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-------- - 
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(�மர) வா*��(�மர) வா*��(�மர) வா*��(�மர) வா*��    

 கயிலாய பர
பைரயி1 சிவஞான 

         ேபாதெநறி கா.�
 ெவ�ெண( 

 பயி1வா(ைம ெம(க�டா� ச,ததி�ேகா� 

         ெம(3ஞான பா4 வாகி� 
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கட�', உயி�, உலக
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 ஆகமAக' அ�ளினா1 உ�� ெகா��, காரண� 

அ�ளானாகி1 கதி:பவ� இ1ைலயா5
" எ�4
 சிவ ஞானசி�தியா� தி�வி��த9
 

விள�கிய�?
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 க�ைண���ெகா�ட பரமகாரணராகிய !க�ட பரமசிவ
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தி��கயிைலயி D�,� தி�ெவ�ெண( ந1E��5� கா1ெகா�� வ,த�. இ� 

அக�ச,தான
 எ�<
 அைழ�க:ெப<
. ெத�றிைச ேநா�கி எ=,த�ளிய 

பர3ேசாதி 9னிவ� எ�4
 ஞான ேமக
, தி�ெவ�ெண( ந1E� எ�4
 

ஞானபாிபாக சிவா4பவ� த�ெபாழிைல�க�� அAேகயிறAகி, 

ெத(வபர
பைரயி1 வ,த ஞானவாாிைய அ:ெபாழிD1 ெபாழி,த�. ெம(க�ட 

ேதவரா கிய ேவளாள�, பகீரத� ெகா��வ,த ஆயிர9க�ேதா� F@ய கAைகைய� 

சைடயி1 அட�கி ஒ�வழி�ெகாள�ெச(த சிவபர
 ெபா�ைள:ேபால, பர,�ப.ட 

சிவஞான�கAைகைய� த
 மன மைலயி1 ேத�கி, ெபா�வதிகார
 உ�ைமயதிகார
 

எ�4
 இர�� ஆ<களாக ெவ.@, அவ0றினி�<
 பிரமாணவிய1 

இல�கணவிய1 சாதனவிய1 பயனிய1 எ�ற சி0றா<கைள: பிாி��, 

அவ0றினி�<
 9
&�< G�திரAகளாக: ப�னி� G�திரAகளாகிய கா1கைள-

யைம��, பாிபாகிகளி� உ'ளமா திய வயD0 பா(�தி� சிவஞான:பயி� தைழய� 

ெச(� சிவ ேபாக
 விைளவி�தன�; த
ைம:ேபாலேவ ஞான
 வள��5
 

உழவ�கைள�
 ந1கிய�ளின�. அAஙன
 வ,த பர
பைரேய ெம(க�டா� 9த1 

உமாபதிசிவ மீறாக�'ள உபேதச:பர
பைர. இ�ேவ /ற�ச,தான
 எ�< 

அைழ�க:ப�வ�. 

 

உமாபதிசிவ�தினிட
 உபேதச
 ெப0றவ� சீகாழி ம�I� ெச.@யாராகிய 

அ�ணம�சிவாயேதசிக�. அவாிட
 சி�த� சிவ:பிரகாச�
, அவாிட
 &வE� 

நமசிவாய&��திக?
 ஞாேனாபேதச
 ெப0றன�. &வE� ! நமசிவாய 

&��திகேள தி�வாவ��ைற ஆதீன�� 9த05ரவ� ஆவ�. இBவ�ண
 

/ற�ச,தான�திD�,� உபேதச பர
பைர ெப�கி� தி�வா வ��ைற ஆதீன
 

நிைலெப<வதாயி0<. 
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 5���வ
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ஞானெநறி பிற7வதாயி0<. அதைன�தி��தி மீ.�
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ெப�
பணி�காகேவ ச�மா��கசி�தி யா�, சிவா�சிரம�ெதளி� எ�ற 

J1கைளய�ளி�ெச(தன�. 
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 ஞான
 என� 

சாியாதிகேளா� ஒ�A5ைவ�� எ�ண:ப�
 ஞானெநறி அ�<; அதனி0சிற,த�; 
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         9னிவ�ெச1 ெநறியி� திய1/
 

 விதிெகா'ேசாபான வைக�
 ெம(�ெசறி�
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         விதி:ப� மா��க சி�தியேத" 

 

எனவ�
 ெகா?:ப5தியா1 ந�5 உணரலா
. 

 

இ,J1 இ�ப�ெத.� ெவ�பா�களா1 இய1வ�. 9த1 ெவ�பா அைவயட�க
 

F<கிற�. எ� அறியாைமைய யாேன தீ����ெகா'?
 /�தியி1லாதவ�; 

ஆயி4
 மரபி1 வ,த ெபாிய ஞானிைய:ேபால அ@ேய4
 ஞான 9தி��சி 

ெபற�ேக.கிேற�; ஆசாாியவாியேர ! அ�ளி�ெச(யேவ��
 எ�< 

ெதாடA5கிற�. பி�, க�ைண &@�ெகா�@�,தா1 ம.�
 அ� தவமா(வி�மா? 

அக�ட பாிNரணமான சிவ 5�நாதைன� தியானி�5
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திற,தா1 அ,நியமாவ� ஏ�? க� திற,தா1 பிரப3சஞான
 ப0< ெமன� 

க�ைண &@�ெகா�டா1 ம.�
 ப0றாதா? Jலா(வா? உபேதசமா? எ� 

சிவன�ைள:ெப<த0ேக0ற உபாய நி.ைடயா5
? அ@ேய� வ,� 

வணA5கி�றேபா� எ�ேனா� ஒ�றா �
, நீறி�
 ேபா� ேவறா�
 ேதவாீ� 

இ�:பத� காரண
 எ�ன? ேதவாீைர�சா�த1 ஒ�றாேலேய ஞான
 

சி�தி:பதாயி��க, I=9ைன நா@� தியான�தா1 எ�சிைல அமி7த
 எ�< எ�ணி 

உ�பதா ஞானவாயிலா5
? என 9த1 ஏ= ெவ� பா�களா1 தம� 

ஞானாசாாிய&��திைய: பா��� வினா�வ� ேபால� தைடகைள எ=:பி , இைவ 

ஞானவாயி1களாகா; ஞானா சாாியைனயைட,�, அவ� தி��கர�தா1 நீறிட:ெப0< 

அவைர வணAகி, அவைர� தியானி��, 'இB�ட1 பிரார�தLக��சி� காக 

இைறவனா1 உதவ:ப.ட க�வி' என� த�னி� ேவறாக உண�,�, சிவ 

பர
ெபா�ைளேய எ�ணாமெல�ணியி��த1 ஞானமா
 எ�ப�ண��த: 

ெப<கிற�. 

 

எ.� 9த1 பதினா�கா
 பாட1 9@ய, ச�மா��கெம�4
 ஞானமா��க
 

ஒ�ேறயா
; அ� ஏைனய பல சமய ெநறிக ேளா� ஒ�A5ைவ�� எ�ண:-

ப�வத�<; அ� உடD� ேவறாக உயி� உள� எ�றறிவதால�றி� க�&@� 

தவ�தா1 காண�கிைட:பெதா�ற�< எ�ற உ�ைமைய: பலேவ< 

தி�.டா,தAகளி1 ைவ�� விள�கி� ெச1கி�ற�. 

 

பதிைன,தா
 பா.�, சாியாதி ெநறியி1 நி�ேறா��5� சாேலாக
 9தDய 

பத9�திகேள சி�தி�5
; ச05�வாயிலாக Jேலாதி உபேதச9
 ேக.பா��ேக 

ஞான
 சி�தி�5
 எ� கி�ற�. அ��த பாட1க' பதி�&�<
 , உபா( நி.ைட 

உ�ைம நி.ைடயிய1/கைள விள�கி, உ�ைம நிடைட F@னா1 சிவான,த 

சாகர��' அ=,தி இ�பமயமாயி��கலா
 எ�< அறிவி�கி�றன. 

 

இBவா< இ,த J1, உபாய நி.ைடயாகிய க�&@� க��� &டாம1 ெச(�
 

தியானேயாக�தா0பயனி1ைல; அதைன: பய�கி�ற கிாிையக?
 பய�தரா; 

அதி0/5��கி�ற ஆசாாி ய�க?
 உ�ைமயாசாாிய� ஆகா� என உண��தி, 
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நீAகா�; அத4'ேள இ�பவ@வா( எ�<
 O0றி�:ப� எ�< F<கி�ற�. 

 

இ,JD� 9தD>
 இ<தியி>
 உ'ள ெவ�பா�க' இர��
 

சிற:/:பாயிரமாக அைம,தன. இைவ இர��
 இ,Jைல: பயி�ற ஒ�வராேலா, 

அ1ல� இ,Jலாசிாியாி� மாணா�க� ஒ�வராேலா இய0ற:ெப0றி��த1 

ேவ��
. 

 

சிவா�சிரம�ெதளி� சிவா�சிரம�ெதளி� சிவா�சிரம�ெதளி� சிவா�சிரம�ெதளி� ::::    

 

ஆ�சிரம
 - நிைல. சிவா�சிரம
 - சிவ�ைதயறி,� அLப வி�த0காக ஆ�மா�க' 

ேம0ெகா'ள�த�க நிைல. சிவா� சிரம�ெதளி�, அ,நிைலயிைன அைட�
 ெநறி 

யா�? அத05� �ைண ெச(ய�த�க ஆசாாிய� யா�? அ,நிைல ெப0றா� ேம0 

ெகா'ள ேவ�@ய கடைமக' யாைவ? எ�ற உ�ைமகைள விதி9க�தா4
 

மைற9க�தா4
 ெதளி�:ப���வ�. சிவா� சிரம�ெதளி� எ�4
 காாிய�தி� 

ெபய�, அதைன� ெச(த05� க�வியாகிய J>�5 ஆயினைமயி� காாியவா5 

ெபயரா
. இ� கா:/ 9தலாக எ=ப� ெவ�பா�கைள�ைடய�. தீ.ைச 

9ைறகைள�
, அ� ெச(வி�5
 த5தி�ைடயா� இய1/கைள�
, தீ.ைச ெப<வா� 

இய1/கைள�
, தீ.ைசயி� பய� ேவ<பா� கைள�
 தைட விைடகேளா� பல 

J1களா1 உ�டா5
 மைல� கைள: ேபா�கி, உ�ைமைய வD�<�தி� 

ெச1>கிற�. 

 

இ,Jலா1 விளA5
 தீ.ைச 9ைறகளாவன : தீ.ைச, ைசவ J1கைள: 

ப@:பத05
, அவ0றி0FறியாA5 ஒ=5வத0 5
 த5தி���ப�Pவ�. 

சிவஞானIவாமிக' அ�ளிய 'ேவத
 ஓ�த0க�P
, ைவதீக ஆசார�தி� க�P
. 

உப நயன:ேப<ைடயா��க�றி அதிகாரமி�ைம ேபால� ைசவாக ம
 

ஓ�த0க�P
 , ைசவாசார�தி� க�P
 சிவதீ�ைக: ேப<ைடயா��க�றி 

அதிகார
 இ1ைலெயன�ெகா'க'' எ�4
 மாபா@ய� சிற:/: பாயிர:ப5தியா� 

இதைன அறியலா
. அ� றி�
, Rகா,த
 காசிகா�ட�தி1 அ��வI�தியாகிய 

தீ�ைக யி1லாம1 O�ேப< அைடய வி�
/பவ�, ேகாD�றி நட�க வி�
/
 

5�டைன:ேபால�
, ேதாணியி�றி ஆ0ைற�கட�க வி�
/
 அறிவிD ேபால�
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ஆவ� என�F<வ�
 கா�க. தீ�ைக, பாசநீ�க9
 சிவ��வவிள�க9
 

ெச(வி:பதாகிய சிவ ச�திSபமான�. இ�, மலபாிபாக
 ெப0ற நா1வைக வ�ண� 

தா��5
, ம,த�, 5�ட�, ெசவிட�, ஊைம , ெப�க' ஆகிய எ1லா��5
 

உாி��. இBவ�ண
 பாிபாக
 ெப0ற அைன வ��5
 உாியதாயி4
, பாிபாக 

விேசட�தா1 தீ.ைச�'?
 ேவ0<ைம உ��. அ� இ�வைக:ப�
 ெபளதிக 

தீ.ைச, ைந.@க தீ.ைச என. அவ0<', ெபளதிக
, அற
 ெபா�' இ�ப9
, வி�
 

க�தினவ��5� ெச(ய:ப�வ�. அத�க� சாதிேபதAக?
, பிரமசாாி கி�க�த� 

வான:பிர�த� எ�ற நிைலேவ<பா�க?
 உ��. ைந.@கதீ.ைசயாவ�, சாதி 

ேபத
 க�தா� ைந.@க: பிரமசாாிக?�5
 , ைந.@க:பிரம சாாியாயி�,� 

�ற,தவ�க.5
 ெச(ய:ப�வ�. 

 

அ� நிராதார
, சாதார
 என இ�வைக:ப�
. அவ0 <', நிராதார தீ.ைசயாவ�, 

வி3ஞானகல� பிரளயாகல�. களாகிய ஆ�மா�க.5, தீவிர
 தீவிரதர
 எ�4
 

ச�திநி பாத�தா1, பரசிவ
, தாேன 9�னி�< ெச(வ�. அAஙன
 ெச(�
ெபா=� 

வி3ஞானகலராகிய ஆ�மா�க?�5 உயி�� 5யிரா( உ' நி�< தீ.ைச ெச(வ�. 

பிரளயாகல��5� சதாசிவ &��தமா( 9�னி�< அ�' ெச(வ�. இவ0<' 

9�ைனய� தீவிரதரச�திநிபாத�தா1 O�ேபேற உத�வ�. பி�ைனய� தீவிரச�தி 

நிபாத�தா1, அன,ேதIவர� 9தDய பதவிகைள அளி:ப�. 

 

சாதார தீ.ைசயாவ� &வைக மலAகேளா�
 F@ய சகலா�மா�க?�5, ம,�தர
 

ம,த
 தீவிர
 ' தீவிரதர
 எ�4
 நா1வைக� சா�தி நிபாத�தா1 ஆசாாிய 

&��திைய அதி.@�� நி�< ெச(ய:ெப<வ�. அ� நயன தீ.ைச, பாிசதீ.ைச, 

வாசகதீ.ைச, பாவனாதீ.ைச , தா,திரதீ.ைச, ேயாகதீ.ைச, அ��திாிதீ.ைச, 

சா
பவதீ.ைச 9தDயனவாக: பலேவ<வைக:ப�வதா
. இவ0<' நயன தீ.ைச 

9தDய ஆ<
, அ��திாிதீ.ைச�5 உாியர1லாதா��5� Iத,தரமாக� 

ெச(ய:ப�வன�
 அ��திாிதீ.ைச�5 அAகமாக� ெச(ய: ப�வன�
 என 

இ�வைக:ப�
. அவ0<' சிற,த� அ�� திாிதீ.ைசேயயா
. அ��திாிதீ.ைச 

சKச
, நி�:Kச
 என இ�வைக:ப�
. சKசமாவ�, ைசவ ஒ=�க�தி1 நிைலெப0 

ேறா��5 அவ0ைற நிைல நி<�தி ம0றவ0ைற� I�தி ெச(வ�. அ� சிவத�மிணி , . 

உலகத�மிணி என இ�வைக:ப�
. நி�:Kசமாவ�, ைசவாசார
 அ4.@�5
 

வ�ைமயி1லா��5 அதைன ஓம�தா1 I�திெச(� ெச(�,தீ�ைக. 
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சKசதீ.ைச ெப0ேறா� சாதகாசாாிய�
 ஆசாாிய�மாக இ�,�, நா.Nைச, 

சிற:/:Nைச, காமிய:Nைச ஆகிய இைவ அைன��
 ெச(த05ாியவ�களாவா�க'. 

அவ�க?�5 அB வதிகார�ைத� ெகா�:ப� சKச நி�வாண தீ.ைசயா
. இத05 

அAகமாக� ெச(ய:ப�வன சமய விேசடAகளா
. இ
&�< தீ.ைசக?
 அதிகார
 

வழA5தD� சாதிகாாி என:ப�
. 

 

நி�:Kசதி.ைச ெப0றா��5 , நா.Nைசயில�றி� சிற:பி >
 பய�க�தி� 

ெச(ய:ப�
 கிாிையகளி>
 அதிகார
 இ1லா ைமயா1, நி�:Kச நி�வாண9
 சமய 

விேசடAக?
 நிரதி காைர என வழAக:ப�
. இBவி�தீ.ைசகளி1 ஒBெவா�<
 

கிாியாவதி, ஞானவதி எ�< இBவி�வைக:ப�
. 

 

கிாியாவதியாவ� 5�டம�டலAகைள: /ற�ேதயி.�� கிாிைய ெச(வ�. இ� 

உலகத�மிணி�� உாிய�. உலக த�மிணியாவ�, ெலௗகீக ைவதீக 

சிவத�மAகேளா� F@ய�
, அத�ம
மா�திர
 ேசாதி�க:ெப0ற�
, 

சிகா�ேசதம0ற�
, ேதகா,த�தி1 அBவBவா� ம�க?�5 இTடமான /வனAக 

ளி1 அணிமா 9தDய சி�திகேளா� உ<வி:ப�மாக� கி�க� த��5 உாிய�. 

 

ஞானவதியாவ�, 5�டம�டலAகைள மன�தா1 க0 பி���ெகா�� 

பாவைனயா1 கிாிைய ெச(வ�. அ:ப@� ெச( �Aகா1 நாபிேய 5�ட
; அA5'ள 

அ�கினிேய அ�கினி; வி,��தான�தி1 ஊ<
 அமி7தேம ெந( ; இைட�
 I= 

9ைன�ேம சி��5 சி�வAக'. இ:ப@:பாவி�� மேனாபாவைன யா1 

ெச(ய:ப�வ�. 

 

தி.ைச, சமய
 விேசட
 நி�வாண
 என &வைக:ப�
. அவ0<' சமய 

தீ.ைசயாவ�, மாணா�கைன� ைசவாசார� தி05 அதிகாாியா�க� ச
பாத ஓம�தா1 

I�தி:ப���வ�. விேசட தீ.ைசயாவ�, சமய தீ.ைச ெப0ற மாணா�கன� ஆ� 

மாைவ வாAகி, 5�ட�தி1 ஆவாகி�க:ப.ட வாகீIவாியி� க�:ப�தி1 

வாகீIவர�வாயிலாக� ெச>�தி� கிாிையகைள 9
&�< ஓம�தா1 நிைறேவ0றி, 

5�ட�தினி�<
 சிTய 4ைடய ஆ�மாைவ மீளவாAகி, மாணா�க4ைடய 
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இதய�தி1 தாபி��� சிவ/�திரனா�கி, சிவNைச�5
 சிவேயாக�தி05
 சிவாகம 

பாராயண�தி05
 அதிகாாியா�5வ�. 

 

நி�வாண தீ�ைகயாவ� உயி�க', மன
 வா�5� காயA களா1 இய0<
 

க�மAக?�5 இடமாகிய அ��வா�களி� இய1ைப�
, அைவ ஒ�றிெனா�< 

அடA5
 9ைறைமைய�
 அறி,�, ம,திர
 9த1 ஐ,� அ��வா�கைள�
 ஐ,� 

கைல களி1 அட�கி, அவ0ைற ஒBெவா�றாக� ேசாதி��� கைலகளி D�,� 

நீAகிய மாணா�கனதா�மாைவ: பிராசாத�கிரம�தா1 பரசிவ�தி1 ஒ��கி , 

அBவா�மா பIேபாதமடAகி: பதிேபாத
 மி�5 விளA5
ப@� ெச(வ�. இதனா1 

சிவாகமAகளி� உ� ைம:ெபா�ைள ந�5 ஆரா(வத05 ஏ0ற வ�ைம சீட4�5 

விைளகிற�; அதனா0 சிவஞான
 பிரகாசி�கிற�; சிவ
 விளA5 கிற�; வாசனா 

மல9
 தா�கா� அக>கிற�; O�ேப< அைடகிறா�. இ,த� தீ.ைச, ச�திேயா 

நி�வாண
 எ�<
, அச�திேயா நி�வாண
 எ�<
 இ�வைக:ப�
. 

 

- ச�திேயா நி�வாண
, அதிதீவிர ச�திநிபாத
 உைடயவ ��5� தீ.ைச 

ெச(தமா�திர�தி1 ெபா�ளி� சிற:பிய1/கைள உண��தி உட
ேபா� அ0< 

நீAக� ெச(வ�. ஆதீன�� இர�டா
 ப.ட�� எ=,த�ளியி�,த ! மைறஞான 

ேதசிக &��திக' அைட,த நிைல இ�. 

 

அச�திேயா நி�வாண
, ம,த
 9தDய ச�திநிபாத
 உைடயா��5� தீ.ைச ெச(த 

பி�ன� எ��தேதக�தி05 உாிய பிரார�த
 கழி�
 வைர�
 உட
ேபா� 

F@யி�,�, உட
/ நீAகிய பி�னாவ�, பத9�திகைள: ெப0<� காலA 

கழி�தாவ� 9�தியைடய� ெச(வ�. இ�தீ.ைசேய, உலகத�மிணி சிவத� மிணி, 

என இ�வைக:ப�வதா
. இைவேய ெபௗதிகெமன�
 ைந.@கெமன�
 

Fற:ப�வன. 

 

இ,த &�ற05
 ேமலான� ஆசாாிய அபிேடக
. இ� திவிரதர பாிபாக90றவ��5 , 

பிறைர�
 ஆ.ெகா'?த05ாிய அதிகார�ைத வழA5வ�. அபிேடக
 ெப0றவ�க' 

பிரணவ
 9தDய ம,திரAக?�5
, Rதாபன
 9தDயன ெச(த05
, தீ.ைச 

ெச(த05
 உாியவராவ�. 
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இவ0றி� விாி�
 LP�கமான க����க?ேம இ,த J>' ெசா1ல:ப�வன.  

அவ0<'?
 சிற:பாக உலக த�மிணிகளாகிய கி�க�த�க?�5� 5���வ
 

இ�:பி4
 அதைன�கைடேபாக� ெச(யமா.டாைம�ேக�வாய தைடகைள: 

பலெவ�பா�களா1 அறிவி�கி�றா�க'. ஞான தீ.ைச ெப0ற ைந.@�க� 

�றவிகளாகிய சிவத�மிணிகளி� உய�ைவ விள�கி அவ�கைளேய ஆசிாிய�களாக� 

ெகா'க எ�< அறிவி�கி�ற�. 

 

இ,Jைல அ�ளி�ெச(தவ�க', தி�வாவ��ைற ஆதீ ன�� &�றா
 ப.ட�� 

எ=,த�ளியி�,த ! அ
பலவாண ேதசிக&��திக' ஆவா�க'. சிவாகம J1 

ேத��சி, அ�ள4 பவ
 ஆகிய இைவக' மி�கி�,தைமயா1, தம� அ4பவ�ைத 

ஆ�மா�க' உ(�
 வ�ண
 அவரவ�க' பாிபாக�தி0ேக0ப J1களாக�
, 

உைரயாக�
, அ.டவைணயாக�
 அ�ளி�ெச( தா�க'. இவ�களா1 

/ற�சமய�தினி�<
 எ��தாள:ப.ட ஞான�5ழவி, உல5ைடய நாயனாராகிய 

ெபாியபி'ைள எ�பா�. ேதசிக&��திக' பாிNரண
 அைட,த நா' சி�திைர� 

திAக' அவி.ட ந.ச�திரமா5
. இவ�க' அ�ளி�ெச(த J1கேள ச�மா��க 

சி�தியா�
, சிவா�சிரம� ெதளி�
 பிற�
. இவ� க?ைடய கால
 ச0ேறற�5ைறய 

கி. பி. 1475 ஆகலா
. இ, J1க' ப�டாரசா�திர��' , தசகாாியAகைள அ��� 

அைம,�'ளன. சில ஏ�களி1, 9�/ சிவா�சிரம�ெதளி�
, அ���� 

ச�மா��கசி�தியா�
 அைம,�'ளன. அைவ ஏ� எ=�ேவாரா>
, 

ேகா:ேபாரா>
 ேந�,த பிைழக?மாகலா
. தனி�தனியான J1களி� ேகாைவயி1 

9ைறைவ:ைபயறிவ� யாAஙன
 ! 

 

''இ,த J1க?
, ப�டார சா�திர
 எ�ற ெபயேரா� சீ�காழி ெப�நில�கிழா� 

சதாசிவ9தDயா� அவ�களா1 19261 &ல
 ம.�
 அ�சிட:ெப0<'ள�. 

அவ0<'?
 பலபாட1 �?�5 உைர கா�ப� மிக அாிதாக இ�,த�. தி��தமான 

பாடAக' ேதைவ:ப.டன. !-ல -! 5�மகாச,நிதான
 அவ�க' 

தி�வ�ளாைணயி� வ�ண 
, ஆதீன��� சரIவதி மகாDD�,� இர�� ஏ�க' 

ஒ:/ ேநா�க� கிைட�தன. அவ0றா1 ெப0ற தி��தAக' பல. 

 

ப�டாரசா�திரAக' அ4பவ J1க'; அ�' விள�க 9ைடயா��5 அவரவ�க' 

நிைல�5 ஏ0ப: ெப�
 ெபா�' விளA5
. ெப<த0காிய மணி ஒ�ேறயாயி4
, 

அவரவ�களி� ெபா�' நிைல இர�தின பாீ.ைசயறி� நா.@� Gழ1 பாட ேவைள 
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9தDயவ0றி� Gழ>�ேக0ப மதி:/ உய�வ�ேபா1, அ@ேய4ைடய அறி� 

நிைல�5 ஏ0ப: பத:ெபா�ள வா�� உைர�க:ெப<கி�ற�. இவ0றி1 நலAக' 

காண:ப�மானா1 அைவ சிவஞானசி�தியா� , மாபா@ய
, கிாியாதீபிைக, அேகார 

சிBப�ததி 9தDயவ0றா1 ெப0றனவா5
. ைசவசி�தா,த ஞானசா�திரAக' 

தம�ேக உாியைவ என: ப�X0பயி0சி�
 ெதா1லாகம� �ணி�
 ேநா�கா�, 

�ணி,� உைரவ5�க 90ப.ேடன1ேல�; ப1கா0பழகி�
 ெதாியா உளேவ1 எ, 

J1 விதிேயா எ�ேற எ�Pக எ�ற ஆசிாிய வசன�ைத அகAெகா�� தி�,தி 

வ�கிேற�; தி��தி�
 வ�கிேற�. ஆதலா1 இB�ைர இ,J05 இ�றியைமயாத 

கா�@ைக ேபா1வத�றி வி��தியாகா�. வி��தி இய0<வத0ேக0ற 

தி�வ�'வா(:பிைன�
, ஞானசாதனAகைள�
 சிவஞான: /லமாகிய 

தி�வாவ��ைற ஆதீன
 உதவி வ�கிற�. அைவ கால�தா1 வள�,� விள�க
 

ெப<
. 

 

இ:ேபா� ஞானKட�தி1 இ�ப�ேதாராவ� ப.ட�� - எ=,த�ளி அ�.ெசAேகா1 

ெச>�திவ�
 ! -ல - ! I:பிரமணிய ேதசிகIவாமிக' அவ�க' அ@ேய4
 

அ�' J1 க0<� ெதளி,� ேத<த1 ேவ��
 எ�ற 5றி:பா1 இ.ட க.டைளைய 

! ஞானமா நடராச: ெப�மா� தி�வ�' �ைண�ெகா�� ! 

நமசிவாய&��திக?ைடய அ@மலைர ெந3ச�தட�தல��தி இனி� நிைறேவ0றி 

வ�கிேற�. ைசவ�தமி=லக
, இதைன ஏ0<: பய� ெகா��
 ெகா���
, 

5@5@)ச0கா.ப�க என ேவ�@�ெகா'கிேற�. 

 

இBெவளி)� , மல�ேகா� நீ�கி அக�ேகா� அக0றி அறி�த,� ஆ�மா�கைள: 

பவசாகர�தினி�ெற���� தவ� கைர ேச�:பி�5
 தாயாகிய பராச�தியி� 

ெவ0றி�தி� நாளிேல - விசயதசமியிேல, தி�ெவ�ெண( ந1E� ! 

ெம(க�டேதவ நாயனா� ச,நிதியி1 நிக=
 ஒ�பதாவ� சி�தா,த ைசவ மாநா.� 

மலராக ெவளிவ�கிற�. நவ,த�ேபதமாக ந@�5
 நாத� தி�வ�ளா1 நலெமலா
 

விைளக! 

 

 'வா�9கி1 வழா� ெப(க மDவள3 Iர�க ம�ன� 

 ேகா� 9ைற யரI ெச(க 5ைறவிலா �யி�க' வா7க 

 நா�மைற யறAக ேளாAக ந0றவ
 ேவ'வி ம1க 

 ேம�ைமெகா' ைசவ நீதி விளA5க உலக ெம1லா
.'' 
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தி�வாவ��ைற.)          இAஙன
, 

25-9-60          ஆதீன மகாவி��வா�, 

          ச. த�டபாணி ேதசிக�. 

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

 

 9,�மா கம�ைத அ�.�ைற அ�ண1 ெமாழிெபய�� �ைர�த J1 9தலா 

         9த1வழி சா�பா &�< J0 க���
 9ைறெதாியாமேல க�தி 

 ந,தேவ எ=�
 உைரதைன� 5�வா( - நா@ய 5ரவைர ந
பி 

         ந0கதி யைடயா உயி�க?�(5) இரAகி ந0கதி ெகா��திட ேவ�@� 

 சி,தைன யா�கி: பதிபI பாச, ெதாி,திட லளிதமா உைர�(�) உ� 

         தி�வ@ நீழ1 ம�விட ைவ�த ேதசிக சிகாமணி நீ கா� 

 ஐ,தைல அரவி� ந@�தமா1 ஈைர, தாதிய பிறவி ேநா( தவி��த 

         ஆவ� �ைறைச அ
பல வாணா அ@யவ��(5) அ�?மா நிதிேய. 

          

   - உல5ைடய நாயனா�. 

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

சிவமய
 

1. 1. 1. 1. ச�மா�ச�மா�ச�மா�ச�மா��கசி�தியா��கசி�தியா��கசி�தியா��கசி�தியா�    

சிற,),பாயிர
சிற,),பாயிர
சிற,),பாயிர
சிற,),பாயிர
    

 

 அறி,ேதெம( யாவ� த��ைறயி0 F.ட3 

 ெசறி,ேதெம( ய
பலவாண�சீ� - நிைற,ேதேம 

 ச�மா��க சி�தி த�தDனா� 9�4ைற,த 

 ��மா��க
 ேபா�5த05� G7. 

 

இBெவ�பா , சிற:/:பாயிர
 உண��திய�. 

 

இத� ெபா�' : ச�மா��க சி�தி த�தDனா1 - ச�மா��க சி�தி எ�4
 Jைல� 

த�தDனா1 , ெம( அறி,ேத
 - யா
 உ�ைமைய உண�,ேத
, ஆவ�-

த��ைறயி1 F.ட
 ெசறி,ேத
 - தி�வாவ��ைற�க� எ=,த�ளியி��கி�ற 

ெம(ய@யா� F.ட��' தAகிேன
, ெம( அ
பலவாண� சீ� நிைற,ேத
 - 

உ�ைம: ெபா�ளாகிய ஞானமா நடராச: ெப�மா4ைடய /க7 எAக� நிைற,� 

விளAகிேன
; ஆதலா1 ெந3ேச!, 9� உைற,த ��மா��க
 ேபா�5 த05� G7 - 
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நீ 9த0க� தAகிய ெநறிய1லா ெநறிகைள� ெதாைல�த05 ஆவன G7வாயாக 

எ�றவா<. 

 

த�தDனா�. அறி,ேத
; ெசறி,ேத
; நிைற,ேதேம; ஆதலா1, உைற,த 

��மா��க
 ேபா�5த05� G7 என�F.�க. G7 எ�பத0ேக0ப, ெந3ேச நீ எ�ற 

விளி�
 விைன 9த>
 வ�வி�க: ப.டன. 

 

ெம(யறிதலாவ�, ெபா1லா: /ைல�சமயெநறியி1 ேபாகாேம உ�ைம�சமய
 

இ�ெவ�<
, அ�F<
 நி�திய: ெபா�'க' இைவ எ�<
, இ�த�ைமய எ�<
 

அறி,� கைட:பி@�� ஒ=கி உ(தலா
. 

 

"நி�ன@யா� ந��'ளி��5
 அ�ைள: /ாியா('' எ�ற�ளிய வா<, 

தி�வாவ��ைற�க�P'ள தி��F.ட�தின�' ஒ�வ னாக� திக7ேவ
 

எ�ற�ளிய�. 

 

ெம(ய
பலவாண� எ�ற� உ�ைம: ெபா�ளாகிய நடராச: ெப�மாைன�
, 5� 

ேமனி தாAகிவ,த அ
பலவாண ேதசிக &��தி கைள�
 அறிவி:பதா5
. 

ெசறி,ேத
, நிைற,ேத
 எ�ற� ேவெறா�< /5வத05 இடமி�றி ஒழிவற� 

ெசறி,�
, 5ைறவற நிைற,�9'ள த�ைம Fறிய� . நிைற,ேதேம எ�றதி1 

ஏகார
 விய:/மா
. 

 

ச�மா��கசி�தி - சிவஞானசி�தி. அஃதாவ� பதிஞான
 சி�தி�க:ெப<த1 : ஈ�� 

அதைன� த�வதாய JDைன உண�� தி0<. பதிஞானேமவர05 9�/, 

அத05மாறாய பாச பIஞானA க?
, அவ0றா1 விைள�
 தீைமக?ேம ெப0< 

உயி�க' வ�,� மாதD� '9� உைற,த ��மா��க
 ேபா�5த05� G7' 

எ�ற�ளினா�க'. G7த1 - இைடவிடா� ஆரா(த1. 

 

இ,த ெவ�பா�
, இ<தி�க�ணதாகிய ச�மா��க சி�தி ெயன' எ�ற ெவ�பா�
 

5�&��திக' அ�ளியன அ1ல; ஆசாாிய அ4�கிரக�ைத:ெப0ற அ@யா� 

ெப�மகனா� அ�ளி� ெச(தைவ. 

-------------- 
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-.-.-.-.    

ெவ�பாெவ�பாெவ�பாெவ�பா    

 

 சிறிேய னறியாைம தீ�:பத05: /�தி 

 யறிேய ெனனி4 ம�ளி - ெனறிேய 

 9ைள�தா�க ணீ�ைம 9திரவினா �0ேற 

 னளி�தா ணம�சிவா யா.           1 

 

இ - பா , ! ப3சா�கரேதசிக&��திகைள: பா��� . ! அ
ப1 வாண 

ேதசிக&��திக' தன திழி�
 சிவஞானிய� சிற:/
 Fறி, அவ�க' ேக.5
 

வினாைவ� ேக.கி�ேற� : அத05 வைட தா?க என ேவ�@�ெகா'வதாக 

அைம,த�. 

 

இ-' : சிறிேய� எனி4ட
 - ஒ�ற05
 ப0றாத சிறிேய� ஆயி4
, அறியாைம 

தீ�:பத05: /�தி அறிேய� என 4
 - அநாதிேய�'ள ஆணவ�தா1விைள,த 

அறியாைமைய வில�கி�ெகா'?வத05 இ�றியைமயாத உபாய ஞான�ைத ேய4
 

அறிேய� எனி4
, அ�ளி� - பரமாசாாிய &��தி யாகிய ேதவாீ�ைடய 

கி�பாகடா.ச
 இ�,தப@யினாேல, ெநறிேய 9ைள�தா�க' நீ�ைம 9திர - 

ச�மா��க�தி� க� திைள��� சிவா Lபவ
 ேதா�ற:ெப0ற சிவஞானிய� த�ைம 

அ@ேயனிட��
 9தி��சியைடய , வினா�0ேற� - பி�ன�வ�
 ஐயAகைள அறிய 

வினவிேன�; நம�சிவாயா. ! ப3சா�கர&��திகளாகிய அ@ேய4ைடய 

5�நாதேர! அளி�� - அவ0ைற அL�கிரகி��, ஆ' - ஆ�ட�?Oரா எ�றவா<. 

 

உயி� ஆணவ�ேதா� அநாதிேய இைய,�'ளைமயா� த� வியாபக
 ெக.�, அP 

எ�4
 ெபயைர யைடதD� சிறிேய� எ�றதா
. 

 

இBவ�ண
 ஆணவ
 F@ நி�< அறியாைம விைள:பைத N�வ/�ய�தா1, 

சிவன@யா� வழிபா� சிவாலயவழிபா� சிவாகம படன
 இவ0றா1 அறி,தி�,�
, 

அதனினீAகி உ(த05ாிய சாத னAகைள அ,த J1க?
, ஆசாாிய4பேதச9
 

அறிவி�தி�,�
, அவ0ைற எ�ணியி�,தா(த05ாிய ஞான
 ெப0றிேல� 
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ஆயி4
 எ�ப� ேபாதர அறியாைம தீ�:பத05: /�தியறிேய� எனி4
' 

எ�ற�ளிய�. 

 

அ�ளி� - ஆசாாிய அ4�கிரக�தா1. அவன�ேள க�ணாக� காணி� அ1லா1' 

கா�பாரா� க�Pதலா( கா.டா�காேல' 'காPமா காேண' எ�ற I�திக' 

�ைண�ெகா�� அ@ேயனிட� �� சிவஞானிய� அ4பவ
 அவன�ளாேலேய 

9தி�,தைமைய� �ணிக. 

 

த
 அLபவ�� எ=
 ஐயAகைள ஆசாாியைன� ேக.� அறித1 மரபாதD� 

ெபாியவ�க' ேக.க�த�க 'வினா�கைள அ@ேய4
 ேக.ேட� எ�பதா
. 

 

நம�சிவாயா' எ�ப� நாமம,திரமாதD� அதைன� ெசபி�த த�றி, ஆசிாிய� 

ெபய�Fறி அைழ:பதாகாைம உண�க. 

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

 

 பாசமா(� I�த: பIவா(: பதியாகி� 

 ேதI0ற வாவி� சிற:ெப�றா - ேன� 

 9ைட�தா(� த4வ0 <ணராம0 க�ைண 

 யைட�தா(வ ேததா மைற.          2 

 

இ - பா , க�&@ ெமௗனமாயி��தலா0 பயனி1ைல; உடைல மற,�, உண�தேல 

உ�ைம அLபவமா
 எ�ப� உண��� கி�ற�. 

 

இ - ' : பாசமா( - பாச�ேதா� F@ நி�றவழி: பாச மா�
 (அதைனவி.� 

நீAகியவழி), I�த:பIவா( - I�தா� மாவாகி�
, பதியாகி - பதிெயா� சா�,தவழி: 

பதியாகி �
 இ��தேல, ேதI உ0ற ஆவி� சிற:/ எ�றா� - அறி ெவாளி ெப0ற 

ஆ�மாவி05'ள சிற:பிய1/ எ�<பேதசி� தா� எம� ஆசாாிய &��தி, ேநச
 

உைட�தா( – அவ� தி�வ@களி1 நீAகாத அ�/ N��, த4 அ0< - த4வாதி 

மாையதைன உதறி, உணராம1 - ஞானேம உ�வாக நி�< அ4பவி�காம1, 

க�ைண அைட�� ஆ(வ� ஏ� ஆ
 அைற - க�ைணம.�
 &@�ெகா�� 

ஆரா(வ� எ�ன பயைன� த�வதா
 ெசா1>க எ�றவா<. 
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ஆவி�சிற:/ பாசமா(, I�த:பIவா(, பதியாகி� ேதI உ0ற எ�றா1, ேநச
 

உைட�தா( த4வ0<ணராம1 க�ைணயைட�� ஆ(வ� ஏ� ஆ
 என�F.@: 

ெபா�' ேகாட>மா
. 

 

ப�னிறA கா.�
 ப@க
 ேபா1 இ,திாிய
 த�னிறேம கா.�
 தைகைமேய ஆவி 

பாசமாத1 . ப�னிற��: ெபா(:/லைன ேவ<ண�தேல ப0<வி.�: ப0ற0றா� 

ப0றிைன� சா�நி05 நிைலயாகிய I�த:பIவாத1. அAஙனமாய I�தா�மாேவ 

ெபா�ளாகிய சிவ�தி05 அ@ைமயா(, அ:பர
ெபா�ளி� இய1/ த�மா.� 

விளAக� ெச(தேல பதியாதலா
. இBவ�ண
 விளக க
 ெப<தேல 

ஆ�மாவி05ாிய சிற:பிய1பா
 எ�ப�. 

 

த4வ0<ண�தலாவ� த�ைன�சா�,த இ,திாியAகளினிய1 ைபேய த�மா.� 

விள�5வதாகிய தன� சா�,தத� வ�ணமா, த�ைமைய� சி,தி��ண�தலாகிய 

ெபா�விய1/ ெபா�விய1 பாேய ஒழி�மா< தன� சிற:பிய1ைப உண�த1. 

 

க�ைண அைட�� ஆ(வ� - க�ணி,திாிய
 /ல�களி0 ெச�< ப0றி 

ஏைனயி,திாியAகைள�
 த� வழி:ப��தாதவ�ண
 வDய�த��� 

உபேதசவழிய�றி ஊகஞானவழி நி�< ஆ(வ�. பய� ஒ�<
 பயவாதவிைனயா
 

எ�பா� ஏ� ஆ
 எ�ற�ளிய�. 

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

 

 அறிவா(: பாிN ரணமா யக�ட 

 ெசறிவா �ளெமாளி�த ேதசா - பிறிவாகி 

 ��னி0 ற4வா �<Aக�ணிைமதீ�கி 

 ல,நியேம னாவா யைற          3 

 

இ -பா , ஒழிவற நிைற,த ஒளியா( ஆ�மாவி� உ'?ைற கி�ற ேதவாீ�, 

உடனா�
 ேவறா�
 நி0ப� ஏ� எ�< வினா� கி�ற� . 

 

இ-' : அறிவா( - தைடயக�ற ஞானேம ெசாSபமா(. பாிNரணமா( - 5ைறவற 

நிைற,த ெபா�ளா(. அக�ட ெசறிவா( - எA5
 நிைற,த ெபா�ளா(, 

உளெமாளி�த ேதசா - ஆ�மாவினிடமாக� கல,� உைறகி�ற ஒளி:ெபா� ளான 

க�ணா&��திேய! பிறிவாகி உ�னி1 - மாேயயAக ளான த4 கரண /வன 

ேபாகAகளி0 ெபா�,தி அ�வா( நி05
 நிைலயினி�< நீAகி� தியானி�5
 ேபா�. 
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த4வா( - அ�ேள தி�ேமனியாக� ெகா�� ெவளி:ப.�, உ<Aக� இைம நீ�கி1 

- ஒ�ேறாெடா�< ெபா�,திய க�ணிைமகைள� திற,� விஷயAகளி0 ெச>��
 

ேபா�, அ,நிய
 ஆவா( ஏ� - ேவறா( நி0ப� எத05? அைற - அறிவி�த�?Oராக 

எ�றவா<. 

 

எA5
 எ�<
 ஆ�மாவி� உ'?
 /ற9
 ெசறி,த ேதI: ெபா�ளாகிய ேதவாீ� , 

அ@ேய� சி,தைன�கால��
, உலைக: ப0றி நி05
 கால��
 ஒ��த�ைமயரா( 

அறிய:ப� ெபா�ளா ய�றி� தியானகால�� அ��ேமனி தாAகி� கா.சி த,�
, 

அதனி0 பிறி,� த4வாதிகைள� சா�,த கால��
 ேவறா(: பிாி,�
 நி0ப� 

எ�ேன எ�< வினாவியறிய>0றப@. 

 

பாிNரண
 - 5ைறவிலா நிைற�; எ3சாதNரண
. அக�ட
 - வர
ப0ற�. ெசறி� - 

இைட)டற ெந�A5த1. அக�ட ெசறி� - எ1ைலயி�றி ெந�Aகியி��த1. எ1ைல 

- கால எ1ைல�
 இட எ1ைல �
. உள
 - ஆ�மா . 

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

 

 உள�க� விழி�தா�� 5<Aகதிரா ��ைன 

 விள�கி� ெசகவி�ைள ேவறா - ெயாளி:ைபெயன 

 மா�3 ெசக9ள�� ம�4ெமன� க�ைண மைற� 

 தா�ம� ேளதா மைற.          4 

 

இ . பா , க�ைண &@�ெகா�� தியானி�தD� பய4ண�� �கி�ற�. 

 

இ-' : உள�க� விழி�தா��5 உ<
 கதிரா( உ�ைன விள�கி - எம� 

ஆசாாிய&��திேய ! ஞான�க� திற,த சிவஞானிக.5: /லனா
 Gாியனாக 

உ�ைன விளAக� ெச(�. ெசக இ�ைள - மாேயயமான த4 கரணாதிகளாகிய 

இ�ைள ேவறா( ஒளி:ைப என - உண��த உண�
 ஆ�மாவி� ேவறாக 

மைற�த�'ைவ என�
, மா�
 ெசக
 உள�� ம�4
 என - நிைல நி1லாதழி�
 

பிரப3ச
 உயிாினிடமாக நிைலெப<
 என�
 எ�ணி , க�ைண மைற�� ஆ�
 

அ�' ஏதா
 - க�ைண &@�ெகா�� சி,தி�5
 அ�' எ�ன பயைன� 

த�வதா
? அைற - ெசா1>Oராக எ�றவா<. 
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உள�க� - உயிாினிடமாக விளA5
 ஞான
. க� விழி�த1 அவன�ளா1 

சிவஞான
 ெப0< அதனா1 அறித1. உ<
 கதி� மி�க கதி�; அஃதாவ� Gாியைன. 

உ�ைன விள�கி - ேதவாீ� உ
ைம அ@ேய05 விள�கி�கா.@. ேபெராளிைய� 

காP
 ெப0றிைமைய �
 அ@ேய05 அ�ளி உ
ைம� கா.@�த,�. பிரப3சமாகிற 

மாையயி0 ெபா�,தா� அதனி� ேவறா( நி�< திேராதானி:பா( எ�ப� விள�க 

ெசகவி�ைள ேவறா( ஒளி:ைப' எ�ற�ளிய�. 

 

மா�
 சக
 எ�ற� உலகவிய1ைப உண��திய�. சக
 - ேதா�றியழி�,த�ைமய�; 

அ� உலக
 . உள�� ம�4தலாவ� உயிாினிடமாக: ப0றி நி0ற1. உலகமாைய , 

ப0<
 ; ஒளியா( உண� வா( உண��திய இைறவ�, ஒளி:பா� என, க�கைள 

&@ ஆ(வ தா0 பயனி1ைல எ�பதா
. விழி�தக� 5�டாக�திாி�
 Oரரா(, 

உலக
ப0றா�, ேபெராளி:பிழ
பாகிய ெப�மாைன விளAக இ�� தேல சீாிய 

அLபவ
 எ�ப� அ�ளியவா<. 

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

 

 அ
பக�ைத &@ய� ளா(வ�ேவா Jேலாதி� 

 ெச
ெபா�ைள� ேக.�� ெதளிவ�ேவா - ந
பன�. 

 ேக0ற� பாயநி.ைட ேயதா5 9
மல�ைத: 

 பா0<வா ெயா�ைற: பக�.          5 

 

இ - பா, உபாய நி.ைட எ�ெவ�ப� உண���கிற�. 

 

இ - ' : 9
மல�ைத பா0<வா( - சகச மல�ைத�
 ஆக,�க மலAகைள�
 

ேபா�5
 அ�'வ'ளேல! அ
பக�ைத &@ அ�' ஆ(வ�ேவ� - க�கைள 

&@�ெகா�� அ@ேய னிடமாக� ேதவாீ� விளA5
 அ�.@�ேமனிைய ஆரா( 

வேதா அ�றி�ேக , J1 ஓதி� ெச
ெபா�ைள� ேக.�� ெதளிவ�ேவா - ைசவ 

J1கைள ஓதி� ெச
ெபா�ைள ஆசா� &லமாக� ேக.�� சி,தி��� ெதளிவ�ேவா 

, ந
ப� அ�.5 ஏ0ற உபாயநி.ைட ஏதா5
 ஒ�ைற: பக� - சீபரேமIர 4ைடய 

தி�வ�ைள: ெப<த05� சாதனமான நி.ைட எ� ஆ5
? இர�@1 ஒ�ைற 

அ�ளி�ெச(O� எ�றவா<. 
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அ
பக
 - க�. க�கைள &@�ெகா�� தியானி:பேதா, சிவாகமAகைள 

ஓதி�ெதளிவேதா எ� சிவன�ைள:ெபற� சிற,த உபாய
; ெதாிவி�த�'க எ�< 

ேவ�@�ெகா�டவா<. அ�' 

ஆ(த1 - அ�ைள� ேத@யைடய 9ய>த1; அஃதாவ� அ4பவ
. 

Jேலாதி�ெதளிதலாவ� ஆகம�ேக'வி. 

 

பா0<த1 - சிதற�ெச(த1 . அஃதாவ� வ�ைம ெக��தா>
, 9=�
 

ெக��த>மா
. இ� ஆசாாிய� ெச(�
 உபகார
. பா>�5: பI எ�றா0ேபால, 

அ�ைள யைடத05 ஏ0ற உபாய
 என அைடய:ப�ெபா�' ேதா�ற விாி�க. 

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

 

 அணியா(� தி�நீ றணிவா�க' க�ணி� 

 மணிேய �ைன ேவ�@ வ,� - பணிய� 

 ெதா�
ேபா� &��ைச �யரகல நீ0ைற 

 யி�
ேபா தக1வா யிெத�.          6 

 

இ . பா , ஒ�றாயி��5
 நீ� ேவறாவெத�ன எ�பைத விள�5 கி�ற�. 

 

இ - ' : அணியா( - அழகாக, தி�நீ< அணிவா�க' - தி�நீ0ைற� திாி/�டரமாக� 

தாி:பவ�க?ைடய , க�ணி� மணிேய - க�ணி0 க�மணியாக ஒ�றிவிளA5
 

பரமாசாாிய &��திேய! உைன ேவ�@ வ,� பணிய� ெதா�
 ேபா�
 - 

ேதவாீைரய�றி உ<�ைணயாவா� பிறாி1ைல எ�< வி�
பி வ,� தி�வ@களி0 

பணிய� தீ��
 ேபா�
, &��ைச �ய� அகல - அறியாைம�
 மய�க9
 

விைனயா1 வ�
 �� பAக?
 நீAக, நீ0ைற இ�
 ேபா�
 - தி�நீ0ைற� தம� 

தி��கர�தா1 எ��� அ@ேய� ெந0றியி� ந�வி1 இ�
 ேபா�
, அக1வா( - 

க�P'மணியா( எ=,த�ளியி�,த ேதவாீ� அ@ேயனி� ேவறா( ஆசா� 

&��தியா( அ@ேய4�5 எதிாி1 அம�,தி�:பா(; இ� எ� - இ� எ�ன உ'ளேமா 

எ�றவா<. 

 

அணியா(� தி�நீ< அணிவா�க' . அழகாக� தி�நீ0ைற. அணிய�த�க 

இடAகளாகிய சிர
, ெந0றி, மா�/, ெகா:N7 9ழ,தா' , ேதா', 9ழAைக, 
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மணி�க.�, 9�5, விலா , கா� எ�4
 பதினா< இடAகளி>
 அணிபவ�க'. 

க�ணி� மணிேய - காண� க�ணிைன� க�� கா.�
 உபகார3ெச(� 

ஒ�றியி�� 5
 க�மணிேய. ''க�ேண க�P. க�மணிேய மணியா� பாவா('' 

எ�ற� கா�க . 

 

ேவ�@ வ,� - பிணிதீ��5 ம�,தா�
, ம���வனா�
 இ�: பவ� உைனய�றி: 

பிறாி�ைமயா� வி�
பி வ,�. ெதா�
 ேபா�. இ�
ேபா� எ�பனவ0<' 

எ�P
ைம ெதா�கன. தி�நீ0ைற ஆசாாிய� தீ�@யி�வதா1 &��ைச�
 �ய�
 

அக>கி�றன. &��ைசயாவ� மய�க
. அ� ஆணவமல காாியமான அ3ஞான 

மய�க9
, மாயாமல . காாியமான ேமாக மய�க9மா
. �ய� - விைனயா1 விைள,த 

�ய�. 

 

இ,Jைல அ�ளி�ெச(த ேதசிக&��திக' த
 அLபவ�தி1 எ3ஞா�<
 

காண:ப�
 ெபா�?
, க�த:ப�
 ெபா�?மாக இ�:பவ�க' சீப3சா�கர 

ேதசிக&��திகைளய�றி: பிறாி�ைமயி� ஆசாாிய� க�மணியாக ஒ0றி�� நி�ற 

நிைலைய�
, பாிசி�5
 ேபா�
 நீறி�
ேபா�
 தாிசி�� உ(ய�F@ய நிைலயி1 

த� ெனதிேர O0றி��5
 நிைலைய�
 ெசா1D�கா.@ நம�ெக1லா
 அ�ள 

Lபவ
 சி�தி�க ைவ�தவா<. 

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

 

 நிைன�தா�த, ெந3ச� த9தா5 9�ைன� 

 தைன�தா னறிவாேர சா�வா - ெரன�தாேலா 

 ஞான3 I=9ைனயா ன15ெமன வா( நீைர: 

 பான
 பணெல� பக�.          7 

 

இ- பா. அவேயாக
 பயி1வதா0 பயனி1ைல எ�கி�ற�. 

 

இ - ' : நிைன�தா�த
 ெந3ச�� அ9தா5
 உ�ைன - இைடவிடா� 

பாவி:பவ�க' மன�தி1 அ9தாக இ�N.�
 ேதவாீைர, தைன� தா� அறிவாேர 

சா�வா� - த�ைன இைற வ4�5 அ@ைமயாக உண�
 ஞானிகேள 

அைடய�த�கவ�; அAஙனமாக , என�தாேலா - எ�ன காரண�தாேலா , ஞான
 

I=9ைனயா1 ந15ெமன - I=9ைன� தியான�தா1 ஞான
 சி�தி�5
 எ�< 
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எ�ணி�ெகா��, வா( நீைர பான
 பண1 - எ�சிைல அ9தெம�< ேபாி.� 

வி=A5த1, எ� பக� - எ�ன பயைன� த�வதா
 அ�ளி�ெச(க எ�றவா<. 

 

தைன, என�தாேலா . பண1 எ�பன ெதா5�த1 விகாரAக'. I=9ைன - 

ந�நா@யாகிய /�வம�தி. அAேக ைவ��� தியானி:ப தா1 சிவஞான
 சி�தி�5
 

எ�ப� ேயாக Jலா�. வா( நீ� எ�< மதிய9த�ைத� Fறிய� இழி�ப��த . 

ஆசாாிய� வாயிலாக அைடய ேவ�@ய ஞான�ைத ேயாகெநறியா1 சாதி�க 

9ய1வா� அறியா� எ�பதா
. த
ைம�ண�,�. தைம�ைடய த�4ண� வா�கேள 

ஆசாாிய அ4�கிரக
 ெபற� த5தி�ைடயா� எ�< விள�கியவா<. 

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

 

 ச�மா��க ெம�ன� த5மா��க ேமாாிய1 பா
 

 ப�மா��க ெம�ன: படாததனா - ன�மா��கA 

 காயமற வாவி க�தானாA க�&� 

 மாயெம� மாணா வ�
.          8 

 

இ -பா, உட0ப0< நீAகி ஆவிைய அர4ைடைமயாக� க�� தேல ச�மா��க
 

சி�தி:பத05 உபாயமா
 எ�< உண��� கி�ற�. 

 

இ-' : ச�மா��க
 எ�ன�த5
 மா��க
 - ச�மா�� க
 எ�<. ைசவ�திற�தி0 

ெசா1ல:ப�கி�ற ெநறி, ஒ� இய1பா
 - ஆ�மா எ�<
 அர4ைடைம எ�< 

எ�P கி�ற ஒேர இல�கண�ைத உைடயதா
, ப1மா��க
 எ�ன: படா� - 

பலவழிக' எ�< ெசா1ல:படாத�, அதைய ந�மா��க
 காயமற ஆவி க�தானா
 - 

ந�மா��கமாகிய ச�மா��க�ைத எ��த உடேலா� இனிவ�
 உடD1ைல 

யாக�கழிய ஆ�மாவாகியதன� 

அ�மாவாகியத�ைன� க�தமா.டானா
, மாணா க� &� மாய
 எ�வ�
 - 

மாணவகேன! க�ைண &@� ெகா�@��5
 மாய�தா1 விைளவெதா� பய� 

யா�? Fறா( எ�றவா<. 

 

ப�மா��க
 - இயம நியமாதி பல மா��கAக'. ஆவி க�தரனா
 என: 

பாடAெகா�� உயி� சீபரேமIர� ேபால சிதாந,த நிைலைய எ(�
. என 

உைரேகாட>
 ஒ�<. மாணா - மாணா�கேன! 
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------------------- 

 

 ேந�திர�ைத �0றெபா� ேண�திர�ைத நீAகி�மன 

 மா�திரேம ய�றி�ள ம�னாதா - னீ��டைல 

 யாவி: பயனறிவா ர
பக�ைத &@ய�. 

 பாவி:ப ர1லெரன: பா�.          9 

 

இ -பா , க� &@யி��தலா0 பயனி�< எ�பைத உண���கிற�. 

 

இ - ' : ேந�திர�ைத உ0ற ெபா�' ேந�திர�ைத நீAகி� - க�ணி0 ெபா�,திய 

ெபா�'க' க�ைணவி.� நீAகி�, மன
 மா�திரேம அ�றி - க�ைண வழியாக� 

ெகா�� ெச�< ப0றிய மனமாகிய அ,த�கரண�தி1 ம.�ம�றி, உள
 ம�னா� - 

உண�வாக�ெச�< உயிைர: ப0றாதா
; உடைல நீ�� - த4வாதிகைள வி.�, 

ஆவி: பய� அறிவா� - ஆ�மாவி� பயைன ஆரா(,� அறிபவ�க', அ
பக�ைத 

&@ - க�ைண &@�ெகா�@�,�, அ�' பாD:பா� அ1ல� என பா� - அ�ளாகிய 

சிவஞான�ைத� தியானி:பவர1ல�; இதைன ஓ�வாயாக எ�றவா<. 

 

பா��க:ப�கி�ற ெபா�'க' க�ைணவி.� நீAகி� க�ைண� 

க�வியாக�ெகா�� /ல�களி0 ெச�< ப0றிய மன�திேல ம.�
 அ,த: 

ெபா�'க' வாசனாSபமாக� தAகியி��5ேமய�றி ஞான ெசாSபமாக 

ஆ�மாைவ: ப0றியிரா�; ஆகேவ க�ைண &@� ெகா�� தி�வ�ைள� 

தியானி:பதா1 பயென�ன எ�பதா
. ஆவி:பய� - ஆ�மபிரேயாசன
; அஃதாவ� 

அ�ைள� சா�த1. 

----------- 

 காயமன� தா0சிவைன� காணலா ெம�பத4� 

 காய மைற� மைறயாதா� - ஞாய� 

 4மாய வாவி த4வா மிைறவ�� 

 கினிமாய மி1ைலெயன ெவ�.          10 

 

இ.பா , இைறவைன மன�தா0 காண1 9@யா�; ஆ�மாைவேய உடலாக�ெகா��  

அறிக எ�கி�ற�. 
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இ-' : காயமன�தா1 சிவைன� காணலா
 எ�பத4�5 உ.டD� க�ணதாகிய 

மன�தினா1 சீபரேமIரைன� காண1 F� ெம�பத05, ஆய மைற�
 அைறயாதா1 

- ஆகம:பிரமாண 9
 இ1ைலயா
; ஆதலா1, ஞாய த4 மாய - உயி�க' 

விைன:ேபாக�ைத O.ட இைறவனா1 அ�ள:ப.ட 9ைற ைமயிைன�ைடய உட1 

ெகட, இைறவ��5 ஆவி த4வா
 - ச�ேவIர4�5 உயிேர உடலா
; ஆதலா1, இனி 

மாய
 இ1ைல என எ� - இனிேம1 மய�க
 சிறி�
 இ1ைலயா
 எ�< 

எ�Pவாயாக எ�றவா<. 

 

ெச�ற ெவ�பா�க' வைர இைறவைன�காPத05, தியான
 ம.�
 

காரணமாகா� எ�பதைன ��தியா4
, அ4பவ�தா4
 உண��திய 

ேதசிக&��திக', இ,த: பாடD1 I�தி:பிரமாண9
 இ1ைலயா
 எ�< 

வ0/<�தியப@ . ஞாய
 - 9ைற. ஆவி த4வாத1 - இைறவ� உயி��5 உயிராக 

O0றி�:பதா1 உயிைரேய உடலாக� ெகா�� விளA5கிறா� எ�பதைன அறி,� 

உயி� உண�3ெசய1 க' யா�
 இைறவ4ைடயனேவ எ�< அறி,� 

அ4பவி�த1. இAஙன
 உணாி� ேமாகமி1ைல எ�றப@. 

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

 

 அறிவா(� த4ைவ யறிவா� மல�ைத: 

 பிறிவா �ள
ேப ரறிவா(� - ெசறிவா, 

 த4வா லறிவா �ளேம த4வா 

 �4வா� தி���ெவ� ேறா�.         11 

 

இ - பா. இைறவைன ஞான ெசாSபியாக அறிபவ�க' தா9
 ஞானமா(� ெசறி,�
, 

உ�வமாக� தியானி:பவ�க' உ�வா�
 உைறவ� எ�கி�ற�. 

 

இ - ' : த4ைவ அறிவா( அறிவா� - இைறவன� தி� ேமனிைய ஞானேம��வாக 

அறிபவ�க', மல�ைத:பிறிவா� - மலக�மAகைள வி.�: பிாிவா�க'; உள
 

ேபரறிவா( ெசறி வா
 - அவ�க' உ'ள9
 ேபரறிவாக எA5
 ஒழிவற நிைற, 

தி��5
; அAஙனம�றி, த4வா1 அறிவா� - இ,த உட0 க�ணதாகிய மன�ைத� 

ெகா�ேட அறிவா�கள� , உளேம த4வா( - உ'ள9
 உடலாக உ��ைடயதா(, 

தி��� உ�4வா� எ�< ஓ� - சகள�தியானேம ேமவவ� எ�< ஓ�வாயாக 

எ�றவா<. 
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இைறவைன ஞான ெசாSபியாக� தியானி:பவ�க' தா9
 ஞானேம வ@வாக எA5
 

ெசறி,தி�:ப�; உ�வமாக� தியானி: பவ�க' Sப�தியானேம ேமவி ஒ�சிைற 

விளA5வ� என அ�வ� தியான
, உ�வ�தியான
 இவ0றி� ேவ<பா� 

கா.ட:ெப0ற�. 

 

ஆ�மா�க' சி0றறி� நீAகி: ேபரறி� பைட�த05� தைட யாக இ�,த� மல
; அ� 

இைறவைன ஞானெசாSபமாக� தியானி�தலா1 நீA5
; நீAகேவ உயி� ேபரறிவ 

ெசாSபமாக விளA5
; அAஙனம�றி உ�ைவ� �ைண�ெகா�� உ�ைவேய 

எ�Pபவ�கள� மன�� எ�<
 உ�வேம நிைலெப<
 எ�<
. அவ0றா1 

ஞானேமயா( விளA5தலாகிய பர9�தி�
 உ�வமாக விளA5தலாகிய 

சாSப9�தி�
 பயனாக� கிைட�5
 எ�<
 5றி�க:ெப<கி�றன. 

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

 

 ஊனா �யிரா �ண�வா �ைரயிற,த 

 ேதனா �ளமைற,த சி0பர�ைத - வானா 

 ெயாளியா ��வா ெயாDயா �ண�வா� 

 ெதளியா� தைமெய�ன� ேத�.          12 

 

இ -பா , இைறயி� உ�ைம நிைலயறியா� அவைன� ெதளியா� எ�கி�ற�. 

 

இ - ' : ஊனா( - உடலா�
, உயிரா( - அB�டைல ஆதாரமாக� ெகா�� 

விளA5
 உயிரா�
, உண�வா( - அB �யிாினிடமாக விளA5
 ஞானமா�
, 

உைரயிற,த ேதனா( - வா�கி� எ1ைலைய� கட,த ேத� ேபால இனி:பதா�
 

உ'ள, உள
 மைற,த சி0பர�ைத - அ@ேய4ைடய ஆ�மாைவ உடலாக� ெகா�� 

அத4' பாD�க� ெந(ேபால மைற, தி��கி�ற சி0பர
ெபா�ைள, வானா( 

ஒளியா( உ�வா( ஒDயா( உண�வா� - மாயாகாாியமான வானா�
 அத4' 

விளA5
 ஒளி:ெபா�'களா�
 அைவக' �ைண நி�<ண�� �
 உ�வா�
 

உ�வ�தா1 எ=:ப:ெப<
 ஒDயா�
 உண�பவ�க', தைம ெதளியா� எ�ன� ேத� 

- எ�<
 த
ைம� ெதளியாதவ�க' எ�ேற �ணிவாயாக எ�றவா<. 
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இைறவ� அTட&��தி ெசாSப� எ�< ம.�
 எ�ணி, உயி��5 உயிரா�
 

உண�வாகி�
 கல,� நி0கி�ற நிைலைய மற,� ஒ=5கி�ற ஆ�மா�க', எ�<
 

ஆ�மதாிசன9
 அத� வாயிலாக 9ைற9ைறேய உய�,� சிவதாிசன9
 உணர: 

ெபறாதவேர ஆவ� எ�பதா
. 

 

ேத� இAஙன
 தி�தி�த� எ�< ெசா1ல�Fடாத த�ைம �ைட�தாத1 ேபால 

இைறவ4
 அLபவ�தி1 இAஙனமி�,த�' எ�< ெசா1ல9@யா� 

த�ைமயனாதD� 'உைரயிற,த ேதனா(' எ�ற�ளிய�. 'ேதனா யி�ன 9த9மா(� 

தி�தி�5
 சிவெப� மா�" எ�ற�
 இ�க��ைத விள�5
. 

 

உள
 மைற,த சி0பர�ைத - சி0பர
ெபா�ளாகிய சிவ
 வியா பகமா( ஆ�மாைவ� 

த�னக�தட�கி� த� 5ணேமேமவ O0றி�� தD� இAஙன
 Fறிய�. தைலவைன 

அறியா� த�ைன�
 அறியா� ஆதD� 'தைம�ெதளியா�' எ�ற�. 

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

 

 தைன�தானிB வாெற�ன� தானறியா� ச
/ 

 விைன�தாெனB வா0றி,� ேமவ - நிைன�தா 

 �<ேமா மனமதனி ெலா�கணிைம நீ�க 

 வ<ேமா நைமயா ள�'.          13 

 

இ - பா , 9டவ� ெகா
/�ேத4�5 ஆைச:ப.ட�ேபால, த
ைமயறியா� 

தைலவைன அறி,� அைடவ� எ:ப@ எ�கி�ற�. 

 

இ - ' : தைன�தா� இBவா< எ�ன தா� அறியா� - உயிராகிய த�ைன 

இBவ�ண
 அைம,ேத� எ�< அறியா தவ�க', ச
/விைன தா� எBவா< 

அறி,� ேமவ நிைன� தா� - சிவபர
ெபா�ைள� தா� அறி,� அைடய நிைன�த� 

எ:ப@ேயா ! மன
 அதனி1 உ<ேமா - அ�சிவபர
ெபா�' மனமாகிய 

அ,த�கரண�ைத இடமாக� ெகா�� ெபா�, �ேமா? ஒ� க� இைம நீ�க ந
ைம 

ஆ' அ�'வ<ேமா - ஒளி ெபா�,திய க�கைள இைம�த1 ெதாழிDனி�<
 நீ�க 

ந
ைம ஆ.ெகா�ட�'கி�ற சிவ�தி�வ�' கி.�ேமா 

எ�றவா<. 
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த�ைன இBவாெறன அறிதலாவ�, ஆ�மாவாகிய தா�, சி0றறி�
 சி<ெதாழி>
 

உைடேய�; க�ணாநிதியாகிய சிபரேமIர� உண��தினால�றி எதைன�
 

உண�
 ஆ0ற1 அ@ேய0கி1ைல; அவ� அ�ளா0ற,த த4வாதிகைள� ெகா�� 

விைனகைள வா.@, மலவDைய மா0ற9ய1பவ�, என�5 எ�<
 Iத,திரமி1ைல 

எ�< உண�தலா
. அAஙன
 த�னிழி� க�டேபா�, தைலவ4ைடய ேபாிய1/
, 

அவ� ந
ைமயா.ெகா�ட�?
 ைக
மா< க�தாத க�ைணயி� சிற:/
 

அறிய:ெப<
. அAஙன
 அறிய:படேவ, எ�ேன! நா
 சா� ேகாைல�ெகா�� 

9ழ�த�ணீைர அள�க 90ப.ேடேம; இ� 9@�மா? எ�ற த� மா.டாைம 

அறிய:ப�
. சா� ேகா1ேபா�ற மனமாகிய க�விைய�ெகா�� க�கைள 

&@�ெகா�@��தலாகிய ெதாழிலா1 கட�ைள�காண 9ய>கிற த�னறியாைம 

ெவளி:ப�
. அறியாைம அறி�ைடைம�5 வழி வ5�5
. வ5�கேவ ஞான 

சா�திரAகைள�
, ந1லாசா� அ4 பவ�ைத�
 ஓதி, ேக.�, அத� வழி நி�<, 

த�ைன� க��, தைடைய�க��, அதைன நீAகி� தைலவைன� காP
 த5தி 

கி.�
 எ�பதா
. 

 

இைம : 9தனிைல� ெதாழி0ெபய� ; இைம�த1. வ�ேமா என0 பால� எ�ைக 

ேநா�கி வ�ேமா என வ1Dனமாயி0<. 

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

 

 ச.டக�ைத நீ�க� ச�ரறியா� க�&@ 

 நி.ைடெயன: பாவி�� நி0பதனா0 - I.@: 

 பதமைடவ த1லா0 பரசிவ�ேதா ட�� 

 விதமைடவ தி�றா
 விைன.          14 

 

இ - பா , பாவி:பதா1 பத9�திேய அ�றி: பர9�தி சி�தி யா� எ�கி�ற�. 

 

இ - ' : ச.டக�ைத நீ�க ச�� அறியா� - விைன: ேபாக�தி0காக� கிைட�த உடைல 

நீ�கி�ெகா'?
 உபா ய�ைத அறியாரா(, க� &@ - க�கைள &@�ெகா��, 

நி.ைட என பாவி�� நி0பதனா1 - நிTைட என: பாவைன ெகா�� நி0பதனா1, 

I.@ - I.ட:ெப0<, விைன - விைன யா1, பத
 அைடவ� அ1லா1 - 
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பத9�திகைள அைடவ� அ�றி, பரசிவ�ேதா� - சிவபர
ெபா�ேளா�, அ��வித
 

அைடவ� இ�றா
 - இர�டற�கல�த1 இ1ைலயா
 எ�ற வா<. 

 

ச.டக
 - உட1. உடைல நீ�5
 உபாயமாவ� இைறவ� தி�வ�ைள 

இைடவிடா�ேமவி ஆகாமிய ச3சிதாவிைனகைள ஒழி�� I�தா�மாவாக, 

சிவஞான�ைத: ெபா�,�த1 . க� &@ நி.ைட என: பாவி�� நி0பதனா1' 

எ�ப� இக7�சி�5றி:/. விழி�தக� விழி�தப@ேய இ�,�
 /வன ேபாகAகைள� 

ெச�< ப0றா� 5�� ேபால இ��கேவ�@யி��க, அAஙன
 மா.டாைமயா1 

க�கைள இ<க &@�ெகா�� உ�ைமயாக நி.ைட Fடாம1 பாவி:பதனா1 

பத9�திேய கி.�
 எ�பதா
. 

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

 

 சி,தி:பா ர��சி:பா� ேச�,திைமயா ல
பக�ைத: 

 ப,தி� திதய�தி0 பாவி:பா� - ெப,தி�த 

 சாேலாக மாதி: பயேனா�5� ச05�வா 

 Xேலாதி னா��கறிேவ ேநா�5.          15 

 

இ��
 அ�. 

 

இ - ' : சி,தி:பா� - இைறவைன இைடவிடா� சி,தி: பா�க'; ேச�,� - 

இைடவிடா� தியானி��, அ��சி:பா� - /ற
 ேப�
 அர�கழேல அ��சி:பா�க'; 

இைமயா1 - க� இைமகளா1, அ
பக�ைத ப,தி�� - க�கைள &@�ெகா��, 

இதய�தி1 - மன�தி1, பாவி:பா� - தியானி:பவ�க?�5 . ெப,தி�த சாேலாக
 ஆதி 

பய� ேநா�5 - மலக�மAகளா1 க.��ட சாேலாக
 9தலான பத 9�திகைள 

அைடதலாகிய பயமன ேநா�கா
; ச05�வா1 J1 ஓதினா��5 - ச05�ைவ அ��� 

அவ�வாயிலாக ஞானசாRதிரAகைள ஓதினவ�க?�5, அறிேவ ேநா�5 - ஞானேம 

ேநா�கமா
. 

 

சி,தி:பா� எ�ற� சாியாவா�களா(� தா
 ெச(�
 சிவ: பணிக' அைன�ைத�
 

சிவசி,தைனேயா� ெச(பவ�கைள; அவ� அைடவ� சாேலாகபதமா
; கிாியா 

வா�களா( ேச�,� அ��சி: பா� எ(�வ� சாமீப9�தியா
; க�கைள &@ 

இதய�தி1 தியானி: பவ�களாகிய ேயாகவா�க' எ(�வ� சாேலாக9�தியா
; 



28 

 

ஞான சாRதிர
 ஓதியவ� எ(�வ� சிவஞான:ேபறா
 எ�ப� க���. ேநா�க
 

என0பால� ேநா�5 என ஈ<ெக.� நி�ற�. J1. ஞான J1க'. 

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

 

 /ைரேய( ெசவிதா ரகமா: /5மா1 

 வைரேய ய�[D� மா�பB - �ைரேய 

 பதிபIெபா(: பாச�தி� ப�/ேத� வி��� 

 கதிேச��53 ச�மா��க� க0/.          16 

 

இ.பா, ஆகம�க1விேய ச�மா��க�க1வி எ�கி�ற�. 

 

இ-' : /ைர ஏ( ெசவி . தாரகமா /5
 - ெபா'ள1 ெபா�,திய ெசவிையேய 

வழியாக� ெகா�� /5
, வைரேய( அ�' JD� மா�/ - அளைவகைள: 

ெபா�,திய அ�' J1க ளாகிய சாRதிரAகளி� மா�பா
, அB�ைரேய - அ,த 

சாRதிர வசனAகேள, பதி பI ெபா( பாச�தி� ப�/ ேத� வி�� - பதி�
 பI�
 

ெபா(யாகிய பாச9மாகிய இவ0றி� ெபா��
 சிற:/மாகிய இய1/கைள� 

ெதளிய�ெச(�, சதி ேச��5
 ச�மா��க க0/ - பர9�திைய� ேச�:பி�5
 

ச�மா��க� க1வியா
 எ�றவா<. 

 

சிவாகம சாRதிரAக' ெசவி��ைள வழியாக: /5
 இய1பின. அB�ைரக' 

9:ெபா�ளிய1ைப விள�கி 9�திைய� ேச��5
 க1வியா
. 

 

/ைரேய ெசவி என: பாடAெகா�� ெசவி:/ைரேய என� ெசா1 நிைலமா0றி: 

ெபா�' ெகா'?த>
 உ��. பதி பI ேபா( பாச�தி� என:பாடAெகா��, பI, 

பதியினிட
 ெச�< பாசமாகிய இ�ளி� ப�ைப�
 ெதளிவி�� எ�< 

உைரேகாட>மா
. ச� மா��க
 தைலவ4
 தைலவி�மாயி�,� பர
ெபா�ேளா� 

கல�5
 ெநறி ஆதD� அத05 ஏ0ப� ச�மா��க�க1விைய� ச�மா��க� க0/' என 

அ�ளியவா<. 

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

 

 அறிவா >ண��தி யறியாைம நீ�கி: 

 ெப<மாேற ய��வித
 ேபரா - ம<மா0றி 

 யாவிேய )ச ன�விைனைய� கா.டாம0 
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 பாவிெய�பா� ச05�ேவா பா�.          17 

 

இ -பா , ச05�வி� இய1ைப உண���கி�ற�. 

 

இ-' : அறிவா1 உண��தி - தம� அLபவ ஞான�தா1 ைசவஞான�திற�கைள 

சீட4�5ண��தி, அறியாைம நீ�கி - அவ4�5 ஆணவ�தா1 விைள,த 

அறியாைமயாகிய இ�ைள: ேபா�கி, அ��வித
 ெப<மா< - சிவ�ேதா� 

இர�ட0ற நிைலைய அைட�
 வ�ண
, ேபரா ம< மா0றி - தி�வ�ளா ல�றி 

ேவ< ஒ�றா>
 நீAகாத ஆணவ�கைறயி� வD ைமைய மா0றி, ஈச� அ�விைன 

ைய - ஈசனா� இய0<
 அாிய அ�.கிாிையகைள, ஆவிேய கா.டாம1 - ஆ�மாவி� 

க�ண தாகேவ விளAகி� ேதா�<தைல� கா.டாம1, பாவி எ�பா� - மன�தி1 

தியானி��� ெகா' எ�பவ�க' , ச05�ேவா பா� - ச05� ஆவா�களா? நீ 

ஆரா(,� பா�:பாயாக எ�றவா<. 

 

ெப<மாேறய��வித:ேபாறா
 ம< மா0றி என: பாட
 ெகா' ளி� ெப< மா1 ேதய 

�வித:ேபறா
 ம<மா0றி என: பிாி�� அைடய: ெப<கி�ற மய�க9
 நீAக 

இைறவ4
 ஆ�மா�
 இர�டாயி��5
 நிைல ஆகிய 50ற�ைத�
 நீ�கி என: 

ெபா�' ேகாட>மா
. 

 

ஆவிேய - ஆவி�க�. ஈச� அ�விைன - இைறவ� ஆ�மா� க?�காக� க�ைண 

ெகா�� இய0<
 விைனகைள. பாவி - பாவைன ெச(. தா9
 க��, த
 

உைரயா>
 J1 உைரயா>
 ஆ�மா வி� அறியாைமைய அக0றி, 

அ��விதபாவைன அ�ளி�ெச(�, ப3சகி��திய
 ஒழி,த ஈச� ெதாழி1கைள 

ஆ�மாவினிடமாக� கா.�பவேர உ�ைம�5ரவராவா� எ�ப� க���. 

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

 

 உ�ைன� த4ைவ �யி��5யிைர �'ள��: 

 பி�னமற நி05மல: ெப0றிைய�3 - ெசா�ன 

 I�தி5� வா�5� Iவா4பவ ெமா�ற� 

 ெதாிவி:பா� ேதசிகனா(� ேத�.          18 
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இ - பா , ேதசிகராவா� யாவெரன� ெதாிவி�கி�ற�. 

 

இ - ' : உ�ைன - உயிராகிய உ�ைன�
, த4ைவ - உயி ��5 ஆதாரமாக 

இ��கிற உடைல�
, உயி��5 உயிைர - அைன� �யி��5
 உயிராக இ��கி�ற 

சிவ�ைத�
, உ' ள�� பி�னமற நி05
 மல:ெப0றிைய�
 - உயிாிடமாக 

அ��விதமா( நி05
 ஆணவமல�த�ைமைய�
, ெசா�ன I�தி - இைறவ� 

தி�வா(மல�,த�ளிய ேவத
, 5�வா�5 - தம� ஆசாாிய� தம�5 உபேதசி�த 

உபேதச
, Iவா4பவ
 - த� அ4பவ
, ஒ�ற� ெதாிவி:பா� - இைவெய1லா
 

ெபா�,த� ெதாிவி:பவைனேய , ேதசிகனா( ேத� - ஆசாாிய னாக� ேத� எ�றவா<. 

 

ெசா�ன எ�பத05 எ=வா( வ�வி�� உைர�க. உயி� ெம(3ஞான� 

தாPவிேனா� அ��விதமாயி��5
 எ�பதைன 'உயி��5யி�' எ�பதா>
, 

ஆணவ�ேதா� அ��விதமாயி��5
 நிைலயிைன 'உ'ள��: பி�னமற நி05
 

மல
' எ�பத>ை◌
 விள�கிய�ளியப@ 

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

 

 எA5 மறிவா ெய=,தசிவா ன,த�ைத� 

 தA5 நயன�தட�கி� தா� விழி�க: - பAக9ற� 

 க05 நி.ைட யா5A க�தியறி வா( நிைற,� 

 நி05 நி.ைட ய1லெவன நி1.          19 

 

இ - பா , உ�ைம நி.ைட இ�வா
 எ�கி�ற�. 

 

இ - ' : எA5
 அறிவா( எ=,த சிவான,த�ைத - எB விட��
 ஞான ெசாSபமா(� 

ேதா�றிய சிவான,த�ைத , தA5
 நயன�� அட�கி - க�ட ெபா�' ஒ�றிேலேய 

நிைல�� நி05
 க�P' அட�கி, தா� விழி�க: பAக9ற� க05
 நி.ைடயா5
 

- தா� விழி��:பா��க� Fசி நி05 ம� க0பெதா� நி.ைடயா
; க�தி அறிவா( 

நிைற,� நி05
 நி.ைடய1ல என - எ�ணி ஞானவ@வா( எA5
 நி05
 உ�ைம 

நி.ைடயாகா� எ�<, நி1 - உ�ைம நி.ைடயிேலேய உைற�� நி1 எ�றவா<. 
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எA5
 நிைற,த ச�வவியாபகமான சிவான,த�ைத ஞான ெசாSபமாக� க�தி அதி1 

நீ�கமற நிைற,� நி0பேத உ�ைம நி.ைடயா
. அAஙனம�றி அதைன� 

த
க�ணிலட�கி, விழி��: பா��க� FIகி�ற அ� க05 நி.ைடயா
. அதனா1 

சிவான,தா4 பவ
 சி�தியா�. ஆகேவ க05
 நி.ைடைய ஒழி��, நிைற,� நி05
 

நி.ைடயி1 நி0க எ�ற�ளியதா
. 

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

 

 அக�க� @ற,தா�� கறிவ1லா ெலா�<
 

 /க�த�க தி1ைலெய4
 ெபா0பா� - 9க�க 

 ணிைற�தா�ம0 ேறா�க�தி னீ@�ளா0 க�ைண 

 மைற�தா� ெசக�த3I வா�.          20 

 

இ -பா, அக�க� திற,தா��5
 /ற�க� திற,தா��5
 ேவ0<ைம விள�5கி�ற�. 

 

இ - ' : அக�க� திற,தா��5 - ஆ�மாவி� க�ணாகிய ஞானசி�தி எ(தினா��5 , 

அறி� அ1லா1 ஒ�<
 /க�த�க� இ1ைல - ஞானம�றி ேவெறா�<
 

/க�த�கதி1ைலயா
, எ4
 ெபா0பா1 - எ�கிற அழகா1, 9க�க� நிைற�தா� - 

9க� தி�க� க�பைட�தவ�களா(, ஓ� அக�தி� - ஓாிட�தி1, நீ� இ�ளா1 

க�ைண மைற�தா� - நீ�ட இ�ளாேல த
 க�ைண &@யவ�க', ெசக�� 

அ3Iவா� - பிரப3ச�ைத� க�� அ3Iபவ�க' ஆவா�க'; ஆகேவOரராகா� 

எ�பதா
 எ�றவா<. 

 

அக�க� - ஞான
. ஒளி ஒளிைய அறி�ம�ேபால ஞான
 ஞான�ைதேய அறி�
; 

இ�ைள அறியா�. ஓரக
 - ஓாிட
 ; தனி�த ஓாிட�தி1 எ�ப�. இ�ளா1 க�ைண 

மைற�தலாவ�, ஒளியான பிரப3ச�தி1 விழி�ேதயி�,� ப0ற0< 

இ��கமா.டாைம. எAேக ெசக
 த
ைம:ப0றிவி�ேமா எ�< அ3Iவா� ஆவ� 

எ�பதா
. 

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

 

 அக�திமிர� தாலாவி யாகமா(� தீய 

 ெசக��மய எா&��ைச ெச(யா - விக�தரைன: 

 ெப0றா� தA காயம�
 ேபரறிவா ெம(&��ைச 
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 �0றா� ெபா(� தீவிைனெய� ேறா�.          21 

 

இ - பா , ஞானசார�தி05
 க�மசாீர�தி059'ள ேவ0<ைம F<கி�ற�. 

 

இ - ' : அக�திமிர�தா1 - உயிாினிடமாக அநாதிேய ப0றி நி05
 ஆணவ 

இ�.டா1, ஆவி ஆகமா( - உயிேர உட லாக, தீய ெசக�� மயலா
 &��ைச ெச(யா 

- ெகா@ய பிரப3ச�தி1 மய�கமாகிற &��ைசைய அைடயா�. இக�� அரைன 

ெப0றா� த
 காயம�
 - இ
ைமயி1 சிவெப�மாைன அைட,தா�க' உட
/
. 

ேபரறிவா
 - ெபாியஞானமா
; &��ைச உ0றா� ெம( ெபா(� தீவிைன எ�< ஓ� - 

மயAகி யவர� உட1 நிைலய0ற தீவிைனவ@� எ�< �ணிவாயாக எ�றவா<. 

 

திமிர
 இ�' ஆணவ
 எ�பன ஒ�ெபா�.கிளவிக'. உயி� ஆணவ�ேச��ைகயா1 

உடெலனேவ க�த:ப.�, பிரப3சமயD0 ப.� &��சி�காம1, இ
ைமயிேலேய 

அரைன அறிய:ெப0றவ� களி� உட1 ஞான வ@வா
 : மயAகினா� உட1 க�ம 

உ�வா
 எ�ப� க���. 

 

ஆகமா(, &��ைச ெச(யா அரைன:ெப0றா� காய
 அறிவா
 என�F.�க. ெச(யா 

எ�ப� ஈ<ெக.ட எதி�மைற: ெபயெர�ச
. ெச(யாத காய
, அரைன:ெப0றா� 

காய
 என� தனி�தனிேய F.�க. பிரப3சேமாக�தி1 மயA5வா� 

ஆணவ�ேச��ைகயா1 உடேல உயி� எ�றி�:பா� எ�ப� 'அக�திமிர�தா1 ஆவி 

ஆக மா(' எ�றதா1 உண��த:ெப0ற�. 

- 

அரைன: ெப<தலாவ� அரைன� தைலவனாக, த
ைம உைடயவ னாக: ெப<த1. 

அAஙன
 ெப<த05
 ஆ�மா�க?�5� Iத,தர மி�ைமயி� இAஙன
 Fறிய�
 

உபசாரமா
. 

 

ேபரறி� - இ�,த நிைலயிேல எ1லாவ0ைற�ேம அறி,�(�
 சிவா Lபவ�தி05 

வாயிலான ஞான
. 

 

&��ைச உ0றா� ெம( என மா<க. ெபா(�தீவிைன எ�ற� த
 பயைன 

உயி�க?�5 Lக���மள�
 ெம(ேபால நி�<, ஊ.@� கழி�த�ட� 

நி1லாெதாழிதD�. 
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-------------------- 

 

 உைரேய யகவி�?� ெகா�கதிேர யாமா1 

 வைரயா ரறி�ைடேயா� மா�ைப: - பரஞான3 

 சாதி:பா �Aேக.ட1 சி,தைனைய� சா�,�மல3 

 ேசதி:பா ெர�ன� ெதளி.          22 

 

இ- பா , ஆசாாிய4பேதசேம ஆணவ3ேசதி:ப� எ�கி�ற�. 

 

இ-' : உைரேய - ஆசா4பேதச9
 ஆகம� ேக'வி�ேம, அக இ�?�5 - 

அறியாைமைய� ெச(கி�ற ஆணவமாகிய இ�?�5 , ஒ�கதிேர ஆ
 ஆ1 - ஒளி 

மி5,த Gாியனா
 ஆத லா1, வைர ஆ� அறி�ைடேயா� மா�ைப - மைலைய ஒ�த 

ஞானிய� மா.சிைமைய , பரஞான
 சாதி:பா�
 - எ1லா ஞான�தி4
 ேமலதாகிய 

பரஞான�ைத� சாதி�� ஒ=5 கி�றவ�க?
, ேக.ட1 - இைடவிடா� 

ேக.டலா>
, சி,தைனைய� சா�,� - சி�த�ைத� சா�,� நி�< சி,தைன 

ெச(தலா>
, மல
 ேசதி:பா� எ�ன ெதளி - ஆணவமல� கா.ைட ெவ.@ ஞான 

ஒளிைய� ெச(பவ�க' எ�< மாண வகேன நீ ெதளிவாயாக எ�றவா<. 

 

உைர - ஆகம�ேக'வி�
, ஆசாாியன4பவ உபேதச9மா
. ஒ�<, இைறவ� 

வா�காக நி�< வழிவ5:ப�; ம0ெறா�< அL பவ வா�காக நி�< அBவழியி1 

அைழ���ெச1வ�. அட�,த கா.@1 வழிெதாி,தா>
, இட� நீ�கி அைழ��� 

ெச1கிறவ4
, ேதைவயாத1ேபால உைரவைககளிர��
 உத�மா< அறிக. 

 

அக இ�ளாவ� உயிைர: ப0றி நி�< அத� வியாபக�ைத மைற�� நி05
 

அறியாைமைய: பய�5
 ஆணவ
; ெபா�' /ல: படா வ�ண
 மைற�5
 

இ�'ேபால� த�ைன�
 தைலவைன�
 கா.டாைமயா1 உவம ஆ5ெபயரா( 

ஆணவ�தி0காயி0<. 

 

உைர கதிரா
 எ�க. அட�,த கா.@ேல Gாிய கிரணAக' ஒBெவா� ப5தியி4
 

ஊ��வி�
 வைள,�
 ெச�< இ�ைள நீ�5த1ேபால, இ�வைக�ைரக?
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ஆ�மா�க?ைடய பாிபாக� தி05 ஏ0ப�ெச�< அறியாைம நீ�5
. உைர 

கதிராகேவ அதைன உைர:ேபாைர� சிவGாிய4
, ஞான Gாிய4மாக� ெகா'க. 

 

வைர ஆ� அறி�ைடேயா� - மைலைய ஒ�த அறி�ைடேயா�. மைல அள�கலாகா 

அள�
 ெபா�?
, �ள�கலாகா நிைல�
 ேதா0ற9
, வற:பி4
 வள,த�
 

வ�ைம�
 உைடய�. அ�ேபால, அறி� உைடேயா�
 அள�க 9@யாத 

அறிவிென1ைல�
, அதனா0 ெப< ெபா�?
, காலேதச நிக7�சிகளா1 விைள�
 

/�தறி�: /ய1க' கா1மாறி� I0றிய@�தா>
 அவ0றி0ெக1லா
 அைச,� 

ெகா�� காத மன�<தி�
, க�டாைர� கவ�
 ஈ�
 எ�:/மி1லாத ேதா0ற9
, 

உலகேம அறிவி�றி: பாைலயான கால��
 ஞானவள� ைத: ெபாழிகி�ற 

வ�ைம�
 உைடைமயா1 ஆசாாிய4�5 மைல ஒ:பாயி0<. 

 

வற:பி4
 வள,த,தைம�5 மAைகய��கரசியா�
 5ல�சிைற யா�,தவிர நா� 

9=�
 சம�ேவனி1 ெகா�� ெவ�:பிய கால� �� சிவஞான மைழைய: 

ெப(வி�த சிவஞானச
ப,த 9கிைல�
, திலகவதியாைர�தவிர ஏைனேயா� 

அைனவ�
 /றெநறி:/யDேல சி�கியகால�� மீ.ட தி�நா��கரசைர�
 ேநா�5க. 

 

பரஞான3 சாதி:பா�
 எ�ற உ
ைம உய��சிற:/. பாச பI ஞான9ைடேயா��ேக 

உபேதச9
 J>,ேதைவ; ஏைனேயா��5 அ��ைண அ�< எ�பாைர ம<��, 

பரஞான9ைடேயா��5
 வாசனாமல�தா1 வ�
 அறியாைம���; அத05 

ஆகமவசன9
, ஆசாாியவசன9
 இ�றியைமயாதன எ�< வ0/<�த உ
ைம 

ெகா��� ஓதிய�ள:ெப0ற�. 

 

ேக.ட1 சி,தைனைய� சா�,� - ேக.டலாகிய 9த0ெறாழிலா1 சி,தி��: பி�/ 

அத� வழிநி�< எ�றவைர, அLபவAக�� எ�க. அதனாலா
 பய� மல நீ�க
. 

 

ேசதி�த1 எ�ற ெசா1லா0றலா1 ஆணவ
 மர
 ேபால உ' வயிரமா( உ<தியான� 

எ�ப� உண��த:ெப0ற�. 

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

 

 ம4ேவ தி�நீ0ைற ம�4மா� ஞான� 

 த4ேவ தவி��க� தகாேத - �னேவ 



35 

 

 ய��மா றி�நீ றணிய வக> 

 ம��மா ெலனேவ மதி.          23 

 

இ -பா, சிவஞானிய�க.5
 சாதனAக' இ�றியைமயாதன எ�கி�ற�. 

 

இ - ' : ம4ேவ தி�நீ0ைற ம�4
 ஆ1 - ம,திர அர சாகிய சீப3சா�கரேம 

தி�நீ0ைற நிைல�களமாக� ெகா�� விளA5
 ஆதலா1, ஞான�த4ேவ தவி��க 

தகாேத - சிவ ஞான
 ெப0ேறாராயி4
 அதைன� தாி�காம1, தவி��த1 ஒ�ணா�, 

அ�' �னேவ - சிவன�ைள: ெபா�,�வத05 உப காரமா
, மா1 தி�நீ< அணிய - 

ெப�ைமயிைன�ைடய தி� நீ0<� சாதன�ைத� தாி�க, ம�' மா1 அக>
 எனேவ 

மதி - அறியாைமயாகிய மய�க
 நீA5
 எ�< அறிவாயாக எ�றவா<. 

 

ம4 - ம,திர
; ஈ�� சீப3சா�கர
. தி�நீ<
 சீப3சா�கர9
 

அAகாAகிபாவ
ேபால இைணபிாியாதன எ�ப� விள�க ம4ேவ தி�நீ0ைற 

ம�4
 எ�ற�. அஃதாவ� தி�நீ0ைற ெய���: Nச�ெதாடAகி� 'நா� 

மற�கி4
 ெசா1>
 நா நம�சிவாயேவ" என: NI,ெதாழிேலா� ெசபி�5
 

ெதாழி>
 உடனிக7த1. 

 

ஞான�த4 - ஞானசாீர
; 'சிவஞான� த4�ைடேயா�' எ�ற ஆ.சி�
 ேநா�5க. 

ஞான�த4�ைடேயா��5 அறியாைமயி�ைம யி�, அவ��5� தி�நீ<
 

க�@ைக�
 ம,திர9
 ேவ�டா எ�பாைர ம<��, அவ��5
 ெப�Aகாயமி�,த 

பா�ட
 ேபால வாதைன ஓெரா�கா1 தா�5
 ஆதD� அAஙன
 தா�காதப@� 

சாதனAக' ேவ��
 எ�பதா
. 

 

அ�' �ன என மா<க. ��ன எ�பத� ெதா5�த1 �ன; ெபா�,த எ�ப� 

ெபா�'. தி�நீறணிவதா1 அ�' வ,தைட�
; அைடயேவ ம�'மா1 அக>
 என� 

காரணகாாிய9ைற ேதா�ற அ�ளியவா<. 

 

அ�' மா1 ��ன ம�'மா1 அக>
 என�F.ட>
 ஒ�<. அ�?
 ஆ�மாைவ� 

த�மயமா�கி நி0றD� மாலாயி0< என> மா
; உபசாரவழ�5. ஒ�மா1 அைடய 

ஒ�மா1 அக>
 எ�ற நய9
 ேதா�<த1 கா�க. 
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------------------- 

 

 வ�ன90ற காய�ைத மா0றியறி ேவெய�ன� 

 த�ைன�0றா�� கி�பா5, தாPவற: - பி�ன90ற 

 ]னீ�ைம தானா �ண�
 ெபா( ம�க.5 

 வா( நீ ர9தா( வ�
.          24 

 

இ - பா. சிவஞானிய�, ேயாகிய� இவ�த
9' ேவ0<ைம இ� எ�கி�ற�. 

 

இ-' : வ�ன
 90ற காய�ைத மா0றி - எ=���க' 9தலான தி�ேமனிைய மா0றி, 

அறிேவ எ�ன த�ைன உ0றா��5 - ஞானேம இைறவ4ைடய உ�ைம� தி�ேமனி 

எ�< அைட,த சிவஞானிய��5, தாP இ�பாக பர
ெபா�ேள இ�பமாக 

அLபவ�தி05� கி.�
; அற பி�ன
 உ0ற ஊனீ�ைம தானா( உண�
 ெபா( 

ம�க.5 - மிக�
 ேவ<ப.ட உடD� த�ைமேய தானாக அறி,த Lபவி� கி�ற 

ெபா(யான அப�5வா�மா�க.5, வா( நீ� அ9தா( வ�
 - எ�சிேல அ9தாக 

அLபவ�தி05 வ�
 எ�றவா<. 

மிக�
 ேவ<:/�5வா�மாைரவ�
 எ�றவா< 

 

வ�ன
 - அகாராதி ^கார,தமான எ=���க'. 90ற - 9த�ைமயாக�ெகா�ட. 

வ�ன90ற காய
 - வ�ண��வாைவ 9தலாக�ெகா�� வ�கி�ற அ��வா�க' 

ஆ<மாகிய தி�ேமனி . இைறவ� அ��வா�கைளேய தி�ேமனியாக� ெகா�டவ� 

எ� பைத ேவதAக' F<
. இதைன, 

 

 '' அ��வா &��தியாக அைற5வ� எ�ைனெய�னி1 

 நி�தனா( நிைற,� அவ0றி� நீAகிடா நிைலைமயா4
 

 சி��ட� அசி�தி0ெக1லா
 ேச.@த� ஆதலா4
 

 ைவ�ததா
 அ��வா�
 வ@ெவன மைறக' எ1லா
 " 

 

எனவ�
 சி�தி� தி�வி��த�தா4
 ெதளிக. ஆகேவ அ��வா இைறவ05� 

தி�ேமனிெய�ற� உபசாரவழ�5 ஆதD� அதைன மா0றி ந,த
 க�ேமனி கழி�க 

வ,த க�ைணயாகிய ஞானேம வ@� எ�<ண�,� அ4பவி:பா��5, சிவேம 

அLபவ:ெபா�ளாக எ=,த�ளி, க�
ைப� ேதைன: பாைல� க.@ைய ஒ�தி��5
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ஆதலா1, தாPேவ இ�பா5
 எ�< விள�கிய�. ! அ
பலவாண 

ேதசிக&��திக' இ�தைகய அLபவ9ைடய சிவஞான�ெச1வ ராதD� ெதளி�
 

9ைறைய� ெதாிவி�த�ளினா�க'. 

 

கானைல நீெரன மதி�த மா�ேபால, உட0ற�ைமயாகிய சட ஞான�ைதேய பிரம
 

என மதி�� ஒ=5வா��5� சிவா 9த
 இ1ைல. தாக�தா>
 அறியாைமயா>
 

கான1 நீைர நாவா1 ந�கி ேம>
 தாக�ைத: ெப��கி�ெகா'?
 மா�ேபால, வா( 

நீராகிய எ�சிைலேய அ9தாக எ�ணி��(�� இ�ப
 வ0றி உழ1வ� எ�பதா
. 

வா( நீைர� சிவநீ� எ�ற1 ெபா(ய Lபவ
 எ�ப�. 

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

 

 அ�,�மன
 வாயா லக0றியற� ேகாைழ 

 தி�,தவ�' ேச�ெம43 ேசயா(: - ெபா�,�, 

 த4�ேகாைழ நீAகா� தாதனறி ஞான 

 9ன�ேகைழ ெய,நா ?<
.          25 

 

இ - பா , அLபவஞானமி1லா��5� சிவஞான
 சி�தியா� எ�கி�ற�. 

 

இ - ' : அ�,�
 மன
 - விஷயAகைள Lக�கி�ற மன�ைத, வாயா1 அக0றி - 

வாயாேல அடAக� ெச(ேதா
' எ�< நீ�கி, அற�ேகாைழ தி�,த - அறAகளி� 

உ'ள மாI நீAகி� , அ�' ேச�
 எ4
 ேசயா( - அ�' ெபா�,�
 எ�< 

ெசா1கி�ற ேச(ைம�க� உ'ளவேன! ெபா�,�
 த4 ேகாைழ நீAகா� - எ��த 

சாீரமாகிய 50ற
 உ�ைன வி.டகலாம1, தாத� அறி ஞான
 - வ'ளலாகிய 

சிவ�ைத யறி�
 ேபரறி�, ஏைழ - அறிவிDேய, உன�5 எ,நா' உ<
 - உன�5 

எ,நாளி0 ெபா�,�
 ெசா1வாயாக எ�றவா<. 

 

மன�ைத அக0றிவி.ேடா
. எ�< வாயா1 ம.�
 ெசா1D� ெகா��, ெச(�
 

க�மAகளி1 50றAக' நீAகினா1 தி�வ�' வ,தைட�
 எ�< 

கனா�கா�பவேன! உடலாகிய மாேயய9
, ப0<
 நீAகாதேபா� உன�5 

எAஙன
 சிவஞான:ேப<�டா
 எ�ப� க���. 

 



38 

 

அ�,�மன
 - ஞாேன,திாியAகைள வாயிலாக�ெகா�� /ல� களி0 ெச�<ப0றி: 

ேபாகAகைள� �(�கி�ற மன
. மன
 சடமா( ஆ�மாவி� உ.க�வியாக 

இ��தD� அ� தாேன அ�,�
 எ�ற� ேசாழ� 5திைரயாகிய ேகார
 ெவ�ற� 

எ�ப�ேபா1வ ெதா� உபசார
. 

 

வாயா1 அக0றி: பிராணாயாம�ைத 9ைற:ப@�ெச(யி� மன
 அடA5
. மன
 

பிராண வா�ேவா� ெந�Aகிய ெதாட�/ைடய�.. ''பிராண� மன�ெதா� ேபரா� 

அடAகி:, பிராண� இ��கி0 பிற: பிற:பி1ைல" "/ற:ப.ட வா�'' எ�ற 

தி�ம,திர: பாட1 கைள�ெகா�� பிராண� க.�:பட மன
 க.�:ப�
 எ�பைத 

அறிக. இAஙன�றி மன�ைத அக0றிேனா
 எ�< வா(�ெசா1 லா� ம.�
 நீ�கி 

 

அற�ேகாைழ - அற�தி�க�ணிக=
 50றAக'. ேகாைழ - 50ற
. அற
 

ெச(�Aகிாிையகளான பI /�ணியAக'. அத� க� நிக=
 ேகாைழக' - ெபா(, 

5றைள, க�3ெசா1 9தDயன�
, தியபய:பனவாக 9@�<வன�
. தி�,த - 

அ�50றAக' நீAகி: /�ணிய
 /�ணியேமயாக. அ�' ேச�
 - தி�வ�' 

கி.�
 ேசயா( - ேச(ைம�க� உ'ளா(. அ�' அைடவத05ாிய� ஞான 

வழிெய�ற ஒ�ேற எ�பதைனவி.�, வழிய1லா வழிைய:ப0றி� ெச1வதா1 

ேசயா( எ�ற�ளிய�. அ�றி, பி'ைள�த�ைம�ைடய வேன எ�< ேகாட>
 ஆ
. 

 

த4�ேகாைழ - உட
பாகிய 50ற
 : க�ம�ைத: /சி��� ெதாைல:பத0காக 

இைறவனா1 அ�ள:ப.ட த4, ஆ�மாைவ� தாேனயா�மா எ�கிறவைரயி1 

மய�கி நி0றலா4
, ேம>
 ஆகா மிய ச3சிதAகைள ஈ.@ நி0றலா4
, 

ப3சNதAகளி� காாியமா(, ச�த தா��களாகிய ஊ� 9தDயவ0றா1 ஆன 

இழிதைகைம �ைடைமயா4
 த4�ேகாைழ எ�ற�ளிய�. அ�ேகாைழ நீAகி�, 

ஆ�மா த�ைன�
 தைலவைன�
 உண�த0ேக�வாகிய சிவஞான� ைத� ேச�
. 

த4ேவ நா� எ�4
 ேகாைழ�தன�தா1 விைள,த அறியாைமயி��5
 வைரயி1 

ஞான
 எBவா< வ�
 எ�பதா
. தாத� - தாதா எ�4
 வடெசா1D� திாி/: 

வ'ள1 எ�ப� ெபா�'. 

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

 

 ெசக�திமிர, தீ��5
 வா� ெச1கதி�ேபா லாவி 

 யக�திமிர, தீ��5 ம�[1 - ப5�தறிய: 

 /�தியி1லா�� ெக1லா
 ெபா�ளா5A க�ண0றா 
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 ர�திக�டா0 ேபாெல� றறி.          26 

 

இ - பா , ெபா�ள1லவ0ைற: ெபா�ளாக�கா�ட1 Fடா� எ�கி�ற�. 

- 

இ - ' : ெசக�தி மிர
 தீ��5
 வா� ெச1 கதி�ேபா1 - பிரப3ச�தி1 உ'ள 

/றவி�ைள: ேபா�5
 வி�ணிDயA5
 Gாியைன:ேபால , ஆவி அக�திமிர
 

தீ��5
 அ�' J1 - உயிாினிடமாக விளA5
 ஆணவ இ�ைள:ேபா�5
 ஞான 

சா�திரAக', ப5�தறிய /�தி இ1லா��5 - ெம(�சமய
 இ�ெவன�
 ெபா�[1 

இைவெயன�
 ப5�தறிய அறி வ0றவ�க?�5, எ1லா
 ெபா�ளா5
 - 

ெபா�ள1லாதன எ1லா
 ெபா�ளாக� ேதா�<
, க� அ0றா� அ�தி 

க�டா0ேபா1 எ�< அறி - 5�ட� க�ட யாைனைய: ேபால எ�< அறிவாயாக 

எ�றவா<. 

 

அ�' J1 - ேவதசிவாகமAக' ; ெம(க�ட J1க'. ஆரண
 ஆகமAகைள 

அ�ளினா1 உ��ெகா�� காரண� அ�ளியன ஆதD� அ�' J1 என:ப.ட�. 

அகவி�ைள: ேபா�5தD� அ�' J1 Gாியனா
. 

 

ப5�தறித1 - இ� ெகா'ள�த5
 ெம(�சமய
 என�
, இைவ ெபா�' J1க' 

என�
 அறி,� அத�ப@ ஒ=5த1. 

 

ெபா�' - ெச
ெபா�'. ெபா�ள1லவ0ைற: ெபா�' எ�< உண�
 ம�ளானா
 

மாணா:பிற:பாதD� /�தியி1லா��5 எ1 லா
 ெபா�ளா5
' எ�< இக7�சி 

ேதா�ற அ�ளிய�. அத0 5வைம க�ண0றா� அ�திக�டா0ேபா1 எ�ப� . 

யாைனைய� தடவி:பா��த பிறவி�5�ட�க' தா
 தா
 க�ட கா1, வா1, �தி 

9தDயவ0ைறேய யாைனயி� 9= உ�வ
 எ�< மயAகினா0ேபால, பத9�தியி1 

நி0பாைர�
 இ�மல
 9
மல9ைடயாைர�
 இைற ெய�< உண�த1, எ1லா
 

ெபா�' எ�<ண�தலா
. 

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

 

 ந�மா��க ந05ரேவா� நா.� ம� [ேனா�கி� 

 ச�மா��க சி�திெயன� தா4ைர�ேத� - /�மா��க 

 ம0றா� த, ெந3ச� த9தா53 ெசகமா��க
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 ெப0றா�� கி�ேபத மா
.         27 

 

இ - பா , வழி�
, ெபய�
 உண���கி�ற�. 

 

இ - ' : ந�மா��க ந05ரேவா� நா.�
 அ�' J1 ேநா�கி - ந1ல 

விதி9ைறகைள�க�ட ந1லாசிாிய�க' நிைல நா.@ய ேவதசிவாகம J1கைள 

ஆரா(,�, ச�மா��க சி�தி ெயன உைர�ேத� - ச�மா��க சி�தி எ�4
 இ,த 

Jைல யா� ெசா�ேன� : /�மா��க
 அ0றா� த
 ெந3ச�� அ9தா5
 - இ,J1 

/�ெனறியதனி0 ெச1லாத /�ணி ய�த
 மன�தி05 அ9�ேபால 

இனிைமத�வதா
; ெசக மா��க
 ெப0றா��5 இ� ேபதமா
 - பிரப3செநறியி1 

ஒ.@ வா7வா�க.5 இ� ேவ<பாடாக� ேதா�<வதா
 எ�றவா<. 

 

ந1லாசிாிய� அ�ளி�ெச(த J1களி� வழிேய ெச(ய:ப.ட ச�மா��கசி�தியா� 

எ�4
 இ,J1, /�மா��க
 ெபா�,தா தா��5 அ9தமா
 : பிரப3சமா��க�தி1 

உழ>வா��5 ேவ< ப.�� ேதா�<வதா
 எ�ப� க���. 

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

 

 காயெமன� 5'ளடAக� காதD�த யா� க�ைண 

 ேநய நீ யாயடAகி நி0பத4� - காயநி.ைட ைவ�தா( 

 சிவஞான வாாிய�� ம1ேலேற 

 ய�தா நம�சிவா யா.          28 

 

இ - பா , ஆசாாிய� தம�5 நி.ைடய�ளியைத விய,த�. 

 

இ-' : சிவஞானவாாிய�' ம1ேலேற - சிவஞான�கடைல அ@ேய4�5 அ�ளிய 

வள
 ெபா�,திய ஏ<ேபா1பவேர! அ�தா - ஞான�த,ைதேய! நம�சிவாயா - 

நம�சிவாய&��தி கேள! காய
 என�5' அடAக காதD�த யா� - உட>�5' யா� 

அடAகா� என�5' காய
 அடAக வி�
பிய யா�, க�ைண ேநய
 நீயா( அடAகி 

நி0பத4�5 - க�ைணேய வ@வா( அறிய:ப�ெபா�ளாய ேதவாீராக அ@ேய� 

அடAகி நி0பத05, ஆய - ெபா�,திய, நி.ைட ைவ�தா( - நி.ைட யி1 அ@ேயைன 

ைவ�தா( எ�றவா<. 
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மாைய�5' யானாகா�, மாைய என�5' அடAகியி��க வி�
பிய யா� 

சிவபர
ெபா�ளி� அக�டாகாரவியாபக��' த�ெசயல0<� தாம0< நி05
 

வ�ண
 நி.ைடைய உபேதசி�� அத4' அ@ேயைன நிைல�� நி0கைவ�த 

நி�க�ைணயி�,தப@ இ� எ�ப� க���. 

---------- 

 ச�மா��க சி�திெயன� சா0<மி� பாென.ைட: 

 /�மா��க3 ெச�ேறா��5: ேபா�கினா - ன�மா��கA 

 கா.டா வ��ைறயி0 க�ண
 பலவாண� 

 றா.டா மைரெயன�5� த,�.          29 

 

இ - பா, அ
பலவாண ேதசிக� அ�ைள விய,த�. 

 

இ - ' : ந�மா��க
 கா.� ஆவ� �ைறயி1 - த�ைன அைட,தா��5 

ந�ெனறிய�?
 தி�வாவ��ைறெய�4
 ேகா9�தி/ர�திேல, க� 

அ
பலவாண� - க�ேபா>
 அ
பலவாண ேதசிக&��திக', தா' தாமைர என�5 

த,� - தி�வ@�தாமைரகைள அ@ேய05 அ�ளி, ச�மா��க சி�தி என சா0<
 

இ�பா� எ.ைட - ச�மா��கசி�தியா� என: ெப<
 இ�ப�ெத.� ெவ�பா� 

ெகா�ட இBவ�[ைல. /�மா��க
 ெச�ேறா��5 - /ற�சமய ெநறியினி�<
 

அக� சமய
 சா�,ேதா�க?�5, ேபா�கினா� - அ�ளி�ெச(தன� எ�றவா<. 

/�மா��க
 ெச�ேறா� எ�ற� /ற�சமயெநறி�க� ெச�ற வ��5 என: ெபா�' 

ெகா'ளி� அ,திகாாிக.5 இ,Jலா0 பயனி1ைலயாதD� அ:ெபா�' 

ெபா�,தாைம�ண�க. ஆதலா1 ஐ,தாவ� விாி�� நீ�க:ெபா�' ெகா'க. 

 

க�ெணா�த அ
பலவாண� எ�றத0ேக0ப, ேபா�கினா� என 9@/ 

வழAகினா�க'. ேபா�5த1 - ெச>��த1. தி��க�ேணா�5 த1. க� ெச(வ� 

கா.�
 உபகார
 . ஆசாாிய4
 காண� க�ணிைன� க�� கா.�பவனாதD� 

இAஙன
 Fறினா�க'. தா.டாமைர என�5� த,� - தி�வ@ G.�தலாகிய 

பாிசதீ.ைச ெச(�. பாிசேவதியினா1 இ�
/ ெபா�னான� ேபால, எ�ைன மல 

மக0றி ஆ.ெகா�� என சீப3சா�கர ேதசிக� வழிவ,த அ
பல வாணேதசிக� 

தன�5� ெச(த உதவிைய விய,த�. 

 

ச�மா��க சி�தியா� +/றி/0ச�மா��க சி�தியா� +/றி/0ச�மா��க சி�தியா� +/றி/0ச�மா��க சி�தியா� +/றி/0....    

------------------ 
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ப�டாரசா�திர
ப�டாரசா�திர
ப�டாரசா�திர
ப�டாரசா�திர
    

 

 ''தரசமய� தசகாாியAக� &�< 

 ச�மா��க சி�திசிவா� சிரம� ேத0ற
 

 பரசமய: ப0ெறாழிபஃெறாைட க� &�< 

 பக�3சி� தா,தசிகா மணிய ெதா�< 

 9ரசைமய� சி�தா,த �பாய நி.ைட 

 9ய1 நி.ைட விள�59ப ேதச ெவ�பா 

 அரசமய� ததிசயைம, ெத=�தி� மாைல 

 அ�ட�ெம(: ப�டார J1களாேம'' 

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

2. 2. 2. 2. சிவா�சிரம�சிவா�சிரம�சிவா�சிரம�சிவா�சிரம�ெதளி�ெதளி�ெதளி�ெதளி�    

    

கா,)கா,)கா,)கா,)    

 தி�வா வ� �ைறயி0 ேறேவ ய@ேய0 

 ெகா�வா விைனமா ெலா�வ� - 5�வா(� 

 திர'வா யற�தி� சிற,தவினா �0ேற 

 ன�'வா( நம�சிவா யா.          1 

 

இ-' : தி�வாவ��ைறயி1 ேதேவ - தி�வாவ��ைறயி1 எ=,த�ளியி��5
 

மாசிலாமணி:ெப�மாேன!. அ@ேய05 ஒ�வா விைன மா1 ஒ�வ - அ@ேய4�5 

ேவெறா�றா4
 நீAகாத க�மமாகிய மய�க
 நீAக, 5�வா( திர'வா( - 

5�வாக� தி�ேமனி ெகா�� - எ=,த�'வாயாக; நம�சி வாயா - 

சீப3சா�கர&��திகேள , அற�தி� சிற,த வினா �0ேற� - அறAக?. 

சிற,தனவ0ைற� ேதவாீைர வினாவி யறிய>0ேற� , அ�'வா( - 

அ�ளி�ெச(Oராக எ�றவா<. 

 

தி�வாவ��ைற�க�ணி�,�, அ@ேய4ைடய விைனமய�5 ஒழிய� 5�வாக 

எ=,த�ளிய சீப3சா�கர&��திேய! அற�தி0 சிற,தவ0ைற வினாவியறிய>0ேற�; 

அவ0ைற அ@ேய05 அ�ளி� ெச(Oராக எ�ப� க���. 
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----....    

 

 வ�க�ம பாக��5 மாயமற ேநா�5� 

 த�மலபா க��5,தா ெனா�றா - நி�மலமா, 

 தீ�ைகெயா� நா�கா3 சிற:Kச� பாகமிர� 

 டா�5வெதB வாறா மைற.          2 

 

இ - பா , க�மபாிபாக90றவ��5
, மலபாிபாக90றவ��5
 தீ�ைக ஒ�றாக�
 

பாிபாக
 ேவ<ப�வாேன� எ�கி�ற�. 

 

இ - ' : வ�க�
 பாக��5
 - ெபா�,திய க�மபாிபாக 9ைடய உலக��5
, மாய
 

அற ேநா�5த�
 மலபாக��5
 - அறியாைம நீAக ஞான ேநா�கிைன�த�
 

மலபாிபாக9ைட யா��5
, ஒ�றா
 நி�மலமா
 தீ�ைக - ஒ�றா�
 மலவDைம 

வா.�வதா�9'ள தீ�ைக, ஒ� நா�கா
 - சமய
 விேசட
 நி�வாண
 அபிேடக
 

என நா�கா
, சிற:/ ஈச� பாக
 இர�டா�5வ� எBவாறா
 அைற - சிற:பாக 

இைறவ� ப�கD1, இைவ இர��
 அைடவி:ப� எBவாறா
 நீ ெசா1>வாயாக 

எ�றவா<. 

 

க�மபாக� - பிரார�தக�ம�ைத Lக�,�
 வDவா.@�
 ஆகாமிய ச3சிதAகைள 

இைறய�ளா1 வில�கி�
 பாிபாக
 உ<� திய அ@யா�க' . மலபாக� - க�மமல9
 

மாயாமல9
 அகல, ஆணவமல�தி� வD5�ற மலபாிபாக
 ெப0ற ெபாிேயா�. 

இவ� க' இ�வ�
 பாியாக விேசட�தா1 ேவறாவ� ஆதD� இவ� க?�5� 

ெச(ய:ப�
 தீ�ைக�
 ேவறாகேவ இ��த1 ேவ��
; அAஙனமி�றி 

ஒேரவைகயாக , தீ�ைக நா�காக அைம,த�: இைவ இர��
 சிற:பாக ஈச�பாக
 

ஆ�5வ� எ:ப@: ெபா�,� வதா
 என ஐய
 எ=,த�; அதைனேய 

வினாவியவா<. சிற:/ இர�� ஈச�பாகமா�5வ� எBவாறா
 அைற என: பிாி��� 

F.�க. . 

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

 

 ெச(� 9லக த�மிணி�53 ேச�சிவமா 

 �(�3 சிவத�ம ெவா�மணி�5 - ெம(�றேவ 

 பா�3 சமயாதி: ப�ெபா�றா ந0ற�ம 
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 மாவ�ெவ� ேபத மைற.          3 

 

இ-பா, த�ம
 இர�டாவேத� எ�கி�ற�. 

 

இ-' : ெச(�
 உலகத�மிணி�5
 - விைனகைள� ெச( கி�ற உலகத�மிணி�5
, 

ேச� சிவமா( உ(�
 சிவத�
 ஒ�மணி�5
 - அைடய:ப�கி�ற சிவமாக 

மலAகளினீAகி உ(�
 சிவத�மிணி�5
, ெம(�றேவ பா�
 சமயா�தி: ப�/ 

ஒ�றா - உ�ைமயாக ேம0ெகா'ள:ப�கி�ற சமயாதி தீ�ைகக' ஒ�றாக, 

ந0ற�ம
 ேபதமாவ� எ� அைற - ந1ல த�மAக' ம.�
 ேவ<ப�வ� எ�ன 

பய�க�தியா
 அறிவி�த�'க எ�றவா<. 

 

உலகத�மிணியாவ� அத�மமா�திைர I�திெச(�
 தீ�ைக. இ�ேவ ெபௗதிக 

தீ�ைக என:ப�வ�. இ� ெபௗதிக:பிரமசாாி க.5
. இ1வா7வா��5
, 

வான:பிர�த��5
 ெச(ய:ப�வ�. ெபௗதிக: பிரமசாாியாவா� 5றி�த கால
 

வைரயி0 பிரமசாிய விரத
 9@�� இ1லற�தி0ெச1ேவா�. இ1வா7வா� ெபௗதிக 

பிரமசாிய
 9@��, இ1லற�தி0/�ேகா�. வான:பிர�த� இ1 லற�தி�,� 

ம�கெளா� மகி7,� மைனயற
 கா�� மி�ககாம�� ேவ.ைக தீ�,�ழி , 

சிவஞான:ேப0றி0ேக�வாகிய தவ
 விரத
 - இைவகைள ேம0ெகா��, 

ேமனிைலயாகிய �றைவ�
, ஞான� ைத�
 5றி�ேகாளாக�ெகா��, மைனவி 

வழிபா� ெச(யேவ4
, மைனவிைய ம�கெளா� வி.ேட4
 வன�தி0/5,� 

வசி:ேபா�. - இ
&வ�ேம உலகத�மிணிதீ�ைக�5 உாிய�. 

 

சிவத�மிணிதீ�ைக ைந.@க:பிரமசாாிக.5
, �றேவா��5
 உாிய�. த�ம9
 

அத�ம9மாகிய எ1லா�க�மAகைள�
 I�தி ெச(�
 தீ�ைக. இ� ைந.@ 

கதீ�ைக என�
 ப�
. ைந.@க: பிரமசாாியாவா� மரணா,த
 பிரமசாிய விரத
 

N�� ெகா�ேடா�. இவ4�5 அAகிேவ.ட1 9தDய க�மAக' உ��. 

அதனா1 ஒேராவழி மன3சD�5மாயி� ஆசாாிய� அ4மதி ெப0< ைந.@க, 

�ற,� இ1லற�தி0 ேசற>
 ஒேராவழி�F�
. �றேவா� எ1லா� க�மAகைள�
 

வி.டவ�க'. இவ�க?�ேக சிற:பாக ைந.@க தீ�ைகயாகிய சிவத�மிணி 

உாியதா5
. 
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சிவத�மிணிதீ�ைக ெப0றா� பாச^ய
 ெப0<, சிவமாகேவ விளA5வராதD� 

'சிவமா( உ(�
 சிவத�மா�மணி' எ�ற�ளி ய�. சிவத�மிணி உலகத�மிணி 

ெய�பன தீ�ைககைள�
 தீ�ைக ெப0ற ெம(3ஞானியைர�
 விள�5
. இட
 

ேநா�கி�ெகா'க. 

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

 

 அ4�கிரக, தீ�ைக� கதிகார மீைக 

 ம4�கிரக�� காமா<
 ைவ�தா( --தனி��றேவா 

 @1ல3 சாியா மிைச,தெதாழி லா��காம3 

 ெசா1>வெத� ேபதமதா(� ெசா1.          4 

 

இ - பா , �றவி�5'ள சிற:பிய1/ F<கி�ற�. 

 

இ-' : அ4�கிரக
 தீ�ைக�5 அதிகார
 ஈைக - த
 மிட
 வ,தைட,த 

ப�5வ�களான சீட�க.5� க�ைண வழA 5த1 தீ.ைச ெச(கி�ற அதிகார
 

உபேதசமாகிய ெகாைட இைவகைள, ம4 கிரக��5
 ஆமா< ைவ�தா( - நிைலேப 

<ைடய கி�கRத�க.5
 ெபா�,�மா< அ4�கிரகி�தைன, தனி �றேவா� 

இ1ல
 காம
 சாியா மிைச,த ெதாழிலா��5 தனி�த �றேவா� இ1ல�திேலயி�,� 

காமெவா=�க�தி1 ஈ�படாத ேமலான பதி /�ணிய
 ெச(வா�களாகிய அவ� 

க?�5, ேபதமதா( ெசா1>வ� எ� ெசா1 - ேவ<பாடாக 

அைம,த� யாெத�< ெசா1>வாயாக எ�றவா<. 

 

அ4�கிரக
 - சீட�களிட��� ெச(ய:ெப<
 க�ைண. தீ� ைக�5 அதிகார
 - 

தீ.ைச ெச(த05ாிய அதிகார
. அதாவ� ஆசாாிய��வ
. ம4 கிரக� - ம�4 

கிரக�: நிைலெப0ற இ1லற� தா�. தனி��ற� - அக:ப0< /ற:ப0< இைவகைள 

வி�தேலா�, அ�கினிகாாிய
 9தDயவ0ைற�
 �ற�த1 . மிைச,த - ேமலான. 

மிைச - ேம1. இ1ல
 காம
 சாியா என� F.@, இ1ல�திD�,� காம 

ஒ=�கி0றிைள�காத என: ெபா�' ெகா'க. இ1லற�தா��5
 

�றவற�தா��5
 தீ.சாதிகார
, உபேதச
 9தDயவ0றி1 அதி கார
 உ�ெடனி1, 

�றவற�தா��5'ள ஏ0றெம�ன இய
/க எ�பதா
. 

------------ 
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 தீ�ைக ெசப
 Nைச தியானம� [ேலாத 

 E�கி: பிற��5 9ைர�தி�த - ேனா�கி0 

 <றவி1 லற��3 ெசா>மா��க ெமா�றா 

 மறமிர�ேட னாமா றைற.          5 

 

இ��
 அ�. 

 

இ-' : தீ�ைக ெசப
 Nைச தியான
 அ�' J1 ஓத1 ஊ�கி: பிற��5
 

உைர�தி�த1 - தீ.ைச ெசப
 Nைச தியான
 சிவாகமபடன
 ஊ�க9<�தி: 

பிற��5
 ஞானசாRதிரAகைள: பயி0<வி�த1 ஆகிய இைவகைள, ேநா� கி� - 

ஆரா�மிட��, �ற� இ1லற��
 ெசா>
 மா��க
 ஒ�றா
 - �றவற
 இ1லற
 

ஆகிய இர�ட05
 ெசா1 >
 ெநறி ஒ�றா
; அAஙன
 இ�,�
, அற
 இர�� 

ஆமா< ஏ� அைற - இ1லற
 �றவற
 என அற
 இர�� வைக:ப�வ� ஏ� 

அ�ளி�ெச(வாயாக எ�றவா<. 

 

தீ�ைக எ�ப� தீ^ா எ�பத� திாி/. தீ -- ெகா�:ப�. ^ா - ெக�:ப�. 

/�தி9�திகைள�ெகா���: பாச�ைத� ெக�: ப� எ�4
 காரண
ப0றி வ,த 

ெபய�. இ�ேவ ைசவாகமAகைள ஓத�
, ைசவாசாரAகைள அ4.@�க�
 

அதிகார
 அளி:ப�. இ�தி�ைக நிராதார
, சாதார
 என இ�வைக:ப�
, அவ0<' 

நிராதாரமாவ� வி3ஞானகல�, பிரளயாகலராகிய ஆ�மா�க?� 5� தீவிர
, 

தீவிரதர
 எ�4
 இ�வைக� ச�திநிபாத�தா1 ஆசாாியைன அதி.@�� நி1லாம1, 

இைறவேன உயி��5யிரா( நி�<
, சதாசிவ&��தியா( எ=,த�ளிவ,�
 

ெச(ய:ப�வ�. சாதாரதீ�ைகயாவ� சகல��5 இ:Nமியி1 ஆசாாியைன 

அதி.@�� நி�< ெச(ய:ப�வ�. இ� நா1வைக� ச�திநிபாத�தா1, தி.ைச 9த1 

பலவைக:ப�
. அவ0<' 5�டம�டலA வ: பற�ேதயி.�� ெச(ய:ப�வதாகிய 

ஔ�திாி சிற,த�. அ� 

நி�:Kச
 என இ�வைக:ப�
. அவ0றி� விாிைவெய1லா
 ப�ததிகளி>
, 

சிவாகமAகளி>
 ேத�க. 

 

ெசய
 - ஜப
 : சீப3சா�கர�ைத எ�Pத1. ெசப
 மான சிக
. வாசிக
 என 

இ�வைக:ப�
. வாசிக
 த�காதி05 ம.�
 ேக:ப�
, பிற�காதி05� ேக.ப�
 

என இ�வைக:ப�
. இவ0 பிற�காதி05� ேக.க� ெசபி:பைத�கா.@>
 த� 
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காதி05 ம.�
 ேக.க�ெசயி:ப� ேமலான தா
. அதனி4
 ேமலான� மானசிக 

ஜப
. 

 

Nைச : ஐவைக�I�தி�
 அைம�� இைறவைன உ'?
 /ற
/
 Nசைன ெச(த1. 

உ.Nைச - அ,த�யாகNைச. /ற:Nைச - ெவளிேய சிவDAக
 ச,தன
 

9தDயவ0றி1 சிவ�ைத�தாபி��: Nசி:ப�. 

 

தியான
 : Nைசெகா�ட ெப�மாைன இதய�தாமைரயி1 எ=, த�?வி�� 

இைடவிடா� எ�Pத1. அ�' J1 - ஆ�மா�க' அறி,� கைட�ேத00ெபா�.� 

இைறவ� க�ைணயா1 அ�ளி� ெச(த சிவாகம J1க'. ஊ�கி , ஊ�க9<�தி . 

பிற��5
 உைர� தி�த1 - பாிபாக9ைடய பிற��5
 ஞானசா�திரAகைள 

ஓ�வி�த1. ேநா�கி� - ஆரா�மிட��. 

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

 

 மலமகல� தீ�ைக வ�வி:பா( நா�கா 

 யிலமக> வா��5மில� ேதா��5
 - /லமிலைர 

 வி.டறிவி0 ேறசிக�பா� ேம�ெகன Jேலாத: 

 ப.டெத�ைன )சா பக�          6 

 

இ - பா , இ�வைக அற�தின�க?�5
 தீ.ைசெபற� ேதசிக� எ0<�5 எ�கி�ற�. 

 

இ - ' : இல
 அக>வா��5
 - இ1ல�ைதவி.� அக�< ெச�ற �றவிக?�5
, 

இல�ேதா��5
 - இ1ல�தி1 மைனவி ேயா� F@வா7கி�ற கி�கRத��5
, மல
 

அகல தகைக நா�கா( வ�வி:பா( - மலமாயா க�மAக' நீAக� சமய
 

விேசட
 நி�வாண
 அபிேடக
 என� தீ.ைசக' நா�காக வர�ெச(வா(; 

அAஙனமாக�
, J1 - சிவாகமAகளி1, /ல
 இலைரவி.� - அறிவ0றவ�கைள 

நீ�கி, அறிவி� ேதசிக� பா1 - சிவஞானியராகிய ஆசாாிய�களிட��, ேம�� என - 

அைடக எ�<, ஓத:ப.ட� எ�ைன - ெசா1ல:ப.ட� எ�ைன! ஈசா பக� - 

கட�ேள ெசா1Dய�?வாயாக எ�றவா<. 

 

ேதவாீேர. ஆ�மா�க?ைடய மலக� மAகைள வா.�வத0காக நா1வைக� 

தீ�ைககைள அ�ளி�ெச(தி�,�
, ேதவாீ� அ�ளி� ெச(த J1க' 5�ைவ அைடக 
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என� Fறிய� ஏ� எ�ப� க���. அகல எ�ற� வDெகட எ�றதா
; மல
 

நி�தியமாதD� இல
 எ�ப� ெதா5�த1 விகார
. /லமிலைர வி.� எ�ற� 

அச05�ைவ அக0றி எ�றதா
. அச05�வாவா�,' 

 

 ''உண�ெவா� றிலா&ட 4�ைமேயா ராேதா� 

 கPவி�றி ேவதா கமெநறி காணா� 

 பணிெவா� றிலாேதா� பர நி,ைத ெச(ேவா� 

 அPவி� 5ண�ேதா� அச05� வாேம" 

 

 'ஆமா றறியா ேதா� &டன தி&ட�. 

 காமாதி நீAகர� கலதி கலதிக. 

 காமாற ச�தறி வி:ேபா னறிவிேலா� 

 ேகாமா னலச� தா5A 5ரவேன " 

 

 ''5�ட��5� ேகா1கா.@� ெச1>A 5�ட� 

 9ர?
 பழA5ழி O7வரா 9�பி� 

 5�ட�
 O7வரா 9�பி� னறேவ 

 5�ட�
 O7வா� 5�டேரா டாகிேய" 

 

எ�< தி�ம,திர�தி1 ெசா1ல:ப.ட இய1/ைடேயா�. அறிவி� ேதசிக� - 

ஞானாசாாிய�; ச05�. இவர� இய1ைப , 

 

 "தாட, தளி�5, தைலவேன ச05� 

 தாட,� த�ைன யறிய� தரவ1ேலா� 

 தாட,� த��வா தீத��� சா�சீவ� 

 தாட,� பாச, தணி�5 மவ�ச�ேத'' 

 

 “பாச�ைத நீ�கி: பரேனா� த�ைன�
 

 ேநச�� நா@ மலமற நீ�5ேவா� 

 ஆச0ற ச05� வாேவா ரறிவ0<: 

 Nச0 கிரA5ேவா� ேபாத� 5�வ�ேற '' 
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 " பாிசன ேவதி பாிசி�த ெத1லா
 

 வாிைச த�
 ெபா� வைகயா5 மாேபா1 

 5�பாி சி�த 5வலய ெம1லா, 

 திாிமல, தீ�,� சிவகதி யாேம" 

 

எனவ�
 தி�ம,திரAகளா� உண�க. 

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

 

 ேபாகி விர�த� ெபா�வா(� சமயாதி 

 யா5மபி ேடகா,த மாதாி��, - ேதகமா 

 ம,திய�தி1 ேயாசைனக ெளா�றா மறமிர�டா(: 

 /,தி�0ற ேததா
 /க1.          8 

 

இ��
 அ�. 

 

இ - ' : ேபாகி விர�த� ெபா�வா( - ேபாகியாகிய கி� கRத��5
 விர�தராகிய 

�றவற�ேதா��5
 ெபா�வாகிய , சமயாதி ஆ5
 அபிேடகா,த
 ஆதாி��
 - சமய 

தீ.ைச 9த1 அRதிராபிேஷக
வைர உ'ள தீ.ைசகைள ஆதாி��
, ேதகமா
 

அ,திய�தி1 ேயாசைனக' ஒ�றா
 - உட1 அழிவ தாகிய இ<தியிேல 

இைறவேனா� இர�டற�கல�தலாகிய ஒ�ேற பயனா
; அAஙனமாக�
, அற
 

இர�டா( /,தி �0ற� ஏதா
 /க1 - அறAக' இ�வைகயாக� தி��ள
 ப0றிய� 

எ�னபய�க�திேயா /க1வாயாக எ�றவா<. 

 

ேபாகி - ஐ
/ல இ�பAகைள ஆர��(���ெகா�ேட ைசவா சார9
 சீல9
 

தவறாதவ�க'. விர�த� - இ�வைக: ப0ைற�
 90ற� �ற,தவ�க'. 

இBவி�வ��5
 நா1வைக� தீ�ைகக?
 ஏகா,த�தி1 அவ�க' அைட�
 

9�திக?
 ஒ�றாக இ��க�
 இ1லற
 �றவற
 எ�ற ேவ<பா� எத05 எ�ப� 

க���. 

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

 

 ஓதினிய Jைல �ண�,�
 பிற��5ைர�� 

 ேமதினியி0 றீ�ைக விாி�தளி��, - தீதினிைம 

 �0றா ரறிேவா �றாஅ �லகதைன 
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 ய0றா ரறிேவா வைற.          8 

 

இ -பா , இ�வைக அற�தின�க?' எவரறி� உய�,த� எ�கிற� . 

 

இ - ' : ஓ� இனிய Jைல உண�,�
 - ஓ�த05 இனிய J1களாகிய 

சிவாகமAகைள அறி,�
, பிற��5 உைர��
 - அ,J1கைள ஞானதாக9ைடய 

ந�மாணா�க��5 விாி��� ெசா1D�
, ேமதினியி1 தீ�ைக விாி�� அளி��
 - 

உலகி1 தீ.ைசகைள:ப0றிய விதிகைள விாி�� அ,த விதிகளி�ப@ பாிபாக90ற 

மாணா�க�க?�5 அளி��
, தீ� இனிைம உ0றா� அறிேவா - ��ப இ�பAகைள 

அைட,தவ� அறிேவா, உறா� உலகதைன அ0றா� அறிேவா - அ���ப 

இ�பAகைள அைடயாம1 உலக இ�ப�ைதேய அ0றாராகிய �றவிக' ஞானேமா, 

அைற - ேமலான� எ� எ�< அறிவி:பாயாக எ�றவா<. 

 

உணரா� உலகதைன என�
 பாட
. தீ� இனிைம உ0றா� - ��ப இ�பAகைள 

அறி,� Lக�பவ�களாகிய இ�விைனெயா:/ வர:ெபறாதவ�க' : எ�ற� 

ேபாகிகைள. உறா� உலகதைன அ0றா�. இ�ப��பAகைள உறாம1 உலகியைல� 

கட,� நி0கி�ற, இ�விைன ெயா:/
 மலபாிபாக9
 ெப0ற ெம(3ஞானிக'. 

இதனா1 ெம(3 ஞானிய� அறிேவ சிற,தெத�< 5றி:பி�தவா<. 

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

 

 வ,தைனயா ெலா�றா ம��மர� பா>0ற 

 சி,தைனயா0 ேபதெமன� ெச:/வதா - ந,தைனயா( 

 ைவய, �ற,தா��5 ம0றதைன �0றா��53 

 ெச(� மற�தி� றிற
.          9 

 

இ - பா , ஞானவதி�
, கிாியாவதி�மாகிய இைவேய த
9' ேவ0<ைம எ�கி�ற�. 

 

இ - ' : ந,� அைனயா( - சA5 ேபா>
 ெவ�ைமயான வேன! ைவய
 

�ற,தா��5
 - உலகியைல� �ற,த சிவத� மிணிக.5
 �றவிக.5
, அதைன 

உ0றா��5
 - உலக�ைத ெயா.@ வா7கி�ற ேலாகத�மிணி�5
, ெச(�
 

அற�தி� திற
 - அவரவ�க' ெச(கி�ற அற�தி� த�ைமயா1, வ,தைன யா1 - 
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Nைச 9தDய கிாிையகளா>
, ஒ�றா ம��
 அர� பா1 உ0ற சி,தைனயா1 - 

எ�கண9
 ஒ�றாகேவ ெபா�,தி யி��கி�ற சிவ�ைத� சி,தி�கி�ற 

சி,தைனயா>
, ேபத
 என� ெச:/வதா
 - ேவ<பா� என� ெசா1>வ� ெபா�,� 

வதா
 எ�றவா<. 

 

9த1 ெவ�பாவிேல க�மபாக��5
 மலபாக��5
 தீ�ைக 9தDயன ஒ�றாகேவ 

விதி�க:ப.@�,�
 அவ�களி1 ேவ0<ைம யா� என வினவிய வினாவி05 

விைடயாக, க�மபாிபாகராகிய உலக த�மிணிக' கிாிையகைள ேம0ெகா�� 

அதனா1 ஞான
 ம�வி 9�திையயைடவ�; மலபாிபாகராகிய சிவத�மிணிக' 

ஞான�தா1 ைதலதாைர ேபா�ற அநவரததியான�ேதா@�,� 9�திெய(�வ�; 

இ�ேவ ேவ0<ைம எ�< இBெவ�பாவி1 உண��தியவாறா
. 

 

வ,தைன - வழிபா�. ஒ�றா ம��
 அர� - ஆ�மாேவா� பாிபாக நிைல�5 ஏ0ப 

அநாதி நி�திய ச
ப,த9ைடயவனாக ஒ�றா( விளA5கிற பரசிவ
. அர�பா1 

உ0ற சி,தைன - �ற,ேதா�
 ைந.@க�மாகிய சிவத�மிணிக.5. உலக:ப0< 

சிறி�மி�ைமயி� அவ�க' ப0<வ� தி�வ@:ப0< ஒ�ேறயாதD� இAஙன
 

அ�ளிய�. 

 

ந,� அைனயா( - சA5 எ:ேபா�
 நாத தாிசன
 ெச(�. பிரணவநாத�ைத 

உயிேரா� இ��5
ேபா�
, உ'a� அ0< விளA5
ேபா�
 ெச(வ�; அ�ேபால 

அநவரத பரநாததாிசன
 ெச(�
 மாணவகேன என அதிகாாி ேபத
 அறிவி�தவா<. 

ந
 தைனயா( . ந
 மகேன. தைனய� எ�ப� விளிேய0<� தைனயா( எ�ற>மா
. 

 

ைவய
 எ�ற� உலகேபாகAகைள. �ற,தா��5
, உ0றா�� . 5
 அற�தி� 

திற�தா1, வ,தைனயா1 சி,தைனயா1 ேபத
 என� ெச:/வ� ஆ
 என� F.�க. 

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

 

 ேபா0<3 சமயாதி NPமபி ேட கா,த 

 மா0<, தவேவட மாதாி��
 - பா0றி(� 

 ம�I 9தலா வைன��மல பாகமதி 

 D�ைசக�ம பாகெமன ெவ�.          10 
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இ - பா, மலபாக
 க�மபாக
 இைவயா
 எ�கி�ற�. 

 

இ - ' : ேபா0<
 சமயாதி NP
 அபிேடகா,த
 - ேம0ெகா'ள:ெப<
 சமய 

தீ�ைக9தலாக அணிய:ெப<கிற அபிேடகா,தமாக , ஆ0<
 தவ ேவட
 ஆதாி��
 

- ெச(ய: ப�கி�ற தவேவடAகைள� தாAகி�
, பா0றியி�
 அ�I 9தலா 

அைன��
 மலபாக
 - அவ0றி1 ஆைசைய வி��த ஆ�மா அதனறி� 9தலாகிய 

எ1லா
 மலபாிபாகமா
; அதி1 இ�ைச க�மபாக
 என எ� - தவ�தி>
 

ேவட�தி>
 இ�ைச ெகா�� உலக இ�ைசைய�
 அத05 உாிய க�மA கைள�
 

வி��த1 க�மபாிபாகமா
 என எ�Pவாயாக எ�றவா<. 

 

சமயதீ�ைக 9தDய சமயாசாரசீலAக' ெகா'ள�த�கன என மாணா�கேன வD,� 

ெச�< ேபா0ற�த5வன ஆதD� ேபா0<
 சமயாதி' என விேச@�க:ப.ட�. 

அபிேடக
 அழ5�5 அழ5 ெச(த1 ேபால ஞானவிேசட�தா1 ஆ�மா NPவ� 

ஆதD� NP
 அபிேடகா,த
' எ�ற�ள:ெப0ற�. கிாிையகேள 9�தி 

த�வனவா5
 எ�< அவ0ைறேய ப0றி நி1லா�. கிாிையக' ஞானAகிைட�த05 

வாயி1 எ�ற அளவிேல ெகா�� ஞான
 ெப0றபி� அைவகைள வி��� உயி� 

ஞானேம வ@வாக இ��தேல மலபாகமா
. மலபாிபாகமாவ� மல
 தன� 

திேராதச�தி ேத(த0 5ாிய �ைண�காரணAக' எ1லாவ0ேறா�
 F�த1 . 

க�மபாக மாவ� /�ணிய
 பாவ
 இர�@4
, அவ0றி� பய�களி>
 ஒ:ப 

உவ�:/ நிக7,�, வி�ேவானதறிவி�க� அBவி�விைன�
 அBவாெறா:ப 

நிக7தலா
. இ� 9�தி�5: பர
பைர ஏ�வா
; மலபாிபாக9
 ச�திநிபாத9
 ேநேர 

ஏ�வா
 எ�க. பா0<த1 - ெக��த1. அ�I - உட1 . த4 கரண /வன ேபாகAகைள 

Lக�,� ெக��த1 மலபாக
 எ�பதா
. மலபாக�தி1 இ�ைசவ,�, மல பாிபாக
 

ெபறேவ��
 எ�< விைழத1 க�மபாக
 என>மா
. 

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

 

 வ3ச�தி1 வா3ைச மறவாம1 மாசிவ�தி0 

 ெகா3ச�தி லாைச ெகா?வாைர� - ெச3ெசா 

 >லக த�மிணிெய� ேறா�
 ெபா( வ3ச� 

 திலகா� சிவத�ம ெர�.          11 

 

இ - பா, இ�வைக� த�மிணிகளி� இய1/
 F<கி�ற�. 
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இ - ' : வ3ச�தி1 வா3ைச மறவாம1 - பிரப3ச ஆைச மறவாம1, மா சிவ�தி1 

ெகா3ச�தி1 ஆைச ெகா?வாைர - பரசிவ�தினிட
 சிறி� அ�/ NPமவைர, 

ெச3ெசா1 உலக த�மிணி எ�< ஓ�
 - ெச3ெசா1லா1 உலகத� மிணி எ�< 

ெசா1>க; ெபா( வ3ச�� இலகா� சிவத�ம� எ� - ெபா(யான பிரப3ச�தி1 

ப0<�ெகா�� விளAகாதவைர� சிவத�மிணிெய�< ெசா1>க எ�றவா<. 

 

வ3ச
 - பிரப3ச
 எ�பத� 9த05ைற. ''மாையயி� உ'ள வ3ச
 வ�வ� 

ேபாவதா5
' எ�ற சி�தியாாி4
 இ:ெபா�ள தாத1 கா�க. உலக ஆைசைய�
 

விடாம1, சிவனிட��� சிறி� ப0<ைவ:பவ� உலகத�மிணி : உலக:ப0ைற அறேவ 

வி.� சிவன@:ப0ேற ெகா�டவ�க' சிவத�மிணி எ�பதா
. ெச3 ெசா1 - 

ெசா0க' &வைக�' த
ெபா�ைள ேநேரபய�5
 ெசா1. 

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

 

 Nைச�ட� க1வி ெபா�,� மதிகார 

 மாைச�ட� றீ�ைக யளி:ப�'?
 - வாசமல�� 

 தாமேம யி.�� த��5 மட வா�வா7�ைக� 

 காமமில� ேதா��ெகனேவ கா�.          12 

 

இ - பா , உலகத�மிணியினிய1/ F<கி�ற�. 

 

இ-' : Nைச�ட� க1வி ெபா�,�
 அதிகார
 ஆைச �ட� தீ�ைக அளி:ப�'?
 

- Nைச க1வி அதிகார
 வி�:ப�ேதா� தீ�ைகயளி�த1 ஆகிய இவ0ைறெய1லா
 

ெப0றி�,�
, வாசமல� தாமேம இ.� - மண
 ெபா�,திய மல�மாைலைய 

அணி,�, த��5 மடவா� வா7�ைக�காம
 - த��கிய ெப�கேளா� 

F@யவா7�ைகயி1 வி�:ப
, இல� ேதா��5 எனேவ கா� - இ1லற�ேதாராகிய 

உலகத�மிணி க.ேக உாியதா
 என�கா�பாயாக எ�றவா<. 

 

Nைச9தDய ைசவாசாரAகளைன�ைத�
 ெப0றி�,�
, மகளி ேரா� மாைல 

ச,தன
 9தDய ேபாக:ெபா�'கைள: ெபா�,தி, வா7�ைகயி1 வி�:ப9ைடயா� 

உலகத�மிணிக' எ�பதா
. 
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ெபா�,�
 அதிகார
 எ�ற� தீ.சா பாிபாக�தா1 விைள�
 அLபவ9தி��சியா1 

அரச� 9த1 அைனவைர�
 வகி�� நட��
 அதிகார
. ஆைச�ட� தீ�ைகயளி�த1 

- வ�கி�ற சீட�க?�5 மன9வ,� தீ�ைக ெச(வி�த1. இ��ைண� 

காாியAகளி�,�
 இவ0றிேல மன
பதி,� ஈேடறமா.டாம1 இ1லற வா7�ைகைய 

�
 வி�
/கி�றனேர; இவ� நிைல இ�வா
 என இக7�சி ேதா�ற� Fறிய� 

'அளி:ப�'?
 மடவா� வா7�ைக� காம
 இல� ேதா��5' எ�ற�. இ1ல�ேதா� 

எ�ற� இல�ேதா� எ�றாயி0<. 

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

 

 ெகாைலயி0 களவி0 ெகா�,ெதாழிD0 ேகாப 

 வைலயி>வ: /'? ம��
 - பல/.ப� 

 தாமேம சா�தி� த��5மர னா�0ற 

 காம, �றேவா��ேக கா�.          13 

 

இ - பா , �றேவா�வி�:/ இ�ெவன� F<கிற�. 

 

இ - ' : ெகாைலயி1 களவி1 ெகா�,ெதாழிD1 ேகாப வைலயி1 உவ:/'?
 

ம��
 - ெகாைல 9தDய தீய காாியA க' ெச(யி4
 ெபா�,தியி��5
; பல 

/.ப�தாமேம சா�தி - ேகா.�:N 9தDய நா1வைக: N�களா>
 க.ட: ெப0ற 

மாைலகைள அணிவி��, த��5
 அரனா(உ0ற காம
 - ஞான நிைலயி0 சDயாேத 

த��கியி��கி�ற சிவேமயாக: ெபா�,திய வி�:/, �றேவா��ேக கா� - 

�றவிகளாகிய சிவத�மிணிக?�5ாிய� எ�< கா�பாயாக எ�றவா<. 

 

ஞானிக' ெசய1க' அைன��
 சிவ�ெசய1கேள ஆதD�, அவ�க' எ�ெதாழிைல� 

ெச(தா>
 ஏதவ�ைத:ப.டா>
 அவ�க' மன
 ேமான�ேத சிவமாகேவ 

விளA5வ� எ�பதா
. ஆகேவ /ற�ேதெச(�
 எ,த� தீவிைனக?
 அவ�கைள� 

ெச�< ப0றா எ�பதா
. 

 

 'ஏ�த� மல��5ழலா� 9ைல�தைல�ேக இைட�ேக 

 எறிவிழியி� ப��கைட�ேக கிட,�
 இைறஞானA 

 F�மவ� Fடாிய O�AF@ 
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 53சி�த ேசவ@�
 5
பி.ேட யி�:ப�'' 

 

ஆதD� இAஙன
 Fறிய�. 

 

ெகா�,ெதாழி1 எ�ற� 90Fறிய இர��
 ேபாக எ3சிய பாதகAகைள 

உண��தி0<. ேகாபவைல எ�ற�, ேகாப
 த�ைன உைடயாைன�
 பி�னி , 

ெச>�த:ப�மிட�ைத�
 பி�னி நி�< அக:ப���தD� Fறிய� . 

 

உவ:/ - சிவ/�ணிய3 ெச(வாாிட�� அவ�க?�5 விைள�
 மகி7�சி. ம��
 

காம
, அரனா( உ0ற காம
 என�தனி�தனிேய F.�க. சிேவாக
பாவைனயா>
, 

இதய�ேத அரைன�F�
 ப�பி னா>
 அரனா(' எ�ற�. இதைன, 

 

 'அறிவாியா� தைனயறிய யா�ைகயா�கி 

         யAகAேக �யி��5யிரா( அறி� ெகா��த�ளா0 

 ெசறிதDனா0 றி�ேவட
 சிவ4�ேவ யா5
 

         சிேவாக
பா வி�5ம�தா0 சிவ4மாவ� 

 5றியதனா1 இதய�ேத யாைன� F�
 

         ெகா'ைகயினா1 அரனாவ� 5றிெயா� தாமழி�
 

 ெநறியதனா0 சிவேமயா( நி�றி�வ� எ�றா1 

         ேநச�தா0 ெறா=தி� நீ பாச�தா� விடேவ. 

 

எ�4
 சி�தி�தி�வி��த�தா4
 உண�க. 

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

 

 ஊ�53 சமயாதி �0றவபி ேட கா,த 

 மா�59�ைம ந0சாிைய� கா
ப�வ - ேநா�கி� 

 �ற,தா�க ?�ைம� சாியாதி ப0றி� 

 சிற,தா ர�.பாக, ேத�.          14 

 

இ - பா , உ�ைம�சாியாதி ப0றிேனா� உய�,தாெர�கிற�. 

 

இ-' : ஊ�5
 சமயாதி உ0ற அபிேடகா,த
 ஆ�5
 - ைசவ�திற�தி1 ேம�ேம>
 

ஊ�5வி�5
 சமய தீ.ைச 9த1 ெபா�,திய அபிேடக
 இ<தியாக உ'ள 
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தீ.ைசகளா1 விைளவி�க:ப�கி�ற, உ�ைம ந1 சாிைய�5 ஆ
 ப�வ
 ேநா�கி - 

உ�ைம�சாிைய�5 உத�
 பாிபாக
 பா���, �ற,தா��' - இ1ல�ைத: ப0ைற� 

�ற,தவ�கேள, உ� ைம�சாியாதி ப0றி� சிற,தா� - உ�ைம�சாிைய 9தDய 

வ0ைற: ப0றி நி�< சிற,தா� ஆவ�; அ�' பாக
 ேத� - அவ�க' 

அ�.ப5திையேய அைட�கல�தானமாவ� எ�< ெதளிவாயாக எ�றவா<. 

 

சாிையயாதிக' உ�ைம எ�<
 உபாய
 எ�<
 இ�வைக: ப�
. அவ0<' 

உபாய
 சாிையயி0சாிைய 9த1 ஞான�தி1 ஞான மீறாக: பதினா<வைக:ப�
. 

உ�ைம�
 சாிையயி0சாிைய 9த1 ேயாக�தி1 ஞானமீறாக: ப�னி�வைக�
, 

ஞான�தி0 சாிைய 9த1 ஞான மீறாக நா�5வைக�
 ஆ
 எ�க. இBெவ�பாவி0 

Fற: ெப0ற� பி�ைனயதா
 எ�க. தீ�ைக ெப0< உபாய�சாியாதிகளி1 நி�< 

உ�ைம�சாியாதிகைள ேம0ெகா'?
 பாிபாக
 ெபற� �ற,தவ�கேள உ�ைம� 

சாியாதிகைள:ப0றி� ச�திநிபாத
 ெப<வ�; அதனா1 சிவசா��சிய 9�திைய: 

ெப<வ� எ�க. இத� விாிைவ�
, பயைன�
 சிவஞான ேபாத
 எ.டா
 G�திர�� 

பசி� ���' எ�பத� உைரயி1 தி�வாவ��ைற ஆதீன��� சிவ 

ஞான�ெகா=,தாக, சா�திரமர/ விள�கவ,த மாதவ� சிவஞான Iவாமிக' எ=�
 

விள�கAகளா0ெறளிக. 

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

 

 ந�P 9பாய� சாியாதி நா�5மி1ேலா� 

 ப�P ம4�கிரக: ப�/மிக - ெவ�ணி� 

 �ற,தா�க ?�ைம� சாியாதி ெதா�கி� 

 ெசறி,தா ரறிெவ�4, ேதI.          15 

 

இ -பா, உபாய� சாியாதிகளா1 வ�கி�ற பயைன ேநா�கி ேமனிைலைய அைடய� 

�ற,� உ�ைம� சாியாதிகைள:ப0றிேயா� இய1/ F<கி�ற�. 

 

இ-' : இ1ேலா� - இ1லற�ேதாராகிய உலகத� மிணி க', ந�P
 உபாய� 

சாியாதி நா�5
 ப�P
 அ4�கிர ' க:ப�/ மிக எ�ணி - ேம0ெகா'?கி�ற 

உபாய�சாிைய 9தDய நா�5
 அளி�5
 அ4�கிரகமாகிய ப�பினி�<
 சிற�க� 

தி��'ளA ெகா��, �ற,தா�க' - �றவிகளா(, உ�ைம�சாியாதி ெதா�கி - 
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உ�ைம�சாியாதி நா�கி4
 F@, அறி� எ�4
 ேதI ெசறி,தா� - ஞான�தி1 

ஞான மாகிய ஒளி நிைறய:ெப0றாராவ� எ�றவா<. . 

 

உபாய�சாியாதிநா�5
 கி�க�த� ெச(வன : அவ0றா1 வ�
 பயைன ேநா�கி,  

அவ0றி0 சிற,த பயைன அைடய எ�ணி, �றைவ ேம0ெகா�� 

சிவத�மிணிகளா(, உ�ைம�சாியாதி நா�ைக�
 F@ ஞானெவாளியா( 

விளA5வ� எ�ப� க���. இ1ேலா� - கி�க�த� . உபாய�சாிைய நா�5
 

ப�P
 அ4�கிரக:ப�/க ளாவன ; காலா�கினி��திர� 9த1 

5ணத��வம�தக�தி1 சீக�ட /வன�தி� கீ='ள உ��திராீறான 

அBவ:/வனபதிக' உலக�தி1 சாேலாக
 9தDயவ0ைற: ெப<த1. 

அதினினி�<
 மி5தலாவ� உ�ைமசாியாதிகளி1 நி�< சீக�ட /வன
 9த1 

I�தவி� ைத�5� கீ='ள அ,த,த: /வனபதிக?ைடய சிவேலாக��� சாேலாக 

9தDய பத9�திகைள: ெப<த>
, I�தவி�ைத 9தDய அதிகாரத��வ
 

ேபாகத��வAகளி1 ைவ5
 ம,திர� ம,திர மேகச� 9தDேயா� /வன��� 

சாேலாக
 9தDய அபர9�திைய: ெப<த>
, இ,நிைல�5 ேமலான பர9�திைய 

எ(�த>
 ஆ
. 

 

ப�/மிக : எ1ைல:ெபா�.டாகிய ஐ,த4�/ ெதா�க ெதாைக யாக�ெகா'க. 

ெதா�கி - ெதா�5: ெபா�,தி .. ெசறித1 - உரலாணி யி.டா0ேபால இைட)@�றி 

எA5மாத1. விள�ெகாளிேபாலா� காலேதச வ��தமானAகளாகிய 

தைடகைள�Aகட,� ெசறிவ�, அறி ெவாளியாதD� ெசறி,தா� எ�ற�. ேதI - 

ேதஜR; எ�ப� வட ெமாழி. 

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

 

 பாவைனயா0 றீ�ைக பணி:பர�தி1 ேயாசி��� 

 தீவிைன� மாAேக சிைத�ததனா0 - Nவிைனைய: 

 பா0<வா� தீ�ைக: பலமைடவா� ப�பில�தி 

 லா0<வா� ந0ற�ம ரா
.          16 

 

இ.பா. உலகத�மிணிக' விைனகழி��� தீ�ைக:பல
 அைட வ� எ�கி�ற�. 

 



58 

 

இ - ' : இல�தி1 ப�/ ஆ0<வா� ந0ற�ம� - இ1லற� தினி�ேற 

சிவ/�ணியAகைள� ெச(பவ�களாகிய ந1ல உலக த�மிணிக', பாவைனயா1 

தீ�ைக ப�ணி - சிேவாக
பாவைன யா1 சிவஹ�த
 சிவகரண
 பாவி��� 

தீ�ைககைள� ெச(�, பர�தி1 ேயாசி�� - சிவபர
ெபா�ளினிட��� I�தா� 

மாைவ� ெகா��ேபா(� ேச�:பி��, தீவிைன�
 ஆAேக சிைத�ததனா1 - 

பிறவி�5 ஏ�வாகிய ஆகாமியச3சித தீவிைனகைள�
 தீ�ைக ெப0ற ஆAேக 

ெகா��தைமயா1, N விைனைய: பா0<வா� - Nமியி�க� பிற�தலாகிய 

ெதாழிைல� ெக�� தா�களா(, தீ�ைக பல
 அைடவா� ஆ
 - ெப0ற தீ�ைக�5 ஏ0ற 

சாேலாகாதி:பய�கைள எ(�வாரா
 எ�றவா<. 

 

பாவைன - சிவமாக� த�ைன: பாவி�த1. ப�ணி எ�பத� விகார
 பணி. 

ேயாசி�த1 - F.�த1. சிவச
ேயாஜன
 எ�< Fற:ப�வ�. ஹு
ப. அRதிர 

ம,திர�தா1 மலமாயாக�மாதி கைள�கழி�� ஆ�மாைவ� d(தா�க , ஆ�மா 

சாேலாகாதி பத 9�திகைள எ(�
; ஆகேவ, இ�ேவ பய� உலகத�மிணிக.5 

எ�றவாறா
. N விைன - Nமியி1 பிற�த0ேக�வாகிய ஆகாமிய ச3சித விைனக'; 

அ�றி: பிற�தலாகியவிைன என>மா
. 

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

 

 சாிைய�ேக சாேலாக, த�னி1ேயா சி�தா1 

 ெதாிய நட,தவ��ேக ேச�வா
 - பிாியா 

 நில�லகி D�ைச நிைற,ேதா��5� தீ�ைக: 

 பல நில� ந0ற�ம
 பா�.          17 

 

இ-பா, தீ�ைக, பயனளி�5
 ந0ற�ம
 எ�கி�ற�. 

 

இ - ' : சாிைய�ேக சாேலாக
 த�னி1 ேயாசி�தா1 - சாிையயி1 நி�ேறா�கைளேய 

சாேலாக பதவியி0 ேச��தா1, ெதாிய நட,தவ��ேக ேச�வா
 - சிவஞான�தா1 

அைன�ைத �
 சிவமாக�க�� ெதளிய அ4.@�த ஞானிய��5 இர� 

டற�கல�தேல பயனா
; தீ�ைக - சிவதீ�ைகயான�. பிாியா நில�லகி1 இ�ைச 

நிைற,ேதா��5 - பிாியா� இ,நில�ல க�திேல ப0<�ெகா�ட உலகத�மிணிக.5 , 

பல
 நில� ந1 த�ம
 பா� - பய� விளA5
 ந1ல த�மமா5
; இதைன ஆரா(,� 

பா� எ�றவா<. 
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ேச�� - ேச�த1; அஃதாவ� சா��சிய நிைல. பிாியா - பிாியா� எ�ற விைனெய�ச
 

ஈ< 5ைற,� நி�ற�. பிாியா நிைற,ேதா��5 என�F.�க. பல
 - பல� ; பய�. 

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

 

 பாிபாக� தா0றீ�ைக: ப�/0றா� தீைத� 

 ெதாிவா ாில,�ற,� ேச�வா� - பிாிவா 

 மில��� சாியாதி ேயெம(� சாிைய: 

 பல��� 5பகரண
 பா�.          18 

 

இ - பா, உபாய�சாியாதிகேள உ�ைம�சாியா திக.5 உப கரணமா
 எ�கிற�. 

 

இ - ' : பாிபாக�தா1 தீ�ைக:ப�/ உ0றா� - சிவ /�ணிய ேமe.டா1 விைள,த 

பாிபாக விேசட�ேதா� தீ�ைகயி� பயைன அைட,தவ�க', தீைத� ெதாிவா� - பாச 

5ணAகளாகிய தீைமகைள�
 விைனயி� தீைமகைள�
 அறி வாரா(, இல
 �ற,� 

ேச�வா� - இ1லற�ைத� �ற,� ஞானா4பவ�ைத� ேச�வா�; பிாிவா
 இல�� 

சாியாதிேய - இAஙன
 உவ�:/�க�� வி.� நீAகிய இ1லற�தி0க�ட உபாய� 

சாியாதிகேள , ெம(�சாிைய: பல���5 - உ�ைம� சாியாதிகளா1 அைட�
 

பய4�5, உபகரண
 பா� - சாதனAகளா
; ஆரா(வாயாக எ�றவா<. 

 

பாிபாக�தா� எ�ப� dA5ைகயா� ஓA5 நைடய' எ�/ழி: ேபால 

உடனிக7�சி:ெபா�ளி1 வ,த�. தீ�ைக:ப�ைப ெவ<3 சடA5மா�திரமா(� 

ெகா'ளா� பாிபாக�ேதா�
 ெப0றவ�க', பிரப3ச�தி1 மாையயி� தீAைக�
, 

விைன:ேபாகAகளி� விைளைவ �
 அறிவா�க' எ�றவா<. பாிபாக
 ெப0<, 

தீயன இைவெய�< அறி,த பிற5, தீயவ0றி0ேக�வாய இ1லற�ைத� �ற:பா�; 

ஞான மா��க�ைத ந�Pவா�; ஆதலா1, உபாய�சாிைய 9தலாயினேவ 

உ�ைம�சாியாதிக.5 உபகரணமாவன எ�பதா
. 

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

 

 க�மா0<, தீ�ைகயா0 க0ெபா� ெறனி4
 

 வ�மா றிர�டா5 மாணா - தி�மா 



60 

 

 ம4�கிரக�� கா5
 வ�மறிவி� மா��க 

 ம4�கிரக நீ�ேதா��ேக யா
.'          19 

  

இ - பா. தீ�ைக ெச(�
 9ைற ஒ�றாயி4
  அ� வ�
வழி 

இர�� எ�கிற�. 

  

இ-' : மாணா - மாணவகேன! க� மா0<
 தீ�ைகயா1 க0/ ஒ�< எனி4
 - 

க�வி0 பிற:பைத ஒழி�5
 தீ.ைச யினா1 ெப<
 க1வி ஒ�றானா>
, வ�
 ஆ< 

இர�டா5
 - அ� வ�கிறவழி இர�டா
 , தி�மா ம4�கிரக��5 ஆ5
 - 

ெச1வ�தி1 ேதா(த1. கி�கRத�களாகிய உலகத�மிணி க?�5 ஆ5
; வ�
 

அறிவி� மா��க
 அ4�கிரக
 நீ� ேதா��ேக ஆ
 - வ�கி�ற ஞானெநறி�
 

அ4�கிரக9
 இ1லற�ைத� �ற,தவ��ேக இையவதா
 எ�றவா<. 

 

க� - மீ.�
 பிற�த0காக� க�விலாத1. தீ�ைகயி� பய� பிறவிைய ஒழி�த1 

எ�ப�. க0/ - க0ற1 . அ� ஒ�றாதலாவ� பாச^ய9
, மல நீ�க9மாகிய 

க0பைன ஒ�ேறயாத1. வ�
 ஆ< - வ�கி�ற வழிக'. அஃதாவ� தீ.ைச ெச(�
 

9ைறக'. 

 

தி�மா - ஒ�ெபா�.ப�ெமாழி; ெச1வ
. ெச1வ
 எனேவ உலக ஆைசைய: ப0றி 

நி�< ேபாக�த=,�த1 : ெச1வ��: பய� �(�த லாதD�. 

 

இ1லற�தா��5� கிாியாவதி�
, ச,நியாசா�சிரமிக.5 ஞான வதி�
 

விதி�க:ப.டன ஆதைல வ0/<�தியவா<. ம�4
 எ�ப� ம4 எ�றாயி0<. ம4 

9தனிைல� ெதாழி0ெபய� ; அ� ெதா5�த1 விகார
.' 

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

 

 ம,திரெமா� றாக மதி�53 ெசப���5� 

 த,திரேம ேபதெம4, த�ைமயா0 - /,தி: 

 பலமா மில�ேதா��5: ப�ணவ��5� தீய 

 மலமா(�5 ெம�ேற மதி.          20 

 

இ - பா. க0ெபா�ேற எ�றைல விள�5கிற�. 
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இ - ' : ம,திர
 ஒ�றாக மதி�5
 ெசப���5 - சீப3சா�கர
 ஒ�றாகேவ 

மதி�க:ெப<
 ெசப�தி05, த,திரேம ேபாத
 எ4
 த�ைமயா1 - கிாிையகைள 

விாி�� உண���
 ஆகமAகேள ேவ0<ைம எ�4
 த�ைமைய: ேபால , /,தி 

பலமா
 இல�ேதா��5
 - ேபாகேம பயனாக� ெகா�ட கி�கRத��5
, 

ப�ணவ��5
 - 9னிவ�க.5
, தீய மல
 மா(�5
 எ�ேற மதி - ஆ�ம: 

பிரகாச�ைத� த��� நி05
 தீைம ெபா�,திய ஆணவாதி. மலAகைள� ெக��5
 

எ�ேற மதி:பாயாக எ�றவா<. 

 

சீப3சா�கரமாகிய ம,திர
 ஒ�றாக�
, மதி�க:ப�
 ெசப� தி05ாிய 9ைறக' 

ேவறாத1 த,திரேபதமாத1 ேபால, உலகத� மிணி�5
 சிவத�மிணி�5
 

தீ.ைசயி� பய� பாச^ய
ப�P த1 ஒ�ேறயாக�
 ஆகமAF<
 விதி9ைற 

ேவறா
 எ�றவா<. த,திர
 - ஆகம
. 

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

 

 �றவனிB வ3ச�தி0 ேறாயிDB வ3ச 

 மிைறவனா மாணா வில�தா - மறவ 

 னிறவா வர�Nைச ேய��கி4
 வ3ச 

 மறவா னதனா� மதி.          21 

 

இ.பா. இ�வ��5
 உ'ள ேபத
 இ�வா
 எ�கிற�. 

 

இ - ' : மாணா - மாணBகேன! �றவ� இBவ3ச�தி1 ேகாயி1 - சிவத�மிணி 

இ:பிரப3ச�தி1 ேதா(வானாயி�, இBவ3ச
 - இ:பிரப3ச
, இைறவ� ஆ
 - 

சிவமாகேவ கா.சி வழA5
; இல�தா
 அறவ� - இ1லற�தானாகிய உலக த�மிணி 

, இறவா அர� Nைச ஏ��கி4
 - சிறி�
 விதி தவறா� சிவைன: Nசி�� 

வழிப@4
, வ3ச
 மறவா� - பிர ப3ச�ைத மற�கமா.டா�; அதனா� மதி - 

அதனாேல ேவ0 <ைம�ளதா
 எ�< எ�Pவாயாக எ�றவா<. 

 

�றவி பிரப3ச�தி1 ேதா(,தா>
 பிரப3ச
 சிவமாக� கா.சி வழA5
. அ:ப� 

Iவாமிக' களி<
 பி@�
, கி'ைள�
 ெபைட�
, நா5
 ஏ<
 ஆகிய இவ0ைற� 

சிவச�திகளாகேவ க�டைம ெகா�� ெதளிக. ேம>
 இதைன . 



62 

 

 

 "பிறியாத சிவ�றாேன பிாி,� ேதா�றி: 

 பிரப3ச ேபதெம1லா
 தானா(� ேதா�றி 

 ெநறியாேல இைவெய1லா
 அ1ல வாகி 

 நி�ெற�<, ேதா�றி�வ� நிராதர னாேய" 

 

எனவ�
 சி�தி� தி�வி��த:ப5தியா4
 உணரலா
. உலக த�மிணி எ��ைண: 

Nைசதா� ெச(யி4
 பிரப3ச�ைத மறவா�. இ�ேவ ேவ0<ைம-ெய�றறிக 

எ�பதா
. 

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

 

 ேதசைனேய ெந3சி0 றியானி�கி. D1 வா7�ைக 

 வாசைன� மாAேக மைற�5மா0 - காசினிைய 

 ய0றா�� ககில மPகி0 றியான�தி� 

 ப0றா ய�மைற�5
 பா�.          22 

 

இ��
 அ�. 

 

இ-' : ேதசைனேய ெந3சி1 தியானி�கி1 - ேபெராளி: பிழ
பாகிய பரசிவ�ைதேய 

மன�தி1 தியானி�கி>
, இ1 வா7�ைக வாசைன�
 - இ1வா7�ைக�க� 

நி0றலா1 விைள,த வாசனாமல
, ஆAேக மைற�5
 - தியான
 நிைல�காதவா< 

மைற��� தைட ெச(�
, காசினிைய அ0றா��5 - உலைக� �ற,த 

சிவத�மிணிக.5, அகில
 அPகி1 - உலக
 தாேம வ,தPகி4
, அ� - 

அ:பிரப3ச
 , தியான�தி� ப0றா( - அவ� ெச(�
 தியான�தி05 ஆதாரமா(, 

மைற�5
 - த� வியாபக��' அட�கி நி05
 எ�றவா<.. 

 

ேதச� - ஒளிமயமானவ�. Gாிய ேகா@ சம: பிரப:' என ஆக மAக' தியான
 

ெசா1வ� கா�க. தியானி�கி1, அPகி1 எ�ற ஈாிட��
 உ
ைம /ண���: 

ெபா�' கா�க. இ1வா7�ைக வாசைன ேதசைன மைற�5
 எ�ற� ேமக
 

Gாியைன மைற�தா0 ேபா1வெதா� வழ�கா5ம�றி, வாசைன இைறவைன 

மைற�5
 ஆ0றDலெத�< ெதளிக. காசினி - Nமி. அகில
 எ�ற� பிரப3ச 

வாசைன. தா�காவன��. மகாிஷிக' ஏவிய பா
/, 9யலக� 9தலாய 
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பைக:ெபா�'க' இைறவ05 அணிகளாயவா<ேபால, சிவத�மிணிகளி� 

பிரப3சவாசைன�
 சிவேமயா(, தியான�தி05 ஆதாரமா(, பிரப3ச வாசைனைய 

மைற��� சிவஞானேம ேமவி நி05
 எ�பதா
. 

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

 

 உைற� மில,�ற,தா �'ள3 சிவெம� 

 றைற� ம�[1க ளா(,�3 - சிைறைய� 

 கழியா ாில�தறவ� க0றதிற3 ச0< 

 ெமாழியா� �றேவாெர� ேறா�.          23 

 

இ��
 அ� . 

 

இ - ' : உைற�
 இல
 �ற,தா� உ'ள
 - விைன: ேபாகAகைள Lக�வத05 

வாயிலாக உைற�
 இ1லற�ைத� �ற,த சிவத�மிணிகளி� உ'ள
, சிவ
 எ�< 

அைற�
 அ�' J1க' ஆ(,�
 - சிவேமயா
 எ�< ெசா1>கி�ற அ�' 

J1களாகிய சிவாகமAகைள ஆரா(,�
, இல�தறவ� - கி�க�த�க', சிைறைய 

கழியா� - ப0றாகிய பிரப3ச� சிைறைய நீ�காரா( அத4'ேளேய /5,� 

வ�,�வ�, �ற ேவா� - சிவத�.மிணிக', க0ற திற
 ச0<
 ஒழியா� - ப@�த 

த�ைமகளினி�<
 சிறி�
 தவறா�; எ�< ஓ� - எ�< நீ ெதளிவாயாக எ�றவா<. 

 

வள�,�
 F.ைட நீAகா: /=:ேபால அறி,�
 காய�சிைற யி1 ப0<விலAைக 

விடாரா( அத4.ப.� அவல9<வ� உலக த�மிணிக'; சிவத�மிணிகேளா ைசவ 

J1கைள� க0< அத� வ�ணேம நி0ப� எ�பதா
. 

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

 

 இலA5J0 க��த மில�தா ாிைச:பி0 

 <லAகவில
 ேபணி� ெசா>வா� - விலAக 

 வில,�ற,தா� Fசா திைச:பாிB வி1ல 

 மல,தைகய வாராத வா<.          24 

 

இ -பா, ைசவ J1க?�5: ெபா�' ெச(�
 9ைறயி4
 இ�வ�
 ேவ<ப�வ� 

எ�கி�ற�. 
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இ - ' : இல�தா� இலA5 J05 அ��த
 இைச: பி� - இ1லற�தா� விளA5கிற 

ைசவ J1க.5: ெபா�' Fறி�, �லAக இல
 ேபணி ெசா>வா� - விளAக 

இ1லற� ைத: ேபா0றிேய ெசா1>வா�க'; இல
 �ற,தா� - சிவ த�மிணிக', இB 

இ1ல மல
 தைகய வாராதவா< விலAக Fசா� இைச:ப� - இ,த: பிரப3ச 

மாைய�
 அ�ப0றி நிக=
 அறியாைம விைளவி�5
 மல9
 ஆ�ம அறிைவ� 

த��க வராத 9ைறயி1 விலகி:ேபா5
 வைகயி1 Fசாம1 ெசா1>வா� எ�றவா<. 

 

FIதலாவ� உ'ளைத உ'ளவா< ெசா1ல. உலகிய>
, த0 ெப�ைம�, த��க 

அதனா1 நாPத1. �றவி அதைன�, �ற,தவ ராதD� Fசா�ைர:ப� 

எ�ற�ளிய�. அவரவ� விைனவழி யLபவ மாதD� ைசவ J1க?�ேக 

இ1லற�தா� த
மLபவ
 ேதா�ற �
, �றவற�தா� த
 சிவாLபவ
 ேதா�ற�
 

ெபா�' உைர:ப� எ�ப� க���. 

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

 

 �ற,தா� 9� பாக3 ெசாD�5, �றைவ 

 யிற,தா� 9� காம ெம=மா - னிைற,தவில, 

 ெதா.டாைர வி.டறிவி0 ேறா(,தாைர� ேதா(வ� J0 

 ப.டாAகி >'ள ப@.          25 

 

இ - ' �ற,தா� 9� - சிவத�மிணிகளி� 9�/, பாக
 ெசாD�5
 பாிபாக
 

தணD1 தீ:ேபால� ' ெசாD�5
; �றைவ இற,தா� 9� - �றைவ� 

கட,தவ�களாகிய உலகத� மிணிய�பா1, காம
 எ=
 - ப0< மி5
, J1 - ஞான 

J1க', ப.டாAகி1 உ'ளப@ - ெம(,J1களி1 உ'ளப@, நிைற,த இல
 

ெதா.டாைர வி.� - காம
 நிைற,த இ1லற��:பற <�ெகா�டாைரவி.�, 

அறிவி1 ேதா(,தாைர ேதா(வ� - ஞான�தி0 /5தி�ைடயாைரேய ெபா�,�வதா
 

எ�றவா<. 

 

9�/ ஆக
 ெசாD�5
 என:பிாி��, உட1 ெபா� ேபால மிளி�
 

எ�<ைர:பா�
 உள�. �றைவயிற�தலாவ� உ�ைம ஞான
 ெப<த0ேக0ற 

�றவி05 வாயி1களான தீ�ைககைள: ெப0 றி�,�
 அவ0ைற�ெகா�� 

கைரேயறமா.டா� இ1லற�தி னி�< , /�க வழி /�5, உ�டேத உ�� , 
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ெச(தவ0ைறேய ெச(� பயனிற�த1. நிைற,த இல
 எ�ற� 5றி:/ ெமாழி�மா
. 

ப. டாA5 - ெம(,J1க'. 

--------- 

 

 ப�P ம4�கிரக: பா�ைம த4:ேபாக 

 ந�Pத0ேக யி05ரவ� நா@யதா - ெம�ணி� 

 �ற,த5ர ேவாராவி� ெதா�மல�ைத மா0ற� 

 சிற,தெதன மாணா ெதளி.          26 

 

இ -பா . சிவக�ைணைய� ெதா�ைமமல
 ேபா�க� �ைணயாக� ெகா'ேவா� 

�றேவா� ; ேபாக ஏ �வாக� ெகா'?வ� இ1லற� ேதா� எ�கி�ற�. 

 

இ-' : மாணா - மாணகவேன ! ப�P
 அ4�கிரக: பா�ைம - இைறவ� 

ஆ�மா�களிட
 ைக
மா< ேவ� : டாேத - ெச(�
 க�ைணைய, த4:ேபாக
 

ந�Pத0ேக இ05ரவ� நா@ய� ஆ
 - எ��த உட
பா1, நி�ற உலகி ேலேய 

நிைலெப0ற ேபாக�ைத அைடவத0ேக உலகத�மிணி க' வி�
பியதா
; எ�ணி - 

மாேயய�தா1 விைள�
 தீைம கைள எ�ணி, �ற,த 5�ேவா� - 

சிவத�மிணிகளாகிய ஆசாாி ய�க', ஆவி ெதா� மல�ைத மா0ற சிற,த� என ெதளி 

- ஆ�மாைவ அநாதிேய ப0றி�'ள பைழைமயான ஆணவமல� ைத: 

பாிபாக:ப��த� சிற,த� என எ�ணியதா
; இ,த: ேபத�ைத ஐயமக0றி� 

ெதளிவாயாக. 

 

சிவக�ைணைய� காமிய:பய4�5� சாதனமாக� க��வ� - உலகத�மிணிக'; 

மலபாிபாக�தி05� �ைணயாக� க��வ� சிவ த�மிணிக' எ�பதா
. 

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

 

 பாவைனயா0 றீ�ைக பணவ�கா ல�றி1ல 

 மாவிைனேய ெந3சி� ம��மா0 - றீவிைனைய 

 மா0<வா� சீட� வ�
ெபா�ளா னீ�ேதா�க' 

 பா0<வா� பாவைனயா0 பா�.          27 

 

இ - பா , இ1லற�தா��5: பாவைன ெச(�Aகா1 மா விைனேய வ�
 எ�கிற�. 
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இ-' : பாவைனயா1 தீ�ைக பணவ�கா1 அ�< இ1லமா விைனேய, ெந3சி1 

ம��
 - சிேவாக
பாவைன ெச(� தீ�ைக ெச(�A காலமாகிய அ:ேபா� O.@1 

நைடெப<
 ெபாிய விைனகேள ெந3சி1 ேதா�<
; வ�
 ெபா�ளா� நீ�ேதா� க' 

- விைன காரணமாக: ேபாக ஏ�வாக வ�
 ெபா�.க� ப0ைற வி.ட �றவிக', 

சீட� தீவிைனைய மா0<வா� - சீ. 4ைடய தீவிைனகைள மா0<வா�க'; 

பாவைனயா1 பா0< வா� - சிேவாக
பாவைனயா1 விைனகைள� 

ெக��ேதவி�வா� க'; பா� - இதைன ஆரா(,� பா� எ�றவா<. 

 

தீ�ைக ெச(�
ேபா� சீட4ைடய மலமாயாக�மAகைள ஒழி�க எ�ணி, கி�க 

ஆசாாிய� சிேவாக
பாவைன ெச(வா�. அவ� மன
 O.� ேவைலகைள எ�P
 ; 

�றவிேய� Rதிரபாவைனயா1 தீவிைனைய மா0<வா�க'; விைனகைள� ெக���
 

வி�வா�க'; இ�ேவ இBவி�வ�க.5
 உ'ள ேவ<பாடா
 எ�ப� க���. சீட� 

வ�
ெபா�ளா1 நீ�ேதா�க'' எ�< சிவத�மிணியைர விேச@�தைமயா1, சீட� 

த�
 ெபா�ளா1 தீ�ைக ெச(� அதைனேய 5றி�ேகாளாக� ெகா�டவ�க' கி�க� 

என� ெகா'ள ைவ�தவா<மா
. 

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

 

 ெகா�விடAக� மாய� 5டாியா0 ெகா�தி 

 யி�வ�வ� மாணா வில�தா� - க�5
 

 பறைவ� கரI தைன: பாவி:பா� ேபா>, 

 �றவ�� கரச� ெதாழி1.          28 

 

இ - பா , கிாியாவதி�5
 ஞானவதி�5
 உ'ள ேவ0<ைம F<கிற� . 

 

இ - ' : மாணா - மாணவகேன! ெகா� விடAக' மாய - ெகா@ய விட
 நீAக, 

5டாியா1 ெகா�தி, இ�வரவ� இல� தா� - ேகாடாியா1 ெகா�தி 

ம�,தி�பவ�கைள: ேபா�ற வ�க' கி�கிகளாகிய ஆசாாிய�க' : �றவ��5 அரச� 

ெதாழி1 - சிவத�மிணிகளி� ெசயேலா , க�5
 பறைவ�5 அரIதைன: பாவி:பா� 

ேபா>
 - விைர,� ெச1>
 தி�ட ைன: பாவி:பவ�க' ேபா>
 எ�றவா<. 
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தீ.ைச ெச(�9ைறயி1, க�டபாவைனயா1 விட
 நீ�5பவ� கைள: ேபா�றவ�க' 

�றவிக'; ெகா�தி ம�,தி.� விட
 நீ�5 பவ�கைள: ேபா�றவ�க' கி�கிக' 

எ�ப� க��� 5டாாி எ�ப�, 5டாியாயி0< : மாணா இல�தா� என�F.@ 

மா.சிைம! யி1லாத கி�கிக' என>மா
. 

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

 

 உட1விட�ைத� தீ�:பா �<9யி�� 50ற 

 நைட நட:பி: பாேரா நவி1வா( - திடனாக: 

 ேபா�5
 ெபா�.5வைம /�ணியேனா ெடா�றாக 

 வா�5 9வைம� கடா..          29 

 

இ-பா, ேபா�5வ�
 ஆ�5வ�
 ஒ�றாமா எ�கிற�. 

 

இ - ' : உட1 விட�ைத� தீ�:பா� - உட0க� உ0ற விட�ைத: ேபா�5பவராகிய 

ஒ�வ�, உ<
 உயி��5 உ0ற நைட நட:பி:பாேரா - த
மிட
 வ,�0ற 

ஆ�மாவி05: பாிபாக�தி05 ஏ0ற அ4பவAகளி1 பயி0<வி:பாேரா, நவி1வா( - 

ெசா1>வாயாக; திடனாக ேபா�5
 ெபா�.5 உவைம - உ<தியாக� கழி�5
 

ெபா�?�5 உவைமயான. ஒ�<, /�ணியேனா� ஒ�றாக ஆ�5
 உவைம�5 - 

சீபரேம Iரேனா� அந,நியமாக� ேச�:பி�5
 உவைம�5 , அடா - ெபா�,தா 

எ�பைத அறிவாயாக எ�றவா<.. 

 

இ� ஏ �வில�5வைமயணி. கி�கிக'. உட
பி1 தீ�@ய விட�ைத: 

ேபா�5பவ�க'; �றவிக' உயி��50ற விட�ைத�
 ேபா�கி, சிவ�ேதா� 

இர�டற� கல�க� ெச(பவ�க'. ஆதலா1 இ,த இ�வ�
. ஒBவா� எ�பதா
. 

அத05 ஏ� தீ.ைசயாகிய க�ம�தா1 பா�^ய
ப�Pத1 கி�கிக' ெசய1. 

பாச^ய9
 ப�ணி , சிவ�ேதா� ஒ�றாக இ���தி1, �றவிக' ெசய1. இவ 

விர�� உவைமக?
 ஒ�ற05 ஒ�< ெபா�,தா� எனக. 

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

 

 ச�தியா லாத ற�Aக�ம� தாலாத 

 ல��வா I�தி யைடத>மா - 9�தி 

 ெசறிவி�5 JD0 சிற,தவ�ைத ப�தா 
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 லறிவி�த1 சா�தியேம யா
.          30 

 

இ - ' : ச�தியா1 ஆத1 - ஞானவ தீ�ைகயினாலாவ�, த�Aக�ம�தாலாத1 - 

கிாியாவதி தீ�ைகயாலாவ�. அ��வா I�தியைடத>
 ஆ
 - அ��வா�க' ஆ<
 

I�தியைட� லா5
; அவ0<', 9�தி ெசறிவி�5
 JD� - ப,தம<�� 9�திைய� 

F.�
 ைசவ J1களா>
, சிற,த அவ�ைத ப�தா1 - சிற,த அவ�ைதக' 

ப�தா>
, அறிவி�த1 ச�தி யேமயா
 - உண���வேத ஞானவதிதீ�ைகயா
 

எ�றவா<. 

 

அ��வா�க' ஆறாவன த��வ
, கைல, /வன
, வ�ன
, பத
, ம,திர
 எ�பன. 

இவ0<' த��வ
 /வன
 கைல &�<
 திரவியவ@வானைவ; ஏைனய &�<
 

ஒDவ@வானைவ. இவ0<' /வன
 த��வ�ைத:ப0றி�
, த��வ
 

கைலைய:ப0றி�
 நி05
. ஒDவ@வாகிய &�<
 /வன�தி1 ேதா�றிய 

சாீர�ைத:ப0றி நி05
. அவ0ைற� I�தி ெச(தலாவ� இவ0ைற ஒேராெவா� 

றாக� கழி���ெகா�� சிவபத�தி1 ேச�த05 உபாய
 ெப<த1. த��வ9த1 

ஐ,த��வா�கைள�
 த
9ளட�கி நி05
 கலா��வா திேராதாயிSபமாக நி�ற 

சிவச�தியிலடAக, சிவச�தி சிவ�தினி ட�� அடA5மா0ைற அறிதலா
. இதைன 

விைளவி:ப� தீ�ைக. இதைன ''அA5 அ��வா� �ட�கறேவ ேசாதி��" எனவ�
 

சிவஞானசி�தியா� தி�வி��த: ப5திைய�
, அத05� Iவாமிக' வ5�த 

உைரைய�
 ெகா�� ெதளிக. 

 

சிற,த அவ�ைத - நிைலக?�5' மிக� சிற,ததாகிய I�தா வ�ைத. அைவ 

ப�தாமா< ; சா�கிர�தி1 I�தவி�ைத)றாகிய ஐ,� க�வி�
, ெசா:பன�தி1 

மேய�Iரமீறாகிய நா�5 க�வி�
, I=�தி யி1 சாதா�கியமீறான &�< க�வி�
, 

�ாிய�தி1 ச�தி)றாகிய இ�க�வி�
, �ாியாதீத�தி1 சிவத��வமாகிய ஒ� 

க�வி�
 கலாதி கைள� ெச>�தி நி0பதா1 விைளவன. 

 

 ''ஐ,�சா� கிர�தி னா�5 கனவினி0 I=ைன &�< ! 

 வ,தி�, �ாிய, த�னி� இர�ெடா�< �ாியாதீத
 

 த,தி�3 சா�கிராதி யவ�ைதக' தான,ேதா<
 

 உ,தி�A காண,த�னி0 ெசய1ெதா< 9ண�,� ெகா'ேள ” 
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எ�ற சிவஞானசி�தி� தி�வி��த�தா1 ெதளிவா
. இவ0றா1 I�தாவ�ைத 

நிக=மா0ைற L�ணிதி� உண���தேல ச�திய தீ.ைசயாகிய ஞானவதியா
. 

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

 

 பிறியா� கைலக' பிறி�5Aகா� மாண 

 னறியாத ச�தியேம யா5 - ெநறியாக 

 வாAகைவைய யாசா னறிவி� தக0<ைகயா 

 ேலாAகிய ந0 ச�தியெம� ேறா�.          31 

 

இ - பா. கி�கி, �றவி இ�வ�
 ெச(�, தீ�ைகயா0 பய� 9ைறேய அச�திய9
 

ச�திய9மா
 எ�கி�ற�. 

 

இ - ' : பிறியா� கைலக' மாண� அறியா� பிறி�5A கா1 - ேதக�ைதவி.�: 

பிாியாத நிவி��தியாதி ப3சகைல கைள�
 தீ.சி�க:ெப<
 மாணா�க� 

அறியாதவா< கிாியா வதி 9ைறயி1 பிாி�5
 ேபா� (அ�), அச�தியேம ஆ5
 - 

ெவ<
 பாவைனயாDய0<தD� அ� ெம(
ைமயாகாதா
; ஆசா� ெநறியாக 

வாA5 அைவைய அறிவி�� அக0< ைகயா1 - ஞானாசாாிய� 9ைறயாக 

வாA5கி�ற கைலகைள மாணா�க4�5 அறிவி�� நீ�5ைகயா1, ஓAகிய 

ந0ச�திய
 எ�< ஓ� - சிற,த ந1ல ெம(
ைமயா
 எ�< அறிவாயாக எ�றவா<. 

 

கைலக' நிவி��தி, பிரதி.ைட, வி�ைத. சா,தி, சா,திய�ைத எ�பன. நிவி��தி 

கைலயாவ�. ஆ�மா�கைள: ப,த�தினி�< நிவி��திெச(�
 சிவச�தி 

நிவி��திெயன:ப�வதா1 அ�ச�தி�5 இடமாகிய I�தமாையயி� வி��தி�
 

நிவி��திெயன: ெபய� ெப<
. இAஙனேம பிரதி.டாதி நா�5 ச�திக?�5
 

இடமாகிய I�தமாயாவி��தி�
 நா1வைக:ப.� பிரதி.ைட, வி�ைத, சா,தி. 

சா,திய�ைத என நா1வைக:ப�
. இBைவ,� கைலக?
 த��வ 9தDய 

ஐ,த��வா�கைள�
 உ'ளட�கி அவ0றி05 ஆதாரமா( நி05
. இAஙன
 

ஆதாரமா( நி05
 கைலகைளேய 'பிறியா�கைலக'' எ�ற�ளிய�. அவ0ைற: 

பிறி�தலாவ� ஆசாாிய� சிேவாக
 பாவைனயா1, மாணா�கைன ேநா�5த1 

தீ��த1 9தDயன ெச(� கைலக' நீAகியதாக: பாவி�த1. கிாியாவானாகிய 

ஆசாாிய� இதைன இய0<Aகா1 பாவைனயா0ெச(தD� அதைன மாணவ� 

உணரா� அதனா1 அ� அச�தியேமயா5
. 
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ஞானாசாாிய� அவ0ைற ந�5 விள�கி, அ�கைலக?�5' இB வ�ண
 

அ��வா�க' அடAகி�'ளன ; அவ0ைற அறி,� நீ�கியவ� எ(�
 பதAக' இைவ 

எ�< உண��தி அLபவ
 வ�வி�� ேம0பத��(�க அவ0ைற நீ�5ைகயா1 அ� 

ச�திய மாயி0< எ�க. கைலகளி� விள�க�ைத மாபா@ய
 2-
 G. 3-
 

அதிகரண��. கா�க. கலாேசாதைனைய� சிவா�கிரப�ததி , 

அேகாரசிவப�ததிக?' நி�வாண தீ.சாவிதி�' கலாேசாதைன: ப5தி�.கா�க. 

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

 

 உ0ற நி� வாண மி�வைகயா ேவாதியதி0 

 ெச0றா ர4�கிரக3 ெச(வதா - ம0றி1ல 

 ந1லா ரச�தியேம ந�Pவதா
 ேமலவ�ைத 

 ெச1லாத வாதDனா0 ேற�.          32 

 

இ - பா , ேமலத05� காரண
 உண���கி�ற�. 

 

இ-' : உ0ற நி�வாண
 இ�வைகயா ஓதிய� - ெபா�, திய நி�வாண தீ�ைக 

ஞானவதி கிாியாவதி என இ�வைகயாக� Fறிய�, இ1 ெச0றா� அ4�கிரக
 

ெச(வதா
 - இ1லற�ைத வி.ட சிவத�மிணிக' ஞானவதியா1 

O�ேபறளி�தலாகிய அL�கிரக�ைத� ெச(வதா
; ம0< இ1ல ந1லா� அச�தி யேம 

ந�Pவதா
 - இ1லற�தி>'ள ந1ேலா�களாகிய உலக த�மிணிக' ெச(வ� 

அச�திய�ைதேய அைடவி:பதா
; இத05ாிய ஏ� எ�னேவா எனி�, ேம1 அவ�ைத 

ெச1லாத ஆதD� (என) ேத� - ேம1நிைல�க� ெச1ல9@யாத நிைல யினா1 

எ�< ெதளிவாயாக எ�றவா<. 

 

ேமனிைல�க� ெச1ல 9@யாைமயாவ�, கி�கிக' சிேவாக
 பாவைன ெச(�
 

ேபா�, அவ�க' சி�த
 இ1லற�தா0 ப0ற:ப.� இழித1 என 9� ெவ�பாவி0 

Fறிய� ெகா�� அறிக. தா� ேமனிைல எ(தமா.டாதா� பிறைர எ(�வி:ப� 

எAங� எ�< 

ஒழிக. 

------------- 
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 க�வட�5 ேநா�5�5� கா.�ம�, �0ற 

 ெகா�விட�ைத� ெகா�< ெமா: பாேமா - மடமட�5 

 ேநா�5� கிைணயாேமா L�ெபா�ளா லா5திைய 

 யா�கிய� மாணா வறி.          33 

 

இ - பா , இ�வ� ேநா�5�59'ள ஏ0ற�தா7ைவ உவைம 9க�தா� 

விள�5கி�ற�. 

 

இ - ' : க� அட�5
 ேநா�5�5 - விட�ைத வD ஒ��கி அட�5
 

க�டபாவைனயா1 ேநா�5
 ேநா�கி05, கா.� ம�,� - கா.� &Dைககளாகிய 

ம�,��க', ெகா�விட� ைத� ெகா�<
 ஒ:பாேமா - ெகா@யவிட�ைத நீ�கி�
 

ஒ:பா5ேமா? மட
 அட�5 ேநா�5�5 - அறியாைமைய நீ�5கி�ற 

அ�.பா�ைவ�5 , L�ெபா�ளா1 ஆ5திைய ஆ�கிய� - ஓம�திரவியAகளா1 

ஓம3ெச(த�, இைணயாேமா - ஒ:பா5ேமா? மாணா அறி - மாணவகேன அறி,� 

ெகா' எ�றவா<. 

 

இத� விள�க
 9�ன� இ,J1 இ�ப�ெத.டா
 ெவ�பா வா1 

உண��த:ெப0ற�. 

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

 

 பிறவா வறி� பிற,தில�ைத மா0றி� 

 �றவா வ�ளா, �றவ�� - கிறவா 

 வதிகார� தா0றீ�ைக யா�5ேவா ெம�4 

 மதிகா ரக��ெக� வ�
.          34 

 

இ - பா. சாதிகாைரயி1 கி�கRத��5 அதிகாரமி1ைல எ�< F<கிற�. 

 

இ - ' : பிறவா அறி� பிற,� - ஆ�மாவினிடமாக ஞான
 விள�க
 ெப0<, 

இல�ைத மா0றி - இ1லற�ைத வி.�, �றவா அ�' ஆ
 �றவ��5 - நீAகாத 

தி�வ�ளி1 உைற�� நி05
 சிவத�மிணிக.5 , இறவா அதிகார�தா1 - சாதி 

காைரயா1, தீ�ைகயா�5ேவா
 எ�4
 - தீ�ைக /ாிேவா
 எ�4
, மதிகாரக��5 

எ� வ�
 - அறிைவ�ைடய கி�க� த��5 எ�ன பய� விைளவதா
 எ�றவா<. 
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பிறவா அறி� - Nவினி0க,த
 ெபா�,தியவா<ேபா1, சீவ4� 5'ேள ேதா�றிய 

சிவமண
. அ� பிற�தலாவ� பாிபாக�தா1 மாI நீAகி அத� ஞான
 ெவளி:பட1. 

இல
 - இ1ல
 - இ1லற
. இ1லற
 ெபா� விலA5 ேபால ஆ�மIத,தர�ைத�
 

தைட ெச(�. வியாபக�ைத�
, தைலவேனா� இைடவிடா� F@யி��5
 

நிைலைய �
 தைட ெச(வதாகD� அதைன� �ற,� எ�பவ�க' 'இல�ைத மா0றி' 

எ�ற�ளினா�க'. 

 

�றவா அ�' - 5.@ ப0றாேதயி�,�
 தா� கBவி�ெச1>
 Nைன ேபால , 

ஆ�மா வி.டா>
 ஆ�மாைவ� தா� �றவாத தி� வ�'. தி�வ�ைள நீAகாத 

�றவ� என�F.@: ெபா�'ேகாட> மா
. இறவா அதிகார
 - கடவாத அதிகார
 ; 

எ�ற� அதிகார� ேதா� F@ய�. அஃதாவ� சாதிகார
 எ�பதா
. சாதிகாைரயாவ� 

சKசதீ�ைக: ேப<ைடயா� சாதக�
, ஆசிாிய�மா( நி�திய��
 ைநமி�திக��
 

காமிய��
 அதிகாாிகளாதD� அBவதிகார�ைத: பய�5
 சKச நி�வாண9
, 

அத0கAகமாகிய சமய விேசடAக?
 ஆ
. அBவதிகார�ைத�ெகா��, �றவ��5� 

தீ�ைக ெச(ேவா
 எ�4
 மதிகாரக� எ�க. 

�றவி�5� �றவி�
, ைந.@க�ேம தீ�ைக ெச(த05 அதிகாாிக ளாதD� 

காரகராகிய உலகத�மிணிகைள மதிகாரக� என இழி��� Fறிய�. மதிகாரக� - 

மதிைய�ைடய காரக� எ�க. 

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

 

 சி�த� தறியாைம ேச�,தில� தி�ப�பா(� 

 ச�திேய ெயBவிட��3 சா�மா - ெலா�ேத 

 யளி:பா 4ட1 ெபா�ேளா டாவிெய1லா மாAேக 

 ெயாளி:பா� 5�ேவா ெவாழி.          35. 

 

இ - பா , ெபா�.ப0<�ெகா�டா� 5�வாகா� எ�கிற�. 

 

இ - ' : சி�த�� அறியாைம ேச�,� - மன�தி1 அறி யாைமைய: ெபா�,தி, 

இல�தி� ப�பா( - தா
 ேச�, தி��கி�ற இ1ல�தி� 5ணேம தம� 5ணமா(, 

ச�திேய எBவிட��
 சா�
 மா1 ஒ�ேத - ஆ0றலாக எA5
 ெபா�,�
 மாையயி� 

காாியமாகிய மய�க�ண�வா1 ஒ��, அளி:பா� உட1 ெபா�ேளா� ஆவி எ1லா
 - 
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தம�5 அளி:ப வனாகிய மாணவகன� உட1 ெபா�' ஆவி எ1லாவ0ைற�
, 

ஆAேக - ெப0ற அ�கணேம , ஒளி:பா� - தம�கா
 எ�< மைற�� ைவ:பவ�, 

5�ேவா ஒழி - 5� ஆவாேனா? ஆகா�; அவைன நீA5 எ�றவா<. 

 

தா
ெப0ற தீ�ைகயாதிகளா1 மல நீ�க
 ெப0< விளAக ேவ� @யவ�க' அAஙன
 

ஆகாம1 , மல�தி� காாியமாகிய அ3ஞான� தா1 ப0ற:ப.@��கிறா�கேள 

எ�றிரA5
 தி��'ள
 சி�த�� அறியாைம ேச�,�' எ�பதா1 விள�க:ெப0ற�. 

ஆ�மா�க' சிவ�ைத� சா�,� சிவமா�
, த4 கரணாதிகளாகிய பாச�ைத� சா�,� 

பாசமா�
 இ��5, த�ைமயன. ஆயி4
 சிவதீ.ைச ெப0<: பாிபாக90< 

ஆ�மா�க' சிவ�ைத� சா�,� சிவமாேய விளAக ேவ�@யி��க, கி�கிக' 

இ1ல�ைத� சா�,� இ1ல�தி� ப�ேபயா( இ��கி�றா�கேள. எ�ன இ1ல�தி� 

ப�/ ஆ(' எ�ற�. ச�தி - ஆ0ற1 ; ஈ��: பIேபாத ஆ0ற1. அதனா1, 

தீ.சாதிகார9'ள ஆசாாியனாக� சிேவாக
பாவைனயி1 இ��கிற ேபா�
, 

ஆணவ�தி� வDெயா��க அரனால�ள:ெப0ற மாைய யா1 மயAகிய நிைலயி1 

ஒ��. 

 

அளி:பா� - அளி:பவனாகிய சீட�. ஆAேக ஒளி:பா� எ�ற� ெபா�.க� உ'ள 

இவற�ைம கா.@ நி�ற�. ப0ற ேவ�@ய அ�ைள வி.�
, விடேவ�@ய 

ெபா�ளா திப0<�கைள: ப0றி�
 இ��கி�ற உலக த�மிணியா 5�வாவா�? 

ஆகா� எ�< அறி,� ஒழிக எ�பதா
. 

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

 

 அக�தகலா Oச�பா ல�பாகி� தீய 

 ெசக�தக> வாேர சிவமா(: - /5�தி�மா 

 லா�:பா �ட1 ெபா�ேளா டாவிெய1லா மாAேகற� 

 ேச�:பா ரவ�5�வா(� ேத�.          36 

 

இ -பா, 5�வாக� ெகா'ள�த�காாிய1/ இ�ெவன1. 

 

இ-' : அக�� அகலா ஈச�பா1 - மன�ைதவி.� எ�<
 நீAகாம1 

எ=,த�ளியி��கி�ற சீபரேமIரனிட
, அ�/ ஆகி - எ�<
 நீAகாத அ�ைப 
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உைடயவராகி, தீய ெசக�� அக>வாேர - தீைம ெபா�,திய உலக:ப0றிD�,� 

நீA5மவ�கேள, சிவமா(: /5�தி�
 மா1 ஆ�:பா� - சிவ பர
ெபா�ளாகி 

ந
மன��: /5��
 ெப�ைமைய எ�<
 நீAகாம1 ந
ேமா� 

இைண��ைவ:பவ�க'; உட1 ெபா�' ஆவி எ1லா
 ஆA5 ஏற ேச�:பா� - நா
 

ெகா��5
 உடலாதி &�ைற�
 சிவபர
ெபா�ளின� தி�வ@�க� ெபா�,த� 

ேச�:பவ�க'; அவ� - அவ�கைளேய , 5�வா(� ேத� - 5�வாக� ெதளிவாயாக 

எ�றவா<. 

 

இைறவ� எ1லா ஆ�மா�களிட��
 உயி��5 உயிரா( உைறவானாயி4
, அவ� 

உைறதைல உண�,� அவனிட�� நீAகா அ�/ N�பவ� 5� எ�ப� ேதா�ற 

அக�தகலா ஈச�பா1 அ�பாகி' எ�ற�ளியவா<. 

 

விலAக<�க� ெகா��க:ெப0ற க�விேய தைடயானா0ேபால அறியாைம நீAகி 

ஆ�மா�க?(ய இைறவனா1 விைன�கீடாக அளி�க:ெப0ற பிரப3சேம 

அறியாைம மிக�ெச(� தீய பய�தலா1 தீயெசக
 எ�ற�. அக>வா� எ�ற� 

சிவத�மிணிகைள . மா1 - ெப�ைம. ஆA5 - சிவன�ளி1. ஏற - உய�,� ெபா�,த. 

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

 

 தன�5: பல�க�தா� ற�க�யி�� 50ற 

 விைன�50ற, தீ�:பா� விர�த� - மைன�50ற� 

 ேதாA5வா� றீ�ைக� 5<AFD வாAகியி1ல, 

 தாA5வா� ேறசிகேனா தா�.          37 

 

இ - பா , கி�கி ேதசிகனாகா� எ�கி�ற�. 

 

இ - ' : தன�5: பல� க�தா� - மல�ேகா� நீAகி சிவேபாக�தம�,தி��தலாகிய 

பலைன�தவிர� தன�5 ேவ< பலைன� க�தா�; த�க உயி��5 உ0ற 

விைன�50ற
 தீ�: பா� - பாிபாக90ற ஆ�மா�க?�5 உ0ற விைனகளாகிய 

50றAகைள� தீ�:பா�, விர�த� - ப0ற0றவ�, மைன 50ற�� ஓA5வா� - 

ஆயி4
 இ1லற�திD�:பதா1 அத�க�விைள�
 50ற�தி1 மி�கவ�, தீ�ைக 

5<AFD வாAகி இ1ல
 தாA5வா� - தா
 ெச(�
 தீ�ைக�காக� சி< ஊதிய
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ெப0< அதைன� ெகா�� 5�
ப�ைத: பா� கா:பவ�, ேதசிகேனா - 5� 

ஆவாேனா எ�றவா<. 

 

த� 50ற
 ேபா�காம1 பிற� 50ற
 ேபா�5பவ4
, ப0றி1 லாதவனாயி4
 

இ1லற�தா1 விைள�
 50றAகளி1 மி�கவ4
, தீ�ைக�5� FD வாAகி� 

5@�தன
 ப�Pமவ4மாகிய கி�கி ேதசிகனாவாேனா? ஒ�ேபா�
 ஆகா� 

எ�பதா
. தா� - அைச. 

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

 

 அ4�கிரக3 ெச(தA கவ�பா லPகி 

 யினி�கிரக, தாAெக� றிரவா� - தனி�கதிரா(� 

 கா(வா� பிரவ3ச� காரகல ேநா�கிய� 

 ளீவா� �றேவாெர� ெற�.         38 

 

இ - பா , சிவத�மிணியேர சிற,தா� எ�கிற�. 

 

இ - ' : அL�கிரக
 ெச(� - சீட�க?�5 உபேதச9
 க�ைண�
 பாD��, அA5 

அவ�பா1 அPகி - அ�சீட�பா1 அPகி, இனி கிரக
 தாA5 எ�< இரவா� - நீ 

என�5� சீடனாதD� எ� 5�
ப�ைத வ<ைமவா.டாம1 தாA5 வாயாக எ�< 

யாசி�கமா.டா�க' : தனி கதிரா( கா(வா� - ஒ:ப0ற Gாியனாக விளA5வா�, 

பிரவ3ச கா� அகல ேநா�கி - பிரப3சமாகிய ேமக
 நீAக அ�.பா�ைவ ெச(�, 

அ�' ஈவா� - அ�ைள வழA5வா�; �றேவா� எ�< எ� - சிவ த�மிணிகளாகிய 

�றவிக' எ�< எ�Pவாயாக எ�றவா<. 

 

சிவத�மிணிக?�5 எBவைக:ப0<
 இ1லாைமயா1, யாைர �
 ெச�< 

எதைன�
 யாசியா�க'; ஞான Gாியனாக விளA5வா�க'; அ�ைள வழA5வா�க' 

எ�பதா
. 

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

 

 பிணிதீ�:பா� ம�க' பிணி�0றா� FD 

 ெயணிேயாரா ம�க. கிரAகி - யணிேநாைய 
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 மா0<வா� ேபால மல:பிணிைய ம�4யி��5: 

 பா0<வா� ேதசிகரா(: பா�.         39 

 

இ - பா , உலகத�மிணியாி� இய1/ F<கிற�. 

 

இ-' : ம�க' பிணி தீ�:பா� - ம�க.50ற ேநாைய: ேபா�5வா�; பிணி உ0றா� - 

தா
 பிணிைய அைடவா�; FD எணி - ைக�FDைய� க�தி, ஓரா ம�க.5 இரAகி - 

எதைன�
 ஆராய ம�க?�5 இரAகி, அணிேநாைய மா0<வா� ேபால - நிரலாகிய 

பிணிைய மா0<வா� ேபால , மல:பிணிைய ம� உயி��5 பா0<வா� - 

&லமலமாகிய ேநாைய நிைலேப<ைடய உயி�க.5: ேபா�5வா�; ேதசிகரா( பா� - 

இவேர கி�கிகளா கிய ேதசிக� ; நீ ஆரா(,� பா� எ�றவா<. 

 

பிற� பிணிைய� தீ�:பா�. தா
 பிணிைய அைடவா�; ேநாைய: 

ேபா�5பவ�கைள:ேபால மல:பிணிைய உயி�க.5: ேபா�க மா. டா�; 

இவ�கைளேய ேதசிகராக: பா� எ�< இக7�சி ேதா�ற� Fறி ய�ளியவாறா
. 

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

 

 த�னாக� �0றா� த�ம5� வா5ெமன 

 வி�னா வில�தா ாிைசெவ�னா - மி�னா 

 மனி�திய�ைத� ேச�,தA கறிவறிவி0 ேச�,� 

 ெசனி�தவேர ேதசிக�ேத சா1.          40 

 

இ - பா , ேதெசா� ெசனி�தவேர ேதசிக� எ�கிற�. 

 

இ - ' : த� ஆக�� உ0றா� த�
 5� ஆ5
 என - த�ைன:ேபால உடெலா� 

வ,தா� அைனவ�
 த�த
 த�ம� தி0றவறாத ஆசாாியனா5
 எ�<, இ�னா 

இல�தா� இைச� எ�னா
 - ��ப
 ெபா�,திய கி�கிக' எ�Pவ� எ�ன 

பயைன� த�வதா
; மி�னா
 - மி�னைல ஒ�த, அனி�திய� ைத� ேச�,� - 

அநி�திய�ைத வR��களி1 அறி,�, அA5 அறி� அறிவி1 ேச�,� - 
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பதிஞான�தா1 ஞானேம வ@வான சிவ�தி1 அ,வரத9
 ெபா�,தி, ேதசா1 

ெசனி�தவேர - ஒளியா1 ேதா0றியவேர , ேதசிக� - 5� ஆவா� எ�றவா<. 

 

உடெல��தவரைனவ�
 ேதசிகராகா�; நி�தியா நி�தியAகைள உண�,�, 

பIேபாதAகழ�<, பதிேபாதேமவர:ெப0<, அதனா1 அறி��வ�சிவைன 

அநவரத9Aக��, அBெவாளிேயா� ேதா�றி யவேர ேதசிகராவா� எ�பதா
. 

---------- 

 

 திலமள� தான, திக7மைலேபா லாகி: 

 /ல
 விைளய� ெச(�
 /கழா - Dல மக�ற ேதசிக��ேக 

 யாவித4� ெச1வ9ெமா� தீவாைர 

 மாசிவமா( மாணா மதி.          41 

 

இ - பா , ஞானிக.ேக ஈக எ�கிற�. 

 

இ - ' : தில
 அள� தான
 திக7மைல ேபா1 ஆகி - எ' ளள� ஈ,த தான
 

விளA5கி�ற மைலேபா1 ஆகி, /ல
 விைளய�ெச(�
 /கழா1 - ஞான�ைத 

ேம�ேம>
 விைள வி�5
 /கைழ�ைடைமயா1, இல
 அக�ற ேதசிக��ேக - 

இ1லற�ைத இளைமயிேலேய வி.ட ைந.@கரான ஆசாாி ய��ேக , ஆவி த4 

ெச1வ9
 ஒ�� ஈவாைர - உட1 ெபா�' ஆவிகைள மனெமா�� அளி:பவ�கைள, 

மாணா - மாணவகேன, மா சிவமா( மதி - பரமசிவமாக: /�திப�P எ�றவா<. 

 

 'திலம� தைனெபா� சிவஞானி� கீ,தா1 

 பல9�தி சி�தி பரேபாக9, த�
 

 நிலம�தைன ெபா�ைன நி�&ட�� கீ,தா1 

 பல9ம0 ேறபர ேபாக9A 5�<ேம " 

 

 "ேகால வற.ைட� 5னி,� 5ளகி.� 

 பாைல� கற,� ப�5வேத ெயா�5
 

 சீல9
 ேநா�/ மிலாதவ�� கீ,த� 

 காலA கழி,த பயிர� வாேம" 
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எனவ�
 தி�ம,திரAக?
 கா�க. 

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

 

 பலவிசி.ட� தா>
 பவமறேவ ேநா�5 

 நிைலவிசி.ட� தா>நிைற வா>A - கைலவிசி.டA 

 கா.@ யறிவி0 கல:பா4 நீ�ேதாைர 

 நா.@ய ந0 ேறசிகரா( நா�.          42 

 

இ -பா, ைந.@கைரேய 5�வாக அைடக எ�கிற� . 

 

இ - ' : பல விசி.ட�தா>
 - சிற,த பய�கைள�ைடைம யா4
, பவ
 அறேவ 

ேநா�5
 நிைல விசி.ட�தா>
 - மாணா�கைன: பிறவி ேவரற� 

சிேவாக
பாவைனயா1 ேநா�5 கி�ற நிைல�சிற:பா4
, நிைறவா>
 - 

எ3ஞா�<
 Nரண மா( விளA5வதா4
, கைல விசி.ட
 கா.@ - ப3சகைலக?
 

சிற,� விளA5
 நிைலைய அறிவி��, அறிவி0 கல:பா4
 - அறி��வ� 

சிவ�தினிட
 இைடவிடா� கல,தி�:பதா>
, நீ�ேதாைர - ைந.@கராகிய 

�றவிகைள, நா.@ய ந1 ேதசிக ரா( நா� - நிைலெப0ற ந1லாசிாியனாக� ெதளி,� 

கைட� ேத<வாயாக எ�றவா<. 

 

பலவிசி.ட
 - பயனா0சிற,த�; எ�ற� ஏைனயாசாாிய� பயனா0 5ைற�ைடய�. 

அஃதாவ� காமியாதி பய�கைள�
, பத9�திகைள �
 அளி�க வ1லவ�க'. 

இவ�கேளா நிTகாமிய: பயைன�
, பர9�திைய�
 அளி�கவ1லவ�க'. ஆதலா1 

பலவிசி.ட
 உைட யா� எ�ற�. 

 

அவ�க' சிேவாக
பாவைன ெச(யி4
, இ1லறவாசைன தா�க அதனா1 

நிைலயி0றா7வ�. இவ�க' அBவாசைனேய இ1லாைமயா1 பிறவிைய� ெக��5
 

சிவேநா�5ைடய�. 
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அவ�க' O.@1 ேதைவயா1 உ�டான5ைற சி�த�தி1 காமாதிகளா1 உ�டா5
 

5ைற. எ1லாவைகயி>
 5ைற�ைடய ரா( ஏகேதச ஞானிகளா( இ�:ப�. இவ�க' 

எ1லா
 எA5
 எ�<
 பாிNரணமாக இ�:பதா1 5ைறேயயி1லாதவ�க'. 

 

I�தமாையயி� வி��தியாகிய நிவி��தியாதி ப3சகைலக?
, சா�தித��வ�தி0 

/வனSபமான ப3சகைலக?
 ேவறாக நி0கி�ற நிைலயிைன�
, அவ0<' 

மாயாவி��தியாகிய ப3சகைலக' ஐவைக ய��வா�கைள உ�டா�கி நி05
 

நிைலைய�
 அறிவி�தேல கைல விசி.ட
 கா.�வதா
. 

---------- 

 

 ஆைகயினா லா��5 ம4�கிரக ரா3சிவ�ேதா 

 ேடகமா யாவி� கிைச,தபாி - பாகேம 

 ேநா�5, �றேவாைர L�ணறிவா �'ள�தி 

 லா�5வேத யாவி� கணி.          43 

  

இ - பா , ைந.@காசாாியைர� தியானி :பேத 

ஆ�மாவி05 அணியா
 எ�கி�ற� . 

  

இ - ' : ஆைகயினா1 ஆ��5
 அ4�கிரகரா
 சிவ� ேதா� - ஆ�மா�க' 

அைனவ��5
 அL�கிரகராகிய சிவெப� மாேனா� , ஏகமா( - ஒ�றா(, ஆவி�5 

இைச,த பாிபாகேம ேநா�5
 �றேவாைர - ஆ�மா�க?�5: ெபா�,திய பாி 

பாக�ைத அ�?
 ைந.@காசாாியைர, L� அறிவா( - L.பமான 

அறிவிைன�ைடய மாணவகேன ! உ'ள�தி1 ஆ�5 வேத ஆவி�5 அணி - மன�தி1 

தியானி:பேத உ� உயி��5 அழ5 ெச(வதா
 எ�றவா<. 

 

ைந.@காசாாிய�, பரம க�ணா&��தியாகிய சிவ�ேதா� ஏகமா( நி�<, த
ைம 

வ,தைட,த ஆ�மா�க?�5 இைச,த பாிபாக
 அ�ளி�ெச(பவ�க'; அவ�கைள 

மன�தி1 தியானி:பேத உ� 4யி��5 ஓரணியா
 எ�ப� க���. 

 

L� அறிவா( ஆ�5வேத என� F.�த>மா
. 

-------------- 
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 விட:ப. டத4 வி�வி:பா� த
மா0 

 ெறாட:ப. டதைனவிட� ெசா1லா� - தைட:ப.ட 

 வி1 வா7வா� ந�ெக� றிைச:பா ாிதைனவிட� 

 ெசா1வா ரலேர �ணி.         44 

  

இ��
 ைந.@காிய1/
, கி�கிகளி ய1/
 

உண���கிற�. 

  

இ-' : விட:ப.ட த4 வி�வி:பா� - பிரார�த /சி: பி0காக விட:ப.ட த4வி� 

க�ணதாகிய ப0ைற விட� ெச(வா�; த
மா1 'ெதாட:ப.டதைன விட�ெசா1லா� - 

த
மா1 ெதாட:ப.டதாகிய சிவபர
ெபா�ைள வி.@� எ�< பணியா�; 

இ1வா7வா� - இ1வா7வாராகிய உலக த�மிணி�ேளா , தைட:ப.ட ந�5 எ�< 

இைச:பா� - மலக�மAகளா1 தைட:ப.டனேவ ந�< எ�< ெசா1வ�; இதைன 

விட� ெசா1வா� அல� - தைடகைள வி.� வில5 எ�< ெசா1லமா.டா�க'; �ணி - 

இவ� ேபத�ைத� �ணிவாயாக எ�றவா<. 

 

பி�ன� இ1 வா7வா� என எ=வா( F<தD� 9�னத05 ைந.@க� என எ=வா( 

வ�வி��ைர�க. 

 

ைந.@க� , பிரார�த க�ம:/சி:பி0காக இைறவனா1 விட: ப.ட உட
பி1 

விைள�
. ப0ைற வி�வி:பா�க'; சீட4�5� த
மா1 ெதாட:ப.ட சிவ�ைத 

அநவரத9
 ப0றி நி0க�ெச(வாேர ய�றி விட�ெசா1லா�; கி�கிகேளா மலக� 

மAகளா1 தைட:ப.ட வா7ேவ ந1ல�; அதைனவி.� வில5க எ�< ெசா1லா� 

என இ�வ� உபேதச9ைற�
 விள�க:ெப0றைம கா�க. 

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

 

 உ�ணா� /லாறீெத� ேறா�வா 4�பா�றீ 

 ெத�ணா னில,தீெத� ேற��வா� - ெப�ைண� 

 �ற,தா னில��ைறவா� ேறா(,த நல3 ச0< 

 மற,தா னலேன மதி.          45 

 

இ��
 அ� . 
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இ - ' : /லா1 உ�ணா� /லா1 தீ� எ�< ஓ�வா� - /லா1 உ�ணாதவ� 

/லா1 தீைமயான� எ�< ெசா1வா�; உ�பா� தீ� எ�ணா� - /லா1 

உ�பவ� அ� தீைமயான� எ�பைத எ�ண�
 ெச(யா�; அ�ேபால, 

ெப�ைண �ற,தா� இல
 தீ� எ�< ஏ��வா� - ெப�ைண� �ற,த ைந.@க� 

த
 சீட� இ1லற�ைத ேம0ெகா'?த1 தீைம யான� எ�<. உய� நிைல�க� 

உய���வா�; இல�� உைற வா� - இ1லற�ைத ேம0ெகா�ட 

உலகத�மிணியான ஆசாாி ய�, ேதா(,த நல
 ச0<
 மற,தா� அல� - தா� 

ேதா(,த இ1லற இ�ப�ைத� சிறி�
 மற,தான1ல�, மதி - எ�P வாயாக 

எ�றவா<. 

 

/லா1 உ�பவ� /லாைல� தீெத�< எ�ணாத�ேபால, இ1 லற�தி1 

ேதா(,தவ� சி0றி�ப�ைத மறவாைமம.�ேமய�றி� தீெத�< எ�ண�
 

ெச(யா� என உவைமயைடைய: ெபா�. க�P
 ெபா�ளைடைய 

உவைம�க�P,த,� ெபா�' ெகா'க. இ:பாட1 எ����கா.�வைமயணி. 

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

 

 சாியாதி நா�கி0 ற�A5ரேவா� நா�கா( 

 வைரயா மரபி� வாி4 - 9ைரேச� 

 &ன� 5ரவ ெரா�&வ� ம0ெறா�வ� 

 ஞான� 5ரவெரன நா�.          46 

 

இ - பா. ஊன�5ரவ�
 ஞான�5ரவ�
 இ��ைணயெர�கிற�. 

 

இ - ' : சாியாதி நா�கி� த�
 5ரேவா� நா�கா( - நா� 5மா��கAகளா1 

தர:ப�கிற ஆசாாிய�க' நா1வரா(, வைரயா மரபி� வாி4
 - வைரய:ெப0< 

9ைறைமயாக வாி4
, உைரேச�
 ஊன�5ரவ� ஒ�&வ� - ெசா1ல:ப� கி�ற 

50றமா�,த ஆசாாிய�க' &வரா
; ஞான�5ரவ� ஒ�வ� என நா� - ஞானாசாாிய� 

ஒ�வேரயாவ� என அறிக எ�றவா<. 

 

சாியாதி &�றி>
, அ4பவ9ைடயரா(, நி�வாணெமாழி,த தீ�ைக ெப0ேறா� 

ஊன�5ரவ� : ஞான
 ெப0< ந1ல�' அ4பவ ெநறி�க� நி0ேபா� 
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ஞானாசாாியராவ� எ�ப� க���. வைரயா - வைர,�; நி�ணயி�க:ெப0<. ெச(யா 

எ�4
 எ�ச
. இ� வாி4
 எ�ப�ட� 9@,த�. சாியாவா4
, கிாியாவா4
, 

ேயாக வா4
 ஊன�5ரவ� எ�ப�. இவ�க?�5� த
 எ1ைலயி4
, 

கீெழ1ைலயி4
 அதிகார
 உ��. ஞானிேயா நாD4�5
 உாிய� எ�பதா
. 

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

 

 க�ம 5� நிைலைம ைகவி.� ஞான 

 த�ம 5ரவன@ ச�ெர� - ெறா�மி�ேத 

 ெய1லா ெமாழி� மிைச�5, �றேவா��கி� 

 றி1லா ாிைணயலவா ெய�.          47 

 

இ -பா, ைந.@க��5� கி�கி இைணயாகா� எ�கிற�. 

 

இ - ' : க�ம 5� நிைலைம ைகவி.� - க�மா,த 5ரவ� நிைலைமைய� ைகவி.�, 

ஞா� த�
 5ரவ� அ@ சா� எ�< - ஞானாசாாிய� தி�வ@ைய அைட,ெதா=5க 

எ�<, எ1லா ெமாழி�
 ஒ�மி�ேத இைச�5
 - ேவத
 சிவாகம
 9தDய எ1லா 

ெமாழிக?
 ஒ�றாக ெமாழி�
; ஆதலா1, இ�< �றேவா��5 இ1லா� இைண 

அலவா (க) எ� - இ�< �றவி களாகிய ைந.@க��5� கி�கிக' இைண அ1ல� 

என எ�Pக எ�றவா<. 

 

அலவா எ�ற விைனெய�ச�தி05 விைன9த1 இைண எ�க. க�ம5� - கிாியாவதி 

தீ.ைச ெச(பவனாகிய உலகத�மிணி. 

----------- 

 

 ஆ(,� கிாி யாவிதிOடாயா� 5ரவைனவி. 

 டா(,தறிக வா(,தவ��கா ளாெய�< - ேதா(,த ெநறி 

 வ1லா� க�ைண மைறஞான மா9னி J1 

 ந1லா 4ைரயதைன நா�.          48 

 

இ - ' : கிாியாவிதி ஆ(,� O� ஆயா� 5ரவைன வி.� - கிாியாவிதிகைள 

ஆரா(,� O.@ைன:ப0றி ஆராயாத ஆசாாி யைன நீ�கி, வா(,தவ��5 ஆளா( 

ஆ(,� அறிக எ�< - சிவஞான:ேப<ைடயா��ேக அ@ைமயாக ஆரா(,� ெதளிக 
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எ�<, ேதா(,த ெநறி வ1லா� க�ைண மைறஞான மா9னி ந1லா� J1 - கனி,� 

ேதா(,த சிவெநறி�க� வ1லவ4
 க�ைண நிைற,தவ4மாகிய 

மைறஞானச
ப,த ேதசிகராகிய ந1லவ� அ�ளி�ெச(த JD�க�P'ள, 

உைரயதைன நா� - ஆ:தவா�கியமாகிய அதைன ஆரா(,� ெதளிக எ�றவா<. 

 

கிாியாவிதி - ேசாமச
/ , சிவா�கிரேயாகிய�, இராமக�ட�, அேகாரசிவ� 

9தDேயாாிய0றிய பதிென�ப�ததிக'. அைவக' க�மா,த5ரவ�க' 5�. 

ம�டலAகைள: /ற�ேதயி.� உபகர ணAகைள�ெகா�� இய0ற:ப�
 

கிாியாவிதிைய விள�5வன. கிாிையெயன ம��
 யாைவ�
 ஞானAகிைட�த05 

'வாயிலாேம ய�றி அ�ேவ ஞானமாகா�. ஆதD� அவ0ைற: ப@�தலா1 

ஆ(தலா1 ம.�
 ேபாதிய பயனி1ைல எ�<ண��தியவாறா
. ஆசா ாிய� கடைம 

பதி பI பாச
 ெதாி�தலாதD� அதைன�ண�,� , Oடைடத05ாிய வழிகைள� 

ேக.டலாதிக?
 ேக.பி�தலாதிக?
 ெச(த1. அ�ெச(யா� 

கிாியாவிதியா(வாைர வி�க எ�பதா
. த
 F0றி05 ஆசிாிய வசன9
 

உ�ெட�< உண��தியவா<. "ஆ(,�கிாி யாவிதிO டாயா� 5ரவைன வி., 

டா(,தறிக வா(, தவ0கா ளா(" எ�ப� ைசவசமய ெநறி�5ற'. 

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

 

 பிரம�ப ேதச
 ெப<தேல பாA5 

 க�ம�ப ேதசA கழிெய� - <ரம�ற 

 �0ற மைறஞான மா9னிவ ேனாதிய J 

 ன0<மவ�� க�ேறா நல
.          49 

 

இ - பா , பிரேமாபேதச
 ெப<க , க�ேமாபேதச
 கழிக எ�கிற�. 

 

இ - ' : பிரம உபேதச
 ெப<தேல பாA5 - பிர ேமாப ேதச�ைத:ெப<தேல 

பாAகான�; ஆதலா1, க�ம உபேதச
 கழி எ�< - க�மAகைள:ப0றி� F<
 

கி�கிக' உபேதசA கைள நீ�5க எ�<, உர
 அ� உற - Rதிரஞான
 ெபா�,த, 

உ0ற மைறஞான மா9னிவ� ஓதிய J1 - மா நில
 ெச(த தவ�தா1 வ,�0ற 

மைறஞான ேதசிக� அ�ளிய Jலாகிய ைசவசமயெநறிைய , ந0<மவ��5 அ�ேறா 

நல
 - வி�
/ வா��க�ேறா நல
 விைள�
 எ�றவா<. 
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பிரம உபேதச
 - சிவஞாேனாபேதச
. ெபயெரா0<ைம ெகா�� நா
 பிரம
 

எ�4
 ஏகா�மவாத உபேதச
 எ�< ெகா'ள0க. பிரம
 ெபாிய� எ�4
 

காரண:ெபா�ளதா(, ெபாியவ0<' ெபாிதாய சிவஞான�ைத�
, 

தி�ைவ,ெத=�ைத�
 உபேதசி�தைல உண��திய�. பாA5 - அழ5 . உர
 - 

ஞான
. ந0<த1 - ந��த1 

எ�பத� எ�ைக ேநா�கிய விகார
 . ந��த1 - ந�Iத1 : வி�
/த1. 

''பிரேமாபேதச
 ெப<தேல பாA5, க�ேமாப ேதச
 கழி'' எ�ப� மைறஞானச
ப,த� 

வா�5. 

----------- 

 

 உய�,ேதாைர� ேச�,ேதா 4<மில�ைத� தாA5 

 நய,ேதாைர� சார நலேமா - கய,ேதா� 

 மலAகைளய� ேதா�றி ம��5ர ேவா��5 

 மிலAகைளவா ன�ேறா விவ�.          50 

 

இ - பா. சா�/ண�,� சாரேவ��
 எ�கிற�. 

 

இ-' : உய�,ேதாைர� ேச�,ேதா� - உய�வற உய�,த சிவா4Nதிமா�கைள� 

ேச�,தவ�, உ<
 இல�ைத� தாA5
 நய,ேதாைர� சார1 நலேமா - த
 விைன 

ேபாக உ0ற இ1 லற�ைதேய இைடவிடா� தாAகி�ெகா�@��5
 காம� தி1 

வி�:/ைடயாைர ஆசானாக அைடத1 நல
 பய:பெதா� ெசயலாேமா? இவ� - 

உய�,ேதாைர�5�வாக அ��த இவ�, கய,ேதா� மல
 கைளய ேதா�றி ம�� 

5ரேவா��5
 - உவ�:/�க��வ,தவ�க?ைடய மலAகைள நீ�க அவதாி��� 

த
ேமா� ம�விய ஆசாாிய��5
, இல
 கைளவா� அ�ேறா - இ1லற:ப0ைற� 

கைளபவன1லேனா எ�றவா<. 

 

இBெவ�பா , ேதசிக Iவாமிக' கால�� நிக7�சிெயா�ைற தி��ள���ெகந�� 

F<வ� ேபால� ேதா�<கிற�. அதைன யா
 விாி�ெத=த வி�
/கி0றில
. 

உய�,ேதா� - இய1பாகேவ பாசAகளினீAகி, 90றறி�
 90<�ெதாழி>
 பைட�த 

சிவபர
 ெபா�'. அதைன� ேச�,ேதா� - ப�ைட ந0றவ�தா1 சிவைன� சா�,ேதா� 

. உ<மில
 - விைன:ேபாக�தி� கழிவி0காக வ,தைட,த இ1லற
. தாA5த1 - 

எ3ஞா�<
 அைத:ப0றிய சி,தைனயிேலேய ஆ7,தி��த1. நய,ேதாைர - 

ஏறவி.� ஏணிைய உதறிவி�த1 ேபால�
, கட�கவி.�� கல�ைத மற�த1 
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ேபால�
 ேபாக�கழி வி�க� , வி.��ெதாைல�கா� அதைன எ:ேபா�
 

நய,தி��த1. சார1 - அ�தைகய கி�கிகைள ஆசாாியனாக அைடத1. 

 

கய,ேதா� - கச,ேதா�; இ�வைக:ப0றி>
 உவ�:/�க�� ஞானதாக
 ஏ0ப.� 

ஓ@வ,தவ�க'. உய�,ேதாைர� சா�,த அவ� தம� ஞானாசாாியனா
 கி�கி�5
 

இ1லற:ப0ைற� �ைட� 5
 அBவள� ெப�,த5தி உைடயவன�ேறா 

எ�றவாறா
. 

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

 

 அற��ற,தா ாி0கதிக மானா> மAக� 

 திற�த க1வா�� ெகா:பாேமா ேதாி� - /ற��றேவா� 

 ேமலவ�ைத ெச1லா� மி5சகள� ெதா�றாவ 

 ராலவைர� கீழா யக1.          51 

 

இ - பா. ைந.@கைரேய ஆசாாியராக�ெகா'க எ�கிற�. 

 

இ-' : அற� �ற,தா� - ப0றற� �ற,தவ�க', இ05 - இ1லற�தா��5 , அதிக
 

ஆனா>
 - ேமலாவராயி4
, அA5 அ�திற�� அக1வா��5 - அBவி1லற�ைத: 

ெபா�,தாேத அக�றவ��5 , ேதாி� ஒ:/ ஆேமா - ஆராயி� ஒ:/ உள தாேமா? 

/ற��றேவா� - ெவளி� �ற� N�டவ�க', ேம1 அவ�ைத ெச1லா� - 

ேமனிைலைய எ(தா�, மி5 சகள�� ஒ�றாவரா1 - மி�க சகள�� ஒ�றான 

பத9�திையேய எ(� வ� ஆதலா1, அவைர கீழா( அக1 - அவைர� கீழானவராக� 

ெகா�� வி.� நீA5 எ�றவா<. 

 

இ1லற�திD�:பவ�கைளவிட இ1லற�ைத� �ற,தவ�க' ேமலானவ�க'. 

அவ�கைளவிட இ1லற�ைத: ெபா�,தாமேல ைந.@கராகேவ �ற,தவ�க' 

ேமலானவ�க'. இ1லற�தி1 இ�: பவ�க?
, இ�,� வி.டவ�க?
 

ைசவ�தி05� சDயா� ஒ=5வா ராயி� சாSப
 வைர�'ள சகள9�திையேய 

எ(�வ� . ைந.@க� பர9�திைய எ(�வ�. ஆதலா1 அவைரேய 

ஆசாாியனாக�ெகா'?க எ�பதா
. 

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

 



86 

 

 இ1லற�தா�� ெக1லா 9றி4மிB வி1ல�ைத� 

 ெகா1>த05� டாேமா 5ணெநறிக' - /1லற�ைத� 

 தீ�,தா��5 ந1லறி� ேச�,தி@4 ேமலறி� 

 சா�,தா(த0 5�ேடா ச�� .          52 

 

இ -பா , கி�கிக.5� சிவஞான:ேப< இ1ைல எ�கிற�. 

 

இ - ' : இ1லற�தா��5 எ1லா
 உறி4
 - உலகத� மிணிக.5 எ1லா ஆ0ற>
 

அைடயி4
, இB இ1ல�ைத� ெகா1>த05 5ணெநறிக' உ�டாேமா - தா
 

ெபா�,திய இ,த இ1லற�ைத� �ற�த05ாிய 5ணAக?
 மா��கA க?
 

உளதாேமா ; /1லற�ைத� தீ�,தா��5 - இழித�க இ1லற�தினி�< தீ�,தாராயி4
 

அவ��5, ந1லறி� ேச�,தி@4
 - ந1ல அறி� ெபா�,தி4
, ேம1 அறி� சா�,� 

ஆ(த05 ச�� உ�ேடா - ேமலான சிவஞான�ைத: ெப0<� ெதளி,� சி,தி�� 

நி.ைட Fட05 ஏ0ற சாம�� திய
 உளேதா? இ1ைல எ�றவா<. 

 

ந1லறி� - பI பாசஞான
. இைவ கிைட�தவழி அவ0றி� �ைண�ெகா�� 

த
மிய1ைப�
 தைடயிய1ைப�
 உண�,�, தைட நீA5
 உபாய9
 அறி,�, 

சாதன வழி நி�< சாதி�க�த�க தாகிய சிவஞான
 ெபற வ�ைம��ேடா எ�ப� 

க���. 

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

 

 சகள� தபிமான3 சாேலாக மாதி 

 நிகள� த=�தி மல நீ�5 - மகள�ைத 

 �0றா� நிராமயமா( நீ'சிவ�ேதா ேடாரறிவா 

 ய0றா� தைமெய� றறி.          53 

 

இ -பா, சகள
, நிTகள
 இவ0றி� ப0<ைடயா� எ(�
 நிைலேவ<பா� இைவ 

எ�கிற�. 

 

இ - ' : சகள�� அபிமான
 - இைறவ4ைடய உ�வ� தி�ேமனியி1 ப0<ைவ�த1, 

சாேலாக
 ஆதி நிகள�� அ=�தி மல
 நீ�5
 - சாேலாக
 9தலான சிைறயி1 

அ=�தி ைவ�� மல�ைத அக0<
, அகள�ைத உ0றா� - அ�வ�தி� ேமனிைய 
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உண�,தவ�க', நிராமயமா( நீ' சிவ�ேதா� ஓ� அறிவா( தைம அ0றா� எ�< 

அறி - தாAக?
 ெபாிய சிவ�ேதா� ஒ�றிய அறிைவ�ைடயரா(: பI�களாய 

த
ைம நீ�க:ெப0றவ� எ�< அறிவாயாக எ�றவா<. 

 

சகள�தி0 ப0<�ெகா�டா1 சாேலாக
 9தDய பத9�திேய கி.�
; நிTகள�தி0 

ப0<�ெகா�டா1, ஞானேம வ@வாக, பதி ேபாதமி�5, பI��வ
 நீAகி வாழலா
 

எ�ப� க���. சாேலா காதி பதவிக?
 சிைறேபால ஆ�மவியாபக�ைத� 

தைடெச(வன வாதD� அவ0ைற 'நிகள
' எ�ற�. அ=�தி - பத9�திகளி ேலேய 

ெபாி�
 அபிமானி�க�ெச(�. அகள
 - அ�வ�தி�ேமனி , "அகளமா( அறிவா(....... 

சகளமா( நி�றெத�<, தீபற" எ� பத� க�P
 அகள சகள இல�கண
 ஓ�க. 

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

 

 காய ம<Aகா0 க�தியெம( யாவிவி.�: 

 ேபாேயா� த4வி0 /5ைகயா - லாயகைல� 

 த,திரமா ேயாசி��� தானிய�தா லா5திைய 

 ம,திர�தா0 ெச(வா� மகி7,�.          54 

 

இ - பா , கலாேசாதைனயா0 பய� பிறவிய<த1 எ�கிற� 

 

இ-' : காய
 அ<Aகா1 - உட1 நீA5Aகா1, ஆவி க�திய ெம( வி.�:ேபா( - 

உயிரான� தன� எ�< க�தி யி�,த உடைல வி.��ெச�<, ஓ� த4வி1 

/5ைகயா1 - விைன�கீடாக வா(�த ம0ேறா� உடD1 /5தலா1, ஆய கைல 

த,திரமா ேயாசி�� - அத05� காரணமாசிய கைலகைள ஆகம விதி:ப@� F.@, 

தானிய�தா1 - ெந1 9தDய நவதானியA கைள� ெகா��, ஆ5திைய ம,திர�தா1 

மகி7,� ெச( வா� - ஆ5திைய ம,திர�ேதா� மகி7,� ெச(வானாவ� எ�றவா<. 

 

உயி� விைன�கிடாக ஓ�டைலவி.� ஓ�டD1 மாறிமாறி: /5,� வ�வதா1 

அத05� காரணமாய ப3சகைலகைள�
 ஆகமவிதி:ப@. ம,திரAக?ட� 

ஆ5திெச(� F.�வி:பா� கிாியாவானான ஆசா ாிய� எ�பதா
. ேயாசி�� - 

ேயாஜி�� எ�பத� திாி/. 

------------ 
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 ஆவி பிறி�டைல யாவாி�5 மாசாிய� 

 பாவி�5 மா< படாததனா0 - Nவி0 

 ற�
ெபா�ளா லா5திைய� த�கவர0 கா�க 

 வ�மதனா ன0கதி�5 மா1.          55 

 

இ - பா , கிாியாவதி தீ�ைக பய�தராைம�5� காரண
 F< கிற�. 

 

இ-' : ஆசாிய� - ஆசாாிய�, பாவி�5மா< படாதத னா1 - சிேவாக
பாவைன 

ெச(கி�ற 9ைற சாிவர:ெபா�, தாைமயா1, Nவி1 த�
 ெபா�ளா1 - Nமியி1 

உ�டான தானிய
 சமி�� 9தDய மாேயய: ெபா�'களா1 , ஆ5 திைய - ஓம�ைத 

, த�க அர05 ஆ�கவ�
 அதனா1 - த�க பா�' யாவ0றி>
 த�க 

சிவபர
ெபா�?�5� ெச(�
 9ைறைமயா1 , ந0கதி�5
 ஆவி - ந0கதி அைடய 

ேவ�@ய ஆவி , மா1 - மய�க
 ெகா��, பிறி�டைல ஆவாி�5
 - ேவ< ஓ� 

உடைல� ெச�றைட�
 எ�றவா<. 

 

மாேயயமான ெபா�'கைள� ெகா�� இய0ைகேய மாையயி0 படாத பரசிவ�தி05 

ஆ5தியா1 அ0பணி�5
 அதனா>
 சிேவா ஏ சாவர: பDயாைமயா4
 

கிாிையயா1 தீ.சி�க:ப�கிற றகதி அைடய ேவ�@ இ��க, ந0கதி அைடயா� 

மீ.�
 பிறவிைய� சா�
 எ�ப� க���. 

 

ஆவாி�5
 - தன�5 ஆவரணமாக�ெகா'?
. ஆவரண
. ேபா�ைவ. ஆசாாிய� 

எ�4
 ெசா1 ெச(�ேளாைச சிைதயாைம: ெபா�.� ஆசாிய� 

என�5<�க1விகார
ெப0ற�. பாவி�5மா< - த
ைம� சிவமாக�
 தம� 

கரணAகைள: பதிகரணAகளாக�
, த
 ெசயைல� சிவ�ெசயலாக�
 பாவி�த1. 

அ� படாைமயாவ� பாவி�5
 ேபாேத இ1லறவாசைன தா�க:ெப<த1. Nவி1 

த�
 ெபா�ளா1 எ�ற� அI�தமாயா காாியமான ெபா�.பிரப3ச�தி D�,� 

ேதா�றிய ெபா�'களா1 என அத� இழி�ேதா�ற நி�ற�. த�க அர� எனேவ, 

ெபா�'க' தகாதன. எ�ப�
 ெபற:ப.ட�. கதி�5
 எ�ற� ெபயெர�ச
. 

கதி�5
 ஆவி மாலா1 பிறி�டைல ஆவாி�5
 என�F.�க. 

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

 

 அைட,தத4: ெபா(ெய� றறிவி�க வா(,� 
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 மிைட,தத4 வி.ட�ைள ேமவி� - �ட�,த 

 5�வ�ைள: ப0றி� 5றி�தவ�ைத ய3சி1 

 வ�,�றேவா�� க�ேறா வர
.          56 

 

இ -பா , சிவகதி அைடவா� �றேவாேர எ�கிற� . 

 

இ - ' : அைட,த த4 ெபா( எ�< அறிவி�க - விைன� கீடாக நா
 ெப0ற இ�சாீர
 

நிைலய0ற� எ�< ெம(க�ட சிவாசாாிய� ெதாிவி�க, ஆ(,� - அவ� - த,த 

ஞான
 தம�5
 அ4பவமாத1 உ�ைமைய ஆரா(,�, மிைட,த த4 வி.� - 

ஆ�மவியாபக�ைத� சிறி�
 ெவளி:படாவா< ெசறி,தி��கி�ற உடைல நீAகி, 

அ�ைள ேயவி - தி�வ�ைளேய தாரகமாக� ெகா�� அதைன: ெபா�,தி, �ட�,த - 

இைட விடா� தி�வ�ைளேயப0றி இ��கிற , 5�வ�ைள:ப0றி - 5� நாத4ைடய 

தி�வ�ைள:ப0றி நி�<, 5றி�த அவ�ைத அ3 சி1வ�
 �றேவா��5 அ�ேறா - 

9� 5றி�க:ெப0ற நி�மல சா�கிர
 9தலான ஐ,� நிைலகளி>
 இைடவிடா� 

பழ5 கி�ற �றவிக?�5 அ1லேவா , வர
 - ேமலான பர 9�தியா
 எ�றவா<. 

 

அைட,த த4 - எ=வைக� தா��களா1 விைன Lக��சி�காக: ெப0ற Nத சாீர
. 

மிைட,த த4 எ�ற� ஆ�ம அறிைவ விளAக ஒ.டா� த��� நி05
 பிராணமயாதி 

ேகாசAகைள. ஞானாசாாிய� த4 கரண /வன ேபாகAகைள: ெபா(ெய�றறி,�, 

அதனி1 ப0< வி.�, தி�வ�ைளேய ெபா�,தி நி0பவ�. அவர�ைள:ப0றி நி�மலா 

வ�ைதகைள எ(�கி�ற �றேவா��5: பர9�தி சி�தி�5
 எ�ப தா
. பர
 

எ�பத� ேபாD வர
. 

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

 

 த��வ�ைத நீAக ற5மறிேவா� ேதகா,த 

 ெமா�த�யி�� க,திய.@ ேயாத�ேக' - 9�தி 

 யவ�ைத கழி�த�ேளா டா�கி� க�ைண� 

 சிவ�தி ல=��வைத� ேத�.          57 

 

இ - பா . ஞானா,திேய.@ இ� எ�கிற�. 
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இ - ' : த��வ�ைத நீAக' த5
 அறிேவா� - த�� வAகைள� கட,த ஞானிகளி� , 

ேதகா,த
 ஒ�த உயி��5 - ேதக 9@வி�க� ெபா�,திய ஆ�மா�க?�5, 

அ,திேய.@ ஓத�ேக' - இய0ற:ெப<கி�ற அ,திேய.@ைய� ெசா1ல� 

ேக.பாயாக; 9�தி அவ�ைத கழி�� - மலமாயா க�மA களினி�< வி�ப�தலாகிய 

நிைலைய�
 நீ�கி, அ�ேளா� ஆ�கி - சிவ�தி�வ�ேளா� ஒ�றைவ��, 

க�ைண�சிவ�தி1 - க�ைணயாகிய , ச�திைய� த�னக���ெகா�ட சிவ�தி 

னிட�தி1, அ=��வைத ேத� - அ=�திைவ:பைதேய அ,தி ேய.@யாக அறிவாயாக 

எ�றவா<. 

 

ஞானா,திேய.@யாவ� ; 9�தி அைடகி�ேறா
 எ�ற ேபத ஞான�ைத�
 அக0றி, 

தி�வ�ளிேலேய ஒ�ற�ெச(�, சிவ�ேதா� இர�டற இைணய�ெச(தலா
. இ�ேவ 

சிவத�மிணிகளாகிய ஞானிக' ெச(�
 ஞான அ,திேய.@ எ�ப�. 

----------- 

 

 வைரயகில மாதி�ப மாதவைர� ேச�
 

 /ைரயகல ெவ�4
 /க7 J1 - கைரயகல� 

 க0<
 ெபா( வ3ச�ைத� கா9<வா� Jலதைன. 

 �0< 9றாதாெர� ேறா�.          58 

 

இ - பா , க0<
 க1லாதா� கி�கி எ�கிற�. 

 

இ - ' : /க7J1 - /கழ:ப�கி�ற சிவ J1க', வைர அகில
 மாதி�ப
 - 

எ1ைலைய�ைடய Nமி�
 மாதாி�ப9
, /ைர அகல - தம�5'ள 50ற
 நீAக, 

மாதவைர� ேச�
 எ�4
 - ஞானியைர: ெபா�,�
 எ�< ெசா1லா நி05
. 

J1தைன� கைர அகல�க0<
 - சிவாகமAகைள எ1ைலயி�றி� க0<
, ெபா( 

வ3ச�ைத� கா9<வா� - ெபா(யான பிர ப3ச�ைத வி�
/பவ�களாகிய கி�கிக', 

Jலதைன உ0<
 - Jலறிைவ: ெப0<
, உறாதா� எ�< ஓ� . ெபறாதவ�கேள 

ஆவா� என� ெதளிவாயாக எ�றவா<. 

 

வைர அகில
 - எ1ைலைய�ைடய Nமி; எ�ற� /வன�ைத. மாதி�ப
 - 

மாதரா0ெப<
 ேபாக�ைத. இைவ இர��AFறேவ இைடநி�ற த4 கரணAக?
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அடAகின. இைவக' ஞானிைய: ெபா�,�வதா1 ஞானி 50ற:படா�. இவ0றி� 

50றேம அக>
 எ�பதா
; அAகிைய� சா�,த ேகாமயமாதிக' தA50ற
 

நீAகினா0 ேபால எ�க. கைரயகல - எ1ைல நீAக. வ3ச
 - பிரப3ச
; எ�ற� 

பிரப3சேபாகAகைள. நாலறிவி�,�
 பாசமக0றி அதனா0 பய� ம� Jலறி�0<
 

உறாதா� ஆயின� எ�பதா
. 

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

 

 அ�[1 சிவதீ�ைக ய0< மகில 

 ம��மா லக1வா� மதியா
 - ெபா�[ 

 லறி,�
 பிற��ேக ய4�கிரக3 ெச(தி0 

 ெசறி,தா ரறிவலவா(� ேத�.          59 

 

இ - பா , அறி�
 அறிவ1லாத�
 இைவ எ�கிற�. 

 

இ - ' : அ�' J1 சிவதீ�ைக அ0<
 - சிவாகமஞான
 சிவதீ.ைசயாகிய கிாிைய 

இைவகைள நீAகி�
, அகில ம�' மா1 அக1வா� மதி - பிரப3சமய�க�ைத நீAகிய 

�றவிகளி� 

ஞான
, ஆ
 - கைட:பி@��� சீட�களா1 ஒ=க�த�கதா
; ெபா�' J1 அறி,�
 - 

பதி பI பாசAகளி� ெபா��
 சிற:/மான இல�கணAகைள� ெதாிவி�5
 ைசவ 

J1கைள அறி,�
, பிற��ேக அ4�கிரக3 ெச(� - தா
 கைட�ேதற மா.டா� 

பிற��ேக உபேதச9
 க�ைண�
 ெச(�, இ1 ெசறி,தா� அறி� - இ1லற�தி1 

ஒ.@வா=
 கி�கிகளி� ஞான
, அலவா( ேத� - கைட:பி@�� ஒ=க�த�கவ1ல 

என� ெதளிவாயாக எ�றவா<. 

 

க�மா4.டானAக?
 கிாிையக?
 கழ�றி�,தா>
, சிவா கம:பயி0சி 

இ1ைலயாயி4
 சிவத�மிணிகளி� ஞான
 ெகா'ள� த�க�; எ1லாமி�:பி4
 

கி�கிகளி� ஞான
 த'ள�த�க� எ�பதா
. அ0<
 அறி,�
 எ�ற உ
ைமக' 

சிற:/
ைமக'. 

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

 

 ம�ணீ�5, தீ�ைக வைக நா�5 90<
 

 ெபா�ணீ�5 மி1D0 /ண�வா - ாி�ணீ�க 
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 90றா ரலரா ெமா� J>, தீ�ைக�ம0 

 ற0றா ரறிெவ� றறி.          60 

 

இ - பா, சிவத�மிணிகளி�ஞானேம சிற,த� எ�கிற�. 

 

இ - ' : ம�' நீ�5
 தீ�ைக வைக நா�5
 - ஆ�மா� க?�5 ஆணவமல�தா1 

விைள,த அறியாைமைய நீ�5கிற தீ�ைகவைக நா�ைக�
, உ0<
 - 5ைறயாம1 

தா
 ெப0றி�,�
, ெபா�' நீ�5
 இ1D1 /ண�வா� - ெச
 ெபா�ளிD�,� 

பிாி��ைவ�5
 இ1லற�தி0 ேச�வா�க'; இ�' நீ�க
 உ0றா� அலரா
 - ஆணவ 

இ�ளிD�,� நீ�க� ைத: ெபா�,தியவ� அ1லரா
; ஒ� J>
 தீ�ைக�ம0< 

அ0றா� - சிவாகம:பயி0சி�
 சிவதீ�ைகக?
 ம0<9'ள சாதனAக?
 

அ0றவ�களாகிய �றவிகளி� அறி� - உபேதச பர
பைரயி1 வ,த ஞான
, அறி - 

ஞான
 எ�< அறிவாயாக எ�றவா<. 

 

'இ�' நீ�க
 உ0றா� அல ஆ
' என�
 பாட
. இ:பாட� தி05, அ0றா� அறி� 

இ�' நீ�க
; உ0றா� அறி� அலவா
 என� F.@, சிவத�மிணிகளி� ஞான
, 

உலகத�மிணிகளி� ஞான
 ேபா1வத1லவா
 என: ெபா�'கா�க. 

 

தீ�ைகவைக நா�5
 90Fற:ப.டன. உ0<
 : உ
ைம இழி� சிற:/. 

ெபா�ள1லவ0ைற: ெபா�' எ�<ணர�ெச(�
 ம�' விைள:பதாகD�, 

இ1வா7�ைக , ெபா�' நீ�க
 இ1 என விேச@� க:ப.ட�. உபேதசபர
பைரயி1 

வ�வா��5, பாசஞானமாகிய க1வி�
, கிாிையகளாகிற தீ�ைக�
 இ�றிேய�
 

ஞான
 சி�தி�5 ெம�ப�. அ�
பி3ைச 9தி�கனியா�5
 சிவா4பவசீல��5� 

சாதனAக' ஏ� எ�பதா
. 

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

 

 நிைற,த க1வி தீ�ைக நிைறவா>
 பாக3 

 சிற,த தலவகில3 சி,த� - �ற,தெநறி� 

 சீரக�தா�� காவி சிற,ததா, தீ�ைக�0<A 

 காரக�தா�� காவியிைல கா�.          61 
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இ - பா. பாசஞான�தா��5: பாிபாக
 இ1ைல எ�கிற�. 

 

இ - ' : நிைற,த க1வி தீ�ைக நிைறவா>
 - ேவதசிவா கமAக' அைன�தி>
 

நிைற,த ப@:/
 நிைற,த தீ�ைக க?
 இ�,தா>
, பாக
 சிற,த� அல - பாிபாக
 

சிற,த� அ1லவா
; அகில
 சி,த� �ற,த ெநறி சீ� அக�தா��5 பிரப3ச:ப0ைற 

அறேவ ெகட� �ற,த ெநறி�க� விளA5
 சிற:பிைன மன�தக���ெகா�ட 

சிவத�மிணிக?�5, ஆவி சிற,ததா
 - ஆ�மா பாிபாக90<� சிற,த� ஆ5
; 

காரக� தா��5 - கி�க�த�க?�5, ஆவி சிற,த� இ1ைல - ஆ�மா பாிபாக�தா0 

சிற,ததாகா�, கா� - இதைன அ4பவ�தி0 க�டறிவாயாக எ�றவா<. 

 

நிைற,த ப@:பா>
, தீ�ைகயா>
 ம.�
 மலபாிபாக
 வரா�; ப0றற� �ற,த 

சிவஞானிய�க?�ேக மலபாிபாக
 வ�
 எ�ப� க���. நிைற,த க1வி�
 

தீ�ைகக?
, இ��ைண�க0ேறா
 ; இ� னி�ன தீ�ைகெப0ேறா
' எ�ற ெச��ைக 

வள���, சி,ைதயி0 சிவ
 விளAக�ெச(யா� ஆதD�, காரக�தா� க1வி தீ�ைக 

உ0<
 ஆவி சிற,த� இ1ைல எ�றா�. 

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

 

 அநி�திய�ைத நி�தியெம� றா(வா� மல�தி0 

 ெசனி�தவெர� றாகமAக' ெச:/, - தனி�தறிவா( 

 நி�திய�ைத நி�தியெம� றா(வா�க ணீ' சிவ��0 

 ப�திெயன நீ�ேதாைர: பா�.          62 

 

இ - பா , சிவத�மிணிக' சிவ�தி1 ேதா�றியவ�க' எ�கிற�. 

 

இ - ' : அநி�திய�ைத நி�திய
 எ�< ஆ(வா� ேதா�றி நி�< 

அழித�மாைல�தாகிய /வன ேபாகாதிகைள அழியாத� எ�< எ�ணி அவ0ைற�
 

அவ0றி05 ஆவன வ0ைற�
 ஆரா(கி�றவ�க', மல�தி1 ெசனி�தவ� எ�< 

மலமாைய க�மAக' காரணமாக� ேதா�றியவ�கெள�<, ஆகமAக' ெச:/
 - 

சிவாகமAக' ெசா1>
; தனி�� அறிவா( - க�வி கரணAகளாகிய 

மாேயயAகேளா� Fடா� தனி�� ஞானேம உ�வா(, நி�திய�ைத நி�தியெம�< 

ஆ(வா�க' - அநாதி நி�தியமான சிவபர
ெபா�ைள அத� சிற:பிய1பாகிய அநாதி 
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நி�திய�த�ைம உைடயெத�<
 அதைன� சாராைம சா�,� நி0றலா1 

ஆ�மா�களாகிய தாAக?
 நி�தியெம�<
 ஆரா(,தறிகி�ற ெம(3ஞானி க', 

நீ' சிவ�� உ0ப�தி என - அ�ளா� மி�க பரசிவ�தினிட��� ேதா�றியவ�-

கெள�<, நீ�ேதாைர: பா� - �றவி களான ஆசாாிய�கைள:பா���� ெதளிவாயாக 

எ�றவா<. 

 

சிவத�மிணிக?�5
, உலகத�மிணிக?�5
 பிற:பிேல ேவ<பா� ேதா�ற, 

சிவத�மிணிக' சிவ��0ப�தி என�
, உலக த�மிணிக' மாயாமல�� 

உ0ப�திெயன�
 Fறி, கி�கிக' ேதக
 மாயாகாாிய
 எ�<
 �றவிக' ேதக
 

ஞான ெசாSப
 எ�<
 அறிவி�தவா<. 

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

 

 உலக த�மிணிேயா ெடா�க�
 பாகA 

 5ல�மி0 காம� 5ண9 - நிலவியி�
 

 /1லற�ைத மா0றி: ெபா�,�3 சிவதீ�ைக 

 யி1லற�தா�� கா5ெமன ெவ�.          63 

 

இ.பா. இ1லற�தா��5 ஆவன இைவ எ�கிற�. 

 

இ - ' : உலக த�மிணிேயா� - உலகத�மிணி தீ�ைக ேயா� ; ஒ� க�மபாக
 - 

விளA5கி�ற க�ம மலபாிபாக9
, இ1 5ல�
 காம�5ண9
 - இ1லற�தி1 F@ 

வா7வதா1 உ�டாகிய காம�5ணAக?
, நிலவியி�
 /1லற�ைத மா0றி - ஒ� 

ேசரவிளA5கிற இழித�க ஒ=�க�ைத:ேபா�கி, ெபா�,�
 சிவதீ�ைக - ஞான�ைத: 

ெபா�,�த05 வாயி லான கிாியாவதி தீ�ைகக', இ1லற�தா��5 ஆ5
 என எ� - 

இ1லற�தா�களாகிய ஆசாாிய�க.5: ெபா�,�
 என எ�Pவாயாக எ�றவா<. 

 

உலகத�மிணிதீ�ைகயா1 க�மபாிபாக
 வ�மாயி4
 க�ம பாிபாக�தி05 

வா(:பான காமமாதிய 5ணAக?
 இைட�கிைடேய விளA5மாதD� அ�தைகய 

/1லற�ைத மா0<த0ேக0ற தீ�ைக கேள இ1லற�தா��5 ஏ0றதா
 எ�ப� க���. 

கிாிைய என ம��
 யா�
 ஞான
 கிைட�த05 வாயிலாதD�, /1லற�ைத மா0றி: 

ெபா�,�
 சிவதீ�ைக இ1லற�தா��5
 ஆ5
 என 

அ�ளிய�. 
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------------- 

 

 சிவத�
 ந�மணி�3 ேச�ம1 பாக 

 மவமைற�5 மீச0 கவா�
 - பவமா 

 யிைற மைற�5 மி1D0 கிைசயாத Oச� 

 �றவற��� ெக�ேற �ணி.          64 

 

இ -பா, சிவத�மிணியிய1/ F<கி�ற�. 

 

இ - ' : சிவத�
 ந�மணி�
 மலபாக
 ேச�
 - சிவ த�மிணி மலபாிபாக�ைத: 

ெபா�,�வ� ; அவ
 மைற�5
 ஈச05 அவா�
 தவ�தி05 எதிராய 

அவ�ெதாழிD1 /5தாேத த��தா.ெகா'?
 பரேமIவரைன வி�
/
; பவமா( 

மைற�5
 - பிறவி�5 ஏ�வா( இைறவைன அறி,� அ4பவி�க ெவா.டா� 

மைற�5
, இ1D05 இைசயாத ஈச� - இ1லற�தி0 ெபா�,தாத பரசிவ
, 

�றவற���5 எ�ேற �ணி - �றவற�தி0ேக ெவளி:ப�ெம�< �ணிவா யாக 

எ�றவா<. 

 

இதனா1, ைந.@க4
 �றவி�மான சிவஞானி மலபாிபாக
 ெப0<, ஈசனிடேம 

ப0<�ெகா�@�:பதா1 அவ��ேக ஈச� ெவளி:ப.ட�?வ� எ�ப� 

உண��தியவாறா
. 

 

ேச�
, அவா�
 எ�ற ெச(�
 எ�4
 வா(பா.� விைன 90<�க'. சிவத�மிணி 

எ�ற உய�திைண ஆ�பா1 எ=வா(� 5ாிய பயனிைலக'. ஈச� �றவற�தா��ேக 

உாியவ� எ�< ெசா1ல வ,தவ� இ1லற�தா��5'ள இைடf<
 விளAக , 

இைறமைற�5
 இ1D05 இைசயாத ஈச�' என உட
ெபா� /ண��தி உைர�தா�. 

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

 

 தாரைக ேநாி05ரவ� த�மதி�5 ேநரா5A 

 காரக�ைத நீ�த கன5ரவ� - பாரக�தி 

 லா��5 மி�g��5 மாதவேன� ைமயலற� 

 தீ��5 ம�.5�வா, ேதI.          65 
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இ - பா. இ�வ� இய1ைப�
 உவைமேம1 ைவ�� விள�5கிற�. 

 

இ-' : இ05ரவ� தாரைக ேந� - இ1லற�ேதா�களாகிய 5�மா�க' வி�மீ4�5 

ஒ:பாவா�க'; காரக�ைத நீ�தகன 5ரவ� த�மதி�5 ேநரா5
 - இ1லற�ைத� 

�ற,த ேமலாகிய 5�மா�க' 5ளி�,த நிைறமதி�5 ஒ:பாவா�க' ஆ5
; ைமய1 

அற�தீ��5
 அ�.5�வா
 ேதI - அறி யாைம நீAக மலபாிபாக
 வ�வி�கி�ற 

அ�.5�வாகிய ேபாெராளி, பாரக�தி1 - இ:Nமியி1, ஆ��5
 இ�' தீ��5
 

ஆதவ� ேந� - நிைற,தி��கி�ற இ�ைள: ேபா�5
 Gாிய4�5 ஒ:பா
 

எ�றவா<. 

 

9�ைனய ேந� இர��
, ேந�வ� எ�4
 ெபா�ளன ; ேதI ேநரா5
 என�F.�க. 

இBெவ�பா , இ1லற�தாசாாிய� , இ1ல ற�ைத� �ற,ேதா�, அ�.5ரவ� எ�ற 

இ
&வைர�
 தாரைக மதி ஆதவ� இவ�கேளா� ஒ:பி�� ேவ0<ைம விள�கிய�. 

 

'காரக�ைத நீ�த கன 5ரவ�' எ�ற� 9த0க� கி�கியா யி�,� 

இ1லற�ைறவி.ேடா� . அ�.5�வா
 ேதI' எ�ற� இய0ைகேய இ1லற�ைத: 

ெபா�,தாேத, அ�'வழி நி�< சிவ ஞான
 ெப0றவ�க'. இ05ரவ�. 

கிாியாவதி9ைறயி1 தீ.ைச ெப0<� க�மபாிபாக
 ஏ0ப.டவ�க'. காரக�ைத 

நீ�தவ�க'. 90Fறிய தீ�ைகயா1 க�மபாிபாக9
 மாயாமலபாிபாக9
 ெப0ற 

வ�க'. அ�.5ரவ� , ஆணவமல பாிபாக9
 ெப0ற சிவஞானிய�. தாரைக , 

தா4�ைமைய� ெதாிவி�5ேமய�றி: பிற��5 விள�க
 தரா�; அ�ேபால� 

க�மமல பாிபாக
 ம.�
 ெப0<: பதி Jலா1 ஞானவிள�க
 ெபற 9ய1பவ�க'. 

த�மதி தா4
 விளAகி: பிற ெபா�'கைள�
 விள�5மாயி4
, தைட�.ப.ட 

இ�ைள விள�க மா.டாைமேய அ�றி� த�னக��� களAக9
 ெபா�,தி இ�: 

ப�. அ�ேபால, இ1லற�திD�,� �ற,த ஆசிாிய� சிவ/�ணிய ேமe.டா1, 

தா4
 ஞான
 ெப0<: பிற��5
 ஞான உபேதச
 ெச(யவ1லவனாயி4
, 

பாிபாக� 5ைற�ைடயா��5, விள�க,தர 9@யாைம ம.�மி�றி� தம�5
 வி.ட 

இ1லற�� வாசைன ஓெரா ��கா1 தா�க அக�களAக9ைடய-ராயி�:ப�. 

 

தா4
 களAக�ைத� சாரா� எ�தைகய தைடகளி�:பி4
, உ'ளகெம1லா
 

ஊ��வி�ெச�< ெபா�'கைள: /ல:ப��� வேதாட�றி� த
மக��� 

களAகமி�றி விளA5வ� ஆதவ�. அBவ�ணேம அ�.5� இ�.5 
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உைறவிடமாகா�, ஒளிேய உ�வா(, ஆ�மா�க?0ற அக இ�ைள�
 ேபா�கி 

ஆ.ெகா'வ� என உவைம நல
 உண�,� இ�/<க. 

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

 

 சாதி� கதிக, த5மைறேயா� ச.சமய 

 நீதி�5. ைசவ நிைலயதிக - மாதி 

 மைற�கதிக மாகமேம வா�மத3ேச ாி1லா, 

 �ைற�கதிக நீ�ேதா� �ணி.         66 

 

இ - பா . ஒ�வாி1 ஒ�வ� உய�,தா� எ�கிற�. 

 

இ - ' : சாதி�5 அதிக
 த5
 மைறேயா� - நா1வைக� சாதி�5' ேமலான� 

தவெவா=�க� த5திவா(,த மைற ேயா� சாதியா
; ச.சமய நீதி�5' - அ<வைக� 

சமயAக' உண���கி�ற நீதிக?�5', ைசவநிைல அதிக
 - ைசவ சம ய�தி� 

நிைலயான உ�ைமகேள ேமலானைவ; ஆதிமைற�5 ஆகமேம அதிக
 - 

இைறவனா1 அ�ளி�ெச(ய:ப.ட ேவதA க?�5 அவர�ளிய ஆகமAகேள 

ேமலானைவ; வா' மத
 ேச� இ1லா
 �ைற�5 - ஒளி ெபா�,திய மதமா0சாியA 

கேளா� F@ய இ1லற� �ைற�5, நீ�ேதா� அதிக
 - �றவி களி� நிைலேய 

ேமலான� ; �ணி - ெதளிவாயாக எ�றவா<. 

 

சாதி: அ,தண� அரச� வணிக� ேவளாள� எ�பன. இைவ வ�ண
 எ�<
, சாதி 

அத� உ.பிாிெவ�<
 ஓ�க. ச.சமய
 - அக
 , அக:/ற
, /ற
, /ற:/ற
 ஆகிய 

அBவா< வைகயான சமயAக'. ேவத9
 ஆகம9
 இைறவ� J1கேளயாயி4
, 

ெபா��
 சிற:/மாகிய ேவ<பா�ைடைமயி�, ேவதAகளி4
 ஆகமAக' சிற,தன 

வாயின. இ1லற
, ஒளிெபா�,திய ெச��5ைட ைமயி� அ� நீAகிய �ற� இதனி0 

சிற,ததாயி0<. 'தா7ெவ4
 த�ைமெயா�
' ைசவ�திற�தி1 சா�,த� �றவற
 

ஒ�<ேம யாதD� இAஙன
 Fறினா�. 

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

 

 நிைல�த வறமிர�� ேநெரா�க� d�கி0 

 பல�தி0 5ைறயதிக
 பா��கி - Dல�ேதா� 
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 க�கி லPவள�A காணா� நீ�ேதா� 

 ெந�மைல�
 வானி4 நீ.�.          67 

 

இ -பா, 9� இர�ட4' பயனா0 சிற,த� �றேவ எ�கிற�. 

 

இ - ' : நிைல�த அறமிர��
 ேந� ஒ�க d�கி1 - நிைல ேபறான இ1லற
 

�றவற
 இர�ைட�
 சமமாக ஆராயி�. பல�தி1 5ைற அதிக
 பா��கி1 - 

பயனா1 5ைறநிைறக' ஆராயி�, இல�ேதா� - இ1லற�தா��5'ள பய�, க�கி1 

அPவள�
 காணா� - க�கள�
 அPவள�AFட� காண: படா� : நீ�ேதா� - 

�றவிகளாகிய ஆசிாிய�களா� எ(�
 பய�, ெந� மைல�
 வானி4
 நீ.� - 

இமய�தி4
 வான� தி4
 நீளமானதா
 எ�றவா<. 

 

நிைல�த அற
 - ேவதAகளி1 நிைலெப0ற பய� அளி:பன எ�< 

விதி�க:ப.டனவாகிய இ1லற9
 �றவற9
. ேந� ஒ�க ; ஒ� ெபா�. ப�ெமாழி ; 

ேந�ைமயா1 ஓ�க எனி4
 ஆ
. ேந�ைம - சிற:/. 5ைறயதிக
 - 5ைறக?
 

நிைறக?
. பல
 - பய�. க�கி1 அPவள�
 - க�கள�
 அPவள�
 

என�F.�க. இல�ேதா� எ�ற�. அவரா� ஆ5
 பயைன உண��தி, காணா� 

எ�4
 அஃறிைண: பயனிைலைய�ெகா�� 9@,த� : நீ.� எ�ப� , மைல 

ெயா� ஓ.�
 ேபா� நீள�ைத�
, வான�ேதா� ஒ.�
 ேபா� பர:ைப�
 

உண���
. 

 

ெந�மைல - Nமி�5 அள�ேகா1ேபாலைம,த இமய
. இ,த� க���. 

5மாரச
பவ�தி1 காளிதாசனா1 க�த:ப.ட�. 

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

 

 அறிவி�தா ெலா�தA கறிவா� ெபா( யAக
 

 பிறிவி�தா ல�கைலக' ேப� - மறிவி�தா 

 ெலா�< மறியா தவ��59<
 பாவைனயா0. 

 ெகா�றி�வா� நீ�ேதா� 5றி��.          68 

 

இ - பா, சிேவாக
பாவைனயா1 சிவ��வ
 சி�தி�க� ெச(�
 சிவத�மிணிேய 

சிற,தா� எ�கிற�. 
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இ - ' : அறிவி�தா1 ஒ��. அA5 அறிவா� - க�ணாநிதி யாகிய ஆசாாிய� 

அறிவி�தா1 அறிவி�த அளைவ ஒ�� அறி,� ெகா'?த0ேக0ற : பாிபாக9ைடய 

சீட�க', ெபா( அAக
 பிறிவி�தா1 - நிைலய0ற சாீர�ைத ம,திர�ேதா� F@ய 

கிாிையகளா1 பிாிய�ெச(யி�, அ�கைலக' ேப�
 - அBவAகAகைள�ைடய 

கைலக?
 ேப�
, அறிவி�தா1 ஒ� <
 அறியாதவ��5
 - அறிவி�தா>
 அறிய 

ஒ�ணாத அப� 5விக?�5
, நீ�ேதா� - �றவியாகிய ஆசாாிய� , உ<
 

பாவைனயா1 5றி�� ெகா�றி�வா� - மி�க சிேவாக
பாவைன யா1 சீடைன 

உ0< ேநா�கி இவ4ைடய மலமாயாக�மAக' ஒழிக எ�< எ�ணி அவ0ைற 

நீ�5வா� எ�றவா<. 

 

ப�5விகளாகிய சீடனாயி4
 உலகத�மிணிக' அ��வ ேசாதைன, 

கலாேசாதைனக' ெச(� கிாிையகளா1 I�தி ெச(யி� கைலக' நீA5
. 

அப�5விகளாயி4
, சிவத�மிணிக' த
9ைடய நிைன:பா1 - பா�ைவயா1 - 

பாிச�தா1 மலமாயாபாசAகைள அக0 <வ� எ�ப� க���. ஆகேவ, ப�5வ��5 

மாயாக� மAகைள வ� வி�5
 கி�கRதாசாாியைன�கா.@>
, 

அப�5விக?�5
 பாச ^ய
 விைளவி��: பாிபாக 9<��கி�ற சிவத�மிணி 

சிற,தவ� எ�ப� உணர:ப�
. 

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

 

 ப��த� 9த லாய பலசமய ெம1லா, 

 தவ��� 5ாி�தா(� த5மா - னவ�தா 

 மறமிர�டா மி1>�5 ம,த,த மா��க� 

 �றவதிக ெம�ேற �ணி.          69 

 

இ- பா . /ற�சமய�தி>
 �றவிேய ெபாியவ� எ�கிற�. 

 

இ - ' : ப��த� 9தலாய பலசமய
 எ1லா
 தவ���5 உாி�தாய த5மா1 - ப��த
 

9தலாய எ1லா� சமயAக?
 தவ���5ாிய த5தி�ைடயனேவ, நவ�� ஆ
 அற
 

இர� டா
 - அவ0<' ஒBெவா�றி>
 /�ைமைய: பய:பதாகிய அறAக' 

இ1லற
 �றவற
 என இர�டா
; அ,த,த மா�� க�� - அ,த,த� சமயAகளி>
, 
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இ1>�5 �ற� அதிக
 எ�ேற �ணி - இ1லற�ைத� கா.@>
 �றவற
 சிற,த 

ெத�< �ணிவாயாக எ�றவ�<. 

 

அக
, அக:/ற
, /ற
, /ற:/ற
 என நா1வைக ஆ< சமயA க?
 

தவ���5ாியனேவ; ஆதலா1 அவ0<' ஒBெவா�றி>
, இ1லற
 �றவற
 என 

ஈரற9��; அவ0<' �றவறேம இ1லற�தி� ஏ0றமான� எ�பதா
.. 

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

 

 ேபறி�ேவ யாதDனா0 ெப0றவதி கார�ைத 

 மா<ப.டா�� க�ேறா வ�
 பிறவி - யா<ப.ட 

 ெச3சைடயா� ெச3ெசா1ைல� ேச��ேத னறி�ைடைம 

 ெந3சைடய மாணா நிைன,�.          70 

 

இ - பா , 9ைறத:பியா��5: பிறவி த:பாெத�கிற�. 

 

இ-' : ேப< இ�ேவ ஆதDனா1 . இ�ேவ ஆ�மா�க' அைட�
 சிவெநறி:ேப< 

ஆதDனா1, ெப0ற அதிகார�ைத தா
தா
 ெப0ற தீ.சாதிகார�ைத , மா<ப.டா��5 

மா< ப.ட 5�மா�க.5 , பிறவி அ�ேறா வ�
 - மீ.�
 உ0பவி� த1 அ1லவா 

சி�தி�5
; மாணா - மாணவகேன, அறி�ைடைம ெந3I அைடய நிைன,� - நீ 

அறி�ைடயனா,த�ைமைய நி� மன��: ெபா�,த எ�ணி , ஆ<ப.ட 

ெச3சைடயா� ெச3ெசா1ைல� ேச��ேத� - கAைகயா< விளA5கி�ற சிவ,த 

சைடைய�ைடய சீபரேமIவரன� ெசBவிய ெசா1ைல உ� உ'ள�ேத 

ெபா��திேன� எ�றவா<. 

 

ேப< - வா(:/. ெப0ற அதிகார
 - கி�கி த�த
 வ�ண� �'ள சாிைய கிாிைய 

ேயாகவா�க?�5 ஆசிாியனாத1 உாிைமைய �
, ஞானியாகிய சிவத�மிணி, 

நா1வ��5
 ஆசாாியனாத1 உாிைம ைய�
, ஆகமAக' விதி�தி��க, அதி1 

மா<ப.�, கி�க�த� ைந.@க4�5
 தீ�ைக ெச(ய:/கி�, ெச(வி�த ஆசிாிய� 

மீ.�
 பிற�தேல அ�றி, ெச(�ெகா�ட சீட4
 பிறவியி1 த:பா� எ�பதா
. 
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ஆ<ப.ட ெச3சைடயா� ெச3ெசா1ைல எ�பத4' ஆ<ப.ட எ�பதைன� 

ெச3சைட�5 அைடயா�கா�, ஆ<ப.டெசெசா1, ெச3சைடயா� ெச3ெசா1 

என� தனி�தனிேய F.@, சீக�ட சிவ
 9தலாக உபேதசமரபி1 வ�கி�ற ெசா1 

என>
 ஆ
. ெச3 ெசா1 - தன�5ாிய ெபா�ைள ேநேர உண���
 ெசா1. 

ெச3ெசா1, ஆ�க�ெசா1, 5றி:/�ெசா1 எ�4
 ெசா1 &�ற4' ஒ�<. 

 

சிற,),பாயிர
சிற,),பாயிர
சிற,),பாயிர
சிற,),பாயிர
    

 

 சிவா�சிரம� தி�ெறளிைவ� ெச(ெத=ப தாக: 

 பவா�சிர
 மா0றி: பணி�தா� - சிவா�சிரம, 

 ெத�னா வ��ைறயி0 ேறவா
 பலவாண 

 ென�னாக� தி�பா ெய=,�. 

 

இ - ' : சிவா�சிரம
 ெத� ஆவ� �ைறயி1 - சிவா�சிர மAக' நிைற,த அழகிய 

தி�வாவ��ைற�க�, ேதவ அ
பல வாண� - அதிகார9ைடயாராக 

எ=,த�ளியி��கிற ெத(வ மாகிய சீ ஞானமா நடராச:ெப�மா�, எ� ஆக�� 

இ�பா( எ=,� - எ�ென3சி1 இ�பவ@வினராக எ=,த�ளிவ,�, பவா�சிரம
 

மா0றி - பிறவியாகிய நிைலயிD�,� த��தா. ெகா��, சிவா�சிரம�தி� ெதளிைவ 

- சிவா�சிரம�ெதளி� எ�4
 Jைல, எ=பதாக� ெச(� - எ=ப� ெவ�பா� களாக 

இய0றி, பணி�தா� - இதைன யாவ�
 அறி,�(க எ�< ஆைண த,த�ளினா� 

எ�றவா<. 

 

மா0றி: பணி�தா� எ�பதைன� ெசயெவ�ென�சமா�கி, ஏ�: ெபா��ைமத,� 

உைர�த>
 ஒ�<. ேதவ அ
பலவாண� எ�ப� ேதவா
பலவாண� என� 

தீ��கச,தி ெப0ற�. 

 

ஞானமா நடரா:ெப�மானாகிய லயசிவ
, எ�4'ள� ெத=, த�ளி தன�ைர என 

�ைரயாக அ�ளி�ெச(யவ,தன இ�த எ=ப� பாட>
 எ�பதா
. ஆக
 - ெந3ச
 ; 

எ�ற� மன�ைத. 

 

ஆக�� இ�பமா( எ=தலாவ�. Nவினி0 க,த
. ெபா�,திய வா< ேபா1 

சீவ4�5'ேள சிவமண
 கமழ நி0ற1. பவா�சிரம
 - பிறவியாகிற நிைல. 
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சிவா�சிரம
 - சிவன@யா�க' எ=,த�ளியி�� 5
 ஆ�சிரமசாைலக' . 

சிவா�சிரம�ெதளி� : சிவைனேய 9=9த0 கட�ளாக�ெகா�� பாவி�5
 

சிவநிைலயாகிய உலகத�மிணி, சிவத�மிணிகளி� இய1ைப� ெதாிவி:ப� . எ=ப� 

- எ=ப� பாட1க'; எ�ணா5 ெபய�. 

 

சிவா�சிரம�ெதளி� +/றி/0சிவா�சிரம�ெதளி� +/றி/0சிவா�சிரம�ெதளி� +/றி/0சிவா�சிரம�ெதளி� +/றி/0....    

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


