^,திட வா�கி� த�8# 

 கர,தி� A�ைன 1ச� காறைல ேபால ெவா�றா5� 

 பர,தி� ஞான ேஞய� ப0Bமா� மா@ A0ேற.  35 

 

இ-� : ;ர,தி�� இ3ைச $�B� ெபா�,தி - கா*+� இ3ைச Aத4 $�B 

ஆ0ற4கC� அ.ேயைன� ெபா�,த3 ெச5�, அ�B எ�ைன ேநா*கி - அ�ைற*+ 

அ.ேயைன அ�# பா�ைவயா4 ேநா*கி, இர,த� இ�+ எ�ேக - இ�+ எ�ேக 

யாசி�த�? எ�B, எ�னி4 வா�கி ஈ,திட - எ�8�ளி �,� எ�ைனெய���* 

ெகா��த�ள, த�8� கர,தி�� உ�ைன - தன*+�ேள மைற,தி�*+� உ�ைன, 

ஈச� காறைல ேபால ஒ�றா5 பர,தி�� - இைறவ� கா4 தைலேபால அந, நியமா5 

வியாபி�� நி0ப�; ஞான ேஞய� ப0B� ஆ�மா @� உ0B - அறிைவ�� 



அறிய�ப�ெபா�ைள�� ப0றிய அறிவானாகிய ஆ�மா@� ெபா�,தி, பர,தி�� - 

வியாபி�� நி0+� எ�றவாB. 

 

கா4 + தைலெய�ற இ�ெமாழிக� ;ண�கி� றகால��, ளகர தகர�களிைண,� 

ஓெரJ� தானா0ேபால, ஆ�மா@� சிவA� கல,�நி0+� எ�பதா�. 

 

ஆணவ�தி0 கிட,த அ.ேய8*+ இ3ைசயாதிய ச�தி கைள� த,�, 

ெதாழி0பட3ெச5�, க�ைண*க� கா#., ஆ�மாவாகிய நீ எதைன வி��;கிறா5 

எ�B வினாவி, என* +�ளி�*+� உ�ைன� த,�, காறைல ேபால* 

கல,�கி0றைல* கா#.ன�; அ�ேபா� நீ அறி@�, அறிவா8�, அறிய�ப�� 

ெபா�Cமாக இ��பா5 எ�றவாB. (35) 

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

ஆசாாிய� அ �பா�ைவயா/ அ விைனயகற/ஆசாாிய� அ �பா�ைவயா/ அ விைனயகற/ஆசாாிய� அ �பா�ைவயா/ அ விைனயகற/ஆசாாிய� அ �பா�ைவயா/ அ விைனயகற/    

 

 அழி�தி� மலA� யானா யாகிய @ட? ெம�னா0 

 ெசழி�தி�� விைன� ெம�ேக தீ��தைன ெய�னி� மா% 

 ெமாழி�தச6 சிதA நாலா6 ச�திநி பாத� தாசா� 

 விழி�திட ேவற தா+� வி#டவT வைக�6 ெசா4வா�.   36 

 

இ-� : அழி�தி�� மலA� - வ���கி�ற ஆணவA�, யானா5 ஆகிய உட?� - நா� 

எ�8� உட?�, எ�னா0 ெசழி�தி�� விைன�� - எ�னாேல வள�கி�ற 

விைன�� ஆகிய இைவகைள, எ�ேக தீ��தைன எ�னி� - எ�ேக அக0றினா5 

எ�னி4, நாலா� ச�தி நிபாத�� - நாலா� ச�தி நிபாதமாகிய தீவிரதர ப*+வ 

நிைலயி4, ஆசா� விழி�திட - ஆசாாிய� மீன�ட�ைத� ேபால விழி���பா�*க, 

மா%� - மல�கC�, ஒழி�த ச6சிதA� - ஏைனய ச6சித க�ம�கC�, ேவறதா+� - 

ேவறா+�; அ�ஙன� வி#டவைக�� ெசா4?வா� எ�றவாB. 

 

அழி�தி�� மலA�, யா� எ�B விவகாி*+� உட?�, ஆ�மாவா0 ெசழி*க3 

ெச5ய�ப�கி�ற விைனகC� எ�ேக நீ�கிைன எனி�, தீவிர தர ச�திநிபாத�தி4 

ஆசான�#பா� ைவயா4 நீ�க�ெப0ேற� எ�ப� க���. (36) 



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

த�#வ��தியி� பய�த�#வ��தியி� பய�த�#வ��தியி� பய�த�#வ��தியி� பய�    

 

 நிB�தி� Aடைல* W#. நீ*+த லாேல A�ேன 

 யB�ததா மலA மி�பா யா*கி� மகில ெம4லா 

 ெமாB�தலா0 B�பா5 ம0ற3 ச6சித ெமாழி�த தா+� 

 ;ற�தி� த�� வ�தி� %�தியி 8டல� ேபாேம.   37 

 

இ-� : நிB�தி�� உடைல*W#. நீ*+தலாேல - விைன� ேபாக� �5*+மள@� 

நிைலெபB�த�ெப0ற த8கரணாதி கைள3 ேச��பி�� நீ*+தலா4, A�ேன 

அB�ததா� மலA� - A�ேன ேவBப��த�ெப0ற $லமலA�, இ�பா5 - இ�ப 

மாகி��, ஆ*கி�� அகிலெம4லா� ஒB�தலா4 ��பா5 - பைட*க�ெபBகி�ற 

உலக� எ4லாவ0ைற�� த�.�த லா4 ��பமா��, ம0ற ச6சித� ஒழி�ததா+� - 

ச6சித விைன ைய ஒழி�ததா�; ;ற�தி� த��வ�தி� %�தியி� - ெவளியி4 

உ�ளதாக த��வ�களி� %�தியா4, உடல� ேபா� - உடல� அழி�� எ�றவாB. 

 

உயி�கC*+ உடைல� த,� மலவ>ைவ நீ*+ தலா4 நீ�கிய மல� இ�ப, 

த�வதா��, உலகமாகவ,� ��;B�த லா4 ��பா��, ச6சி தவிைனைய� 

ேபா*கியவாறா�. ;ற� த��வ�களி� %�தியா4 எ��த இ,த உடல� அழி�� 

எ�ப� க���. (37) 

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

சிவ� நிைலசிவ� நிைலசிவ� நிைலசிவ� நிைல    

 

 நி�றிடா @டற னி�� நீ�கிய வா�மா* Wடா 

 ெதா�றிடா� சிவ8 ட0க ெணா�தி� பவரா ெர�னி0 

 ெபா�றிடா @யிைர� த�பா0 ;+��வா 8ட0+ ேவறா53 

 ெச�றிடா� சீவ ெனா�� நி0+மா ேபால நி0ப�.         38 

 

இ-� : உட4 தனி�� நி�றிடா - உடல� தனி�திய�கா, நீ�கிய ஆ�மா Wடா� - 

உடைலவி#�� பிாி,த உயி�� உடைல� ெபா�,தா�, சிவ� ஒ�றிடா� - 

சிவெப�மா8� ெபா�,தா�, உட0க� ஒ�தி�பவ� ஆ� எ�னி4 - இT @ட0க� 



ஒ��� ெபா�,�பவ� யா� எ�B மாணவகேன! நீ வினவி4, ெபா�றிடா உயிைர 

த�பா4 ;+��வா� - அழியாத ஆ�மாைவ உடலாகிய த�னிட� ;+��கி�ற 

இைறவ�, உட0+ ேவறா5 - இT@ட�பி0+ ேவறாக, ெச�றி டா� - ெச4லா�; 

சீவ� ஒ�� நி0+மாேபால - உயி� உட� ேபா� ஒ�� நி0+மாBேபால, நி0ப� - 

சிவ8� நி0ப� எ�றவாB. 

 

உடேலா சட�; தனி�� நி4லா, உயிேரா சிதசி��� %த,திரம0ற�� ஆத>� 

தானாக3 ெச�B உடேலா� Wடா�. ேபெராளி�பிழ�பாகிய சிவ ேமா 

மாயாகாாியA� சடAமாகிய உடைல� ெபா�,தா�. ஆகேவ உடேலா� ஒ� 

தி��பவ� யா� எனி4, உட�பி4 உயிைர�;+��கிற இைற வேன, உட0+ ேவறாக 

நி4லாம4 உட�ேபா� ஒ�� வாJ கி�ற உயிைர�ேபால, தா8� கல,� நி0ப� 

எ�ப� க���. (38) 

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

கலாதித�#வ�க� அர:ைடைமகலாதித�#வ�க� அர:ைடைமகலாதித�#வ�க� அர:ைடைமகலாதித�#வ�க� அர:ைடைமயா� என/யா� என/யா� என/யா� என/    

 

 மலவி� ளக0ற வா5�த கைலய� ெகா���* க�ம 

 பலAள த��தி� தீய மைற�ப� பறி�� ஞான 

 நிைல�ள ம.ைம யாக நி�றி� ம�ேற ெய�றா0 

 கைலAத ?ைடைம யாக* ைக*ெகாள4 விய�ேபா காணி4.        39 

 

இ-�: மல இ�� அக0ற வா5�த - ஆணவமல இ�ைள� ேபா*க� ெபா�,தியதான, 

கைலய� ெகா��� - கைலெய� 8� த��வ�ைத* ெகா���, க�ம பலAள� - 

விைன�பய னாக உ�ளைத, அ��தி - ஊ#., தீய மைற�ப� பறி�� . ெக#ட 

மலமைற�ைப வ>ய� பறி���ேபா*கி, ஞான நிைல உள� அ.ைமயாக - 

சிவஞான�தி4 நிைல ெப0ற ஆ�மா அ.ைமயா+�வ�ண�, நி�றி�� அ�ேற 

எ�றா4 - சிவ� உதவி நி0+ம�ேற எனி�, காணி4 - ஆரா�மிட��, கைல Aத4 

உைடைமயாக - கைல Aத>ய த��வ�கைள உைடைம யா*க, ைக*ெகாள4 

விய�ேபா - ெகா�Cத4 விய�பாேமா எ�றவாB. 

 

ஆணவமல�தி4 அJ,தி��ள ஆ�மா*க#+ அறி@ விள*க� சிறிேத உ�டாக, கலா 

த��வ�ைத* ெகா���, க�ம�கைள _#., அ6ஞான மைற�ைப அக0றி, 



சிவஞான� நிைலெப0ற உயி�க� அ.ைமகளா�ப., சிவ� ெவளி�ப#� 

நி0+ம4லவா எனி�, கைல Aத4 த��வ�க� சிவ8ைடைம 

தாேம எ�க. (39) 

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

கட%� க�மபல�ைத ஊ�7த/கட%� க�மபல�ைத ஊ�7த/கட%� க�மபல�ைத ஊ�7த/கட%� க�மபல�ைத ஊ�7த/    

 

 க�ணினா4. விடய, த�ைன* கவ�,தி� மாவி ேபால 

 ந�ணிய த8வ தாகி நா.ய @யிைர வா�கி� 

 ப�ணிய த8வி XJ� பல@யி� கவ� ,த� க�பா5 

 ந�Uம� ேபாக� ெகா�� ந0பல� பதி�ப னீச�.  40 

 

இ - � : க�ணினா4 விடய� த�ைன* கவ�,தி�� ஆவி ேபால - க�ணாகிய 

க�வியா4 ெபா��கைள அறி�� ஆ�மா ைவ�ேபால, ஈச� - ச�வகா�ணிகனான 

சிவெப�மா�, ந� ணிய த8வதாகி நா.ய உயிைர வா�கி - விைன*கீடாக அைட 

ய�ெப0ற உட�பாகி, அதைன ேய தாரகமாக நா.��ள உயிைர எ���, ப�ணிய 

த8வி� ஊJ� பல உயி� கவ�,� - ெச�ற ெச�ற பிறவிகளி4 ேச�*க�ெப0ற ஊ: 

விைனக� பலவ0ைற�� உயி�களிடமி�,� கவ�,�, ந�U� அ�ேபாக� 

ெகா�� - விைனகளா4 வ,தைட�� அ�ேபாக� கைள�� கழி��, ந0பல� 

பதி�ப� - சிவ;�ணிய�தி� க�ேண ஆ:��வ� எ�றவாB. 

 

ஆ�மா க�ணாகிய க�விைய*ெகா��, விடய�கைள அறி த4ேபால, ஈச� 

உயி�*+� த8ைவ* ெகா���, விைனகைள ஊ#., ச6சித ஆகாமிய�கைள�� 

அதனா4 விைளய இ�*+� %க�*க�கைள�� ேபா*கி, சிவ;�ணிய�தி4 

ஆ:��வா� எ�ப� க��தா�. 

 

ந�ணிய த8 - எ��த இT@ட4. த8வி0ப�ணிய ஊ: - பழ�பிற�பி4 ெச5த 

விைனக�. பல எ�ற� ஆகாமிய ச6சித� ெதா+திகைள. ேபாக� ெகா�� - 

க�மேபாக�ைத ஆ�மா*க� அைடயா தவ�ண� தா� ெகா��; அதாவ� நி*கி 

எ�பதா�. ந0பல� - ந4ல பல�; எ�ற� சிவ ;�ணிய�கைள. 

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

��தா�மாவி� D*0!��தா�மாவி� D*0!��தா�மாவி� D*0!��தா�மாவி� D*0!    



 

 த8வ� க�ைண ேமனி தாU@ மU@ ெமா�றா5 

 நிைனவ� க�ைண தானா5 நி0றலா0 ேபாக ம�பா5 

 மனவி� ளிாிய ம0ேறா �ளம� ம�வி மாயா 

 விைனயB� விைன; சி�பா� ேமலவ� க�ைண யாேல.  41 

 

இ - � : த8வ� க�ைண ேமனி தாU@� அU@� ஒ�றா5 - க�ைணேய 

தி�ேமனியாக* ெகா�ட இைறவ8� ஆ�மா@� ஒ�றாகி, நிைனவ� க�ைண 

தானா5 நி0றலா4 - ப%ேபாத�ெக#� க�ைணேய நிைனவா5 நி0றலா4, ேபாக� 

அ�பா5 - சிவேபாக�திேலேய வி��பாகி, மன இ�� இாிய - அ6ஞான� அகல, 

ம0ேறா� உளம� ம�வி - ேவெறா� உள� ைத�ெபா�,தி, மாயா விைனயB� விைன 

- மாையயி� காாிய மாகிய க�மவிைனக� அ0ற Gயவிைனகைள, ேமலவ� 

க�ைண யாேல - ச�ேவZவர� க�ைணயாேல, ;சி�ப� - ஆ�மா Hக�வ� 

எ�றவாB. 

 

ஆ�மா சிவ�ேதா� ஒ�றி, சிவ ேபாத� ெப0B3 சிவ� ெதா��கைளேய 

ெச5�ெகா��, பதி;�ணிய� பய� கைளேய அ8பவி�ப� எ�ப� க���. 

 

தாU - சிவ�. அU - ஆ�மா. அ�கன� ஆ�மா@� சிவA� ஒ�றியநிைலயி4 

நிைனெவ4லா� சிவக�ைணயாகிய பதிேபா தேம ஆத>� நிைனவ� க�ைண 

தானா5 எ�ற�ளி ய�. ேபாக� அ�பா5 : சிவனிட��3 ெச?�த�ெபB� ைதல 

தாைரேபா�ற இைட1.4லாத அ�ேப Hக�3சியா5. 

 

ம0ேறா� உள� ம�வி எ�ற� ேநாயி0கிட, �ழ�றா� ேநா5 நீ*க� ெப0றபி� 

'மBபிறவி எ��ேத�' எ�ப�ேபால மல இ�ளி4 அJ,தி* கிட,தநிைல  

நீ�கியைமயா� ேவB�ள� ைத� ெபா�,தி எ�ற�. 

 

க�ம�க� யா@� மாைய ஏ�வாக விைளவன ஆத>� பாயாவிைன எ�ற�. 

அ�தைகய விைனய0றவிைன ;சி�த லாவ� %�த அ8ேபாக�ைத� �5�த4. 

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

ஐயமB�த#ஐயமB�த#ஐயமB�த#ஐயமB�த#    

 



 உ0றவ� சிவேன யாக ெவா��டட0 சிவன தாக� 

 ெப0றவ ன�3ச னாதி பி.�பெத� மைல@ தீர3 

 ெசா0றிட ேவ�� ேஞய, �ல�கிய வாவி யா�மா 

 ந0றி� ேமனி யா+ நா.ல� கா�கி யாேம.        42 

 

இ-�: உ0றவ� சிவேனயாக - ஆ�மாவிடமாக� ெபா�, தியவ� ேபர�ளானாகிய 

சிவேனயாக@�, ஒ��ட4 சிவன� ஆக - இ�ஙன� ;�ணிய�தி0+ ஏ0றதாக� 

பாிபாக� ெப0ற உட4 சிவ8ைடைமேயயாக@�, ெப0றவ� - ெப0ற சீவ� A*த�, 

அ�3சனாதி பி.�ப� எ� - அ�3சைன Aத>ய க�ம� கைள3 ெச5யேவ�.ய 

இ�றியைமயாைம எ�ேன? மைல@ தீர3 ெசா0றிட ேவ��� - ஐய� நீ�க 

அறிவி�த�ளேவ���, ேஞய� - அறிய�ப�ெபா�ளாகிய சிவ�, �ல�கிய ஆவி 

ஆ�மா - விள*க� ெப0ற ஆவியாகிய ஆ�மா, (அ,த ேஞய� ெபா�C*+) ந4 

தி�ேமனியா+� - ந4ல வ.வா+�; நா.4 - ஆரா�மிட��, அ�க அ�கி ஆ� - 

அ�கA� அ�கி�மாகிய ெதாட�;ைடய� எ�றவாB. 

 

ஆ�மா@� சிவ8� அ�க அ�கிகளாக இ��தலா8�, சிவ� க��தா@� உட4 

உைடைம�மாக இ��தலா8� சிவ அ�3சைன Aத>ய க�ம�கைள இய0ற 

ேவ�.ய� எ0B*+? ஐயேன! இTைவய�ைத அக0Bக என மாணவ� ேவ�.* 

ெகா�டா� எ�பதா�. (42) 

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

 

�  உயி� �  உயி� �  உயி� �  உயி� ----    சீட� உட/ என/சீட� உட/ என/சீட� உட/ என/சீட� உட/ என/    

 

 மாசிலா வாவி ய�க ம�னி� Aயிரா மீச 

 னாசிலா� ேதக, ேதகி யான� ேபால மாண� 

 ேற%லா ேமனி ய�க, திர�ெடJ +�வி� ேமனி 

 ேயசிலா @யிேர யாகி யிைச,தத� கா�கி யாேம.   43 

 

மாசிலா ஆவி அ�க� - மலமாச0ற ஆ�மாேவ அ�க�; ம�னி�� உயி� ஈச� ஆ� - 

அத�க� நிைல ெப0ற உயி� இைறவனா�; (இTவ�ண� ஆ�மா@� சிவ8�) 

ேதக� ேதகியான� ேபால - உட?� உயி�� ஆனா0ேபால, மாண� ேத%லா� ேமனி 



அ�க� - மாணா*கன� சிவஞான�பிரகாச� ெப0ற ேமனிேய அ�கமா�, திர�ெடJ 

+�வி� ேமனி - சிவஞானெம4லா� திர�� ஓ��வானா0 ேபால விள�+கி�ற 

+�நாத8ைடய ேமனிேய, ஏசிலா உயிேர ஆகி இைச,த� - யாரா?� எ*காரணA� 

ப0றி� பழி*க�படாத உயிராகி� ெபா�,தி0B; (ஆதலா4 மாணா*க8� +�@�) 

அ�க� அ�கி ஆ� - அ�கா�கி ச�ப,தAைடயா� என அறிவாயாக எ�றவாB. 

 

சிவ8� சிவ8� உட?� உயி�மானா0 ேபால, மாணவ8� +�@� உட?� 

உயி�மாவ�; ஆதலா4 அவ�க� இைய;� அ�கா�கி� த�ைம உைடயதா� எ�ப�. 

(43) 

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

 

 ெவ�ைம�0 றர*கி ள*க ேமவிய வர*கி� ற�ைம 

 ெச�ைமச0 B�ேடா சீவ னீசைன3 ேச�,ெதா� றாகி� 

 த�ைமய0 ெறா�றா5 நி0ற ற+Aத ெலா�ேற ய�ேறா 

 வ�ைமய0 றளி�த ேமனிய� ;+, ��*கா நி0+�.          44 

 

இ-�: ெவ�ைம உ0B அர*+ இள*க� ேமவிய - ெவ�ப�ைத� ெபா�,திய அர*+ 

இள*க� ெபா�,திய, அர*கி� த�ைம ெச�ைம ச0B�ேடா - அர*கின� த�ைம 

யாகிய சிவ,த நிற� ச0ேற8� உளதாேமா? அ�ேபால, சீவ� ஈசைன3ேச�,� 

ஒ�றாகி� த�ைமய0B ஒ�றா5 நி0ற4 த+� - ஆ�மா@� இைறவைன3சா�,� 

ஒ�றி ஆ�மேபாத� ெக#� சிவேபாதமா5 நி0ற4 ெபா�,�வதா�, Aத4 ஒ�ேற 

ய�ேறா - சா�ெபா�C� சார�ப�ெபா�Cமாக இர�� ஒ� றி8� த*கAத4 

ஒ�ேறய4லவா? ஆதலா4, அ�ைமய0B அளி�த ேமனிய� ;+,� - அ,த மலம0ற 

க�ைண*கில* காகிய தி�ேமனி*க� ;+,�, உ�*கா நி0+� - உ�*+� 

எ�றவாB. 

 

தீயைண,த அர*+ இளகி� த� த�ைம�� ெச�ைம�� நீ�+வ�ேபால, சிவ8�, 

சிவபர� ெபா�ைள3 சா�,� த� த�ைமெக#�, சிவ�ேதா� ஒ�றா5நி0ற4 

த*கேதயா�. இ� ெபா�C�W. ஒ� Aதலாயி0ற�ேறா! ஆதலா4 இைறவ� 

மலம0ற தி�ேமனியாகிய உயி�*க#;+,� அதைன� பாிபாக� ப���� எ�ப� 

க���. அ� +ைம - அ,த இ��; எ�ற� ஆணவ�ைத . (44) 



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

 

 அக�;ற ெம�றி ர�டா மறிவைத ெயாழி�� மாயா3 

 ெசக�;ற மா*கி� த�ைன� ெதாிசி��3 சிவேனா ெடா�ற 

 யிக�பர ம0B நி0+ மி�ப�� ளதீத மான 

 %க�;ாி க�ைண ேமனி ெதாJ�க� ��கா நி0+�.   45 

 

இ-� : அக� ;ற� எ�B இர�டா� அறிவைத ஒழி�� - அக� எ�B� ;ற� எ�B� 

இர�டான ஞான�ைத நீ*கி, மாயா ெசக� ;ற� ஆ*கி - மாயாகாாியமான உலைக� 

�ற,�, த�ைன� ெதாிசி�� - சி�தாகிய த�ைன* க��, சிவேனா� ஒ�றா5 - 

Aதேலா� அ�னிய மி� றி*ேக ஒ�றா5, இக� பர� அ0B நி0+� - இ�ைம�� 

மBைம�� நீ�கி நி0கி�ற, இ�ப��� அதீதமான %க� ;ாி க�ைண ேமனி ெதாJ� 

க�� - இ�ப�ைத*கட,� நி0கி�ற பரம%க�ைதய�C கி�ற தி�வ�ளாகிய 

தி�ேமனிைய� ெதாJ� தாிசி�ேத, உ�கா நி0+� - மனA�+வ� எ�றவாB. 

 

சீவ�A�த�, ேவ0Bைமெய4லா� ஒழி,�, உலக வா தைனய0B, ஆ�ம 

தாிசனA6ெச5�, சிவ�ேதாெடா�றா5 இ�ைமமBைமயி4லாத %காதீதமான 

ெப�6%க�ைத� த�� க�ைண�தி�ேமனிைய� தாிசி��� ெதாJ� அந,நியமா5 

அ8பவி�� நி0ப� எ�பதா�. க�� ெதாJ� என0 பால� ெதாJ� க�� எ� 

நி�ற�. (45) 

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

 

 ஆணவ மைட,த வா�மா வாணவ மா5ம ைற,� 

 காUB� க�ைண ேமனி காUறா ேபால ஞான� 

 தாUைவ யைட,த வா�மா� தாUவா5 மைற,� ேநய� 

 IUB� க�ைண ேமனி ேபா0றிெயா� றாேய நி0+�.         46 

 

இ-� : ஆணவ� அைட,த ஆ�மா ஆணவமா5 மைற,� - ஆணவமல��� அJ,திய 

ஆ�மா தா8� ஆணவமாகேவ மைற,�, காUB� க�ைண ேமனி காUறா ேபால - 

கா� கிற தி�வ�ளாகிய தி�ேமனிைய* காணாத �ேபால, ஞான� தாUைவ 

அைட,த ஆ�மா - ஞானேம வ.வான சிவபர� ெபா�ைள அைட,த ஆ�மா, 



தாUவா5 மைற,� - சிவமாக மைற,�, ேநய� IUB� க�ைண ேமனி ேபா0றி - 

ேஞயமாக* கா#சியளி*+� இைறவன� க�ைண�தி�ேமனிையேய வண� 

கி*ெகா��, ஒ�றாேய நி0+� - அதேனா� ஒ�Bப#ேட நி0ப� எ�றவாB. 

 

 "ஆணவ�ேதா ட��வித மானப. ெம56ஞான� 

 தாUவிேனா ட��வித6 சா�நா� எ,நாேளா!'' 

 

எ�8� தா�மான அ.க� க���� ஈ�� எ�Uத0 +ாிய�. ஆ�மா மல�ேதா� 

W.யவழி மலமா��, சிவ� ேதா� W.யவழி3 சிவமா�� இ��தலாகிய 

இ�திற8ைடய னாக>�, சிவ�ேதா� சா�,தவழி3 சிவமாேயநி0ப� எ�ப� 

க���. (46) 

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

 

 தி�@� $�றி ட��, தி��திய வண*க ெமா�ற 

 அ�ளிய திய4பா ெம�ைன யைட,தி� பவ�*கி யானி� 

 கி�ளக0 றி�வ ெத�ேனா விைய,தி� மல�தி னி�B� 

 ப�வர0 ப�த4 பா���� பாி,திட4 க�ைண வா:ேவ.  47 

 

இ-� : தி�@� $�றிட��� தி�,திய வண*க� ஒ�ற அ�ளிய� இய4பா� - +� 

>�க� ச�கம� ஆகிய தி�@� $�றிட��� ெச?�த�ெப0ற தி��தமான வண*க� 

ெபா�,தி அ�ளி3ெச5த� இய4பா�; எ�ைன அைட,தி� பவ�*+ யா� இ�+ 

இ�� அக0றி�வ� எ�ேனா - எ�ைன3 சரெண�றைடகி�ற மாணா*க�கC*+ 

யா� இ�+ இ�� ஆகிய மல�ைத நீ*கிய��வ� எ�ைனேயா? எனி�, இைய, 

தி�� மல�தினி�B� - அநாதிேய ெபா�,திய ஆணவமல�தி னி�B�, ப�வர4 

ப�த4 பா��� - ஆ�மா*க� ��ப� ப�தைல�பா���, பாி,� க�ைண வா:@ 

இட4 - பாி,� அ�� வா:ைவ அளி�தலா� எ�றவாB. 

 

+� >�க ச�கம� ஆகிய $@�விட�தி?� ெச5ய� ப�� வண*க�க� சிவமாகிய 

த�ைனேய வ,� சா�வ� இய4பா�; ஆயி8� எ�ைனயைட,த ப*+வ�கC*+, 

யா� மலமக0Bவ� எ�ைன ெயன வினா@� மாணவகேன! ஆ� மா*க� ப�� 

அவதிைய� பா��� வ�,தி அ��வா:@ வழ�கியதா� எ�ப� உண�வாயாக 

எ�ப� க���. இட4 - வழ�க4. க�ைண வா:@ இட4 என* W#�க. (47) 



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

 

 அ�கA� ள�கி ெயா��� த�கலா ல�கி தானா 

 மி�+யி ��ேள 1சனிையதலா0 க�ைண தானா5� 

 த�கி� மி��பி 8�ேள தாி�தி� ெமாிேய ேபால� 

 ெபா�கிய பாச� ேபா*கி� ;+,தி�� க�ைண யாேல.  48 

 

இ-� : அ�க� உ� அ�கி ஒ��� த�கலா4 அ�கி தானா� - உட?*+� 

அ�கியாகிய உயி� ஒ��� த�+தலா4 உட?� அ�கியாகிற�; இ�+ உயி��ேள 

ஈச� இையதலா4 - இTவிட�� உயி�*+�ளாக� பரசிவ� ெபா�,�தலா4, 

க�ைண தானா5 த�கி�� - ஆ�மா@� க�ைணேயயாக� த�+�; இ��பி8�ேள 

தாி�தி�� எாிேய ேபால - இ��பி8�ேள த�கியி�*+� ெந��ைப� ேபால, 

ெபா�கிய பாச� ேபா*கி மி*க பாச�ைத* ெக���, க�ைணயாேல ;+,தி�� - 

காரண மி4லா* க�ைணயாேல சிவ� ;+� எ�றவாB. 

 

அ�க� - உB�;*க�. பைடய� ெதா+திேபால* கர சரணாதி அ�க�களி� ெதா+தி 

உடலாத>� அ�கமாகிய காரண�தி� ெபய� அத� W#டமாகிய உட?*காயி0B; 

ஆ+ெபய�. அ�க��� அ�கியாகிய உயி� ஒ��ைறதலா4 உட�; அ�கியாவ� 

ேபால, ஆ�மாவி8� ஈச� ெபா�,� வதா4 உயி� க�ைணேய வ.வாகிற�. 

இ��பி8� த�+� எாி இ��பி� மா%நீ*கி� த� மயமா*+வ� ேபால, சிவ� 

உயி�� ;+,� மல� ேபா*கி* க�ைணேய வ.வா*+கிற� எ�பதா�. (48) 

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

 

சீவ� $�தி3�� பரம$�தி3�� ேவBபாசீவ� $�தி3�� பரம$�தி3�� ேவBபாசீவ� $�தி3�� பரம$�தி3�� ேவBபாசீவ� $�தி3�� பரம$�தி3�� ேவBபா7777    

 

 சீவன3 சிவேனா ெடா��� ெதளி@B A�தி த�ைன� 

 பாவினி0 சீவ� A�தி பக�ேம0 பரம A�தி 

 ேம@வ ென�B ம,F4 விள�;மா4 விக0ப� ேகணீ 

 யாவ� மிர�� ெமா�ேற யாயி8� விக0ப6 ெசா4வா�.  48 

 



இ-� : சீவ� - ஆ�மா , அ3சிவேனா� ஒ��� ெதளி@B A�தித�ைன - சிவ�ேதா� 

ஒ��� ெதளி@ட� விள�+தலா கிய A�திைய, பாவினி4 - F4களி4, சீவ�A�தி 

பக�ேம4 - சீவ� A�தி ெய�B WBமாயி�, பரமA�தி ேம@வ� எ�B� அ,F4 

விள�;� - அTவாB சீவ�A�தனான ஆ�மா பரம A�திைய ெய5�வ� எ�B� 

ைசவF4க� ெசா4?கி� றனேவ, விக0ப� ேக� நீ - அ,த இர�.8*+� உ�ள 

ேவBபா#ைட நீ ேக#பாயாக, யாவ�� இர��� ஒ�ேற ஆயி8� - 

எ4லாவைகயா?� இ�A�திகC� ஒ�ேறயானா ?�, விக0ப� ெசா4வா� - 

அவ0B� ேவBபா�� சிறி� உ�� அதைன�� WBேவா� எ�றவாB. 

 

சிவ8� சிவ8� ஒ��*கல�தேல A�தி. இதைன3 சிவ� A�திெய�B F4க� 

ெசா4?கி�றன. அ,த F4கேள பரA�தி அைடவ� எ�B� WBகி�றன. 

இவ0றி� ேவB பா�கைள* ேக#பாயாக எ�ப� க���. (49) 

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

 

 A�தி� மி�ேவ யா+ A.@�ேவ றி4ைல யா+6 

 சி�தA மி�ேவ யா+, ெதளி@ேம வி4ைல யா+� 

 பி��மி� ெறாழிேவ யாேம0 ேபறித0 கி4ைல யா+ 

 ெமா�தவிT @ட? மி,நா CBவ� மி4ைல யாேம.   50 

 

இ-�: A�தி�� இ�ேவயா+� - ஆ�மா*க� அைடய� த*க A�தி�� இ�ேவயா�; 

A.@� ேவB இ4ைலயா+� - A.@� இ�ேவ; சி�தA� இ�ேவயா+� . 

சி�தா,தA� இ�ேவ; ெதளி@ ேம4 இ4ைலயா+� - ெதளி@� இதைன* கா#.?� 

சிற,தெதா�றி4ைலயா�; பி��� இ�B ஒழிேவ யாேம4 - மய*கA� இ�ேற 

நீ�+வாயானா4, ேபB இத0+ இ4ைலயா+� - இதேனா� ஒ�தேபB: இ4ைலயா�; 

ஒ�த இT @ட?� இ,நா� உBவ�� இ4ைலயாேம - விைன*கிடான இT@ட?� 

இ,நா#க� அைடவதாகிய விைன3ேசடA� இ4ைலயா� எ�றவாB. 

 

இ,த A�திேய சி�தா,தA�தி. இதி0 சிற,தெதா� நிைல எ�+� இ4ைல; எ�B� 

இ4ைல. இதைனயைட,த உன*+ ஆகாமிய ச6சிதவிைனகC� இ4ைல எ�பதா�. 

(50) 

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



 

 ஆதலா >ர�� ெமா�ேற யாயி86 சிவ0+ ள�ைத 

 1தலா� ேமனி யாகி யிைசயி8� க�ைண ேமனி 

 நீதியா4 வழிபா�0B நி�றிட லா8 A�ைம� 

 தீதிலா3 சீவ� A�தி3 ெசயெலன3 ெச�; Fேல.   51 

 

இ - � : ஆதலா4 இர��� ஒ�ேறயாயி8� - ஆதலா4 இர�� A�திகC� 

ஒ�த�ைமயனேவ ஆயி8�, சிவ0+ உள�ைத ஈதலா4 - சிவெப�மா8*+ 

மன�ைத* ெகா��த லா4, ேமனியாகி இைசயி8� - உடேலா� W.யி��பி8�, 

க�ைண ேமனி நீதியா4 வழிபா� உ0B நி�றிடலான�. சிவ8ைடய 

அ�#.�ேமனிைய வழிப#� நி0பதா?� உ�ைம தீ� இலா3 சீவ� A�தி 

ெசயெலன ெச�;� நா�. உ�ைமயான +0றம0ற சீவ�A�தியி� ெதாழிலா� எ�B 

ஆகம� ெசா4?� எ�றவாB. 

 

சி�த� சிவமா*க?� அவன�� ேமனிைய அறி,� வழி ப�த?� சிவ� A�தியா� 

எ�ப� க���. (51) 

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

பரம $�திபரம $�திபரம $�திபரம $�தி    

 

 ப�வர� மல�தி னாேல ப�Aயி ரைன��, த�பா� 

 ம�விட* ெகாண�,த Eச� வ.வைன� தி8*+� Iைச 

 ெயா�வி.0 Bயர மாத ?0றி.� மகி:3சி யாத4 

 த�மிைவ யிர�� நீ�க� த�தேல பரம A�தி.   52 

 

இ-� : ப�வர4 மல�தினாேல ப�� உயி� அைன��� - ஆணவ�தா4 

அவதி�ப�கி�ற உயி�க� எ4லா�, த�பா4 ம�விட ெகாண�,த ஈச� வ.@ 

அைன�தி8*+� - த�பா0 ெபா�,த மலமக0றி உ5ய*ெகா�ட சிவ 

ெப�மா8ைடய உ�வ�க� எ4லாவ0றி0+�, Iைச ஒ�வி.4 �யர மாத4 - 

வழிப�தைல வி.4 ��பமாத?�, உ0றி.� மகி:3சியாத4 - Iைச ெச5தா4 

மகி:3சியாத?� ஆகிய இவ0ைற, த�� - த,தளி�ப�; இைவ இர��� 

நீ�க�த�தேல பரமA�தி - இ�தைகய ��ப இ�ப�க� நீ�க* கா�த�Cதேல பரம 

A�தியா� எ�றவாB. 

 



சீவ� A�த�*+ உாிய ��ப இ�ப�க� அர�Iைச A#��ப�த?� A#��படா� 

நட�த?ேம எ�ப��, அ� ��ப இ�ப�கC� அக?தேல பரA�தியா� எ�ப�� 

விள*கி0B. (52) 

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

 

 ஈச�ேம ெலJ,த வ�; மீசனா6 சீவ� ற�ேப� 

 ேபசிய த�ற வ�றா# பி�னேம ய0ற வ�பா 

 லாைசைய யவென J�பி யம�,ததா லவேன யா+ 

 மாசிலா Fேலா� மி*+ விதி�தலா� மதி�த தாேம.         53 

 

இ-� : ஈச� ேம4 எJ,த அ�;� ஈசனா� - சிவ�திட� ெச?�திய அ�; சிவேமயா�, 

சிவ� த�ேப� ேபசிய� அ�B - ஆ�மவ�; என�படா�, அவ� தா� பி�னேம 

 

அ0ற அ�பா4 - அவ� தி�வ.*க� விைள,த ேவBபாட0ற அ�பினாேல, 

ஆைசைய அவ� எJ�பி அம�,ததா4 - வி�� ப�ைத அவேன விைளவி�� 

எJ,த�ளியதா4, அவேன ஆ+� - அ3சிவேனயாவ�; மாசிலா Fேலா� - 

மலவாதைனய0ற ஆசா ாிய$��தி, மி*+ விதி�தலா4 மதி�த� ஆேம - மி+தியாக 

அ�ளியதா4 எ�ணிய A.பா+� எ�றவாB. 

 

சிவ�திட� எJ,த அ�; சிவேமயா+�, சீவன தாகா�; அ�ஙன� அபி�னமாக 

விைள,த அ�பாேல, பதிய�ைப�� அ�பதிேய விைளவி��, ந�A� எJ,த�ளிய 

தா4, ஆ�மா @� சிவேனயா�. இ�A.ய Fேலா� ெசா�னதா0 ேபா,த �ணிவா� 

எ�ப� க���. (53) 

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

 

 A�திைய நா�க தாக ெமாழி, தன� பரம மா+ 

 A�திேயா ைட,த தாக ெமாழி,தன ாி4ைல யாறா53 

 ச�திய வவ�ைத த�ைன3 சா0றின ாி4ைல A�னா� 

 உ�தம 8ைர�தா ேன8 Aண�மா Bண�,� ெகா�வா�.   54 

 



இ - � : A�திைய நா�கதாக ெமாழி,தன� - A�திைய நா�காக3 ெசா4>ன�; 

பரமமா+� A�திேயா� ஐ,ததாக ெமாழி,தன� - பரமA�திேயா� ஐ,�வைக�ப�� 

எ�B� அ�ளின�; ஆறா5 இ4ைல - இத0+� ேம0ப#ட ஆறாவெதா� A�திநிைல 

இ4ைலயா�; ச�திய அவ�ைத த�ைன சா0றின� இ4ைல - உ�ைமயான 

ப�தவ�ைதகைள�� தனிேய பக�,தன� இ4ைல, A�னா� உ�தம� 

உைர�தாேன8� - A0கால�� எம� உ�தமனாகிய +�பர� 

ெசா4>*கா#.னாேன8�, உண�மாB உண�,� ெகா�வா� - 

ெதளி�Aைற*கணி�B ெதளி,� அ8பவி�பா� எ�றவாB. 

 

நா�+ A�திக� : சாேலாக, சாமீப, சாKப , சா�3சிய A�திக�, பரமமா+� A�தி - 

பரA�தி. (54) 

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

 

 A�னவ� வடF ேனா*கி ெமாழி,தன� ேபாத ம0ேறா� 

 பி�னவ ன,F ேனா*கி� ெபய��தன� சி�தி யாக 

 வ�னைவ யிர�� ேநா*கி யைற,தன� ;ைடF� ம0ேறா� 

 ெசா�னைவ $�B ேநா*கி� ெதா+�தன னவ�ைத ப�தா5.        55 

 

இ - � : A�னவ� - Aத4 ஆசாாியனாகிய ெம5க�ட ேதவநாயனா�, வடF4 

ேநா*கி ேபாத� ெமாழி,தன� - வடெமாழி*க�ணதா5 ஈசான சிவ�தி� 

அ��வா*காகிய ெரௗரவாகம�தி�க�ணதாகிய பாசவிேமாசன� படல*க� 

P�திர�கைள அ�#க�ணா4 ேநா*கி3 சிவஞானேபாத நா� அ�ளி3ெச5தா�; 

பி�னவ� அ,F4 ேநா*கி சி�தியாக� ெபய��தன� - பி�ேனராகிய 

அ�ண,திேதவநாயனா� சிவ ஞானேபாத Fைல ேநா*காம4ேநா*கி� ெதளி,� 

சிவஞான சி�தியாராக* க���*கைள� ெபய����த,தன�; ம0ேறா� . 

ம0றவராகிய உமாபதிேதவநாயனா�, அ�னைவ இர��� ேநா*கி - அ,F4க� 

இர�ைட�� தைடயிலா ஞான�தா4 ஆரா5,�, ;ைடF4 அைற,தன� - சா�; 

Fலாகிய சிவ� பிரகாச�ைத அ�ளி3 ெச5தன�, ெசா�னைவ $�B� ேநா*கி - 

ேம0ெசா�ன அHபவ F4க� $�ைற�� ஆ5,�, அவ�ைத ப�தா5 ெதா+�தன� 

- ப�� நிைலகளாக ெதா+� ��த,தா� எ�றவாB. (55) 

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



 

ெவ�பாெவ�பாெவ�பாெவ�பா    

 

 தசகா ாியைம�ப� த6சா5 வி��த� 

 திைசயா வ�� ;ாி,தா ென�B - வைசதீ�,த 

 ேமலா வ��ைற*ேகா� Eற� பலவாண� 

 மாலா ம�வின�*+ வ,�. 

 

இ-� : வைச தீ�,த ேம4 ஆவ� �ைற*ேகா� EB அ�பல வாண� - +0றம0ற 

ேமலாகிய தி�வாவ� �ைற*+ ஓ� தனி3 சிற�பான � அ�பலவாண ேதசிக 

$��திக�, மாலா வ,� ம�வின�*+ - தன� தி�வ.*ேக மாலா53 சீபாதேம கதி 

ெயன3 ேச�,தவ�கC*+, ஐ�ப�ைத,தா5 வி��த�� இைசயா - ஐ�ப�ைத,� 

எ�8� எ�Uைடயதான வி�� த�பாவாக, தசகாாிய�ைத அ�� ;ாி,தா� எ�B 

- தசகாாி ய�ைத அ�ளி3ெச5தா� எ�B WBேவ� எ�றவாB. 

 

வைச தீ�,த ஆவ� �ைற, வைசதீ�,த அ�பலவாண� என ஈாிட��� W#�க. EB - 

ேவெறா�ற0கி4லாத சிற�;, மாலா5 - நி�ன4லதி4ைல ெயன� தைலவ� ஒ�வ� 

தைலவி யிட�� மாலானா0ேபால மாலா5. ம�வின� - பாச�ைத ம�விய 

ஆ�மா*க�. அ�பாச�ைத ஒ�வி அ�ள.ைய அைட,தவ�*+� தசகாாிய�ைத 

ய�ளினா� எ�க. 

 

& அ�பலவாணேதசிக� தசகாாிய� $6றி6B& அ�பலவாணேதசிக� தசகாாிய� $6றி6B& அ�பலவாணேதசிக� தசகாாிய� $6றி6B& அ�பலவாணேதசிக� தசகாாிய� $6றி6B....    

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

சிவமய� 

2. 2. 2. 2. & த�சிணா���தி ேதசிக� அ ளி(ெச*த தசகாாிய�& த�சிணா���தி ேதசிக� அ ளி(ெச*த தசகாாிய�& த�சிணா���தி ேதசிக� அ ளி(ெச*த தசகாாிய�& த�சிணா���தி ேதசிக� அ ளி(ெச*த தசகாாிய�    

 

� வண3க�� வண3க�� வண3க�� வண3க�    

 தி�,�வட கயிைல தனி0 பரமசிவ னளி�த 

         சிவஞான ேபாதAண� ந,திAத0 சிற,ேத 

 வ��+ரவ� ெவ�ெண5 ந4R� ெம5க�ட ேதவ� 

           வழ�க�#ச, ததியினம3 சிவாயேத சிகனா� 

 இ��+ரவ னளி�தசிவ� பிரகாச ேதச 

         னில�+மைற வன�த�ேகா� வன*+ைகயி ?ைற நா# 

 ெபா�,தியவ� றி�வ.*கீ ழவன�ேள வ>னா0 



                    ேபா,த�ளா வ��ைறவா: நம3சிவா யைன�;க:வா�.  1 

 

இ-� : தி�,� வட கயிைலதனி4 - இல*கண�க� அைன� ைத�� இய0ைகேய 

ெபா�,தி� தி�,திய வடவி�#ச�ைத �ைடயதாகிய தி�*கயிைலயி4, பரமசிவ� 

அளி�த சிவஞான ேபாத� உண� ந,தி Aத4 - பரமசிவ� அளி�த சிவஞான 

ேபாத�ைத* ேக#�� ெதளி,த தி�ந,திேதவ� Aதலாக, சிற,ேத வ�� +ரவ� 

ெவ�ெண5ந4R� ெம5க�டேதவ� வழ�+ அ�#ச,ததியி4 - சிற�ேபா� 

வ�கி�ற பரமாசாாிய� தி�ெவ�ெண5ந4R� ெம5க�டேதவ சிவாசாாிய� வழ� 

கிய அ��மர பி4, நம3சிவாயேதசிகனா� இ��+ரவ� அளி�த சிவ�பிரகாச ேதச� 

- � நமசிவாய$��திகைள ஞானாசாாிய னாக அ�ளிய சிவ�பிரகாச ேதசிக 

$��திக�, இல�+ மைற வன�� அ�+ ஓ� வன*+ைகயி4 உைறநா� - விள�+ 

கி�ற ேவதாரணிய�தி0+ அ�கி4 ஒ�ப0ற கா#.?�ள +ைகயி4 

எJ,த�ளியி�*கி�ற காைலயி4, அவ� தி�வ.* கீ:� ெபா�,தி - அவ� 

தி�வ.ைய3சா�,�, அவ� அ�� ஏவ>னா4 ேபா,த�� ஆவ� �ைற வா: 

நம3சிவாயைன - அவ� அ�ளாைணயி� வ�ண� வ,� ஞாேனாபேதச� ெப0B 

அ� ளாைணயி�வ�ணேம எJ,த�ளி� தி�வாவ��ைறயி4 வா: கி�ற � 

நமசிவாய$��திகைள, ;க:வா� - ேதா�திாி�ேபா� எ�றவாB. 

 

;க:வா� என ெமாழி வண*க� Wறேவ A�னி0+� மன வண*கA�, பி�னி0+� 

காய� ெதாழி?� ெகா�ள�ப#ட தா� எ�றவாB. 

 

தி�,� வட கயிைல : எ4லா�� மல*ேகாணி�கி� தி�, �த0 ேக�வாய 

ஞானெவாளிேயா� தி�,திய கயிைல. வட� - ஆ4. வடகயிைல - 

க4லானிழைல�ைடய கயிைல, ைசவ F4 உண�3சி�ைடயா�*+* 

கயிைலெயனேவ, க4லா?� அத�கீ: எJ,த�ளி��ள ஞான$��தி�ேம 

மன*க�ணி0+* கா#சி வழ�+மா த>� எ�க. எைனயைவ ெவளி. 

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

 

 ெபா�+மத ைவ�கரைன� ;க:,��கி� ேபா0றிெய�B� 

         Iரணமா மரன�ைள� ;ண�,�ேபா0றி ெச5ேத 

 ப�கமற3 ச�தினிதா5� பா�ம+ட வரவ�ேபா0 

         பர,திழி,ேத வ,தவ�*+� பரஞான வ.வா5� 

 த�கியமா னிட�ேபால� தாி�த�ளி ய�#a*ைக 



         தானளி��3 சிவஞான ேபாத�தி ?�ைம தனி4 

 அ�+ைர�த வவ�ைதப�� மாரா5,தி� கைற,தி�வ 

         னைவெய�ேபா ^ச>ற கா?லேக0 றைல�தைவயா�.  2 

 

இ-� : ெபா�+மத ஐ�கரைன ;க:,� உ�கி - மத� ெபா�+கி�ற ஐ,� 

தி�*கர�கைள�ைடய விநாயக�ெப� மாைன வாயார� ;க:,� மன�தா4 உ�கி 

ெம5யா4 வண�கி, எ�B� Iரணமா� அர� அ�ைள� ;ண�,� ேபா0றி ெச5� - 

எ�B� நிைறவான சிவெப�மா� தி�வ� ைள3 ேச�,� அத� �ைண*ெகா�� 

வண�கி, ப�கமற - மல� நீ�க, ச�தினி தா5 - ச�திநிபாத� உ0B, பா� ம+ட அரவ� 

ேபா4 - இ,த� Iமிையேய ம+டமாக@ைடய பா� பாகிய ஆதிேசடைன�ேபால, 

பர,� இழி,ேத வ,தவ�*+ - எ�+� பரவி� தா:ெவ8, த�ைமேயா� 

வ,தவ�கC*+, பரஞான வ.வா5 - ேமலான ஞான ெசாKபமா5, த�கிய மானிட� 

ேபால� தாி�த�ளி - இ�+� த�கி��ள மானிட� ேபால� தி�ேமனி தா�கி, அ�� 

தீ*ைக தா� அளி�� - தி� வ�ளா4 தீ#ைச ெச5வி�� என*+ அ�ளி3ெச5த, 

சிவஞான ேபாத�தி� உ�ைமதனி4 - சிவஞானேபாத ஆகம�தி4 Wற� ப#ட 

ெம5�ெபா�ளி4, அ�+ உைர�த அவ�ைத ப��� ஆரா5,� - ெசா4ல�ப#ட 

ப�தவ�ைதகைள�� ெதளி,�, அைற,தி�வ� - ெசா4ேவ�; அைவ எ�ேபா4 

(எனி�) - அ�ஙன� WBத4 எ�ேபா?� என வினாவி�, ஈச4 இறகா4 உல+ ஏ0B 

அைல�தைவயா� - ஈச4 ஒ�B த�னிறகா4 உல க�ைதேய தா�கி 

ஆ#.ைவ�தைத�ேபா4 ஆ� எ�றவாB 

 

விநாயக*கட@ைள�� சிவபர�ெபா�ைள�� வண�கி, மல பாிபாகA� ச�திநிபா 

தA� உ0B, எ�+மா5� தா:ெவ8, த�ைமேயா� வ,த ெம5ய.யா�க#+, 

சிவஞான ெசாKபமா5, மானிட�ேபால� தி�ேமனி தா�கி*ெகா�� தீ*ைக ெச5� 

அ�னிய சிவஞானேபாத உ�ைமகளி4 தசகாாிய�கைள அறிவி�ேப� எ�பதா�. 

 

ெபா�+மத ஐ�கர� : அ.யா�க#+ இட� கைள��வைக யி4 ெபா�கிவ�கி�ற 

மதமாகிய க�ைணைய�ைடய ஐ�கர� எ�பதா�. ஐ�கர� �தி*ைக��ேசர ஐ,� 

தி�*கர�கைள �ைடயவ�. இைவைய,�� ஐ,ெதாழிலா0றைல அறிவி�பன எ�க, 

 



;க:,� உ�கி : இைறவைன�ப0றி� ;க: த4 மன� உ�+த?*+ வாயிலா த>� 

;க:,��கி என* காரண காாிய Aைற�ப.* Wற�ெப0ற�. ;க:,� உ�கி� 

ேபா0றி ெய�பன Aைறேய உைர மன� காய� இவ0றி� ெசய4. 

 

எ�B� Iரணமா� அரன�� : நி�திய பாிIரண வZ� வான பரமன��. 

அ�ைள�;ண�,� எ�ற� ‘தாைய*W.' எ�ற தி�ம,திர அ8பவ�. 

 

ப�கமற - மல� நீ�க; எ�ற� மலபாிபாக நிைலைய. ச�தினி தா5 - ச�திநிபாத� 

பர,�. மலபாிபாகA�, ச�திநி பாதA� A�பி�னாக அ�றி ஒளிவர இ�� 

நீ�க4ேபால உடனிக:வனவா த>� அ��த���* Wற�ப#டன. 

 

பா� ம+ட அரவ� ேபா4 - Iமிைய� தைல*+ அணியாக உைடய பா�ைப�ேபா4. 

ஆதிேசடைன�ேபா4, ேசஷ� எ�+� பரவி இற�கிவ�த4ேபால, எ�+மான அ�� 

நிைலெப0B� தா:,�வ�� ஞானி*+, பரஞானவ.வா5 - சிவஞானேம ெசாKபமாக. 

 

மானிட�ேபால� தாி�த�ளி எ�றைம பரசிவேம இT வ�ண� க�ைண� 

தி�@�*ெகா�� மானிடயா*ைக தா�கி* +�வாக வ,த� எ�றறிவி�தவாB. 

 

இ3ெச5�� அைவயட*க� Wறிய�.  சிவேம என� +�நாதனாக எJ,த�ளி3 

சிவஞானேபாத உ�ைமகைள உபேதசி�த�ளிய�; அவ0B� தசகாாிய�கைள 

அ.ேய� அறிவி*கி�ேற�; அ� ஈச4 சிறகா4 உலைக E%வ� ேபாலா� எ�ப� 

க���. 

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

 

 Aத0க���3 ச�கரேன Aதெல�ன ெமாழி,திட4கா� 

         A0Bம0றி ன��வித A�ெபா�C A�ெட�ன4 

 இத0கைடேவ $�றி?யி ாியாெனனதா ?�ெட�ன 

         ெலழினா�கி� $�றவ�ைத விழி�திடலா ேல0றி�த� 

 மதி*ைகயினா0 பிரமெம�ேற வ�ைம,தி� மB�திட4ேக� 

         மதி�தறிவா�* +யி�*+யிரா5 ம�னி நி�ேற கா#�தலா0 

 பதி*ெகா�ைம மல��ாிைம பக�யிேர யறி�மதா0 

         பதிபாச, ெதாி�திடேல பாராறி0 பா�+றேவ.  3 

 



இ� Aத4 நா�+ வி��த�களா�, சிவஞானேபாத��� ப�னி� P�திர* 

க��ைத�� ெதா+�� அ8பவA� WBத4 Hத>0B. 

 

இ-� : Aத0க��� ' ச�கரேன Aத4 ' எ�ன ெமாழி, திட4கா� - Aத0P�திர�தி� 

க��� ச�காரகாரணேன Aத4வ� என ெமாழி,தி�தைல� பா�; A0B� அ0றி� 

அ��வித A�ெபா�C� உ�� எ�ன4 இத0+ அைடேவ - எ4லாவ0ைற�� 

த�மிட�� A0B�ெபற3 ெச5கி�ற அதனா4 'கல�பா4 A�ெபா�C� உ�� 

எ�ற4' A0Wறிய Aத0P�திர�தி0+ அைடவான இர�டா� P�திர�தி� 

க��தா�; $�றி4 யா� என� ஆ4 உயி� உ�� எ�ன4 - $�றா� P�திர�தி4 

யா� என� எ�B விவகாி�தலா4 அத0+ விஷயமான உயி� உ�ெடன� 

ெதளிதலா�; எழி4 நா�கி4 $�றவ�ைத இழி�திடலா4 ஏ0றி�த4 மதி*ைக 

யினா4 - அழகிய நா�கா6P�திர�தி4 $�B அவ�ைதகளி4 இழி�தலா?� 

ேமலான இ� அவ�ைதகளி4 ஏ0Bதைல மதி� தறிதலா?�, பிரம� எ�ேற வ�� - 

நா� பிரம� எ�ேற உணரவ�கி�ற பிரமஞான�ைத, ஐ,தி4 மB�திட4 ேக� - 

ஐ,தா� P�திர�தி4 மB��ைர�� உ�ைம ெதாிவி�தைல* ேக#� உண�வாயாக: 

மதி�� அறிவா�*+ உயி�*+யிரா5 ம�னிநி�ேற கா#�தலா4 பதி*+ ஒ�ைம - 

ஆரா5,� அறி வா�*+ இைறவ� உயி�*+ உயிராக நிைலெப0B நி�B 

கா#�தலா4 பதி�ெபா�C*+�ள ஒ�றாத4 உ�ைமைய ��, மல��ாிைம - 

மல�ேதா� தா� ெகா���ள உாிைம ைய��, பக� உயிேர அறி�மதா4 - 

ஆ�மா*கேள அறிவதா4, பதி பாச� ெதாி�திடேல ஆறி4 பா�+ற� பா� - பதி� 

ெபா� ைள�� பாச�ைத�� ஆரா5,தறிதைல ஆறா� P�திர�தி4 அழ+ ெபா�,த� 

பா��பாயாக எ�றவாB. 

 

ச�காரகாரணேன Aத0கட@�; அவ� கல�பா4 A� ெபா�C� உ�ெடன அறிக; 

யா� என� எ�B விவகாி�த லா4 ஆ�மா உ��; இ�வைகயான 

அ6சவ�ைதகைள எ5� தலா4 நா� பிரமம�B; உயி�*+யிராக ஒ�றாக நி�B 

கா#�� Aத4வ� ஒ�வ� உள�; அ�ஙன� அவ� கா#ட உயி�க� தா� 

பாச�ேதா� ெபா�,தியி��தைல�� அறி��; இவ0ைற3 சிவஞானேபாத�� 

AதலாB P�திர�களா8� Aைறேய �ண�க எ�ப� க���. 

 

இ�வைர Wற�ப#ட� ெபா�வதிகாரமா+�. 



 

ச�கரேன Aத4 : உலக� உ0ப�தி திதி நாச� உைட ய� ஆக>�, எவ� 

ச�காரகாரணேனா அவேன மீள@� ;ன�0பவ� ெச5த0+� உாிய�; ஆதலா4 

அவேன Aத4 வ� எ�பைத, 

 

 “ அவ� அவ� அ�எ8� அைவ $விைனைமயி� 

 ேதா0றிய திதிேய ஒ��கி மல��ளதா� 

 அ,த� ஆதி எ�மனா� ;லவ� '' 

  

எ�ற Aத0P�திர� விள*கி0B எ�பதா�. 

 

A0B� அ0றி� : யாவ0ைற�� A0ற3 ெச5�� அ� த�ைம�தாகிய சிவ�தி�. 

A0ற3 ெச5த4 - ஒ�*+த4. சி��� சடA� ஆகிய உலகி4 ஒ�றா�� ேவறா�� 

உடனா�� ப�ைண�� ஓைசைய�� ேபால@�, பழ�ைத�� கனிைய�� ேபால@�, 

அர*ெகா� ேச��திய க4ைல� ேபால� பிாி�பி�றி �� நி�B உபகாி*+ Aக�தா�, 

சிவ� மாைய க�ம�கைள த�னாைணயா0 W#. Hகர3ெச5தலா4 அ��விதமா5� 

பதி�ெபா�C�, ப%�ெபா�C�, ஆைணயி0 W#ட�ெபB� மாைய க�ம�கC� 

ஆகிய A�ெபா�C� உ�ெட�பைத விள*+வ�, 

 

 " அைவேய தாேன யா5 இ� விைனயி4 

 ேபா*+ வர@ ;ாிய ஆைணயி� 

 நீ*க� இ�றி நி0+� அ�ேற'' 

  

எ�ற இர�டா6 P�திர�. 

 

$�றி4 உயி� யா� என� ஆ4 உ�� எ�ன4: யா� இ4ைல எ�B�, எ� �ட4 

எ�B� WBத4 Aதலா யினவ0றா4 உயி� உ�� எ�B �ணித4 $�றா� 

P�திர* க���. 

 

 ''உள� இல� எ�ற>� என� உட4 எ� ற>� 

 ஐ�;ல� ஒ�*க� அறித>� க�ப.4 



 உ�.விைன யி�ைமயி� உண��த உண�த>� 

 மாயா இய,திர த8வி8� ஆ�மா'' 

 

எ�ப� $�றா6P�திர�. 

 

 "அ,த*கரண� அவ0றி� ஒ�ற�B அைவ 

 ச,தி�த� ஆ�மா3 சகசமல� �ணரா� 

 அைம3சர ேத5�பதி� ற6சவ� ைத�ேத” 

  

எ�ப� நா�கா� P�திர�. இதி4, Wாிய மதியி�ைமயா4 அைம3ச�கேளா�W. 

எ�ணி ஆ#சி ெச?��� அரச� ேபால, சகசமல�தா4 உண�வி�றி, கலாதிகளா0 

ெபா� வைகயா� உண�@ ெபறி8�, சிற�;வைகயா� உணரமா#டா ைமயி�, 

உசா��ைணயாக அ,த*கரண�கேளா� W.நி�B, நனவாதி ஐ,தவ�ைதகC� 

எ5�வ� ஆ�மா எ�ப� விள*க�ெப0B�ள�. இதி0 Wற�ப#ட ஐ,தவ�ைதகைள 

�� ேதசிக$��திக� இழி�தி�த4 $�B எ�B�, ஏ0றி�த4 மதி�பன இர�� 

எ�B� +றி�பவ�க� எழி4 நா�கி4 $�றவ�ைத இழி�திடலா4 ஏ0றி� த4 

மதி*ைக யினா4' எ�B அ�ளினா�க�, 

 

அவ�ைத $�றாவன சா*கிர�, ெசா�பன�, %J�தி ெய�பன. ஏ0றி� த4 

மதி*ைகயி4 இவ0ைற ேமலாலவ�ைத யாக மதி*+� �ாியA�, �ாியா தீதA�. 

இTவிர�டா?� அறி த�மா�திைரயாேல ஆ�மா நா� பிரம� எ�B எ�U 

கிற�. அ,த Aைன�ைப, ஐ,தா� P�திர�� வ��, 

 

 ''தா�த� உண�வி� தமிய�� 

 கா,த� க�ட பசாச� தைவேய " 

 

எ�ற ப+தியா4 நீ*கி, ஆ�மா�தா8� த�ைன�ணரா� ஆகேவ உண���வா� 

ஒ�வ� உள� ஆத>� நீ பிரம ம4ைல எ�B மB��ைர*கிற�. இதைன � 

ேதசிக$��திக� 'ஐ,தி4 மB�திட4 ேக� மதி�தறிவா�*+ உயி�* +யிரா5 ம�னி 

நி�ேற கா#� தலா4' எ�றCகிறா�க�. 

 



 "உண�� அச�ெதனி� உணரா தி�ைமயி� 

 இ�திற ன4ல� சிவச� தாெமன 

 இர�� வைகயி� இைச*+ம� 8லேக'' 

  

எ�ப� ஆJ6P�திர�. 

 

இத� க���, சிவ� அறிய�ப�ெபா�ளாகிய அச�� ம�றி, எ�B� 

அறிய�படாெபா�ளாகிய PனியAமி�றி ஒ�வா0றா� அறிய�படாைம��, 

ஒ�வா0றா� அறிய� ப�த?� ஆகிற இ�திற8ைடயெத�ப�. ஆகேவ ஆ�மா 

ஒ�ேற பதிெய�பைத��, பாச� எ�B� ஆ�மா*கC*+ உாிைமெய�பைத�� 

அறிகி�ற�. ஆதலா4 பதிபாச�கைள� ெதாிவி�பேத ஆ�� P�திர*க��� 

எ�றவாறா�. 

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

 

 ஏ0றவிைவ யி�பா? மைண,� நி�றீ தாகாம 

         ^ த>னா ெமன�ேதறி யிைச,தறிேவ நாெம�ேற 

 பா���டேன ெதளிவாகி� பாாிய8� பைக�ெபா�C� 

         பாராம லறிவாத4 பாேரழி4 Kபமதா, 

 ேத0Bெம#.� A�ெபா�#+ $�றறி@ ேமாதி� 

         ேத�,திடேவ தி�ேமனி� ெதளிவ�ளி மல�கா#.3 

 சா0றியி� மா�மாவி 8�ைமதைன* கா#.யபி� 

         றளராம லைடடத >ல*கணA6 சா0றி.  4 

 

இ - � : ஏ0ற இைவ இ�பா?� அைண,� நி�B ஈ� ஆகாம4 ஈத>� நா� 

என�ேதறி - ெபா�,திய பதி�� பாசA மாகிய இைவகைள இ�பா?� ெபா�,தி 

நி�B பி�னி�ற பாசமாகாம4 A�னி�ற பதி�ெபா�ைள3 சா�,� பதியாத >� 

நா� ஆ�மா என� ெதளி,�, அறிேவ நா� எ�B பா��� உடேன ெதளிவாகி - 

ஆ�மாவாகிய ஞான ெசாKபி ெயன* க�� ெதளி,�, பாாிய8� பைக�ெபா�C� 

பாரா மT - பிரமA� பைகயாகிய மலA� பாராம4, அறிவாத4 ஏழி4 பா� - அறிேவ 

சிவமாதைல ஏழா� P�திர�� அறி,� ெகா�; Kபமதா� - இ�ேவ ஆ�ம Kபமா�; 

ேத0B� எ# .� - கல�கிய த�ைமைய� ெதளிவி*+� எ#டா� P�தி ர��, 

A�ெபா�#+ $�றறி@� ஓதி- சகல�, பிரளயாகல� வி6ஞானாகல� எ�8� 



$வ�*+� +�வா5 நி�B� A� னி�B� உ� நி�B� உண���� உபேதச 

ஞான�க� $� ைற�� ெசா4>ய�ளி, ேத�,திடேவ தி�ேமனி� ெதளி@ அ�ளி - 

கைட�ேதBத0காக� தி�ேமனி� ெதளிைவ�� அ� ளி3ெச5�, மல�கா#. - 

மைற�பாகிய மல�ைத�� காண3 ெச5�, சா0றியி�� ஆ�மாவி� உ�ைமதைன* 

கா#.ய பி� - ெசா4ல�ப�கி�ற ஆ�மா*களி� நி�திய�ைத�� கா#.ய பி�, 

தளராம4 அைடத4 இல*கணA� சா0றி - தள�3சியி� றி*ேக இைறவைன 

அைடத0+ாிய உபாய இல* கண�கைள�� உைர�� எ�றவாB. 

 

நா� ஈ� ஆகாம4 ஈ� அ>� என�ேதறி - நா� இ� வாகாம4 (பாசமாகாம4) சிவ� 

ஆத>� எ�B ெதளி,�. ஈ� அ>� - இ�வாக>� எ�பத� மKஉ. நா� அறிேவ 

ெய� B - நா� சட�ெபா�ள�B சி�ேதயா� என� ெதளி,�. பாாிய� - தா�+பவ�. 

 

பைக�ெபா�� : ஆ�ம வியாபக�ைத மைற�� நி0பன வாகிய மலமாதிய 

ெபா��க�. இTவ�ண� பாச�ைத� பாரா�, நீ அறிவா5 நி�B அறிதேல 

ஆ�மKபமா�; எ�ற� மைல�3சிைய3 சா�,தேபா� தா� ப�ள� அறிய� ப�த4 

ேபால, பதிைய3 சா�,தேபா� தா� அறிபவனாகிய நீ��, தைட�� அறிய�ப�� 

எ�றவாறா�. 

 

 "யாைவ�� Pனிய� ச�ெததி� ஆக>� 

 ச�ேத அறியா� அச�தில தறியா� 

 இ�திற� அறி@ள� இர�டலா ஆ�மா'' 

  

எ�ப� ஏழா� P�திர�. 

 

உணர�ப�வன யாைவ�� Pனியமாத>�, ச�தாகிய சிவ� அச�தாகிய பாச�ைத 

அறி,� அ8பவியா�; அச� தாகிய பாச� அறிவி4லாத சட�; ஆதலா4 

சிவ�ைதயறி,� அ8பவியா�. ஆகேவ பாச�ைத3 சா�,� பாசமா��, சிவ�ைத3 

சா�,� சிவமா�� இ�*+� சதச�தாத>� அ� சிவ�ைத3 சா�,தவழி ஆ�மாவாகிய 

த�ைனயறி�மாத>� அறிவா த4 பா� ஏழி4 Kப� அதா�' எ�ற�ளினா�க�. 

 



ஆ�மா*க� ஒ�மலAைடயா��, இ�மலAைடயா�� A�மலAைடயா�� என 

A�திற�ப�வ�. அவ�கC*+ இைற வ� ெச5�� உபேதசA� பாிபாக�தி0+ ஏ0ப 

A�திற�ப��. அதைனேய 'A�ெபா�#+� அ�றறி@� ஓதி' எ�ற�ளிய�. 

 

ேத�,திடேவ தி�ேமனி� ெதளிவ�ளி : க�ைணெகா�� அ�ஙன� உபேதசி� 

தகால��� ேம?�, தி�ேமனிைய* கா#.� ெதளி@ பிற*க3ெச5�. 'தி�ேமனி� 

ெதளி@ அ�ளி என� ெபா��பட* Wறியைமயா4, அறி@�வாக வி6ஞானா கல�*+ 

உ� நி�B உண��� த?�, பிரளயாகல�*+ க� Uத?� க�ட*கைற��கா#. 

A�னி�B உண���த ?�, சகல�*+ மாைன*கா#. மாைன� பி.�ப�ேபால* 

+� வாக எJ,த�ளி வ,�, அவ�க� நிைல*+ இற�கிவ,� ைகெகா���� 

G*+த?� ெகா�ள�ப��. 

 

மல�கா#.: இ�வைர மல��� அJ,தியி�,த ஆ�மா மல�ைதயறியாதி�*க, 

ஆ�மா@*+ ஞான�வர* கா#.யபி� தைடைய �ண�மா த>� 

அதைன��கா#.ய உபகார� இைற வ� ெச5தேதயா� எ�ப� க���. 

 

ஆ�மாவி� உ�ைமதைன* கா#.யபி� : ஆ�மா இ� திறனறி@ள�, பதியாேய 

யி�*+� ப�பின� எ�ற உ� ைமகைள� ெதாிவி�தபி�. அைடத4 இல*கண� - 

சிவன. ேச�த0+ உாிய சாதன�களாகிய சாிைய ஆதிகளி� இல* கண�, இ�, . 

 

 " ஐ�;ல ேவடாி� அய�,தைன வள�,ெதன� 

 த�Aத4 +�@மா5� தவ�தினி4 உண��தவி#� 

 அ�னிய� இ�ைமயி� அர�கழ4 ெச?ேம" 

  

எ�ற எ#டா� P�திர* க���. 

 

ேவட�களா0 கவர�ப#ட அரச+மார�, அவ�கைள� ேபாலேவ ஆனா0ேபால 

ஐ�;ல* W#ட�� அக�ப#ட நீ உ� தைகைம மற,� ;ல� மயமானா5; உ� த+தி 

இ�ப.�ப#ட� எ�B சிவ� ஆசா� $��தமாக எJ,த�ளிவ,� உண��த, A.யி4 

தீ�பி.�தா� ேபால� பரபர,�, ;ற3Pழைல உதறி� த�ளி, அைடத0+ாிய இட� 

ேவறி�ைமயா4 தைரையயைட �� அBகயி bச4 ேபால� தைலவ� தி�வ.ைய 



யைடய� ப0B�டாக அ�ப0B� அந,நியமா, த�ைமயி� நிைலெபற, ஆ�மா 

தி�வ.*க� அைண��. ஆத>� இT@�ைம கைளேய சா0றியி� மா�மாவி4 

உ�ைமதைன* கா#.யபி� தளராம லைடத4 இல*கணA� சா0றி' 

எ�ற�ளியதா�. (4) 

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

 

 ப0றவதி ல�#கா#சி பக�,திடவ� க�வாகி� 

         பரஞான வி�ெபனேவ பணியற?� பாாி�ேத 

 ெசா0றவி� Wடாேத ?பாயவழி தைனய�ளா0 

         ெசா4>ேயாக� தா0W#.3 %�திெச5த ெலா�பதிலா 

 A0றவதி4 KபகA, ெதாிசனA� கா#.யபி� 

         $:கியிட வி�ெபாழி*க A�ைனயி4லா வா�ேபால* 

 க0றமல� பணியாக* க�திமல� காணாதா0 

         கதி�A�னி னி�� ேபால* கா�ப�தி4 ேயாகமதா�.         5 

 

இ - � : ப0ற - அ�ஙன� தி�வ.யி0ப0றி நி0க, அதி4 அ�#கா#சி பக�,திட - அ,த 

எ#டா� P�திர�தி4 அ� ளா4 ஆ�மதாிசன�ைத அ�ளி3ெச5ய, அ�+ அ� வாகி - 

தி�வ�ளி0சா�,� தி�வ�ேள வ.வா5, பரஞான இ�; எனேவ பணியற?� 

பாாி�� - பரஞானேம இ�ப� பய�ப� எ�B ஆ�மாவாகிய தா� ெச5�� 

விைனகைள ஒழி�தைல அ�ளி3ெச5�, ெசா0ற இ� Wடாேத4 - ெசா4>ய இT@� 

ேதச� ஆ�மா@*+3 சி�தியா ெதாழியி�, உபாய வழிதைன அ�ளா4 ெசா4> - 

சாதன�கைள* க�ைணயா4 உபேதசி��, ேயாக�தா4 W#. - ேயாக வாயிலாக 

ஞான�ைத3 ேச���, %�தி ெச5த4 - ஆ�ம%�தி ெச5த4, ஒ�பதி4 ஆ� - ஒ�ப 

தா� P�திர�தி4 ஆ�; உ0ற அதி4 KபகA� தாிசனA� கா#.ய பி� - ெபா�,திய 

அ3P�திர�தி4 சிவKப� சிவதாி சன� இர�ைட உண��திய பிற+, $:கியிட 

இ�; ஒழி*க A�ைனயி4லா வா� ேபால* க0B - வியாபக��� வியா�ய மா5 

அட�கியி�*க இ�ப�,�கி�ேறா� எ�ற எ�ணA� நீ�க A�பி4லாத 

ஆகாய�ேபால எ4லாவ0ைற�� எ4ைல யி�றி உண�,�, அமல� பணியாக*க�தி 

- சிவ3ெசயலாகேவ சி,தி��, கதி�A� இ��ேபால - Pாிய� A� இ�� காண� 

படாத� ேபால, மல� காணா� ஆ� - இைறவ� A� மல� அறிய�படாதா� 



இT@�ைமைய, ப�தி4 கா� - ப�தா6 P�திர�தி4 அறிவாயாக; ேயாக� அதா� - 

அ�ேவ சிவேயாக மா� எ�றவாB. 

 

 ''அவேன தாேன ஆகிய அ,ெநறி 

 ஏகனாகி இைறபணி நி0க 

 மலமாைய த�ெனா� வ4விைன இ�ேற” 

 எ�ப� ப�தா� P�திர�. 

 

இதைனேய �ம� ேதசிக$��திக�, ஆ�மா இைறவ ேனா� ஏகனாகி நி0கி�ற 

நிைலயி4, வாசனாமல� நீ�க� த� ெசயல0B எ4லாவ0ைற�� சிவ3ெசயலாக* 

க��, மலமாதி கைள* காணா�, சிவ3ேசாதிையேய க�.��ப� எ�B 

அ�ளி3ெச5தா�க�, இ�ேவ சிவேயாகமா�. (5) 

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

 

 கா#.ேய சிவா8பவ� காணாைம கா#டாம0 

         க�கதி�ேபா ெல�+மா5* கல,தி�பா5 நி�றிடேவ 

 _#.ேய த�ைனெய�B ெமா�றிர�� மி4லாம 

         R� ேபாக Aயி�*கறேவ ��ளப. ��ளெத4லா 

 $#.ேய ெகா�.�வ� A�னி�ேற யானைவதா� 

         A�னா�மா* க�வி�� ேபா�� ெமாழி,தி��ப� ெதா� றதனி 

 ^#�� விைன� பய8Bவ ெரளிதாக ேவ8 

         மீராறி� $�B�@ ேம�திய�; ெச5திடேல.  6 

 

இ - � : சிவா8பவ� கா#.ேய - சிவா8பவ� ஆ�மாவி0+� ;ல�ப�� வ�ண� 

கா#., காணா ைம கா#டாம4 - அதைன அறியாத மல�ைத* கா�பியாம4, ச� 

கதி�ேபா4 எ�+மா5* கல,� - க�ைண�� Pாியைன�� ேபால எ�+� கல,�, 

இ�பா5 நி�றிட - இ�பவ.ேவயா5 நி0க, த�ைன ஊ#.ேய - சிவமாகிய த�ைன 

அ8பவி*க3 ெச5�, எ�B� - எ�ைற*+�, ஒ�B� இர��� இ4லாம4 - 

ஒ�றா�� ேவறா �� இ4லாம4, ஊ� ேபாக� உயி�*+ அறேவ உ�ளப. உ�ள 

ெத4லா� ஊ#. - உடைல�� ேபாக�ைத�� இனி3ேசட� இ4ைலயா�ப. 

அைவகC*ெக�B வைரயB*க�ப#ட எ4லா வ0ைற�� Hக�வி��, A�னி�ேற 

ெகா�.�வ� - ஆசா� $��தியாக A�ெனJ,த�ளி ஆ#ெகா�வ�; ப�ெதா� 



றதனி4 - பதிெனாரா� P�திர�தி4, A� ஆ�மா க�வி�� ேபா�� ெமாழி,தி�� - 

A�னிய ஆ�மா சிவா8பவ�ைத Hக �� க�விேபா?�; ஈராறி� - ப�னிர�டா� 

P�திர�தி4, ஈ#�� விைன�பய� எளிதாக உBவேர8� - தா� தா� ஈ#.ய 

விைன�பய�கைள எளிைமயாக அைடவராயி8�, $� B�@� ஏ�தி - +�>�க 

ச�கமெம�ற $�B உ�வ�கைள�� வழிப#�, அ�; ெச5திட4 - ப�தி 

ப�Uதைல�ப0றி, ெமாழி,தி�� எ�றவாB. 

 

கா#.ேய : சிவா8பவ� கா#.ேய; சிவா8பவமாகிய ேஞய�ைத அறிய3ெச5� 

எ�பதா�. காணா ைம கா#டாம4 : அTவ8பவ�ைத அறியA.யா தப. 

த���நி0+� ைம* +ழ�; ேபா�றதாகிய மல�ைத* கா#டாதப.; எ�ற� ஆ�மா 

சிவைன3 சா�,� சிவாHபவ� Hக�கி�றெபாJ� கா�பானாகிய த�ைன��, 

தைடைய�� உண�மாக>�; அ�ஙன� உண�,த கால�� வாசைனயா4, 

மல�ைத3சார விைழ�மாக>� க�ைண*கடலாகிய சிவ�, சிவா8பவ� கா#. 

காணாத ைமைய* கா#டாதாயி0B. 

 

க�கதி�ேபா4 எ�+மா5* கல,� இ�பா5 நி�றிட எ�ப�, க�ெணாளி�� 

கதிெராளி�� ேபால எ�+மா5* கல,�; க� கதிெராளிேய த�ெனாளியாக� ெபB 

த4ேபால ஆ�மா சிவான,தேம த�னான,தமாக� திைள��நி0க. 

 

த�ைன ஊ#.: நி�திய %த,திரனாகிய நிமல�, எ�B� %த,திரமி4லாத 

ஆ�மா*கC*+� த�ைன�� Hகர3ெச5தா ல�றி ஆ�மா*க� தானாக Hகர 

மா#டா ஆைகயினாேல, த�ைன அ8பவி*க3ெச5�. 

 

ஒ�றிர��மி4லாம4 - ஒ�றாயி�*+, த�ைம��, Hக� வா8� Hகர�ப�  

ெபா�Cமாகிய இர�டாயி�*+, த�ைம �� இ4லாதப. (Hக�வி��) உயி�*+ 

ஊ� ேபாக� அறேவ ஊ#. என� ெபா�� கா�க, ஊ� - த8. ேபாக� - ந4விைன 

தீவிைன� பயனாகிய இ�ப���ப�க�. உயி�*+ அற - ஆ� மா*கC*+3 

ேசடமி4ைலயா�ப. நீ�க. உ�ளப. - நியதி த��வ�தினாேல 

வைரயB*க�ப#டப.. உ�ள எ4லா� - ஆகாமியA� ச6சி தAமாக உ�ள 

எ4லாவ0ைற��. ஊ# .ேய A�னி�B ெகா�.�வ� - Hக�வி��� பாிபாக 

நிைல*ேக0ப எJ,த�ளியி�,� ஆ#ெகா�வ�. ஆனைவ தா� A� - அ�தைகய 



தைலவனாகிய இைறவ8*+ A�;. ஆ�மா க�வி�� ேபா�� - க�விைய�ேபா?� 

Hக�வானாகிய ஆ�மா Hக�ெபா�ளாகிய சிவ�தினிட� மட�+ தலா4 

ச�*கைரைய3 %ைவ*+� நா�ேபால3 சிவான,த�ைத Hக�� க�வி யளவின தா5 

அைம��. அத0+ ஞா ����வ� இ�*கா� எ�பதா�. இ*க��ைத, 

 

 " காU� க�U*+* கா#�� உள� ேபா4 

 காண உ�ள�ைத* க�� கா#ட>� 

 அயரா அ�பி� அர�கழ4 ெச?ேம'' 

  

எ�8� பதிெனாரா� P�திர� பக��. 

 

ஈ#�� விைன�பய� உBவ� எளிதாகேவ8� : இ�கன� பல பிறவிகளி4 

ஈ#டெப0ற விைனயி� பய�கைள மிக எளிதாக அைடவாராயி8� மீ#�� வாசைன 

வ,� தா*கி விைன�பயைன வ> தா*காதவாB எ�பதா�. 

 

ஈராறி� $�B�@� ஏ�தி அ�; ெச5திட4 ஆ�: "ெச�மல� ேநா�றா�'' எ�8� 

ப�னிர�டா� P�திர�தி4 Wறியப. +� >�க ச�கமமாகிய $�B 

வ.வ�திட��� வழிப#� அ�; ெச5தலா� எ�றவாB. (6) 

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

த�#வ?ப�த�#வ?ப�த�#வ?ப�த�#வ?ப�, , , , த�#வதாிசன�த�#வதாிசன�த�#வதாிசன�த�#வதாிசன�, , , , த�#வ��தித�#வ��தித�#வ��தித�#வ��தி, , , , ஆ�ம?ப�ஆ�ம?ப�ஆ�ம?ப�ஆ�ம?ப�, , , , ஆ�மதாிசன�ஆ�மதாிசன�ஆ�மதாிசன�ஆ�மதாிசன�, , , , ஆ�ம��திஆ�ம��திஆ�ம��திஆ�ம��தி....    

 

 பாசவ. ேவப+�பி லறிவ�ேவ Kபகமா� 

         பா�*கிலதி ெலா�ெசய? மறநி0ற ெறாிசனமா, 

 ேத%ள நா மிதிலைண,ேதா A�னாளி >,நா# 

         a�டாேத நி0றல� %�தியதா, ேத�,தி�நீ 

 யாசறேவ த�னறிவா5 $�BA�டா5� ேதா�B�கா 

         ல�Kப மா�கறிவ0 Bைன*கா�ட ெறாிசன மா� 

 ஏசறேவ கா#.யைத ெய�ேபா� மி�கா#ேட 

         யிக:,தி�,ேதா மி,நாC ெமனவJ,த4 %�தியேத.  7 

 

இ - � : பாசவ.@ - த��வவ.வ�கைள, ப+�பி4 அறி வ�ேவ Kபகமா� - 

ப+�தறித>4 அறிவாக விள�+வேத த��வ Kபமா�; பா�*கி4 - ஆராயி4, அதி4 - 



அ�த� �வ�க ளி4, ஒ� ெசய?� அறநி0ற4 தாிசனமா� - ெசயெலா�Bமி4 லா� 

நி0ற4 த��வதாிசனமா+�; ேத%ள நா� - ஞான ெசாKபி யாகிய நா�, A�னாளி4 

இதி4 அைண,ேதா� - ெப�தகால�� இதி4 ெபா�,தியி�,ேதா� எ�B, இ,நா� - 

கலாதிகளா4 விள*க� ெப0ற இ,நாளி4, தீ�டாேத நி0றல� - த��வ� 

கைள3சாரா� நி0றேல, %�தியதா� - த��வ%�தியா�: நீ ேத�,தி� - மாணவகேன! நீ 

ந�கறிவாயாக; ஆசறேவ த�னறி வா5 - +0ற� நீ�க3 சிவஞான� ெப0B, 

$�BA�டா5 - ஆ�மா@� இைறவ8� தைட�மாகிய $�B� உ�ெபா� ளா5, 

ேதா�B�கா4 - ேதா�B� ெபாJ�, அ� Kப� - அ� ஆ�மKபமா�; ஆ�+ 

அறிவ0B - அTவிட�� அறி@� அட�கி, உைன கா�ட4 தாிசனமா� - 

ஆ�மாவாகிய உ�ைன யறித4 ஆ�மதாிசனமா� : இ,நாC� இக:,தி�,ேதா� - 

இ, நா�காB� இக:,தி�,ேதா�, ஏசறேவ கா#.யைத - +0ற மற* கா#.ய 

ஞான�ைத, எ�ேபா�� இ� கா#ேட என எ�ெபாJ�� இதைன அறிவி�த�C� 

எ�B, அJ,த4 %�தி யேத - அJ,தி அறித4 ஆ�ம%�தியா� எ�றவாB. 

 

இ3ெச5�� த��வKப� Aத4 ஆ�ம%�திவைர ஆB அவ�ைதகளி� இய4பிைன� 

ெதாிவி*கி�ற�. பாச காாிய மாகிய த��வ�கைள� தனி�தனிேய பிாி�தறிதேல 

த��வ Kப�; அ�த��வ�கைள3 சடெம�றறி,� அவ0றி� ெசய4 த�மா#� 

நிகழாதப. நி0ப� த��வதாிசன�; இ�த��வ தா��விக�கேளா� A�னா� 

W.யி�,ேதா�, இ,நா� இதைன� தி�ேடா� எ�றி��த4 த��வ%�தியா�; 

ஞான� தா4 பதி ப% பாச� $�ைற�� உண�த4 ஆ�மKபமா�; த�ைன உண�த4 

ஆ�மதாிசனமா�; த�ைன� தன*+ எ� ேபா�� கா#ெட�B அJ,தி இ��த4 

ஆ�ம%�தியா� எ�ப� க���.        7 

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

சிவ?ப� சிவ?ப� சிவ?ப� சிவ?ப� , , , , சிவதாிசன�சிவதாிசன�சிவதாிசன�சிவதாிசன�, , , , சிவேயாக�சிவேயாக�சிவேயாக�சிவேயாக�, , , , சிவேபாக�சிவேபாக�சிவேபாக�சிவேபாக�....    

 

 திாிவிதமா மறி@தனி0 ேற�, திர��� கீழிடேவ 

         ேத%ளதா5 ேமல�வா5 நி0ப�ேவ சிவKப� 

 வ�மித8* கதிபதியா5 வா#.ம4 Aண4கா#ட4 

         வா:ச�தி ெயன�ேதா�ற* கா#. நி0ற4 கா#சியதா� 

 ெபா�விலதி0 பணியறேவ யி�ெபா��க� ;*கJ,த� 

         ெபா56ஞான� காணாைம கா#. நி0ற4 சிவேயாக� 



 க�வி�ள� ெகா�� நி�B கா#.ேய கா�ப�ேபா0 

         க��Aயி�� ேபாகெம4லா� க�� நி0ற4 ேபாகமேத.  8 

 

இ-� : திாிவிதமா� அறி@தனி4 - $வைகயான ஞான� தி4, ேத�,� இர��� 

கீழிடேவ - ஆரா5,� இ�வைக ஞான�கC� கீ:�ேபாக, ேமல �வா5 நி0ப�ேவ 

சிவKப� - ேமலான ஞானமா5 நி0பேத சிவKபமா�; வ�� இத8*+ அதிபதியா5 - 

ைகவர�ெபBகி�ற இ,நிைல*+� தைலவனாகி, மல� வா#. - மலவ�ைமைய* 

ெக���, மல� உண4 கா# ட4 - மலநாச�ைத3 ெச5வ�, வா:ச�திெயன� 

ேதா�ற* கா#. நி0ற4 - வா:கி�ற தி�வ�ேளெயன விள�க* கா� பி�� 

நி0றேல, கா#சியதா� - சிவதாிசனமா�; ெபா5ஞான� காணாைம - பாச ப% 

ஞான�கைள மீள@� காணாைம�ெபா�#�, ெபா�வி4 அதி4 - ஒ�ப0ற 

அ�தி�வ�ளிட�திேலேய, பணி யறேவ - ெசயலற, இ�; ஒ��க ;*+ அJ,த கா#. 

நி0ற4 - இ�பA� ஒ��க அTவி�ப��� ;*+ அJ,தி அ8பவி* +�ப. 

அறிவி�� நி0ற4, சிவேயாக� - சிவேயாகமா�; உள� க�வி ெகா�� நி�B 

கா#.ேய கா�ப�ேபா4 - ஆ�மா க�ணாகிய க�விைய இடமா*ெகா�� 

ேவறாக நி�B க�U*+* கா#.�� உடனா5 நி�B கா�ப��ேபால, க��� 

உயி��ேபாக� எலா� - இைடவிடா� சிவேபாக�தJ,தியி�* +� உயி�கC*+� 

ேபாகமா+� சிவா8பவ� அைன�ைத��, க�� நி0ற4 - சிவA� உடனா5 நி�B 

க�� ஆ�மாவினிட மாக விள�கி நி0ற4, ேபாகமேத - சிவேபாகமா� எ�றவாB. 

 

திாிவி தமா� அறி@ - பாசஞான�, ப%ஞான�, பரஞான� எ�ற $விதமான ஞான�,  

பரஞான6 ேச�,தவழி ஏைன யிர��� இ:�ப#டன; ஆ�ம வியாபக�ைத 

மைற�பன என அறிய�ப� த>� அைவயிர��� கிழிட எ�றதா�. 

 

ேத%ள தா5 ேமல �வா5 நி0ப� எ�ற� பரஞான�ைத; ேதேசாமயமா5, ேமலான 

தா5 நி0ப� அ�ேவயாத>�. இ�கன� பரஞான� ேச�தேல சிவKபமா�. 

 

வ�� இத8*+ அதிபதியா5 - சிவKபமா+� இ,த அவ� ைத*+� தைலவனாகி 

எ�ப�; இவ8*ேகா மல�வா#. உண4 கா#டலாகிய மலபாிபாகA�, அதைன� 

ெபBவி�பதாகிய ச�திநிபாதமாகிய ச�திெயன� ேதா�ற* கா#. நி0ற?� 

ைகவ�மாத>�, அ�ேவ சிவ*கா#சியாகிய சிவதாிசன மா� எ�ற�. 



 

அ��� நிகJ� அவ�ைத ெசயலற?� இ�ப� தJ� த?� பாசஞான� 

ப%ஞான�கைள� தி��ப� ெபா�,தாைம �� சிவனிடேம இைடவிடா� 

ெபா�,�த?� ஆக>�, அ�ேவ சிவேயாகமா�. 

 

காU�க�U*+ உடனா5 நி�B காU� உயிைர� ேபால, சிவேபாக�தினி�B 

உண�� உயி�*+ உடனா5நி�B சிவேபாக�ைத உணர3ெச5த>� உயி�� 

சிவமாகேவ நி�B ேபாக�ைத Hக� த4 சிவேபாகமா� எ�றவாB. 

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

 

 ேதசான ஞாதி�ேவ தி�ேமனி யாசாேன ெச�பியவி� 

         ப�தவ�ைத ெதளி,தன�யா னிைவத�னி� 

 மாசான $�றவ�ைத ம�விய� க�வியதா 

         மலெம�ேக மலமி�*கி னீ*கAமி4 மலமறியா 

 வாசாம ேகாசரநீ வ,தாெல னவ�ைதயி8� 

         வழ�கவிைல �னத�C ேமா�கிவாி4 வாயா� 

 ேபசா5ேம ைல,தி0+� பிாிவி�ைம பிாிவ�@� 

         பிாியா5 நீ யறியா5 நா மா*கியதி0 ேபராதா4.  9 

 

இ-�: ேதசான ஞாதி�ேவ தி�ேமனி ஆசாேன - ஞான ெவாளிமயமான அறிபவேன 

தி�ேமனிெகா�� எJ,த�ளி வ,த ஆசாாிய$��திேய! ெச�பிய இ�ப�தவ�ைத 

யா� ெதளி,தன� - ேதவாீ� அ�ளி3ெச5த இ,த� ப�தவ�ைத கைள�� அ.ேய� 

ெதளி,ேத�; இைவத�னி� - இ�ப�த வ�ைத��, மாசான $�றவ�ைத ம�விய� 

க�வியதா� மல� எ�ேக - +0ற� ெபா�,தியதான $�றவ�ைதகைள ஆ�மா 

ம�வியத0+ ஏ�வாகிய மல� எ�ேக? மல� இ�*கி� நீ*கA� இ4 - மல� 

இ�*+மாயி� அதினி�B E�� இ4ைல யா�, மல� அறியா வாசாமேகாசர நீ 

வ,தா4 - மலவாதைனேய அ0ற மன�தி0+� வா*கி0+� எ#டாதவேர! ேதவாீ� 

எJ,த�ளினா4, எ� அவ�ைதயி8� உனத�C� வழ�கவிைல (எனி�) - என� 

கீழான நிைலயி8� ேதவாீ�ைடய தி�வ�ைள வழ�கவி4ைலயாயி�, ஓ�கிவாி4 

வாயா� - அ.ேயனிட� அTவ�� சிற,� வ�மாயி8� ெபா�,தாதா�, ஆதலா4, 

ேமைல,தி0+� - ேமலான தான ஆ�ம%�தி Aத4 சிவேபாக� வைர��ள ஐ,த0+�, 

பிாிவி�ைம ேபசா5 - பிாியா� எ�B� W.யி�*+ Aைறைமகைள� 

ெதாிவி�த��வாயாக எ�B மாணவக� ஆசாாிய$��திைய�பா��� வினாவ, ஆசா 



ாிய� அ�ளி3ெச5வா�; பிாிவ�@� பிாியா5 - பிாி�தா?� பிாியா5, நா� ஆ*கியதி4 

ேபரா� நீ அறியா5 - நா� அ�ளிய Aைறயினி�B� சிறி�� ெபயரா� அதைன நீ 

அறிவாயாக எ�றவாB. 

 

இ3ெச5�� ப�தவ�ைதகைள�� உண�,த மாணா*க�, ஆசாாியைன ேநா*கி, 

த��வKப� த��வ தாிசன� த��வ %�தி வைர��ள கீ: அவ�ைதகைள நீ�கி, 

ம�தியாலவ�ைதக ளாகிற ஆ�மKப� ஆ�ம தாிசன�கைள* க�� இ�*கி�ற 

அ.ேய� ேமலவ�ைதகளாகிய ஆ�ம%�தி Aத4 சிவேபாக� வைர�� ஐ,தி?� 

நிைல��நி0+� உபாய�ைத உண��தி ய�� என ேவ�.*ெகா�ள; ஆசிாிய� நா� 

உைர�த உப ேதசவழிேய நி�றாயானா4 நீ சிறி�� பிாியா5 ெபயராயா5 அறிக என 

உபேதசி�தவாB. வாி8� எ�ற உ�ைம விகா ர�தா4 ெதா*க�. 

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

 

 இ�ப.யி� ெபா�� ெப0றா ாி�ைமேய பரA�தி 

         ெய5தி�வ� சாதி�ேதா ர,திய�ேத ெய5தி�வ� 

 A�ெபா�C� வியாபகேம A0B, தராதரமா 

         A�ெபா�C நி�தியேம $.��க� கதி�ேபால 

 ெவா�பி�ேவ வியாபகA A#;ற�பா, ேதசிக�*+ 

         ெமா�பி�ேவ தி�ேமனி ெயாழியா$� றவ�ைதயி8, 

 த�பினேப� பதA�தி யைட,தைடவ ராசானா0 

         றரணியின0 +ல�திலவ தாி��விைன3 சம�பிற,ேத.  10 

 

இ-�: இ�ப. இ�ெபா�� ெப0றா� - இTவ�ண� உபேதச�ெபா�ைள� 

ெப0றவ�க� ச�திேயா நி�வாணமாக, இ�ைமேய பரA�தி எ5�வ� - இ�ைமயிேல 

சிவசா�3சிய A�தி ேச�வ�; சாதி�ேதா� - அ�ஙனம�றி உபேதசவழியி4 நி�B 

சாதைன ெச5தவ�க�, அ,திய�ேத - விைன3ேசட�கைள Hக�,� உட4 E:,த 

கால��, எ5தி�வ� - E#.ைன எ5� வ�, A�ெபா�C� வியாபகேம - பதி ப% 

பாச� எ�ற A� ெபா��கC� வியாபக� ெபா��கேளயா�, A0B� தராதர மா� - 

ஆயி8� இவ0B� AJ�� ேவBபா��டா�, A� ெபா�C� நி�தியேம - அ,த 

A�ெபா��கC� நி�திய� ெபா��கேளயா�; $.�� க� கதி�ேபால ஒ�; இ�ேவ 

- இ�$�B ெபா��கC*+� மைற�தி�*கி�ற இ�C� க�U� Pாிய8� 

ஒ�பா�, வியாபகA� உ� ;ற�; ஆ� ேதசிக�*+� ஒ�; இ�ேவ - வியாபக 



ஞான�ைத உ�C� ;ற�;� உைடய எ� ேதசிக$��தி*+� இ*க��� ஒ�;வ தா�; 

தி�ேமனி ஒழியா $�றவ�ைதயி8� த�பின ேப� - உட4 நீ�க�ெபறாத Aத� 

$�றவ�ைதயி8� நி�ற ஆ� மா*க�, பதA�தி அைட,� - சாமீபாதி 

பதA�திகைள� ெப0B, தரணியி4 ந0+ல�தி4 அவதாி�� ஆசானா4 விைன3 சம� 

பிற,� அைடவ� - Iமியி4 மீ#�� ந0+ல�தி4 ேதா�றி ஆசாாியன�ளா4 

இ�விைன ஒ�;�ெப0B பரA�தி அைடவ� எ�றவாB. 

 

ஞானேதசிகனா4 அ�ள�ெப0B3 சிவேபாக�தJ,திேய இ��பவ�க� உடேன 

பரA�தி எ5�வ�; சாதி�ேதா� இBதியி4 எ5�வ�. A�ெபா��கC� நி�தியமா�� 

வியா பகமா��, இ�C*+� க�U*+� கதி�*+� ஒ�பா�� இ�� பி8�, 

இவ0B� தராதர� உ��. இவ0ைற உண�,� ெதளி,த உ�C�;ற�;� சிவஞான 

மயமானேதசிக$��தி*+� இ*க���3 ச�மதமா�. த��வ பமாதிய $�றவ�ைதகளி 

?� தி�ேமனி அழியா�; ஆகேவ அதினி�B சாிையயாதி கைள3 ெச5ேதா� 

எ5�வ� பதA�திேயயா�. அ�ஙன� பத A�தி அைட,�, மீள@� Iமியி4 

;ன�0பவி�� ஆசாாிய� ஞாேனாபேதச�தா4 இ�விைனெயா�;� மலபாிபாகA� 

ெப0 B� பாA�தி அைடவ� எ�ப� க���. பதி ப% பாச�க� Aைறேய கதி��, 

க�U�, இ�C� ேபா4வன எ�ப� A�னேர விள*க�ெப0ற�. 

 

$�றவ�ைதயி8� த�பின ேப� எ�ற�, $�றவ�ைத களி>�,�� அவ0ைற 

அறி,த ேப�க� அவ0ைற� ப. யாக*ெகா�� ேமேல ஏறேவ�.யி�*க 

அ,நிைலயிேலேய நி�B த�;வா�களாயி� எ�ப� விள*கி நி�ற�. விைன3 சம� 

பிற,� எ�பத0ேக0ப� பரA�திைய என3 ெசய�ப� ெபா�� 

வ�வி��ைர*க�ப#ட�. (10) 

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

 

 த�னறிைவ� ப0றாத தேபாதனரா6 ச�திய�க 

         டாமறேவ _�ேபாக, தா*காம0 பரஞான 

 வ,ெநறியி4 வJவாம லவனிவைர நீ�காம 

         லநாதிேய ேநய�தா லா*கி��* ெகா��வ,த 

 வி,ெநறிேய க�திய� த8வாக வி�;0ேற 

         ெய,நாC6 சிவா8பவ ெம5தியி�ேக யி�,தி�வ� 

 ��ெனறிைய* ைகவி#ேட த�னி�ப, �5�பெரனி0 

         ேசாதியா5 நி4லாேய0 B�ெனறிேபா காதறிேய.  11 



 

இ - � : த� அறிைவ� ப0றாத தேபாதனரா� ச�திய� க� - ஆ�மேபாத�ைத3 சாராத 

சிவேயாகியராகிய உ�ைம ஞானிக�, தா� அறேவ - த0ேபாத� ெக#டைமயா4, 

ஊ� ேபாக� தா*காம4 - விைன Hக�3சி*காக வா5�த இT@ட?� இதைன* 

க�வியாக*ேகா�� Hகர இ�*+� ேபாக�கC மாகிய இர�டா?� 

பாதி*க�படாம4, பரஞான அ,ெநறியி4 வJவாம4 - சிவஞானமாகிற உய�,த அ,த 

ெநறியி>�,�� சிறி�� நJவாதப., அவ� இவைர நீ�காம4 - க�ணாநிதி யாகிய 

சீபரேம%ர� இவ�கைள� த�க�ைணயா4 பிறியாம4, அநாதிேய ேநய�தா4 ஆ*கி - 

அநாதி நி�திய ச�ப,தமான தி�வ.�ப0றா4 விைள,�, உ�*ெகா�� வ,த 

இ,ெநறிேய க�தி - உ�வாகிய இ,த சிவா8பவ ெநறிையேய எ�ணி, அ� த8வாக 

இ�;0B - சிவ� அ�ேள தம� தி�ேமனியாக* ெகா�� இ�;0B, எ,நாC� 

சிவா8பவ� எ5தி இ�ேக இ�,தி�வ� - எ�ேபா�� இைடவிடாத சிவா8பவ�ைத� 

ெப0B இ�ேக எJ,த�ளியி��ப�; ��ெனறிைய ைகவி#�� த�னி�ப� �5�ப� 

எனி� - தா� ெபா�,�த0+ாிய சிவ ேபாக ெநறிையவி#� ஆ�மேபாக�ைத 

ய8பவி�பா� எனி4 மாணவகேன! நீ ஞான ெவாளிமயமா5 நி4லாவி.�, ��ெனறி 

ேபாகா� அறி - மலவாதைனயா4 இ�வைர��ள ெக#ட ெநறி மாறா� அறிவாயாக 

எ�றவாB. 

 

த� அறி@ - ஆ�மேபாத�. தேபாதன� - இயமாதிகளி4 நி�B மலபாிபாக�தி0காக 

Aய?� சிவேயாகிய�க�. தா� அற - த0ேபாத� ெகட. 

 

அவ� இவைர நீ�காம4 : பரேம%வர� இ�தைகய சிவ ஞானியைர எ�B� த� 

க�ைணயா4 நீ�கா� ஆத>� இ�ஙன� Wறிய�. 

 

அநாதிேய ேநய�தா4 ஆ*கி: ஆ�மா@� சிவ8� அநாதிேய ேநசAைடயராயி8� 

ஆணவ�தைட ஆ�மாவி0 +�ள ேநய�ைத மைற�� நி�ற�; அதைன நீ*கேவ 

ஆ�மா ேநய�தி4 ஆ:வதாயி0B எ�பதா�. 

 

அ� - தி�வ��. தி�வ�ேள உடலாக*ெகா�� சிவா8 பவ�தி4 திைள*+� 

எ�பதா�. ��ெனறி - ��8கி�ற ெநறி; விைன�ெதாைக. ��ெனறி - தீெநறி; 

ப�;� ெதாைக. (11) 

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



 

 அ�றா>� கீழி�,தா ர�ைகய�# ேபாத�தி 

         னலமல�ைத நீ*கி�தா னர�கழேல ெச?ெம�B 

 மி�ேறக ேனயாகி யிைறபணியா�* கி4ைலெய�B 

         மிைடவிடா த�பினாலா�கழேல ெச?ெம�B, 

 த�றாளி ேனய� தமி0 Wடெல�B6 சா0றிய� 

         தாெனா�ேற @யி��ேபாக6 சாராேத யிர�.னி?� 

 ெபா�றாேத த�னி�ப� ;சி*+ெம8, ;�தியினா0 

         ெபா�றறிவி லவேனய மி*க�ேக ;�திய�ேற.  12 

 

இ - � : அ�B ஆ>� கீ: இ�,தா� அ�ைக ய�� ேபாத�தி� - அ�B க4லா4 

அ.யி� கீ: எJ,த�ளியி�,த த#சிணா$��திேதசிக�ைடய தி�*கர� 

%#.ய�ளிய சிவ ஞான�தா4, அலமல�ைத நீ*கி - அ4லாததாகிய ஆணவ�ைத 

யக0றி, தா� அர� கழேல ெச?� எ�B� - சிவஞான� ெப0ற ஆ�மா 

சிவ�கழேலயைட�� எ�B�, இ�B ஏகேன யாகி இைறபணியா�*+ இ4ைல - 

இ�B அந,நிய பாவைனயி4 நிைல��3 ச�ேவZவரைன வண�காதவ�க#+ நிர 

திசயான, த� இ4ைலயா� ஆதலா4, எ�B� இைடவிடா� அ�பினா4 அர�கழேல 

ெச?� எ�B� - எ�B� எ*கணA� இைட விடாத அ�பினா4 இைறவ� தி�வ.* 

கமல�கைள� ப0B� எ�B�, த� தாளி4 ேநய� தமி0 Wட4 எ�B� - இைறவ 

8ைடய தி�வ.� தாமைரயி0 ப0B*ெகா�ட சிவன.யா�க ேளா� ம�விவா:க 

எ�B�, சா0றிய� ஒ�ேற - அ�ளி3 ெச5த உபேதச� ஒ�ேற, உயி� ேபாக� 

சாராேத - ஆ�மா* க� த� விைன3ேசட�ைத மீ#�� வாசைனயா0ெச�B ப0B3 

ெச5யாதப.��, இர�.8� ெபா�றாேத - மல மாையயிர� .8� அக�ப#� 

அழியாம?�, த�னி�ப� ;சி*+� எ� 8� ;�தியினா4 - சிவான,த�ைத Hக�� 

எ�கிற அறிவா4, ெபா�B அறிவிலவ� - அழி�,த�ைமயதாகிய பாசஞான�க� 

இ4லாத பாிபாகA0ற சிவஞானி, ேநய� மி*+ அ�ேக ;�தி ய�ேற - சிவன.� 

ப0B*ெகா�� அ�ேக உைறத4 அ�ேறா அறிவாவ� எ�றவாB. 

 

� பரேம%வர� க4லால வி�#ச�தி� கீ: +�$��தி யாக எJ,த�ளி, சி� 

A�திைர*ைகயா4 அ�ளிய� சிவஞான ேபாத� ஆத>� அ�ைகய�� ேபாத� 

எ�ற�ளிய�. 

 



சி�A�திைர %#�� ெபா�ளாகிய ஆ�மா, பா�;விர?� ேமாதிரவிர?� சிB 

'விர?மாகிய A�மல�களினி�B� நீ�கி3 சா தகநிைலயி4 தா� தைலயாக 

அட�கியி��த?�, ேபாதக நிைலயி4 இர��� ஒ�றியி��த?மாகிய 

உ�ைமகைள உண���வதா� எ�க. 

 

அலமல� - ஆ�மா எ�B� சிவஞான� ெப0B3 சிவ� ேசவ.ைய3 ேச� த0+ாிய�; 

ஆதலா4, அ�தைகய ஆ� மாைவ அறியாைமயி4 அJ��வதாகிய ந4ல த4லாத 

மல�. 

 

கழேல ெச?� எ�B� எ�ற� சாதக�*+; இ� ப�னிர�டா� P�திர*க��ைத 

விள*+வ�. (12) 

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

 

 உ�ைமயா6 சிவா8பவ K�ேபாக ம�,தி.8 

         A�தமேம யா+மைவ தாென�ேபா ?லகி?�ேளா� 

 வ�ைமயா� கன@ தனி4 வ4>தைன� ;4கிடேவ 

         வ�வெதலா, Gல@ட0 ெகா4ைல தனி லான�ேபா0 

 றி�ைமயா6 சாதகK ழ�,தி.8, �ைணமறவா� 

         ேச5விைளயா# .ைன மறவா தைனய.�G# ..8மிக 

 ெவ�ைமயா� +ண*ேகாமா னில�கி�மா 

         வ��ைறவா: ெவ8 நம3சி வாயெனன* களி�தெநறி யிைவேதேர. 13 

 

இ - � : உ�ைமயா� சிவா8பவ� - உ�ைமயான சிவா8 பவ� உைடய ஞானிக�, 

ஊ� ேபாக� அ�,தி.8� - எ��த இT@டைல*ெகா�� விைன�ேபாக�ைத 

Hக�,தா?�, அைவ உ�தமேம யா+� - அ�ேபாக�க� ந�ைம பய�பனேவயா�; 

எ� ேபா4 உலகி4 உ�ேளா� - எ�ைன�ேபால உலகி4 ஊென ���ழ4வா�, 

வ�ைமயா� கன@தனி4 வ4>தைன� ;4 கிடேவ வ�வெதலா� - வள�பமான 

கனவி4 ஒ� ெப�ைண� ;ணர அதனா4 வ�� ;ைடெபய�3சிெய4லா�, 

Gல@ட0+ ஒ4ைலதனி4 ஆன�ேபா4 - ப�@டைல�� விைர,� வாதி� த� ேபால, 

தி�ைமயா� சாதக� - உBதி�ைடயராகிய சாதக� க�, ஊ: அ�,தி.8� - 

விைன�ேபாக�ைத Hக�,தா?�, �ைண மறவா� - தன*+� பேராபகார� ெச5� 



ைக G*கி வி#ட ஞானாசாாியைன மறவா�க� எ�ேபால எனி4, அ�ைன அ.�� 

ஊ#..8� ேச5 விைளயா#.ைன மறவா� - தா5 அ.�� உணைவ 

உ�பி�தா?� +ழ,ைத விைளயா#ைட மறவா� அ� ேபாலா�; மிக ெவ�ைமயா� 

+ண*ேகாமா� - மிக� G5ைமயான +ண�கைள�ைடய எம� தைலவ�, இல� 

கி�� ஆவ� �ைற வா:@ எ8� நம3சிவாய� - விள�+கி�ற தி�வாவ��ைற*ேக 

வா:வா+� +�நாத� � நமசிவாய ேதசிக $��திக�, என*+ அளி�த ெநறி இைவ 

- அ.ேய0+ அ�ளி3 ெச5த உபாய� இைவயா�; ேத� - ேத�வாயாக எ�றவாB. 

 

உ�ைமயா� சிவா8பவ� எ�ற அைட, சிவா8Iதி மா�கைள�ேபால ந.�பாைர 

வில*கி நி�ற�. ஊ� - உட4. அைவ உ�தமேமயா+� என*W#�க. 

 

உலக ஞானிய� எ�ற� பாச ப% ஞானியைர, அவ�க� கனவி0க�ட இ�ப���ப 

உண�3சியி� நிக:3சிகைள� ப�@ட>?� கா�கிேறா�; அ�ேபால, சாதக�க� 

ஊ:விைன Hக�,தா?� ஆசாாிய� சீபாத��ைணைய மறவா�; இ�ேவ 

அ.ேய8*+ ஆசாாிய� அளி�த அ�Cபேதச� எ�B ேத�வாயாக எ�ப� க���. 

(13) 

 

& த�சிணா���திேதசிக� தசகாாிய� $6றி6B& த�சிணா���திேதசிக� தசகாாிய� $6றி6B& த�சிணா���திேதசிக� தசகாாிய� $6றி6B& த�சிணா���திேதசிக� தசகாாிய� $6றி6B....    

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

 

3. 3. 3. 3. & �வாமி நாதேதசிக� அ ளி(ெச*த தசகாாிய�& �வாமி நாதேதசிக� அ ளி(ெச*த தசகாாிய�& �வாமி நாதேதசிக� அ ளி(ெச*த தசகாாிய�& �வாமி நாதேதசிக� அ ளி(ெச*த தசகாாிய�    

 

 அளவிலா வ�ட மாைய யானக�ம மாணவ�ேதா 

 டளவிலா3 சீவ 80ற வப*+வ மறி,த சீவ� 

 அளவிலா� பிறவி நீ�ேத யளவிலா வ�ைள3 சா�,ேத 

 அளவிலா வரைன� ெப0ேற யளவிலா3 %கமா ��ேம. 1 

 

அளவிலா அ�டமாைய ஆன க�ம� ஆணவ�ேதா� அளவிலா3 சீவ� உ0ற 

அப*+வ� அறி,த சிவ� எ�ப� அளவி4லாத ஆ�மா*கC� ப*+வ�தினாேல 

ஆணவ�ைத� பி.�தா�க�; மல�க�ம�திேல வி��ப�ைத* ெகா��த�; இ,த3 

ெச5திைய* க��தா அறி,� இர*க�தினாேல மாைய யினாேல பல அ�ட�கைள�� 



த8 கரண ;வன ேபாகமாக� பைட�தா�; இ� அநாதி ெச5தியாக>� இ�ப. ஒ� 

அ��த� ஓ�வா�Aள�. இ,F4 அறிவி�ைமயி>�,� நீ�+� த+தி உைடய 

சீட8*+ உண��� Fலாக>� அவனறி,த பதா�� த�ைத3 %#.*கா#. ேம4 

அறிவி�ப� கடனாக3 சிவஞான ேபாத� Aத>ய F>8� அவனவள �வாகிய 

பிரப6ச�ைத* கா#. அறிவி�ப� க��தாக>� அ� சா�வாக அ��த� வ�மாB: 

- 

அளவிலா அ�ட� எ - � அளவிற,த அ�டKபமா யி�*கிற பிரப6செம4லா� 

எ�ன�திேல உ0ப�தி? 

மாைய எ - � மாையயிேல உ0ப�தி; மாைய தாேன இ,த Kபமா+ேமா? அவன� 

மாைய ெசடமாக0றா� அ� தாேன உ�டாகா�; க��தா உ�டா*+வ�. எ �*காக 

உ�டா*கினா�? 

 

க�ம� எ - � ஆ�மா*க� ெச5கி�ற க�ம��*+ ஈடாக அவரவ�க� க�ம� 

ெபாசி*+� ெபா�#�� த8 கரண ;வன ேபாகமாக உ�டா*+வ�; 

ஆ�மா*கC*+* க�ம� ஏ�? 

 

ஆணவ�ேதா� எ - � ஆ�மா*க� ஆணவமல�ைத� பி.�தா�க�; அ� 

க�ம�தினாேல வி��ப�ைத* ெகா�� த�. ஆ�மா*க� அ,தமல�ைத 

ஏ�பி.�தா�க�? 

 

அளவிலா3 சீவ80ற அப*+வ� எ - � ச�வா�மா* கC� அப*+வ�தினாேல  

ஆணவ�ைத� பி.�தா�க�; சனன மரணெம4லா� வ�வத0+ அப*+வேம காரண�. 

அ� நீ�+வ� எ�ப.? 

 

அறி,த சிவ� எ - � அ8ேபாகAைடய ஆசாாியராேல அ,த ப*+வ�ைத� 

தாிசி��*ெகா�ேடயி�*கிற ப*+வ ஆ�மா*க�, 

 

அளவிலா� பிறவி நீ�ேத எ - � எ�ணி4லாத ெசனன மரண� ��ப�ைத நீ*கி, 

 



அளவிலா அ�ைள3 சா�,ேத எ - � ஆ�மா*க� அறி வா4 அறித0காிய தி�வ�ேள 

சா�வாக, அளவிலா அரைன� ெப0ேற எ - � தி�வ�ளினாேல�� 

அ8*கிரக��*காிய சிவ�ைத� ெப0ேற, 

 

அளவிலா3 %க� ஆ��ேம எ - � அ,த3 சிவ� த� ெப�ைம தானறியா� 

த�ைமயனாக>� அ,த3 சிவனா?� அளவிட0காிய அவன� ேபரான,த%க�ைத� 

ெபாசி��* ெகா�ேட இ��பா�க� எ�றவாB. 

 

சிவனா?� அளவிட0காிய ஆன,த� எ�பத0+ தாரண�: தி�வாசக�தி4, 

 

 ’த�ெப�ைம தானறியா� த�ைமய�கா� சாழேலா' 

எ�B�, இ�பா இ�பஃதி4, 

 

 ‘த�ன� ெப�ைம தா*கானாயி8�' 

எ�B� வ�� ஏ�*க� ெகா�� அறிக. �களB ேபாத�தி4, 

 

 'நாவாாிரதம� நாவ�,த வ4லாதி� 

 காவா ாிரத� அறி�ேமா' 

என வ�வ�� அறிக. 1 

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

 

 IBவ விைனேய க�ம� ;கழான ப6ச ச�தி 

 ேபBெகா ணவேப த�க� பிறவிலா வ*க ர�க� 

 மாBெகா ளா�ம ஞான� வைகவைக த�� வ�க� 

 ஈறிலா� த8*க ளாதி யிைவயி�ப� ��ப $ல�.         2 

 

ஆ�மா*க� அனாதியிேலேய த8ைவயி�றி3 ெச5�� க�ம� ஏ�? எ�னி4, 

 

IBவ விைனேய க�ம� எ - � அநாதியிேல மலமைற� பினாேல 

%க�*க�தி?�டான வி��; ெவB�பான க�ம�, 

 



;கழான எ - � அ,த வி��ப�ைத எ4லா3 சமய�தா�� ;கழ�ப#ட Iரணபரேம 

தானறி,� அைத ஊ#.�ெதாைல*க என, 

 

ப6ச ச�தி ேபBெகா� நவேபத�க� பிறிவிலா அ*கர� க� எ - � ப6சச�தி 

$��திமானாக@� நவ,த� ேபத�களாக @� ம,திர ெசாKபமாக@� 

தி�ேமனிெகா�� ப6சகி��திய A�ப�ணி எ�ன காாிய�ைத A.*+�? எ�னி4, 

 

மாBெகா� ஆ�மஞான� எ - � ஆ�மாவி� அறிைவ மாBப��தியி�*கிற மல�ைத 

நிவ��திப�U� ெபா�#�, 

 

வைக வைக த��வ�க� ஈB இலா த8*க� ஆதி எ - � பிேரரககா�ட� 

ேபா*கியகா�டமாகிய த��வ� களா4 ஓ� அறி@ Aத4 ஐயறி@வைர உ�ள 

த8வாதிகைள� பைட*+� , இைவ இ�ப� ��ப$ல� எ - � இ�ெவ4லா� I�வ 

விைனயாகிய இ�ப� ��ப� வி��ப� த�வ� காரண� எ�றவாB. (2) 

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

 

 ப*+வ, த�ம $ல� பாிபாக� பாத ெமா�;3 

 ச0+ண* +ரவ� சா0B6 ச�திய3 ச�த ெம4லா� 

 இ*கிர ம�தினாேல யிடாிலா தறி,த சீவ� 

 அ*கண� பிறவி நீ�ேத யளவிலா3 %கமா ��ேம.  3 

 

இைவ தீ�வ� எ*கால�? எ�னி4, 

 

ப*+வ� த�ம$ல� பாிபாக� பாத� ஒ�; எ-� அ� ப*+வ� அBதியானா4 

அ3சிவ;�ணிய� ெச5யவ��, சிவ ;�ணிய� ெச5தா4 மலபாிபாக� வ��, அ� 

வ,தா4 இ� விைனெயா�;வ��, 

 

ச0+ண*+ரவ� சா0B� ச�திய3ச�த� எ - � இ� விைனெயா�;வ,தா4 

நி�விகார� எ�8� ஓாிய4 ;+ணாதீத� எ4லா@யிாிட�தி?� கல�ப, ப*+வ 

ஆ�மா*கCைடய உட4 ெபா�� ஆவி $�B*+� %த,தரெம4லா� ப4கிய 

ெப�ைம இ,த ஆB +ணA� இய4பாகஉைடய ஞானாசாாிய� எJ, த�ளி 

ெம5யாகிய உபேதச�ைத அ8*கிரக� ப�Uவ�, 



 

எ4லா� இ*கிரம�தினாேல இடாிலா� அறி,த சிவ� எ - � ப*+வ� Aத4 

உபேதச�வைர ஆB காாியA� இைட _B இ4லாம4 ஒ�B*ெகா�B காரணமா5 

ஒ�ற� பி� ஒ�றாக� ெபா�,த�ப#ட ஆ�மா*க�, 

 

அ*கண� பிறவி நீ�ேத அளவிலா3 %க� ஆ�� எ - � அ,தcணேம ெசனன மரண� 

��ப� நீ�கி அள�பாிய ேபரான,த %க�ைத� ெபB� எ�றவாB. (3) 

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

 

 அழிெபா�C� ெபா5�ெபா�C மளவிலேவ யாத>னா0 

 கழிெபா�ளா5* ைகவி�வா ெயா�*கா?� க�தாேத 

 அழிெபா�ளி லட�காத ைவ,�ெப�� ெபா��கைளேய 

 கழிெபா�ளா5* க�தாம ெல�ெபாJ�� க�தாேய.  4 

 

ஆசாாிய� அறிவி*+� க�ம� ஏ�? எ�னி4, 

 

அழிெபா�C� ெபா5�ெபா�C� அள@ எ - � ேதா�றி நி�றழிவேத இய4பாகிய 

பிரப6சA� Aய0ேகா� ஆகாய� I@� சாி; பிரப6ச� உ�வாயி��ப�� 

ெபா5�ெபா�C� ஓரளவாவ� எ�ப.? 

 

இலேவ ஆத>னா4 எ - � பிரப6ச� இ��ப� ேபாேல கா#. அழி,� 

ேபாவதாத>� இ4லாத ெபா�ளா3%�. இர��� இ4லாத ெபா�ளாைகயினாேல 

ஓரள@ தா�, 

 

கழிெபா�ளா5* ைகவி�வா5 ஒ�*கா?� க�தாேத - Aய0ேகா� ஆகாய�Iவி ல 

ப0B இ4லாம4 இய4பா5* கழி�த�ேபால இ�,த பிரப6ச�ைத�� ெபா5ெய�B 

க�தி ஒ�*காலA� ெபா�,தாம0 ைகவி�வாயாக, வி�� ெபா�� இ�வாகி4 

ெபB� ெபா�� எ�? எ�னி4, 

 

அழிெபா�ளி4 அட�காத ஐ,� ெப�� ெபா��கைளேய கழிெபா�ளா5* க�தாம4 

எ�ெபாJ�� க�தாேய எ - � பிரப6ச�கைள அறிகிற உ�8ைடய %#டறிவினா4 



அறிவத0 கட�காத ெம5�ெபா�ைள நீ அறியாம4 களி�தி��பைத நீ�கி எ�ேபா�� 

அ�ளிேல விசாாி��* க��வா5 எ�றவாB.(4) 

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

 

 மாையயா லறிவ ெத4லா ம#.டா� பாச ஞான� 

 ஓ5விலா மல�க ெள4லா ெமாழி�தறி ேவா. ��த ேலயி�# 

 ப%ஞா ன,தா னிட��ப� Aயிாி �#ேட 

 ேபாயிட விர*க� ைவ�த ெபா�� சிவ ஞான மாேம.         5 

 

அ,த ெம5�ெபா�ைள எ�8ைடய அறிவினாேல விசா ாி�� அறிய* Wடாேதா? 

எ�னி4, 

 

மாையயா4 அறிவெத4லா� ம#.டா� பாசஞான� எ - � மாயாக�விைய� ெபா�,தி 

அறிவெத4லா� பாசஞான�, 

 

ஓ5விலா மல�கெள4லா� ஒழி�� அறிேவா� இ�� தேல இ�� ப% ஞான,தா� எ - 

� ஆ�மாவி� அறிைவ வி#� நீ�காம0 ெப,தி�தி�*கி�ற A�மல�கைள�� 

நீ�கி உயிரறிேவா� W. இ�ெவ4லா� நாேம நீ�கிேனா� எ�B 

Aத�ைமயாயி��ப� மய*க�ைத�ைடய ப%ஞான�, 

 

இட��ப�� உயி� இ�#ேட ேபாயிட இர*க� ைவ�த ெபா�� சிவஞானமா� 

எ�றவாB. (5) 

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

 

 அ;�தியா0 ;�தி த�னா லக3சாி யாதி நா�கா0 

 %;�திேயா ட,த நா�கா0 ேறா�Bேம சிவத� ம�க� 

 உப�திர மி�றி� ப�� ெமா�ற�பி ெனா�B ேதா�B6 

 %ப�தினா� மல�க ெள4லா, �ைட��யி� ேதா�B ம�ேற.       6 

 

இ,த3 சிவஞான� எ�ேபா� உ�டா+�? எனி4, 

 



அ;�தியா4 ;�தி த�னா4 எ - � அ;�தி I�வ சிவ ;�ணி�� ;�திI�வ 

சிவ;�ணிய�, 

அக3சாியாதி நா�கா4 எ - � உபாய3 சாியாதி நா?, 

 

%;�திேயா� அ,த நா�கா4 எ - � உ�ைம3 சாியாதி நா?, 

 

ேதா�Bேம சிவத�ம�க� எ - � இ�ப.� ப��வித மாக3 சிவஞான 

ேநயA�டா+�. இ� வ�Aைறைம எ�ப.? எ�னி4, 

 

உப�திரமி�றி� ப��� ஒ�ற�பி� ஒ�B ேதா�B� எ - � சிவனிட�தி4 

உ�டாகிய அ�; இைட_றி4லாம4 இ�ப. வி தமாக ஒ�ெறா�றாக Aைறேய 

ேதா�B�, 

 

%ப�தினா� மல�கெள4லா� �ைட�� உயி� ேதா�B ம�ேற எ - � இ,த அ�; 

ெப�கேவ சிவஞானA�டா�; அதனாேல A�மல�கைள�� நீ�கி உயி� ேதா�B� 

எ�றவாB. 

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

 

 ெம5�ெபா�ளி0 ெபா5�ெபா�ளி� ேமவாத 

         வழிெபா�ளி4 வி��ப ம0றா4 

 அ�ெபாJேத �யி��டா மத�பி�ேன . . 

         +�@�டா மான பி�ேன 

 ெயா�பாிய F?�டா Aபேதச� 

         பல@�டா Aபேத ச��# 

 ெச�பாிய தசகாாி ய�கெள�8 

         ம6சவ�ைத� ெதளி@� டாேம.  7 

 

இ�ப. உயி� ேதா�Bவத0+3 சாதக நட*+,திற� ஏ�? எ�னி4, 

 

ெம5�ெபா�ளி� ெபா5�ெபா�ளி� ேமவாத அழிெபா�ளி4 வி��ப� அ0றா4 

அ�ெபாJேத உயி��டா� எ - � நி�திய பதா��த�தி?� ேசராம4 Aய0ேகா� 



ஆகாய� Iவி8� ேசராம4 ேதா�றி நி�றழி�� +ணAைடய த8 கரண ;வன 

ேபாக�தி4 வி��பம0றகால� உயி��டா+� , 

 

அத� பி�ேன +� உ�டா� எ - � உயி�பிற,தகால� ஆசிாிய� எJ,த�C�, 

ஆனபி�ேன ஒ�பாிய F4 உ�டா� உபேதச� பல உ�டா� உபேதச��� எ - � 

ஆசாாிய� எJவைக� தீ#ைச�� ெச5ைகயா4 அ*+0ற�க� நீ�க உபேதச�கைள� 

ப�U வா�; அ,த உபேதச�தினாேல, ெச�பாிய தசகாாிய�க� எ�8� 

ஐ,தவ�ைத ெதளி@ உ�டாேம எ - � மன� வா*+* காய�கC*+ அாியதாகிய 

ப��*காாிய�திேல நைடெச5� %�தாவ�ைத ய8#டான� ைகW�� எ�றவாB. 

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

 

 ெசயிரB சீவ 8�ேட0 ெறளி,தA� ெபா�C, ேத�� 

 உயி�மல� க�ம� க��தா @பாதான ைம,� ெம5ேய 

 ெபய�ள Aய0ெகா� பாதி ெபய��ெபா�ளி4லா� ெபா5ேய 

 �ய�B சாீர மாதி ேதா�றி நி� றழி,� ேபாேம.         8 

 

ெம5�ெபா�� ெபா5�ெபா�� அழிெபா�� எ�B $�றாக3 ெசா�ன ��ேட4 

அ,த $�B ெபா�C*+� ல#சண� எ�? எ�னி4, 

 

ெசயிரB சீவ8�ேட4 ெதளி,த A�ெபா�C� ேத�� எ - � ெசனன மரண� ��ப� 

தீ���*ெகா�ளேவU� எ�கிற ப*+வா� மா*க� உளவாயி� இ�ஙன� 

ெசா4>ய $�B ெபா�ைள�� விசாாி*+�, 

 

உயி� மல� க�ம� க��தா உபாதான� ஐ,� ெம5ேய எ - � ஆ�மா@� பாச� 

$�B� க��தா@மாக ஐ,� ெம5� ெபா��, 

 

ெபய�ள Aய0ெகா�; ஆதி ெபய��ெபா�� இ4லா� ெபா5ேய எ - � Aய0ேகா� 

ஆகாய�Iைவ�ேபால� ெபய� ம#�ம�றி� பதா��தமி4லாத� ெபா5�ெபா��, 

 

�ய� உB சாீரமாதி ேதா�றி நி�B அழி,�ேபாேம எ - � மி+,த �யர�ைத 

விைள*கிற பிரப6ச Kபமாயி�*கிற த8 கரண ;வன ேபாக� நா?� அழிெபா�� 

எ�றவாB.(8) 



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

 

 ஒ�பிலா நிBவி கார ெமா�வழி +ண�க ல�;3 

 ெச�பிய %த,தி ர6சி0 சீ�Aத0 சமான6 ேசரா 

 த�பிலா வி;வி நாச6 சம��தைத யனாதி ச�தி 

 அ�பிர ேமய ம0B ைம,தி0+6 சமான மாேம.         9 

 

இ,த ெம5�ெபா�ைள,தி0+� ல#சண� ஒ�வழியாக3 சமானேம? எ�னி4, 

 

ஒ�பிலா நிBவிகார� எ - � ெசடசி��*களைன�தி8� +ைறவற நிைற,�நி�B 

அத� +ண�கைள விள*கி�� தா� ஒ�றி8� ேதா5வ0Bநி0கிற நி�விகார�, 

 

ஒ�வழி எ - � எ�B� ாிய4பாயி��ப�, +ண� எ - � +ணரகிதனாயி��ப�, கல�; 

எ - � ச�வ ஆ�மா*கC*+� உயி�*+யிரா5 நி0ப�, 

 

ெச�பிய %த,திர� - � இ�கன� ெசா4>ய ஐ,தி4 தாெனா�B ேபாக நி�ற 

நாைல�� தன*க�ைமயா�� உைடைம யா�� உைடய %த,திர�, 

 

சி0சீ� எ - � ஒ�வரா?� அறித0காிதாகிய ெப�ைம, 

 

Aத4 சமான� ேசரா எ - � இ,த ஆB ெச5தி�� க��தா@*ேக அ�றி, நி�ற நா? 

ெபா�C*+� இ4ைல; 

த�பிலா வி; எ - � அழிவி4லாதி�*கிற நி�திய�, 

 

சம��தைத எ - � த�னிட�திேல வ,� ேச�,த ெபா�ைள அட*கி*ெகா�� தாேன 

Aத�ைமயா5 நி0கிற சாம��திய�, 

 

அநாதி எ-� ஒ�கால�� ஒ�வரா?�டாகாம4 தாேன இய4பா��ள�, 

ச�தி எ - � ெபா�ேடாB� தனி�தனிேய உ�டான ச�தி, 

 



அ�பிரேமய� எ - � பிரேமயமாக3 %#.யறிய�படாம4 இ��ப�, 

 

ம0B� ஐ,தி0+� சமானமாேம எ - � இ,த ஆB ெச5தி�ேம அ�ெபா�� ஐ,தி0+� 

சமானமா5 உ�� எ�றவாB. 9 

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

 

 ஆாி� ளாணவ�ேதா ட��க�ம மாேன மாைய 

 ஆாி�� ேகவ லாதி யாெராளி ஞான $�ேற 

 சா�யி� சா�ப தா��த6 சா�,தA� ெதாழி4க ெள4லா6 

 சா�யி� தன*+* ேக� சாரேவ ப�U6 சா�ேப.         10 

 

இ�ஙன� ெசா4>ய ெபா�ளி4 ஆ�மா எ�ேகநி0ப� எ�னி4? 

 

ஆாி�� ஆணவ�ேதா� எ - � மி+,த அ,தகாரமா5 இ��ட ஆணவ��டேன W. 

மலமாேய நி0ப�; இ� ேகவல� எ�B� ெபய�, 

 

அ��க�ம மாேன மாைய எ - � அ,த மலக�ம� திேல வி��ப� ெகா�*க அ� 

க��தா இர*க�தினாேல மாையயினாேல த8வர� ெதா��பா�; அ,த மாயாேதக� 

தானாகேவ நி0ப�; இ� சகல� எ�B� ெபய�. இ�ப. க�ம� ெபாசி��வரேவ 

உயி�*+யிராயி�*கிற சிவ�, இவ� வழிேய ஒJகி, மலபாக�ப��தி, ஆசாாியராக 

எJ,த�ளி, A�மல�கைள�� நீ*கி, த�ேனா� பிாிவி�றி அநாதிேய அ�� 

விதமாயி��பைத அறிவி*க; அறி,�, சிவ� நிைறவாகிய ஆன,த�திேல அJ,தி3 

சிவமாகிேய இ��ப�. இ� %�த� எ�B� ெபய�. 

 

ஆாி�� ேகவலாதி ஆெராளி ஞான� $�ேற எ - � மலெப,தமாயி�*கிற 

ேகவல�தி8� மாைய க�மெப,தமா யி�*கிற சகல�தி8� பாசஞானA� 

ப%ஞானAேம விள� +�; இர�டவ�ைத�� இ�வைக ஞானA� நீ�கி3 சிவ� 

�டேன ெப,தமாயி�*கிற %�தாவ�ைதயி4 சிவஞானேம விள�+�. ஆ�மா 

இ�ப.* ேகவல� சகல� %�த� எ�8� $�றவ�ைதயி4 பாசஞான� ப%ஞான� 

சிவஞானேம விள� +� $வைக ஞான�ைத�� ெபா�,தி அறி,�வ��. இ�ப.� 

ெபா�,தி அறி�� ெபா�ேள�? எ�னி4, சா�யி� சா�பதா��த� எ - � உயி�3சா�; 

ெபா�#சா�; இர�ைட�� அறி��. இ�ப. அறிகிற அறிவான�, 



 

சா�,த A�ெதாழி4க� எ - � கா0B�ேபால� தாி� பி�றி விைரவாக3 சி�#. திதி 

ச�கார� எ�8� A�ெதாழி ?� ப#�வ��; அறிவி0+ A�ெதாழிலாவ� எ�? 

அறித0 ெறாழி?�டாவ� சி�#., அறித0ெறாழி>� நிைலநி0றேல திதி, 

அறிவவ�ைத, யத�ெறாழி4 ஒ��+தேல ச�கார�. 

 

எ4லா� எ - � இ�ஙன� ெசா4>ய $வைக� ெப,த� ைத�� $வைக 

அவ�ைதைய�� $வைக ஞான�ைத�� $வைக� ெதாழிைல�� சா�வாக 

உயி�3சா�; ெபா�#சா�;கைள அறி,� வ�வெத4லா� எத0காக? எ�னி4, 

 

சா�யி� தன*+* ேக� சாரேவ ப�U� சா�ேப எ - � சா�ேபா தனா5 ஆணவ 

மல�ைத3 சா�,த உயி�*+ அ,தமல� ெகா��த Aத�ைமைய* ெக�*கிறத0காக� 

ெபா�,தின� எ�றவாB. 

 

ேகவல சகல %�த�களி4 அறி�� உயி�3சா�; ெபா�# சா�; ஏெத�னி4, 

ேகவல�தி8� சகல�தி8� அறிவ� ;கழவா* காரணமா5� ேதா�றி யா� எ�ப� 

சா�பா5 அறிவெத4லா� உயி�3சா�;; ெபா�ளவா* காரணமா5� ேதா�றி என� 

எ�ப� சா�பா5 அறிவெதலா� ெபா�# சா�;; இவ0ைற ெம5ெய�றறிவ� �*க�; 

A� ெசா�ன வ0ைற� ெபா5ெய�றறிவ� %க�; %�த�தி4 அறிவ� எ� எ�னி4, 

சிவKப தாிசன ேயாக ேபாக�கைள அறிவ� உயி�3 சா�;. ஏைனய ஆB காாியA� 

அறிவ� ெபா�#சா�;. இைவ %�த3சா�; எ�பா�� உள�. (10) 

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

 

 அறிபவ னறிவி� பாேன யவ�களி னறி@ தாேம 

 அறிெபா�# ப+தி தாேம யறிதரா� ெபா��க டாேம 

 அறிெபா�# க�வி தாேம யறிபய னாதி த�ைம 

 அறிவேத யறி@ ெச5தி யத0+மிT வாற தாேம.         11 

 

இ,த ெம5�ெபா�� ஐ,�*+� ல#சண� ெசா�னதி4 அவ�கCைடய அறி@ 

ெசா4லவி4ைலேய-ெய�னி4, 

 



(அறிபவ� எ�பத0+ அ�8வய�) அவ�களி� அறி@ தாேம அறிபவ� 

அறிவி�பாேன எ - � ெம5�ெபா�ைள,தி4 அறி@�ள� ஆ�மா@� 

க��தா@ேமய�றி $�B ெபா� C� அறிவ0ற சட�. இ,த இர�� ெபா�C*+�. 

அறி@� டாகி4 இ� இர��� ஒ�த�ைமேயா? எ�னி4, 

 

அறிபவ� அறிவி�பாேன அவ�களி� அறி@ தாேம எ - � அறிவி�தா4 அறிகிறவ� 

ஆ�மா, அறிவி�� நி0கிறவ� க��தா . இ�ேவ அவ�களறி@ ல#சண�. ஆ�மா 

அறி�� ெபா�� எ�? எ�னி4, 

 

அறிெபா�#ப+தி தாேம எ - � ஆ�மாவி� அறிவினாேல %#.யறிய�படாத 

பிரப6ச�தி8ைடய ப+�பறி,� நீ�+வ�. அத�ேமலறிவ� எ�? எ�னி4, 

 

அறி தரா� ெபா��க� தாேம எ - � உயிரறிவினாேல %#.யறி�படாத 

ெம5�ெபா�ைள அறிவ�. அறிய�படாத ெம5�ெபா�ைள அறிவ� எ�ப.? 

எ�னி4, 

 

அறிெபா�#க�வி தாேம எ - � அறி@*கறிவாயி�,� அறிவி�� வ�கிற 

தி�வ�ைள� ெதாிசி�� அைத உன*+* க�வியா5*ெகா�ளாம4 அ,தவ�C*+ நீ 

க�வியாயி�*கேவ அறியலா�. இ�ப. அறி,ததினாலாகிய பிரேயாசன� ஏ�? 

எ�னி4, 

 

அறிபயனாதி த�ைம அறிவேத அறி@ ெச5தி எ - � இ�ப.� தி�வ�ளி4 அட�கி3 

சிவேயாகநிைல Wடேவ அத� பயனாகிய ேநய,ேதா�B�; அ,த ேநய��*+� 

பரமான,த %க� எ�B� ெபய�, அTவான,தேம^டா5 அவா�ப�வேத 

ஆ�மா@*+ ஊதிப�. அத� ேம4 உயி�*+� ெபாசி�;� ெதாழி?மி4ைல. 

அறிபவனாகிய உயி�3ெச5தி இ�ப.யா3%�. அறிவி�பானாகிய க��தா@ைடய 

ெச5தி ஏ�? எ�னி4, 

 

அத0+� இTவாற தாேம எ - � அ,த3 சிவ��*+� உயி� அறிகிறவழிெய4லா� 

அறிவி�� வ�வேத நியதி 

எ�றவாB. (11) 

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



 

 ெத�ளிரவி ெத�Cைடய சிறிேத86 

         சிலகாணா3 சிBைம* க�ேண 

 +�.ரேவா .��விள*கீ� ெகாள>�ைம 

         ெகாைடயி�ைம ெகாைடமா0 றாைம 

 ம�ளிைவேபா0 பல@ளேவ ம��டா? 

         மிர���ைவ வ>ய* காU� 

 மி�ளில�* கா+மிேத யி�Cள�* 

         காகாெத� றிய�; Fேல.  12 

 

இ�ப. அறிவி�பானாகிய க��தாேவ ஆசாாியராக உத ய6ெச5 தவிட�� 

எ4லா�*+� அறிவியாம4 சில உயி�*+ ம#�� அறிவி�பா� எ�? எ�னி4, 

 

(ெத�ளிரவி எ�பத0+ அ�8வய�) இரேவா� இ�� விள*+ ஈ� ெத�ளிரவி 

ெத�Cைடய சிறிேத8� சில காணா3 சிBைம* க�ேண +�� எ - � இரா*கால� 

இ�#� விள*+ ஆக $�ைற�� நீ*க உதய6ெச5த ஆதி�தைன�� அவ8ைடய 

கிரண�ைத�� கிரண�தினிடமா5 இ�*கி�ற பதா��த�ைத�� ச0ேற8� அறி�� 

த+திய0ற +0ற Aைடய க�ேண +��. அ,த* க� காணாத� ஆதி�த 8ைடய 

+0றம�B. க�ணான� இரா*கால�தினாேல�� . மைறப��, இ�#.னாேல�� 

மைறப��, இ�#� நீ�கவ,த விள*க�தினாேல�� மைறப��. விள*கினா?� 

மைறேவ�? எ�னி4, அ�பJைதைய� பா�பாக� திாி@*கா#சி�ப� வதா4 

மைறெவ�ேற Wற�ப��. இ�ேபால உயி�� மல� தி8� அறியா� ேகவல�தி8� 

அறியா�. ஆதி�த� வ,� க�U*+�ள $�B மைற�ைப�� நீ*+வ� ேபால 

ஞானாசாாியா� வ,� உயி�*+�ள மல� ேகவல� சகல� எ�8� A*+0ற�ைத�� 

நீ*+வி�பா�. ஆதி�தைன�� ஒளிைய�� பதா��த�ைத�� +�ட� அறியாத� 

ேபால ஆசாாியைர�� சிவஞான�ைத�� ெம5�ெபா�ைள�� அப*+ வ� 

அறியா�. ஆதி�த� +�ட8*+* கா#டாத�ேபால ஆசாாிய� அப*+வ8*+ 

அறிவி*கமா#டா�. ஆதி�த 8*+� த� கிரண�தா4 இ�#ைட நீ*கி� 

பதா��த�கைள* கா#�� +ணெமா�B, த�ைன* கா#.� பதா��த�கைள�� 

கிரண�ைத�� கா#டாத +ணெமா�B ஆக இர�� +ண� உ��. க�U*+* 

கிரண�ைத� ெபா�,தி� பதா��த�கைள* காU�+ண� இ4லாததினாேல, 

 

ெகாள>�ைம ெகாைடயி�ைம ெகாைடமா0றாைம எ - � ஆதி�த8*+ A� 

ெசா�ன இர�� +ணமி4ைல. ஆசாாிய�*+3 சிவஞான�தா4 உயி�*+ 



அறிவி*+� தணெமா�B, ேநய�ைத* கா#.� தி�வ�� ஞான�ைத ப� அதனா4 

அறி,தெபா�ைள�� கா#டாத +ணெமா�B ஆக இர�� +ணA��. 

ஆ�மா@*+� தி�வ�ைள� ெபா�,தியறி�� +ணெமா�B, ேநய�ைத� ெபா�,தி 

அ�ைள�� கா#டாத +ணெமா�B ஆக இர�� +ண� உ��. உயி�*+ அறி�� 

+ணமி4லா ததினாேல ஆசாாிய�*+ A� ெசா�ன இர�� +ணமி4ைல, 

 

ம�ளிைவேபா4 பல@ளேவ எ - � உயி�*+ அறியாைம மய*க� பலவா���. 

க�U*+� +�#.னா?�ள மய*க� பலவா���. 

 

ம��டா?� எ - � இ�ப. மய�கினா?�, 

 

இர�� உ�ைவ வ>ய காU� இ�ளில�*+ ஆ+� இேத எ - � இ�ளிேல 

அJ,தியி�,தா?� Gரவி�டனிேல வ�கிற தீெவ#.ைய�� அ,த ஒளியிேல 

யி�*கிற ெபா�ைள� மாக இர�� உ�ைவ�� வ>ய� ெபா�,தியறிகிற +�� 

நீ�கின க�U*ேக ஆதி�த� அறிவி*கவ,த�. 

 

இ�Cள �*+ ஆகா� எ�B இய�;� Fேல எ - � +�� நீ�காத க�U*+ 

ஆதி�த� அறிவி*கவ,தத4ல; இ�ேபால ஆசாாிய�� ப*+வ8*ேகய�றி 

அப*+வ8*+ அறிவி*க வ,தத4ல எ�றவாB. 12 

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

 

 +�.ரா வி�#�� த�மா0 ேகா>னா0 றீ��த $�றா� 

 ம�டரா விழி�;� த�னா� ம�ட� மிைம�;� த�னா4 

 இ�டரா விரவி த�னா ெலJ,தத� ெமாளியா4 ேவறா4 

 ெத�டரா� ப�தி த�ைன� ேத.�� க�கா ணாேத.         13 

 

அறிவி�பாென�ற ெபயைர�ைடய க��தா அப*+வ8*+ ஒ�நாC� 

அறிவி�பதி4ைலேயா? எ�னி4, 

 

+�� இரா இ�#�� த�மா4 ேகா>னா4 தீ��த $�றா4 எ - � +�#.னா?� 

இ�#.னா?� இரவினா?� அறியாத க�U*+* ேகா>னா?� விள*கினா?� 

பக>னா ?� Aைறேய $�ைற�� நீ*+வா�க�; இ�ேபால அப*+ வ�தா?� 



மல�தா?� ேகவல�தா?� அறியாத உயி�*+* க��தா@� ேகா4ேபா�ற 

Gலேதக�தா4 அறிவி��* +�� ேபா�ற அப*+வ�ைத நீ*+வ�; இ� 

ேகவலெம�B ெசா4லலா�. +�#�*+� விள*+�ேபா�ற ேதக�ைத�� 

Wட*ெகா���, +�#��ேபா�ற ேகவல�ைத நீ*+வ�; இ� சகலெம�B� ெபய�. 

இ,த* ேகவல� சகல� இர�.8� பாச ஞானAம ப%ஞானA� விள�+�. 

பக4ேபா�ற சிவஞான�ைத*ெகா��� இர@ேபா�ற மல�ைத நீ*+வ�; இ� %�த 

ெம�B� ெபய�. ஆக $�றவ�ைதயி?� அறிவி�தா?�, 

 

ம�டரா விழி�;� த�னா4 ம�ட�� இைம�;�த�னா4 இ�டரா இரவி த�னா4 

ெத�டரா or - � சகல�தி8� ேகவ ல�தி8� சிவஞான�ைத� ெபா�,தி* க��தாைவ 

அறியா�. அ� எ�ேபால? எனி4, 

 

எJ,த த� ஒவியா4 ேவறா4 ப�தி த�ைன� ேத.�� க� காணாேத எ - � 

க�ணான� தன*+�ேள ஒளியா?� விள*ெகாளி Aத>ய ஒளியா?� ேத. 

ஆதி�தைன* காணா�; அ� ஆதி�த� வ,த*கா4 ம,தெவாளிைய� ெபா�,திேய 

ஆதி�தைன*காU�, இ�ேபா4 ஆ�மா@� ேகவல� சகல� இர��� 

நீ�கினேவைள ஆசாாிய� வ,� சிவஞான�ைத உண��த அ,த ஞான�தாேல 

ேநய�ைத� ெபா�,�� 

எ�றவாB. (13) 

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

 

 த��வ� ெதாழிைல* கா�ட4 சடெம�ற ற�ைன நீ*க4 
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சிவஞான�ைத� ெபா�,தி அறிகிற Aைறைம எ�ப.? எ�னி4, 

 

த��வ� ெதாழிைல*கா�ட4எ - � A�ப�தாB த��வ�தி� ெதாழிைல அறித4 

த��வKப�; 

 



சட� எ�ற4 எ - � உயி� ெபா�,தா தவிட�� அறி வி�ைமயினா4 

த��வெய4லா� சடெம� றறி த4 த��வ ெதாிசன�; 

 

த�ைன நீ*க4 - � த��வ�கைள� ெபா�,தி� ேப5� ேத� ேபா�ற பிரப6ச�ைத 

ெம5ெய�றறிவி*+�; இைத நீ�கினால�றி ெம5�ெபா�ைள அறிய*Wடா� 

எ�றறி,� நீ�+தேல த��வ%�தி; 

அ�தினா4 நா� ேம4 எ�ற4 எ - � த��வ�கைள3 ெசடெம�B திடமாயறி,� 

நீ�கின அறிவாகிய நாேம Aத ெல�B நி0ற4 ஆ�மKப�; 

 

அ�ளினா4 நா� ேம4 எ�ற4 எ - � அ�ப. அறிவி� த� தி�வ�ேளய�றி 

ஆ�மாவி� அறிவாகி4 இ,நா� ம#�� த��வெசாKபியான தனாேல தி�வ�ேள 

Aத�ைம எ�றறிவி*க அ�ேள A�திற� தவ�ைதW. அறிவி�த�� இ�ேபா� 

ெசடெம�றறிவி�த�� அத� சகாய�தினாேல த��வ��*+� ேமலாேனா� 

எ�றறி,� நி0ப� ஆ�ம தாிசன�; 

 

ப�தனா� அ�ளா53 ெச5தி ப�ணேவ எ�ணி நீ*கி சி�த�ள �வா5�ேபா த4 எ - 

� தி�வ�� எ�னிட�திேல ெபா�,�ைகயா4 அ� ெச5�� ப6சகி��தியA� 

ச�வ6ஞ A� உயி� ெச5ேவாெம�ப� Wடா�; Pாிய கிரண�ைத� ெபா�,தி4 க� 

Pாியனாகாத� ேபால எ�B அறிவி*க அறி,� த0ேபாத நிக:3சி ெக#�� 

தி�வ�ேளாடJ,தா� ேச� த4 ஆ�ம%�தி; 

 

சிவ�திைன3 ேச�த4 ேதேர எ - � அ�ப. அ�ளாநி0 கேவ அத0+ ேமலாகிய ேநய� 

ேதா�B�; அ,த ேநய�ைத� ெபா�,தி� தா� ேதா�றாம4 இர�டற*கல,� 

நி0பேத சிவேபாகமா�. இ�ேவ ஆ�மலாப� எ�றறிக. இ,த ஏJ Aைறைமயா8� 

ேமா#ச� ேச�� Aைறைம எ�றவாB. (14) 

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

 

 அ�ளினா னா�ேம ெல�ற ல�ெவாழி, ெத�ணி நீ*க4 

 அ�ளினா ல�ளா5� ேபாத4 வைக$�B A�ேப வ,த 

 அ�ளிைல நா�ேம ெல�ற ல�ளினா னா�ேம ெல�ற4 

 ம�ளினா ெல�ண4 ேபாத4 மகி:சிவ6 ேச�த4 வ,த.  15 

 



ெதசகாாிய�தி4 ஏJ ேபாக $�B காாிய� எ�ேக? எ�னி4, 

அ�ளினா4 நா� ேம4 எ�ற4 எ - � அ� தி�வ�ைள� ெதாிசி�� அத� 

சகாய�தினாேல உயி� த��வ��*+ ேமலாேனா� எ�ற� சிவKப�; 

அ� ஒழி,� எ�ணி நீ*க4 எ - � தி�வ�� ெச5�� கி��திய� உயி� ெச5யா� 

எ�B திடமாயறி,� நி�ற� சிவதாிசன�; 

 

அ�ளினா4 அ�ளா5 ேபா த4 எ - � தி�வ�ேளா� அJ,தா� ேச�,� அ�ளா5 

நி�ற� சிவேயாகமா�; 

வைக $�B� A�ேப வ,த எ - � இ�ஙன� ெசா4>ய சிவKப� சிவ தாிசன� 

சிவேயாக� ஆகிய இைவ $�B� A� ெசா4>ய ஆ�ம ெதாிசன�தி4 ஒ�B�, 

%�தியி4 இர�� மாக அட�+�; ஆக, தசகாாிய� ப���, ஆ�மலாப�வைர 

ஏJகாாிய�தி4 அட�கின� அறிக. இைவ %�தாவ�ைதயி4 அட�+வ� எ�ப.? 

 

அ�ளிைல நா� ேம4 எ�ற4 எ - � தி�வ�ளி� சகாய� தினாேல த��வ�கC*+ 

ேமலாேனா�; எ�ற� நி�மல ெசா0பன�; 

ம�ளினா4 எ�ண4 எ - � மய*க�தினாேல ச�வஞஞ� �வA� ப6சகி��தியA� 

ெச5ேவாெம�ற� நி�மல%J�தி; 

ேபாத4 - அ�� ெச5�� கி��திய� உயி� ெச5யாெத� றறி,த� �ாிய�; 

மகி: சிவ� ேச�த4 வ,த எ - � சிவான,த�ைத� ெபாசி�த4 நி�மல�ாியாதீதமாக 

ஐ,தவ�ைத�� இ,த Aைறைம எ�றவாB. (15) 

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

 

 த�ைன� தைலவ ெனன*க�த றைலைம ய�ேள ெயன*க�த4 

 பி�ன�� ;திதா ய�#ெசயைல� ெபறேவ ெய�ண லைத நீ*கி 

 ம�னி� தி�வ �ளா5�ேபாத� மகிJ� பரசிவ ைன3ேச�த4 

 ��னி* க�� மவ�ைதெயன3 ெசா4?6 %�தி சிவாகமேம.        16 

 

இ,த அவ�ைதகளி4 ஆ�மா நி0+� Aைறைம எ�ப.? எ�னி4, 

த�ைன� தைலவ� என*க� த4 எ - � சா*கிர�தி4 உயி� தாேன Aத�ைம எ�B 

நி0+�, 

தைலைம அ�ேள என*க�த4 எ - � ெசா�பன�தி4 அ�ேள Aத�ைம எ�B 

நி0+�, 



பி�ன� ;திதா5 அ�#ெசயைல� ெபறேவ எ�ண4 எ� %J�தியி4 அ�� ெச5�� 

கீ��தி�� உயி�� ெச5யலா� எ�B நி0+�, 

அைத நீ*கி ம�னி� தி�வ�ளா5 ேபாத4 எ - � �ாி ய�திேல எ,த* க�ம�ைத�� 

நீ�கி� தி�வ�Cடேன ேச�,� த0ேபா தமிக:3சி ெக#�நி0+�, 

மகிJ� பரசிவைன3 ேச� த4 எ - � அதீத�தி4 சிவான, த�ைத� ெபாசி�� நி0+�, 

��னி* க��� அவ�ைத என3ெசா4?� %�தி சிவா கமேம எ - � இ,த 

Aைறைமயிேல ஆ�மா நிைலெப0ற� %�தாவ�ைத எ�B சிவாகம� ெசா4?� 

எ�றவாB. (16) 

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

 

 அய�வB� தி#ட ஞானி யகமB� திடலா ல,த 

 உயி�ட0 ெறாழி> ேனா� Aயி�ட ஏைழ ம0ேறா� 

 ெசயிரB� தி��ெபா �#�3 சிவ�றன தாக* ெகா�வ� 

 மய�வB A�தி ர�ைட மா0Bவ ெனா�ேற ெய�B�.         17 

 

இ�ப. நிைல W.னவ�க� பிரார�த ேதக��ட� W. நி�B ேபாக� 

ெபாசி�பதி4ைலேயா? எ�னி4, 

அய�@ அB�தி#ட ஞானி எ - � மைற�பாகிய பாச ெப,த� நீ�கின ஞானவா�க�, 

அக� அB�திடலா4 எ - � த��வ %�தி�ப#� ஆ�மேபாத� சீவியாம4 

ஒ��கி�ேபானதா4, 

அ,த உயி� உட4 ெதாழி>ேனா�� உயி� உட4 ஊைழ எ - � அவ�கC*+ 

A�ேபா4 அ�,தியி�,த ேதக��* +�ள ெபாசி�;� ெதாழி?� அவ�க� 

ெபா�,தா�க�; உயி� ெபா�,தாத உடேல ெசடமாத>� அ�@� ெதாழி0படா�. 

க��தாேவ ெபா�,திநி�B ெபாசி�பா�. எதனாேல? எ�னி4, 

ெசயி� அB�தி�� ெபா�#�3 சிவ� தன தாக* ெகா�வ� எ - � 

ெப�தா�மா*கC*+� பாசேமாசன� ப�Uவ த0+* க�வியாக இ,த� ேதகA� 

ேபாகA� க��தாேவ தன தா5 ஒ��*ெகா��, மய�வB A�தி இர�ைட 

மா0Bவ� ஒ�ேற எ�B� எ - � சீவ�A�தி பரA�தி எ�B இர��ப��தாம4 

இ,த A�திேய பாA�தியா5* W#�வி*+� எ�றவாB. (17) 

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

 

 Aத0பதி யரேன ைய,� A�ன�� விதமி ர�ேட 



 இத0பி�ேன ய8மா ன�� ெம�ணிலா @யி�க� $�ேற 

 அத0பி�ேன யவ�ைத நா�ேக யகமB� திடேல ைய,ேத 

 ெசக0பதி பிாி�த லாேற ெதாிவி�த ?யிைர ேயேழ.         18 

 

Aத4 பதி அரேன! - சிவஞானேபாத�தி� Aத4 P�திர* க��� பதியாவா� 

ச�காரகாரணனாகிய சிவேன எ�பதா�; ஐ,� A� அ��வி த� இர�ேட - 

இர�டா6 P�திர* க��� ஆணவA�, க�மA�, மாைய��, மாேயயA�, திேரா 

தாயி�� ஆகிய ஐ,ேதா�� ஆ�மா அநாதிேய அ��விதமா யி��தைல 

அறிவி�பதா�; இத0பி�ேன அ8மான��� எ�ணிலா உயி�க� ஆ� $�ேற - 

இத0க��த� அ8 மான அளைவயாேன உயி�க� உ� ெபா�ேள, அைவ 

எ�ணிலா தன எ�ப� உண���த4 $�றா� P�திர* க��தா�; அத0பி�ேன 

அவ�ைத நா�ேக - அத� பி�, ேகவல� சகல� %�தெமன ஆ�மா*க� அைட�� 

அவ�ைதக� $�B எ�B உண���த4 நா�கா� P�திர* க��தா�; ஐ,� அக� 

அB�திட4 - ஐ,தா� P�திர* க��� ப%ேபா த� நீ*+ தலா�; ஆB ெசக0பதி 

பிாி�த4 - ஆறா� P�திர*க��� பாச�ைத�� பதிைய�� பிாி��ண� தலா�. ெசக� 

எ�ற� உலக�. உலக� மாையயி� காாியமாத>� பாச�ைத� த�னி� ேவறாக* 

கா�ட?�, பதிைய3 சா�த ?� ஆகிய இ�க���� ஆறா� P�திர�தி4 அறிவி*க� 

ப�வதா�; ஏேழ உயிைர ெதாிவி�த4 - பதிைய3சா�,� பதி யா�� பாச�ைத3 சா�,� 

பாசமா�� இ�*+� ஆ�மாைவ* கா#�வ� ஏழா� P�திர* க��தா� எ�றவாB. 

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

 

 மற�பிைன நீ*கி ஞான வாாிைய நிைன�த ெல#ேட 

 சிற�;ைட �பாய, த�மா0 ெறளிவி�த ?யிைர ெயா�பா� 

 அB�திட� மல�க� ப�ேத யJ,தேல சிவ�� ெளா�ேற 

 திற�பணி ெகாள> ர�ேட சிவஞான ேபாத6 சி�தி,         19 

 

மற�பிைன நீ*கி ஞான வாாிைய நிைன�த4 எ#ேட - ஆணவ மல�ைத அக0றி 

ஞான*கடலாகிய ஆசாாியைன� தியானி�த4 எ#டா� P�திர� ெபா�ளா�; 

சிற�;ைட உபாய,த�மா4 உயிைர� ெதளிவி�த4 ஒ�பா� – சிற�;ைடயைவ-

களான சாிையயாதி உபாய�களா4 உயி� மீள@� பாச�ைத3 சாராத வ�ண� 

த��தா#ெகா�� பா�கா��� ெதளிவி�ப� ஒ�பதா� P�திர*க��தா�; மல�க� 

அB�திட4 ப�ேத - மல�கைள நீ*கி உ5ய*ெகா�Cத4 ப�தா� P�திர� ெபா� 



ளா�; சிவ��� அJ,த4 ஒ�ேற - சிவ�ேதா� ஒ�றி வியா பகமாக� பிாியா� நி0ற4 

பதிெனா�றா� P�திர* க��தா�. திற�பணி ெகாள4 இர�ேட - +� >�க ச�க� 

வழிபா� ெச5� சிவன.யி4 திைள�த4 ப�னிர�டா� P�திர* க��தா�; 

சிவஞான ேபாத� சி�தி - இைவ சிவஞான ேபாதA� சி�தி�� இ� 

ெம5,F0ெபா�ளா� எ�றவாB. (19) 

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

 

 பலகைல� ெம�ணாி�� பா�*கில�6 ெசறி,தி�ேம 

 மல நிைலயா4 வ�ெம�ேண ம�விய@� கா#.�ேம 

 ெசாலவாிதா� ப�னிறA, த�னறி@6 ெசா0;க?� 

 பிலAளேபா0 றீ�க�ட� ேப�Aதலா� ப�னிர�ேட.         20 

 

பல கைல�� எ�ணாி�� பா�*கில�� - பாசஞான�க ளாகிற அBப�� நா�+ 

எ�B�, அத0+ ேம0ப#� எ� ண0றன@மா�� உ�ள F4கைள� 

பா�*காதவ�கC�, ெசறி, தி�ேம மலநிைலயா4 வ�� எ�ேண - மலமாயாதிகைள 

அைட, தி�*கிற நிைலைமயா4 ெபா�,�� வ�� எ�ண�கைள��, ம�விய@� 

கா#.�ேம - அதனா4 அவ�க� சா�,தி�*கிற ;ற3சா�; அக3சா�;கைள�� 

அறிய� �ைண ெச5� நி0+�; ெசால அாிதா� ப4 நிறA� த�னறி@� - 

ெசா4?த0+ அாியனவாகிற பலநிற�கைள�� ஆ�மேபாதமாகிற ப%ஞான� 

ைத��, பிலAளேபா4 தீ�க�ட� ேப�Aதலா� ப�னிர�� ெசா4 ;க?� - மிக 

ஆழமான பில��வார�தி4 உ�ளன ேபால பல ேவB க�ட�கCைடய நாம 

Kபமாதியவ0ைற� ப�னிர�டா� P�திர அ8பவ� ெப0றவ� த�Aைரயா0 

;க4வ� எ�றவாB. 

 

ப�னிர�டா� P�திர�தி� அHபவ நிைலைய3 சிவன� பா4 உ0றவ�க�, 

எ�தைகய க4வியிலராயி8�, சகல நிைலயி4 ஆ�மா*க� மலப,த�தா4ப�� 

��ப�கைள��, அதனா4 சா�,��ள அக3சா�; ;ற3சா�;கைள��, அதனா4 

ஆ�மா*க� ெபா�,�� நிைலேவBபா�கைள��, த�னறி@� சிவன�ைள��, 

எ�ேகேய Gர�தி>�,� பில���ள க� ட�களி� ேப� Aதலானவ0ைற� 

த�Aைரயா4 ெசா4>� ேத0Bவ� எ�ப� க���. 20 

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

 



 இர�.னி ைல,தி லாறி ேலழினி ெல#�� த�னி4 

 திர�.ர� ெடா�ற தான திகெழா�பா� ப��� த�னி4 

 இர�.லா� ேபB த�னி >��திய ப�ேதா ெடா�றி4 

 திர�ெடJ Aபேத ச�க� சிவஞான ேபாத6 சி�தி.         21 

 

இர�.னி4 ஐ,தி4 ஆறி4 ஏழினி4 எ#�� த�னி4 - பாச உ�ைம , பாச 

இல*கண�, பதி இல*கண�, சாதி*+� ெபா�ளாகிய ப%வி� இய4;, சாதி*க�ப�� 

ெபா�ளாகிய சிவ�திய4; இவ0ைற உண���� 2, 5, 6, 7, 8 எ�U�ள 

P�திர�களி4, திர�� இர�� ஒ�றதான திக: ஒ�பா� ப��� த�னி4 - 

ஒ�றிநி�B சாதி*+� Aைறகைள�� அதனா4 ெபB� சாதைன�மாகிய இவ0ைற 

உண���கி�ற 9, 10 ஆ� P�திர�களி4, இர�� இலா� ேபB த�னி4 இ��திய 

ப�ேதா� ஒ�றி4 - ஏகனாகி நி0ற?� அயரா அ�பி� அர�கழ4 ெச4?த?மாகிய 

சிவ�ேபB Wஅ� பதிெனாரா� P�திர�தி?�, சிவஞானேபாத� சி�தி - சிவ 

ஞானேபா�தி8�, சி�தியாாி8�, உபேதச�க� திர�� எJ� - உபேதச�க� 

விள�+� எ�றவாB. 

 

சிவஞானேபாத���, சி�தியாாி8� உ�ள P�திர எ�கைள*ெகா��, அவ0றி� 

க��ைத உணரைவ�ப� இ�தி��பாட4. 21 

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

 

 $�B நா� ேகJ $�ேற A.,தபி� னிர�. ர�ேட 

 $�B நா� $�றி ன�றா5 A.,தபி� னிர�. ர�ேட 

 ேய�ற நா� கீB தாேம யிைவ1ரா றில*க� ��ேள 

 ேய�றA� பாெனா� பாைன ெயன*கர னிர�கி னாேன.         22 

 

$�B நா�+ ஏJ� $�ேற A.,தபி� - ப% உ�ைம �� ப% இல*கணA� 

சாதி*+� ெபா�ளிய4;மாகிய $�B� ைகவ,த பிற+, இர�.ர�ேட - இ�வைர 

அ��விதமா யி�,த ப%@� பாசAமாயி�,த இ�ெபா�C� பிாி,� ேவறாேய 

உணர�ப�வதா�; $�B நா� $�றி� அ�றா5 A.,தபி� - $�றா� 

P�திர�தா� உண��த�ப�� ப% நா�+ $�றாகிய! P�திர�களா� 

உண��த�ப�� இல* கண�த� அ�ஞ5� ப%ைவ3சா�,� A0B�ெப0ற பி�;, 

இர�.ர�ேட - பதிைய அறி,� அறிவா8� அறிய�ப�� ெபா�Cமாகிய 



இர�டா5 விள�+�, ஏ�ற நா�+ ஈB தாேம - ெபா�,திய நா�கா� இய>� 

ஈறாகிய சீவ�A�தி நிைலைய, ஈராB இல*க���ேள - ப�னிர�� P�திர� 

கC*+�, A�பா� ஒ�பாைன - A�ப�தாB த��வ�கைள ய� அவ0றி� 

Aதலாகிய பதி ப% பாச� எ�ற $�ைற��, என*+ அர� இர�கினாேன - என*+3 

சீபரேம%வர� மன மிர�கி அ�ளி3ெச5தா� எ�றவாB. 

 

ப% த�ைன உண�,தபிற+ பாச�தி� ேவறா5� த�ைன �� பாச�ைத��, 

பாதிைய3 சா�,தபிற+ பதி�� தா8மா5 இர�டா�� இ�,�, மBப.�� வா தைன 

தா*கி மல��� அJ,தா தவாB நா�காமிய>� இBதி*க�ணதாகிய சிவ 

வழிபா�� சிவன.யா� வழிபா�6ெச5� விள�+க எ�B, ப�னிர�� P�திர��� 

A�ப�ெதா�ப� ெபா�ைள எ4 லா�வ4ல இைறவ� என*+ அ�ளி3ெச5தா� 

எ�பதா�. (22) 

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

 

 ம�ெணா� ெசவிேய ச�த� வா*காதி ையைய, தா+� 

 எ�ணிய மனேம யாதி 1ாிர� .ைவ நா லாேற 

 க�ணிய கால மாதி க�தி. ேலJ� காேண 

 தி�ணிய %�த வி�ைத யாதியா ைய,�, ேதேர.  23 

 

ம�ெணா� ெசவிேய ச�த� வா*காதி ஐைய,� ஆ+� - Iத�கC� ெபாறிகC� 

;ல�கC� வா*காதி க�ேம,திாிய�கC� ஆக இைவ இ�ப��, எ�ணிய 

மனேமயாதி ஈாிர�� இைவ நாலாேற - எ�Uகி�ற மன� Aதலான நா�+ட� 

நி0க இைவ இ�ப�� நா�+ த��வ�களா�; க�ணிய கால மாதி க�தி.4 - 

எ�Uத0+ாிய கால Aத>ய த��வ�கைள ஆராயி�, ஏJ� காேண - வி�தியா 

த��வ�க� ஏைழ�� அறிவாயாக; தி�ணிய %�தவி�ைத ஆதியா5 ஐ,�� ேதேர - 

நிைல�த %�தவி �ைத Aதலான சிவ த��வ� ஐ,ைத �� ஆரா5,� பா� எ�றவாB, 

 

பி�திவியாதி ஐ�Iத�கC�, ெசவியாதி ஐ�ெபாறிகC�, ச�தாதி த�மா�திைரகC�, 

வா*காதி க�ேம,திாிய�கC மாக இைவ நா�+� ஒTெவா�B ஐைய,தாக� 

த��வ� க� இ�பதா�; அவ0Bட� மன� ;�தி சி�த� அக�கார� W#ட இ�ப�� 

நா�கா�. கைல; கால�, நியதி, மாைய, வி�ைத, ;�ட�, அராகெம�ற வி�தியா 



த��வ�க� ஏழா�; %�த வி�ைத , ஈ3%ர�, சாதா*கிய�, வி,�, நாத� எ�பன சிவ 

த��வ�க� ஐ,�மா�; ஆக� த��வ�க� A�ப�தாறாத4 கா�க. (23) 

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

 

 இ,திாி ய�க ட�மா� திைரகணா .க�வா �*க� 

 ஒ,�ப� ப��� Iத ேமாைர,� மைவைய ைய,ேத 

 ஐ,�%� த�ேம: வி�ைத யா�கார $�B $�றா 

 வ,தி�� +ண�க ணா�கா� வா*க,த* கரண நா�ேக.  24 

 

இ,திாிய�க� த�மா�திைரக� நா.க� வா�*க� - இ,திாிய�க� Aதலாக 

வா�*க� ஈறாக* Wற�ப#ட இைவ க�, ஒ,� ப�ப�� - ஒTெவா�B� ப�ப�தாக� 

Iத� ஓைர, �� ஆக எ4லா� W#. இ�ப�ைத,தா�. Iத� ஓைர,� - பி�திவியாதி 

Iத�க� ஐ,��, அைவ ஐைய,�� - ஐ�Iத� களி� காாிய�களாகிய மயி� ேதா4 

எ?�; Aத4 மா0சாிய மீறாக* Wற�ப�� இ�ப�ைத,��, %�த� ஐ,� - %�த 

வி�திைய Aதலான %�தத��வ�க� ஐ,��, வி�ைதேய: வி�தியா த��வ�க� 

ஏJ�, ஆ�கார� $�B� - ைத�த� ைவகாாிக� Iதாதிக� ஆகிய அக�கார�க� 

$�B�, $�றா வ,தி�� +ண�க� - ச��வ� ராசத� தாமத� எ�ற +ண� க� 

$�B�, வா*+ நா�கா� அ,த*கரண� நா�கா� - வா*+ நா�+� அ,த*கரண� 

நா�+� ஆக� ெதா�]0 றாB� த��வ�களா� எ�றவாB. 

 

இ,திாிய�க� க�ேம,திாிய�கC�, ஞாேன,திாிய�கC மாக ப�தா�. 

த�மா�திைரக� ச�தாதிகC� வசனாதிகC மாக� ப�தா�, நா.க� இைட, 

பி�கைல, %JAைன, கா,தாாி, அ�தி, சி�+ைவ, அல�;ைட, ;�ஷ�, ச�கினி, ++ 

எ�8� ப��மா�, வா�*க� பிராண�, அபான�, வியான�, உதா ன�, சமாவ�, 

நாக�, W�ம�, கி�கர�, ேதவத�த�, தன6சய� எ�8� ப��மா�, ஓ,� எ�ப� 

ஒ�B எ� பத� மKஉெமாழி. 

 

& �வாமி நாதேதசிக� தசகாாிய� $6றி6B& �வாமி நாதேதசிக� தசகாாிய� $6றி6B& �வாமி நாதேதசிக� தசகாாிய� $6றி6B& �வாமி நாதேதசிக� தசகாாிய� $6றி6B....    
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