படாரசாதிர உபாயநிைட ெவபா &
நிைடவிளக (உைரட)
உைரட)
 அ பலவாணேதசிகதிக எ!திய"
paNTAra cAttiram - upAyaniTTai veNpA &
niTTai viLakkam (with commentaries)
by ampalavANa tEcikar of tiruvAvaTuturai AtInam
In tamil script, unicode/utfunicode/utf-8 format

Acknowledgements:
Our Sincere thanks go to Archive.org/Tamil Virtual Academy for providing a scanned
PDF of this work.
This e-text has been prepared using Google OCR online tool and subsequent proofreading of the output file.
Preparation of HTML and PDF versions: Dr. K. Kalyanasundaram, Lausanne,
Switzerland.

© Project Madurai, 19981998-2021.
Project Madurai is an open, voluntary, worldwide initiative devoted to preparation
of electronic texts of tamil literary works and to distribute them free on the Internet.
Details of Project Madurai are available at the website
https://www.projectmadurai.org/
You are welcome to freely distribute this file, provided this header page is kept intact.

2

படாரசாதிர உபாயநிைட ெவபா
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உைரட)
தி#வாவ$"ைற
தி#வாவ$"ைற ஆதீன"  அ பலவாணேதசிகதிக
Source:
உபாயநிைட ெவ

பா& நிைடவிளக (உைரட)

திவாவைற ஆதீன  அபலவாண ேதசிக$%திக&
திகயிலாய பரபைர திவாவைற ஆதீன
இபெதாறாவ (மகாச*நிதான -ல- +,பிரமணியேதசிக பரமாசாாிய
+வாமிக& கடைளயிடளியப- ெவளியிட,ெப.ற.
திவாவைற ஆதீன
(ேராதி - /ரடாசி - விசயதசமி, 15-10-1964
உாிைம பதி0. ெவளி1 எ

195./ பதி$றாவ சிதா*த ைசவ மாநா மல%

 நமசிவாய$%தி அ3சக - திவாவைற
----------------உ - சிவமய
கைர

45க& உலகிய6ண%வன0, ஒ8க உண% வன0, உ
உண%வன0 என 9திற,ப. அவ.:& உ

ைம

ைம உண%வன ஞான

45க&. அைவ இலகண உண%வன0, அ<பவ =:வன0 என
இவைக,ப. இலகண உண%வன சிவாகம>களி ஞான பாத>க&.
இலகண9 அ<பவ9 கல* உண% வன ெம?க

ட சாதிர>க&.

அ<பவ>=றி மாணாக ஐயம: வழிகா- ஞானெநறி( ைகெகா
அவைன ெமெமவாக அைழ3ெச5வ ப

டார சாதிர>க&. ப

டார>க&

எபா% சிவ ஆமாகளி மீ ைவத அளவி5லா கைணயினாேல
மானிட3சைட தா>கி வ*த மகாக&. அவ%க& த மாணாக%கBைடய
சாதகநிைல( தக அCவ,ேபா விைள ஐய>கைள அவ%க& அ<பவ> க
அ:கேவ

-யநிைல உ

டாக அத.காக அளி3 ெச?ய,ெப.றைவேய

இ*45க&.

ப

டார சாதிர>க& சிவாகம>கைள, ெம?க

9தDலாக ெகா

ட சாதிர>கைள

ெட8*தைவ. ஆதலா5 அவ.றி5 காE ககேள
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அளி (ைழ கா- ஊட,ெப:கிறன. ப

டாரசாதிர>கB
. அைவ

பதினா( என5 மர/. அவ.:& நிைடைய விள( 45க& இர
உபாயநிைட ெவ

பா , நிைட விளக எபன.

நிைடெயப நறாக நிைலெப:த5 எ< ெபா ள. நி எப நிதரா'
எ< வடெசா5G திாிபா? மிக0 எ< ெபாைள த உ .பச%கமாகிய
இைட3 ெசா5. "Hதாகதி நிவிெதள'' எ< ேவ%, ேபா ெகாழித5 எ<
ெபாள . நி எ< உபச%கேதா =-யதா5 Hதா Iடாவாகி நிIடா என
ஆயி.:. ந( நிைலெபற5 எ< ெபா& த*த.

எ>( நிைலெப:த5? யா% நிைலெப:த5? எற ஐய எ8த5 இய5ேப.
நிைலெப: இட அழியாததாக எ: ஒப-தாக இ*தால5ல ேவெறா:
அ>(3 ெச: ஒ- நிைலெப:த5 இயலா. ஆகேவ நிைலெப: இட
நிதியமானதாக5 ேவ

. அCவிட சிவ, சிவ*தா நிதியமான,

நிைற*த, மா.ற9 ேதா.ற9 இ5லா த ஆ(. அதனிட நிைலெப:தேல
நிைட .

அ யா% நிைலெப:த5 எபைத கவனி,ேபா. /.றீச5ேபால ேதாறி
நி: மைறவ நிைலயாத. நிைல யாத ெபா&க& நிைலயான இட
நிைலெப:த5 9-யா. நிைலய.ற ெபாைள நிைலயான ெபாB ஏ.கா.
ஆகேவ நிைலயான ெபாேள நிைலயான ெபாைள3 சாத5 ேவ
சாவ சார,பவ நிைலயான ெபாளாயி சாரேவ

. ஆயி

-ய நிைல

ஏ.பேடயிராேத எனி, ஏேதா ஒ வைகயா5 நிைலயான சாெபா&
(ைறைடயேத என5 ெபற,ப. அ(ைற சார=டாத ஒைற3 சா%*ததா5
விைள*த. அதைன விலகேவ சாரேவ

-யைத3 சாரேவ

-ய

இறியைமயாைம ஏ.பட எப ெபற,பட. சார=டாத மல. அத
வGெயாக வ*த மாைய கம9. இைவ $: உயிைர,ப.றி
தவய,பதி உயி%(ணைத மைற த (ணேம ேமவ3ெச? நிறன.
அவ.ைற, ேபாக3 சிவ ஆசா $%தியாக எ8* தளி உ
உதவினா. அதனா5 உயி% சார ேவ

ைம ஞானைத

-ய சிவைத3 சா%* நிைலெப.ற.

அேவ நிைட என,பட.

நிைட உபாயநிைட ஞானநிைட என இவைக. உபாயநிைட எ

வைக

ேயாக0:,/களா உவி5 உ&ளைத, பதி உேவ தா எ<

4

பாவைனயி5 அைசயா நி.( அறி03ெசய5. ஞானநிைட நீ நீ
கல*தா.ேபால அறி0வான ஆமா அறி0வ3 சிவதி னிட அேள தானா?
அைசயா நி.( நிைல. ஞானநிைட ெய?த உபாயநிைட சாதன. இ>ஙனமாக
உபாயநிைட ைய உபேதச9ைறயி5 ெபறாதா%, கவி கரண>கைள
காாிய,படா மைறேதா $-ேயா அைசவ.: இதேல நிைடெயன
ெவளிேதா.றைத அளி3 சவேபால ைககா5 நீ- கிட*தா%களாக,
அவ%கைள ேநாகி உட5 அைசயாம5 இ,ப ம உபாயநிைட ஆகா என
உ
ெவ

ைமைய உபேதசிக வ*த உபாயநிைட ெவ

பா. இ நா.பதா: ேநாிைச

பாகBைடய. ேபாG நிைடைய ம: உபாயநிைடைய விளகி3

ெச5கிற. இ*45 98 சிவஞானேபாத ஒப பதா Lதிர கைத
தா>கி அவ.ைற3 சீட த அ<பவதி.( ெகா

வ>கா5 விைள

ஐய>கைள அக.:கிற.

நிைட விளக எப கடைள கGைறயா அைம*&ள. இபதா:
பாட5க& ெகா

ட. ஞான நிைடயினிய5/கைள விள(வ. உயி% உட.ப.:

நீ>கி அைணயா5 அரேனா ஒறி அைசயாம5 இ,பேத நிைட ெய:
அறிவிகிற. சாிையயாதி நா5வைக நிைல கB 9,பதிர

 வைகயாதைல,

அைவ அ<பவதி. /ல,பமா.ைற அறிவிகிற. மிக மிக அைமயான
அMபவ 45.

ப-னதா% பா-ய 'மாயநேடாைர' 'ெசாகி டரமைன' எற பாட5க&
இர

 இதி5 கல*&ளைம யி 'நிைட விளக நிகழிபா ெனைட'

எ: 4G:தியி6&ள ெவ

பாவி5 (றிக,ெப.:&ள. அC விபாட5கைள

நீகி இபதா: பாட5கேள இ,பதி,பி5 தர,ப&ளன.

ப

டாரசாதிர 45களி கைத ெதாிவிக வ*த அபித% ஒவ% இCவி

45கைள,ப.றி,

ேபாெகா வர0 /ாித6N ெசறி0
ெபாதிய மல,பிணி கர,/
ேபா%ெக8 மாைய, /ண%ெவா கம,
ெபாபைட வGைம நீ,
ெபானிக ாிதழி ய*ெதாைட, /னித
ெபால>கழ5 தைன தைன

5

/க6ற காட5 உபாய நிைடயதா;
ேபா.றிேயா> ெகாளிதைழ நப
திதைன யா- யவன- ந

ண

Oயசி* தைனயைத =றி3
+டாிய ஞான3 ெசய5பல /கற5
+கமி5 நிைடயி விளக.

எ: (றி&ளா%.

இதைகய இ 45கB( வழகேபால உைர எ8தி ெவளி,ப வ

ண

அவி3சின பரபைரயாக வ ஞான ஆதீன இபெதாறாவ
(மகாச*நிதான  - ல -  +,பிரமணிய ேதசிக பரமாசாாிய +வாமிக&
அவ%க& திவளாைண உதவினா%க&. (மகாச*நிதான அவ%க& 
நமசிவாய$%திகளி அ&வழி நட,பவ%க& ; $3சி6 ேப3சி6 (நாத
திவ& (-ெகா

- க,ெப.றவ%க& : ஆதG அவ%கBைடய அ&

ேநாேக அ-ேய.( இ*த ஆ.றைல உதவிய.

இமல% (ேராதி ஆ
திெவ
ெம?க

 /ரடாசிதி>க& விசயதசமி விழாமலராக

ெண? ந5Pாி5 ேகாயி5 ெகா
டேதவநாயனா% திவ- க

 எ8*தளியி( 

சாத,ெப:கிற. /ைமநல (றாத

திவ-( அணிெச?வதா5 இமல வாடாம5 மண (றாம5,  - ல - 
(மகாச*நிதான அவ%க& /கQ ேபால எ>( எ: மண பர,பி
மகிழ3ெச?. சிவாMபவ3 ெச5வ% க& இமலைர திவபிரசாதமாக ஏ.:3
சி*தி ெதளி* ேபாிப எ?வா%களாக.

திவாவைற)

இ>ஙன,

10- 10 - 64.

ஆதீன மகாவிவா.
ச. த

டபாணி ேதசிக%.

------------------லாசிாிய வரலா

 அபலவாண ேதசிக% திவிைடமOாிேல பரபைர3 ைசவ ேவளாள% மரபிேல
ேதாறியவ%. இவ% த சி:பிராயதிேலேய திவாவைற,பதிைய அைட*,
ஞானாசாாியைர அ ற0நிைல ெப.: ெதா

R

ெடா8கியவ%.

6

இவைடய சிவஞான அ<Rதிநிைலைய அறி*ேத தம(,பி சிதா*த
ஞாேனாபேதச ெச? வமா: பரமாசாாியராக  பNசாகர ேதசிகரா5 நியமி
தள, ெப.றவ%. இவ( 9/ சிவஞாேனாபேதச ெப.:3 சிவான*த
நிைடயிேல இ*வ*த மைறஞான ேதசிக% திவாவைறயிேல ஒ
ைதமாத3 +வாதி நாளி5 சிவபாிRரணமாயின%. அ*த ஞான சமாதியி5 இவ%
திேகாயி5 அைம3 சிவG>க, பிரதிைட ெச? (பாபிேஷக 9தGயன
இய.றி, நாேடா: Rசி வழி ப வவாராயின%. தைம அைட*த
ப(வ%கB( (மாபிேல ெப.ற சிவஞானேபாத, சிவஞானசிதியா%.
சிவ,பிரகாச 9தGய 45கைள, ேபாதி3 சிவஞாேனாப ேதச ெச?
விள>கின%.

சிதா*த சாதிர>களி5 அ>க>ேக இைலமைற கா? ேபா5 மைற* கிட*த
அெபா&கைளெய5லா எளி திேல மாணவ% அறி* உண%* உ?யேவ



எற தி0ள உைடயரா? தம சிவா<பவ9 ைண ெச?ய அவ.றி
சாரமாக, பல 45கைள இய.றியளின%. அைவ வமா: : தசகாாிய, சமா%க
சிதியா%, சிவா3சிரம ெதளி0, சிதா*த, பஃெறாைட , சிதா*த சிகாமணி ,
உபாயநிைட ெவ

பா , நிைட விளக, உபேதசெவ

பா, அதிசயமாைல,

நம3சிவாயமாைல எ< ப 45களா.

ஒ சமய ைவணவ, பிராமண% ஒவ% ஞானேதசிக ராகிய அபலவாணேதசிகைர3
சரணாக வ* அைட*தா%; உபேதச ெபற விபினா%. ஞானாசாாிய% க5வி அறி0
ஒ8க>களி5 சிற*த அவைர ந( ேசாதி அறி* ைசவ சனியாச9, ைந-க
நி%வாண தீைச ெச?, சிவஞாேனாபேதச9 ெச?தளின%. பி/, ெம?க

ட

45கைள தா அளிய தசகாாிய 9தGய 45கைள உபேதசிதன%.
அவ( தீசாநாமமாக 'உல(ைடய நாயனா% ' என, ெபய% ெகாதா%.
உல(ைடய நாயனா% சிவஞாேனாபேதச ெப.:, ந5ல சிவா<Rதி உைடயவ%
ஆனா%. பி/, ைசவசிதா*த சாதிர ககைள உ&ளடகி
ேதாதிரவ-வமாக த ஞானாசிாிய%மீ ப திவித>கைள இய.றின%.
அ உல(ைடய நாயனா% திவித>க&' என, ெபய%ெப.: விள>(வ தாயி.:.
உல(ைடய நாயனா% கழிெந-5 என0 இ வழ>க,ெப:.

உல(ைடய நாயனா% ெச?தளிய திவித>களி5 9த.பா மலெம<
தடதி5 கமேச தகதி எ: ெதாட>(கிற.
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9*மா கமைத அைற ய

ண5 ெமாழிெபய% ைரத 45 9தலா

9த5வழி சா%பா $: 4. க 9ைறெதாி யாமேல கதி
ந*தேவ ெய8 உைரதைன (வா? நா-ய (ரவைர நபி
ந.கதி யைடயா உயி%கB கிர>கி ந.கதி ெகாதிட ேவ

-3

சி*தைன யாகி, பதிப+ பாச ெதாி*திட லளிதமா 0ைர
திவ- நீழ5 மவிட ைவத ேதசிக சிகாமணி நீ கா
ஐ*தைல அரவி ந-தமா5 ஈைர* தாதிய பிறவிேநா? தவி%த
ஆவ ைறைச அபல வாணா அ-யவ% கBமா நிதிேய.

எப இ:தி திவித.

 பNசாகர ேதசிக பரமாசாாிய%பா5 சிவஞாேனாப ேதச9, சிதா*த
சாதிர>கB ஞானாசிாியதைம  அபலவாண ேதசிகட ெப.:3
ச>காபிேடக9 ெச? ெகா

, திவாவைறயிேல சிவான*தநிைடயி

G* சிவா<Rதியி5 உைறத  தசிணா$%தி ேதசிக% தசகாாிய, உபேதச,
பஃெறாைட எ< இ ஞான 45கைள அளி3ெச?தா%.

 அபலவாணேதசிகாிடதிேல ஞான தீைச சிவ ஞாேனாபேதச9 ெப.:3
சிற*த சிவ/ர - ெபாியபி&ைள எபவ% தம ஞானாசிாிய% மீ ேதாதிர,
பாட5களாக, ப திெவ

பாகைள, பா-யளின%. அைவ சிவ/ர

ெபாியபி&ைள பாட5க& என வழ>க,ப. 'அ*த மல தவித' என
ெதாட>(வ 9த5 திெவ

பா.

ஆதிேய ெத ைறைச யபலவா ணாெவைன நீ
ேபதமற =- நிற ெப.றிதைன - ஓதில சாகிரா
தீத* தமாம லாபமிப
ஆ( சிவ ேபாகெமன லா.

எற திெவ

பாவா5 ஆசாாிய% தம(3 ெச?தளிய பரேமாபகார3 ெசயைல

விள(கிறா%.
---------------சிவமய
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மர வா

கயிலாய பரபைரயி. சிவஞான ேபாதெநறி கா ெவ
பயி5 வா?ைம ெம?க

ெண?

டா ச*ததிேகா% ெம?Nஞான பா< வாகி

(யிலா ெபாழி.றிவாவைறவாQ (நம3சி வாய ேதவ
சயிலாதி மர/ைடேயா திமர/ நீWழி தைழக மாேதா.
-  மாதவ3சிவஞானேயாகிக&.
----------------உ
சிவமய
1.  அபலவாணேதசிக
அபலவாணேதசிக அளிெச!த உபாயநி$ைட ெவ&பா

க.:டல. ேறயிைர க

ட&ெகா

ேடயரைன,

ெப.றனெம? யபலவாண ெபைம - .ற நல,
ப

பா வ ைற3சீ% ப< உபாய நிைட

ெவ

இCெவ

1

பா 0ைரைய விபி.

பா. இ*4ைல க.றத பய இெவபைத உண%கிற.

இதெபா& : சதியேம வ-வான அபலவாண ேதசிக (நாத எ5லா,
ெபைமகB ஒேசர வா?க,ெப. ற நைம,ப

/களைன ெசறி*த

ஆன திவா வ ைறயின ெபைமைய விள(வதாய உபாயநிைட
ெவ

பாவாகிய ஆசாாிய வசனைத விபி, ப- ேதகாபிமான ெக,

ஆமாைவதாிசி, சிவனைள க

, சிவெபமாைனேய அைட*ேத

எறவா:.

உபாயநிைட ெவ

பாைவ விபி, ப-, மாயா காாியமான /ற,ப.: நீ>கி,

சிவனளா5 சிவைன,ெப.ேற எப க.

இதனா5 ஆசிாிய வணக9, உபேதச3 சிற,/ அத பய< உைரக,ெப.றன.
ஆசிாிய% அபலவாண ேதசிக%. ஆசாாியேன கட0ளாதG அவ வணக
கதேல வாQதாயி.: எ: மாணவக கதி=றிய இ*த3 ெச?& எக.

9

சி சட9மாகிய உலக, ெபா&களி5 சடமாயின அநிதமாதG அைவ
ெபா?யா?ெகட3 சிதா&ள உயி  இைறவ<ேம நிதமா? எ:9&ளன.
அவ.:&B ஆசாாியனாகிய அபலவாண சிவேம ஆதG எ: நிைலத
சிதாயினா எபைத உண%த 'ெம? அபல வாண' எறா%.

அபலவாண - சி.றபல, அரசபலமாகிய தி வாவைறக

E ஒ,ப

வாQகிறவனாகிய ஞானமா நடராச,ெபமா திநாமேம தம( நாமமாக,ெப.ற
( நாத. அபல - பல%=- ெதளி ெவளி. வாண : வாQந எபத
மXஉ.

ெபைம.ற ஆவ ைற, நல,ப

/ ஆவைற என இையக. ெபைம

ேவ.றிட>கB( அைமயாத சிதி தலமாகிற தனி3சிற,/. நவேகா- சித%க&
வாQகிற ெபைமைடய எபதா.

நல,ப

/ - இைம வாQவி.( இறியைமயாத வய5 வள, நீ%வள,

ேசாைலவள, சாைலவள 9தGயன0, ம:ைம வாQவி.( இறியைமயாத
ேயாகவள, ஞானவள 9தGயன0 ஆகிய நல,ப

/க&.

ஆவ ைற - ப+வ நீக ெச? சிவவ விள க*த இட. இ*45 ஆவ
ைறெய< சிதி தல தி சிற,ைபேய விள(வதாகG சீ% ப< உைர'
ெயறா%. ப<த5 - பலகா.ெசா5G விள(த5.

உபாய - இலைக அைடவத.(ாிய ெசா56, ெசய6, பிற சாதன>கBமாகிய
வழிக&. இல( - சிவ,ேப:. அத. (ாிய உபாய /ற,ப.ற.: தைனக

,

அBதவ, அவேன தாேனயாக நி.பதாகிய சாதக நிைல.

ஆசாாிய வசனமாதG அதைன உைரெயற. இ ஏைனயவ.ைற,ேபால
4ல:, உபேதசெமாழி எற சிற, /ைரதவாறா.

க.ற5 - பயி6த5. அ கடைமகாக க.ற6, ேதைவ காக க.ற6, இேவ
நம( உ:தி பய,பதா என உ

ைமண%* விபி க.ற6 என,

பலதிற,ப. இ $றாவதா எபா% விபிக.:' எறா%.

10

க5வியி பய உ

ைம உண%த5. உ

ைமண%த லாவ காண,பகிற

உலக9, அதைன ?ககிைடத உட6 மாையயி காாியமாதG
நிைலய.றன எ: அறி த5. அ>ஙன உண%*த0ட, ேதகேம நா எறி*த
அவிதநிைல அக6. இளக.சி ஒளி,ேப: ெபா& /ல,பா
9பினாக அறி ஒ>( நிகQத5 ேபால தைன அ-ைமயாக உண%த6,
தைலவ அB தைலவைன அைடத6 ஒ>( நிக8 எபா% 'உட5 அ.:
உயிைர க

 அ& ெகா

, அரைன, ெப.றன' எறளினா%.

இதி,பாட5 அைளமறிபா,/, ெபா&ேகா&.
-------------'

ெதா*தித காய* ெதாைலவத.( 9<யிைர3
சி*திதா% கேறா திடமா( - ச*தித
ேதாேலா ெவ6ேபா ெதா(ததைச தாேனாெவ(:)
1

ஆேலாசி தா%கறிேவ யா.

இCெவ

பா, சாதன உ&ளேபாேத சாதியைத எ?க எகிற.

இ - & : மாைய கம>களா5 =ட,ெப.ற இC0ட ல அழிவத.( 9ேப
ஆமாைவ,ப.றி ஆரா?*தவ% ககேறா உ:தி

டா(; அ>ஙனமறி

=-ய இ ேதாேலா எ6ேபா ெதா(ைவத தைச நாேரா எ: ஆ?வா%(
அறி0 ஆேம எறவா:.

எத இC0ட5 அழிவத.(9 இC0டைல இடமாக ெகா

 உைற*

விைன,ேபாக>கைள ?( உயிைர, ப.றி3 சி*திகேவ உ
உ

ைம ஞான

டா. அ>ஙன மறி நா-ேயா எேபா நர/ சீேகாைழேயா எ:

ஆரா?வா%( உ

ைம அறி0 உ

டாகாெதப க.

இதி,பாட5 , நானா%? எ உ&ளமா% ? ஞான>க& ஆ%? எைன யாரறிவா%?
எ: உயிைர,ப.றி3 சி*திக ேவ

-யிக . அவ.ைற வி உமி(தி
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ைகயிைள,பா% ேபால, நரேபா ேதாேலா எறாரா?த5 பயன.ற ெச?ைக யா
எப அறிவிகிற.

ெதா*தித காய - விைன Mக%3சிகாக3 ேச%க,ெப.ற இC0ட5. ெதா*த விைனக. காய - உட5. ெதாைலத லாவ விைன Mக%* தீ%*த பிற( அழி*
ேவறாத5; அஃதாவ விைன,ேபாகதி.காக, /ண%க,ெப.ற இC 0ட5
உ&ளேபாேத எபதா.

சி*தித5 - ஆரா?த5. இC0டைல உயி% Yேபெற?த இைறவனளிய
சாதனமாக கதா. ேதாெல: நர ெப: சீெழ: உவ%,ெபாேற
(றியாகெகா
உ

 இழிெத

Eவா%( நிைலயாைம ஞான ஒேற ேந%வ தா;

ைமஞான உதியாதா எபா உள%.

ஓகார>க& வினா,ெபாளி5 வ*தன. ஐய,ெபாளி5 வ*தன0மா. 'நா-ேயா
எேபா ' எ< சிவஞானேபாத ெவ

பாவி.(3 சிவஞான+வாமிக&, தைம

அறிமா: உண% 9கதாேன தைலவைன அறி*தபி அறிய,பவ தாகிய தம
அறி0 ெகா

 தைலவைன அறிமா: யா

ைட ய என ம: வG:த

ப(தி& தைன அறிமா: ஒறைன உண%தியளியவா: கா

க.

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

அ>கைத ேநாகி யததைச ேதாெல6பா
ப>கைத தீெதன, பா%,பாேர5 - ச>கைத
அ.றாேர Rரணமா யானவர தாBணர,
2

ெப.றாேர யி5ைல, பிற,/.

இCெவ

பா . அர தனாேல தைன க

 தைம காண6.றா% எ?

பய உண%கிற.

இ - & : எத இC0டைப ஆ?*, இC0டைப ய&ள தைச ேதா5 எ6/
9தலான இழி*தவ.ைற தீெத: அறிவாராயி அவ%க& ச*ேதகம.றவ% ஆவ%;
அவ%கேள எ>( நிைற*த பாிRரணவமான சிவனைள அறி*த<பவி(
இய5பின%; அவ%கB(, பிற,பி5ைல எறவா:.
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உடைப ஆரா?*, இC0ட/ ச,த தாகளா5 ஆன எ:ண%*தவ%கேள
ச>கம.றவ%க&; அவ%கேள சிவனைள, ெப.றவ%க&. அவ%கBேக
விைனவயதா வ பிறவி இ5ைல எப க.

அ>க - உட5 . அ>கைத ேநா(தலாவ மாயாகாாி யமா? விைனவயதா
வ*த எ:, விைன,ேபாக>கழி*த வழி உயி% அதைனவி நீ>( எ:,
இ உயிேரா அந*நியமாக ஒறி நி.றG நா எற வாசகதி.( வா3சியமா?
நி.பி< எனட5 எறG ேவேற எ: அறித5.

உட5 - உ:,பியா?, தைச 9தலான ஏ8வைக தா க& அ விள>(தG
அத தைச ேதா5 எ6பா ப>க' எறா%. ப>க - இழி0. இழி0 த
உ:,ைப, ப>க எற காரணைத காாியமாக உபசாிததா.

தீ என,பா%தலாவ நிைலய.ற, விைன,ேபாக கழி*தவழி அ8கிய
கனிேபால0, வா-ய மல%ேபால0 ெகவ எ:ண%த5. பா%,பாேர5 எற
பா%( உ

ைமயறி0 ஒசில%ேக சிவனளா. சிதி( எற அைம உணர

நிற.

ச>க . ச*ேதக. ச>ைக ச>க எபன ஒெபா கிளவிக&.

எ>( நிைற*த ெபா& தாேன சிவமாகG Rரணேம யான அர' எறா%. தா&
எற திவைள. உணர, ெப:த5 திவ- ஞானைத, ெப:த5.

பா%,பாேர5 அவ% ச>கைத அ.றா%; அவ% தா& உண ர,ெப.றா%; அவ%(,
பிற,பி5ைல என3 சில ெசா.க& வ வி 9-க.
-----------------

க

ெண: $ெக:> காெத: நிறத<

எ

ெணாறி நிற> கிைசயாவா - க

ேநா(வேத யாவிெயன M
ஆ(வேத யாவி கணி.

ெணாறி

ணறிவா ெலCவிட
3
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இ-& : க

பா, உயி உயி( அணி இெவகிற.

கா $( என உ:,பி =டமா? நிற உட5 எ

ெபா*தி நிறறியாத சடமா; க

ண,

ேணா ேவறிறி கல* நி:

ெபாைளணவேத உயிரா எ: Mபமான ஞானதா5 எ>( அCவறி0
பர*தி,பைத அறிவேத உயி( அழகா எறவா:.

உ:,பி =டமா? உ:,பியா? நிற0ட5 எ

ணேதா ஒறி நி:

உண ஆ.றG5லாத சடமா. ஆைகயாேல காE க

ேணா ஒறி நி:

அறிவ எேவா அேவ உயி% என0, Mபஞானமா? எ>( பரவி நிைற*
விள>(வேத உயி( அணியா என0 உண%க எப க.

E( கா உளேம உயி% எபைத 'க

காE க

ஒறி நி:

ேநா(வேத ஆவி' எபதா5 உண% தியவா:. இ>ஙன உண%த5 Mபமான
எபா% M

ணறிவா5' எறளினா%. ஏகேதச ஞானமாக அறி எ>( பர*த

ஞானமாக எ

Eவ உயி( அணி எபதா.

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

க

ேண ெயாெபாைள காணி5 கல*ெதாறா?

எ

Eவா தைன யிழ*தவா - க

ணினா5

RE ெமாவைனேய Rணி னவனாக
காE ெபாறியா(> க

இCெவ
எ

பா . க

.

4

பத பதா%த>கைள ேநா( ெபா8 அைவயா? ெபாளா?

Eபவைன இழ* நி.( ; அக

ணாேல பரைத ேநாகி க

அவா(

எப உண% கிற.

இ-& : உலகி5 இ கட இ பட என, ெபா& கைள, ேபாதி
உண>க

ேண ஒ ெபாைள உண> கால அ,ெபாேளா கல*,

ேவறிறி, அேவயா? உண கதாவாகிய ஆமாைவ வி காண,ப

14

ெபாளாேய நி.(; அக
அவேனயாக , க

க

ணினா5, காணதக ஒவ ைன காணி

கவிமாதிரமா? நி.( எறவா:.

ணா5 ஒ ெபாைள காE ேபா, அக

காண,பெபாேளயா? நி.( அக
அவேனயாகி , க

கா

பாைனவி

ணினாேலேய பரெபாைள காணி

கவி மாதிரமா?3 சடமா? உபகார,ப. அத.( ஒ

9தைம யி: எபதா.

ஒ ெபா& - மாயா காாியமா? அறிய,ப மா மைன 9தலாயினவ.:& ஒ
ெபா&. கல* - காE>க

E, காண,ப ெபாBமாகிய இர



பிாிவிறி ஒறா? கல*; அதாவ கவியாத.றைம ஒழி* காண,ப
ெபாேளயா? எபதா.

எ

Eவா - க

ணாகிய கவிைய ெகா

 உலகிய. ெபா&கைள

உ.றறிபவனாகிய ஆமா. இழ* அவா. கா

பாைன வி காண,ப

ெபாளாேய நி.(ெமப.
க

E( அணிகலமா?, Rணதக பரெபாளா தG, அதைன, RE

ஓவ' எறா%. ஒவ எற ஒ,ப.றவ எப.

அவ ஆக - அ,பரெபாேள தானாக,ெப.:. அதா வ கா

பா காண,ப

ெபாேளயாக எறதா. அவேன தாேனயா? எறவா:.

க

காE ெபாறியா( எற காண,ப ெபா ளாேய கா

மற*தி*த க

, கா

பாைன

பா காசி, ெபாளாக தா கவிமாதிரமா? நி.(

எறவா:.
-------------

ஊ< 9யி ெமா>ெகா,ப நி.பி<
ஊ<யிைர ேநாகா ெவா8>கேறா - ஊைன
(றிதறிைவ ேநாகி (றியா வறிவா5
பறிெதறிவ தேறா பய.

5
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பா . கவிைய ெகா

 காாியைத3 சாதி,பேத பய எகிற.

இ - & : உட6 உயி ஒேசர கல*தி,பி<, உட5 உயிைர அறியா ; அ
9ைறயேறா ? அேபால உடைல தாவிகெமனக

, அறி0 வ-வாகிய

உயிைர உண%*, கட*த ேபரறிவா5 உட6( உயி(9&ள
உறைவகைள* பிறவிைய எறிவதேறா உடெலதத பயனாவ எறவா:.

உட5 உயிைர அறியாவா: ேபால, உயி% உடைல3 சட என0, கவிெயன0
க

 கழி, ேபரறிவா? நி.பேத பிற*தத பய எப க.

ஊ - உட5 : கவியா(ெபய% . விைன,ேபாக கழி மள0 உட6 உயி
ஒதிய>கG 'ஊ< உயி ஒ>ெகா,ப நி.பி<' எறளிய.

ஊ சடமாதG சிதாகிய உயிைர அறியா. அ ேபால உண%த உண
அறிவாகிய ஆமா, ேபரறிவாகிய சிவைதயறி* சிவேமயாக, உட5
Yைனகழிவி.காக0தவிய கவிெயன க

 கழித5 ேவ

 எபா%

'ஊைன (றி, அறிைவ ேநாகி' எறா%.

(றியா அறிவா5 - இதைக இCவ
; அறிெவற ஈ

ணதெத: +- அறிய,படாத அறிவா5

3 சிவ பர ெபாைள. பரஞானைத எற6மா.

பறி - விைன(காரணமான ப.:கைள, அதனா5 விைள பிறவிைய
நீகி என3 ெசய,பெபா&வவிக. பறி எ< ெசா5லா.றலா5 அைவ
கைளகளாக கத, ெப.றன எபதா.

இ>ஙன பரஞானதா5 பரேம பா%, பிறவிைய ய:,பேத ெப: பய
எபண%திய இ3ெச?&.
-------------உயி 9ட6 ெமா>ெகா,ப நிறா>(()
உயிடைல ேநாகி :மா5 - உயி%தா
பி-(>கா ெலாறா?, பி-(பி ேபா*
வி(>கா5 ேவறா? வி.

6

16

இCெவ

பா , உயி உட6 ஒறா ேவறா இ( இய5ைப

விள(கிற.

இ-& : ஆமா0, விைனகீடாககிைடத உட6 ஒ>( இைய* நி:,
அ>ஙனேம சிதாகிய உயி% உட லாகிய தாவிகைத, தவ>கைள
க

டறி; உயிரான உடைல,ப.றி நி.(>கா5 ேவறிறி ஒறா?, ப.றி

நி.(; அ>ஙனேம பிாி ேபா ேவறாகிவி எறவா:.

/ளிய>காயாக இ( ேபா ஓ தைச ேவறாகா ஒ- ஒறா? நிற.
பழமான கால ஓ /ளி ேவறானா. ேபால, பிாி எபதா.

உடைல,ப.றி நி: விைனகைள Mகேபா உயி% உட ேலா அந*நியமா?
நி.(. உடG ேவறாக - தைன3 சிதாக உண ேபா உயி% உடG
ேவறாகேவ உண
எபதா. ஒ.:ைம நயதி ஒெறன ேதாறி<, ேவ.:ைம நயதி
ேவேறட6யி% எபதா.
-----------------

அறிவா. பிறி மறியாைம யா6
ெசறிவா* த<ெதசிக ேதாி - பிறிவா
மனமிைடய வாைக ம<வா> கவி
த<மிைடய வாவி த(.

இCெவ

7

பா , உடைலயறிய0, மன உட.ப.ைற றக வ உள>ெகா&ள

உயி% பாிபாக,பதைல உண%கிற.

இ - & : அறிவா5 நீ>கதக அறியாைமயா6 ெந>கி&ள உடைலகாண
அதைன ஆராயி மன உட. ப.ைற றக, வாைக ம*திரமாகிய காரண சாீர
ெபா*த, உயி% பாிபாக எ? எறவா:.

17

அறி0 வ-வாகிய உயி, அறியாைம ஒறா? உைற கிற உட5 எபா%
'அறிவா5 பிறி அறியாைமயா6 ெசறிவா த<' எறா%. ஒளி இB
ஒ>( உைறயா வாக, அறிவா6 அறியாைமயா6 ெசறிவா த< எற
எ>ஙன இைய எனி, உட5 உயி% உைறத.(ாிய இட மாதலா< உயி%
உண%த உண சிதாதலா< இவ. றி இைய/ ெபா*வதா எக.

உயி( அறி0 நிதியமாதலா<, அறி0 விளக ெபறேவ அறியாைம பிறித5
இய5பாதலா< 'பிறி அறி யாைமயா6' என அறியாைமைய விேச-ததா.

ெதசிக - ெதாிாிக எபத சிைத0; காண அ5ல அறிய எப ெபா&.
சித அயலா? ெதசிததா' (ெச?. 33) எபா% பி<. ஆவி, ெதசிக ேதாி
மன மிைடய, வாைக ம<வா கவி த< மிைடயத( என ெகா

 =-,

ெபா& ெகா&க.
---------------

தைனதா ெனனா த(9டைல தாெனபா
பின.றா. ெசத பிணெமபா - 9னதா5
ேச-( மாவி ெசய.பவ த>கெமன
நாைகயா லாவிெயன நா.

இCெவ

8

பா , உயிைர தாிசி( 9ைற உண%கிற.

இ - & : உயிராகிய தைன தா ' எ: வியவகாி யா ; இடமாகதக
உடைலேய தா' எபா ; பி/, உயி% உடைலவி, பிாியி அC0டைல3
ெசத பிண எபா; 9ைனய விைனகளா5 இய>( உயிரா5 ெசய. பவ
உட5 என உ:தி,பவதா5 ஆமாைவ உ&ள வா: அறிவாயாக எறவா:.

உயிராகிய தைன தா எனா ; உயி% த>( (-லா கிய உடைலேய தா
எபா; விைன கழிவிக

உயி% அ.:,ேபானா5, உடைல, பிண எபா

எ:, தா' எ: உணரதகாதைத உண%*த இழி0 /ல,பதியவா: கா

க.

18

9னதா5 எப 9னதா5 என விாி*த. 9ன - பழவிைன; ஈ

,

பிராரதைத. ேச-( - ெதாழி.ப. உயி%க& விைன,பவ பழவிைன
காரணமாக ஆதG இ>ஙன =றியளியதா. ஆவி ேச-க அ>க
ெசய.பவ என நாைகயா5 ஆவிேய தா என நாக எபதா.
-------------

ம0* த<வதைன ம.:யி%ேம5 ைவத5
ெதாி ெபாைள ெதாிய - ெதாியா
த<வைன ேநாகி த(9யிேர தானா
விைனயைன நி.( விைர*.

இCெவ

9

பா , சிவதாிசன ெச?ய சிவேம தானா எப உண%கிற.

இ - & : ெபா*திய இC0டைல உயிேரா ெபா*த ைவத - ஆராய,ப
ெபாளாகிய சிவபரெபாைள தாிசிக , அனமய ேகாசமாகிய
இ,ப0டேலயறி அறிய, படாதனவாகிய பிராணமய ேகாச மேனாமய
ேகாசமாதிய உட5கைள க

 பாிபாக9.ற உயி% சிவேமயாக விள> (;

அ,ேபா எNசிய விைன,ேபாக>க& அைன விலக விைர* நி.(
எறவா:.

உடைல உயிேரா =-ய சிவைத தாிசிக உயி( உ&ள ஏைனய
கN+க>கB காண,ெப:; உயி% சிவமா; அ,ேபா விைனக& அைன
வில( எப க.

பிராரதகம, ெபாசி,பி.காக இC0ட5 இைறவனா5 ெகாக,ெப.றதாதG
ம0 த<' என,ெப.ற.

உடைல உயி%ேம5 ைவதலாவ உயி( கN+கமாக உடைல, ெபாத5.
கN+க - சைட. ெபா& - சிவ.
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ெதாியாத< அைன எற. ப,ெபாடாக அறிய,படாதன0, கல,பா
ேவறாக அறிய,படாதன0 மான தவ தாவிக>களாலான உட5க&.

சிவைத ஆமாவா5 தாிசி, பாவிக அநாதியா? =- நிற ெபாவிய5ைப
தா வி நி.(மாதG ெதாி ெபாைள ெதாிய உயிேர தானா ஏகனாகிய
இைற பணி நி.( நிைல

டா எப. இதைன,

"க

டைத யற: எனவி க

அ

டைன ஆமாவி5 ஆ?*ணர, - ப

டசதா?

ஊனைத தா விமா :தமனி ஒ

டைண*த
கட

சானதா5 தீ%விட ேபா5 தா"

எ< சிவஞானேபாத ெவ

பாவா உண%க.

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

கவி யைனதிைன> காE> கவி(()
ஒவ னிவெனன0 ேமாரா - ம0
கவிேய தானா? கல*ெதாறா? நி.(
ம09யி% (.றேதா% மா

இCெவ

10

/.

பா , உயிாி இய5/ இ எகிற.

இ - & : கவிகளாகிய மன 9தGயவ.ைற, க

9தGயவ.ைற இய(

கவியாக உயி%( உயிராக இ,பா இவ ஒவேன எ: அறியாவா?,
தேமா ெபா*திய கவிகேள தாமாக ெகா

 மய>கி அந*நிய மா?

நி.(மிேவ உயி(.றமாசிைமயா எறவா:.

கவிகேளா ஒறி கவியாேய நி.பதறி, கவி கைள ெகா
உயிராகிய தைன,ேபால, தைன கவியாக ெகா

 காE

 காவா ஒவ

உள எபைத அறியாைமேய உயிாினிய5 பா எப க.

கவி - அக9 /ற9மாகிய கவிக& ஒபைத. காE - த கதி வ

ண

20

 ெசய.ப. கவி எற ஈ

 உயிைர. உயிேர க

9தலான கவிகைள

மனெதா ெபா*தி நி: இய(கிறைமயி அ0 இைறவனாகிய
கதாவானிய>(தலா கவி என,பட.

ஒவ எற இைறவைன. உட/ 9தலானவ.ேறா கல* ஒறா? தைன
மற* நி.ப ேபால தைன இய( தைலவைன மற* இதேல உயிாி
இய5/ எறவா:.
-----------------

/லமைன நி: ெபா*திம. :ைன
திலமள0> காண ெதாியா - மலமனேம
அ>கேம ெபா?யா யகறேபா தாவிதா
11

ச>கேம யாக த(.

இCெவ

பா, மனைத விளி உ

ைம உபேதசிகிற.

இ - & : நீ ஐ/லகேளா நிைல ெப.:, ெபா*தி , உைன எ&ளள0
அறியமாடாத மலதா மைற,/

ட மனேம ! எத0ட5 ெபா?யாக அழி*

படேபா உயிேர உன(3 ச>கமாகத( எறவா:.

உட.ப.: நீ>கிய ேபா உயிேர உன( உ.ற ைண யாவ எ: மனதி.(
அறிவிதவாறா. /ல - +ைவ, ஒளி, ஊ:, ஓைச, நா.ற எற விஷய>க&. மன
ெபாறிகேளா =-, /லகைள Mக%*த மன ெபாறிகைள இய( தைன
அறியா எறதா.

மல மனேம - மா+ைடய மனேம . மா+க& ஆணவமல காாியமான காம ெவ(ளி
மயக>க&.

அ>க - உட5. உட.ப.: நீ>கிய ேபா உயிேரா =டேவ

-யவ நீ எபா%

அ>கேம ெபா?யா? அகற ேபா ஆவிதா ச>கேமயாக த(' எறா%.
---------------

21

ஓ- யறிைவ :9டைல, ேபதெமன
வா-யேப% காவி வளமா( - $-ைக
விதாரN ெச? ெவ: பிணைத தானாக
12

ைவதா% (யிேர வ.

இCெவ

பா . உட6 உயி ேவெறன உண%ேவா%( ஞான9

டா

எகிற.

இ-& : அறிைவ ெகா

 ஆரா?*, விைன,ேபாக தி.காக கிைடத

இC0டைல உயிாி ேவறான எ: உண%*, அதைன தவதா<
தியானதா< வா-ய வ%கேக உயி% பாிபாக9.றதா(; அ>ஙனமறி ைக
கைள3 ேச% விாிெகா

, பிணமாகிய உடைல தாென: மய>கிய

ேபா%க( உயி% எ>கி* வ? ஏவ? எறவா:.

உடG உயி% ேவறான எ: உண%*தவ%கBேக ஞானவள உ

டா;

உடைலேய நா எ: வாதி( ேதகாம வாதிகB( உயி%வள எ>கி*
உ

டா? உ

டாகா எப க.

ஒ- - ெச6தி. உட6யி% ஒறியி( நிைலயி5 ேவ: பிாிதறித5
அைமயாகG அறிைவ3 ெச6திேய இத: இத: என கழி உ
அறியேவ

ைம

தG இ> Mன =றினா%. +-ண%வதைன3 +- அச என

அறி*, இனிள சாேத கா

என அறித6, அ>ஙன அறி*த நீ

சாத5ைல; ஆதலா5, அசதிைன,ப.றி நி: உண%*த நீ சதிைன,ப.றி நி:
உண%* ெபா? நீ>( மா.ைற அறி*?க என விளகினா%க&.

அறி0 - ஆமா . உயி% உண%த உண சிதாகG அறி0 என,பட.

வாத5 - தவதா< விரத>களா< ெபாறி /ல கைள ஒ(த5 வாயிலாக
உ

ைமண%த5.

ஆவிவளமாதலாவ உ

ைமஞான விள>க,ெப:த5. நீ யா%? எ: ஒவ

வினாயவழி ைகவிர5கைள விாி மா%ேபா ைவெகா

 நா தா எ:

22

ேதகைத3 +தைல ைக$-, விதாரNெச? ெவ: பிணைத
தானாகைவத5' எறா%க&.

உயி% ஏ வ எனி< உயி( வள ஏவ எனெகா&க. இதனா5
ேதேக*திாிய கரண>கைள தாெனன மதியா அவ.ைற கவியாக ெகா



உண%0 வ-வா யி* இய( உயிைர நாென:ண%க; அ,ேபா இC
0டேலா =-ய தைலவனிட ப.:,பிற(. அ உ? ெநறியா என உய
உ

ைமைய உபேதசிதவா:.

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

மனவா( காயைத மனியபி ன5லா5
தனிேய யறிய தகாதா5 - மனவா(
காய ெகடா கதியேதா% Rரணமா
13

மாயேம யாவிெயன ம.

இCெவ

பா, உடG ேவறாக உயிைர உணமா: உண%கிற.

இ-& : மன வா( காய>கைள, ெபா*திய பி அ5ல தனிேய உயிைர
அறியதகா ; ஆைகயா5, அைவ க( எடாத உண%0 வ-வான நிைற*த
ெபாளா மாயேம உயி% எ: எ

Eக எறவா:.

கவி கரண>களி ேசைடைய ெகா
உயி% உ

 இவ.ைற இய( இயமானனாகிய

ெட: அறிய,பவ அ:. ஆகேவ, கவிகைள ைணெகா



அைவக( எடாத ஆமா உடெல>( நிைற*த ெபாளாக மாய ேபா5
மைறவாக இகிறெத: உண%வாயாக எபதா.

நிைன,/, ெசா56, ெசய6 வாயிலாகேவ உயி% உ

ைம அறிய,பதG

மன வா( காயைத மனியபி அ5லா5 தனிேய அறிய தகா' எறா%க&.

அவ.றா உயி% உ

ைம அறிய,பவதாயி< அைவ சடமாதG சிதாகிய

இதைன உணரமாடா எபா% எடா த எறா%க&.

23

அள0படதான உடG அள0 நிைற*&ள உயி% எபா% Rரணமா உயி%'
எறா%க&. ஆயி<, அ<மான அளைவயா அறிய,பவதறி ேவ:
அளைவகளா அறிய,படாைமயி 'மாயேம ஆவி' எறா%க&.

இ>ஙன கவி கரண>களானறி உ

ைம உணர இயலாத, அைவக(

எடாத, உடெல>( Rரண மா? இ,ப, மாயமானேம உயிரா
எபண%த, ெப.ற.
----------------

உைற* த<வி 6ைற 9யி%த
நிைறைவ யறி*ெதாகானி5லா - அைற9ட5
ேசைடய5லா ம.:யிாி சீவகேம யி5ைலெயன
காைகயா லாவியிைல கா

இCெவ

.

14

பா. ெசய5களைன உட.ேசைடேயயறி உயிாி சீவகம:

எ< பிற%=.ைற விள(கிற.

இ - & : உலகி5 உைறகிற உடபி5 த>கியி கிற உயி% த<ைடய
நிைறைவ தா ெதாி* ஒ கால நி5லா; அறி ெசா5ல,பகிற
உடபி ேசைடேய அ5லாம5, உயிாி பிைழ,/ இ5ைலெய: அறிவிதலா5
உயி% எப ஒ: இ5ைல; இதைன ந( ஆரா?* பா% எறவா:.

உட.ேசைடேய அ5லாம5 உயி(, /ைடெபய%3சி யிைமயா5 ஆவி எப
ஒறி5ைல எபாைர ேநாகி, உ

ைமைய உண%வ ேம5 வ ெவ

பா

ஆதG, இ உடG5 உைற உயி% தா உட5 98 வியாபி திதைல
அறி* ஒகா5 உடேலா =-ேய நி5லாதா எப உண%தியவா:.

த< - உட5. உட5 விைன,ேபாக>கைள ?,பத. காக தத கால எ5ைல
வைரயி5 இC0லக உைறதலா5 "உைற உயி%' என,பட.

24

அத<ைவ இடமாகெகா

 (ட& விள(, ேபால அறி0 வ-வா? ஆமா

நிைற* உைறதG 'உைற உயி% த நிைறைவ அறி* ஒகா5 நி5லா'
எறா%.

கா

ட6 ேகட6 9தலான அறிெசய5கB, உ

ண5 உத5 9தலான

/ற3ெசய5கB உடG /ைட ெபய%3சிேய ஆதG அவ.ைற உட.ேசைட
எறா%.

சீவக - உயிாி இ,/. உடG /ைடெபய%3சிக& உயிாி இ,பா5 அ:.
ஆகேவ உயி% எப ஒறி5ைல எ: பரபக =றியவாறா.
------------------

சீவி(> காய ெசடமாமா5 சீவகைத
ஆவி( நகா யைம,பத5லா5 - சீவி(
காயேம தானா? கதியவா ெற5லா ெபா?
15

மாயேம ெயன மதி.

இCெவ

பா , உட5 சடமாதG உயிேர உடG /ைட ெபய%3சிைய நிகQவி,ப

எகிற.

இ - & : உயிைர ெகா

 பிைழ( உட5 சடமாத G, இC0ட5 உயி(

இடமாவைத நறாக விள(வ த5லாம5 உயிேரா =- இய>( உடைலேய
தா என கதி இ*தெத5லா ெபா? மாய9 ஆ எ: எ

Eவாயாக

எறவா:.

இய>( உட5 அறியாைமைடய ஆதG, உயி( இடமாதைல ந(
ெபா*ேம அ5லாம5 உடேல தா ஆகா; அCவா: எ

Eவ ெபா?ைம

மயக உண% 0மா எ:, ஆவி இ5ைல எபாைர ம:ைரதவா:.

சீவி( காய - உயிேரா =- இய>( உட5. சட - அறிவ.ற. சீவக உயி( இடமான. அதாவ உட5. அதைன நறாக அைமதலாவ, ேபாக
Mக%3சி கழி வைர பிணி $,/ சாகா ஆதிெபளதிகமாதியாய $வைக

25

ப>கB இ5லாம5 பாகா,ப. ஒறான உடைல உயிைர ேவ:
பிாி அறியமாடா, உடைலேய தா
எ: உண%த5 ெபா? மயக அறி0மா எறதா.
-------------------

ஆவிெயன ேவேறா ெபா? யாைகேய தானாக
ேமவியேத யேறா விள/>கா5 - ஓவிய ேபா5
நீகி த<ைவ நிகழறிைவ, Rரணமா?
16

ஊ(வேத யாவி ெகா8>(.

இCெவ

பா , ஆைகேய தா எபாைர ேநாகி, உட5 ஓவிய ேபாற;

அதக

நிக8 அறி0 ேபாற ஆவி எ: உயிாி இய5/ உண%கிற.

இ-& : உயி% எ: ேவ: ஒ ெபா& உ

ேடா ? நிைலயாைமையைடய

உடைலேய தாமாக, ெபா*திய அேறா உயி% எப. ஆதலா5, உடைல
ஓவிய ேபாற எ: நீகி, அC0டGக

நிகQவதாகிய ஞானைத எ>(

நிரபியதாக3 ெச6வேத ஆவி( ஒ8>கா எறவா:.

உயிெரன ஒ ெபாளி5ைல; தா எப உடைலேய எபாைர ம:, உடைல
ஓ% ஓவிய ேபாற எ: உதறித&ளி, அதக

நிகQவதாகிய அறிைவ

நிைற*த ெபாளாக3 ெச6வேத உயி%கB( 9ைறைமயா எப க.

ஓவிய - சிதிர. சிதிரைத காEேபா அதனா5 அறிய,பகிற கைத
ெகா

 , ஓவியைத கைத ண% கவியாக எ

கவி யாக ெகா

 உயிைரேய தா எ: எ

Eவேபால, உடைல

Eக எபதா.

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

ஒறி த<ைவ :மதைன, ேபதெமன
ெகா:யிைர வா>க5 (ணமா( - நறி தன(()
உ.றா% தமேக :/தி ெயாCவாம5
அ.றா% தமேகத மா.

17
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இCெவ

பா . உட6 உயி ேவேற எ: உண%வேத 9ைற எகிற.

இ-& : அேபதமா? ஒ:ப உடைல, ெபா*தி யி,பதாகிய உயிைர உடG
ேவறான எ: எ

ணி, பிாி உயிைர தனிேய உண%தேல (ணமா;

இதைகய அறி0 /

ணியைத, ெபா*திய ேபேக உ

அ>ஙனமறி, /

ணியம.ற ேப( விைளவ பேமயா எறவா:.

உடைல இடமாகெகா
/

டாவ தா;

 உைற உயிைர உடG ேவெற: உண%த5

ணிய9ைடயா%ேக ெபா*வ தா; அறி, பாவிக( இதைகய உ

ைம

ேதாறா தா; அதனா5 விைளவ மயக உண%வாகிய பேமயா எப
க.

ஒ.:ைம நயதா ஒெறன ேதாறG 'த<ைவ ஒறி உ:மதைன' எறா%.

ெகா: - நீகி எ< அளவி. ெபா& த*த. அ>ஙேன வா>க5 எப
ேவறாக உண%த5 எ< ெபாளதா? நிற. ஒCவாம5 - ெபா*தாம5.
--------------

ேசாதித காய டக.றா5 ெதா5ைலமல
ேசதித தா(ெமன3 ெச,/ 45 - ேபதித
ஆவிேய தானா யைட மரன-
ேமவிேய நி.( விைர* .

இCெவ

18

பா. உட.ெறாட( அ.றேபா மல நீக9. சிவனB விைள

எகிற.

இ - & : தவ =ட இ எ: ஆரா?*தறிய, ெப.ற உடG சப*த
நீ>கிய ேபா, அநாதிேய ஆ மாைவ,ப.றி நி.பதாகிய ஆணவமல
நீக,ெப.றதா எ: ஆகம>க& அறிவிகிறன; உடG யா ேவ: எ:
ேபதஞான9.ற உயிேர தானாக3 சிவைத3 சா; திவB விைர* உயிைர,
ெபா* எறவா:.

27

உயி% இC0டG ேவறானவ யா எ: உண%*த ேபாேத சாீரசப*த நீ>(;
மல நீ>(; உயி% சிவைத3 சா%* சிவமா(. திவ& உயிைர3 சா
எபதா.
ேசாதித5 - இவைர இC0டேல தாென: மலமாைய கைள3 சா%*
அைவேயயா? இ*த உயி%, அைவேய தானைமைய உண%த5.

காயட( - சாீர சப*த. விைனவயதா5 இ*த உடேலா உயி( ஏ.பட
ெதாட%/. அஃத:தலாவ. தவXப தாிசன +திகைள, ெப:த5. ஒளிவத6
இ& ெகத6 ஒ>( நிக8மா:ேபால, தவ>கைள க
தாவிக>க& அ5ேல எற உ

 நா தவ

ைம ஞான உதிக தாேன மலபாிபாக

நிக8 ஆதG 'ெதா5ைல மல ேசதிததா(' எறளிய. ெந56( உமி
நிகQ ெசபினி. களி/ ேபா5 அநாதிேய நிகQவ
ஆகG ெதா5ைல மல' எறதா.

ேசதித5 - ெவத5. ஈ

 அறேவ நீ(தல:; அத வG ஒ(த5 எற

அளேவ ெகா&க. 45 - சிவ ெபமா அளிய சிவாகம>களாகிய ைசவ 45க&.

ஐ/ல ேவடாி அய%* வள%*த உயி%, த9த5 (0மா? தவதினி
உண%த, /ல=டமாகிய உடைல வி, ேவ.:3சா%/ தம( இைமயா
இைறவ தி வ-ையேய சாமாதG 'ேபதித ஆவிேய தானா? அரைன யைட
அரன- விைர* ஆமாைவ ேமவிேய நி.(' எறளியவா:.
----------------

அள*டைல ேநாகி யறிவி வா R-,
பிள*ததைன யா>ேக பிாி - வள%*ததைன3
+டா நிராமயமா? ேதாறாத விபமதா?
எடாத Rரணெம ெற

இCெவ

.
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பா , உடைல உயிைர சிவனாக காEமா: இ எகிற.

28

இ - & : நம( கிைடத உடைல தவ>களி ேச%ைகெய: அளைவகளா5
அள*தறி*, அறி0 எ < வாைள ெகா

 பிள* ஆமாவாகிய தைன

அ, ெபா8ேத உடGனி: ேவறாக, பிாிதறி* அC0யிாி <& உயிராக
வள%*திகிற சிவபரெபாைள3 + ண%வா5 அறிய,படாத இபவ-வாக எவ.றி.( எடாத (ைறவிலா நிைறவாக எ

Eக எறவா:.

அளைவகளா தாவிகமாகிய உடைல அள*தறி*, ஞானவாளா5 தவ
தாவிக>கைள3 ேசதி, அறி0 வ-வான தைன உடG ேவறாக உண%*,
தன(& வள%*த த.பரெபாளாகிய சிவைத நி%(ணமா? நிரா மயமா?
இபமா? மன வா(கB( எடாத பாிRரண மா? எ

Eக எப க.

அளைவக&, காசி கத6 46 என $: ஆகG, அவ.ைற ெகா



உட5 உயிாி ேவறாய எ: உண%க எபா% . உடைல அள* ேநாகி'
எறா%.

அறி0 எ வா& - ஞான எ: ெசா5ல,ப வா&. மாயாகாாியமாகிய உடைல,
பிளக ஞானவ-வான வாேள ஏ.ற எபா% அறி0 எ வா& R-' எறா%.

உடைல, பிளதலாவ ேவ: பிாி உண%த5. பிள*த தைன ஆ>ேக பிாி
என, பிாிக. த எற ஆ மாைவ. வள%*த தைன எற சிவைத.

+ட,பகிற ெபா&க& யா0 வ-0ைடயவா? ேதாறி அழிவதா?
மாையயி காாியமாயிதG இைறவ ைன3 +டா நிராமயமா?' எறா%.
--------------

அறி மறிேவ யறிவறிய நி.(
ெபாறி ெபாB ெபா*த3 - ெசறிமர
கா-யவா ெறன கதி யறிவதைன
ஈ-யவா றேறா விய5/.

இCெவ
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பா . அறி0 அறிய3 ேச%த கவி ெபாறி எ: உண%க எற.

29

இ .& : தைன தைலவைன தவ>கைள அறி அறிேவ, அறிைவ
ைணயாக ெகா

 ெபா& கைள அறிகிற ஐெபாறிகB அவ.றி

விஷய>களான ஐ/லகB பிாி,பிறி ெபா*தி3 ெசறி. அதைன3
சிவெபமா கா-யவா: எனகதி, சிவஞானைத3 சபாதிதேல ஆமாவி
இய5பா எறவா:.

எ5லாவ.ைற அறி அறி0 வ-வான உயிேர, அ அ>ஙன அறிய, ெபாறி
/லகேளா கல* அவா? நி.(. அதைன அ>ஙன உணர கா
உபகார ெச?தவ அர என எ

ணி3 சிவஞானைத3 ேச%தேல ஆமாவி

தைம எப.

அறி0 அறிய நி.( ெபாறி எற அறிைவ ைண யாக ெகா
விஷய>கைள அறிய நி.( கவிகளாகிய க



, கா, $(, வா?, ெம?

9தGயனவ.ைற .

ெபாறிக& அறிவி கவியாக நி: ைண ெச?ேம < தைம
ெபாைள தா அறியா; அைவகB( கா-ய உயிராகிய உளேம;
அC0யிராகிய அறிவி.( கா-யவ அரேன என3 சிவஞானைத3 ேச%க
எபைத, பி இர

 அ-க& ெதாிவிகிறன.

அறிவதைன Y-யவா: அேறா இய5/' எ: பாட> ெகா&ளி ெபாறிகைள
வாயிலாக ெகா

 உயி% உண% ேம< அC0யி உண%த உண

சி.றறி0 ஆதG அதைன உண%தியவ அரேன என உண%* சீவேபாத ைத
ெகக எக.
-------------

வா(மன காய மவா வறி0 ெபா?
யாைகயிபா 6.ற> கக,படா5 - நீகி
ெதாிசி தைன திகQபரேதா ெடாறா?,
பாிசித லேறா பய.

இCெவ
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பா , உயி% உடெலா =-ய த பய , உடெலா =- உடலா?

இராம5, பரேதா ஒறி, பரமா? இ,பேத எகிற.

30

இ - & : வா( , மன, ெம?கB( எடாத அறி0 வ-வாகிய ஆமா , ெபா?யான
இC0டGக

அக,ப ெகா

டா5, உடைல உயிைர ேவறாக, பிாி

உண%* உயிராகிய தைன விள>(கிற பரெபாேளா ஒறா? எ

ணி,

பாிசி,பேத பிற*தத பயனா எ - :.

உயிைர உடபி ேவறாகக
தீ

-ெகா

 அைத, பரசிவேதா ஒறைவ, சிவைத

 இ,பதேறா பிற*தத பய எப க.

உயி% மன வா(காய>களா அறிய,படாத அவா யிதG வா(
மனகாய மவா அறி0' என,பட.

உட5, ெம? எற உபசாரவழ(ைடய ேத< ேதாறி நி:
அழிவெதாறாதG அதனிய5/ உண%த, ெபா? யாைக' எறா%.

அக,படா5 எற பாசேதா =-, பாசமா? சி (

டா5 எறவா:.

உடலாகிய மாயாகாாியதினி: உயிைர, பிாிதலாகிய தவ+தி உ

டான

கணேம ஆமXப ஆமதாிசன> கB உட சிதிதG 'தைன நீகி
தாிசி' என
(றி,பிதா%.

தைனக

 தவ>களி நீ>கிய உயி% +திெப. வ3 சிவXப, சிவதாிசன,

சிவேபாக எ?தG ' பர ேதா ஒறா?, பாிசித5 அேறா பய' எறா%.
-------------அறிவா5 பலகா6 மாரா?* பா%,
பிறிவா5 த<ைவ, பிாி - (றியா
அறிேவா டறிவா யட>(வேத 9தி
ெநறியா( ெமன நிைன.

இCெவ

பா , 9திெநறி இன எ: ெமாழிகிற.
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இ - & : ஞானதா5 பல9ைற ஆரா?*, க

, உயிேரா அேபதமாக இ(

உடைல, ேபாதி, இல கா? விள>( சிவஞானேதா ஒறி, அத<& 9ைன,
ப.: அட>கியி,பேத 9திெநறி எ: எ

Eவாயாக எறவா:.

பாசஞானதா6 ப+ஞானதா6 பத பதா%த>கைள ஆரா?* க

 அதனி

ேவறா? நி:, பரஞானதா5 பரேதா ஒறி த9ைன,ப.:
அட>கியி,பேவ 9திெநறி எப க.

9த.க

அறி0 எற பாச ப+ ஞான>கைள. அவ. றா5 அறி அறி0

நிைலயாைமயி 'பலகா6 ஆரா?*' எறா% . இC0ட5 நா அ:' எ:
உண%கிறவைர இC0டேல தாென: இகிறைமயி அதைன, பிாியா
த<' எறா%. பிறிவா5 த<வாய என பாட>ெகா&வா உள%. அ>ஙன
ெகா&ளி ேவ:பதி உண%தலா5 என, ெபா& ெகா&க.

(றியா அறி0 - (றி உணரதகதா&ள அறி0; எற ஞான ெசாXபியான
சிவைத. (றிணர,பவத ைன (றி எற உபசார.

நீேரா நீ% அளா0த5 ேபால அறிேவா அறிவா? அட>(தேல 9தி எறவா:.
ஆயி< ெபாடைம யா5 ேவறா எக.
---------------

ேசம, பதி மலN சி.:யிைர தெனறியி5
காம, பதிெயா:> காடாதா5 - தீைம
விைள* த<வி<( ேவறா யறிேவா()
அைளேம லாமா வி/.

இCெவ
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பா , உயி% மல மாையகேளா =-ய வழி, அைவ ேயயா? மய>கி,

உட6( ேவறா? அறிேவா அறிவா? கல*தவழி அறிவா விள>(
எகிற.

இ - & : ஆணவ மலமான உண%த உண அறி0 வ-வாகிய சி.:யி%கைள

32

தமக,பதி தைட ெச? த ெநறியிேலேய வி,பைத மி(வி
தைன காடாம5 தைலவைன காடாம5 உயிைர காடா ம5
எ5லாவ.ைற மைற நி.(; அCவாமா தீைமேய விைள இC0ட6(
ேவறா?, பரஞானேதா ஒ:மாயி பரெபாேளயா? நி.( எறவா:.

மல உயிைர, ப*தி ஒைற காடா: உயி% உடG ேவறா? அறிேவா
அறிவா? கல(ேம5 இைறவ ேனாெடா: எப க.

ேசம,பதி - சிைற,பதி. ஆம வியாபகைத ஆணவமல மைறதலா<,
அறியாதவா: ததலா< ' ேசம,பதி' எறா%.

மல - ஆணவமல. ெந56( உமி தவி நிகQ ெச பினி.களி/ ேபால
அநாதியாதG கால(றியா ேசம, பதி' எ: ம =றியைம கா

க.

ஆமாக& எ5லாவ.ைற ஒேசர உண ேபரறி வின அ5ல ஆகலா<,
உண%த உண%த6 மற* மற* உண%த6 ெபாி உண%த3 சிறி
உண%த6 மாறி உண%த6 உைடயன ஆகலா< அவ.ைற3 'சி.:யி%' எறா%.
உயி%கைள மல விைன,ேபாக& அ8தி அ<பவிக3ெச?தைல த
ெநறியி5 காம,பதி' எறா%.

ெபா&கைள, /ல,பதாத இ& கைமயா5 தைன யாயி<
உண%வதாக இக, இமலமாகிய இ& ஒைறேம காடாைமயி 'ஒ:
காடா' எறா%.

ேம6 ேம6 விைனகைள3 ெச?த.( உதவியாதலா தீைம விைள த<'
எறா%. அறி0 - சிவ. அைளேம5. கல(ேம5 . வி/ - பிர/ - சிவ.
--------------தைனதா ெனனா த(9டைல தாெனன3
ெசானதா5 தீதைன* ேதா.றியதா5 - தைன
அறிமா ெறCவா றகற0ட5 தைன,
பிறிமா றாமா. ெப:.
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இCெவ

பா, திாி/ உண%3சியா5 விைள*த தீைமயி எ கிற.

இ - & : உயிராகிய தைன 'தா' எ: அறியாம5, தன( கிைடத உடைல
தா எ: ெசானதா5 தீைமக& அைன ேதாறின; ஆகேவ உயிராகிய
தைன உண வைக யா எனி, விைனகழிவிக

நீ>( உட5 தைன,

பிாிதலா5 உயிைர உணரலா எறவா:.

தைன அறியா, உடைல தாெனன உண%கிறைம யா5 ேகக& பல
விைளகிறன. ஆகேவ, உயிைர உடG ேவறாக உணர விபி, உட5
பிாி*தவழி உயி% தனிதைல ெகா

 உணர,ெப: எப க.

'தைன தாெனனா த( உட5' என, பாட> ெகா

 தைன தாென:

ெசா56 த(திய.ற அதா வ சடமாகிய உட5 என6மா.

தீகளாவன : விைனகB, அதனா5 ேமேம5 விைள பிறவிகB, அ,ேபா
Mகர,ப +வ%க நரக,ேப:கB ஆ.
---------------

அகேமா /றேமா அக/றேமா ஆவி
ெசகேமா த<வி<( ேதாி - இகேம
பிறியா த<ைவ, பிறிதறிைவ ேநாகி5
அறிவா யக/றேம யா.

இCெவ
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பா , உயி% எCவிடத எபண%கிற.

இ-& : உயிரான உட6( உ&ேள உ&ளேதா? /றேத உ&ளேதா? இம>(
உ&ளேதா? அ5ல உலகேமா? எ: ஆராயி இைமயிேல நேமா வி
நீ>கா இகிற உடைல தனி ேவறாக, பிாி அறிைவ ஆராயி
உயி அறிவா? அக /றமா? இ( எறவா:.

34

உயி% எCவிடத எ: ஆராயி, உயிாினி: உடைல ேவறாக, பிாி3
சிவைத ேநாகி5 உயி% அறிேவ வ-வா? அக /றமா எப க.

ஆவி த<வி<( அகேமா? /றேமா? அக/றேமா? ெசகேமா, (என) ேதாி
இகேம பிாியா த<ைவ, பிாி அறிைவ ேநாகி5 அறிவா? அக /றேம ஆ
என =க.

உயி% எத பிறவிக

விைனகழி0வைர உடைலவி நீ>காைமயி இகேம

பிாியா த<ைவ' எறா%. இக இ,பிற,/.

அறிைவ ேநாகி5 எற ஞானவ-வாகிய இைறவ ைன தாிசிதா5 எபதா.

அக /றேமயா - ஆவி அறிேவ வ-வா? அக /ற எ>( வியாபகமா
எப க.
----------------

அகேம5 த<ேவா டழி அகதி
/றேம ெபாறிவழியி5 ேசரா - உ:மரேனா()
அவித மாமா லர நிைறேவா ெடாறாக
26

ஒதவா? நி.(ெமன ஓ%.

இCெவ

பா , ேமேல =றியதைன ஏ களா வ./:கிற.

இ - & : உயி% உடG<& இ(மாயி உட5 அழி  ேபா உயி அழி.
/றேத உ&ளதாயி க

கா 9தGயன வழியாக3 ெச: /லகைள,

ெபா*தா வா(. தேனா அநாதியாக, ெபா*திய சிவெபமா ேனா ேவற.:
அவிதமா? நி.(. ஆைகயா5 இைறவ <ைடய Rரணேதா ஒறாக ஒ3
சிவேமயா? நி.( எ: அறிவாயாக எறவா:.

உயி% யாைகயி அகததாயி யாைக அழி ேபா அ0 அழித5
ேவ

; /றததாயி ெபாறிகைள, ெபா*தாவாத5 ேவ

; ஆகேவ,

சிவேதா ஒறி3 சிவ பாிRரணதி5 அட>கி3 சிவேமயா? நி.( எப க.
--------------------
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யாெனற காய ெமனெதறா5 யாென<
தானி.க3 ெச?ய த(மேறா - ஊனி:
ப.றறேவ விடறிவா?, பா%கி5 நிரா தாரமா?
27

உ.றேவ யா(ெமன ஓ%.

இCெவ

பா , உயிைர உடைல ேவறா? அறி உபாய உண%கிற.

இ-& : நா நா எ< உடைல என உட5 எறா5 யா எ< ெபா&
என உட5 எ< ெபாளி ேவறாயி(மேறா? ஆதலா5 இC0டபிக
E&ள ப.ைற அறேவ நீகி அறி0வ-வா? ஆவிைய, பா%கி நிராதாரமா?
நி.(; அேவ உயிரா என நிைனக எறவா:.

நா எ< உடைல என உட5' எ: ெசா56 ேபா நா எபவ
உடG ேவறாகதாேன இக ேவ

. அ>ஙன ேவறாயி( உயிைர

ஞானவ-வா? ஆராயி ப.ற.: ஞானேமயா? நி.( எப க.

இCெவ

பா "என உட5 எறG ஆமா உள" எ< ேம.ேகாைள,

அத எகாடாகிய,

"எனெதற மா- ெனனதலா ெதனா()
உன தலா ைககா5 யாைக - எனெத:
எனறிவ ெத: உைர நீ நி.றிகா
உனிலைவ ேவறா உண%''

எபதைன விளகி நி.கிற. உேலாகாயத 45கைள உண%வத.( 9ன%
மைனவி மகைள நா எ: மய>கி நிற ேபால, ைக கா5 9தGய
யாைககைள யா எேற இ( நீ என எ:' =:கிறா? ஆதலா5
மைனவி மகளி ேவறாக நீ எ< ஒ ெபா& நிற ேபால உடG ேவறாக
நி.( நீேய உயி% எ: உண%க எ: விளகியவாறா.
--------------

36

எ>( மி( மிைச*தத< ேவா-ைச*
த>கி யறிய த(வதா - ம>(9ட5
ேசதிதா ரேறா திவேளா டவித
28

சாதிதா ெரன த(.

இCெவ

பா, திவேளா அவிதமா9ைற உண% கிற.

இ-& : தத விைனகீடாக வ* ெபா*திய உட ேலா உயி% =- எ>(
இ(. ஆயி< எத இC 0ட.க

ேண த>கி தைன அறியதகதா.

அ>ஙன அறி* அழி உடைல யான5ல யா சி என, பிாி
தறி*தாரேறா திவேளா ஒறான தைமைய3 சாதி தவ%க& எனதகா%
எறவா:.

உடேலா ஒறிய நிைலையவி அேளா ஒறியவ% கேள உடலா. ெப:
பயைன3 சாதித ேப%க& எப க.

உயி% உடேலா காண,பத5 எ>( இதG எ>( இ( இைச*த
த<ேவா இைச*' எற. இைசத5 - 9.பிறவிகளி5 தா தா ெச?த
விைனககீடாக கால, கவி 9தGயன அைமத5.

உடேலா ஒறி உடேல தா எ: இ( உயி% உட5 (-5, (-யி,பவ
உயி% அ உண%0 வ-வின எ: த>கியி* அறிய எக.

விைனக& Mகர,ெப.: கழி*தவழி உட5 தாேன அழி தG ம>( உட5'
எறா%.

ஊச5 கயிற.றா5, தாவி தைரயி5 ஆனா.ேபால , உட. ப.: நீ>கியவழி
திவைளேய சா%த5 ஆவி( இய5/ எபா% 'உட5 ேசதிதா% அேறா
திவேளா அ வித சாதிதா%' எறா%க&.
-------------
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ேபதி காயைத, பினமற எCவிட
சாதிதா5 9தி தைகைமயா - ேசதித
அ>கதா5 ெச?ததவ மதைன 9திபத3
ச>கதா லாக த(.

இCெவ

29

பா , ெபதநிைலயி5 சாதித தவ>க& 9திபத நிைல( ஆ

எகிற.

இ - & : உடைல தனி ேவறாக உண%*, ேவ: பா அற எ>( பழகிவாி
9தி(ாிய தைம தாேன விைள. பிாிணர,பட உடலா. ெச?த
தவ>களைன  9தி நிைலைய =ட.(, பயபட த(வனவா எறவா:.

இளைமயி5 ஈ-ய ெபா& 9ைம( ஆவேபால, உடேல தானாக
இ*தகால3 ெச?த தவ>க& எ5லா 9தி( உபகார,ப எப க.

அரசேவட R

 ந-,பவ, மீ பைழய க*தனா னா.ேபாலறி, எ>(

எ: உடைல தனி ேவறாக. கவியாக3 சாதைன ெச?யி 9தி( உாிய
தைமக& விைள எபைத 'காயைத, பினமற எCவிட சாதிதா5
9தி தைகைமயா' எபதா5 விளகினா%க&.

எ?த=-ய நிைலகளி5 9தி ஒறானதா5 '9தி பத' என,பட. ச>க ேச%ைக .
--------------

ெபாறியைன ெமாைற, /ணராம. றாவி
அறிவைன ேநாகி யைண - ெபாறியைன
அ.றா%ேக யவித மா(மா ந.றவைத,
ெப.றா%ேக 9திபத, ேப:.

இCெவ

30

பா , ெபாறிகைள தாெனன மய>கா. ஞானைத ேநாகி உய

உபாய உண%கிற.
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இ-& : உயி% ெபாறிகB(& ஒைற /ணராம5, /லகளா அறிய,ெப:
அறிைவேய சா. ெபாறிக& காாிய,படா அட>கின ேபா%ேக அேளா
ஒறான நிைல உ
9திநிைல உ

டா. அதைகய ந5ல ெபாிய தவைத, ெப.ற வ%ேக

டா எறவா:.

உயி% ெபாறிகைள3 சா%* /லகைள Mகரா, அறிேவ வ-வா? அைள3 சா%*
ஒறான நிைலேய ந.றவ; அேவ 9தி நிைல எப க.

ெபாறிக& அறிெபாறி ெசய.ெபாறி ஆகிய இ வைகெதனி< ஈ
அறிெபாறிகளாகிய ெம? வா? க



$(3 ெசவிகேள ெகா&ள,ப. அைவகேள

உயிரரசனா5 ஆள,ப காாியேம கதாக தைம ஆB அரசைன 
அறியாம5 நி.பன ஆகலா.

ஒைற எற ெபாறிகB& ஒைற. ெபாறி அைன  ஒைற, /ணராம5
எ: பாட>ெகா

, ஒைற எபத.(, /லகB& ஒைற எபா உள%.

உயி% ெபாறிக& வாயிலாக, /லகைள3 ெச: ப.றி, ேபாகமாதிைரயா?
மய>கா. அவ.றா விைள விைன கழிவாகிய அ<பவ அறிைவெகா



வ எபதா.

ெபாறிகேளா =- அைவேய தானா? நி5லா, அவ. ைற க

 கழி,

அேளா அவிதமா( ந.றவ ைத, ெப.றா%ேக 9தி பத,ேபறா என
=-, ெபா& கா

க.

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

சாகிரேதா டNசவைத தானாவ% த9டைப
நீகியேப ரேறா நிைன>கா5 - O( சாியாதி
$றி5 த( பததி5 நி.ேபா%,
பிாியா 0ட5 பிாியா, ேப%.

இCெவ

31

பா பிாி உட6 பிாியா உட6 உ.ேறா% இவ% எகிற.
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இ-& : ஆராமிட3 சாகிர 9தலான ஐ* அவைதகB தானாக,
ெப.றவ%க& தம Oல உடைப நீகிய ேப%க& அேறா ? ஆராய,ெப:
சாிையயாதி $ றாகிய நிைலகளி5 நி.ேபா% எ: நீ>கா உடைல நீ>காேத
நி.ேபா% ஆவ% எறவா:.

இ,ப0ட5 நானெறன உண%*தபி L(ம ேதகேம நாென: இ,ேபா%க&
அNசவைத எ? ெபா8, அவ.றி மீ

 Oல0டைப எ? ெபா8

அ0 தானைமைய உண%தG அவ%க& உடைப நீகிேயா ராவ% . சாிைய
கிாிைய ேயாகமாகிய $: நிைலகளி5 நி.பத பயனாகிய சாேலாக சாமீப சாXப
நிைலகைள எ?தி, பத9தியி னி.ேபா% எ: பிாியா உடைல, ெப.ேறாராவ%
எப க. ஞானெநறி நிேறா% சிவசா3சியமாகிய 0டG5லாத உண%0
வ-வான நிைலைய எ?தG 9த5 $வைரேய =றினா%.

சாகிரேதா அNசவைத - சாகிர , ெசா,பன, +8தி, ாிய, ாியாதீத
எபன. இவ.:& ஆமா நி.( ேபா Oல9 L(ம9 காரண9 ஆகிய உட
6ட இ,பதா5 அவைத தானாவ%' எறா%க&. அறி,

'' அறி* அறிவேத யா அறியா ()
அறி*தைத வி அ>(() அட>கி - அறி*த()
எவறி அறா( ெம?க

டா ஒறி

அவ தா எ< அக ''

என அறித6மா. இத விாிைவ மாபா-ய எ கா- ெபாழி,பி.கா
---------------

ெபதேக காயெமன, ேபசி3 சமயெநறி
9தேக யிறா? ெமாழிமா5 - சதியேம
ம*திரேம ேதகெமன மனிய ஆவி(,
ெப*தேம யாமா5 பிைழ.

இCெவ

பா , ம*திர ேதக9>=ட, ெப*தேம எகிற.
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இ - & : சமய 45க& மல மாையகளி5 க

 கிட( ஆமாகBேக உட5

உாியதா; 9தாமா கB( உட.க இ5ைலயா எ<. உ
ம*திர>கைள ேதக எனெகா

ைமதா.

 அதி5 நிைலதி, ப>=ட உயி(,

ெப*தேமயா. அ பிைழ ஆ
எறவா:.

ெபதாமாகBேக உட.ப*த உளதா, 9த( இ5ைல எ: சமய
45க& ெசா56. ம*திர ேதகதி5 உயி% இ,ப>=ட கெடேற உண%க
எப க.

ெபத% - மலமாைய கம>கேளா க

ட உயி%க&. அவ%கBேக அவ.ைற

அ8*தி அ<பவி,பத.காக0, அவ.றி நீ>கி உ?வத.காக0 உட5
உதவ,ெப.றதா எப.

சமயெநறி - சமய உ

ைமகைள, ேபாதி( தவ 45க&. 45களி5

உண%த,ெப:வனவாகிய ெநறியி ெபய% அவ.ைற உண% 45கBேக
ஆயின. ஆதG ஆ(ெபய%.

9த% - மல மாைய கம>களினி: பாிபாக விேசட தா5 விதிெப.றவ%க&.
விைன,ேபாக>க& இைமயி அவ.றி கழிவி.காக உதவிய உட6
இ5ைலயா எக.

ம*திரேம ேதக என ம<த5 - எ
ெகா

ண,ப ம*தி ர>கைளேய உடலாக

 உயி% நில0த5. அ0 தியானிக,ப ம*திர9 தியானி,ேபா<

ஆகிய ேபத ஞானைத விைளதலா<, தியானதா5 ஞான பயவாைம மாதிரேம
அறி காாிய>கைள பய,ப உதவலா< அ0 ஒ ெப*தமாயி.:.
அமம: பிைழமா யி.: எபதா.
----------------

அவா ஆறி அைம*ததா ம*திரைத3
சித தயலா? ெதசிததா - 9த%
நிமலேம தானா? நிகQசிவேம யாமா5
ஒமல9 இ5ைலெயன ஓ%.
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பா . ம*திர ேதகைத அறி* அக.: உபா ய உண%கிற.

இ - & : வ%ண 9தலான ஆ: அவாகளி6 ெபா*தியதான ம*திரைத
தியானி( மனதி.( அயலாக எ

ணி காEத5 ம*திர ேதகைத அக6த

லா. அ>ஙன ம*திர ேதகைத ேவறாகக

 வில கிய 9தாமாக&,

அநாதிேய மலம.ற பரசிவேம தானாக விள>(வ%. அவ%கB( ஒமல9 இ5ைல
எ: அறிவா யாக எறவா:.

ஆறவாகளி6 தா அைம* அறியி ம*திர ேதக9 அக6.
அ,ேபாதா 9தனாகலா. அ,ேபா தா நி%மலமான பரசிவேமயாக
விள>கலா எப க.

வ%ண, பத, ம*திர, /வன, தவ, கைல எபன அவாக& ஆ:.
அவா - ெநறி. இவ.றி5 ஒறான ம*திர எபா% அவா ஆறி அைம*ததா
ம*திர' எறா%.

சித - ம*திரைத தியானி( மன. அதி ேவறா க ெதசிதலாவ ம*திரேம
தானாக எ
எ

ணா, மனைத  உய%தி நி: உபாயமாக ம*திரைத

ணி, ஏறியவ ஏணிைய விவேபால மன நிராதாரமான நிைலயி5 த>க,

பழகிய0ட அதைன வித5. ெதசித5. தாிசித5.

ஒ மல9 - 9மல>களி5 ஒ:. ஒ மல9 - ஒ றான $லமல9>=ட
இ5ைலயா என6 ஒ:.
------------

காய9யி ெரன க>கா5 ேபதமா
ேதா>கா ெலாறாக ேதா.:மா5 - காய
நைடெயாகா லாவி நைடெயாகா லாக
தைடெய நி.க த(.

இCெவ
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பா, ஒ.:ைம நயதி ஒெறனேதாறி< ேவ.:ைம நயதி

ேவறா உட5 உயி% எகிற.
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இ-& : இ உட5, இ உயி% எ: எ
இர

E ேபா உட6 உயி ேவேறயா.

 ஒறி உைற ேபா ஒறாகேவ ேதா:. ஆைகயா5 உடG

நட,/ ஒகா6, உயிாினியக ஒகா6மாக த நி.க தகதா எறவா:.

உட6 உயி ஒறி உைற ேபா ஒறா, ேவ: பிாிதறி ேபா
ேவறா ேதா:. ஆதலா5, உடG இயக9, உயிாி இயக9 ேவறாக,
பிாிணரத( எப க.

க>கா5 - ேவெறன ஆராமிட. ேதா>கா5 இர

 ஒறி உைற

ேபா. ஆ5 : அைச.

காய நைட - உடGயக. ஒகா5 - ஒதடைவ . தைட ெய நி.றலாவ
இர

ட ெசயைல ஒெறன நிைனயா இைவ உட.ேசைட இைவ

உயி%3ேசைட என ேவ: பிாி ஒைற ஒெறன மய>கா உண%* பழ(த5.
த( - த(திைய:.
------------

ஊனா? திாி*த> (ழ6ெமா கா5 ம<ேவ
தானா? திாிய த(ெமாகா5 - ேகானா(
ேநயேம தானாக நி.(ெமா கா6யிாி
காயேம 6.ற கட.

இCெவ
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பா , உயி% உடேலா =- நி.( 9ைற உண%கிற.

இ - & : உயி% , உடேலா ஒறி உடேலயா? திாி* ப இப>களா5
ஒகா5 வ*; ம*திர வ-வான உடேலா =- ம*திரேம தானாக திாி
ஒ9ைற : பர சிவமான ேஞய,ெபாேள தானாக நி.( ஒகா5; இ உயி%
உடேலா =-யதா5 விைள பயனா எறவா:.

உயி% ெபௗதிக உடேலா =- உடலா, ம*திர சாீர ேதா =- அவா,
சிவேதா =-3 சிவமா நி.( எப க.
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ஊ - உட5 : ஆ(ெபய%. ஊனா? திாி*த>( உழ6' எற ஊனைட*த உட5
விைனகீடாக அைல* திாி எறவாறா.

ம< - ம*திர. ம*திரேம வ-வதாக3 +.:. ேநய ேஞய - அறிய,பெபா&.
அ சிவ. உயி% தனெகன ஒ தைமயிறி, எC0டைப3 சா%* தேதா
அCவ

ணமா எப.

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

ஆக* திாியாெம? யாவிய5லா ல>க,
ேபாக* திாியா, ெபாறிய5லா - ேமாகநிைல
ஆவிேய ெசற> கைடேம ெலCவிட
36

தாவியைவ யாக த(.

இCெவ

இ-&:உ

பா . உயி% சா%*தத வ

ணமாதைல ேம6 விள(கிற.

ைம, ெபாளாகிய உயிேர அறி, ெம? திாியாவா; உட.க

ெபாறிக& மா:வனேவ அறி, விைன,ேபாக>க& மாறாவா; உயிேர மயக
அறிைவ3 சா மாயி, எ>( ப.றி அைவயைவயாக நி.( எறவா:.

மா:வன உயி ெபாறிகB ஆதG, உயி% ேமாக நிைலைய, ெபா*தி
நிைலதG5லாத எ5லா, ெபாளி< ப.றி அCவ,ெபாளாக நி.( எப
க.

ெம? ஆவி - சதாகிய ஆமா. ெம?க
ஆமா சிதாதG சா%*தத வ

ஒறி விள>(வதான உயி% என6 ஆ.

ணமா. உட5 சடமாதG சி3 சா% த.(

இட*த* நி.றேலயறி திாியாவா எ: அளினா%க&.

அ>க - உட5. உட.க

உ&ள ெபாறிக& - ஞாேன* திாிய>க&. ெபாறிகேள

மன<டனி.க, /லகைள, ப.றி அறமற>கைள ஆ.றி விைனகைன ஈவன.
அCவிைனகளா ப8வ*தனேவ ேபாக>க&. ஆதலா5 அேற நிைலதன.
ேபாக>கைள Mக%வதா5 வி,/ ெவ:,/ வ-வான மா.ற> கைள, ெபாறிகேள
எ?வன எபதா.
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ஆவி ெச: ேமாக நிைல அைடேம5 எCவிட தாவி அைவயாக த( என
இையக.

உயி% சகசமா&ள மலதி காாியமான அறியாைமயா கிய மயக அறிைவ,
ெபா*மாயி, ேபாகசாதனமான இ*த உலகி5 எ>( ெச: க

டக

ட

ெபா&களாக நி.( எபதா.
----------

ஆவி த<ைவ யைட>கா லாவியற
ேமவி த<வா? விள>(மா5 - ஆவியிைன
ஆைகேய ெசற> கைடமா லாைகயற
தா(ம வாக த(.

இCெவ
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பா . உடG ேவறா? உயிைர அறி 9ைறைம உண%கிற.

இ-& : உயி% உடைல, ெபா* ேபா உயி% ேவற றகல* உடலாகேவ
விள>(. உயிைர உடேல ெச: ெபா* எ< மயக ஞானமாகிற உட5
நீ>க, இ சட, சிதாகிய உயி% அ: என அறிவி,ப எேவா அேவ
உயிராகதக எறவா:.

உயி% உடைலேமவி உடலா, யாைக சடமாயி.ேற எ> ஙன அ ெச:
உயிைர3 சா எ: எ

ண, அ>ங ன எ

Eவ எேவா அேவ உயி%

எப க.

உயி% உண%த உண சிதாயி< +த*திரம.ற ஆதG தாேன உடைல3
சாரா; அ>ஙனமாக0 ஆவி த<ைவ அைட>கா5' என அைடதைல உயிாி
ெதாழிலாக உண%திய, 9த5வ அைடவிக அைட>கா5 எக. கவியான
உடைல க%தாவாகேவ எ

ணிய எபதா.

மா5 ஆைக - மயக உண%வாகிய ேதக. உயி% உவ 9ைடய தைமயி
ெச56த6 அைடத6மாகிய விைனக& உவாகிய யாைகேக உாிய என
ெகா

 மய>கி ஆவியிைன யாைகேய ெசற>கைட எற மாலாைக

யாயி.:.

45

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

RE* த<ேவ ெபாறிகிடமா ெபா?யிெதன
காEமவ% கCவாேற கா

பவா - YE

தனதாகி நி.(* த(திேயா% த>க&
மனதாகி நி.( மதி.

இCெவ
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பா , உயி% யா% யா( எ>ங எ>ங நி: உத0 எகிற.

இ - & : Rண,பகிற உடேல ெபாறிக( இடமா; இC0ட5 அநிதியமான.
ெபா? என அறி அவ%க( அ>ஙனேம அறி ெபாளாகிய ஆவியா. Yணான
இC 0டைல தன' என எ
இ( இதைன எ

ணியி( தைமைடயா ாிட உயி% மனமாகி

Eவாயாக எறவா:.

உட5 ெபாறிக( இடமா, ெபா?ெயன அறிபவ%க( இC0டG ேவறாக
அதைன, ெபா? எ: அறி ெபாளாகிய ஆவியா. தன எ: அறிவாாிட
ஆவி மனமாகி யி( எப க.

விைனகB( ஈடாக ேம.ெகா&ள, ெப:தG உட5 RE த<' என,பட.
எதனா5 எற வினாவி.கிையய உயிரா5 Rண,ப எக. ெபாறி( இடமா
எற ெபாறிகேளா =- உயி% ெபாறிகளாகேவ கல* உணர, ப எப .

ேதா.ற ேககளா இC0ட5 ெபா?ெய: உண% வா%க& அ>ஙன உண%த.(
விைன 9தலாகிய அதாவ கா

Y

- பயன.ற. ஈ

பானாகிய உயி% தனி உணர,பவதா.

 உடைலண%தி.:. YE தனதாகி நி.( த(திேயா%

- பயன.ற உடைல தன உட5 என கிழைம பாரா- நி.ேபா%. மனதாகி நி.றலா
வ என உட5 எறவழி அ>ஙன =: 'என' எ< ெசா5 உடG
ேவறாக மதி( உயி% என நிைன ( மனமாக நி.ற5. இதைன ெதா(
'மனதாகி நி.( மதி' எறளினா%க&. இ>ஙன உயி% ெபாறி( இடமாகிய
உடலா, கா

பானாகிய தானா, எனட5 எறவழி மதி( மனமா

நி.( எப உண%த,ெப.ற.
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---------------

மலமைடய மாயா த<விைள ம*த
மலமிைடய காய ம<வா ஆைகயற காய மட<வா ேமா%த<வி5
39

தாகியெம? பாவகதா5 தா.

இCெவ

பா , உயி% எ? நிைல ேவ:பாகைள உண%கிற.

இ-& : ஆணவமல3 ேச%ைகயா5 மாயா காாியமான இC0ட5 ேதா:; அ*த
மல ெகத.காக ம*திரவ- வா; நலNெசறி*த கக& நீ>க அC0ட5
திவேள யா. தியானிக,பகிற திவேளயான ேதகதி5 ப.றி&ள
தியான பாவைனயா5 த.பர ெபாளாகிய சிவேமயா எறவா:.

உயி% ஆணவமலேதா அநாதிேய ெதாட%/

- தG அத

வGெயா(த.காக உடெபா=- அத மைற( வGயா5 உடலாகேவ
இ(. மலவாதைன ேபா (த.காக ஆசாாிய அளிய ம*திரைத விதி,பவிடா எ

Eவதா5 ம*திர வ-வா(. மல மாயா ப*த>க& ம*திர தியானதா5

அகல திவேள வ-வாயி(. திவேள வ-வா?3 சிவைத3 சா%*த ேபா
சிவேமயா எப க.

'மல அைடய' என, /திதாக வ*தைடவ ேபால =றி<, அநாதிேய இய5பாக,
ெபா*த என, ெபா& ெகா&க.

உட5 மாையயாகிய 9த.காரணதி காாியமாதG மாயாத< என,பட.
உட6( ேதா.றேகக& உ

ைமயி த< விைள எறளினா%க&.

அ*த மல - அறிய,பவதாகிய அ*த மல. இைடய - ெகட . ம< - ம*திர.
மலவைம ெகட ஆசாாிய தீைச யாதிக& /ாி*தளித சிவ ம*திர. இைடவிடாத
ம*திர பாவைனயா5 உயி% மாயாகாாிய உடGனக: ம*திர உடைல, ப.றி
அவாேய நி.றைல காய ம<வா எபதா5 அளி3ெச?கிறா%க&.
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ம*திரேதக மைறதைல3 ெச?யா உயி( தி வ& ெபா*த வழிெச?தG
அ நல9ைடய ஆைக என,பட. ஆயி< அ0 ப*தேமயாதG ஆைக
என,பட. அ& த<வா - திவேள ேதகமா.

பாவக - பாவிக,ப ெபா& ; அ பரசிவ. ஓ% த< - ஆ?கிற உடலாகிய
திவ& ேதக. அதி5 தாகிய பாவக - திவைள இடமாகெகா

 வ*

ெபா*திய சிவவிளக. அதனா5 தாேனயா எற. தா எற சிவைத.
ஆகேவ திவ& ேதகதி5 பாவகமாகிய சிவ விள>கி ேதாற3 சிவேமயா
என3 சாதி( 9ைற உப ேதசிதவா:.
------------

ஆகம.ற தாலைடவ தா(மர னா6மல
பாக9.றா5 ம*திரதி ப

பா( - ேதக

ம<வா5 ற*தறிவி ம<மர ஞான
40

த<வா( ெமன த(.

இCெவ

பா , ஞானசாீர ெப: உபாய உபேதசிதBகிற.

இ - & : உடைல, ப.றி நிற ப.றற3 சிவ தாேம ெவளி,ப ஆமாைவ3சா.
இைடவிடா இவ.ைற3 சா%*ேத நி.க மலபாிபாக ஏ.ப. அதனா5 உயி%
சீபNசாகரதி தைமேயயா? நி.(.
ம*திர தியானதா5 மாயாகாாியமான உட.ப.: நீ>க அறிவாேய நி.(. அ
ஞான ேதகமா எறவா:.

உட.ப.: நீ>க3 சிவ சா. அதனா5 மலபாிபாக9, அதனா5 ம*திர ேதக9,
அதனா5 சிவஞான9, அதனா5 ஞானேதக9 ஒ>( ேதாற உயி%
ஞானேதகியா? நி.( எப க.

ஆக - உட5. ஈ

 ஆ(ெபயராக அதக

ைவ ( ப.ைற உண%தி.:.

அர - சிவ.

மல ம*திர பாவைனயா5 வG ஒ>காதவழி, ஆமா வி வியாபகைத மைற
ஆரவாாி நி.பதா5 ஆ6 மல' எ: விேச-தா%க&. ஒ ெதாடராகி,
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உட.ப.: நீ>கியதா5 அைட அரனா6 மலபாிபாக9.ற வழி ம*திரேதகமா
என6மா.

ம*திரதி ப

பா( எபத.( மாயாகாாியமான உட5 ம*திரதியான

சிதித0ட அழி எபத:; ம*திரதி தைம ெப.: த (ணமாகிய
மய(* தைம ெக3 சிவஞான ெப:த.( உ:ைணயா( எப க.
ஞானத< - ஞானசாீர.
---------

ஆவி தியான தட>காவா மா>கரைன
தாவி மன9N சவாவா - ேம0
உடலகல ேதா.: 9யிரா 6யிாி
கடனகல ேதா.:மர கா

இCெவ

.
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பா , உயிாினிடமாக3 சிவ பிரகாசி( வித உண%கிற.

இ - & : உயி% தியானதி5 அட>கியிராதா. அரைன தாவி,ப.றி மன9
ந8வாதி(. இ*நிைலயி5, உயி% ேமவி&ள உடG ேவறாக உயி%
அறிய,ெப:. உயிாி க

ணவாகிய விைனகளாகிற கடக& நீ>க அC0யிாினிட

மாக3 சிவ விள>கி ேதா:வ எறவா:.

உயி% தியான பாவைன ஒறாேன அட>கா ஆைகயா5 மன இைறவைன
தாவி, ப.றி நீ>கா நிைலயி5 நி.க, உட. ப.: ெதாைல; அ ெதாைலயேவ
உயிாினிடமாக3 சிவ பிரகாசி( எப க.

தியான ஆவி அட>காவா என விறி =க. உயி% தியான பாவைனயா5
ம அறிய,படாததா? தியானி,ேபானாக இதG இ>ஙன =றின%.

ஆயி, உயிைர அறிவ எ,ப- எனி, உயி% மன ைண ெகா

 உட5 உலக

ஆதிய பாச>களி நீ>கி, பதிைய3 சா%* ந8வாதி( எப மன9
அரைன தாவி3 சவாவா' எபதா5 உண%த,ெப.ற. ச0 த5 - ந80த5.
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உட5 நீ>கி உயி அறிய,படா; ஆகேவ உட5 அகல உயி% ேதா.: எற
எ>ஙன இைய எனி, உட5 ஈ

 ஆ(ெபயராக அத சா%ைப உண%தி.:.

ஆகேவ, உயி% உட.சா%ைப நீ>கி அறிபவனாகிய தனி ேவறாக உடைல
அறியி எபேத கதாக ெகா&க.

உயிாி கட - விைன,ேபாக>க&. இைவ உயிைர, ப.றி நி: உயி(&ள
சிவவ வியாபகைத, அறிைவ மைற( ஆதG அைவ Mக%* கழிய
உயிாி னிடமாக3 சிவ பிரகாசி( எக.
-----------

அ>கதா% கா( மாிய தியான மல,
ப>கைத மா.:த.(, பா>கா( - >க
கமி ெதாழிேலா> கா

பா ெம?N ஞான
42

தமி: ஞான 4. றா.

இCெவ

பா , உேலாகதமிணி( கிாிைய, சிவதமி ணி( ஞான9 உாிய

எகிற.

இ - & : உடெலா =- உலகமாதிய ேபாக>களி5 உழ5வா%( தியான
மல3ேச.ைற க80த.( உாிய உபாய ஆ(. உய%*த கமவாகளாகிய
உேலாகத மிணிக& தீைசயாதிய கிாிையகளா5 அறிவ%. உ

ைம ஞானைத.ற

சிவதமிணியானவ ஞான 45கைள அறி வ எறவா:.

ெபதாமாகளி5 ேபாக9:வா%( தியான9, அதனா5 மலநீக9
விைள. கம (ரவ%க& கிாிைய யா6, ஞான(ரவ%க& ஞான
4.ேக&வியா< ஞான9: வ% எப க.

அ>கதா% - த< கரண /வன ேபாக>களாகிற உ:,/ கைள உைடயவ%க&.
இவ%க& த Mக%3சியா5 உவ%,/ ேதாறி இவ.ைறவி, ெபாிய நிைல
ெபறேவ

- தியா னி,பா%களாயி மலபாிபாக ெப:வ% எபா% அாிய தியான

மல,ப>கைத மா.:த.(, பா>கா(' எறா%.
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கமி - கிாியாவாகளாகிய ஆசாாிய%. இவைர கம (ரவ% கமா*த(ரவ%
எ< சிவாகம. இவ%க& (

டம

டல>கைள, /றேதயி, ஆ(தி

9தGயவ.றா சீட <ைடய மலமாயா கம>கைள3 ேசதி, பாவைனயா5
சிவஞான வவி,ேபா%. ெதாழி5 எற ஆ(தி 9தGய கிாிையகைள .

ெம?Nஞான தமி - ஞான ஆசாாிய%க&. இவ%கைள ஞான( , ஞானா*த (ரவ%,
சிவதமிணி என வழ>( ஆகம. இவ%க& தீைச(ாிய (

டம

டல>கைள

மனதா5 பைடதி தா சிவமா*தைமயிG* சீ <( மலபாிபாக
வவி3 சிவஞான ேச%,ேபா%. இவ%கB( ஞான 4.ேக&வியா ஞான
ேதா: எபதா.
----------

கமி தியான> கதிய ஞான
தமி4 ேலா* த( - ெதாி>கா5
சாேலாக மாதி, பதேநா(N ச.(வா5
43

4ேலா வா%கறிேவ ேநா(.

இCெவ

பா , 4.ேக&வியா< ேவ:பா

ைம விள( கிற.

இ - & : ஆராமிட கமா*த(ரவ சிேவாக பாவைனயாகிற தியான
ெச?வ, ஞானா*த (ரவ ஞான 45கைள ஓ ெச( சாேலாக 9தGயன
பதவிகைள, ெப: எதி%ேநாகா. ச.(9/ அவனளா5 ஞான 45கைள
விதி,ப- உபேதசிக ேகபா%(3 சிவஞான ஒ:ேம ேநாகா எறவா:.

கமி சிேவாகபாவைன ெச?வ, ஞானி ஞான 45 கைள ஓவ சாேலாக
9தலான பத9திகைள, ெப.: உ?யேவயா. ஞானி ஞானாசாாிய வாயிலாக
ஞான 45 கைள ேகட5, சிவஞான ெப.: உ?யேவயா எப க.

45 ஓத5 ஞான தமிணி( ஞானி( ஓ(ேம <, 9ன தனறிவா5
தாேன ஓதலாக0, பின ஞானாசாாிய 9/ இ* அறிவD6ைர
அ<பவ9 ேக க
------------

 அறிதலாக0 ெகா&க.
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நாடம.றா னா>கவ ேபா5 நாடம.றா% ேகமதிைய
கா-ய 9

ேடாவ க

வ*தா%( காட வழ(

Eைடயா - நாடமற
ேடா ஞானைத
44

ந*தா தவ%(ைரக ந:.

இCெவ

பா , ஞான நாட உைடேயா%ேக ஞானைத உைரக எகிற.

இ - & : (ட (ட<(, Rரண ச*திரைன கா-ய 
க

Eைடயாெனாவ க

ேடா?

ண.றவ <( காடதா வழக9

ேடா ?

ஆதலா5 அ ேபால ஞானைத ேகட.ற ஞானநாட உைடயா%ேக நறாக
உைரக எறவா:.

(ட (ட<( நிைறமதிைய காட9-யாதவா: ேபால ஞான நாட
இ5லாதா<( ஞானைத ஊட.க; உைடயா<ேக ந( உைரக எப
க.

நாட - க

. " ( ( (டாட ஆ- ( ( (ழிவி8*த

வாேற" எப திம*திர ஆதG இ>ஙன =றியவாறா.

ந*தாதவ%( - (ைறயாதவ%(. அதாவ ஞான நாட மிகவ%க( எறவாறா.
ந: உைரக என =க.
------------

நாட மிவ( ந

Eெமன ெவ

மதிைய

காடாம5 தாேன கமர - நாட
பிாி*தா ெம? ேதா.ற, பிெனாகா5
ெப.: ெதாி*தா ெதாிேவ ைர.

இCெவ

பா , உ

எகிற.
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இ-& : க

நமிவ( கிைட( எ:, ெவ&ளிய மதிைய காடாம5

தாேன க.பைனயா5 க பவனாகிய சிவதிவேணாக அ.றவ, பி/
ஏேதா ஒகா5 உ

ைம ேதா.றதா5 ெப.: அறி*தானாயி < அவனறி0

எதைமதா( எ: உைர,பாயாக எறவா:.

திவேணாக ெபறாதவ உ

ைமஞானைத ஒ கா6 அைடய இயலா.

இய6ேம< அCவறி0 எ>ஙன இ(? ஐய9 திாி/மாகேவ இ( எப
க.

இவ% - காட 9.பட (ரவ<, காண தைல,பட சீட< ஆய இவ%. யா
இேபாQ (ட%கேளயானா 6 தியான பாவைனயா5 பிெனாகா5 க
ெபறலா என கதி கைலமதிைய க

E&ளா ஒவ இ தா ெவ

மதி

என காட காணாம5 தாேன க.பைனயா5 தியானி,பவனாகிய
திவேணாக ெபறாதவ எபதா.

அர நாட பிாி*தா - சிவ<ைடய திவேணாக ெபறா பிாி*தா.
அவனளாேல க

ணாக காணேவ

-ய ஞானைத தியான பாவைனயா5

சி*திக ைக= எ: அறிய6றி, அவனறி0 ஏதா எறவாறா.

ெதாி0 - ஞான.
------------சீவி(> காய சிவனலேவ ெய<மல,
பாவிககி* 4ைல, பகர.க - ேம0
உயிேர ெசயல. ெறா>(ேபா தீச
ெசயெலபா% ேகைரக3 ெச?.

இCெவ
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பா, இ*4.ேக&வி(ாிய அதிகாாி இவெரன உண%கிற.

இ-& : உயி% உைறத.கிடமாகிய உட5 சிவமேறா எ< மலதா மைற,/
மதிையைடய பாவி க(, உபாய நிைட ெவ
ல.க. இC0ட.க

பாவாகிற இ*த 4ைல3 ெசா5

ேமவி&ள உயி% த ெசய5 அ.:, சிவவ வியாபக&

தாடைலேபால மட>கிகிட*த கால எ5லா சிவ3ெசயேலயா எற அMபவ
மி கா%ேக உைரக3ெச?க எறவா:.

ட
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உடேல சிவமா எபா% சாணி நீறானா.ேபால இ*த உடேல சிவனா எ<
பாிணாமவாதிக&. அவ%க( மாயா காாியமான உட5 அநாதிமல9தனாகிய
சிவமாகா எற உ

ைமஞான /ல,படாவ

ண மலமைற,/ உ

ைமயி

அவ%கைள மல,பாவி' எறா%க&.

'எ5லா சிவ ெசய5' எ: இ,பா%ேக இ*45 உபேதசிக தக எபதா.
--------------(சிற*

உபாய நிைட ெவ

பா 0ைரதானா. பதா (:)

அபாய நிைட வாராம லா%( - உபாயநிைட
ெவ
ந

பாவா லாவ த

ைறைய ெவஃகின%(

பா( அபலவாண.

இ - & : சிவன- ேச%த.( உபாயமான ஞானநிைட சிதி ெபற3ெச?
ெவ

பாவினாேல திவாவைறைய விபினேப%க( ந

/ைடயரா( 

அபலவாண ேதசிக ஞானாசாாிய, ஒவ%( அபாயமான பதி Gைக
வாராவ
ெவ

ண உபாயநிைட ெவ

பா எ< இ*த நா.பதா:

பாகைள அளி3ெச?தா எறவா:. திவாவைறைய3

ேச%*ேதா% அைனவ( ந
தீ>( சாராவ

பா அபலவாணேதசிக$%திக& ஒவ(

ண உபாய நிைட ெவ

பா எ< இ*த நா.பதா: பாகைள

அளின எப க.

உபாயநி$ைட ெவ&பா (றி(
------------------தி3சி.றபல சிவமய
2.  அபலவாண ேதசிக அளிெச!த நி$ைட விள+க

ெநNேச உைனயிர*ேத நீய பலவாண
ெநNசா வ ைறெம? யிபள3 - ெசNெசா5/ைன
நிைட விளக நிைனதGனா5 எ,பிற,/
இட 9ைன,ெபறெவ ெற

.

1
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இ,பாட5 , மனைத விளி. இ*4G தனித(திைய விள(கிற.

இதெபா& : மனேம! உைன யா ேவ

-ெகா& கிேற; நீ

அபலவாணராகிய  ஞானமா நடராச, ெபமா எ8*தளி&ள
திவாவைறக

உ

ைமயான ேபாிபைத அள, ெசNெசா.களா5

/ைனய, ெப.ற நிைட விளக எ< 4ைல நிைனதலா5, யா
எ,பிறவிைய எதைனதர எதா6 உைன, ெபற என( இIட எ:
ந/வாயாக எறவா:.

ெநNேச ! நீ நிைட விளகைத நிைனதலா5, யா எதைன பிறவி எகி<
உைன அைடய வி,ப எ: எ

Eக எப க.

ெநN+ ந வி,பிப- நிைனயேவ

-யைத நிைனயாம6, நிைனய

ேவ

டாதைத நிைன விைனகைள, ெபகி ெகா

ேட ேபா. எ

ெநNசாகிய நீேயா நிைட விள கைத நிைனகிறா?. ஆதலா5, என(
விைனயி5ைல. ஆகேவ வ பிற,/ இ5ைல. ஆதலா5, ஒைழ( உேனா
எதைன பிறவி எதா6 =-வாழ வி,ப எ: அளி யவா:.

ெசNெசா5 - த ெபாைள ேநாிய 9ைறயி5 கா ெசா5. ெசNெசா5,
ஆக3ெசா5, (றி,/3ெசா5 எற ெசா5வைக& ஒ:.

'
ஆ- ம0Gைய யா%,பாி ேதா>கி ய-ைககா5
நீ- கிட,ப நிைடய ேதாநிைல யாத<ைவ
ஓ- நி பாத ெதாகி யிைர நீெயனேவ
நா-ய வபல வாணா திதி5ைல நாயகேம.

இ,பாட5. ஆரவார நிைட உ

ைம நிைட ஆகாெத கிற.

1
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இ - & : அழி*பவதாகிய உடைல, ேபதமாக ஓ-, உயிைர உ திவ-யி5 த
ெசயல.: அட>கி கிடக3 ெச?, அதைன ேதவாீராகேவ நிைல ெபற3ெச?த
அபல வாணா! திதி5ைல நாயகேம! தைலைய ஆ- ெகா
ஓ>கி அ-ெகா

, நீ-ெகா

 ைககா5கைள

 கிட,ப நிைடயாேமா? எறவா:.

தெசய5 அ.: தாம.றபி நாத த ெசயேல எ: இக3ெச?த பரம
உபகாாியான அபலவாணா! ைக கா5கைள நீ- 9டகி கிட,ப
நிைடயாேமா? மனைத ஒகி நி மலர-க

ேபரா நி:வேத

நிைடயா எப க.

ம0G - 9-; கிாீட. தானியா(ெபயராக தைலைய கா-ய. பிராணாயாம,
க

ட+த 9தGயன /ாிவதாக $3ைச3 சாதபட இ8 வி கைன

உர,பி ெச? ஆரவாரேம ஆ%,பாித5 எப.

உ

ைம நிைடயி இலகணைத, உட.ப.ைற நீகி உயிைர ஒகி, பாத

த ெசயல.: அட>கி இக3 ெச?, உயிைர3 சிவமா(தேல என, உபகாாியி
ேம5 ைவ உடெபா /ண%தலாக உண%தியவா:.
-----------

ஓ>கிய ெநNச தேளா ைவத> (.றமல
நீ>கிய த: ெபா? ெய5லா மகல நிமலேத
ேத>கிய த: சிவேம வெமன3 ெச?ைகயற
O>கிய வாெறெகா5 தி5ைல ளா-ய ?யவேன.

2

இ,பாட5 , கடைமைய3 ெச?தாலறி கட0& வாரா% எகிற.

இ - & : திதி5ைல& ஆன*த நடன /ாி பரம பாி+தேன! உய%*த
மனதிேல திவைள ஓவாக ைவ தியானிதலா5 உயிைர, ப.றியதான
மல நீ>கியபா-5ைல. நிைலயாைம ெபா*திய உலக ேபாக>க& நீ>க, நி%மல
சிவதினிட மன நிைலெப.றபா இ5ைல. அ>ஙனமாக3 சிவ தாேம
எ8*தளிவ எ: மன, பா5 (-ெகா
என பய? எறவா:.

 ேவைலய.: O>(வதா5

56

மலபாிபாக9, சதிநிபாத9 இறி3 சிவைத, ெபற லா எ: ேவைலய.:
க

$-கிட,பதானா நிைட எ: உ

ைம உண%தியவா:.

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

அரேன றி<ட. ேசாகம ெதனி லகதி<நீ
வாிேன த<0 9ளதா? மய( வவதிறா
பரேன மலமற நிறாவி ப.றி, ப+,பரமா?
3

தாிேன சிவெம< மபல வாதி5ைல3 ச>கரேன.

இ,பாட5. உட.பாச உ&ளவைரயி5 சிேவாகபாவைன சிதியாெதப
உண%கிற.

இ-& : பரேன உயி%க& மல வGெயா>க நி: விடா ப.றி, ப+கைள,
பரமாகிதாி அைவ சிவமா எ:பேதசி( அபலவாணா! தி5ைல3
ச>கரேன! சிவ தி9 நி.பி< இC0டைல3 ேசரகபாவைன ெச?யி<,
மனதி6 ேதவாீ% எ8*தள,ெபறி< உட.பாவைன உளதாயி அ
மயக*தவதா; அதனா5 விைளவெதா பய< இறா எறவா:.

சிவேன கைண =%* எதி%,ப-<, உடைல நா எ: எ

E வைரயி5

அ மயகஞானமா. அதனா5 வவெதா பய< இறா எப க.

ேநறி< எனி6 வாிேன என உைம விாி, ெபா& ெகா&க.

அர ேந% உறி< எபத.(3 சிவைத உயி% ேந% உ.றா6 என உயி%களி
ெசயலாக0, நீ வாிேன எப த.(3 சிவமாகிய நீ உயி%க& மீ இர>கி
எ8*தளி< என3 சிவதி கைண3ெசயலாக0 உைரக.

த< - உட5 . வவ - வவெதா பய.

சிவசனிதியிG* உடேலா =-ய தைன3 சிவ மாக, பாவிக , இைறவேன
அவ மன எ8*தளி< உட.ப*த உ

ைமயா5 உண%வாிய ெம?Nஞான
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ேதாறா; அ மயக ஞானேமயா. ஆயி, மலவாதைன அக:,
திவைள,ப.றி, ப+ைவ, பரெபாளாகி நீதாி அC0யி% தைன3
சிவேதா ஐகியமா? உண இேவ உ

ைம நிைடயா என ேவ

வத*

9-க.
---------------

வ* த<விைன ேயாாிட மாக மனN+கி
இத வம ெளமன ேநாகி யித.ேகா%
கத< ேவ

 பி னீ>(த. ேகா%விைன கா

ப

திதிய5 பாகெவ னபல வாதி5ைல3 சி.பரேன.

டா
4

இ,பாட5, அவனளாேல அவ தா& வண>( இய5 பான தித உத0க
எகிற.

இ-& : விைன,ேபாக>கைள Mக%* வ உடG5 மனைத ஓாிடமாக இக3
ெச?, விைனகைள3 +க திவ& தாேம வ; ஆனா5 எ மனைத
அைலயாம5 இத.ேகா ஒ தைலவ இறியைமயா ேவ
அCவிைனக& எைன வி நீ>(த.( ஓ% ெசய5 /ாித5 ேவ

ட, பவ.
. ஆதலா5

அபலவா! தி5ைல3 சி.பரேன! இய5பாக அ-ேயைன திதியBக எறவா:.

மனN+(த5, தைலவ ைண ேவ

த5, விைனயி நீ>(த5 9தலான பல

அைல0களிறி அ-ேயைன இய5 பாகேவ திதி ஆெகா&க என அபலவைன
ேவ

கிறா%க&.

எ அபலவா - என /வமதியாகிய சி.றபல உ&ளவேன எபதா.
அ>ஙனேம /ற தி5ைலக

ணதாகிய சி.சைபயி5 எ8*தளி&ள பரேன

எப தி5ைல3 சி.பரேன எபதா5 உண%த, ெப:கிற.

வ த<வி5 மன ஓாிடமாக விைன +கி என =-, உடG5 மனைத
ஓாிடமாக (விய,ப

ணி விைன கைள ஏறாதவ

ண  +கி எக. மன

பரபர* பல /ல>களி5 ெச: ப.:வதாேலேய விைனக& மி(கிறன. ஆகேவ,
மன /ற ேபாகா உடG5 /வமதி இதய 9தலான இட>களி5 ஒறி நி.க,
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விைனகைள நா ெச?ேத என அக>காி3 ெச?யானாதG விைனக& ஏறா,
(ைற எறவாறா. விைன (ைறயேவ அ& ேதா: எப.

ஆனா5, மனேமா என( அட>கி , இ என இரா; தா0கிற (ர>கிைன
கவா ஒவ இறியைமயாத ேபால மனைத இத ஒ 9த5வ
ேவ

.

பி - தைலவ மனைத நிைல நி:தியபி. நீ>(த.(. விைனகளினி: உயி%
நீ>கி O?ைம:த.(. ஓ% விைன கா
உ

ப உ

டா - ஒ ந.றவ ெச?வ

டா.

ஏ இதைன ப>க&? ேதவாீேர இய5பாக திதி அள திவ& +ரக
ேவ

 எபா% இய5 பாக தி' எறா%.

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

ெதாிசித ல%3சித5 சி*தித5 $:* திகQபதைத,
பாிசித DGைன, பா%த5 ச மா%கமி, ப

பதற

வசி ம.ற கரண மடக வNசிவெம(:)
உசித வாெறெகா5 தி5ைல ளா-ய 0தமேன.

5

இ,பாட5, ெபாறியடக ஒ:ேம சிவதாிசனதி.( ஏ வாகாைமைய
உண%கிற.

இ-& : சிவாலய>கைள தாிசித6, Rைச ெச?த 6, தியானித6 ஆகிய
இ$:ட, விள>(கிற இைறவ திவ-கைள3 சி*ைதயா5 தீ

த6

சிவஞான 45கைள, ப-த6 ஆகிய இைவக& சமா%க>க ளா(. தி5ைல&
ஆ-ய உதமேன! சில% இ,ப

/க& நீ>க விைள சி ெபாறி/லகைள,

/றேபாகவிடா அட(த5 ஒறாேலேய சிவகாசி கிைட( எ:
+ைவத எனேவா எறவா:.

சிவாலய தாிசன 9தலான சாிையயாதி சமா%க>கைள வி3 சி வ ;
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ெபாறி அடக3 சிவ பிரகாசி( எ: சில% +ைவக

ட எ,ப-ேயா எ:

இர>கியவா:.

தாிசித5 - நித6 எெபமா ேகாயி5 ெச: உட.ெறா

களாகிய

அலகிட5 ெம8க5 Rமாைல /ைன* ஏத5 /கQ* பாத5 9தலாயினவா.
இைவ சாிைய ெதா

க&.

அ%3சித5 - விேசட தீைக ெப.:, சிவRைச ெச?த5. இ கிாிைய. சி*தித5 அடா>கேயாக 9ைற,ப-, பிராணாயாம>க& ெச? ேயாகதித5. இ
ேயாக.

திகQ பதைத, பாிசித5 - சிவனளா5 சிவறாைள தியானித5 . நாயக
ேசவ- ைதவ சி*ைதயினராத5 எக. 4Gைன, பா%த5 - சிவஞான ேக&வி.
அதாவ ஞானசாதிர>கைள, ப-த6 ேகட6 உபேதசித6. இைவ
இர

 ஞான.

இவ.ைறவி3 சி வ, ெபாறியடக3 சிவ ெவளி,ப எற சி எ,பஉ

டாயி.ேறா எற உபா ய>கைள வி உபாேதய எ>ஙன விைள

விைளயா எ: உ

ைம உண%தியவாறா.

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

மாயN சிறி ம-ய9. பாததி ம< நிபா5
ேதாய3 சிறித> கறி0ள தா(* ட%* ம.:
பாய,ெபா? மாய பறி*தறி வா? நி.( ப
யாக மயெகெகா லபல வாதி5ைல க

பெதறா5
Eதேல.

6.

இ,பாட5 , நா5வைக ெநறிகளா அறி யாகாதிகளா5 பயனி5ைல எகிற.

இ - & : மயக0ண%0 சிறி அகல, 9த.பாதமாகிய சாிையயி5 நிைல நி.(;
பி/ சிவமாகிய நி திவ- களி5 சிவா%3சைன 9தGயன ெச? ெபா*த3 சிறி
சிவ ஞான உ

டா; அ*த நிைலயி5 ந8வா ேமேம6 ெதாட%* சி*ைத

ப&ள /( /ன5 ேபா5 திவ-க

பாய அநிதியமான அறியாைம நீ>கி

ஞானேம வ-வா? திக8; இேவ உயி%க& எ?தத( ப

/ எறா5
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யாகைத3 ெச?யி எ5லா அைடயலா எற மயக என பயைன த?
எறவா:.

சாிையயாதி நா.பாத>களினி: சிவஞானதி வாயி லாக3 சிவனைள3
ேசரலாேம அறி யாகாதிகளினா5 ஒ சிறி பயனி5ைல எப க.

"பசி

 பி< பசி,பாைன ஒ(

இைச வவிைனயி5 இப - இைசத
இவிைன ெயா,பி இற,பி5 தவதா5
ம0வனா ஞானைத வ* ''

எ< ெவ

பா0, அத.(3 சிவஞான+வாமிக& த 'ேவ&வி 9தலாயின

எ5லா அழிதமாைலயவாகிய காமி ய>கைள, பய,பனவறி
தவஞானைத, பயவா . அ மேமயறி தீவிைனேபால அ
நிகழெவாடா தைட ெச? நி.ற6 உைடைமயி' எற உைர ஈ
எ



ண.( உாியன.

மாய சிறி ம-ய - 9./

ணிய விேசடதா6, (-, பிற,/, ந5Gணக,

4.ேக&வி 9தGயவ.றா6 கலா தவ காாிய,பட அதனா5, ஆம அறிைவ
மைற நிற மாய சிறி நீ>க எப.

9.பாத - 9த.பாதமாகிய சாியாபாத. ம< நிைல நி.(. சாிையயாவ
திேகாயி6(3 ெச5ல5, திவலகித5, ெம8(த5, திந*தவன அைமத5,
R ெதாத5 9தGய உடலா5 ெச?ய,ப ெதா

களாகிய ஒ8க>க&.

அவ.றா5 இைறவனிட நீ>காத அ/ விைள. அதனா5 இைறவைன,
Rசி( வி,/ உ

டா. அதைனேய அவ நிபா5 ேதாய' எபதா5

விள(கிறா%க&.

அறி0 - ஞான. அஃதாவ, உலக9 உட6 அநிதிய மானைவ. அைவ
கிைடதேபா நிைலயான இபதி.( வழிேத-ெகா&ள ேவ
உ

ைம உண%0. இ கிாிைய.

 எற
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ம.: ெதாட%* பாய, ெபா?மாய பறி* அறிவா? நி.( - அ/
சிவெபமானிட இைடயறா ெச5ல, ெபாறிண%0 ேபாக9மாகிய
நிைலயாைமேயா =-ய ேமாக நீ>க3 சிவஞானேம வ-வா? நி.( எப தா.
இ ேயாக9 ஞான9 =றிய.

யாக - அகினிேடாமாதி யாக>க&. இவ.றி பய பைக நீக9 +வ%க
9தலான ேப: ஆதலா< அைவ தத கால எ5ைலயி5 நீ>( அனிதிய
+கேமயாதலா< அதனா5 பய இ5ைல எபா% 'மய( எெகா5' எ
றளினா%க&.

இ>ஙன யாகாதி காமிய,பயனா5 காாியமி5ைல; சாிைய யாதி ெநறிகேள
சிவஞான த* அத வாயிலாக, ேபாி ப த எபதா.
--------------

தி(3 சிறி9. பாத றவ சி*ைத.ற>(()
உ(N சிறி பி ம.றைவ ேயா>கி <ள>(ைழவா?3
ெசக 0( ெதறா5 த<ைமய5 ேசெமன,
7

ெபகிய வாெறெகா லபல வாதி5ைல, ெப.றியேன.

இ,பாட5, உட5 மயக*தரா ஞானவாயிலா எப உண%கிற.

இ-& : அபலவாணா! தி5ைலக

எ8*தளியி ( திவடைமயேன!

சாியாபாததி5 ேநாக சிறி ெபா*த திவ& மனைத, ெபா*தி இைறவ
னிட கனி*த அைபத* சிறி உ(. பி, அC வ/ ஓ>கிவளாி
மன>(ைழ* ஆணவமலைத வா . இ>ஙன சிவெதா

, சிவன-(

அ/, மல நீக9 பய( இC0டலா5 மய5 ேச என=றிய
எைனேயா? எறவா:.

ந ேநாக சிறி சாிையக

YQ*தா. ேபா. உடேன சிவன-( அ/,

நீ>காத தியான9, ஞான9 9ைறேய வள%* மல நீக உ

டா(.

அ>ஙனமாக உட5 மயக ேச%( எற5 எ>ஙன ெபா* எப க.
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தி( - க

அ5ல ேநாக. அ& உ.: அ>(3 சிறி உ( என =க.

அைவ - அCவ/, அதனாலைட*த திவB. உள> (ைழவா?3 ெசக
உ( எப மன (ைழ* ெசகிைன விைள,பதான மலைத வG வா
எ< கத. அறி3 ெசக - திகட என6மா.

சாிையயாதிகளினி: (ைழய கிைடத உட5 மயக ைத3 ேச என5
எCவா: எபதா.
----------------

மலபாி பாக 9ளதாN சாிைத ம.ற ேபா5
ெச6பாி பாக> கிாிைய ேயாக9* தீைமயற3
ெச6பாி பாகெம?N ஞான9 மிCவ

ணN ேசெமறா5

/6>கர ண>க ளட(வ ெதறி5ைல, /

ணியேன.

8

இ,பாட5, ெபாறி/லகைள அட(வதா5 ம பயனி5ைல எகிற.

இ - & : தி5ைலக
மலபாிபாக உ

உ&ள /

ணியேம வ-வான ெபமாேன! சாிையயா5

டா; அ ேபாலேவ கிாிையயா6, ேயாகதா6,

ெம?Nஞான தா6 பாிபாக உளவா எறா5, நைம த8வி&ள
கரண>கைள அட(வதா5 பய எைனேயா? எறவா:.

சாிையயா5 விைள மலபாிபாக 9ைறயா கிாிைய ேயாக>களா நிைல
டா(. ஆகேவ, கரண>கைள அட(வதா5 பயனி5ைல

ெம?Nஞானைத உ
எபதா.

சாிையயாவ : உயி%க& உ?த.ெபா இைறவ Oல, L(ம, அதிL(ம
என $வைக வ-0 ெகா

டBவ. அCவ-வ>கைள வழிப 9ைறைமைய

ேவத ஆகம>களி5 வ(,ப. அ9ைற உண%* உயி%க& வழி ப உ?
M

Eண%0 இைமயி சகளமாகிய Oல வ-வைத மாதிர ெபாெள:

உண%* உட.ெறா

 களா5 வழிபவதா. இ சாிையயி5 சாிைய, சாிையயி5

கிாிைய, சாிையயி5 ேயாக, சாிையயி5 ஞான என நா( வைக,ப. அவ.:&
திேகாயி5 அலகிட5, ெம8க5, ந*தவன அைமத5 9தGயன
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சாிையயி.சாிைய. விநாயக% 9தலான பாிவார>கைளேயா மாேக+வர வ-வ>க&
இப ைத*தி5 ஒைறேயா Rசி,ப சாிையயி.கிாிைய. சீக

ட திரைர

ெநNசி5 இதி தியான ெச?த5 சாிையயி5 ேயாக. தியானபாவைனயி
உைற,பா5 அ<பவ உண%0 நிகQவ சாிையயி5 ஞான.

கிாிையயாவ : சாிையயி5 பழகிவரவர அதனா5 நிக8 ப(வ விேசடதா5
M

Eண%0 ெப.: அ0வ திேமனிேய ெபாெளன க

, அதைன

வழிபத.( இட உவ திேமனி எ: உண%* Rைச வணக 9தGய
/றெதாழிலா6, தியான பாவைன 9தGய அக ெதாழிலா6 விதி,பவழிபவதா. அ0 சிவRைச ( ேதைவயான சாதன>கைள3 ெச?
ெகா&B கிாிையயி. சாிைய, சிவாகம விதி,ப- ஐவைக3 +தி அைம3
சிவG>கதி.(3 ெச? Rைசயாகிய கிாிையயி.கிாிைய, மன& Rைச ஓம
தியான $ற.( $: இட வ(ெகா

 ெச?ய,ப

அ*தாியாகமாகிற கிாிைய யி5 ேயாக9, அ*தாியாக உைற,பிக

நிக8

அ<பவ உண%வாகிய கிாிையயி5 ஞான9 என நா5வைக,ப.

ேயாகமாவ : கிாிையயி5 இைடவிடாம5 பயி:வர அதனா5 நிக8 ப(வ
விேசடதா5 அதிMப0ண%0 ெப.:, அவமாகிய சிவேம ெபா& உவ9
அ0வ 9 அதைன வழிபத.கிடமாகிய திேமனி எ: அறி* அகெதாழி5
ஒறாேலேய வழிபவ. இ0 இயம நியம ஆதன பிராணாயாம எ<
நாகாகிய ேயாக தி5 சாிைய, பிரதியாகார9 தாரைண ஆகிய ேயாக
தி5 கிாிைய, தியானமாகிய ேயாகதி5 ேயாக9, சமாதி யாகிய ேயாகதி5
ஞான9 என நாகா(. இ*நா( உவ அ0வ இைவகைள,ப.றி3
ெச? ஆதார ேயாக9, அவைதேய ப.றி நி: ெச? நிராதார ேயாக9
என இவைக,ப.

ஞானமாவ ேயாகதி5 பல நா& பயி: வ*த ப(வ 9தி%வா5 உ

ைமஞான

ெப.:, ச3சிதான*த,பிழேப ெசாXப, உ அ அ0 9தGய $:
அதைன உண% த.( வழிபத.( இைறவ ேம.ெகா

ட திேமனி எ:

உண%* ; காயெதாழி6, மனெதாழி6 கழ:; ேகட5 9தGய
அவெதாழி5 மாதிரதா5 வழிபவ. இ0 ேகடலாகிய ஞானதி.
சாிைய, சி*திதலாகிய ஞானதி. கிாிைய, ெதளிதலாகிய ஞானதி5
ேயாக9, நிைட =டலாகிய ஞானதி5 ஞான9 என நாகா.
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/56>கரண எப /6>கரண எறாயி.:.

இ3சாிையயாதி நா( உபாய9 உ

ைம என இவைக,ப. இவ.ைறேய

அவ3சாிைய எ: தவ3 சாிைய எ: இ*த 45 =:கிற. இவ.றா5 எ?
பய சாேலாக, சாமீப, சாXப, சா3சிய எ< பத 9திகளா. இைவக&
இைடயிட பயேன. உ

ைம,பய ஞான ஒேற .

-----------

ஒ(ைம ய.சிறி ேத: ேபாததி 6.ற தபா5
தாி(N சிறித/ ம.ற*த, பாத* த>கிய/
ெப(ெம?N ஞான தவவா.றி. சீவ< ேபரெபறா5
9

த(> கரண மயேல ைர தி5ைல3 ச>கரேன.

இ,பாட5 . மைடமாறி, பா?3+வேபால கரண>கைள3 சாிையயாதிகளா5
சிவகரணமாகி அதனா5 மயG5ைல எ கிற.

இ-& : தி5ைல3 ச>கரேன! சாிையயினா5, மயக நீ>க ஞான சிறி

டா;

அ>ஙன ஞான ெப.ற த னிட சிறி அ/ நிைலெப:; அ>ஙன அ/
நிைல ெபற3 ெச?வதான கிாியாபாததி5 நிைல, ேயாக வாயி லாக
ெம?Nஞானைத3 ெச?யி உயி ேபரைப, ெபமானிட ெப(
எறா5 தகிய கரண>க& மயக விைள,ப எ>ேக? ெசா56வாயாக
எறவா:.

சீவகரண>க& சாிையயாதிகளா5 சிவகரண ஆதGனா5 அைவ மய5 த எப
யா>ஙன ெபா* எபதா. இ ெபாறியடகேம நிைட எபாைர ம:3
சிவகரண மாகி3 சிவேதாெடாறி அ/மயமாயிதேல உ

ைம நிைட என

உைரகிற.

ஒ( ைமய5 - +கிய மயக. அNஞான அ8*தி கிட*த உயி% சாிைய
ெதா

கைள3 ெச?ய ெதாட>கிய சிறி சிறிதாக மயக ஒக,பதG

உடெபா /ண%தி 'ஒ( ைமய5' என,பட. ஆகேவ, பர* ஆமாைவ
தனக,பதி நி.( ைமய5 சாிையயா5 +>கியதா எப க.

65

ேபாத - மயக +>கிய ேபா ெவளி,ப ஞான. தபா5 - ஆமாவினிட.
இ*த அ-( ஒ( ைமய5 சிறிேத அ: பாக தி5 தாி( சிறித/' எற
பாட>ெகா&ளி மயக சிறி +>க அ அ.ற பாகதி5 திவ-( அ/
சிறி தாி( என, ெபா& ேகாட6மா.

தவ ஆ.றி5 - தவ ெநறியி5. சீவ< அ/ ெப( ெம?Nஞானதவ ஆ.றி5
த>கி, ேபர/ ெப( எறா5 என =-, ெபா& கா

க.

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

அவேம சாிைத /ாியிலN ஞான மவனியற
தவேம சாிைத /ாியி ெம?N ஞானமி தைமயற3
சிவேம :Nெசய ெல5லா மறெவன3 ெச,/ைமய
நவேம ைரதி5ைல யபல வாதி5ைல நாயகேம.

10

இ,பாட5. ஞான சாிையயி5 நிேறா%( ெம?Nஞானேம விைள
சிவ,ேப:

டா எப சிவ<பேதச ஆைகயா5, உயி%( அறியாைமயா5

விைள (.றமி5ைல எகிற.

இ - & : தி5ைலயபலவா! தி5ைலநாயகேம! அவ3சாிைய /ாியி அNஞான
விைள. தவ3சாிைய /ாியி ெம?N ஞான விைள. இதைமக& நீ>க,
சிவ விள>கி ேதா: ஆதலா5 ெசய5களைனைத மற*வி என எ
தைலவனாகிய (நாத =:. அ>ஙன ஆக எம( (.ற ஏ? நீேய ெசா5
எறவா:.

நா சாிைய /ாிகிேறா எற தைம அற3 சிவ பிரகாசி(. ஆதலா5, த
ெசய5 அ.: தாம.றிதேல கட என தைலவ =:வ. ஆகேவ, (.ற
இ5ைல எப க.

சாிைய - ெம?ெதா

. அ த இ*திாிய நிைறவி. காக0 ப+கBகாக0

ெச?ய,பமாயி, அவ3சாிைய யா. அத விைள0 ேமேம6
கீQ,பவதாகிய அவஞானமாகிய அNஞானமா எப.
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அெதா

ைடேய சிவ<(3 ெச?யி தவ3சாிையயா. இத பய

ெம?Nஞானமா.

இதைம அற - இ>ஙன நா சாிைய ெச?கிேறா எற த9ைன,/ நீ>க.
ஆமாவினிட அநாதிேய ஒறா? நி.( சிவ மா+ க8விய மணி& ஒளி
ெவளி, பவ ேபால, தெசயல.ற தாம.ற ஆமாவிட பிரகா சி( எபதா.

நவ - (.ற. நைவ எப அ9,ெப.: வ*த. ைமய5 நவ என, பிாி
மயகமாகிய (.ற எபா உள%.
-------------

சதிநி பாதN சவித தா.ெபா? த(மலதி
பித தக5வ நா5வைக தாபிாி யாதவிைன
ெகாத தக5வ மCவைக தாமா. ெகா>கரண3
11

சித ெமாழி,பெத னபல வாதி5ைல3 சி.பரேன.

இ,பாட5, சதிநிபாத9. மலபாிபாக9, விைன நீக9 நா5வைகயாேபா
கரண>கைள மனைத அட(த5 ம நிைடயாகா எகிற.

இ - & : அபலவா! தி5ைலநாயகேம! சதிநிபாத> கB, அவ.றா5
ெபா?தைமயான மல>களி பி நீ>(வ நா5வைகயா. நீ>கா
ெதாட%* வவ தான விைனகளி =ட>க& நீ>(வ அCவாேற நா5
வைகயா. ஆைகயா5 ெகா-ய கரண>கB அவ.ைற ெகா

 ெச6

சித9 ஒழி,பதா5 பயெனைன? எறவா:.

சதிநிபாத9, அவ.றா5 விைள மலநீக 9தGயைவகB நா5வைகயா(ேபா கரண>கைள சிதைத  அட(வதா5 பய என எப க.

சதிநிபாத, ம*ததர ம*த தீவிர தீவிரதர என நா5வைக,ப. அதனா5
விைள மலபாிபாக9 ம*ததர மலபாிபாக, ம*தமலபாிபாக, தீவிர மலபாிபாக,
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தீவிரதர மலபாிபாகெமன நாகா(. விைன=ட>களி கழி0 அ>ஙனேம
நா5வைகதா.

சதிநிபாதமாவ இவைர மலதி.( ைணயாக நி: நடதிய திேராதானசதி
சாிையயாதிகளா5 மலபாி பாக எ?தியவழி கைணயா?, பராசதி Xபேமயா?
ஆ மாக& மா, பதிவ. நிபாத - YQ3சி அ5ல பதித5 ; சதி நிபாத சதியி பதி0. இ ம*ததர, ம*த, தீவிர, தீவிரதர என நா(வைக,ப.
இ உயிைர உலக வாQைக(, பய* உ

ைம (ரவைன நா-3 ெச56மா:

ெச?வி(. இ நாகாகேவ இதனா5 விைள  மலபாிபாக9 நா(
வைக,ப. அதனா5 விைள இவிைனெயா,/ நா5வைக,ப. ஏைனய
விளக>கைள மாபா-யதி5 க

 ெகா&க.

ப.றிய /லகைளேய ப.றி நி: விைனகைள3 சபாதி ேமேம6 பிறவி(
ஏ வாக3 ெச?தG உயி( தீைம ெச? ெபாறிக& ெகா>கரண
என,படன.

சித ஒழித5 ஒ:ேம நிைட ஆகா. சதிநிபாத 9, மலபாிபாக9,
விைனகழி0 ஒ>ேக அைமத5 ேவ

 எப விளக,ெப:கிற.

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

மரண* தவி%(N சாியாதி நா( வமறி0
சரண /கி.ற< தா /(* த3ெசய5 சாெமறா%
கரண மடக வம ெள:னி காதி(
9ரெண ைரெயன கபல வாதி5ைல 9கணேன.

12

இ,பாட5, சிவன&சார3 சாிையயாதி நா(, அவ.றி பயனாக ஞான9
ப.றலாவதாக, அ>ஙன>ெகா&ளா அ*த கரண அடகேம அசா%/(
ஏவா( எற5 ெபா* தா எகிற.

இ - & : அபலவா! தி5ைல 9க

ணேன! ேதவாீ ைடய திவ- /(*

எமன இைடவிடா ெபா* மாயி சாிையயாதி நாகி< அ-ேய
ெபா*ேவ; அதனா5 ஞான ெபா* எ: எ ஆசாாிய =றி னா%.
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அ>ஙனமாக, அ*தகரண>கைள அடக திவ& கி எ: எ

ணி

காகிட( மா:பாடா5 பய ஏ? உைர,பாயாக எறவா:.

திவB, அதனா5 உயி% எ? நா( நிைலகBேம ஞானெம?த வாயிலா;
அதனா5 சிவவிளக உ
வா என5 ேவ

டா; அ*தகரண அடகேம திவைள அைடய ஏ

டா எப க.

சாிையயாதிக& ஞானவாயிலா?, பிறவாைமைய, பய தG பிறவாைம(, பி
விைள மரண9 இ5ைலயா; அதனா5 மரண தவி%( சாியாதி' எற.

இ*நாைக ப.: ஞான9 சிவதிவளா5 விைளவேதயறி ேவ:
ஏகளா விைளவன அ5ல எபா% 'அறி0 உ சரண /கி5 த< தா /(*
அ3ெசய5 சா' எறா%. த< - உட5.

கரண - ெபாறிகB, உகரண>களாகிற மன /தி சித அக>கார>கB ஆ.
கரண அடகேம நிைட எப மா:பாடான ெகா&ைக ஆதG '9ர

' எறா%.

இ>ஙன கரண அடகேம நிைடயாகா; சிவன ளா5 நா5வைக
நிைலகளினி: சிவஞான எ?தேல உ

ைம நிைடயா எ:

உண%தியவா:.
--------------

சாியாதி நா(N சதாசிவ ேதா>(* த(திய/
விாிசா தகNெச?ய ேவ

*த ேகா%க& ெவ

 நிைட

வசாத க%G>க மாறாக ேநாகி வவெர<
ஒசா தகெமெகா லபலவா தி5ைல தமேன.

இ,பாட5, சிவன/ ேசர நா5வைக உபாய>களா5 சாதகN ெச?ய
ேவ

-யிக3 சிவ உைவேய தியானித5 ம சாதக ஆகா?

எகிற.

13
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இ - & : அபலவா ! தி5ைலதமேன! சதாசிவ$% திைய,ப.றி ேயா>( த(தி
வா?*த ேபர/ விைளய3 சாிையயாதி நா( உபாய>கைள ெச?யேவ
அ> ஙனமாக தக ெபாிேயா%க& ம

.

, நிைட ெச? சாதக%க& சிவG>க

திேமனியாகிய உவைத வாயி லாக ெகா

 அதைனேய தியானி வவ%

எ< சாதக என பய தவேதா? எறவா:.

உைவ மனதி5 நி:தி உகா%*தி,ப நிைட அ:. நா5வைக
உபாய>களினா5 சதாசிவ$%தியினிட , ேபரைப விைளய3ெச? ஞானைத
எ?தி, பிாியா இ,பேத நிைடயா எப க.

சாிையயாதி நா( 9.=ற,படன.
------------

ற( ெபா? வNசN சிறிேத ற* :ைண மல%தா&
நிைற( வைகசிறி ேத நிைற ேதற நிகQசாிைத
பிற( பி ம.றைவ ேபரெப றா6ைன, ெப.:ம*ேதா
ெவ:( பசாச ெகெசா56 ேக தி5ைல ேவதியேன.

இ,பாட5, உபாய3 சாிையயாதிகளா5 உ

14

ைம3 சாிைய யாதிகB அவ.றா5

ேபர/ ெப.றி* அதைன ெவ:( பாஷ

-கB( உண%மா:

ஒ:மி5ைல எனகிற.

இ - & : தி5ைல ேவதியேன! விடதக அநிதியமான உலக,ப.ைற3 சிறி ற*
ேதவாீ% திவ- தாமைர கைள மன& நிைற( வைக நிைற, பயி5 ,
9ைறேய மிக3 சாிையயாதிக& ேதா:. அவ.றா5 பி/ இைறவனிட நீ>தாத
ேபர/ பிற( எறா5 ேதவாீைர அைட* ெவ:கிற பசாச(ண
உைடயவ%கB( நா என ெசா56ேவ எறவா:.

உ

ைம3 சாிையயாதிகளா5 ேபர/ பிறக, அதனா5 உ

பசாச%க& ெவ:கிறா%கேள அவ%கB( உ
எப க.

ைம, பிறவி ெப.:

ைமைய உண%வ எ,ப-?
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ற( ெபா? வNச எபத.( நீகதகனவாகிய ெபா? வNசைன
எபா உள%. ெபா? வNசைன  நீ>(த5 ம இைறவ
திவ-3சா%/( ஏ.ற அைமயி இேபாற பல (.ற>கB( இடனாகிய
உலக,ப.ைற றத5 ஒ ேசர எ5லா (.ற>கைள றதலா ஆதG
அநிதியமாகிய பிரபNச,ப.ைற3 சிறிேத ற* எ: உைர =றினா. வNச
எப பிரபNச எபத (ைற.

திவ-ைய நிைற( வைகயாவ அ,ப% +வாமிக& நாயக ேசவ- ைதவ
சி*ைதயினராக இ*தேபால ெநNைச இைறவ திவ- ஒற.ேக
உாியதா(த5.

ஏற - சாதக மிக . சாிைத : சாிைய எபத மXஉ . சாிைத பிற( எபைத3
சாிைய 9தGயவ.றா5 ேபர/ பிற( என உ/ விாி, ெபா& ெகா&க.

பசாச% - ெகா

டைத விடாத பசா+ேபால தா பி-த அறியாைம ெகா&ைகைய

விடா நி.பவ%. தா ெகா

ட ெகா&ைக விடா நி.( உ6தைர, பசாச%

எறா%.

எ ெசா56ேக எற காணாதா.காட இயலா எப (றிதவா:.
------------

பிதனி தபிர வNசெம ேறா-, பிணிெயாகி
அதனி தென றறிவத. ேகாெவ னகதி<&ேள
சதிநி பாத 9திதத* ேதாத<3 ெச?ைகய.:3
சித9 பி: த.ேகா ெசா5 தி5ைல3 சிதபரேன.

15

இ,பாட5. சதி நிபாத ெப.றத பய எத.( எ: வின0வேபா5 உ

ைம

நிைடைய உண%கிற.

இ-& : தி5ைல3 சிதபரேன ! அ-ேய<ைடய உ& ளதி5 சதிநிபாத ேதாறிய
பிதனாகிய யா நா& ேதா: உலக ைமயG5 அக,ப உலக உலக எ:

ஓ- உயி%,பிணியாகிய மல மாையகைள ஒகி இைறவ நிதிய எ:
அறிவத.ேகா? அ5ல உடG வியாபா ர>க& நீ>கி மன பி உ:த.ேகா?

71

ெசா5GயBக எறவா:.

அ-ேய சதிநிபாத ெப.ற நிதியனாகிய பரேம+ வரைன அறி*, சிவஞான
ெப:த.ேக அறி, உடG வியாபார>கைள அடகி, பி:த.காக அ:
எப க.

இதி,பாட5 உட.ெறாழி5 அ.:3 சித பிதனா? விள>(வேத நிைட
எபாைர ேநாகி, பிரபNச ைமய5 அ.:, மலபாிபாக ெப.:, சிவைத அறி*,
சிவேமயா? இதேல சதிநிபாததா5 விைள உ

ைம நிைடயா( ெமபைத

வG:தி.:.

பித - பிதனாகிய யா எக. இ தைன, பிற ேபா5 =றிய.

பிரவNச எ: ஓ- எற இC0லகைத க

 ெவாீஇயவா:. பிணி ஒகி

எற மலபாிபாக எ? தியைத உண%தியவா:. அத நித எ: அறிவ
த.ேகா எற சிவஞான ெப.றைத உண%தியவா:.

த<3ெச?ைக - உடG ெதாழிலாகிய ஆத5, பாத5, அைசத5, இத5,
எ8த5, நடத5, கிடத5 9தலாயின. மலபாிபாகதா5 மன அட>க உட5 தாேன
அட>(மாத லா< அதனா5 சித சிவமா( ஆதலா< அதைன3ெச? யா
உட. ேசைடகைள வG* தக3 சித பிதாத5 ேபாG நிைடயி பயனா
எப உண%தியவா:.
----------

எனி3ைச ேனா :மி3ைச னி3ைச ேயமலதி
தனி3ைச னி3ைச ெயனி3ைச யாக தவ

ேட5

அனி3ைச நீய. றளி3ைச யாக வைடம*த
மனி3ைச ேய நிைட ெயறா சிவாய ந மனவேன.

இ,பாட5, உ

ைம நிைட இ எகிற.
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இ - & : எ இ3ைச உேனா எ: ெபா* இ3ைசேய; அ0 உ
இ3ைசேய; எேனா அநாதிேய ப.றி&ள மலதி இ3ைசைய உ
இ3ைசயாக0 எ இ3ைசயாக0 தவ
ைசயா என அ-ேய வி
ெகா

ேட5 அ அ-ேய<( அனி3

ண,பிக, திைவ*ெத8 ைத த சிற,/, ெபயராக

ட (நாத ஆம ேபாத ெக3 சிவேபாதமாக, ெப: அ*த

நிைலேபறான இ3ைசேய உ

ைம நிைட எ: உபேதசிதா எ - :.

ஆமா எ: +த*திரம.ற ஆதG, அதவி,/ யா0 இைறவ<ைடய
வி,ேப. ேபாக ேபாகிய>கைள வி/ மலதி காாியமாகிய இ3ைசக&
இைறவன அவன& நி.( ஆமாவி<ைடய ஆகா. ஆதலா5, நா
எப அ.: திவ& இயக இய>(மேத உ

ைம நிைட எப

உண%தியவா:.

இ3ைச - ஐெபாறிக& வாயிலாக மனதி.( மகிQ3சி ஊ ெபா&க& ேம5
ேதா: ப.:&ள.

சாிையயாதிகளா5 மலபாிபாக9.ற உயி% இைறவேனா உடனா ஒறா
இ,பைதேய வி/ ஆதG - எ இ3ைச உேனா உ: இ3ைச' எறா%.

ஆமா காE க

E( கா உள ேபா5 காண க

ணிைன க



கா' ஒவ அளா5 வி/வ அறி தானாக இ3ைசெகா&B
தைமய அறாகG அ0 உ இ3ைசேய' எறா% .

ெபதகாலதி5 ஆணவமலதி காாியமாகிய அறியா ைமயா5 விைள ேபாக
காமைத உ இ3ைசயாக0 எ இ3ைசயாக0 தவதானா5 அ-ேய<( அ
உக*த அ: எபா% 'தவ

ேட5 அனி3ைச' எறா%. அனி3ைச எப

அனி3ைச என எைக ேநாகி விாித5 விகார ெப.ற. அனி3ைச ெவ:கதக.

நா எற 9ைன,/, அத காாியமாகிய அறியாைம , விைன,ேபாக>கB
உ&ளவைர திவளாகிய சதி உயிைர ஆெகா&ளா. மலபாிபாக வ*த பிேப
சதி
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பதி* நாதற ெசயலாக விள>க3 ெச?மாதலா<, அேவ நிைலேப:ைடய
வி,ப ஆதலா< அதைன 'மனி3ைச' எறா%. சிவாய ந மனவ எற
சீபNசாகர ேதசிகனாகிய ஞானாசாாியைன.
-----------------

நீணா-யானி தி-< 9ட6யி% நீதிச.:>
காணா%க

$-, பயெனெகா ேலாகைல யாலைள

ேகாணா ண%> (ேவ யறிைவ ெகா,பனிப
17

நாணா தி நிைட ெயறா சிவாய நம(ேவ.

இ,பாட5, உபாயநிைடயா. பயனி5ைல, உ

ைம நிைடேய உய%*த

எகிற.

இ-& : நமசிவாய ேதசிக%, உட5 ; உயி%; உட6( உயி( உளதாகிய
ெதாட%/; அதனா5 உயி% அைட பய இவ.ைற3 ச.: அறியாதவ%க&
க

ைண $- ெகா

 இ,பதா5 பய எைன? த<ைடய கலா

தவதா5 ஆமாவி அறிைவ3 சிறிவிள>க3 ெச? உ
ேகாணாம5 உண% (ேவ உ

ைமைய

ைம ஞானைத உத0வ; அதனா5 விைள

இப ெவக 9றாம5 இ( இேவ நிைடயா எ: உபேதசி தா
எறவா:.

க

$- நீ

டநா& தியானிதா6 பயனி5ைல; ( உபேதசதினா5 சதி

நிபாத ெப.ேற உ

ைம ஞான விள>கி, ேபாிப அ<பவநிைலயி5 இதேல

நிைடயா எப க. உட5, உயி%, நீதி ச.: காணா% . க

$- நீ& நா&

தியானிதி-< பய எெகா5 என =-, ெபா& ெகா&க.

காணா% எற தவ 45கைள ஓதி உண%* அ<பவஞான ெபறாதாைர.
/லகைள3 ெச: ப.: க

கைள $-ெகா

கவியிறிேய ப.: இய5 பினதாதG க

டா 6 மன க

டேத க

,

$-, பயென' எறா%.

கைல - ஆமாவி அறிைவ3 சிறி விளக ெச? நிவி%தியாதி பNச கைலக&.
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ஆம அறி0 சிறி விளக 9.ற பிேப திவ& ேச%தG கைலயா5 அைள
உண% ' எறா%. உபேதசகைலயா5 எ: உைரத6மா.

ஆசாாிய மாணாக<( உ

ைம ஞானைத உத0 ேபா, சாதகனாகிய இவ

சாதி, ெபநிைல எ?க எ: மன ேகாணாம5 உண%த5
இறியைமயாத ஆதG அைள ேகாணா உண% (ேவ' என
=றினா%.

ஏகார : ேத.ற, அறிைவ ெகா( த(தி,பா ேவெறாவ%( இைமயி.
உ

ைம நிைடயாவ, சிவஞானேம வ-வா? அவ அளி5 ேதா?* நி.(

நிைல எப உண%தியவா:.
-------------

உேவ தியானி :வ%க
கேவ தியானி கா

$- :9டG

ப

ேடாகைல யா6ண%

(ேவ யறிைவ தவ னிைமயிைன =டGறி
ெதாிேவ ெதாிநிைட ெயறா சிவாயெம? ேதசிகேன.

இ,பாட5, இைம ெகாடாம5 விழித நிைலயி5 ஞானதா. கா

18

டேல நிைட

எகிற.

இ - & : நமசிவாய ேதசிக$%திக&, அ,பா! உ வைத மனதி5 தியானி
க

$- இ,பவ%க& கிைடத இC0ட.( 9த.காரணமாகிய மாைய மல

9தGயவ.ைற தியானிகா

பா%கேளா? ஆைகயா5, த கைலயா5 இ உயி%

, இ உட5, இைவ உயிராகிய நீ உடேலா =த.(ாிய கரண>க& என
உபேதசதா5 உண% (நாதேன உ

ைம ஞானைத உத0வ; அ,ேபா

இைம ெகாடாம5, விழிதப-யி* அறிவேத ஞான நிைடயா எ:
உபேதசிதன% எறவா:.

விழித க

விழிதப- இக, (நாத உபேதசித உ

ைமஞானதா5

உ&ளைத உ&ளவாேற உண%*, மன ஒறியி,பேத ஞான நிைடயாெம:
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 நமசிவாய $%திக& உபேதசிதா% எப க.

தமா5 காண,படெதா சகள திேமனிைய தியா னிெகா
இத5 உ

க

$-

ைமஞானைத உதவாைமயி அ நிைடய: எறவாறா.

உடG க - இC0டG $ல,ெபாளாகிய மாைய 9தGயன. இC0டைல த*த
$ல,ெபா& என ெகா

 சிவ என6மா.

கைல - 9.=றிய பNச கைலக&. ெதாி0 - ஞானதா5 கா

ட5 . ெதாிநிைட -

ஞான நிைட.
-----------

ஓவிய ேமத< 0.ேறா யி%( 9வைமயிறா5
பாவிய ேமத< வாமா ெம?N ஞான பக%*த நD5
ஆவிைய மிக சிவேதா ட8மC வாற ற
தாவிய ேதநிைட ெயறா சிவாயெம?3 ச.(ேவ.
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இ,பாட5, சிவேதா உயிைர ஒ:விதேல நிைட எகிற.

இ - & : சிதிர ேபால உடலைசயாதி,ேபா% உயி ( ஓவைமமிறா;
அவ%களா5 பாவிக,பவேத உடலா; ஆதலா5, உ

ைமஞானைத உண%

சிவா கம45 ெசா5Gயப- உயிைர , உய%*த சிவபரெபா ேளா
அ8*தியிக3ெச?வேத நிைடயா எறா  பNசாகரேதசிக$%திக&
எறவா:.

உட5 அைசயாம5 , எ8திய சிதிர ேபால இ,ப நிைட அ:. உட5
சிதிரமாயி, அத உ&ளி( உயி%( உவைம என? ஏேதா ஒைற,
பாவிகிறா%கேள அேவ உடலா. ஆகேவ, ஞான 45க& உண%திய வ
உயி% சிவேதா அ8*த தாவி, பட%வேத உ

ண

ைம நிைட எ: உண%க

எப க. $3ைச அடகி, எ8திய சிதிர ேபால அைசயாதி,பேத
நிைட எ: இ,பாைர எ&ளி உ

ைம உண%தியவா:.

76

பாவிய - பாவிக எபத திாி/.

மிக சிவேதா ஆவிைய அ8 அC ஆ: அ உற தாவியேத நிைட என,
பிாி =-, பரசிவ ேதா உயிைர அ8*த3 ெச? அ*த ெநறி ெபா*த
தாவ3 ெச?வேத நிைட என, பத,ெபா& ெகா&க.
------------

பிறிேவ பிறி, பிறியா வறிெவ< ெப.றித*த
ெசறிேவக

$- தியானித ேலாெசா56 ேச%*த நD5

அறிேவ யறிைவ யறிவி ந.சிவ மா(மிப
நிைறேவ த(நிைட ெயறா சிவாய ெந*தைகேய.

20

இ,பாட5 , ெம?Nஞானாகம>கைள உண%தி3 சிவமா( இப நிைறேவ
நிைட எகிற.

இ - & : பிறியதகனவாகிய மல மாயா கம>கைள, பிாி, நீ>காத அறிேவ நீ
எ< உ

ைமைய உதவிய Rரண க

$- தியானிதா5 ம வேமா?

ெசா5; ஆதலா5 உபேதசபரபைரயா வ*த சிவாகம ேக&வி யாவிைள*த
ஞானேம சிவஞானைத உண%தி ஆமா ைவ3 சிவமாக3 ெச?; அதைகய
இப பாிRரணேம ஞான நிைட ெய: உண%தியளினா  நமசிவாய
($%திக& எறவா:.

சிவாகம ேக&வியா விைள*த உ

ைமஞானதா5 உ

டான சிவஞான

அ8*தி3 சிவைத அறிதேல ஞான நிைட எப க.

பிறி0 - பிறிய தகனவாகிய மல>கB, மல காாிய> கB. இைவ
ஆக*கமாதG பிறிவாயின. சகச ஒ: வG (றி அபகார ெச?யா
நி.( எப. பிறியா அறி0 - எ: நீ>காத உயிாி (ணமாகிய ஞான.
ெசறி0 - நிைறவாகிய Rரண. ெசறி0 க
$டாம5 காணதக ஞானைதக
--------------

$-தியானித ல:; க

கைள

 சிவேதா ஒ:தேல நிைட எபதா

77

உறேவ யறிவறி ேவட பா( 9ட/N+அறேவ யிாி< மாவி மாம ேளாைற
நிைறேவ தியானி நி.ப ேவாெசா56 நீயிதைன
21

மறேவ ல நிைட ெயறா சிவாய ந மனவேன.

இ,பாட5. அB தா<மா? ஒறி நி.பேவ நிைட எப உண%கிற.

இ - & : நமசிவாய (நாத, ஞான ெபா*த அ*த ஞானேம உயி( உடபாக
நி.(; அC0ட/ +-யறிய,ப நீ>கி உயி% எ: ெசா5ல,ப
ஆமாவா. அC0யி% திவேளா த>( Rரணமா. அதைன தியானி
நி.பேவ நிைடயா. இதைன நீ மறகாேத எ: உபேதசிதா எறவா:.

ஆவி அறிேவ வ-வா? அறிகிேற எற 9ைன,/ அ.: அேளா
ெபா*தியிகிற Rரணைத தியா னி,பேத நிைட ; இதைன மறகாேத எ:
என ( நாத உபேதசிதா எப க.

அறி0 உறேவ அறிேவ உடபா( என =-, உயிாி <ைடய பாச ப+ ஞான
அகல, பதிைய உண ஞான ெபா*த, அதைனேய தாரகமாக ெகா

 உயி%

நி.றG இ>ஙன =ற,பட. அ,ேபா நா அறிகிேற எற +ண%0
இ(மாதG அ0 அகல, உயி% தனிேய நி.(. அத.( ைண அ&
ஒ:ேம . அளி5 வியா,பியமா? உட6& உயி%ேபால அளி5 ஆமா நிைற*
நி.(. அதைன தியானி நி.பேவ நிைட என3 ெசா56 ; இதைன மறவாேத
எ: ஆைண த*தா ஆசாாிய எப உண%த,ெப:கிற.
------------

9கேத யிக

மைறகெம?N ஞான 9ைள(>க

க&

ப(ேத நடக வ& பா ெமப பாவெம?*45
ெசகேத பிறித> கறிவறி வாகி3 சிவைத ந5(
அகேத வி நிைட ெயறா சிவாய வ(ேவ.

இ,பாட5, க

22

$-யி,ப நிைடயாகா : ஞானதா5 சிவைத அகேத

நாதேல நிைட எகிற.

78

இ - & : நமசிவாய அ(நாத, 9கதி6&ள இக
உ

ைமஞான ேதா:; க

கைள மைறக

கைள, பிாி, /றேத ெச5லவிடா அகேத

நடக3 ெச?த5 ஒறாலாேய அ& மனேத பா எப பாவ மா.
உலக,ப.றிG* அறி0 வ-வாகிய ஆமாைவ, பிாி ஞானேமயாகி3
சிவவவிளக ெப: உ& ெநறியிேல விவேத ஞான சாதிர>க& =:
நிைட யா எ: உபேதசிதா எறவா:.

9கதி6&ள க

கைள $-னா5 ஞான ேதா:. க

கைள, பா(பதி

நடக திவ& ேதா:ெமப பாவ. உயிைர ஞான ெசாXபமாக ஆகி,
அகமா%கதி5 ெச6வேத ெம?*45 =: நிைட எப ஆசாாிய
உபேதச எப க.

9ைள(, அ& பா எபன 9ைளகா, பாயா எற ெபாைள த*
இகQ3சி ேதாற நிறன. அறி0 ெசகேத பிாி அறி0 ஆகி - ஞான
ெசாXபியான ஆ மாைவ உலக,ப.றிG* பிாி ஒறைன ப.றா
ஞானேமயாக3 ெச? எக.

சிவைத ந5( அகேத வி - சிவைத விள>க3 ெச? அகமா%கதி5
ெச6. அேவ நிைட எறா ெனக. தாேன பிரகாசி( சிவைத ந5(
அகெமப உபசார. ெம?*45 - ஞானசாதிர>க&.
------------

ெபாேன% கணினிற RE ெபாறிெயா: R

+ைவ

தேன ரறிெவா: தாெனா :வைம தகாசிவதி
அேன ரறி மறிெவா: த9 ணய,/ ெமாறா?3
ெசாேன ாிடனிைட ெயறா சிவாயெம? Oயவேன.

23

இ,பாட5, ெபாறி அறி0 தா< ஞான9 வி,/ ஒறா?=மிடேம
நிைட எ: உண%கிற.

இ-& :  நமசிவாயேதசிக$%திகளாகிய Oயவ, ெபாைன ேநராகக

ட

க



ேபால3 சா%*தத வ

ண ைத, REகிற ெபாறியி அ>ஙன R

79

/லகளி +ைவைய அறிகிற அறி0, ஆமாவாகிய தா< உவைம
=ற9-யாத சிவதிைன ேந%* நறாக அறி சிவஞான9 தம(&
விைளவதாகிய வி,ப9 அேபத மா? ஒ:ப ேந இடேம நிைடயா;
இதைன நீ ெசா5 எறா எறவா:.

ெபாறி, /ல<, அறி0, உயி, சிவஞான9, வி,ப9 ஒறா? விள>(
இடேம நிைட எப க.

சிவாய ெம?Oயவ - பNசாகரேதசிகராகிய உ

ைம ஞானி .

ெபா ேந% க

ணி நிற RE ெபாறி - ெபாைன ேந%*த க

சா%*தத வ

ணைத தா>( கிற ெபாறி. க

ைண,ேபால3

ெபாைன3 சா%* ெபா

நிறமாவ ேபால கா, $(, நா(, உட5கB அCவவ.:(ாிய /லகைள3
சா%* அைவயைவயா- யி(மாதG இ>> ன =றினா%. கனி நிற' என0
பாட. ஒ: எபன அைன எ

R

Eத.ெபாளி5 வ*தன.

 +ைவ ேந% த அறி0 ஒ: - ெபாறிக& /ல கைள, R

+ைவக

, அவ.றி

எதி%,பகிற ஆம அறி0 எபதா. அஃதாவ, ச%கைர திற

நா( அ3 +ைவயி5 ஈப திதி,/ ஒைறேய அறித5 மாதிர மா? நி.ப
ேபால, ெபாறிக& அைன Mக%* அத மயமா? இத5.

தா ஒ: - ெபாறிகளாகிய அறிகவிைய ெகா

 /லகைள Mக%*,

+ைவைய அறி ஆமாவாகிய தா எப. ெபாறிக& /லகைள Mக%*,
+ைவ மயமாத5 அறிவானாகிய தானிறி இைமயி 'தாெனா:' என, பட.

உவைம தகா சிவ - +- அறிய,ப ெபா&க& எதைன உவைம =ற தகாத
அள0 உய%வற உய%*தி கிற சிவ. சிவதி ேந% அறி அறி0 - சிவைத
உ&ள வா: உண பரஞான.

த9& நய,/ - உயி% ெபாறி /லகைள நீ>கி, பர ஞானதா5 பரைத, பா%க
ேவ

 எகிற உயி& எ8வதாகிய வி,/.

80

ஒறா? ேந% இட நிைட ெசா5 எறா என =க. இCவ

ண ெபாறி

9தலாக ேதா: ேபத ஞானம.: அ*நியமா? நி.( இடேம நிைட எ:
உபேதசிதா எப.
-----------

அறிேவ யறியிலறிவ< ேபாக மறி0ள&
உறேவ யறியி 6றவ< ேபாக 9ய%சிவதி
நிைறேவ யறியி னிைறய< ேபாக நிைலைமெயாறா?3
ெசறிேவ யிநிைட ெயறா சிவாயெம? ேதசிகேன. .

இ,பாட5 , அ<ேபாக வைககB உ

24

ைம நிைட அ< ேபாக9 இைவ

எகிற.

இ - & : உயி% அறிைவேய அறிவா5 அறிவ அறி0 அ<ேபாக அறிவா. அறி0&
அ& கல*திதைல அறி வ உற0 அ<ேபாகமா. எ5லா, ெபாளி6 உய%*
திகிற சிவதி நிைறைவ அறிவ இைற அ<ேபாக மா. இ*நிைலைமக&
அைனதி6 ஒறா? ேவற.:3 ெசறிவேவ நிைட எ: உபேதசிதா
எறவா:.

அறி0 அ<ேபாகதி.(, உற0 அ<ேபாகதி.(, இைற அ<ேபாகதி.(
அ,பா.ப எ5லா ஒறாக இ,பேவ நிைட எப க.

அறி0 அ<ேபாகமாவ, அறி0 வ-வாகிய தைன3 சடமாகிய த< கரண
/வன>களிG* ேவறாக0 அறிேவ வ-வாக0 அறிவதா.

உற0 அ<ேபாகமாவ திவB( ஆமா0( 9&ள அBறைவ அறிவதா.

இைற அ<ேபாகமாவ, ேபதஞானமக: கா

பா <, காசி, காண,ப

ெபாB அ.: அறிவி<( அறிவா?3 ெசறி0 ஒழியா நி.பைத அறிவதா.
இேவ உ
-----------

ைம நிைட எப ஆசா உபேதச எபதா.

81

ெசாலேவ யறி0 விள>(ெமN ஞா:N ெசால0ெசா5G.
றிலேவ ப(தறி விறா யி*த ப-யி(
வலேப ைரைய மவெம?N ஞான ம0*ப
அலேவ யி நிைட ெயறா சிவாய வ(ேவ.

இ,பாட5 , ( உபேதசவாயிலானறி உ

25

ைம நிைட ைக=டா எகிற.

இ - & : நமசிவாய அ( நாத உபேதசிகேவ எ,ெபா8 அறி0 விள>(.
உபேதச3 ெசா.களா5 உண%தாவி-5 ப(தறி0 இ5ைலயா? க5ேபால, /ைட
ெபய%3சி பாிணாம9 இறி இ*தப- இ(. அறி யாைமைய அக.றவ5ல
மகாவாகியைத நா ெபா*தி யிக உ

ைமஞானமாகிய பரஞான வ*

ெபா*. இ>ஙன இத5 பம.ற ெச?ைகயா. இ>ஙன இதலாகிய
இேவ நிைடயா எ: உபேதசிதா எறவா:.

ெசால0 ெசா5G.றிலேவ5 ப(தறி0 இறா? இ*த ப- இ( எற
பரமாசாாிய ெசா5ல ேவ
/

-ய உபேதசெமாழிகைள3 ெசா5லா ஒழிவானாயி

ணிய பாவ எற ப(தறிவிறி உபல ேபால உயி% இ*த ப-ேய

இ(.

ேபைர - மகா வாகிய. அ தவமசி எப. தவமசி எற
மகாவாகியைத மனதி5 மனித மவ விவானாயி சிவஞான தாேன ேச.
அேவ நிைட எப உண%தியவா:.
-------------

ஆவிைய காய தடகியN ஞான த8திமல
ேமவிய தாலைத மா.றிெம?N ஞான மவவ>க
ஓவிய ைகவழி ேயாவிய ேபாலெவா றாகி.:
தாவிய ேதநிைடெயறா சிவாயெம?3 ச.(ேவ. .

26

இ,பாட5, ஓவிய ைகவழி ஓவிய ேபால ஒ:படேத நிைட எகிற.

இ - & : உயிைர இC0டபி<& சிைற,பதி, அறி யாைம3 ேச.றி5 அ8தி
ஆணவமல 98 மைற தி,பதா5 அC0யிைர அ*நிைலயினி: மா.றி
உ

ைம ஞான ெபா*வத.காக உடைல ஓவியைகேயாவிய ேபால
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ஒ:ப தாவியேத நிைட எ: கா-னா  பNசாகரேதசிக
எறவா:.

உயி% இC0டபி5 அறியாைமேயா ஆணவத8*தி கிட,பதா5, அதைன,
பிாி, ஓவிய எ8பவ ைக ஓவிய9 பிாி,பிறி இய>(வ ேபால
தியானி,பவ< திவB பிாி,பிறி இய>க, ப.றி கிட,பேத நிைட எப
க.

மல அடகிய 9தி ேமவியதா5 அைத மா.றி ஞான மவ, அ>க ஓவிய ேபால
ஒறாகி உ.: தாவியேத நிைட எறா என =க.

மல சடமாயி< அநாதிேய உயிேரா ஒ-யிதG அதனா5 அNஞான
விைளதG, மலைத விைன9தலாகி, அத விைனயாக =றினா%க&. ஆயி<,
மல ேமவி $- யி,பைத மா.றி3 சிவ உயிைர காய3சிைறயி5 அடகி,
விைனகைள அ8*தி அ<பவி,பத.காக அNஞானத8திய தாக0, அதைன
அவனேள ைண ெச?ய மா.றி ெம?N ஞானமவ ஒறாகி உ:வேத நிைட
எ: உண%திய தாக0 ெகா&க.

ஓவிய ைக ஓவிய ேபால - எ8>கா5 ேகா5 காணா க

ேணேபால ஓவிய9

ஓவிய< ஒறாகி இ,ப ேபால3 சிவ9 உயி ஒறாகி.: தாவியேத
நிைட எபதா.
-------------(சிற*

நிைட விளக நிகழிபா ெனைட நN
சட ம:,பத.கா?3 சா.றினா - சிட
திவா வ ைறயா ெசறைட*தா% ெக5லா
அளா( மபலவாண.

இ - & : சிட<, திவாவைறக

Y.றி,ப பவ<, வ*தைட*த

ப(விக& அைனவ( அேள வ-வானவ<மான அபலவாண ேதசிக
நிைடவிளக 45 இபெத, பாட5கைள ந உட.ப.ைற ஒழி,பத.காக
உைரதளினா எறவா:.
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சட - உட5 ; ஆ(ெபயராக உட.ப.ைற உண% தி.:. சிட : சிIட
எபத தமிழாக. விதிதப- ஒ8(பவ எப ெபா&.

நி$ைட விள+க
விள+க (றி(
------------------தி3சி.றபல.
ெச!,- த(றி*பகராதி உபாய நி$ைட ெவ&பா
[ெவ&பா எ&]
எ&]
அகேம5 த<ேவா 26

கமி தியான>க 43

அகேமா /றேமா 25

கவி யைனதிைன 10

அ>கதா% கா( 42

க.:டல. ேறயிைர 1

அ>கைத ேநாகி 2

காய9யி ெரன 34

அவா ஆறி 33

சாகிரேதா டNச 31

அறி மறிேவ 20

சீவி(> காய சிவ 46

அள*டைல ேநாகி 19

சீவி(> காய ெசட 15

அறிவா5 பலகா6 . 22

ேசம, பதி மலN 23

அறிவா. பிறிமறி 7

ேசாதித காய 18

ஆக* திாியாெம? 36

தைனதா ெனனா 24

ஆகம.ற தாலைடவ 40

தைனதா ெனனா 8

ஆவி த<ைவயைட 37

ெதா*தித காய 1

ஆவிெயன ேவேறா 16

நாடம.றா னா>கவ 44

ஆவி தியானதட> 41

நாட மிவ( 45

உபாயநிைட 47

/லமைன நி: 11

உயி 9ட6ெமா 6

RE* த<ேவ 38

உைற* த<வி5 14

ெபதேக காய 32

ஊனா? திாி*த> 35

ேபதி காயைத 29

ஊ< 9யிெமா 5

ெபாறியைன ெமா 30

எ>( மி(மிைச 28

ம0* த<வதைன 9
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ஒறி த<ைவ: 17

மலமைடய மாயா 39

ஓ- யறிைவ: 12

மனவா( காய 13

க

ெண: 3

யாெனற காய 27

க

ேண ெயா 4

வா( மன காய 21

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

ெச!,- த(றி*பகராதி - நி$ைடவிள+க [ ெவ&பா எ&]
எ&]

அரேன றி<ட 3

தி(3 சிறி. 7

அவேம சாிைத 10

ற( ெபா? வNச 14

அறிேவ யறியி 24

ெதாிசித ல%3சித 5

ஆ- ம0Gைய 1

நிைட விளக 27

ஆவிைய காய 26

நீணா -யானி 17

உேவ தியானி 18

ெநNேச உைன 1

உறேவ யறிவறி 21

பிதனி தபிர 15

எனி3ைச ேனா 16

பிறிேவ பிறி, 20

ஒ(ைம ய.சிறி 9

ெபாேன% கணி 25

ஓ>கிய ெநNச 2

மரண* தவி%( 12

ஓவிய ேமத< 19

மலபாி பாக 8

சதிநி பாதN 11

மாயN சிறி 6

சாியாதி நா(N 13

9கேத யிக

ெசாலேவ யறி0 25

வ* த<விைன 4

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