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உபாயநி�ைட ெவபா& நி�ைடவிள�க� (உைர�ட�) 

தி�வாவ��ைற ஆதீன�� � அ�பலவாண ேதசிக$%�திக& 

தி��கயிலாய பர�பைர� தி�வாவ��ைற ஆதீன� 

இ�ப�ெதா�றாவ� (�மகாச*நிதான� �-ல-� +,பிரமணியேதசிக பரமாசாாிய 

+வாமிக& க�டைளயி�ட�ளியப- ெவளியிட,ெப.ற�. 

தி�வாவ��ைற ஆதீன� 

(ேராதி - /ர�டாசி - விசயதசமி, 15-10-1964 

உாிைம பதி0. ெவளி1� எ 195./ பதி�$�றாவ� சி�தா*த ைசவ மாநா�� மல% 

� நமசிவாய$%�தி அ3சக� - தி�வாவ��ைற 

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

உ  -   சிவமய� 

�க�ைர�க�ைர�க�ைர�க�ைர    

 

45க& உலகிய6ண%��வன0�, ஒ8�க� உண%�� வன0�, உைம 

உண%��வன0� என 9�திற,ப��. அவ.:& உைம உண%��வன ஞான 

45க&. அைவ இல�கண� உண%��வன0�, அ<பவ� =:வன0� என 

இ�வைக,ப��. இல�கண� உண%��வன சிவாகம>களி� ஞான பாத>க&. 

இல�கண9� அ<பவ9� கல*� உண%� �வன ெம?கட சா�திர>க&. 

அ<பவ>=றி மாணா�க� ஐயம:�� வழிகா�- ஞானெநறி�(� ைகெகா��� 

அவைன ெம�ெம�வாக அைழ��3ெச5வ� படார சா�திர>க&. படார>க& 

எ�பா% சிவ� ஆ�மா�களி� மீ� ைவ�த அளவி5லா� க�ைணயினாேல 

மானிட3ச�ைட தா>கி வ*த மகா�க&. அவ%க& த� மாணா�க%கBைடய 

சாதகநிைல�(� தக அCவ,ேபா� விைள�� ஐய>கைள அவ%க& அ<பவ> க� 

அ:�கேவ-யநிைல உடாக அத.காக அ�ளி3 ெச?ய,ெப.றைவேய 

இ*45க&. 

 

படார சா�திர>க& சிவாகம>கைள��, ெம?கட சா�திர>கைள�� 

9தDலாக� ெகாெட8*தைவ. ஆதலா5 அவ.றி5 காE� க����கேள 
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அளி��� (ைழ��� கா�-�� ஊ�ட,ெப:கி�றன. படாரசா�திர>கB� 

பதினா�( என5 மர/. அவ.:& நி�ைடைய விள�(� 45க& இர�. அைவ 

உபாயநி�ைட ெவபா , நி�ைட விள�க� எ�பன. 

 

நி�ைடெய�ப� ந�றாக நிைலெப:த5 எ�<� ெபா� ள�. நி எ�ப� நிதரா�' 

எ�<� வடெசா5G� திாிபா? மிக0� எ�<� ெபா�ைள� த�� உ .பச%�கமாகிய 

இைட3 ெசா5. "Hதாகதி நிவி��ெதள'' எ�<� ேவ%, ேபா� ெகாழித5 எ�<� 

ெபா�ள� . நி எ�<� உபச%�க�ேதா� =-யதா5 Hதா Iடாவாகி நிIடா என 

ஆயி.:. ந�( நிைலெபற5 எ�<� ெபா�& த*த�. 

 

எ>( நிைலெப:த5? யா% நிைலெப:த5? எ�ற ஐய� எ8த5 இய5ேப. 

நிைலெப:� இட� அழியாததாக எ�:� ஒ�ப-�தாக இ�*தால5ல� ேவெறா�: 

அ>(3 ெச�: ஒ�- நிைலெப:த5 இயலா�. ஆகேவ நிைலெப:� இட� 

நி�தியமானதாக5 ேவ��. அCவிட� சிவ�, சிவ*தா� நி�தியமான��, 

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

நி�ைட . 

 

அ��� யா% நிைலெப:த5 எ�பைத� கவனி,ேபா�. /.றீச5ேபால� ேதா�றி 

நி�: மைறவ� நிைலயாத�. நிைல யாத ெபா�&க& நிைலயான இட�� 

நிைலெப:த5 9-யா�. நிைலய.ற ெபா�ைள நிைலயான ெபா�B� ஏ.கா�. 

ஆகேவ நிைலயான ெபா�ேள நிைலயான ெபா�ைள3 சா�த5 ேவ��. ஆயி� 

சா�வ�� சார,ப�வ�� நிைலயான ெபா�ளாயி� சாரேவ-ய நிைல 

ஏ.ப�ேடயிராேத எனி�, ஏேதா ஒ� வைகயா5 நிைலயான சா��ெபா�& 

(ைற�ைடயேத என5 ெபற,ப��. அ�(ைற சார�=டாத ஒ�ைற3 சா%*ததா5 

விைள*த�. அதைன வில�கேவ சாரேவ-யைத3 சாரேவ -ய 

இ�றியைமயாைம ஏ.ப�ட� எ�ப� ெபற,ப�ட�. சார�=டாத� மல�. அத� 

வGெயா��க வ*த� மாைய�� க�ம9�. இைவ $�:� உயிைர,ப.றி� 

த�வய,ப��தி உயி%�(ண�ைத மைற��� த� (ணேம ேமவ3ெச?� நி�றன. 

அவ.ைற, ேபா�க3 சிவ� ஆசா� $%�தியாக எ8* த�ளி உைம ஞான�ைத 

உதவினா�. அதனா5 உயி% சார ேவ-ய சிவ�ைத3 சா%*� நிைலெப.ற�. 

அ�ேவ நி�ைட என,ப�ட�. 

 

நி�ைட உபாயநி�ைட ஞானநி�ைட என இ�வைக. உபாயநி�ைட எவைக 

ேயாக0:,/�களா� உ�வி5 உ&ள�ைத, பதி�� உ�ேவ தா� எ�<� 
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பாவைனயி5 அைசயா� நி.(� அறி03ெசய5. ஞானநி�ைட நீ�� நீ�� 

கல*தா.ேபால அறி0�வான ஆ�மா அறி0�வ3 சிவ�தி னிட� அ�ேள தானா? 

அைசயா� நி.(� நிைல. ஞானநி�ைட ெய?த உபாயநி�ைட சாதன�. இ>ஙனமாக 

உபாயநி�ைட ைய�� உபேதச9ைறயி5 ெபறாதா%, க�வி கரண>கைள� 

காாிய,படா� மைற�ேதா $-ேயா அைசவ.: இ��தேல நி�ைடெயன 

ெவளி�ேதா.ற�ைத அளி��3 சவ�ேபால� ைககா5 நீ�-� கிட*தா%களாக, 

அவ%கைள ேநா�கி உட5 அைசயாம5 இ�,ப� ம��� உபாயநி�ைட ஆகா� என 

உைமைய உபேதசி�க வ*த� உபாயநி�ைட ெவபா. இ� நா.ப�தா: ேநாிைச 

ெவபா�கBைடய�. ேபாG நி�ைடைய ம:�� உபாயநி�ைடைய விள�கி3 

ெச5கிற�. இ*45 98�� சிவஞானேபாத� ஒ�ப� ப�தா� L�திர� க��ைத� 

தா>கி அவ.ைற3 சீட� த� அ<பவ�தி.(� ெகா�வ�>கா5 விைள�� 

ஐய>கைள அக.:கிற�. 

 

நி�ைட விள�க� எ�ப� க�டைள� கG��ைறயா� அைம*�&ள�. இ�ப�தா: 

பாட5க& ெகாட�. ஞான நி�ைடயினிய5/கைள விள�(வ�. உயி% உட.ப.: 

நீ>கி அ���ைணயா5 அரேனா� ஒ�றி அைசயாம5 இ�,பேத நி�ைட ெய�: 

அறிவி�கிற�. சாிையயாதி நா5வைக நிைல கB� 9,ப�திர� வைகயாதைல��, 

அைவ அ<பவ�தி. /ல,ப�மா.ைற�� அறிவி�கி�ற�. மிக மிக அ�ைமயான 

அMபவ 45. 

 

ப�-ன�தா% பா-ய 'மாயந�ேடாைர' 'ெசா�கி� டரமைன' எ�ற பாட5க& 

இர�� இதி5 கல*�&ளைம யி� 'நி�ைட விள�க� நிகழி�பா ென�ைட��' 

எ�: 4G:தியி6&ள ெவபாவி5 (றி�க,ெப.:&ள�. அC வி�பாட5கைள 

நீ�கி இ�ப�தா: பாட5கேள இ,பதி,பி5 தர,ப��&ளன. 

 

படாரசா�திர 45களி� க��ைத� ெதாிவி�க வ*த அபி��த% ஒ�வ% இCவி� 

45கைள,ப.றி, 

 

 ேபா�ெகா� வர0� /ாித6N ெசறி0� 

         ெபா�திய மல,பிணி கர,/� 

 ேபா%�ெக8 மாைய, /ண%ெவா� க�ம, 

         ெபா�பைட வGைம�� நீ��, 

 ெபா�னிக ாிதழி ய*ெதாைட, /னித� 

          ெபால>கழ5 த�ைன�� தைன�� 
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 /க6ற� கா�ட5 உபாய நி�ைடயதா�; 

          ேபா.றிேயா> ெகாளிதைழ ந�ப� 

 �திதைன யா- யவன- நண � 

          Oயசி* தைனயைத� =றி3 

 +டாிய ஞான3 ெசய5பல /கற5 

          +��கமி5 நி�ைடயி� விள�க�. 

 

எ�: (றி��&ளா%. 

 

இ�தைகய இ� 45கB�(� வழ�க�ேபால உைர எ8தி ெவளி,ப���� வண� 

அவி3சி�ன பர�பைரயாக வ�� ஞான ஆதீன�� இ�ப�ெதா�றாவ� 

(�மகாச*நிதான� � - ல - � +,பிரமணிய ேதசிக பரமாசாாிய +வாமிக& 

அவ%க& தி�வ�ளாைண உதவினா%க&. (�மகாச*நிதான� அவ%க& � 

நமசிவாய$%�திகளி� அ�&வழி நட,பவ%க& ; $3சி6� ேப3சி6� (�நாத� 

தி�வ�& (-ெகா-�� க,ெப.றவ%க& : ஆதG� அவ%கBைடய அ�& 

ேநா�ேக அ-ேய.( இ*த ஆ.றைல உதவிய�. 

 

இ�மல% (ேராதி ஆ� /ர�டாசி�தி>க& விசயதசமி விழாமலராக� 

தி�ெவெண? ந5Pாி5 ேகாயி5 ெகா� எ8*த�ளியி��(� � 

ெம?கடேதவநாயனா% தி�வ-� க சா�த,ெப:கிற�. /�ைமநல� (�றாத 

தி�வ-�( அணிெச?வதா5 இ�மல�� வாடாம5 மண� (�றாம5, � - ல - � 

(�மகாச*நிதான� அவ%க& /கQ ேபால எ>(� எ�:� மண� பர,பி 

மகிழ3ெச?��. சிவாMபவ3 ெச5வ% க& இ�மலைர� தி�வ��பிரசாதமாக ஏ.:3 

சி*தி��� ெதளி*� ேபாி�ப� எ?�வா%களாக. 

 

தி�வாவ��ைற)          இ>ஙன�, 

10- 10 - 64.          ஆதீன மகாவி��வா�. 

         ச. தடபாணி ேதசிக%. 

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

����லாசிாிய� வரலா�லாசிாிய� வரலா�லாசிாிய� வரலா�லாசிாிய� வரலா�    

 

� அ�பலவாண ேதசிக% தி�விைடம�Oாிேல பர�பைர3 ைசவ ேவளாள% மரபிேல 

ேதா�றியவ%. இவ% த� சி:பிராய�திேலேய தி�வாவ��ைற,பதிைய அைட*�, 

ஞானாசாாியைர அ���� �ற0நிைல ெப.:� ெதா� Rெடா8கியவ%. 
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இவ�ைடய சிவஞான அ<Rதிநிைலைய அறி*ேத தம�(,பி� சி�தா*த 

ஞாேனாபேதச� ெச?� வ�மா: பரமாசாாியராக � பNசா�கர ேதசிகரா5 நியமி� 

த�ள, ெப.றவ%. இவ��( 9�/ சிவஞாேனாபேதச� ெப.:3 சிவான*த 

நி�ைடயிேல இ�*�வ*த மைறஞான ேதசிக% தி�வாவ��ைறயிேல ஒ� 

ைதமாத��3 +வாதி நாளி5 சிவபாிRரணமாயின%. அ*த ஞான சமாதியி5 இவ% 

தி��ேகாயி5 அைம��3 சிவG>க, பிரதி�ைட ெச?� (�பாபிேஷக� 9தGயன 

இய.றி, நாேடா:� Rசி�� வழி ப�� வ�வாராயின%. த�ைம அைட*த 

ப�(வ%கB�(� (�மாபிேல ெப.ற சிவஞானேபாத�, சிவஞானசி�தியா%. 

சிவ,பிரகாச� 9தGய 45கைள, ேபாதி��3 சிவஞாேனாப ேதச� ெச?� 

விள>கின%. 

 

சி�தா*த சா�திர>களி5 அ>க>ேக இைலமைற கா? ேபா5 மைற*� கிட*த 

அ��ெபா�&கைளெய5லா� எளி திேல மாணவ% அறி*� உண%*� உ?யேவ�� 

எ�ற தி�0ள� உைடயரா?� தம� சிவா<பவ9� �ைண ெச?ய அவ.றி� 

சாரமாக, பல 45கைள இய.றிய�ளின%. அைவ வ�மா: : தசகாாிய�, ச�மா%�க 

சி�தியா%, சிவா3சிரம� ெதளி0, சி�தா*த, பஃெறாைட , சி�தா*த சிகாமணி , 

உபாயநி�ைட ெவபா , நி�ைட விள�க�, உபேதசெவபா, அதிசயமாைல, 

நம3சிவாயமாைல எ�<� ப�� 45களா�. 

 

ஒ� சமய� ைவணவ, பிராமண% ஒ�வ% ஞானேதசிக ராகிய அ�பலவாணேதசிகைர3 

சரணாக வ*� அைட*தா%; உபேதச� ெபற வி��பினா%. ஞானாசாாிய% க5வி அறி0 

ஒ8�க>களி5 சிற*த அவைர ந�( ேசாதி�� அறி*� ைசவ ச�னியாச9�, ைந�-க 

நி%வாண தீ�ைச�� ெச?�, சிவஞாேனாபேதச9� ெச?த�ளின%. பி�/, ெம?கட 

45கைள�� தா� அ�ளிய தசகாாிய� 9தGய 45கைள�� உபேதசி�தன%. 

அவ��(� தீ�சாநாமமாக 'உல(ைடய நாயனா% ' என, ெபய% ெகா��தா%. 

உல(ைடய நாயனா% சிவஞாேனாபேதச� ெப.:, ந5ல சிவா<Rதி உைடயவ% 

ஆனா%. பி�/, ைசவசி�தா*த சா�திர� க����கைள உ&ளட�கி� 

ேதா�திரவ-வமாக� த� ஞானாசிாிய%மீ� ப��� தி�வி��த>கைள இய.றின%. 

அ� உல(ைடய நாயனா% தி�வி��த>க&' என, ெபய%ெப.: விள>(வ தாயி.:. 

உல(ைடய நாயனா% கழிெந-5 என0� இ� வழ>க,ெப:�. 

 

உல(ைடய நாயனா% ெச?த�ளிய தி�வி��த>களி5 9த.பா�� மலெம<� 

தட�தி5 க�மேச தக�தி� எ�: ெதாட>(கிற�. 



7 

 

 

9*�மா கம�ைத அ���ைற யண5 ெமாழிெபய%� �ைர�த 45 9தலா 

        9த5வழி சா%பா $�: 4. க���� 9ைறெதாி யாமேல க�தி 

ந*தேவ ெய8�� உைரதைன� (�வா? நா-ய (ரவைர ந�பி 

        ந.கதி யைடயா உயி%கB� கிர>கி ந.கதி ெகா��திட ேவ-3 

சி*தைன யா�கி, பதிப+ பாச� ெதாி*திட லளிதமா 0ைர��� 

        தி�வ- நீழ5 ம�விட ைவ�த ேதசிக சிகாமணி நீ கா 

ஐ*தைல அரவி� ந-�தமா5 ஈைர* தாதிய பிறவிேநா? தவி%�த 

        ஆவ� �ைறைச அ�பல வாணா அ-யவ%� க�Bமா நிதிேய. 

 

எ�ப� இ:தி� தி�வி��த�. 

 

� பNசா�கர ேதசிக பரமாசாாிய%பா5 சிவஞாேனாப ேதச9�, சி�தா*த 

சா�திர>கB� ஞானாசிாிய�த�ைம�� � அ�பலவாண ேதசிக�ட� ெப.:3 

ச>காபிேடக9� ெச?� ெகா�, தி�வாவ��ைறயிேல சிவான*தநி�ைடயி 

G�*� சிவா<Rதியி5 உைற�த � த�சிணா$%�தி ேதசிக% தசகாாிய�, உபேதச, 

பஃெறாைட எ�<� இ� ஞான 45கைள�� அ�ளி3ெச?தா%. 

 

� அ�பலவாணேதசிகாிட�திேல ஞான தீ�ைச�� சிவ ஞாேனாபேதச9� ெப.:3 

சிற*த சிவ/ர� - ெபாியபி&ைள எ�பவ% தம� ஞானாசிாிய% மீ� ேதா�திர, 

பாட5களாக, ப��� தி�ெவபா�கைள, பா-ய�ளின%. அைவ சிவ/ர� 

ெபாியபி&ைள பாட5க& என வழ>க,ப��. 'அ*த மல� த��வித�' என� 

ெதாட>(வ� 9த5 தி�ெவபா. 

 

 ஆதிேய ெத� �ைறைச ய�பலவா ணாெவைன நீ 

  ேபதமற� =- நி�ற ெப.றிதைன - ஓதில� சா�கிரா 

 தீத* த�மா�ம லாபமி�ப� 

  ஆ�( சிவ ேபாகெமன லா�. 

 

எ�ற தி�ெவபாவா5 ஆசாாிய% தம�(3 ெச?த�ளிய பரேமாபகார3 ெசயைல 

விள�(கி�றா%. 

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

சிவமய� 
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��மர� வா�����மர� வா�����மர� வா�����மர� வா���    

 

 கயிலாய பர�பைரயி. சிவஞான ேபாதெநறி கா��� ெவெண? 

  பயி5 வா?ைம ெம?கடா� ச*ததி�ேகா% ெம?Nஞான பா< வாகி� 

 (யிலா�� ெபாழி.றி�வாவ��ைறவாQ (�நம3சி வாய ேதவ� 

  சயிலாதி மர/ைடேயா� தி�மர/ நீWழி தைழக மாேதா. 

           - � மாதவ3சிவஞானேயாகிக&. 

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

உ 

சிவமய� 

1. 1. 1. 1. � அ�பலவா� அ�பலவா� அ�பலவா� அ�பலவாணேதசிக� அ�ளி�ெச!த உபாயநி$ைட ெவ&பாணேதசிக� அ�ளி�ெச!த உபாயநி$ைட ெவ&பாணேதசிக� அ�ளி�ெச!த உபாயநி$ைட ெவ&பாணேதசிக� அ�ளி�ெச!த உபாயநி$ைட ெவ&பா    

 

 க.:டல. ேற�யிைர� கட�&ெகா ேடயரைன, 

 ெப.றனெம? ய�பலவாண� ெப�ைம - �.ற நல, 

 பபா வ� �ைற3சீ% ப�<� உபாய நி�ைட 

 ெவபா 0ைரைய வி��பி.         1 

 

இCெவபா. இ*4ைல� க.றத� பய� இ�ெவ�பைத உண%��கிற�. 

 

இத�ெபா�& : ச�தியேம வ-வான அ�பலவாண ேதசிக (�நாத� எ5லா, 

ெப�ைமகB� ஒ�ேசர வா?�க,ெப. ற�� ந�ைம,ப/களைன��� ெசறி*த�� 

ஆன தி�வா வ� �ைறயின� ெப�ைமைய விள�(வதாய உபாயநி�ைட 

ெவபாவாகிய ஆசாாிய வசன�ைத வி��பி, ப-��� ேதகாபிமான� ெக��, 

ஆ�மாைவ�தாிசி��, சிவன�ைள� க�, சிவெப�மாைனேய அைட*ேத� 

எ�றவா:. 

 

உபாயநி�ைட ெவபாைவ வி��பி, ப-��, மாயா காாியமான /ற,ப.: நீ>கி, 

சிவன�ளா5 சிவைன,ெப.ேற� எ�ப� க���. 

 

இதனா5 ஆசிாிய வண�க9�, உபேதச3 சிற,/� அத� பய<� உைர�க,ெப.றன. 

ஆசிாிய% அ�பலவாண ேதசிக%. ஆசாாியேன கட0ளாதG� அவ� வண�க� 

க��தேல வாQ�தாயி.: எ�: மாணவக� க�தி�=றிய� இ*த3 ெச?�& எ�க. 
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சி��� சட9மாகிய உலக, ெபா�&களி5 சடமாயின அநி�தமாதG� அைவ 

ெபா?யா?�ெகட3 சி�தா�&ள உயி �� இைறவ<ேம நி�தமா? எ�:9&ளன. 

அவ.:&B� ஆசாாியனாகிய அ�பலவாண� சிவேம ஆதG� எ�:� நிைல�த 

சி�தாயினா� எ�பைத உண%�த 'ெம? அ�பல வாண�' எ�றா%. 

 

அ�பலவாண� - சி.ற�பல���, அரச�பலமாகிய தி� வாவ��ைற�கE� ஒ,ப 

வாQகி�றவனாகிய ஞானமா நடராச,ெப�மா� தி�நாமேம தம�( நாமமாக,ெப.ற 

(� நாத�. அ�பல� - பல%=-� ெதளி�� ெவளி. வாண� : வாQந� எ�பத� 

மXஉ. 

 

ெப�ைம�.ற ஆவ� �ைற, நல,ப/ ஆவ��ைற என இைய�க. ெப�ைம 

ேவ.றிட>கB�( அைமயாத சி�தி� தலமாகிற தனி3சிற,/. நவேகா- சி�த%க& 

வாQகி�ற ெப�ைம�ைடய� எ�பதா�. 

 

நல,ப/ - இ�ைம வாQவி.( இ�றியைமயாத வய5 வள�, நீ%வள�, 

ேசாைலவள�, சாைலவள� 9தGயன0�, ம:ைம வாQவி.( இ�றியைமயாத 

ேயாகவள�, ஞானவள� 9தGயன0� ஆகிய நல,ப/க&. 

 

ஆவ� �ைற - ப+��வ நீ�க� ெச?� சிவ��வ விள� க*த�� இட�. இ*45 ஆவ� 

�ைறெய�<� சி�தி� தல� தி� சிற,ைபேய விள�(வதாகG� சீ% ப�<� உைர' 

ெய�றா%. ப�<த5 - பலகா.ெசா5G விள�(த5. 

 

உபாய� - இல�ைக அைடவத.(ாிய ெசா56�, ெசய6�, பிற சாதன>கBமாகிய 

வழிக&. இல�( - சிவ,ேப:. அத. (ாிய உபாய� /ற,ப.ற.:� த�ைன�க� , 

அ�Bதவ, அவேன தாேனயாக நி.பதாகிய சாதக நிைல. 

 

ஆசாாிய வசனமாதG� அதைன உைரெய�ற�. இ� ஏைனயவ.ைற,ேபால 

4ல�:, உபேதசெமாழி எ�ற சிற, /ைர�தவாறா�. 

 

க.ற5 - பயி6த5. அ� கடைம�காக� க.ற6�, ேதைவ� காக� க.ற6�, இ�ேவ 

நம�( உ:தி பய,பதா� என உைம�ண%*� வி��பி� க.ற6� என, 

பலதிற,ப��. இ� $�றாவதா� எ�பா% வி��பி�க.:' எ�றா%. 
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க5வியி� பய� உைம உண%த5. உைம�ண%த லாவ� காண,ப�கிற 

உலக9�, அதைன� �?�க�கிைட�த உட6� மாையயி� காாியமாதG� 

நிைலய.றன எ�: அறி த5. அ>ஙன� உண%*த0ட�, ேதகேம நா� எ�றி�*த 

அ��விதநிைல அக6�. இ�ளக.சி�� ஒளி,ேப:� ெபா�& /ல,பா�� 

9�பி�னாக அ�றி ஒ�>( நிகQத5 ேபால� த�ைன அ-ைமயாக உண%த6�, 

தைலவ� அ�B� தைலவைன அைடத6� ஒ�>( நிக8� எ�பா% 'உட5 அ.: 

உயிைர� க� அ�& ெகா�, அரைன, ெப.றன�' எ�ற�ளினா%. 

 

இ�தி�,பாட5 அைளமறிபா,/, ெபா�&ேகா&. 

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

�'�'�'�'    

 

 ெதா*தி�த காய* ெதாைலவத.( 9�<யிைர3 

 சி*தி�தா%� க�ேறா திடமா(� - ச*தி�த 

 ேதாேலா ெவ6�ேபா ெதா(�ததைச தாேனாெவ�(:) 

 ஆேலாசி� தா%�கறிேவ யா�.         1 

 

இCெவபா, சாதன� உ&ளேபாேத சா�திய�ைத எ?�க எ�கி�ற�. 

 

இ - & : மாைய க�ம>களா5 =�ட,ெப.ற இC0ட ல� அழிவத.( 9�ேப 

ஆ�மாைவ,ப.றி ஆரா?*தவ% க�க�ேறா உ:தி�டா(�; அ>ஙனம�றி� 

=-ய இ� ேதாேலா எ6�ேபா ெதா(��ைவ�த தைச நாேரா எ�: ஆ?வா%�( 

அறி0 ஆேம எ�றவா:. 

 

எ��த இC0ட5 அழிவத.(9� இC0டைல இடமாக� ெகா� உைற*� 

விைன,ேபாக>கைள� �?�(� உயிைர, ப.றி3 சி*தி�கேவ உைம ஞான� 

உடா�. அ>ஙன ம�றி நா-ேயா எ�ேபா நர�/ சீ�ேகாைழேயா எ�: 

ஆரா?வா%�( உைம அறி0 உடாகாெத�ப� க���. 

 

இ�தி�,பாட5 , நானா%? எ� உ&ளமா% ? ஞான>க& ஆ%? எ�ைன யாரறிவா%? 

எ�: உயிைர,ப.றி3 சி*தி�க ேவ-யி��க . அவ.ைற வி�� உமி(�தி� 
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ைகயிைள,பா% ேபால, நர�ேபா ேதாேலா எ�றாரா?த5 பயன.ற ெச?ைக யா� 

எ�ப� அறிவி�கி�ற�. 

 

ெதா*தி�த காய� - விைன Mக%3சி�காக3 ேச%�க,ெப.ற இC0ட5. ெதா*த� - 

விைன�க��. காய� - உட5. ெதாைலத லாவ� விைன Mக%*� தீ%*த பிற( அழி*� 

ேவறாத5;  அஃதாவ� விைன,ேபாக�தி.காக, /ண%�க,ெப.ற இC 0ட5 

உ&ளேபாேத எ�பதா�. 

 

சி*தி�த5 - ஆரா?த5. இC0டைல உயி% Y�ேபெற?த இைறவன�ளிய 

சாதனமாக� க�தா�. ேதாெல�:� நர� ெப�:� சீெழ�:� உவ%,ெபா�ேற 

(றியாக�ெகா� இழி�ெதEவா%�( நிைலயாைம ஞான� ஒ�ேற ேந%வ தா�; 

உைமஞான� உதியாதா� எ�பா�� உள%. 

 

ஓகார>க& வினா,ெபா�ளி5 வ*தன. ஐய,ெபா�ளி5 வ*தன0மா�. 'நா-ேயா 

எ�ேபா ' எ�<� சிவஞானேபாத ெவபாவி.(3 சிவஞான+வாமிக&, த�ைம 

அறி�மா: உண%�� 9க�தாேன தைலவைன அறி*தபி� அறிய,ப�வ தாகிய தம� 

அறி0 ெகா� தைலவைன அறி�மா: யாைட ய� என ம:�� வG�:�த 

ப(தி�& த�ைன அறி�மா: ஒ�றைன�� உண%�திய�ளியவா: காக. 

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

 

 அ>க�ைத ேநா�கி ய��ததைச ேதாெல6�பா� 

 ப>க�ைத� தீெத�ன, பா%,பாேர5 - ச>க�ைத 

 அ.றாேர Rரணமா யானவர� தாBணர, 

 ெப.றாேர யி5ைல, பிற,/.         2 

 

இCெவபா . அர� த�னாேல த�ைன�� க� தைம� காண6.றா% எ?�� 

பய� உண%��கி�ற�. 

 

இ - & : எ��த இC0ட�ைப ஆ?*�, இC0ட�ைப ய���&ள தைச ேதா5 எ6�/ 

9தலான இழி*தவ.ைற� தீெத�: அறிவாராயி� அவ%க& ச*ேதகம.றவ% ஆவ%; 

அவ%கேள எ>(� நிைற*த பாிRரண��வமான சிவன�ைள அறி*த<பவி�(� 

இய5பின%; அவ%கB�(, பிற,பி5ைல எ�றவா:. 
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உட�ைப ஆரா?*�, இC0ட�/ ச,த தா��களா5 ஆன� எ�:ண%*தவ%கேள 

ச>கம.றவ%க&; அவ%கேள சிவன�ைள, ெப.றவ%க&. அவ%கB�ேக 

விைனவய�தா� வ�� பிறவி இ5ைல எ�ப� க���. 

 

அ>க� - உட5 . அ>க�ைத ேநா�(தலாவ� மாயாகாாி யமா? விைனவய�தா� 

வ*த� எ�:�, விைன,ேபாக>கழி*த வழி உயி% அதைனவி�� நீ>(� எ�:�, 

இ� உயிேரா� அந*நியமாக ஒ�றி நி.றG� நா� எ�ற வாசக�தி.( வா3சியமா? 

நி.பி<� என�ட5 எ�றG� ேவேற எ�:� அறித5. 

 

உட5 - உ:,பியா?, தைச 9தலான ஏ8வைக� தா�� க& அ��� விள>(தG� 

அ��த தைச ேதா5 எ6�பா� ப>க�' எ�றா%. ப>க� - இழி0. இழி0 த�� 

உ:,ைப, ப>க� எ�ற� காரண�ைத� காாியமாக உபசாி�ததா�. 

 

தீ� எ�ன,பா%�தலாவ� நிைலய.ற�, விைன,ேபாக� கழி*தவழி அ8கிய 

கனிேபால0�, வா-ய மல%ேபால0� ெக�வ� எ�:ண%த5. பா%,பாேர5 எ�ற� 

பா%�(� உைமயறி0 ஒ�சில%�ேக சிவன�ளா. சி�தி�(� எ�ற அ�ைம உணர 

நி�ற�. 

 

ச>க� . ச*ேதக�. ச>ைக ச>க� எ�பன ஒ�ெபா�� கிளவிக&. 

 

எ>(� நிைற*த ெபா�& தாேன சிவமாகG� Rரணேம யான அர�' எ�றா%. தா& 

எ�ற� தி�வ�ைள. உணர, ெப:த5 தி�வ- ஞான�ைத, ெப:த5. 

 

பா%,பாேர5 அவ% ச>க�ைத அ.றா%; அவ% தா& உண ர,ெப.றா%; அவ%�(, 

பிற,பி5ைல என3 சில ெசா.க& வ� வி�� 9-�க. 

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

 

 கெண�:� $�ெக�:> காெத�:� நி�றத< 

 எெணா�றி நி�ற> கிைசயாவா� - கெணா�றி 

 ேநா�(வேத யாவிெயன Mணறிவா ெலCவிட��� 

 ஆ�(வேத யாவி� கணி.         3 
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இCெவபா, உயி�� உயி��( அணி�� இ�ெவ�கி�ற�. 

 

இ-& : க கா� $�( என உ:,பி� =�டமா? நி�ற உட5 எண��, 

ெபா�*தி நி�றறியாத சடமா�; கேணா� ேவறி�றி� கல*� நி�: 

ெபா�ைள�ண�வேத உயிரா� எ�: M�பமான ஞான�தா5 எ>(� அCவறி0 

பர*தி�,பைத அறிவேத உயி��( அழகா� எ�றவா:. 

 

உ:,பி� =�டமா? உ:,பியா? நி�ற0ட5 எ ண�ேதா� ஒ�றி நி�: 

உண�� ஆ.றG5லாத சடமா�. ஆைகயாேல காE� கேணா� ஒ�றி நி�: 

அறிவ� எ�ேவா அ�ேவ உயி% என0�, M�பஞானமா? எ>(� பரவி நிைற*� 

விள>(வேத உயி��( அணியா� என0� உண%க எ�ப� க���. 

 

காE� கE�(� கா��� உளேம உயி% எ�பைத� 'க ஒ�றி நி�: 

ேநா�(வேத ஆவி' எ�பதா5 உண%� தியவா:. இ>ஙன� உண%த5 M�பமான� 

எ�பா% M ணறிவா5' எ�ற�ளினா%. ஏகேதச ஞானமாக அ�றி எ>(� பர*த 

ஞானமாக எEவ� உயி��( அணி எ�பதா�. 

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

 

 கேண ெயா�ெபா�ைள� காணி5 கல*ெதா�றா? 

 எEவா� த�ைன யிழ*த�வா� - கணினா5 

 RE ெமா�வைனேய Rணி னவனாக� 

 காE� ெபாறியா(> க.         4 

 

இCெவபா . க பத பதா%�த>கைள ேநா�(� ெபா8� அைவயா? ெபா�ளா? 

எEபவைன இழ*� நி.(� ; அ�கணாேல பர�ைத ேநா�கி� க அ�வா(� 

எ�ப� உண%�� கி�ற�. 

 

இ-& : உலகி5 இ� கட� இ� பட� என, ெபா�& கைள, ேபாதி�� 

உண�>கேண ஒ� ெபா�ைள உண�> கால�� அ,ெபா�ேளா� கல*�, 

ேவறி�றி, அ�ேவயா? உண�� க��தாவாகிய ஆ�மாைவ வி��� காண,ப� 
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ெபா�ளாேய நி.(�; அ�கணினா5, காண�த�க ஒ�வ ைன� காணி� 

அவேனயாக , க க�விமா�திரமா? நி.(� எ�றவா:. 

 

கணா5 ஒ� ெபா�ைள� காE� ேபா�, அ�க கா பாைனவி��� 

காண,ப�ெபா�ேளயா? நி.(� அ�கணினாேலேய பர�ெபா�ைள� காணி� 

அவேனயாகி , க க�வி மா�திரமா?3 சடமா? உபகார,ப��. அத.( ஒ� 

9த�ைம யி�: எ�பதா�. 

 

ஒ� ெபா�& - மாயா காாியமா? அறிய,ப�� மா� மைன 9தலாயினவ.:& ஒ� 

ெபா�&. கல*� - காE>கE�, காண,ப�� ெபா�Bமாகிய இர�� 

பிாிவி�றி ஒ�றா?� கல*�; அதாவ� க�வியாத.ற�ைம ஒழி*� காண,ப� 

ெபா�ேளயா? எ�பதா�. 

 

எEவா� - கணாகிய க�விைய� ெகா� உலகிய. ெபா�&கைள 

உ.றறிபவனாகிய ஆ�மா. இழ*� அ�வா�. காபாைன வி��� காண,ப� 

ெபா�ளாேய நி.(ெம�ப�. 

கE�( அணிகலமா?, Rண�த�க� பர�ெபா�ளா தG�, அதைன, RE� 

ஓ�வ�' எ�றா%. ஒ�வ� எ�ற� ஒ,ப.றவ� எ�ப�. 

 

அவ� ஆக - அ,பர�ெபா�ேள தானாக,ெப.:. அதா வ� காபா� காண,ப� 

ெபா�ேளயாக எ�றதா�. அவேன தாேனயா? எ�றவா:. 

 

க காE� ெபாறியா(� எ�ற� காண,ப� ெபா� ளாேய காபாைன 

மற*தி�*த க, காபா� கா�சி, ெபா�ளாக� தா� க�விமா�திரமா? நி.(� 

எ�றவா:. 

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

 

 ஊ< 9யி� ெமா�>ெகா,ப நி.பி<� 

 ஊ<யிைர ேநா�கா ெவா8>க�ேறா - ஊைன� 

 (றி�தறிைவ ேநா�கி� (றியா வறிவா5 

 பறி�ெதறிவ த�ேறா பய�.         5 
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இCெவபா . க�விைய� ெகா� காாிய�ைத3 சாதி,பேத பய� எ�கி�ற�. 

 

இ - & : உட6� உயி�� ஒ�ேசர� கல*தி�,பி<�, உட5 உயிைர அறியா� ; அ� 

9ைறய�ேறா ? அ�ேபால உடைல� தா��விகெமன�க�, அறி0 வ-வாகிய 

உயிைர உண%*�, கட*த ேபரறிவா5 உட6�(� உயி��(9&ள 

உறைவ�கைள*� பிறவிைய எறிவத�ேறா உடெல��தத� பயனாவ� எ�றவா:. 

 

உட5 உயிைர அறியாவா: ேபால, உயி% உடைல3 சட� என0�, க�விெயன0� 

க� கழி��, ேபரறிவா? நி.பேத பிற*தத� பய� எ�ப� க���. 

 

ஊ� - உட5 : க�வியா(ெபய% . விைன,ேபாக� கழி� மள0� உட6� உயி�� 

ஒ�திய>கG� 'ஊ<� உயி�� ஒ�>ெகா,ப நி.பி<�' எ�ற�ளிய�. 

 

ஊ� சடமாதG� சி�தாகிய உயிைர அறியா�. அ� ேபால உண%�த உண�� 

அறிவாகிய ஆ�மா, ேபரறிவாகிய சிவ�ைதயறி*� சிவேமயாக, உட5 

Yைன�கழிவி.காக0தவிய க�விெயன� க� கழி�த5 ேவ�� எ�பா% 

'ஊைன� (றி��, அறிைவ ேநா�கி' எ�றா%. 

 

(றியா அறிவா5 - இ�தைக�� இCவண�தெத�: +�- அறிய,படாத அறிவா5 

; அறிெவ�ற� ஈ�3 சிவ பர� ெபா�ைள. பரஞான�ைத எ�ற6மா�. 

 

பறி�� - விைன�(�காரணமான ப.:�கைள��, அதனா5 விைள�� பிறவிைய�� 

நீ�கி என3 ெசய,ப�ெபா�&வ�வி�க. பறி�� எ�<� ெசா5லா.றலா5 அைவ 

கைளகளாக� க�த, ெப.றன எ�பதா�. 

 

இ>ஙன� பரஞான�தா5 பரேம பா%��, பிறவிைய ய:,பேத ெப:� பய� 

எ�ப�ண%�திய� இ3ெச?�&. 

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

 உயி� 9ட6 ெமா�>ெகா,ப நி�றா>(() 

 உயி�டைல ேநா�கி �:மா5 - உயி%தா� 

 பி-�(>கா ெலா�றா?, பி-�(�பி� ேபா*� 

 வி��(>கா5 ேவறா? வி��.         6 
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இCெவபா , உயி�� உட6� ஒ�றா�� ேவறா�� இ��(� இய5ைப 

விள�(கிற�. 

 

இ-& : ஆ�மா0�, விைன�கீடாக�கிைட�த உட6� ஒ�>( இைய*� நி�:, 

அ>ஙனேம சி�தாகிய உயி% உட லாகிய தா��விக�ைத��, த��வ>கைள�� 

கடறி��; உயிரான� உடைல,ப.றி நி.(>கா5 ேவறி�றி ஒ�றா?, ப.றி 

நி.(�; அ>ஙனேம பிாி�� ேபா� ேவறாகிவி�� எ�றவா:. 

 

/ளிய>காயாக இ��(� ேபா� ஓ�� தைச�� ேவறாகா� ஒ�- ஒ�றா? நி�ற�. 

பழமான கால�� ஓ�� /ளி�� ேவறானா. ேபால, பிாி�� எ�பதா�. 

 

உடைல,ப.றி நி�: விைனகைள Mக��ேபா� உயி% உட ேலா� அந*நியமா? 

நி.(�. உடG� ேவறாக - த�ைன3 சி�தாக உண�� ேபா� உயி% உடG� 

ேவறாகேவ உண�� 

எ�பதா�. ஒ.:ைம நய�தி� ஒ�ெறன� ேதா�றி<�, ேவ.:ைம நய�தி� 

ேவேற�ட6யி% எ�பதா�. 

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

 

 அறிவா. பிறி� மறியாைம யா6� 

 ெசறிவா* த<�ெதசி�க� ேதாி� - பிறிவா� 

 மனமிைடய வா�ைக ம<வா> க�வி 

 த<மிைடய வாவி த(�.        7 

 

இCெவபா , உடைலயறிய0�, மன� உட.ப.ைற� �ற�க வ� உள>ெகா&ள 

உயி% பாிபாக,ப�தைல உண%��கிற�. 

 

இ - & : அறிவா5 நீ>க�த�க அறியாைமயா6� ெந�>கி�&ள உடைல�காண 

அதைன ஆராயி� மன� உட. ப.ைற� �ற�க, வா�ைக ம*திரமாகிய காரண சாீர� 

ெபா�*த, உயி% பாிபாக� எ?�� எ�றவா:. 
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அறி0 வ-வாகிய உயி��, அறியாைம�� ஒ�றா? உைற கி�ற உட5 எ�பா% 

'அறிவா5 பிறி�� அறியாைமயா6� ெசறிவா� த<' எ�றா%. ஒளி�� இ�B� 

ஒ�>( உைறயா வாக, அறிவா6� அறியாைமயா6� ெசறிவா� த< எ�ற� 

எ>ஙன� இைய�� எனி�, உட5 உயி% உைறத.(ாிய இட மாதலா<� உயி% 

உண%�த உண�� சி�தாதலா<� இவ. றி� இைய/ ெபா�*�வதா� எ�க. 

 

உயி��( அறி0 நி�தியமாதலா<�, அறி0 விள�க� ெபறேவ அறியாைம பிறித5 

இய5பாதலா<� 'பிறி�� அறி யாைமயா6�' என அறியாைமைய விேச-�ததா�. 

 

ெதசி�க - ெதாிாி�க எ�பத� சிைத0; காண அ5ல� அறிய எ�ப� ெபா�&. 

சி�த�� அயலா?� ெதசி�ததா�' (ெச?. 33) எ�பா% பி�<�. ஆவி, ெதசி�க� ேதாி� 

மன மிைடய, வா�ைக ம<வா� க�வி த< மிைடய�த(� என� ெகா� =�-, 

ெபா�& ெகா&க. 

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

 

 த�ைன�தா ென�னா� த(9டைல� தாென�பா� 

 பி�ன.றா. ெச�த பிணெம�பா� - 9�ன�தா5 

 ேச�-�( மாவி ெசய.ப�வ த>கெமன 

 நா��ைகயா லாவிெயன நா�.         8 

 

இCெவபா , உயிைர� தாிசி�(� 9ைற உண%��கி�ற�. 

 

இ - & : உயிராகிய த�ைன� தா� ' எ�: வியவகாி யா� ; இடமாக�த�க 

உடைலேய தா�' எ�பா� ; பி�/, உயி% உடைலவி��, பிாியி� அC0டைல3 

ெச�த பிண� எ�பா�; 9�ைனய விைனகளா5 இய>(� உயிரா5 ெசய. ப�வ� 

உட5 என உ:தி,ப�வதா5 ஆ�மாைவ உ&ள வா: அறிவாயாக எ�றவா:. 

 

உயிராகிய த�ைன� தா� எ�னா� ; உயி% த>(� (-லா கிய உடைலேய தா� 

எ�பா�; விைன� கழிவி�க உயி% அ.:,ேபானா5, உடைல, பிண� எ�பா� 

எ�:, தா�' எ�: உணர�தகாதைத உண%*த இழி0 /ல,ப��தியவா: காக. 
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9�னதா5 எ�ப� 9�ன�தா5 என விாி*த�. 9�ன� - பழவிைன; ஈ�, 

பிரார�த�ைத. ேச�-�(� - ெதாழி.ப��. உயி%க& விைன,ப�வ� பழவிைன 

காரணமாக ஆதG� இ>ஙன� =றிய�ளியதா�. ஆவி ேச�-�க அ>க� 

ெசய.ப�வ� என நா��ைகயா5 ஆவிேய தா� என நா�க எ�பதா�. 

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

 

 ம�0* த<வதைன ம.:யி%ேம5 ைவ�த5 

 ெதாி�� ெபா�ைள� ெதாிய� - ெதாியா� 

 த<வைன�� ேநா�கி� த(9யிேர தானா 

 விைனயைன�� நி.(� விைர*�.         9 

 

இCெவபா , சிவதாிசன� ெச?ய சிவேம தானா� எ�ப� உண%��கி�ற�. 

 

இ - & : ெபா�*திய இC0டைல உயிேரா� ெபா�*த ைவ�த - ஆராய,ப�� 

ெபா�ளாகிய சிவபர�ெபா�ைள� தாிசி�க , அ�னமய ேகாசமாகிய 

இ,ப�0டேலய�றி அறிய, படாதனவாகிய பிராணமய ேகாச� மேனாமய 

ேகாசமாதிய உட5கைள�� க� பாிபாக9.ற உயி% சிவேமயாக விள> (�; 

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

எ�றவா:. 

 

உடைல உயிேரா� =�-ய சிவ�ைத� தாிசி�க உயி��( உ&ள ஏைனய 

கN+க>கB� காண,ெப:�; உயி% சிவமா�; அ,ேபா� விைனக& அைன��� 

வில(� எ�ப� க���. 

 

பிரார�தக�ம, ெபாசி,பி.காக இC0ட5 இைறவனா5 ெகா��க,ெப.றதாதG� 

ம�0� த<' என,ெப.ற�. 

 

உடைல உயி%ேம5 ைவ�தலாவ� உயி��(� கN+கமாக உடைல, ெபா���த5. 

கN+க� - ச�ைட. ெபா�& - சிவ�. 
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ெதாியா�த< அைன��� எ�ற�. ப�,ெபா��டாக அறிய,படாதன0�, கல,பா� 

ேவறாக அறிய,படாதன0 மான த��வ தா��விக>களாலான உட5க&. 

 

சிவ�ைத ஆ�மாவா5 தாிசி��, பாவி�க அநாதியா?� =- நி�ற ெபா�விய5ைப� 

தா� வி�� நி.(மாதG� ெதாி�� ெபா�ைள� ெதாிய உயிேர தானா� ஏகனாகிய 

இைற பணி நி.(� நிைல�டா� எ�ப�. இதைன, 

 

 "கடைத ய�ற�: எனவி��� கடச�தா? 

 அடைன ஆ�மாவி5 ஆ?*�ணர, - படைண*த 

 ஊன�ைத� தா� வி�மா :�தமனி� ஒக�ட 

 சான�தா5 தீ%விட� ேபா5 தா�" 

 

எ�<� சிவஞானேபாத ெவபாவா� உண%க. 

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

 

 க�வி யைன�திைன�> காE> க�வி�(() 

 ஒ�வ னிவெனன0 ேமாரா - ம�0� 

 க�விேய தானா?� கல*ெதா�றா? நி.(� 

 ம�09யி%� (.றேதா% மா/.         10 

 

இCெவபா , உயிாி� இய5/ இ� எ�கி�ற�. 

 

இ - & : க�விகளாகிய மன� 9தGயவ.ைற��, க 9தGயவ.ைற�� இய�(� 

க�வியாக உயி%�( உயிராக இ�,பா� இவ� ஒ�வேன எ�: அறியாவா?, 

த�ேமா� ெபா�*திய க�விகேள தாமாக� ெகா� மய>கி அந*நிய மா? 

நி.(மி�ேவ உயி��(.றமா�சிைமயா� எ�றவா:. 

 

க�விகேளா� ஒ�றி� க�வியாேய நி.பத�றி, க�வி கைள� ெகா� காE� 

உயிராகிய த�ைன,ேபால, த�ைன� க�வியாக� ெகா� கா��வா� ஒ�வ� 

உள� எ�பைத அறியாைமேய உயிாினிய5 பா� எ�ப� க���. 

 

க�வி - அக9� /ற9மாகிய க�விக& ஒ�பைத��. காE� - த� க��தி� வண  



20 

 

� ெசய.ப����. க�வி எ�ற� ஈ� உயிைர. உயிேர க 9தலான க�விகைள 

மன�ெதா� ெபா�*தி நி�: இய�(கி�றைமயி� அ�0� இைறவனாகிய 

க��தாவானிய>(தலா� க�வி என,ப�ட�. 

 

ஒ�வ� எ�ற� இைறவைன. உட�/ 9தலானவ.ேறா� கல*� ஒ�றா?� த�ைன 

மற*� நி.ப� ேபால� த�ைன இய�(� தைலவைன�� மற*� இ��தேல உயிாி� 

இய5/ எ�றவா:. 

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

 

 /லமைன�� நி�: ெபா�*தி�ம. :�ைன� 

 திலமள0> காண� ெதாியா - மலமனேம 

 அ>கேம ெபா?யா யக�றேபா தாவிதா� 

 ச>கேம யாக� த(�.         11 

 

இCெவபா, மன�ைத விளி�� உைம உபேதசி�கிற�. 

 

இ - & : நீ ஐ�/ல�கேளா�� நிைல ெப.:, ெபா�*தி ��, உ�ைன எ&ளள0� 

அறியமா�டாத மல�தா� மைற,/ட மனேம ! எ��த0ட5 ெபா?யாக அழி*� 

ப�டேபா� உயிேர உன�(3 ச>கமாக�த(� எ�றவா:. 

 

உட.ப.: நீ>கிய ேபா� உயிேர உன�( உ.ற �ைண யாவ� எ�: மன�தி.( 

அறிவி�தவாறா�. /ல� - +ைவ, ஒளி, ஊ:, ஓைச, நா.ற� எ�ற விஷய>க&. மன� 

ெபாறிகேளா� =-, /ல�கைள Mக%*த�� மன� ெபாறிகைள இய�(� த�ைன 

அறியா� எ�றதா�. 

 

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

மய�க>க&. 

 

அ>க� - உட5. உட.ப.: நீ>கிய ேபா� உயிேரா� =டேவ-யவ� நீ எ�பா% 

அ>கேம ெபா?யா? அக�ற ேபா� ஆவிதா� ச>கேமயாக� த(�' எ�றா%. 

--------------- 
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 ஓ�- யறிைவ �:9டைல, ேபதெமன 

 வா�-யேப%� காவி வளமா(� - $�-�ைக 

 வி�தாரN ெச?� ெவ:� பிண�ைத� தானாக 

 ைவ�தா%� (யிேர� வ��.                 12 

 

இCெவபா . உட6� உயி�� ேவெறன உண%ேவா%�( ஞான9டா� 

எ�கி�ற�. 

 

இ-& : அறிைவ� ெகா� ஆரா?*�, விைன,ேபாக� தி.காக� கிைட�த 

இC0டைல உயிாி� ேவறான� எ�: உண%*�, அதைன� தவ�தா<� 

தியான�தா<� வா�-ய வ%க�ேக உயி% பாிபாக9.றதா(�; அ>ஙனம�றி� ைக 

கைள3 ேச%�� விாி���ெகா�, பிணமாகிய உடைல� தாென�: மய>கிய 

ேபா%க�( உயி% எ>கி�*� வ��? ஏ�வ��? எ�றவா:. 

 

உடG� உயி% ேவறான� எ�: உண%*தவ%கB�ேக ஞானவள� உடா�; 

உடைலேய நா� எ�: வாதி�(� ேதகா�ம வாதிகB�( உயி%வள� எ>கி�*� 

உடா�? உடாகா� எ�ப� க���. 

 

ஒ�- - ெச6�தி. உட6யி% ஒ�றியி��( நிைலயி5 ேவ: பிாி�தறித5 

அ�ைமயாகG� அறிைவ3 ெச6�திேய இத�: இத�: என� கழி�� உைம 

அறியேவ�தG� இ> Mன� =றினா%. +�-�ண%வதைன3 +�- அச�� எ�ன 

அறி*�, இனி�ள� சா�ேத கா என அறித6�, அ>ஙன� அறி*த நீ�� 

சா�த5ைல; ஆதலா5, அச�திைன,ப.றி நி�: உண%*த நீ ச�திைன,ப.றி நி�: 

உண%*� ெபா? நீ>( மா.ைற அறி*�?க என விள�கினா%க&. 

 

அறி0 - ஆ�மா . உயி% உண%�த உண�� சி�தாகG� அறி0 என,ப�ட�. 

 

வா��த5 - தவ�தா<� விரத>களா<� ெபாறி /ல� கைள ஒ��(த5 வாயிலாக 

உைம�ண%த5. 

 

ஆவிவளமாதலாவ� உைமஞான� விள>க,ெப:த5. நீ யா%? எ�: ஒ�வ� 

வினாயவழி ைகவிர5கைள விாி�� மா%ேபா� ைவ���ெகா� நா� தா� எ�: 
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ேதக�ைத3 +��தைல� ைக$�-, வி�தாரNெச?� ெவ:� பிண�ைத� 

தானாகைவ�த5' எ�றா%க&. 

 

உயி% ஏ� வ�� எனி<� உயி��( வள� ஏ�வ�� என�ெகா&க. இதனா5 

ேதேக*திாிய கரண>கைள� தாெனன மதியா� அவ.ைற� க�வியாக� ெகா� 

உண%0 வ-வா யி�*� இய�(� உயிைர நாென�:ண%க; அ,ேபா� இC 

0டேலா� =�-ய தைலவனிட� ப.:,பிற�(�. அ� உ?� ெநறியா� என உய�� 

உைமைய உபேதசி�தவா:. 

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

 

 மனவா�(� காய�ைத ம�னியபி� ன5லா5 

 தனிேய யறிய� தகாதா5 - மனவா�(� 

 காய��� ெக�டா� க�தியேதா% Rரணமா� 

 மாயேம யாவிெயன ம�.         13 

 

இCெவபா, உடG� ேவறாக உயிைர உண�மா: உண%��கி�ற�. 

 

இ-& : மன� வா�(� காய>கைள, ெபா�*திய பி� அ5ல� தனிேய உயிைர 

அறிய�தகா� ; ஆைகயா5, அைவ க�( எ�டாத உண%0 வ-வான நிைற*த 

ெபா�ளா� மாயேம உயி% எ�: எEக எ�றவா:. 

 

க�வி கரண>களி� ேச�ைடைய� ெகா� இவ.ைற இய�(� இயமானனாகிய 

உயி% உெட�: அறிய,ப�வ� அ�:. ஆகேவ, க�விகைள� �ைண�ெகா� 

அைவக�( எ�டாத ஆ�மா உடெல>(� நிைற*த ெபா�ளாக மாய� ேபா5 

மைறவாக இ��கிறெத�: உண%வாயாக எ�பதா�. 

 

நிைன,/�, ெசா56�, ெசய6� வாயிலாகேவ உயி% உைம அறிய,ப�தG� 

மன� வா�(� காய�ைத ம�னியபி� அ5லா5 தனிேய அறிய� தகா�' எ�றா%க&. 

 

அவ.றா� உயி% உைம அறிய,ப�வதாயி<� அைவ சடமாதG� சி�தாகிய 

இதைன உணரமா�டா எ�பா% எ�டா த� எ�றா%க&. 

 



23 

 

அள0�ப�டதான உடG� அள0 நிைற*�&ள� உயி% எ�பா% Rரணமா� உயி%' 

எ�றா%க&.  ஆயி<�, அ<மான அளைவயா� அறிய,ப�வத�றி ேவ: 

அளைவகளா� அறிய,படாைமயி� 'மாயேம ஆவி' எ�றா%க&. 

 

இ>ஙன� க�வி கரண>களான�றி உைம உணர இயலாத��, அைவக�( 

எ�டாத��, உடெல>(� Rரண மா? இ�,ப��, மாயமான�ேம உயிரா� 

எ�ப�ண%�த, ெப.ற�. 

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

 

 உைற�* த<வி 6ைற� 9யி%த� 

 நிைறைவ யறி*ெதா�கானி5லா - அைற�9ட5 

 ேச�ைடய5லா� ம.:யிாி� சீவகேம யி5ைலெயன� 

 கா��ைகயா லாவியிைல� கா.         14 

 

இCெவபா. ெசய5களைன��� உட.ேச�ைடேயய�றி உயிாி� சீவகம�: 

எ�<� பிற%=.ைற விள�(கிற�. 

 

இ - & : உலகி5 உைறகி�ற உட�பி5 த>கியி�� கி�ற உயி% த�<ைடய 

நிைறைவ� தா� ெதாி*� ஒ� கால� நி5லா; அ�றி�� ெசா5ல,ப�கி�ற 

உட�பி� ேச�ைடேய அ5லாம5, உயிாி� பிைழ,/ இ5ைலெய�: அறிவி�தலா5 

உயி% எ�ப� ஒ�: இ5ைல; இதைன ந�( ஆரா?*� பா% எ�றவா:. 

 

உட.ேச�ைடேய அ5லாம5 உயி��(, /ைடெபய%3சி யி�ைமயா5 ஆவி எ�ப� 

ஒ�றி5ைல எ�பாைர ேநா�கி, உைமைய உண%��வ� ேம5 வ�� ெவபா 

ஆதG�, இ� உடG5 உைற�� உயி% தா� உட5 98�� வியாபி� தி��தைல 

அறி*� ஒ�கா5 உடேலா� =-ேய நி5லாதா� எ�ப� உண%�தியவா:. 

 

த< - உட5. உட5 விைன,ேபாக>கைள� �?,பத. காக� த�த� கால எ5ைல 

வைரயி5 இC0லக�� உைறதலா5 "உைற�� உயி%' என,ப�ட�. 
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அ�த<ைவ இடமாக�ெகா� (ட��& விள�(, ேபால அறி0 வ-வா? ஆ�மா 

நிைற*� உைறதG� 'உைற�� உயி% த� நிைறைவ அறி*� ஒ�கா5 நி5லா' 

எ�றா%. 

 

காட6� ேக�ட6� 9தலான அறிெசய5கB�, உ ண5 உ��த5 9தலான 

/ற3ெசய5கB� உடG� /ைட ெபய%3சிேய ஆதG� அவ.ைற உட.ேச�ைட 

எ�றா%. 

 

சீவக� - உயிாி� இ�,/. உடG� /ைடெபய%3சிக& உயிாி� இ�,பா5 அ�:. 

ஆகேவ உயி% எ�ப� ஒ�றி5ைல எ�: பரப�க� =றியவாறா�. 

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

 

 சீவி�(> காய� ெசடமாமா5 சீவக�ைத 

 ஆவி�( ந�கா யைம,பத5லா5 - சீவி�(� 

 காயேம தானா?� க�தியவா ெற5லா� ெபா? 

 மாயேம ெய�ன மதி.         15 

 

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

எ�கிற�. 

 

இ - & : உயிைர� ெகா� பிைழ�(� உட5 சடமாத G�, இC0ட5 உயி��( 

இடமாவைத ந�றாக விள�(வ த5லாம5 உயிேரா� =- இய>(� உடைலேய 

தா� என� க�தி இ�*தெத5லா� ெபா?�� மாய9� ஆ� எ�: எEவாயாக 

எ�றவா:. 

 

இய>(� உட5 அறியாைம�ைடய� ஆதG�, உயி��( இடமாதைல ந�( 

ெபா�*�ேம அ5லாம5 உடேல தா� ஆகா�; அCவா: எEவ� ெபா?ைம�� 

மய�க உண% 0மா� எ�:, ஆவி இ5ைல எ�பாைர ம:��ைர�தவா:. 

 

சீவி�(� காய� - உயிேரா� =- இய>(� உட5. சட� - அறிவ.ற�. சீவக� - 

உயி��( இடமான�. அதாவ� உட5. அதைன ந�றாக அைம�தலாவ�, ேபாக 

Mக%3சி கழி�� வைர பிணி�� $,/� சா�கா�� ஆதிெபளதிகமாதியாய $வைக� 
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��ப>கB� இ5லாம5 பா�கா,ப�. ஒ�றான உடைல�� உயிைர�� ேவ: 

பிாி�� அறியமா�டா�, உடைலேய தா� 

எ�: உண%த5 ெபா?�� மய�க அறி0மா� எ�றதா�. 

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

 

 ஆவிெயன ேவேறா ெபா? யா�ைகேய தானாக 

 ேமவியேத ய�ேறா விள�/>கா5 - ஓவிய� ேபா5 

 நீ�கி� த<ைவ நிகழறிைவ, Rரணமா? 

 ஊ�(வேத யாவி� ெகா8>(.         16 

 

இCெவபா , ஆ�ைகேய தா� எ�பாைர ேநா�கி, உட5 ஓவிய� ேபா�ற�; 

அத�க நிக8� அறி0 ேபா�ற� ஆவி எ�: உயிாி� இய5/ உண%��கி�ற�. 

 

இ-& : உயி% எ�: ேவ: ஒ� ெபா�& உேடா ? நிைலயாைமைய�ைடய 

உடைலேய தாமாக, ெபா�*திய� அ�ேறா உயி% எ�ப�. ஆதலா5, உடைல 

ஓவிய� ேபா�ற� எ�: நீ�கி, அC0டG�க நிகQவதாகிய ஞான�ைத எ>(� 

நிர�பியதாக3 ெச6��வேத ஆவி�( ஒ8>கா� எ�றவா:. 

 

உயிெரன ஒ� ெபா�ளி5ைல; தா� எ�ப� உடைலேய எ�பாைர ம:��, உடைல 

ஓ% ஓவிய� ேபா�ற� எ�: உதறி�த&ளி, அத�க நிகQவதாகிய அறிைவ 

நிைற*த ெபா�ளாக3 ெச6��வேத உயி%கB�( 9ைறைமயா� எ�ப� க���. 

 

ஓவிய� - சி�திர�. சி�திர�ைத� காE�ேபா� அதனா5 அறிய,ப�கி�ற க��ைத� 

ெகா� , ஓவிய�ைத� க��ைத �ண%��� க�வியாக எEவ�ேபால, உடைல� 

க�வி யாக� ெகா� உயிைரேய தா� எ�: எEக எ�பதா�. 

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

 

 ஒ�றி� த<ைவ �:மதைன, ேபதெமன� 

 ெகா�:யிைர வா>க5 (ணமா(� - ந�றி தன�(() 

 உ.றா% தம�ேக �:�/�தி ெயாCவாம5 

 அ.றா% தம�ேகத மா�.         17 
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இCெவபா . உட6� உயி�� ேவேற எ�: உண%வேத 9ைற எ�கி�ற�. 

 

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

ேவறான� எ�: எணி, பிாி�� உயிைர� தனிேய உண%தேல (ணமா�; 

இ�தைகய அறி0 /ணிய�ைத, ெபா�*திய ேப��ேக உடாவ தா�; 

அ>ஙனம�றி, /ணியம.ற ேப��( விைளவ� ��பேமயா� எ�றவா:. 

 

உடைல இடமாக�ெகா� உைற�� உயிைர உடG� ேவெற�: உண%த5 

/ணிய9ைடயா%�ேக ெபா�*�வ தா�; அ�றி, பாவிக�( இ�தைகய உைம 

ேதா�றா தா�; அதனா5 விைளவ� மய�க உண%வாகிய ��பேமயா� எ�ப� 

க���. 

 

ஒ.:ைம நய�தா� ஒ�ெறன� ேதா�றG� 'த<ைவ ஒ�றி உ:மதைன' எ�றா%. 

 

ெகா�: - நீ�கி எ�<� அளவி. ெபா�& த*த�. அ>ஙேன வா>க5 எ�ப�� 

ேவறாக உண%த5 எ�<� ெபா�ளதா? நி�ற�. ஒCவாம5 - ெபா�*தாம5. 

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

 

 ேசாதி�த காய� �ட�க.றா5 ெதா5ைலமல� 

 ேசதி�த தா(ெமன3 ெச,/ 45 - ேபதி�த 

 ஆவிேய தானா யைட� மரன-�� 

 ேமவிேய நி.(� விைர*� .         18 

 

இCெவபா. உட.ெறாட�( அ.றேபா� மல நீ�க9�. சிவன�B� விைள�� 

எ�கி�ற�. 

 

இ - & : த��வ� =�ட� இ� எ�: ஆரா?*தறிய, ெப.ற உடG� ச�ப*த� 

நீ>கிய ேபா�, அநாதிேய ஆ� மாைவ,ப.றி நி.பதாகிய ஆணவமல� 

நீ�க,ெப.றதா� எ�: ஆகம>க& அறிவி�கி�றன; உடG� யா� ேவ: எ�: 

ேபதஞான9.ற உயிேர தானாக3 சிவ�ைத3 சா��; தி�வ�B� விைர*� உயிைர, 

ெபா�*�� எ�றவா:. 
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உயி% இC0டG� ேவறானவ� யா� எ�: உண%*த ேபாேத சாீரச�ப*த� நீ>(�; 

மல� நீ>(�; உயி% சிவ�ைத3 சா%*� சிவமா(�. தி�வ�& உயிைர3 சா�� 

எ�பதா�. 

ேசாதி�த5 - இ�வைர இC0டேல தாென�: மலமாைய கைள3 சா%*� 

அைவேயயா? இ�*த உயி%, அைவேய தான�ைமைய உண%த5. 

 

காய��ட�( - சாீர ச�ப*த�. விைனவய�தா5 இ*த உடேலா� உயி��( ஏ.ப�ட 

ெதாட%/. அஃத:தலாவ�. த��வXப தாிசன +�திகைள, ெப:த5. ஒளிவ�த6� 

இ�& ெக�த6� ஒ�>( நிக8மா:ேபால, த��வ>கைள� க� நா� த��வ 

தா��விக>க& அ5ேல� எ�ற உைம ஞான� உதி�க� தாேன மலபாிபாக� 

நிக8� ஆதG� 'ெதா5ைல மல� ேசதி�ததா(�' எ�ற�ளிய�. ெந56�( உமி�� 

நிகQ ெச�பினி. களி�/� ேபா5 அநாதிேய நிகQவ� 

ஆகG� ெதா5ைல மல�' எ�றதா�. 

 

ேசதி�த5 - ெவ��த5. ஈ� அறேவ நீ�(தல�:; அத� வG ஒ��(த5 எ�ற 

அளேவ ெகா&க. 45 - சிவ ெப�மா� அ�ளிய சிவாகம>களாகிய ைசவ 45க&. 

 

ஐ�/ல ேவடாி� அய%*� வள%*த உயி%, த�9த5 (�0மா?� தவ�தினி� 

உண%�த, /ல�=�டமாகிய உடைல வி��, ேவ.:3சா%/ தம�( இ�ைமயா� 

இைறவ� தி� வ-ையேய சா�மாதG� 'ேபதி�த ஆவிேய தானா? அரைன யைட�� 

அரன-�� விைர*� ஆ�மாைவ ேமவிேய நி.(�' எ�ற�ளியவா:. 

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

 

 அள*�டைல ேநா�கி யறிவி� வா� R�-, 

 பிள*ததைன யா>ேக பிாி�� - வள%*ததைன3 

 +�டா நிராமயமா?� ேதா�றாத வி�பமதா? 

 எ�டாத Rரணெம� ெற.         19 

 

இCெவபா , உடைல�� உயிைர�� சிவனாக� காEமா: இ� எ�கிற�. 
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இ - & : நம�(� கிைட�த உடைல� த��வ>களி� ேச%�ைகெய�: அளைவகளா5 

அள*தறி*�, அறி0 எ� <� வாைள� ெகா� பிள*� ஆ�மாவாகிய த�ைன 

அ, ெபா8ேத உடGனி�: ேவறாக, பிாி�தறி*� அC0யிாி <& உயிராக 

வள%*தி��கி�ற சிவபர�ெபா�ைள3 +� �ண%வா5 அறிய,படாத இ�பவ-வாக - 

எவ.றி.(� எ�டாத (ைறவிலா நிைறவாக எEக எ�றவா:. 

 

அளைவகளா� தா��விகமாகிய உடைல அள*தறி*�, ஞானவாளா5 த��வ 

தா��விக>கைள3 ேசதி��, அறி0 வ-வான த�ைன உடG� ேவறாக உண%*�, 

தன�(& வள%*த த.பர�ெபா�ளாகிய சிவ�ைத நி%�(ணமா? நிரா மயமா? 

இ�பமா? மன� வா�(கB�( எ�டாத பாிRரண மா? எEக எ�ப� க���. 

 

அளைவக&, கா�சி�� க�த6� 46� என $�: ஆகG�, அவ.ைற� ெகா� 

உட5 உயிாி� ேவறாய� எ�: உண%க எ�பா% . உடைல அள*� ேநா�கி' 

எ�றா%. 

 

அறி0 எ� வா& - ஞான� எ�: ெசா5ல,ப�� வா&. மாயாகாாியமாகிய உடைல, 

பிள�க ஞானவ-வான வாேள ஏ.ற� எ�பா% அறி0 எ� வா& R�-' எ�றா%. 

 

உடைல, பிள�தலாவ� ேவ: பிாி�� உண%த5. பிள*த த�ைன ஆ>ேக பிாி�� 

என, பிாி�க. த� எ�ற� ஆ� மாைவ. வள%*த த�ைன எ�ற� சிவ�ைத. 

 

+�ட,ப�கி�ற ெபா�&க& யா0� வ-0ைடயவா?� ேதா�றி அழிவதா? 

மாையயி� காாியமாயி��தG� இைறவ ைன3 +�டா நிராமயமா?' எ�றா%. 

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

 

 அறி� மறிேவ யறிவறிய நி.(� 

 ெபாறி�� ெபா�B� ெபா�*த3 - ெசறி�மர� 

 கா�-யவா ெற�ன� க�தி யறிவதைன 

 ஈ�-யவா ற�ேறா விய5/.                 20 

 

இCெவபா . அறி0 அறிய3 ேச%�த க�வி ெபாறி எ�: உண%க எ�ற�. 
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இ .& : த�ைன�� தைலவைன�� த��வ>கைள�� அறி�� அறிேவ, அறிைவ� 

�ைணயாக� ெகா� ெபா�& கைள அறிகி�ற ஐ�ெபாறிகB� அவ.றி� 

விஷய>களான ஐ�/ல�கB� பிாி,பி�றி ெபா�*தி3 ெசறி��. அதைன3 

சிவெப�மா� கா�-யவா: என�க�தி, சிவஞான�ைத3 ச�பாதி�தேல ஆ�மாவி� 

இய5பா� எ�றவா:. 

 

எ5லாவ.ைற�� அறி�� அறி0 வ-வான� உயிேர, அ� அ>ஙன� அறிய, ெபாறி 

/ல�கேளா� கல*� அ�வா? நி.(�. அதைன அ>ஙன� உணர� கா��� 

உபகார� ெச?தவ� அர� என எணி3 சிவஞான�ைத3 ேச%�தேல ஆ�மாவி� 

த�ைம எ�ப�. 

 

அறி0 அறிய நி.(� ெபாறி எ�ற� அறிைவ� �ைண யாக� ெகா� 

விஷய>கைள அறிய நி.(� க�விகளாகிய க, கா�, $�(, வா?, ெம? 

9தGயனவ.ைற . 

 

ெபாறிக& அறிவி� க�வியாக நி�: �ைண ெச?�ேம <� த�ைம�� 

ெபா�ைள�� தா� அறியா; அைவகB�(� கா�-ய� உயிராகிய உளேம; 

அC0யிராகிய அறிவி.(� கா�-யவ� அரேன என3 சிவஞான�ைத3 ேச%�க 

எ�பைத, பி� இர� அ-க& ெதாிவி�கி�றன. 

 

அறிவதைன Y�-யவா: அ�ேறா 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� 

ெக��க எ�க. 

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

 

 வா�(மன� காய ம�வா வறி0 ெபா? 

 யா�ைகயி�பா 6.ற> கக,ப�டா5 - நீ�கி� 

 ெதாிசி��� த�ைன� திகQபர�ேதா ெடா�றா?, 

 பாிசி�த ல�ேறா பய�.         21 

 

இCெவபா , உயி% உடெலா� =-ய த� பய� , உடெலா� =- உடலா? 

இராம5, பர�ேதா� ஒ�றி, பரமா? இ�,பேத எ�கி�ற�. 
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இ - & : வா�( , மன�, ெம?கB�( எ�டாத அறி0 வ-வாகிய ஆ�மா , ெபா?யான 

இC0டG�க அக,ப� ��ெகாடா5, உடைல�� உயிைர�� ேவறாக, பிாி�� 

உண%*� உயிராகிய த�ைன விள>(கிற பர�ெபா�ேளா� ஒ�றா? எணி, 

பாிசி,பேத பிற*தத� பயனா� எ - :. 

 

உயிைர உட�பி� ேவறாக�க� அைத, பரசிவ�ேதா� ஒ�றைவ��, சிவ�ைத� 

தீ-�ெகா� இ�,பத�ேறா பிற*தத� பய� எ�ப� க���. 

 

உயி% மன� வா�(�காய>களா� அறிய,படாத அ�வா யி��தG� வா�( 

மன�காய� ம�வா அறி0' என,ப�ட�. 

 

உட5, ெம? எ�ற உபசாரவழ�(ைடய ேத<� ேதா�றி நி�: 

அழிவெதா�றாதG� அதனிய5/ உண%�த, ெபா? யா�ைக' எ�றா%. 

 

அக,ப�டா5 எ�ற� பாச�ேதா� =-, பாசமா? சி� (டா5 எ�றவா:. 

 

உடலாகிய மாயாகாாிய�தினி�: உயிைர, பிாி�தலாகிய த��வ+�தி உடான 

கணேம ஆ�மXப ஆ�மதாிசன> கB� உட� சி�தி�தG� 'த�ைன நீ�கி� 

தாிசி��' என� 

(றி,பி�தா%. 

 

த�ைன�க� த��வ>களி� நீ>கிய உயி% +�திெப. வ3 சிவXப�, சிவதாிசன�, 

சிவேபாக� எ?�தG� ' பர� ேதா� ஒ�றா?, பாிசி�த5 அ�ேறா பய�' எ�றா%. 

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

 அறிவா5 பலகா6 மாரா?*� பா%��, 

 பிறிவா5 த<ைவ, பிாி��� - (றியா� 

 அறிேவா டறிவா யட>(வேத 9�தி 

 ெநறியா( ெம�ன நிைன.         22 

 

இCெவபா , 9�திெநறி இ�ன� எ�: ெமாழிகி�ற�. 
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இ - & : ஞான�தா5 பல9ைற�� ஆரா?*�, க�, உயிேரா� அேபதமாக இ��(� 

உடைல, ேபாதி��, இல� கா? விள>(� சிவஞான�ேதா� ஒ�றி, அத<& 9ைன, 

ப.: அட>கியி�,பேத 9�திெநறி எ�: எEவாயாக எ�றவா:. 

 

பாசஞான�தா6� ப+ஞான�தா6� பத பதா%�த>கைள ஆரா?*� க� அதனி� 

ேவறா? நி�:, பரஞான�தா5 பர�ேதா� ஒ�றி� த�9ைன,ப.: 

அட>கியி�,ப�ேவ 9�திெநறி எ�ப� க���. 

 

9த.க அறி0 எ�ற� பாச ப+ ஞான>கைள. அவ. றா5 அறி�� அறி0 

நிைலயாைமயி� 'பலகா6� ஆரா?*�' எ�றா% . இC0ட5 நா� அ�:' எ�: 

உண%கி�றவைர இC0டேல தாென�: இ��கி�றைமயி� அதைன, பிாியா� 

த<' எ�றா%. பிறிவா5 த<வாய என பாட>ெகா&வா�� உள%. அ>ஙன� 

ெகா&ளி� ேவ:ப��தி உண%தலா5  என, ெபா�& ெகா&க. 

 

(றியா� அறி0 - (றி�� உணர�த�கதா�&ள அறி0; எ�ற� ஞான ெசாXபியான 

சிவ�ைத. (றி��ணர,ப�வத ைன� (றி எ�ற� உபசார�. 

 

நீேரா� நீ% அளா0த5 ேபால அறிேவா� அறிவா? அட>(தேல 9�தி எ�றவா:. 

ஆயி<� ெபா��ட�ைம யா5 ேவறா� எ�க. 

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

 

 ேசம, ப��தி மலN சி.:யிைர� த�ெனறியி5 

 காம, ப��திெயா�:> கா�டாதா5 - தீைம 

 விைள�* த<வி<�( ேவறா யறிேவா(�) 

 அைள�ேம லாமா� வி/.         23 

 

இCெவபா , உயி% மல மாையகேளா� =-ய வழி, அைவ ேயயா? மய>கி��, 

உட6�( ேவறா? அறிேவா� அறிவா?� கல*தவழி அறிவா�� விள>(� 

எ�கி�ற�. 

 

இ - & : ஆணவ மலமான� உண%�த உண�� அறி0 வ-வாகிய சி.:யி%கைள�  
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த�மக,ப��தி� தைட ெச?� த� ெநறியிேலேய வி�,ப�ைத மி(வி���  

த�ைன�� கா�டாம5 தைலவைன�� கா�டாம5 உயிைர�� கா�டா ம5 

எ5லாவ.ைற�� மைற�� நி.(�; அCவா�மா தீைமேய விைள�� இC0ட6�( 

ேவறா?, பரஞான�ேதா� ஒ�:மாயி� பர�ெபா�ேளயா? நி.(� எ�றவா:. 

 

மல� உயிைர, ப*தி�� ஒ�ைற�� கா�டா�: உயி% உடG� ேவறா? அறிேவா� 

அறிவா?� கல�(ேம5 இைறவ ேனாெடா�:� எ�ப� க���. 

 

ேசம,ப��தி - சிைற,ப��தி. ஆ�ம வியாபக�ைத ஆணவமல� மைற�தலா<�, 

அறியாதவா: த��தலா<� ' ேசம,ப��தி' எ�றா%. 

 

மல� - ஆணவமல�. ெந56�( உமி தவி�� நிகQ ெச� பினி.களி�/� ேபால 

அநாதியாதG� கால�(றியா� ேசம, ப��தி' எ�: ம��� =றியைம காக. 

 

ஆ�மா�க& எ5லாவ.ைற�� ஒ�ேசர 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%' எ�றா%. 

உயி%கைள மல� விைன,ேபாக��&  அ8�தி அ<பவி�க3ெச?தைல� த� 

ெநறியி5 காம,ப��தி' எ�றா%. 

 

ெபா�&கைள, /ல,ப��தாத இ�& க�ைமயா5 த�ைன யாயி<� 

உண%��வதாக இ��க, இ�மலமாகிய இ�& ஒ�ைற�ேம கா�டாைமயி� 'ஒ�:� 

கா�டா�' எ�றா%. 

 

ேம6� ேம6� விைனகைள3 ெச?த.( உதவியாதலா� தீைம விைள�� த<' 

எ�றா%. அறி0 - சிவ�. அைள�ேம5. கல�(ேம5 . வி/ - பிர/ - சிவ�. 

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

 த�ைன�தா ென�னா த(9டைல� தாென�ன3 

 ெசா�ன�தா5 தீதைன��* ேதா.றியதா5 - த�ைன 

 அறி�மா ெறCவா றக�ற0ட5 த�ைன, 

 பிறி�மா றாமா. ெப:�.         24 
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இCெவபா, திாி/ உண%3சியா5 விைள*த தீைமயி� எ� கி�ற�. 

 

இ - & : உயிராகிய த�ைன� 'தா�' எ�: அறியாம5, தன�(� கிைட�த உடைல� 

தா� எ�: ெசா�னதா5 தீைமக& அைன��� ேதா�றின; ஆகேவ உயிராகிய 

த�ைன உண�� வைக யா� எனி�, விைன�கழிவி�க நீ>(� உட5 த�ைன, 

பிாிதலா5 உயிைர உணரலா� எ�றவா:. 

 

த�ைன அறியா�, உடைல� தாெனன உண%கி�றைம யா5 ேக�க& பல 

விைளகி�றன. ஆகேவ, உயிைர உடG� ேவறாக உணர வி��பி�, உட5 

பிாி*தவழி உயி% தனி�தைல� ெகா� உணர,ெப:� எ�ப� க���. 

 

'த�ைன� தாென�னா� த(� உட5' என, பாட> ெகா� த�ைன� தாென�: 

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

 

தீ�களாவன : விைனகB�, அதனா5 ேம�ேம5 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, பிறி�தறிைவ ேநா�கி5 

 அறிவா யக�/றேம யா�.                 25 

 

இCெவபா , உயி% எCவிட�த� எ�ப�ண%��கிற�. 

 

இ-& : உயிரான� உட6�( உ&ேள உ&ளேதா? /ற�ேத உ&ளேதா? இ�ம�>(� 

உ&ளேதா? அ5ல� உலகேமா? எ�: ஆராயி� இ�ைமயிேல ந�ேமா� வி�� 

நீ>கா� இ��கி�ற உடைல� த�னி� ேவறாக, பிாி�� அறிைவ ஆராயி� 

உயி�� அறிவா? அக� /றமா? இ��(� எ�றவா:. 
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உயி% எCவிட�த� எ�: ஆராயி�, உயிாினி�: உடைல ேவறாக, பிாி��3 

சிவ�ைத�� ேநா�கி5 உயி% அறிேவ வ-வா? அக��� /ற��மா� எ�ப� க���. 

 

ஆவி த<வி<�( அகேமா? /றேமா? அக�/றேமா? ெசகேமா, (என�) ேதாி� 

இகேம பிாியா� த<ைவ, பிாி�� அறிைவ ேநா�கி5 அறிவா? அக� /றேம ஆ� 

என� =��க. 

 

உயி% எ��த பிறவி�க விைன�கழி0வைர உடைலவி�� நீ>காைமயி� இகேம 

பிாியா� த<ைவ' எ�றா%. இக� இ,பிற,/. 

 

அறிைவ ேநா�கி5 எ�ற� ஞானவ-வாகிய இைறவ ைன� தாிசி�தா5 எ�பதா�. 

 

அக� /றேமயா� - ஆவி அறிேவ வ-வா? அக��� /ற��� எ>(� வியாபகமா� 

எ�ப� க���. 

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

 

 அகேம5 த<ேவா டழி�� அக�தி� 

 /றேம ெபாறிவழியி5 ேசரா - உ:மரேனா(�) 

 அ��வித மாமா லர� நிைறேவா ெடா�றாக 

 ஒ�த�வா? நி.(ெமன ஓ%.         26 

 

இCெவபா , ேமேல =றியதைன ஏ ��களா� வ./:��கி�ற�. 

 

இ - & : உயி% உடG<& இ��(மாயி� உட5 அழி �� ேபா� உயி�� அழி��. 

/ற�ேத உ&ளதாயி� க கா� 9தGயன வழியாக3 ெச�: /ல�கைள, 

ெபா�*தா வா(�. த�ேனா� அநாதியாக, ெபா�*திய சிவெப�மா ேனா� ேவற.: 

அ��விதமா? நி.(�. ஆைகயா5 இைறவ <ைடய Rரண�ேதா� ஒ�றாக ஒ��3 

சிவேமயா? நி.(� எ�: அறிவாயாக எ�றவா:. 

 

உயி% யா�ைகயி� அக�ததாயி� யா�ைக அழி�� ேபா� அ�0� அழித5 

ேவ��; /ற�ததாயி� ெபாறிகைள, ெபா�*தாவாத5 ேவ��; ஆகேவ, 

சிவ�ேதா� ஒ�றி3 சிவ பாிRரண�தி5 அட>கி3 சிவேமயா? நி.(� எ�ப� க���. 

-------------------- 
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 யாென�ற காய ெமனெத�றா5 யாென�<� 

 தானி.க3 ெச?ய� த(ம�ேறா - ஊனி�: 

 ப.றறேவ வி�டறிவா?, பா%�கி5 நிரா தாரமா? 

 உ.ற�ேவ யா(ெமன ஓ%.         27 

 

இCெவபா , உயிைர�� உடைல�� ேவறா? அறி�� உபாய� உண%��கி�ற�. 

 

இ-& : நா� நா� எ�<� உடைல என� உட5 எ�றா5 யா� எ�<� ெபா�& 

என� உட5 எ�<� ெபா�ளி� ேவறாயி��(ம�ேறா? ஆதலா5 இC0ட�பி�க 

E&ள ப.ைற அறேவ நீ�கி அறி0வ-வா? ஆவிைய, பா%�கி� நிராதாரமா? 

நி.(�; அ�ேவ உயிரா� என நிைன�க எ�றவா:. 

 

நா� எ�<� உடைல என� உட5' எ�: ெசா56� ேபா� நா� எ�பவ� 

உடG� ேவறாக�தாேன இ��க ேவ��. அ>ஙன� ேவறாயி��(� உயிைர 

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

 

இCெவபா "என� உட5 எ�றG� ஆ�மா உள�" எ�<� ேம.ேகாைள��, 

அத� எ����கா�டாகிய, 

 

 "எனெத�ற மா�- ெனனதலா ெத�னா(�) 

 உன தலா ��ைககா5 யா�ைக - எனெத�:� 

 எ�னறிவ ெத�:� உைர�� நீ நி.றிகா 

 உ�னிலைவ ேவறா� உண%'' 

 

எ�பதைன�� விள�கி நி.கி�ற�. உேலாகாயத 45கைள உண%வத.( 9�ன% 

மைனவி ம�கைள நா� எ�: மய>கி நி�ற� ேபால, ைக கா5 9தGய 

யா�ைககைள யா� எ�ேற இ��(� நீ என� எ�:�' =:கி�றா? ஆதலா5 

மைனவி ம�களி� ேவறாக நீ எ�<� ஒ� ெபா�& நி�ற� ேபால உடG� ேவறாக 

நி.(� நீேய உயி% எ�: உண%க எ�: விள�கியவாறா�. 

-------------- 
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 எ>( மி��( மிைச*தத< ேவா-ைச*� 

 த>கி யறிய� த(வதா� - ம>(9ட5 

 ேசதி�தா ர�ேறா தி�வ�ேளா ட��வித� 

 சாதி�தா ெர�ன� த(�.                 28 

 

இCெவபா, தி�வ�ேளா� அ��விதமா�9ைற உண%�� கி�ற�. 

 

இ-& : த�த� விைன�கீடாக வ*� ெபா�*திய உட ேலா� உயி% =- எ>(� 

இ��(�. ஆயி<� எ��த இC 0ட.கேண த>கி� த�ைன அறிய�த�கதா�. 

அ>ஙன� அறி*� அழி�� உடைல யான5ல� யா� சி�� என, பிாி� 

தறி*தார�ேறா தி�வ�ேளா� ஒ�றான த�ைமைய3 சாதி� தவ%க& எ�ன�த�கா% 

எ�றவா:. 

 

உடேலா� ஒ�றிய நிைலையவி�� அ�ேளா� ஒ�றியவ% கேள உடலா. ெப:� 

பயைன3 சாதி�த ேப%க& எ�ப� க���. 

 

உயி% உடேலா� காண,ப�த5 எ>(� இ��தG� எ>(� இ��(� இைச*த 

த<ேவா� இைச*�' எ�ற�. இைசத5 - 9.பிறவிகளி5 தா� தா� ெச?த 

விைனக�கீடாக� கால�, க�வி 9தGயன அைமத5. 

 

உடேலா� ஒ�றி உடேல தா� எ�: இ��(� உயி% உட5 (-5, (-யி�,பவ� 

உயி% அ� உண%0 வ-வின� எ�: த>கியி�*� அறிய எ�க. 

 

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

எ�றா%. 

 

ஊச5 கயிற.றா5, தாவி� தைரயி5 ஆனா.ேபால , உட. ப.: நீ>கியவழி� 

தி�வ�ைளேய சா%த5 ஆவி�( இய5/ எ�பா% 'உட5 ேசதி�தா% அ�ேறா 

தி�வ�ேளா� அ�� வித� சாதி�தா%' எ�றா%க&. 

------------- 
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 ேபதி��� காய�ைத, பி�னமற எCவிட��� 

 சாதி�தா5 9�தி� தைகைமயா� - ேசதி�த 

 அ>க�தா5 ெச?ததவ ம�தைன� 9�திபத3 

 ச>க�தா லாக� த(�.         29 

 

இCெவபா , ெப�தநிைலயி5 சாதி�த தவ>க& 9�திபத நிைல�( ஆ� 

எ�கி�ற�. 

 

இ - & : உடைல� த�னி� ேவறாக உண%*�, ேவ: பா� அற எ>(� பழகிவாி� 

9�தி�(ாிய த�ைம தாேன விைள��. பிாி��ணர,ப�ட உடலா. ெச?த 

தவ>களைன� �� 9�தி நிைலைய� =ட.(, பய�பட� த(வனவா� எ�றவா:. 

 

இளைமயி5 ஈ�-ய ெபா�& 9�ைம�( ஆவ�ேபால, உடேல தானாக 

இ�*தகால��3 ெச?த தவ>க& எ5லா� 9�தி�( உபகார,ப�� எ�ப� க���. 

 

அரசேவட� R� ந-,பவ�, மீ��� பைழய க*தனா னா.ேபால�றி, எ>(� 

எ�:� உடைல� த�னி� ேவறாக. க�வியாக3 சாதைன ெச?யி� 9�தி�( உாிய 

த�ைமக&   விைள�� எ�பைத� 'காய�ைத, பி�னமற எCவிட��� சாதி�தா5 

9�தி� தைகைமயா�' எ�பதா5 விள�கினா%க&. 

 

எ?த�=-ய நிைலகளி5 9�தி ஒ�றானதா5 '9�தி பத�' என,ப�ட�. ச>க� - 

ேச%�ைக . 

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

 

 ெபாறியைன�� ெமா�ைற, /ணராம. றாவி 

 அறிவைன�� ேநா�கி யைண�� - ெபாறியைன��� 

 அ.றா%�ேக ய��வித மா(மா� ந.றவ�ைத, 

 ெப.றா%�ேக 9�திபத, ேப:.         30 

 

இCெவபா , ெபாறிகைள� தாெனன மய>கா�. ஞான�ைத ேநா�கி உய�� 

உபாய� உண%��கி�ற�. 
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இ-& : உயி% ெபாறிகB�(& ஒ�ைற�� /ணராம5, /ல�களா� அறிய,ெப:� 

அறிைவேய சா��. ெபாறிக& காாிய,படா� அட>கின ேபா%�ேக அ�ேளா� 

ஒ�றான நிைல உடா�. அ�தைகய ந5ல ெபாிய தவ�ைத, ெப.ற வ%�ேக 

9�திநிைல உடா� எ�றவா:. 

 

உயி% ெபாறிகைள3 சா%*� /ல�கைள Mகரா�, அறிேவ வ-வா? அ�ைள3 சா%*� 

ஒ�றான நிைலேய ந.றவ�; அ�ேவ 9�தி நிைல எ�ப� க���. 

 

ெபாறிக& அறிெபாறி�� ெசய.ெபாறி�� ஆகிய இ� வைக�ெதனி<� ஈ� 

அறிெபாறிகளாகிய ெம? வா? க $�(3 ெசவிகேள ெகா&ள,ப��. அைவகேள 

உயிரரசனா5 ஆள,ப��� காாியேம க��தாக� த�ைம ஆB� அரசைன �� 

அறியாம5 நி.பன ஆகலா�. 

 

ஒ�ைற எ�ற� ெபாறிகB& ஒ�ைற. ெபாறி அைன� �� ஒ�ைற, /ணராம5 

எ�: பாட>ெகா�, ஒ�ைற எ�பத.(, /ல�கB& ஒ�ைற எ�பா�� உள%. 

 

உயி% ெபாறிக& வாயிலாக, /ல�கைள3 ெச�: ப.றி, ேபாகமா�திைரயா? 

மய>கா�. அவ.றா� விைள�� விைன� கழிவாகிய அ<பவ அறிைவ�ெகா� 

வ�� எ�பதா�. 

 

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

அ�ேளா� அ��விதமா(� ந.றவ� ைத, ெப.றா%�ேக 9�தி பத,ேபறா� என� 

=�-, ெபா�& காக. 

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

 

 சா�கிர�ேதா டNசவ�ைத தானாவ% த�9ட�ைப 

 நீ�கியேப ர�ேறா நிைன�>கா5 - O�(� சாியாதி 

 $�றி5 த(� பத�தி5 நி.ேபா%, 

 பிாியா 0ட5 பிாியா, ேப%.                 31 

 

இCெவபா பிாி�� உட6� பிாியா உட6� உ.ேறா% இவ% எ�கி�ற�. 
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இ-& : ஆரா�மிட��3 சா�கிர� 9தலான ஐ*� அவ�ைதகB� தானாக, 

ெப.றவ%க& தம� Oல உட�ைப நீ�கிய ேப%க& அ�ேறா ? ஆராய,ெப:� 

சாிையயாதி $� றாகிய நிைலகளி5 நி.ேபா% எ�:� நீ>கா உடைல நீ>காேத 

நி.ேபா% ஆவ% எ�றவா:. 

 

இ,ப�0ட5 நான�ெறன உண%*தபி� L�(ம ேதகேம நாென�: இ�,ேபா%க& 

அNசவ�ைத எ?�� ெபா8��, அவ.றி� மீ�� Oல0ட�ைப எ?�� ெபா8�� 

அ�0� தான�ைமைய உண%தG� அவ%க& உட�ைப நீ�கிேயா ராவ% . சாிைய 

கிாிைய ேயாகமாகிய $�: நிைலகளி5 நி.பத� பயனாகிய சாேலாக சாமீப சாXப 

நிைலகைள எ?தி, பத9�தியி னி.ேபா% எ�:� பிாியா உடைல, ெப.ேறாராவ% 

எ�ப� க���. ஞானெநறி நி�ேறா% சிவசா�3சியமாகிய 0டG5லாத உண%0 

வ-வான நிைலைய எ?�தG� 9த5 $வைரேய =றினா%. 

 

சா�கிர�ேதா� அNசவ�ைத - சா�கிர� , ெசா,பன�, +8�தி, �ாிய�, �ாியாதீத� 

எ�பன. இவ.:& ஆ�மா நி.(� ேபா� Oல9� L�(ம9� காரண9� ஆகிய உட 

6ட� இ�,பதா5 அவ�ைத தானாவ%' எ�றா%க&. அ�றி, 

 

 '' அறி*�� அறிவேத யா�� அறியா (�) 

 அறி*தைத�� வி�� அ>(() அட>கி - அறி*த(�) 

 எ�வறி�� அ�றா(� ெம?கடா� ஒ�றி� 

 அ�வ� தா� எ�<� அக� '' 

 

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

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

 

 ெப�த��ேக காயெமன, ேபசி3 சமயெநறி 

 9�த��ேக யி�றா? ெமாழி�மா5 - ச�தியேம 

 ம*திரேம ேதகெமன ம�னிய�� ஆவி�(, 

 ெப*தேம யாமா5 பிைழ.         32 

 

இCெவபா , ம*திர ேதக9>=ட, ெப*தேம எ�கிற�. 
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இ - & : சமய 45க& மல மாையகளி5 க��� கிட�(� ஆ�மா�கB�ேக உட5 

உாியதா�; 9�தா�மா� கB�( உட.க�� இ5ைலயா� எ�<�. உைமதா�. 

ம*திர>கைள� ேதக� என�ெகா� அதி5 நிைல�தி�, ப�>=ட உயி��(, 

ெப*தேமயா�. அ� பிைழ�� ஆ� 

எ�றவா:. 

 

ெப�தா�மா�கB�ேக உட.ப*த� உளதா�, 9�த��( இ5ைல எ�: சமய 

45க& ெசா56�. ம*திர ேதக�தி5 உயி% இ�,ப�>=ட� க�ெட�ேற உண%க 

எ�ப� க���. 

 

ெப�த% - மலமாைய க�ம>கேளா� க��ட உயி%க&. அவ%கB�ேக அவ.ைற 

அ8*தி அ<பவி,பத.காக0�, அவ.றி� நீ>கி உ?வத.காக0� உட5 

உதவ,ெப.றதா� எ�ப�. 

 

சமயெநறி - சமய உைமகைள, ேபாதி�(� த��வ 45க&. 45களி5 

உண%�த,ெப:வனவாகிய ெநறியி� ெபய% அவ.ைற உண%��� 45கB�ேக 

ஆயின. ஆதG� ஆ(ெபய%. 

 

9�த% - மல மாைய க�ம>களினி�: பாிபாக விேசட� தா5 வி�திெப.றவ%க&. 

விைன,ேபாக>க& இ�ைமயி� அவ.றி� கழிவி.காக உதவிய உட6� 

இ5ைலயா� எ�க. 

 

ம*திரேம ேதக� என ம�<த5 - எண,ப�� ம*தி ர>கைளேய உடலாக� 

ெகா� உயி% நில0த5. அ�0� தியானி�க,ப�� ம*திர9� தியானி,ேபா<� 

ஆகிய ேபத ஞான�ைத விைள�தலா<�, தியான�தா5 ஞான� பயவாைம மா�திரேம 

அ�றி� காாிய>கைள�� பய,ப உதவலா<� அ�0� ஒ� ெப*தமாயி.:. 

அ�ம��ம�: பிைழ�மா யி.: எ�பதா�. 

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

 

 அ��வா ஆறி� அைம*ததா� ம*திர�ைத3 

 சி�த� தயலா?� ெதசி�ததா� - 9�த% 

 நி�மலேம தானா? நிகQசிவேம யாமா5 

 ஒ�மல9� இ5ைலெயன ஓ%.         33 
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இCெவபா . ம*திர ேதக�ைத�� அறி*� அக.:� உபா ய� உண%��கி�ற�. 

 

இ - & : வ%ண� 9தலான ஆ: அ��வா�களி6� ெபா�*தியதான ம*திர�ைத� 

தியானி�(� மன�தி.( அயலாக எணி� காEத5 ம*திர ேதக�ைத�� அக6த 

லா�. அ>ஙன� ம*திர ேதக�ைத�� ேவறாக�க� வில கிய 9�தா�மா�க&, 

அநாதிேய மலம.ற பரசிவேம தானாக விள>(வ%. அவ%கB�( ஒ�மல9� இ5ைல 

எ�: அறிவா யாக எ�றவா:. 

 

ஆற��வா�களி6� தா� அைம*� அறியி� ம*திர ேதக9� அக6�. 

அ,ேபா�தா� 9�தனாகலா�. அ,ேபா� தா� நி%மலமான பரசிவேமயாக 

விள>கலா� எ�ப� க���. 

 

வ%ண�, பத�, ம*திர�, /வன�, த��வ�, கைல எ�பன அ��வா�க& ஆ:. 

அ��வா - ெநறி. இவ.றி5 ஒ�றான ம*திர� எ�பா% அ��வா ஆறி� அைம*ததா� 

ம*திர�' எ�றா%. 

 

சி�த� - ம*திர�ைத� தியானி�(� மன�. அதி� ேவறா க� ெதசி�தலாவ� ம*திரேம 

தானாக எணா�, மன�ைத �� உய%�தி நி:��� உபாயமாக ம*திர�ைத 

எணி, ஏறியவ� ஏணிைய வி�வ�ேபால மன� நிராதாரமான நிைலயி5 த>க, 

பழகிய0ட� அதைன�� வி�த5. ெதசி�த5. தாிசி�த5. 

 

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

இ5ைலயா� என6� ஒ�:. 

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

 

 காய9யி ெர�ன� க��>கா5 ேபதமா� 

 ேதா�>கா ெலா�றாக� ேதா.:மா5 - காய 

 நைடெயா�கா லாவி நைடெயா�கா லாக� 

 தைடெய��� நி.க� த(�.         34 

 

இCெவபா, ஒ.:ைம நய�தி� ஒ�ெறன�ேதா�றி<� ேவ.:ைம நய�தி� 

ேவறா� உட5 உயி% எ�கி�ற�. 
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இ-& : இ� உட5, இ� உயி% எ�: எE� ேபா� உட6� உயி�� ேவேறயா�. 

இர�� ஒ�றி உைற�� ேபா� ஒ�றாகேவ ேதா�:�. ஆைகயா5 உடG� 

நட,/ ஒ�கா6�, உயிாினிய�க� ஒ�கா6மாக� த��� நி.க� த�கதா� எ�றவா:. 

 

உட6� உயி�� ஒ�றி உைற�� ேபா� ஒ�றா��, ேவ: பிாி�தறி�� ேபா� 

ேவறா�� ேதா�:�. ஆதலா5, உடG� இய�க9�, உயிாி� இய�க9� ேவறாக, 

பிாி��ணர�த(� எ�ப� க���. 

 

க��>கா5 - ேவெறன ஆரா�மிட��. ேதா�>கா5 இர�� ஒ�றி உைற�� 

ேபா�. ஆ5 : அைச. 

 

காய நைட - உடGய�க�. ஒ�கா5 - ஒ�தடைவ . தைட ெய��� நி.றலாவ� 

இரட� ெசயைல�� ஒ�ெறன நிைனயா� இைவ உட.ேச�ைட இைவ 

உயி%3ேச�ைட என ேவ: பிாி�� ஒ�ைற ஒ�ெறன மய>கா� உண%*� பழ(த5. 

த(� - த(திைய�:�. 

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

 

 ஊனா?� திாி*த> (ழ6ெமா� கா5 ம<ேவ 

 தானா?� திாிய� த(ெமா�கா5 - ேகானா( 

 ேநயேம தானாக நி.(ெமா� கா6யிாி� 

 காயேம 6.ற கட�.         35 

 

இCெவபா , உயி% உடேலா� =- நி.(� 9ைற உண%��கிற�. 

 

இ - & : உயி% , உடேலா� ஒ�றி உடேலயா?� திாி*� ��ப இ�ப>களா5 

ஒ�கா5 வ�*��; ம*திர வ-வான உடேலா� =- ம*திரேம தானாக� திாி�� 

ஒ�9ைற : பர சிவமான ேஞய,ெபா�ேள தானாக நி.(� ஒ�கா5; இ� உயி% 

உடேலா� =-யதா5 விைள�� பயனா� எ�றவா:. 

 

உயி% ெபௗதிக உடேலா� =- உடலா��, ம*திர சாீர� ேதா� =- அ�வா��, 

சிவ�ேதா� =-3 சிவமா�� நி.(� எ�ப� க���. 
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ஊ� - உட5 : ஆ(ெபய%. ஊனா?� திாி*த>( உழ6�' எ�ற� ஊனைட*த உட5 

விைன�கீடாக அைல*� திாி�� எ�றவாறா�. 

 

ம< - ம*திர�. ம*திரேம வ-வதாக3 +.:�. ேநய� ேஞய� - அறிய,ப�ெபா�&. 

அ� சிவ�.   உயி% தன�ெகன ஒ� த�ைமயி�றி, எC0ட�ைப3 சா%* தேதா 

அCவணமா� எ�ப�. 

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

 

 ஆக* திாியாெம? யாவிய5லா ல>க��, 

 ேபாக* திாியா, ெபாறிய5லா� - ேமாகநிைல 

 ஆவிேய ெச�ற> கைட�ேம ெலCவிட��� 

 தாவியைவ யாக� த(�.         36 

 

இCெவபா . உயி% சா%*தத� வணமாதைல ேம6� விள�(கிற�. 

 

இ - & : உைம, ெபா�ளாகிய உயிேர அ�றி, ெம? திாியாவா�; உட.க 

ெபாறிக& மா:வனேவ அ�றி, விைன,ேபாக>க& மாறாவா�; உயிேர மய�க 

அறிைவ3 சா� மாயி�, எ>(� ப.றி அைவயைவயாக நி.(� எ�றவா:. 

 

மா:வன உயி�� ெபாறிகB� ஆதG�, உயி% ேமாக நிைலைய, ெபா�*தி 

நிைல�தG5லாத எ5லா, ெபா�ளி<� ப.றி அCவ,ெபா�ளாக நி.(� எ�ப� 

க���. 

 

ெம? ஆவி - ச�தாகிய ஆ�மா. ெம?�க ஒ�றி விள>(வதான உயி% என6� ஆ�. 

ஆ�மா சி�தாதG� சா%*தத� வணமா�. உட5 சடமாதG� சி��3 சா% த.( 

இட*த*� நி.றேலய�றி� திாியாவா� எ�: அ�ளினா%க&. 

 

அ>க� - உட5. உட.க உ&ள ெபாறிக& - ஞாேன* திாிய>க&. ெபாறிகேள 

மன<டனி.க, /ல�கைள, ப.றி அறமற>கைள ஆ.றி விைனகைன ஈ��வன. 

அCவிைனகளா� ப8��வ*தனேவ ேபாக>க&. ஆதலா5 அ�ேற நிைல�தன. 

ேபாக>கைள Mக%வதா5 வி�,/ ெவ:,/ வ-வான மா.ற> கைள, ெபாறிகேள 

எ?�வன எ�பதா�. 
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ஆவி ெச�: ேமாக நிைல அைட�ேம5 எCவிட��� தாவி அைவயாக� த(� என 

இைய�க. 

 

உயி% சகசமா�&ள மல�தி� காாியமான அறியாைமயா கிய மய�க அறிைவ, 

ெபா�*�மாயி�, ேபாகசாதனமான இ*த உலகி5 எ>(� ெச�: கட கட 

ெபா�&களாக நி.(� எ�பதா�. 

---------- 

 

 ஆவி த<ைவ யைட�>கா லாவியற 

 ேமவி� த<வா? விள>(மா5 - ஆவியிைன 

 ஆ�ைகேய ெச�ற> கைட�மா லா�ைகயற� 

 தா�(ம� வாக� த(�.         37 

 

இCெவபா . உடG� ேவறா? உயிைர அறி�� 9ைறைம உண%��கிற�. 

 

இ-& : உயி% உடைல, ெபா�*�� ேபா� உயி% ேவற ற�கல*� உடலாகேவ 

விள>(�. உயிைர உடேல ெச�: ெபா�*�� எ�<� மய�க ஞானமாகிற உட5 

நீ>க, இ� சட�, சி�தாகிய உயி% அ�: என அறிவி,ப� எ�ேவா அ�ேவ 

உயிராக�த�க� எ�றவா:. 

 

உயி% உடைலேமவி உடலா��, யா�ைக சடமாயி.ேற எ> ஙன� அ� ெச�: 

உயிைர3 சா�� எ�: எண, அ>ங ன� எEவ� எ�ேவா அ�ேவ உயி% 

எ�ப� க���. 

 

உயி% உண%�த உண�� சி�தாயி<� +த*திரம.ற� ஆதG� தாேன உடைல3 

சாரா�; அ>ஙனமாக0� ஆவி த<ைவ அைட�>கா5' என அைடதைல உயிாி� 

ெதாழிலாக உண%�திய�, 9த5வ� அைடவி�க அைட�>கா5 எ�க. க�வியான 

உடைல� க%�தாவாகேவ எணிய� எ�பதா�. 

 

மா5 ஆ�ைக - மய�க உண%வாகிய ேதக�. உயி% உ�வ 9ைடய த�ைமயி� 

ெச56த6� அைடத6மாகிய விைனக& உ�வாகிய யா�ைக�ேக உாிய� என� 

ெகா� மய>கி ஆவியிைன யா�ைகேய ெச�ற>கைட�� எ�ற� மாலா�ைக 

யாயி.:. 
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------------ 

 

 RE* த<ேவ ெபாறி�கிடமா� ெபா?யிெதன� 

 காEமவ%� கCவாேற காப�வா� - YE� 

 தனதாகி நி.(* த(திேயா% த>க& 

 மனதாகி நி.( மதி.         38 

 

இCெவபா , உயி% யா% யா��( எ>ங� எ>ங� நி�: உத0� எ�கி�ற�. 

 

இ - & : Rண,ப�கி�ற உடேல ெபாறிக�( இடமா�; இC0ட5 அநி�தியமான�. 

ெபா? என அறி�� அவ%க�( அ>ஙனேம அறி�� ெபா�ளாகிய ஆவியா�. Yணான 

இC 0டைல� தன�' என எணியி��(� த�ைம�ைடயா ாிட�� உயி% மனமாகி 

இ��(� இதைன எEவாயாக எ�றவா:. 

 

உட5 ெபாறிக�( இடமா�, ெபா?ெயன அறிபவ%க�( இC0டG� ேவறாக 

அதைன, ெபா? எ�: அறி�� ெபா�ளாகிய ஆவியா�. தன� எ�: அறிவாாிட� 

ஆவி மனமாகி யி��(� எ�ப� க���. 

 

விைனகB�( ஈடாக ேம.ெகா&ள, ெப:தG� உட5 RE� த<' என,ப�ட�. 

எதனா5 எ�ற வினாவி.கிையய உயிரா5 Rண,ப�� எ�க. ெபாறி�( இடமா� 

எ�ற� ெபாறிகேளா� =- உயி% ெபாறிகளாகேவ கல*� உணர, ப�� எ�ப� . 

 

ேதா.ற� ேக�களா� இC0ட5 ெபா?ெய�: உண% வா%க& அ>ஙன� உண%த.( 

விைன 9தலாகிய அதாவ� காபானாகிய உயி% தனி�� உணர,ப�வதா�. 

 

Y - பயன.ற�. ஈ� உடைல�ண%�தி.:. YE� தனதாகி நி.(� த(திேயா% 

- பயன.ற உடைல� தன� உட5 என� கிழைம பாரா�- நி.ேபா%. மனதாகி நி.றலா 

வ� என� உட5 எ�றவழி அ>ஙன� =:� 'என�' எ�<� ெசா5 உடG� 

ேவறாக மதி�(� உயி% என நிைன� (� மனமாக நி.ற5. இதைன� ெதா(�� 

'மனதாகி நி.(� மதி' எ�ற�ளினா%க&. இ>ஙன� உயி% ெபாறி�( இடமாகிய 

உடலா��, காபானாகிய தானா��, என�ட5 எ�றவழி மதி�(� மனமா�� 

நி.(� எ�ப� உண%�த,ெப.ற�. 
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--------------- 

 

 மலமைடய மாயா த<விைள� ம*த 

 மலமிைடய� காய ம<வா� - 

 ஆ�ைகயற� காய ம��ட<வா ேமா%த<வி5 

 தா�கியெம? பாவக�தா5 தா�.  39 

 

இCெவபா , உயி% எ?�� நிைல ேவ:பா�கைள உண%��கி�ற�. 

 

இ-& : ஆணவமல3 ேச%�ைகயா5 மாயா காாியமான இC0ட5 ேதா�:�; அ*த 

மல� ெக�த.காக ம*திரவ- வா�; நலNெசறி*த க���க& நீ>க அC0ட5 

தி�வ�ேள யா�. தியானி�க,ப�கி�ற தி�வ�ேளயான ேதக�தி5 ப.றி�&ள 

தியான பாவைனயா5 த.பர� ெபா�ளாகிய சிவேமயா� எ�றவா:. 

 

உயி% ஆணவமல�ேதா� அநாதிேய ெதாட%/-�� தG� அத� 

வGெயா��(த.காக உட�ெபா�=- அத� மைற�(� வGயா5 உடலாகேவ 

இ��(�. மலவாதைன ேபா� (த.காக ஆசாாிய� அ�ளிய ம*திர�ைத விதி,ப- 

விடா� எEவதா5 ம*திர வ-வா(�. மல மாயா ப*த>க& ம*திர தியான�தா5 

அகல� தி�வ�ேள வ-வாயி��(�. தி�வ�ேள வ-வா?3 சிவ�ைத3 சா%*த ேபா� 

சிவேமயா� எ�ப� க���. 

 

'மல� அைடய' என, /திதாக வ*தைடவ� ேபால� =றி<�, அநாதிேய இய5பாக, 

ெபா�*த என, ெபா�& ெகா&க. 

 

உட5 மாையயாகிய 9த.காரண�தி� காாியமாதG� மாயாத< என,ப�ட�. 

உட6�(� ேதா.ற�ேக�க& உ ைமயி� த< விைள�� எ�ற�ளினா%க&. 

 

அ*த மல� - அறிய,ப�வதாகிய அ*த மல�. இைடய - ெகட . ம< - ம*திர�. 

மலவ�ைம ெகட ஆசாாிய� தீ�ைச யாதிக& /ாி*தளி�த சிவ ம*திர�. இைடவிடாத 

ம*திர பாவைனயா5 உயி% மாயாகாாிய உடGனக�: ம*திர உடைல, ப.றி 

அ�வாேய நி.றைல� காய� ம<வா� எ�பதா5 அ�ளி3ெச?கி�றா%க&. 
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ம*திரேதக� மைற�தைல3 ெச?யா� உயி��(� தி� வ�& ெபா�*த வழிெச?தG� 

அ� நல9ைடய ஆ�ைக என,ப�ட�. ஆயி<� அ�0� ப*தேமயாதG� ஆ�ைக 

என,ப�ட�. அ�& த<வா� - தி�வ�ேள ேதகமா�. 

 

பாவக� - பாவி�க,ப�� ெபா�& ; அ� பரசிவ�. ஓ% த< - ஆ?கி�ற உடலாகிய 

தி�வ�& ேதக�. அதி5 தா�கிய பாவக� - தி�வ�ைள இடமாக�ெகா� வ*� 

ெபா�*திய சிவவிள�க�. அதனா5 தாேனயா� எ�ற�. தா� எ�ற� சிவ�ைத. 

ஆகேவ தி�வ�& ேதக�தி5 பாவகமாகிய சிவ� விள>கி� ேதா�ற3 சிவேமயா� 

என3 சாதி�(� 9ைற உப ேதசி�தவா:. 

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

 

 ஆகம.ற தாலைடவ தா(மர னா6மல 

 பாக9.றா5 ம*திர�தி� பபா(� - ேதக 

 ம<வா5 �ற*தறிவி� ம�<மர� ஞான� 

 த<வா( ெம�ன� த(�.         40 

 

இCெவபா , ஞானசாீர� ெப:� உபாய� உபேதசி�த�Bகிற�. 

 

இ - & : உடைல, ப.றி நி�ற ப.றற3 சிவ� தாேம ெவளி,ப�� ஆ�மாைவ3சா��. 

இைடவிடா� இவ.ைற3 சா%*ேத நி.க மலபாிபாக� ஏ.ப��. அதனா5 உயி% 

சீபNசா�கர�தி� த�ைமேயயா? நி.(�. 

ம*திர தியான�தா5 மாயாகாாியமான உட.ப.: நீ>க அறிவாேய நி.(�. அ� 

ஞான ேதகமா� எ�றவா:. 

 

உட.ப.: நீ>க3 சிவ� சா��. அதனா5 மலபாிபாக9�, அதனா5 ம*திர ேதக9�, 

அதனா5 சிவஞான9�, அதனா5 ஞானேதக9� ஒ�>( ேதா�ற உயி% 

ஞானேதகியா? நி.(� எ�ப� க���. 

 

ஆக� - உட5. ஈ� ஆ(ெபயராக அத�க ைவ� (� ப.ைற உண%�தி.:. 

அர� - சிவ�. 

 

மல� ம*திர பாவைனயா5 வG ஒ�>காதவழி, ஆ�மா வி� வியாபக�ைத மைற�� 

ஆரவாாி�� நி.பதா5 ஆ6� மல�' எ�: விேச-�தா%க&. ஒ� ெதாடரா�கி, 
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உட.ப.: நீ>கியதா5 அைட�� அரனா6� மலபாிபாக9.ற வழி ம*திரேதகமா� 

என6மா�. 

 

ம*திர�தி� பபா(� எ�பத.( மாயாகாாியமான உட5 ம*திர�தியான� 

சி�தி�த0ட� அழி�� எ�பத�:; ம*திர�தி� த�ைம ெப.:� த� (ணமாகிய 

மய�(* த�ைம ெக��3 சிவஞான� ெப:த.( உ:�ைணயா(� எ�ப� க���. 

ஞான�த< - ஞானசாீர�. 

--------- 

 

 ஆவி தியான� தட>காவா மா>கரைன� 

 தாவி மன9N ச�வாவா� - ேம0� 

 உடலகல� ேதா.: 9யிரா 6யிாி� 

 கடனகல� ேதா.:மர� கா.         41 

 

இCெவபா , உயிாினிடமாக3 சிவ� பிரகாசி�(� வித� உண%��கிற�. 

 

இ - & : உயி% தியான�தி5 அட>கியிராதா�. அரைன� தாவி,ப.றி மன9� 

ந8வாதி��(�. இ*நிைலயி5, உயி% ேமவி�&ள உடG� ேவறாக உயி% 

அறிய,ெப:�. உயிாி� கணவாகிய விைனகளாகிற கட�க& நீ>க அC0யிாினிட 

மாக3 சிவ� விள>கி� ேதா�:வ� எ�றவா:. 

 

உயி% தியான பாவைன ஒ�றாேன அட>கா� ஆைகயா5 மன� இைறவைன� 

தாவி, ப.றி நீ>கா நிைலயி5 நி.க, உட. ப.:� ெதாைல��; அ� ெதாைலயேவ 

உயிாினிடமாக3 சிவ� பிரகாசி�(� எ�ப� க���. 

 

தியான�� ஆவி அட>காவா� என விறி� =��க. உயி% தியான பாவைனயா5 

ம��� அறிய,படாததா? தியானி,ேபானாக இ��தG� இ>ஙன� =றின%. 

 

ஆயி�, உயிைர அறிவ� எ,ப- எனி�, உயி% மன� �ைண ெகா� உட5 உலக� 

ஆதிய பாச>களி� நீ>கி, பதிைய3 சா%*� ந8வாதி��(� எ�ப� மன9� 

அரைன� தாவி3 ச�வாவா�' எ�பதா5 உண%�த,ெப.ற�. ச�0 த5 - ந80த5. 
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உட5 நீ>கி� உயி�� அறிய,படா�; ஆகேவ உட5 அகல உயி% ேதா.:� எ�ற� 

எ>ஙன� இைய�� எனி�, உட5 ஈ� ஆ(ெபயராக அத� சா%ைப உண%�தி.:. 

ஆகேவ, உயி% உட.சா%ைப நீ>கி அறிபவனாகிய த�னி� ேவறாக உடைல 

அறியி� எ�பேத க��தாக� ெகா&க. 

 

உயிாி� கட� - விைன,ேபாக>க&. இைவ உயிைர, ப.றி நி�: உயி��(&ள 

சிவ��வ வியாபக�ைத��, அறிைவ�� மைற�(� ஆதG� அைவ Mக%*� கழிய 

உயிாி னிடமாக3 சிவ� பிரகாசி�(� எ�க. 

----------- 

 

 அ>க�தா%� கா( மாிய தியான மல, 

 ப>க�ைத மா.:த.(, பா>கா(� - �>க� 

 க�மி ெதாழிேலா�> காபா� ெம?N ஞான� 

 த�மி�: ஞான 4. றா�.         42 

 

இCெவபா , உேலாகத�மிணி�(� கிாிைய��, சிவத�மி ணி�( ஞான9� உாிய 

எ�கி�ற�. 

 

இ - & : உடெலா� =- உலகமாதிய ேபாக>களி5 உழ5வா%�(� தியான� 

மல3ேச.ைற� க80த.( உாிய உபாய� ஆ(�. உய%*த க�மவா�களாகிய 

உேலாகத� மிணிக& தீ�ைசயாதிய கிாிையகளா5 அறிவ%. உைம ஞான�ைத�.ற 

சிவத�மிணியானவ� ஞான 45கைள அறி வ� எ�றவா:. 

 

ெப�தா�மா�களி5 ேபாக9:வா%�(� தியான9�, அதனா5 மலநீ�க9� 

விைள��. க�ம (ரவ%க& கிாிைய யா6�, ஞான(ரவ%க& ஞான 

4.ேக&வியா<� ஞான9: வ% எ�ப� க���. 

 

அ>க�தா% - த< கரண /வன ேபாக>களாகிற உ:,/� கைள உைடயவ%க&. 

இவ%க& த� Mக%3சியா5 உவ%,/� ேதா�றி இவ.ைறவி��, ெபாிய நிைல 

ெபறேவ-� தியா னி,பா%களாயி� மலபாிபாக� ெப:வ% எ�பா% அாிய தியான� 

மல,ப>க�ைத மா.:த.(, பா>கா(�' எ�றா%. 
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க�மி - கிாியாவா�களாகிய ஆசாாிய%. இவைர� க�ம (ரவ% க�மா*த(ரவ% 

எ�<� சிவாகம�. இவ%க& (ட மடல>கைள, /ற�ேதயி��, ஆ(தி 

9தGயவ.றா� சீட <ைடய மலமாயா க�ம>கைள3 ேசதி��, பாவைனயா5 

சிவஞான� வ�வி,ேபா%. ெதாழி5 எ�ற� ஆ(தி 9தGய கிாிையகைள . 

 

ெம?Nஞான� த�மி - ஞான ஆசாாிய%க&. இவ%கைள ஞான(� , ஞானா*த (ரவ%, 

சிவத�மிணி என வழ>(� ஆகம�. இவ%க& தீ�ைச�(ாிய (ட மடல>கைள 

மன�தா5 பைட�தி��� தா� சிவமா*த�ைமயிG�*� சீ� <�( மலபாிபாக� 

வ�வி��3 சிவஞான� ேச%,ேபா%. இவ%கB�( ஞான 4.ேக&வியா� ஞான� 

ேதா�:� எ�பதா�. 

---------- 

 

 க�மி தியான> க�திய�� ஞான� 

 த�மி4 ேலா�* த��(� - ெதாி�>கா5 

 சாேலாக மாதி, பதேநா�(N ச.(�வா5 

 4ேலா� வா%�கறிேவ ேநா�(.  43 

 

இCெவபா , 4.ேக&வியா<� ேவ:பா�ைம விள�( கி�ற�. 

 

இ - & : ஆரா�மிட��� க�மா*த(ரவ� சிேவாக� பாவைனயாகிற தியான� 

ெச?வ��, ஞானா*த (ரவ� ஞான 45கைள ஓ�� ெச��(� சாேலாக 9தGயன 

பதவிகைள, ெப:� எதி%ேநா�கா�. ச.(�9�/ அவன�ளா5 ஞான 45கைள 

விதி,ப- உபேதசி�க� ேக�பா%�(3 சிவஞான� ஒ�:ேம ேநா�கா� எ�றவா:. 

 

க�மி சிேவாக�பாவைன ெச?வ��, ஞானி ஞான 45 கைள ஓ�வ�� சாேலாக� 

9தலான பத9�திகைள, ெப.: உ?யேவயா�. ஞானி ஞானாசாாிய� வாயிலாக 

ஞான 45 கைள� ேக�ட5, சிவஞான� ெப.: உ?யேவயா� எ�ப� க���. 

 

45 ஓ�த5 ஞான த�மிணி�(� ஞானி�(� ஓ�(ேம <�, 9�ன� த�னறிவா5 

தாேன ஓ�தலாக0�, பி�ன� ஞானாசாாிய� 9�/ இ�*� அறிவD6ைர�� 

அ<பவ9� ேக��� க�� அறிதலாக0� ெகா&க. 

------------ 
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 நா�டம.றா னா>கவ� ேபா5 நா�டம.றா%� ேகமதிைய� 

 கா�-ய� 9ேடாவ� கEைடயா� - நா�டமற 

 வ*தா%�(� கா�ட வழ�(ேடா ஞான�ைத 

 ந*தா தவ%�(ைர�க ந�:.         44 

 

இCெவபா , ஞான நா�ட� உைடேயா%�ேக ஞான�ைத உைர�க எ�கி�ற�. 

 

இ - & : (�ட� (�ட<�(, Rரண ச*திரைன� கா�-ய �ேடா? 

கEைடயாெனா�வ� கண.றவ <�(� கா�ட�தா� வழ�க9ேடா ? 

ஆதலா5 அ� ேபால ஞான�ைத� ேகட.ற ஞானநா�ட� உைடயா%�ேக ந�றாக 

உைர�க எ�றவா:. 

 

(�ட� (�ட<�( நிைறமதிைய� கா�ட9-யாதவா: ேபால ஞான நா�ட� 

இ5லாதா<�( ஞான�ைத ஊ�ட.க; உைடயா<�ேக ந�( உைர�க எ�ப� 

க���. 

 

நா�ட� - க . " (��� (��� (��டா�ட� ஆ-� (��� (��� (ழிவி8*த 

வாேற" எ�ப� தி�ம*திர� ஆதG� இ>ஙன� =றியவாறா�. 

 

ந*தாதவ%�( - (ைறயாதவ%�(. அதாவ� ஞான நா�ட மி�கவ%க�( எ�றவாறா�. 

ந�: உைர�க என� =��க. 

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

 

 நா�ட மி�வ��( நEெமன ெவமதிைய� 

 கா�டாம5 தாேன க��மர� - நா�ட� 

 பிாி*தா� ெம?� ேதா.ற��, பி�ெனா�கா5 

 ெப.:� ெதாி*தா� ெதாிேவ �ைர.         45 

 

இCெவபா , உைமஞான� ெபற� தி�வ�& ேநா�க� இ�றியைமயாத� 

எ�கி�ற�. 
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இ-& : க ந�மி�வ��(� கிைட�(� எ�:, ெவ&ளிய மதிைய� கா�டாம5 

தாேன க.பைனயா5 க�� பவனாகிய சிவ�தி�வ�ேணா�க� அ.றவ�, பி�/ 

ஏேதா ஒ�கா5 உைம� ேதா.ற�தா5 ெப.: அறி*தானாயி <� அவனறி0 

எ�த�ைம�தா(� எ�: உைர,பாயாக எ�றவா:. 

 

தி�வ�ேணா�க� ெபறாதவ� உைமஞான�ைத ஒ�� கா6� அைடய இயலா�. 

இய6ேம<� அCவறி0 எ>ஙன� இ��(�? ஐய9� திாி/மாகேவ இ��(� எ�ப� 

க���. 

 

இ�வ% - கா�ட 9.ப�ட (ரவ<�, காண� தைல,ப�ட சீட<� ஆய இ�வ%. யா� 

இ�ேபாQ� (�ட%கேளயானா 6� தியான பாவைனயா5 பி�ெனா��கா5 க 

ெபறலா� என� க�தி� கைலமதிைய� கE&ளா� ஒ�வ� இ� தா� ெவமதி 

என� கா�ட� காணாம5 தாேன க.பைனயா5 தியானி,பவனாகிய 

தி�வ�ேணா�க� ெபறாதவ� எ�பதா�. 

 

அர� நா�ட� பிாி*தா� - சிவ<ைடய தி�வ�ேணா�க� ெபறா� பிாி*தா�. 

அவன�ளாேல கணாக� காணேவ -ய ஞான�ைத� தியான பாவைனயா5 

சி*தி�க� ைக=�� எ�: அறிய6றி�, அவனறி0 ஏதா� எ�றவாறா�. 

 

ெதாி0 - ஞான�. 

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

 சீவி�(> காய� சிவனலேவ ெய�<மல, 

 பாவிக�கி* 4ைல, பகர.க - ேம0� 

 உயிேர ெசயல. ெறா�>(�ேபா தீச� 

 ெசயெல�பா%� ேக�ைர�க3 ெச?.         46 

 

இCெவபா, இ*4.ேக&வி�(ாிய அதிகாாி இவெரன உண%��கி�ற�. 

 

இ-& : உயி% உைறத.கிடமாகிய உட5 சிவம�ேறா எ�<� மல�தா� மைற,/ட 

மதிைய�ைடய பாவி க�(, உபாய நி�ைட ெவபாவாகிற இ*த 4ைல3 ெசா5 

ல.க. இC0ட.க ேமவி�&ள உயி% த� ெசய5 அ.:, சிவ��வ வியாபக��& 

தாடைலேபால மட>கி�கிட*த கால�� எ5லா� சிவ3ெசயேலயா� எ�ற அMபவ� 

மி� கா%�ேக உைர�க3ெச?க எ�றவா:. 
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உடேல சிவமா� எ�பா% சாணி நீறானா.ேபால இ*த உடேல சிவனா� எ�<� 

பாிணாமவாதிக&. அவ%க�( மாயா காாியமான உட5 அநாதிமல9�தனாகிய 

சிவமாகா� எ�ற உைமஞான� /ல,படாவண� மலமைற,/ உைமயி� 

அவ%கைள மல,பாவி' எ�றா%க&. 

 

'எ5லா� சிவ� ெசய5' எ�: இ�,பா%�ேக இ*45 உபேதசி�க� த�க� எ�பதா�. 

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

�(சிற*��(சிற*��(சிற*��(சிற*�    

 

 உபாய நி�ைட ெவபா 0ைர�தானா. ப�தா (:) 

 அபாய நி�ைட வாராம லா%�(� - உபாயநி�ைட 

 ெவபாவா லாவ� த�ைறைய ெவஃகின%�( 

 நபா(� அ�பலவாண�. 

 

இ - & : சிவன- ேச%த.( உபாயமான ஞானநி�ைட சி�தி ெபற3ெச?�� 

ெவபாவினாேல தி�வாவ��ைறைய வி��பினேப%க�( ந/ைடயரா(� � 

அ�பலவாண ேதசிக ஞானாசாாிய�, ஒ�வ%�(� அபாயமான ��ப�தி G��ைக 

வாராவண� உபாயநி�ைட ெவபா எ�<� இ*த நா.ப�தா: 

ெவபா�கைள�� அ�ளி3ெச?தா� எ�றவா:.   தி�வாவ��ைறைய3 

ேச%*ேதா% அைனவ��(� ந பா�� அ�பலவாணேதசிக$%�திக& ஒ�வ��(� 

தீ>( சாராவண� உபாய நி�ைட ெவபா எ�<� இ*த நா.ப�தா: பா�கைள 

அ�ளின� எ�ப� க���. 

 

உபாயநி$ைட ெவ&பா �(றி(�உபாயநி$ைட ெவ&பா �(றி(�உபாயநி$ைட ெவ&பா �(றி(�உபாயநி$ைட ெவ&பா �(றி(�    

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

தி�3சி.ற�பல�  சிவமய� 

2. 2. 2. 2. � அ�பலவாண ேதசிக� அ�ளி�ெச!த நி$ைட விள+க�� அ�பலவாண ேதசிக� அ�ளி�ெச!த நி$ைட விள+க�� அ�பலவாண ேதசிக� அ�ளி�ெச!த நி$ைட விள+க�� அ�பலவாண ேதசிக� அ�ளி�ெச!த நி$ைட விள+க�    

 

 ெநNேச உைனயிர*ேத� நீய� பலவாண� 

 ெநNசா வ� �ைறெம? யி�ப�ள3 - ெசNெசா5/ைன 

 நி�ைட விள�க� நிைனதGனா5 எ,பிற,/� 

 இ�ட 9ைன,ெபறெவ� ெற.        1 
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இ,பாட5 , மன�ைத விளி��. இ*4G� தனி�த(திைய விள�(கிற�. 

 

இத�ெபா�& : மனேம! உ�ைன யா� ேவ-�ெகா& கி�ேற�; நீ 

அ�பலவாணராகிய � ஞானமா நடராச, ெப�மா� எ8*த�ளி�&ள 

தி�வாவ��ைற�க உ ைமயான ேபாி�ப�ைத அ�ள, ெசNெசா.களா5 

/ைனய, ெப.ற நி�ைட விள�க� எ�<� 4ைல நிைன�தலா5, யா� 

எ,பிறவிைய எ�தைனதர� எ��தா6� உ�ைன, ெபற என�( இIட� எ�: 

ந�/வாயாக எ�றவா:. 

 

ெநNேச ! நீ நி�ைட விள�க�ைத நிைனதலா5, யா� எ�தைன பிறவி எ��கி<� 

உ�ைன அைடய வி�,ப� எ�: எEக எ�ப� க���. 

 

ெநN+ ந� வி�,பி�ப- நிைனயேவ-யைத நிைனயாம6�, நிைனய 

ேவடாதைத நிைன��� விைனகைள, ெப��கி� ெகாேட ேபா�. எ� 

ெநNசாகிய நீேயா நி�ைட விள� க�ைத நிைன�கிறா?. ஆதலா5, என�( 

விைனயி5ைல. ஆகேவ வ�� பிற,/� இ5ைல. ஆதலா5, ஒ��ைழ�(� உ�ேனா� 

எ�தைன பிறவி எ��தா6� =-வாழ வி�,ப� எ�: அ�ளி யவா:. 

 

ெசNெசா5 - த� ெபா�ைள ேநாிய 9ைறயி5 கா��� ெசா5. ெசNெசா5, 

ஆ�க3ெசா5, (றி,/3ெசா5 எ�ற ெசா5வைக�& ஒ�:. 

 

�'�'�'�'    

 ஆ�- ம0Gைய யா%,பாி� ேதா>கி ய-���ைககா5 

 நீ�-� கிட,ப� நி�ைடய ேதாநிைல யா�த<ைவ 

 ஓ�- நி� பாத� ெதா��கி �யிைர�� நீெயனேவ 

 நா�-ய வ�பல வாணா தி��தி5ைல நாயகேம.         1 

 

இ,பாட5. ஆரவார நி�ைட உைம நி�ைட ஆகாெத� கி�ற�. 
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இ - & : அழி*�ப�வதாகிய உடைல, ேபதமாக ஓ�-, உயிைர உ� தி�வ-யி5 த� 

ெசயல.: அட>கி� கிட�க3 ெச?�, அதைன� ேதவாீராகேவ நிைல ெபற3ெச?த 

அ�பல வாணா! தி��தி5ைல நாயகேம! தைலைய ஆ�-� ெகா�� ைககா5கைள 

ஓ>கி அ-���ெகா��, நீ�-�ெகா�� கிட,ப� நி�ைடயாேமா? எ�றவா:. 

 

த�ெசய5 அ.:� தாம.றபி� நாத� த� ெசயேல எ�: இ��க3ெச?த பரம 

உபகாாியான அ�பலவாணா! ைக கா5கைள நீ�- 9ட�கி� கிட,ப� 

நி�ைடயாேமா? மன�ைத ஒ��கி நி� மலர-�க ேபரா� நி:��வேத 

நி�ைடயா� எ�ப� க���. 

 

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

கட+�த� 9தGயன /ாிவதாக $3ைச3 சா�த�பட இ8��� வி��� கைன��� 

உர,பி�� ெச?�� ஆரவாரேம ஆ%,பாி�த5 எ�ப�. 

 

உைம நி�ைடயி� இல�கண�ைத, உட.ப.ைற நீ�கி உயிைர ஒ��கி, பாத��� 

த� ெசயல.: அட>கி இ��க3 ெச?�, உயிைர3 சிவமா�(தேல என, உபகாாியி� 

ேம5 ைவ�� உட�ெபா� /ண%�தலாக உண%�தியவா:. 

----------- 

 

 ஓ>கிய ெநNச� த�ேளா ��ைவ�த> (.றமல� 

 நீ>கிய த�: ெபா? ெய5லா மகல நி�மல�ேத 

 ேத>கிய த�: சிவேம வ�ெமன3 ெச?ைகயற� 

 O>கிய வாெற�ெகா5 தி5ைல� ளா-ய �?யவேன.         2 

 

இ,பாட5 , கடைமைய3 ெச?தால�றி� கட0& வாரா% எ�கி�ற�. 

 

இ - & : தி��தி5ைல�& ஆன*த நடன� /ாி�� பரம பாி+�தேன! உய%*த 

மன�திேல தி�வ�ைள ஓ��வாக ைவ��� தியானி�தலா5 உயிைர, ப.றியதான 

மல� நீ>கியபா-5ைல. நிைலயாைம ெபா�*திய உலக ேபாக>க& நீ>க, நி%மல 

சிவ�தினிட� மன� நிைலெப.றபா�� இ5ைல. அ>ஙனமாக3 சிவ� தாேம 

எ8*த�ளிவ�� எ�: மன, பா5 (-���ெகா� ேவைலய.:� O>(வதா5 

எ�ன பய�? எ�றவா:. 
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மலபாிபாக9�, ச�திநிபாத9� இ�றி3 சிவ�ைத, ெபற லா� எ�: ேவைலய.:� 

க$-�கிட,ப�தானா நி�ைட எ�: உைம உண%�தியவா:. 

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

 

 அரேன �றி<ட. ேசாகம ெத�னி லக�தி<நீ 

 வாிேன த<0 9ளதா? மய�(� வ�வதி�றா� 

 பரேன மலமற நி�றாவி ப.றி, ப+,பரமா?� 

 தாிேன சிவெம�< ம�பல வாதி5ைல3 ச>கரேன.         3 

 

இ,பாட5. உட.பாச� உ&ளவைரயி5 சிேவாக�பாவைன சி�தியாெத�ப� 

உண%��கி�ற�. 

 

இ-& : பரேன உயி%க& மல வGெயா�>க நி�: விடா �ப.றி, ப+�கைள, 

பரமா�கி�தாி� அைவ சிவமா� எ�:பேதசி�(� அ�பலவாணா! தி5ைல3 

ச>கரேன! சிவ� தி�9� நி.பி<� இC0டைல3 ேசரக�பாவைன ெச?யி<�, 

மன�தி6� ேதவாீ% எ8*த�ள,ெபறி<� உட.பாவைன உளதாயி� அ� 

மய�க*த�வதா�; அதனா5 விைளவெதா� பய<� இ�றா� எ�றவா:. 

 

சிவேன க�ைண =%*� எதி%,ப-<�, உடைல நா� எ�: எE� வைரயி5 

அ� மய�கஞானமா�. அதனா5 வ�வெதா� பய<� இ�றா� எ�ப� க���. 

 

ேந�றி<� எ�னி6� வாிேன�� என உ�ைம விாி��, ெபா�& ெகா&க. 

 

அர� ேந% உறி<� எ�பத.(3 சிவ�ைத உயி% ேந% உ.றா6� என உயி%களி� 

ெசயலாக0�, நீ வாிேன எ�ப த.(3 சிவமாகிய நீ உயி%க& மீ� இர>கி 

எ8*த�ளி<� என3 சிவ�தி� க�ைண3ெசயலாக0� உைர�க. 

 

த< - உட5 . வ�வ� - வ�வெதா� பய�. 

 

சிவச�னிதியிG�*� உடேலா� =-ய த�ைன3 சிவ மாக, பாவி�க , இைறவேன 

அவ� மன�� எ8*த�ளி<� உட.ப*த� உைமயா5 உண%வாிய ெம?Nஞான� 
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ேதா�றா�; அ� மய�க ஞானேமயா�. ஆயி�, மலவாதைன அக�:, 

தி�வ�ைள,ப.றி, ப+ைவ, பர�ெபா�ளா�கி நீதாி� அC0யி% த�ைன3 

சிவ�ேதா� ஐ�கியமா? உண�� இ�ேவ உைம நி�ைடயா� என ேவ�வத*� 

9-�க. 

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

 

 வ���* த<விைன ேயாாிட மாக மனN+��கி 

 இ��த வ�ம� ெள�மன� ேநா�கி யி���த.ேகா% 

 க��த<� ேவ�� பி� னீ>(த. ேகா%விைன காப�டா� 

 தி��திய5 பாகெவ� ன�பல வாதி5ைல3 சி.பரேன.          4 

 

இ,பாட5, அவன�ளாேல அவ� தா& வண>(� இய5 பான தி��த� உத0க 

எ�கி�ற�. 

 

இ-& : விைன,ேபாக>கைள Mக%*� வ���� உடG5 மன�ைத ஓாிடமாக இ��க3 

ெச?�, விைனகைள3 +��க� தி�வ�& தாேம வ��; ஆனா5 எ� மன�ைத 

அைலயாம5 இ���த.ேகா ஒ� தைலவ� இ�றியைமயா� ேவட, ப�வ�. 

அCவிைனக& எ�ைன வி�� நீ>(த.( ஓ% ெசய5 /ாித5 ேவ��. ஆதலா5 

அ�பலவா! தி5ைல3 சி.பரேன! இய5பாக அ-ேயைன� தி��திய�Bக எ�றவா:. 

 

மனN+��(த5, தைலவ� �ைண ேவ�த5, விைனயி� நீ>(த5 9தலான பல 

அைல0களி�றி அ-ேயைன இய5 பாகேவ தி��தி ஆ�ெகா&க என அ�பலவைன 

ேவ�கி�றா%க&. 

 

எ� அ�பலவா - என� /�வம�தியாகிய சி.ற�பல�� உ&ளவேன எ�பதா�. 

அ>ஙனேம /ற��� தி5ைல�கணதாகிய சி.சைபயி5 எ8*த�ளி�&ள பரேன 

எ�ப� தி5ைல3 சி.பரேன எ�பதா5 உண%�த, ெப:கி�ற�. 

 

வ���� த<வி5 மன� ஓாிடமாக விைன +��கி என� =�-, உடG5 மன�ைத 

ஓாிடமாக� (விய,பணி விைன கைள ஏறாதவண � +��கி எ�க. மன� 

பரபர*� பல /ல>களி5 ெச�: ப.:வதாேலேய விைனக& மி(கி�றன. ஆகேவ, 

மன� /ற� ேபாகா� உடG5 /�வம�தி இதய� 9தலான இட>களி5 ஒ�றி நி.க, 
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விைனகைள நா� ெச?ேத� என அக>காி��3 ெச?யானாதG� விைனக& ஏறா, 

(ைற�� எ�றவாறா�. விைன (ைறயேவ அ�& ேதா�:� எ�ப�. 

 

ஆனா5, மனேமா என�( அட>கி , இ� எ�ன இரா�; தா0கி�ற (ர>கிைன� 

க��வா� ஒ�வ� இ�றியைமயாத� ேபால மன�ைத இ��த ஒ� 9த5வ� 

ேவ��. 

 

பி� - தைலவ� மன�ைத நிைல நி:�தியபி�. நீ>(த.(. விைனகளினி�: உயி% 

நீ>கி� O?ைம�:த.(. ஓ% விைன காப� உடா� - ஒ� ந.றவ� ெச?வ� 

உடா�. 

 

ஏ� இ�தைன� ��ப>க&? ேதவாீேர இய5பாக� தி��தி அ�ள� தி�வ�& +ர�க 

ேவ�� எ�பா% இய5 பாக� தி���' எ�றா%. 

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

 

 ெதாிசி�த ல%3சி�த5 சி*தி�த5 $�:* திகQபத�ைத, 

 பாிசி�த DGைன, பா%�த5 ச� மா%�கமி, பபதற 

 வ�சி�� ம.ற� கரண மட�க வ�Nசிவெம�(:) 

 உ�சி�த வாெற�ெகா5 தி5ைல� ளா-ய 0�தமேன.         5 

 

இ,பாட5, ெபாறியட�க� ஒ�:ேம சிவதாிசன�தி.( ஏ� வாகாைமைய 

உண%��கிற�. 

 

இ-& : சிவாலய>கைள� தாிசி�த6�, Rைச ெச?த 6�, தியானி�த6� ஆகிய 

இ�$�:ட�, விள>(கி�ற இைறவ� தி�வ-கைள3 சி*ைதயா5 தீ�த6� 

சிவஞான 45கைள, ப-�த6� ஆகிய இைவக& ச�மா%�க>க ளா(�. தி5ைல�& 

ஆ-ய உ�தமேன! சில% இ,ப/க& நீ>க விைள�� சி�� ெபாறி/ல�கைள, 

/ற�ேபாகவிடா� அட�(த5 ஒ�றாேலேய சிவ�கா�சி கிைட�(� எ�: 

+ைவ�த� எ�னேவா எ�றவா:. 

 

சிவாலய தாிசன� 9தலான சாிையயாதி ச�மா%�க>கைள வி��3 சி�� வ�� ;  
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ெபாறி அட�க3 சிவ� பிரகாசி�(� எ�: சில% +ைவகட� எ,ப-ேயா எ�: 

இர>கியவா:. 

 

தாிசி�த5 - நி�த6� எ�ெப�மா� ேகாயி5 ெச�: உட.ெறா�களாகிய 

அலகிட5 ெம8க5 Rமாைல /ைன*� ஏ�த5 /கQ*� பா�த5 9தலாயினவா�. 

இைவ சாிைய� ெதா�க&. 

 

அ%3சி�த5 - விேசட தீ�ைக ெப.:, சிவRைச ெச?த5. இ� கிாிைய. சி*தி�த5 - 

அ�டா>கேயாக 9ைற,ப-, பிராணாயாம>க& ெச?� ேயாக�தி��த5. இ� 

ேயாக�. 

 

திகQ பத�ைத, பாிசி�த5 - சிவன�ளா5 சிவ�றாைள� தியானி�த5 . நாயக� 

ேசவ- ைதவ� சி*ைதயினராத5 எ�க. 4Gைன, பா%�த5 - சிவஞான� ேக&வி. 

அதாவ� ஞானசா�திர>கைள, ப-�த6� ேக�ட6� உபேதசி�த6�. இைவ 

இர�� ஞான�. 

 

இவ.ைறவி��3 சி�� வ��, ெபாறியட�க3 சிவ� ெவளி,ப�� எ�ற �சி எ,ப- 

உடாயி.ேறா எ�ற� உபா ய>கைள வி�� உபாேதய� எ>ஙன� விைள�� 

விைளயா� எ�: உைம உண%�தியவாறா�. 

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

 

 மாயN சிறி� ம-ய9. பாத�தி� ம�< நி�பா5 

 ேதாய3 சிறித> கறி0ள தா(* �ட%*� ம.:� 

 பாய,ெபா? மாய� பறி*தறி வா? நி.(� பபெத�றா5 

 யாக மய�ெக�ெகா ல�பல வாதி5ைல� கEதேல.         6. 

 

இ,பாட5 , நா5வைக ெநறிகளா� அ�றி யாகாதிகளா5 பயனி5ைல எ�கி�ற�. 

 

இ - & : மய�க0ண%0 சிறி� அகல, 9த.பாதமாகிய சாிையயி5 நிைல�� நி.(�; 

பி�/ சிவமாகிய நி� தி�வ- களி5 சிவா%3சைன 9தGயன ெச?� ெபா�*த3 சிறி� 

சிவ ஞான� உடா�; அ*த நிைலயி5 ந8வா� ேம�ேம6� ெதாட%*� சி*ைத 

ப&ள� /( /ன5 ேபா5 தி�வ-�க பாய அநி�தியமான அறியாைம நீ>கி 

ஞானேம வ-வா?� திக8�; இ�ேவ உயி%க& எ?த�த(� ப/ எ�றா5 
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யாக�ைத3 ெச?யி� எ5லா� அைடயலா� எ�ற மய�க� எ�ன பயைன� த��? 

எ�றவா:. 

 

சாிையயாதி நா.பாத>களினி�: சிவஞான�தி� வாயி லாக3 சிவன�ைள3 

ேசரலாேம அ�றி யாகாதிகளினா5 ஒ� சிறி�� பயனி5ைல எ�ப� க���. 

 

 "பசி��� பி�<� பசி,பாைன ஒ�(� 

 இைச�� வ�விைனயி5 இ�ப� - இைச�த 

 இ�விைன ெயா,பி� இற,பி5 தவ�தா5  

 ம�0வனா� ஞான�ைத வ*� '' 

 

எ�<� ெவபா0�, அத.(3 சிவஞான+வாமிக& த�� 'ேவ&வி 9தலாயின 

எ5லா� அழித�மாைலயவாகிய காமி ய>கைள, பய,பனவ�றி� 

த��வஞான�ைத, பயவா . அ� ம��ேமய�றி� தீவிைனேபால அ� 

நிகழெவா�டா� தைட ெச?� நி.ற6� உைடைமயி�' எ�ற உைர�� ஈ� 

எண.( உாியன. 

 

மாய� சிறி� ம-ய - 9./ணிய விேசட�தா6�, (-, பிற,/, ந5Gண�க�, 

4.ேக&வி 9தGயவ.றா6� கலா த�வ� காாிய,பட அதனா5, ஆ�ம அறிைவ 

மைற�� நி�ற மாய� சிறி� நீ>க எ�ப�. 

 

9.பாத� - 9த.பாதமாகிய சாியாபாத�. ம�<� நிைல�� நி.(�. சாிையயாவ� 

தி��ேகாயி6�(3 ெச5ல5, தி�வலகி�த5, ெம8(த5, தி�ந*தவன� அைம�த5, 

R� ெதா��த5 9தGய உடலா5 ெச?ய,ப�� ெதா�களாகிய ஒ8�க>க&. 

அவ.றா5 இைறவனிட�� நீ>காத அ�/ விைள��. அதனா5 இைறவைன, 

Rசி�(� வி�,/ உடா�. அதைனேய அ���வ�� நி�பா5 ேதாய' எ�பதா5 

விள�(கி�றா%க&. 

 

அறி0 - ஞான�. அஃதாவ�, உலக9� உட6� அநி�திய மானைவ. அைவ 

கிைட�தேபா� நிைலயான இ�ப�தி.( வழிேத-�ெகா&ள ேவ�� எ�ற 

உைம உண%0. இ� கிாிைய. 
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ம.:� ெதாட%*� பாய, ெபா?�மாய� பறி*� அறிவா? நி.(� - அ�/ 

சிவெப�மானிட� இைடயறா� ெச5ல, ெபாறி�ண%0� ேபாக9மாகிய 

நிைலயாைமேயா� =-ய ேமாக� நீ>க3 சிவஞானேம வ-வா? நி.(� எ�ப தா�. 

இ� ேயாக9� ஞான9� =றிய�. 

 

யாக� - அ�கினி�ேடாமாதி யாக>க&. இவ.றி� பய� பைக நீ�க9� +வ%�க� 

9தலான ேப:� ஆதலா<� அைவ த�த� கால எ5ைலயி5 நீ>(� அனி�திய 

+கேமயாதலா<� அதனா5 பய� இ5ைல எ�பா% 'மய�( எ�ெகா5' எ� 

ற�ளினா%க&. 

 

இ>ஙன� யாகாதி காமிய,பயனா5 காாியமி5ைல; சாிைய யாதி ெநறிகேள 

சிவஞான� த*� அத� வாயிலாக, ேபாி� ப� த�� எ�பதா�. 

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

 

 தி��(3 சிறி�9. பாத� �றவ�� சி*ைத�.ற>(() 

 உ��(N சிறி� பி� ம.றைவ ேயா>கி <ள>(ைழவா?3 

 ெச��க 0��(� ெத�றா5 த<ைமய5 ேச�ெமன, 

 ெப��கிய வாெற�ெகா ல�பல வாதி5ைல, ெப.றியேன.          7 

 

இ,பாட5, உட5 மய�க*தரா� ஞானவாயிலா� எ�ப� உண%��கி�ற�. 

 

இ-& : அ�பலவாணா! தி5ைல�க எ8*த�ளியி�� (� தி�வ��ட�ைமயேன! 

சாியாபாத�தி5 ேநா�க� சிறி� ெபா�*த� தி�வ�& மன�ைத, ெபா�*தி இைறவ 

னிட� கனி*த அ�ைப�த*� சிறி� உ��(�. பி�, அC வ�/ ஓ>கிவளாி� 

மன>(ைழ*� ஆணவமல�ைத வா� ��. இ>ஙன� சிவ�ெதா��, சிவன-�( 

அ�/�, மல நீ�க9� பய�(� இC0டலா5 மய5 ேச�� என�=றிய� 

எ�ைனேயா? எ�றவா:. 

 

ந� ேநா�க� சிறி� சாிைய�க YQ*தா. ேபா��. உடேன சிவன-�( அ�/�, 

நீ>காத தியான9�, ஞான9� 9ைறேய வள%*� மல நீ�க� உடா(�. 

அ>ஙனமாக உட5 மய�க� ேச%�(� எ�ற5 எ>ஙன� ெபா�*�� எ�ப� க���. 
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தி��( - க அ5ல� ேநா�க�. அ�& உ.: அ>(3 சிறி� உ��(� என� =��க. 

அைவ - அCவ�/�, அதனாலைட*த தி�வ�B�. உள> (ைழவா?3 ெச��க 

உ��(� எ�ப� மன� (ைழ*� ெச��கிைன விைள,பதான மல�ைத வG வா��� 

எ�<� க��த�. அ�றி3 ெச��க - திக�ட என6மா�. 

 

சாிையயாதிகளினி�: (ைழய� கிைட�த உட5 மய�க� ைத3 ேச�� என5 

எCவா: எ�பதா�. 

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

 

 மல�பாி பாக 9ளதாN சாிைத� ம.ற� ேபா5 

 ெச6�பாி பாக> கிாிைய�� ேயாக9* தீைமயற3 

 ெச6�பாி பாகெம?N ஞான9 மிCவணN ேச�ெம�றா5 

 /6>கர ண>க ளட�(வ ெத�றி5ைல, /ணியேன.          8 

 

இ,பாட5, ெபாறி/ல�கைள அட�(வதா5 ம��� பயனி5ைல எ�கி�ற�. 

 

இ - & : தி5ைல�க உ&ள /ணியேம வ-வான ெப�மாேன! சாிையயா5 

மலபாிபாக� உடா�; அ� ேபாலேவ கிாிையயா6�, ேயாக�தா6�, 

ெம?Nஞான� தா6� பாிபாக� உளவா� எ�றா5, ந�ைம� த8வி�&ள 

கரண>கைள அட�(வதா5 பய� எ�ைனேயா? எ�றவா:. 

 

சாிையயா5 விைள�� மலபாிபாக� 9ைறயா� கிாிைய ேயாக>களா� நிைல�� 

ெம?Nஞான�ைத உடா�(�. ஆகேவ, கரண>கைள அட�(வதா5 பயனி5ைல 

எ�பதா�. 

 

சாிையயாவ� : உயி%க& உ?த.ெபா��� இைறவ� Oல�, L�(ம�, அதிL�(ம� 

என $வைக வ-0 ெகாட�Bவ�. அCவ-வ>கைள வழிப�� 9ைறைமைய 

ேவத ஆகம>களி5 வ(,ப�. அ�9ைற உண%*� உயி%க& வழி ப�� உ?�� 

MEண%0 இ�ைமயி� சகளமாகிய Oல வ-வ�ைத மா�திர� ெபா�ெள�: 

உண%*� உட.ெறா� களா5 வழிப�வதா�. இ� சாிையயி5 சாிைய, சாிையயி5 

கிாிைய, சாிையயி5 ேயாக�, சாிையயி5 ஞான� என நா�( வைக,ப��. அவ.:& 

தி��ேகாயி5 அலகிட5, ெம8க5, ந*தவன� அைம�த5 9தGயன 
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சாிையயி.சாிைய. விநாயக% 9தலான பாிவார>கைளேயா மாேக+வர வ-வ>க& 

இ�ப� ைத*தி5 ஒ�ைறேயா Rசி,ப� சாிையயி.கிாிைய. சீகட ��திரைர 

ெநNசி5 இ��தி� தியான� ெச?த5 சாிையயி5 ேயாக�. தியானபாவைனயி� 

உைற,பா5 அ<பவ உண%0 நிகQவ� சாிையயி5 ஞான�. 

 

கிாிையயாவ� : சாிையயி5 பழகிவரவர அதனா5 நிக8� ப�(வ விேசட�தா5 

MEண%0 ெப.: அ�0�வ� தி�ேமனிேய ெபா�ெளன� க�, அதைன 

வழிப�த.( இட� உ�வ� தி�ேமனி எ�: உண%*� Rைச வண�க� 9தGய 

/ற�ெதாழிலா6�, தியான� பாவைன 9தGய அக� ெதாழிலா6� விதி,ப- 

வழிப�வதா�. அ�0� சிவRைச� (� ேதைவயான சாதன>கைள3 ெச?� 

ெகா&B� கிாிையயி. சாிைய��, சிவாகம விதி,ப- ஐவைக3 +�தி�� அைம��3 

சிவG>க�தி.(3 ெச?�� Rைசயாகிய கிாிையயி.கிாிைய��, மன��& Rைச ஓம� 

தியான� $�ற.(� $�: இட� வ(���ெகா� ெச?ய,ப�� 

அ*தாியாகமாகிற கிாிைய யி5 ேயாக9�, அ*தாியாக உைற,பி�க நிக8� 

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

 

ேயாகமாவ� : கிாிையயி5 இைடவிடாம5 பயி�:வர அதனா5 நிக8� ப�(வ 

விேசட�தா5 அதிM�ப0ண%0 ெப.:, அ�வமாகிய சிவேம ெபா�& உ�வ9� 

அ�0�வ 9� அதைன வழிப�த.கிடமாகிய தி�ேமனி எ�: அறி*� அக�ெதாழி5 

ஒ�றாேலேய வழிப�வ�. இ�0� இயம� நியம� ஆதன� பிராணாயாம� எ�<� 

நா�காகிய ேயாக� தி5 சாிைய��, பிர�தியாகார9� தாரைண�� ஆகிய ேயாக� 

தி5 கிாிைய��, தியானமாகிய ேயாக�தி5 ேயாக9�, சமாதி யாகிய ேயாக�தி5 

ஞான9� என நா�கா(�. இ*நா�(� உ�வ� அ�0�வ� இைவகைள,ப.றி3 

ெச?�� ஆதார ேயாக9�, அ�வ�ைதேய ப.றி நி�: ெச?�� நிராதார ேயாக9� 

என இ�வைக,ப��. 

 

ஞானமாவ� ேயாக�தி5 பல நா& பயி�: வ*த ப�(வ 9தி%வா5 உைமஞான� 

ெப.:, ச3சிதான*த,பிழ�ேப ெசாXப�, உ� அ� அ�0� 9தGய $�:� 

அதைன உண% த.(� வழிப�த.(� இைறவ� ேம.ெகாட தி�ேமனி எ�: 

உண%*� ; காய�ெதாழி6�, மன�ெதாழி6� கழ�:; ேக�ட5 9தGய 

அ�வ�ெதாழி5 மா�திர�தா5 வழிப�வ�. இ�0� ேக�டலாகிய ஞான�தி. 

சாிைய��, சி*தி�தலாகிய ஞான�தி. கிாிைய��, ெதளிதலாகிய ஞான�தி5 

ேயாக9�, நி�ைட =டலாகிய ஞான�தி5 ஞான9� என நா�கா�. 
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/56>கரண� எ�ப� /6>கரண� எ�றாயி.:. 

 

இ3சாிையயாதி நா�(� உபாய9� உைம�� என இ�வைக,ப��. இவ.ைறேய 

அவ3சாிைய எ�:� தவ3 சாிைய எ�:� இ*த 45 =:கிற�. இவ.றா5 எ?�� 

பய� சாேலாக�, சாமீப�, சாXப�, சா�3சிய� எ�<� பத 9�திகளா�. இைவக& 

இைடயி�ட பயேன. உைம,பய� ஞான� ஒ�ேற . 

----------- 

 

 ஒ��(ைம ய.சிறி ேத�:� ேபாத�தி 6.ற த�பா5 

 தாி�(N சிறித�/ ம.ற*த, பாத��* த>கிய�/ 

 ெப��(ெம?N ஞான� தவவா.றி. சீவ<� ேபர�ெப�றா5 

 த��(> கரண மயேல �ைர தி5ைல3 ச>கரேன.         9 

 

இ,பாட5 . மைடமாறி, பா?3+வ�ேபால� கரண>கைள3 சாிையயாதிகளா5 

சிவகரணமா�கி� அதனா5 மயG5ைல எ� கி�ற�. 

 

இ-& : தி5ைல3 ச>கரேன! சாிையயினா5, மய�க� நீ>க ஞான� சிறி�டா�; 

அ>ஙன� ஞான� ெப.ற த� னிட� சிறி� அ�/ நிைலெப:�; அ>ஙன� அ�/ 

நிைல ெபற3 ெச?வதான கிாியாபாத�தி5 நிைல��, ேயாக வாயி லாக 

ெம?Nஞான�ைத3 ெச?யி� உயி�� ேபர�ைப, ெப�மானிட� ெப��(� 

எ�றா5 த��கிய கரண>க& மய�க� விைள,ப� எ>ேக? ெசா56வாயாக 

எ�றவா:. 

 

சீவகரண>க& சாிையயாதிகளா5 சிவகரண� ஆதGனா5 அைவ மய5 த�� எ�ப� 

யா>ஙன� ெபா�*�� எ�பதா�. இ� ெபாறியட�கேம நி�ைட எ�பாைர ம:��3 

சிவகரண மா�கி3 சிவ�ேதாெடா�றி அ�/மயமாயி��தேல உைம நி�ைட என 

உைர�கி�ற�. 

 

ஒ��(� ைமய5 - +��கிய மய�க�. அNஞான�� அ8*தி� கிட*த உயி% சாிைய� 

ெதா�கைள3 ெச?ய� ெதாட>கிய�� சிறி� சிறிதாக மய�க� ஒ��க,ப�தG� 

உட�ெபா� /ண%�தி 'ஒ��(� ைமய5' என,ப�ட�. ஆகேவ, பர*� ஆ�மாைவ� 

த�னக,ப��தி நி.(� ைமய5 சாிையயா5 +�>கியதா� எ�ப� க���. 
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ேபாத� - மய�க� +�>கிய ேபா� ெவளி,ப�� ஞான�. த�பா5 - ஆ�மாவினிட�. 

இ*த அ-�( ஒ��(� ைமய5 சிறிேத அ:� பாக� தி5 தாி�(� சிறித�/' எ�ற 

பாட>ெகா&ளி� மய�க� சிறி� +�>க அ� அ.ற பாக�தி5 தி�வ-�( அ�/ 

சிறி� தாி�(� என, ெபா�& ேகாட6மா�. 

 

தவ ஆ.றி5 - தவ ெநறியி5. சீவ<� அ�/ ெப��(� ெம?Nஞான�தவ ஆ.றி5 

த>கி, ேபர�/ ெப��(� எ�றா5 என� =�-, ெபா�& காக. 

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

 

 அவேம சாிைத /ாியிலN ஞான மவனியற� 

 தவேம சாிைத /ாியி� ெம?N ஞானமி� த�ைமயற3 

 சிவேம �:Nெசய ெல5லா மறெவன3 ெச,/ைமய� 

 நவேம �ைரதி5ைல ய�பல வாதி5ைல நாயகேம.          10 

 

இ,பாட5. ஞான சாிையயி5 நி�ேறா%�( ெம?Nஞானேம விைள�� 

சிவ,ேப:டா� எ�ப� சிவ<பேதச� ஆைகயா5, உயி%�( அறியாைமயா5 

விைள�� (.றமி5ைல எ�கி�ற�. 

 

இ - & : தி5ைலய�பலவா! தி5ைலநாயகேம! அவ3சாிைய /ாியி� அNஞான� 

விைள��. தவ3சாிைய /ாியி� ெம?N ஞான� விைள��. இ�த�ைமக& நீ>க, 

சிவ� விள>கி� ேதா�:� ஆதலா5 ெசய5களைன�ைத�� மற*�வி� என எ� 

தைலவனாகிய (�நாத� =:�. அ>ஙன� ஆக எம�(� (.ற� ஏ�? நீேய ெசா5 

எ�றவா:. 

 

நா� சாிைய /ாிகி�ேறா� எ�ற த�ைம�� அற3 சிவ� பிரகாசி�(�. ஆதலா5, த� 

ெசய5 அ.:� தாம.றி��தேல கட� என� தைலவ� =:வ�. ஆகேவ, (.ற� 

இ5ைல எ�ப� க���. 

 

சாிைய - ெம?�ெதா�. அ� த� இ*திாிய நிைறவி. காக0� ப+�கB�காக0� 

ெச?ய,ப�மாயி�, அவ3சாிைய யா�. அத� விைள0� ேம�ேம6� 

கீQ,ப���வதாகிய அவஞானமாகிய அNஞானமா� எ�ப�. 
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அ�ெதாைடேய சிவ<�(3 ெச?யி� தவ3சாிையயா�. இத� பய� 

ெம?Nஞானமா�. 

 

இ�த�ைம அற - இ>ஙன� நா� சாிைய ெச?கி�ேறா� எ�ற த�9ைன,/� நீ>க. 

ஆ�மாவினிட� அநாதிேய ஒ�றா? நி.(� சிவ� மா+ க8விய மணி�& ஒளி 

ெவளி, ப�வ� ேபால, த�ெசயல.ற தாம.ற ஆ�மாவிட� பிரகா சி�(� எ�பதா�. 

 

நவ� - (.ற�. நைவ எ�ப� அ�9,ெப.: வ*த�. ைமய5 நவ� என, பிாி�� 

மய�கமாகிய (.ற� எ�பா�� உள%. 

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

 

 ச�திநி பாதN ச�வித� தா.ெபா?� த(மல�தி� 

 பி�த தக5வ� நா5வைக� தா�பிாி யாதவிைன� 

 ெகா�த தக5வ� மCவைக� தாமா. ெகா�>கரண3 

 சி�த ெமாழி,பெத� ன�பல வாதி5ைல3 சி.பரேன.          11 

 

இ,பாட5, ச�திநிபாத9�. மலபாிபாக9�, விைன நீ�க9� நா5வைகயா�ேபா� 

கரண>கைள�� மன�ைத�� அட�(த5 ம��� நி�ைடயாகா� எ�கி�ற�. 

 

இ - & : அ�பலவா! தி5ைலநாயகேம! ச�திநிபாத> கB�, அவ.றா5 

ெபா?�த�ைமயான மல>களி� பி�� நீ>(வ�� நா5வைகயா�. நீ>கா� 

ெதாட%*� வ�வ தான விைனகளி� =�ட>க& நீ>(வ�� அCவாேற நா5 

வைகயா�. ஆைகயா5 ெகா-ய கரண>கB� அவ.ைற� ெகா� ெச6��� 

சி�த9� ஒழி,பதா5 பயென�ைன? எ�றவா:. 

 

ச�திநிபாத9�, அவ.றா5 விைள�� மலநீ�க� 9தGயைவகB� நா5வைகயா(�-

ேபா� கரண>கைள�� சி�த�ைத �� அட�(வதா5 பய� எ�ன எ�ப� க���. 

 

ச�திநிபாத�, 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 நா�கா(�. விைன�=�ட>களி� கழி0� அ>ஙனேம 

நா5வைக�தா�. 

 

ச�திநிபாதமாவ� இ�வைர மல�தி.(� �ைணயாக நி�: நட�திய திேராதானச�தி 

சாிையயாதிகளா5 மலபாி பாக� எ?தியவழி க�ைணயா?, பராச�தி Xபேமயா? 

ஆ� மா�க& மா��, பதிவ�. நிபாத� - YQ3சி அ5ல� பதித5 ; ச�தி நிபாத� - 

ச�தியி� பதி0. இ� ம*ததர�, ம*த�, தீவிர�, தீவிரதர� என நா�(வைக,ப��. 

இ� உயிைர உலக வாQ�ைக�(, பய*� உைம� (ரவைன நா-3 ெச56மா: 

ெச?வி�(�. இ� நா�காகேவ இதனா5 விைள �� மலபாிபாக9� நா�( 

வைக,ப��. அதனா5 விைள�� இ�விைனெயா,/� நா5வைக,ப��. ஏைனய 

விள�க>கைள மாபா-ய�தி5 க� ெகா&க. 

 

ப.றிய /ல�கைளேய ப.றி நி�: விைனகைள3 ச�பாதி�� ேம�ேம6� பிறவி�( 

ஏ �வாக3 ெச?தG� உயி��(� தீைம ெச?�� ெபாறிக& ெகா�>கரண� 

என,ப�டன. 

 

சி�த� ஒழி�த5 ஒ�:ேம நி�ைட ஆகா�. ச�திநிபாத 9�, மலபாிபாக9�, 

விைன�கழி0� ஒ�>ேக அைமத5 ேவ �� எ�ப� விள�க,ெப:கி�ற�. 

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

 

 மரண* தவி%�(N சாியாதி நா�(� வ�மறி0� 

 சரண� /கி.ற<� தா� /(* த3ெசய5 சா�ெம�றா% 

 கரண மட�க வ�ம� ெள�:�னி� கா�தி��(� 

 9ரெண �ைரெயன� க�பல வாதி5ைல 9�கணேன.         12 

 

இ,பாட5, சிவன�&சார3 சாிையயாதி நா�(�, அவ.றி� பயனாக ஞான9� 

ப.றலாவதாக, அ>ஙன>ெகா&ளா� அ*த� கரண அட�கேம அ��சா%/�( 

ஏ�வா(� எ�ற5 ெபா�* தா� எ�கி�ற�. 

 

இ - & : அ�பலவா! தி5ைல 9�கணேன! ேதவாீ� ைடய தி�வ- /(*� 

எ�மன�� இைடவிடா� ெபா�*� மாயி� சாிையயாதி நா�கி<� அ-ேய� 

ெபா�*�ேவ�; அதனா5 ஞான� ெபா�*�� எ�: எ� ஆசாாிய� =றி னா%. 
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அ>ஙனமாக, அ*த�கரண>கைள அட�க� தி�வ�& கி��� எ�: எணி� 

கா���கிட�(� மா:பா�டா5 பய� ஏ�? உைர,பாயாக எ�றவா:. 

 

தி�வ�B�, அதனா5 உயி% எ?�� நா�( நிைலகBேம ஞானெம?த வாயிலா�; 

அதனா5 சிவவிள�க� உடா�; அ*த�கரண அட�கேம தி�வ�ைள அைடய ஏ 

�வா� என5 ேவடா எ�ப� க���. 

 

சாிையயாதிக& ஞானவாயிலா?, பிறவாைமைய, பய� தG� பிறவாைம�(, பி� 

விைள�� மரண9� இ5ைலயா�; அதனா5 மரண� தவி%�(� சாியாதி' எ�ற�. 

 

இ*நா�ைக�� ப.:� ஞான9� சிவ�தி�வ�ளா5 விைளவேதய�றி ேவ: 

ஏ��களா� விைளவன அ5ல எ�பா% 'அறி0 உ� சரண� /கி5 த<� தா� /(*� 

அ3ெசய5 சா��' எ�றா%. த< - உட5. 

 

கரண� - ெபாறிகB�, உ�கரண>களாகிற மன� /�தி சி�த� அக>கார>கB� ஆ�. 

கரண அட�கேம நி�ைட எ�ப� மா:பாடான ெகா&ைக ஆதG� '9ர' எ�றா%. 

 

இ>ஙன� கரண அட�கேம நி�ைடயாகா�; சிவன� ளா5 நா5வைக 

நிைலகளினி�: சிவஞான� எ?�தேல உைம நி�ைடயா� எ�: 

உண%�தியவா:. 

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

 

 சாியாதி நா�(N சதாசிவ� ேதா>(* த(திய�/ 

 விாிசா தகNெச?ய ேவ�*த� ேகா%க& ெவ�� நி�ைட 

 வ�சாத க%G>க மாறாக ேநா�கி வ�வெர�<� 

 ஒ�சா தகெம�ெகா ல�பலவா தி5ைல ��தமேன.         13 

 

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

ேவ-யி��க3 சிவ� உ�ைவேய தியானி�த5 ம��� சாதக� ஆகா�? 

எ�கி�ற�. 

 



69 

 

இ - & : அ�பலவா ! தி5ைல��தமேன! சதாசிவ$%� திைய,ப.றி ேயா>(� த(தி 

வா?*த ேபர�/ விைளய3 சாிையயாதி நா�( உபாய>கைள�� ெச?யேவ��. 

அ> ஙனமாக� த�க ெபாிேயா%க& ம��, நி�ைட ெச?�� சாதக%க& சிவG>க� 

தி�ேமனியாகிய உ�வ�ைத வாயி லாக� ெகா� அதைனேய தியானி�� வ�வ% 

எ�<� சாதக� எ�ன பய� த�வேதா? எ�றவா:. 

 

உ�ைவ மன�தி5 நி:�தி உ�கா%*தி�,ப� நி�ைட அ�:. நா5வைக 

உபாய>களினா5 சதாசிவ$%�தியினிட� �, ேபர�ைப விைளய3ெச?� ஞான�ைத 

எ?தி, பிாியா� இ�,பேத நி�ைடயா� எ�ப� க���. 

 

சாிையயாதி நா�(� 9.=ற,ப�டன. 

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

 

 �ற�(� ெபா? வNசN சிறிேத �ற*�� :ைண மல%�தா& 

 நிைற�(� வைகசிறி ேத நிைற� ேதற நிகQசாிைத 

 பிற�(� பி� ம.றைவ ேபர�ெப� றா6ைன, ெப.:ம*ேதா 

 ெவ:�(� பசாச�� ெக�ெசா56 ேக� தி5ைல ேவதியேன.         14 

 

இ,பாட5, உபாய3 சாிையயாதிகளா5 உைம3 சாிைய யாதிகB� அவ.றா5 

ேபர�/� ெப.றி�*�� அதைன ெவ:�(� பாஷ-கB�( உண%��மா: 

ஒ�:மி5ைல எனகி�ற�. 

 

இ - & : தி5ைல ேவதியேன! விட�த�க அநி�தியமான உலக,ப.ைற3 சிறி� �ற*� 

ேதவாீ% தி�வ-� தாமைர கைள மன��& நிைற�(� வைக நிைற��, பயி5 , 

9ைறேய மிக3 சாிையயாதிக& ேதா�:�. அவ.றா5 பி�/ இைறவனிட� நீ>தாத 

ேபர�/ பிற�(� எ�றா5 ேதவாீைர அைட*�� ெவ:�கி�ற பசாச�(ண� 

உைடயவ%கB�( நா� எ�ன ெசா56ேவ� எ�றவா:. 

 

உைம3 சாிையயாதிகளா5 ேபர�/ பிற�க, அதனா5 உைம, பிறவி ெப.:� 

பசாச%க& ெவ:�கி�றா%கேள அவ%கB�( உைமைய உண%��வ� எ,ப-? 

எ�ப� க���. 
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�ற�(� ெபா? வNச� எ�பத.( நீ�க�த�கனவாகிய ெபா?�� வNசைன�� 

எ�பா�� உள%. ெபா?�� வNசைன �� நீ>(த5 ம��� இைறவ� 

தி�வ-3சா%/�( ஏ.ற� அ�ைமயி� இ�ேபா�ற பல (.ற>கB�( இடனாகிய 

உலக,ப.ைற� �ற�த5 ஒ� ேசர எ5லா� (.ற>கைள�� �ற�தலா� ஆதG� 

அநி�தியமாகிய பிரபNச,ப.ைற3 சிறிேத �ற*� எ�: உைர =றினா�. வNச� 

எ�ப� பிரபNச� எ�பத� (ைற. 

 

தி�வ-ைய நிைற�(� வைகயாவ� அ,ப% +வாமிக& நாயக� ேசவ- ைதவ�� 

சி*ைதயினராக இ�*த�ேபால ெநNைச இைறவ� தி�வ- ஒ�ற.ேக 

உாியதா�(த5. 

 

ஏற - சாதக� மிக . சாிைத : சாிைய எ�பத� மXஉ . சாிைத பிற�(� எ�பைத3 

சாிைய 9தGயவ.றா5 ேபர�/ பிற�(� என உ�/ விாி��, ெபா�& ெகா&க. 

 

பசாச% - ெகாடைத விடாத பசா+ேபால� தா� பி-�த அறியாைம� ெகா&ைகைய 

விடா� நி.பவ%. தா� ெகாட ெகா&ைக விடா� நி.(� உ6�தைர, பசாச% 

எ�றா%. 

 

எ� ெசா56ேக� எ�ற� காணாதா.கா�ட இயலா� எ�ப� (றி�தவா:. 

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

 

 பி�தனி� த�பிர வNசெம� ேறா-, பிணிெயா��கி 

 அ�தனி� த�ென� றறிவத. ேகாெவ� னக�தி<&ேள 

 ச�திநி பாத 9தி�தத* ேதாத<3 ெச?ைகய.:3 

 சி�த9� பி��: த.ேகா ெசா5 தி5ைல3 சித�பரேன.          15 

 

இ,பாட5. ச�தி நிபாத� ெப.றத� பய� எத.( எ�: வின0வ�ேபா5 உைம 

நி�ைடைய உண%��கி�ற�. 

 

இ-& : தி5ைல3 சித�பரேன ! அ-ேய<ைடய உ& ள�தி5 ச�திநிபாத� ேதா�றிய� 

பி�தனாகிய யா� நா& ேதா:� உலக ைமயG5 அக,ப�� உலக� உலக� எ�: 

 

ஓ- உயி%,பிணியாகிய மல மாையகைள ஒ��கி இைறவ� நி�திய� எ�:  

அறிவத.ேகா? அ5ல� உடG� வியாபா ர>க& நீ>கி மன� பி�� உ:த.ேகா?  
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ெசா5Gய�Bக எ�றவா:. 

 

அ-ேய� ச�திநிபாத� ெப.ற� நி�தியனாகிய பரேம+ வரைன அறி*�, சிவஞான� 

ெப:த.ேக அ�றி, உடG� வியாபார>கைள அட�கி, பி��:த.காக அ�: 

எ�ப� க���. 

 

இ�தி�,பாட5 உட.ெறாழி5 அ.:3 சி�த� பி�தனா? விள>(வேத நி�ைட 

எ�பாைர ேநா�கி, பிரபNச ைமய5 அ.:, மலபாிபாக� ெப.:, சிவ�ைத அறி*�, 

சிவேமயா? இ��தேல ச�திநிபாத�தா5 விைள�� உைம நி�ைடயா( ெம�பைத 

வG�:�தி.:. 

 

பி�த� - பி�தனாகிய யா� எ�க. இ� த�ைன, பிற� ேபா5 =றிய�. 

 

பிரவNச� எ�: ஓ- எ�ற� இC0லக�ைத� க� ெவாீஇயவா:. பிணி ஒ��கி 

எ�ற� மலபாிபாக� எ? தியைத உண%�தியவா:. அ�த� நி�த� எ�: அறிவ 

த.ேகா எ�ற� சிவஞான� ெப.றைத உண%�தியவா:. 

 

த<3ெச?ைக - உடG� ெதாழிலாகிய ஆ�த5, பா�த5, அைசத5, இ��த5, 

எ8த5, நட�த5, கிட�த5 9தலாயின. மலபாிபாக�தா5 மன� அட>க உட5 தாேன 

அட>(மாத லா<� அதனா5 சி�த� சிவமா(� ஆதலா<� அதைன3ெச? யா� 

உட. ேச�ைடகைள வG*� த��க3 சி�த� பி�தாத5 ேபாG நி�ைடயி� பயனா� 

எ�ப� உண%�தியவா:. 

---------- 

 

 எ�னி3ைச ��ேனா �:மி3ைச ��னி3ைச ேயமல�தி� 

 த�னி3ைச ��னி3ைச ெய�னி3ைச யாக� த�வ�ேட5 

 அ�னி3ைச நீய. ற�ளி3ைச யாக வைட�ம*த 

 ம�னி3ைச ேய நி�ைட ெய�றா� சிவாய ந� ம�னவேன.          16 

 

இ,பாட5, உைம நி�ைட இ� எ�கி�ற�. 
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இ - & : எ� இ3ைச உ�ேனா� எ�:� ெபா�*�� இ3ைசேய; அ�0� உ� 

இ3ைசேய; எ�ேனா� அநாதிேய ப.றி�&ள மல�தி� இ3ைசைய உ� 

இ3ைசயாக0� எ� இ3ைசயாக0� த�வ�ேட5 அ� அ-ேய<�( அனி3 

ைசயா� என அ-ேய� விண,பி�க, தி�ைவ*ெத8� ைத� த� சிற,/, ெபயராக� 

ெகாட (�நாத� ஆ�ம ேபாத� ெக��3 சிவேபாதமாக, ெப:� அ*த 

நிைலேபறான இ3ைசேய உைம நி�ைட எ�: உபேதசி�தா� எ - :. 

 

ஆ�மா எ�:� +த*திரம.ற� ஆதG�, அத�வி�,/ யா0� இைறவ<ைடய 

வி�,ேப. ேபாக ேபா�கிய>கைள வி��/� மல�தி� காாியமாகிய இ3ைசக& 

இைறவன�� அவன�& நி.(� ஆ�மாவி<ைடய�� ஆகா�. ஆதலா5, நா� 

எ�ப� அ.:� தி�வ�& இய�க இய>(மேத உைம நி�ைட எ�ப� 

உண%�தியவா:. 

 

இ3ைச - ஐ�ெபாறிக& வாயிலாக மன�தி.( மகிQ3சி ஊ��� ெபா�&க& ேம5 

ேதா�:� ப.:&ள�. 

 

சாிையயாதிகளா5 மலபாிபாக9.ற உயி% இைறவேனா� உடனா�� ஒ�றா�� 

இ�,பைதேய வி��/� ஆதG� - எ� இ3ைச உ�ேனா� உ:� இ3ைச' எ�றா%. 

 

ஆ�மா காE� கE�(� கா��� உள� ேபா5 காண� கணிைன� க� 

கா���' ஒ�வ� அ�ளா5 வி��/வ� அ�றி� தானாக இ3ைசெகா&B� 

த�ைமய� அ�றாகG� அ�0� உ� இ3ைசேய' எ�றா% . 

 

ெப�தகால�தி5 ஆணவமல�தி� காாியமாகிய அறியா ைமயா5 விைள�� ேபாக 

காம�ைத உ� இ3ைசயாக0� எ� இ3ைசயாக0� த�வதானா5 அ-ேய<�( அ� 

உக*த� அ�: எ�பா% 'த�வ�ேட5 அ�னி3ைச' எ�றா%. அனி3ைச எ�ப� 

அ�னி3ைச என எ�ைக ேநா�கி விாி�த5 விகார� ெப.ற�. அனி3ைச - 

ெவ:�க�த�க�. 

 

நா� எ�ற 9ைன,/�, அத� காாியமாகிய அறியாைம ��, விைன,ேபாக>கB� 

உ&ளவைர தி�வ�ளாகிய ச�தி உயிைர ஆ�ெகா&ளா�. மலபாிபாக� வ*த பி�ேப 

ச�தி 
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பதி*� நாத�ற� ெசயலாக விள>க3 ெச?�மாதலா<�, அ�ேவ நிைலேப:ைடய 

வி�,ப� ஆதலா<� அதைன 'ம�னி3ைச' எ�றா%. சிவாய ந� ம�னவ� எ�ற� 

சீபNசா�கர ேதசிகனாகிய ஞானாசாாியைன. 

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

 

 நீணா�-யானி� தி-< 9ட6யி% நீதிச.:> 

 காணா%க $-, பயென�ெகா ேலாகைல யால�ைள� 

 ேகாணா �ண%��> (�ேவ யறிைவ� ெகா�,பனி�ப� 

 நாணா தி� நி�ைட ெய�றா� சிவாய நம(�ேவ.          17 

 

இ,பாட5, உபாயநி�ைடயா. பயனி5ைல, உைம நி�ைடேய உய%*த� 

எ�கி�ற�. 

 

இ-& : நமசிவாய ேதசிக%, உட5 ; உயி%; உட6�(� உயி��(� உளதாகிய 

ெதாட%/; அதனா5 உயி% அைட�� பய� இவ.ைற3 ச.:� அறியாதவ%க& 

கைண $-� ெகா� இ�,பதா5 பய� எ�ைன? த�<ைடய கலா 

த��வ�தா5 ஆ�மாவி� அறிைவ3 சிறி�விள>க3 ெச?� உைமைய� 

ேகாணாம5 உண%��� (�ேவ உைம ஞான�ைத உத0வ�; அதனா5 விைள�� 

இ�ப�� ெவ�க 9றாம5 இ��(� இ�ேவ நி�ைடயா� எ�: உபேதசி� தா� 

எ�றவா:. 

 

க $- நீடநா& தியானி�தா6� பயனி5ைல; (� உபேதச�தினா5 ச�தி 

நிபாத� ெப.ேற உைம ஞான� விள>கி, ேபாி�ப அ<பவநிைலயி5 இ��தேல 

நி�ைடயா� எ�ப� க���.  உட5, உயி%, நீதி ச.:� காணா% . க $- நீ& நா& 

தியானி�தி-<� பய� எ�ெகா5 என� =�-, ெபா�& ெகா&க. 

 

காணா% எ�ற� த��வ 45கைள ஓதி�� உண%*�� அ<பவஞான� ெபறாதாைர. 

/ல�கைள3 ெச�: ப.:� ககைள $-�ெகாடா 6� மன� கடேத க�, 

க�வியி�றிேய ப.:� இய5 பினதாதG� க$-, பயென�' எ�றா%. 

 

கைல - ஆ�மாவி� அறிைவ3 சிறி� விள�க� ெச?�� நிவி%�தியாதி பNச கைலக&.  
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ஆ�ம அறி0 சிறி� விள�க 9.ற பி�ேப தி�வ�& ேச%தG� கைலயா5 அ�ைள 

உண%� ��' எ�றா%. உபேதசகைலயா5 எ�: உைர�த6மா�. 

 

ஆசாாிய� மாணா�க<�( உைம ஞான�ைத உத0� ேபா�, சாதகனாகிய இவ� 

சாதி��, ெப�நிைல எ?�க எ�: மன� ேகாணாம5 உண%��த5 

இ�றியைமயாத� ஆதG� அ�ைள� ேகாணா� உண%��� (�ேவ' என� 

=றினா%. 

 

ஏகார� : ேத.ற�, அறிைவ� ெகா��(� த(தி,பா� ேவெறா�வ%�( இ�ைமயி�. 

உைம நி�ைடயாவ�, சிவஞானேம வ-வா? அவ� அ�ளி5 ேதா?*� நி.(� 

நிைல எ�ப� உண%�தியவா:. 

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

 

 உ�ேவ தியானி� �:வ%க $- �:9டG� 

 க�ேவ தியானி��� காப� ேடாகைல யா6ண%��� 

 (�ேவ யறிைவ� த�வ னிைமயிைன� =டG�றி� 

 ெதாிேவ ெதாிநி�ைட ெய�றா� சிவாயெம?� ேதசிகேன.         18 

 

இ,பாட5, இைம ெகா�டாம5 விழி�த நிைலயி5 ஞான�தா. காடேல நி�ைட 

எ�கி�ற�. 

 

இ - & : நமசிவாய ேதசிக$%�திக&, அ,பா! உ� வ�ைத மன�தி5 தியானி��� 

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

9தGயவ.ைற� தியானி���காபா%கேளா? ஆைகயா5, த� கைலயா5 இ� உயி% 

, இ� உட5, இைவ உயிராகிய நீ உடேலா� =�த.(ாிய கரண>க& என 

உபேதச�தா5 உண%��� (�நாதேன உைம ஞான�ைத உத0வ�; அ,ேபா� 

இைம ெகா�டாம5, விழி�தப-யி�*� அறிவேத ஞான நி�ைடயா� எ�: 

உபேதசி�தன% எ�றவா:. 

 

விழி�த க விழி�தப- இ��க, (�நாத� உபேதசி�த உைமஞான�தா5 

உ&ளைத உ&ளவாேற உண%*�, மன� ஒ�றியி�,பேத ஞான நி�ைடயாெம�:  
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� நமசிவாய  $%�திக& உபேதசி�தா% எ�ப� க���. 

 

த�மா5 காண,ப�டெதா� சகள� தி�ேமனிைய� தியா னி���ெகா� க$- 

இ��த5 உைமஞான�ைத உதவாைமயி� அ� நி�ைடய�: எ�றவாறா�. 

 

உடG� க� - இC0டG� $ல,ெபா�ளாகிய மாைய 9தGயன. இC0டைல� த*த 

$ல,ெபா�& என� ெகா� சிவ� என6மா�. 

 

கைல - 9.=றிய பNச கைலக&. ெதாி0 - ஞான�தா5 காட5 . ெதாிநி�ைட - 

ஞான நி�ைட. 

----------- 

 

 ஓவிய ேமத< 0.ேறா �யி%�( 9வைமயி�றா5 

 பாவிய ேமத< வாமா� ெம?N ஞான� பக%*த ந�D5 

 ஆவிைய மி�க சிவ�ேதா ட8��மC வாற �ற� 

 தாவிய ேதநி�ைட ெய�றா� சிவாயெம?3 ச.(�ேவ.         19 

 

இ,பாட5, சிவ�ேதா� உயிைர ஒ�:வி�தேல நி�ைட எ�கி�ற�. 

 

இ - & : சி�திர� ேபால உடலைசயாதி�,ேபா% உயி ��( ஓ�வைம�மி�றா�; 

அவ%களா5 பாவி�க,ப�வேத உடலா�; ஆதலா5, உைமஞான�ைத உண%��� 

சிவா கம45 ெசா5Gயப- உயிைர , உய%*த சிவபர�ெபா� ேளா� 

அ8*தியி��க3ெச?வேத நி�ைடயா� எ�றா� � பNசா�கரேதசிக$%�திக& 

எ�றவா:. 

 

உட5 அைசயாம5 , எ8திய சி�திர� ேபால இ�,ப� நி�ைட அ�:. உட5 

சி�திரமாயி�, அத� உ&ளி��(� உயி%�( உவைம எ�ன? ஏேதா ஒ�ைற, 

பாவி�கிறா%கேள அ�ேவ உடலா�. ஆகேவ, ஞான 45க& உண%�திய வண� 

உயி% சிவ�ேதா� அ8*த� தாவி, பட%வேத உைம நி�ைட எ�: உண%க 

எ�ப� க���. $3ைச�� அட�கி, எ8திய சி�திர� ேபால அைசயாதி�,பேத 

நி�ைட எ�: இ�,பாைர எ&ளி உைம உண%�தியவா:. 
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பாவிய� - பாவிக� எ�பத� திாி/. 

 

மி�க சிவ�ேதா� ஆவிைய அ8��� அC ஆ: அ� உற� தாவியேத நி�ைட என, 

பிாி��� =�-��, பரசிவ� ேதா� உயிைர அ8*த3 ெச?�� அ*த ெநறி ெபா�*த� 

தாவ3 ெச?வேத நி�ைட என, பத,ெபா�& ெகா&க. 

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

 

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

 ெசறிேவக $-� தியானி�த ேலாெசா56 ேச%*த ந�D5 

 அறிேவ யறிைவ யறிவி�� ந.சிவ மா�(மி�ப 

 நிைறேவ த(நி�ைட ெய�றா� சிவாய ெந�*தைகேய.          20 

 

இ,பாட5 , ெம?Nஞானாகம>கைள உண%�தி3 சிவமா�(� இ�ப நிைறேவ 

நி�ைட எ�கி�ற�. 

 

இ - & : பிறிய�த�கனவாகிய மல மாயா க�ம>கைள, பிாி��, நீ>காத அறிேவ நீ 

எ�<� உைமைய உதவிய Rரண� க $-� தியானி�தா5 ம��� வ�ேமா? 

ெசா5; ஆதலா5 உபேதசபர�பைரயா� வ*த சிவாகம� ேக&வி யா�விைள*த 

ஞானேம சிவஞான�ைத உண%�தி ஆ�மா ைவ3 சிவமாக3 ெச?��; அ�தைகய 

இ�ப பாிRரணேம ஞான நி�ைட ெய�: உண%�திய�ளினா� � நமசிவாய 

(�$%�திக& எ�றவா:. 

 

சிவாகம� ேக&வியா� விைள*த உைமஞான�தா5 உடான சிவஞான�� 

அ8*தி3 சிவ�ைத அறிதேல ஞான நி�ைட எ�ப� க���. 

 

பிறி0 - பிறிய� த�கனவாகிய மல>கB�, மல காாிய> கB�. இைவ 

ஆக*�கமாதG� பிறிவாயின. சகச� ஒ�:� வG (�றி அபகார� ெச?யா� 

நி.(� எ�ப�. பிறியா அறி0 - எ�:� நீ>காத உயிாி� (ணமாகிய ஞான�. 

ெசறி0 - நிைறவாகிய Rரண�. ெசறி0 க$-�தியானி�த ல�:; ககைள 

$டாம5 காண�த�க ஞான�ைத�க� சிவ�ேதா� ஒ�:தேல நி�ைட எ�பதா� 

-------------- 
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 உறேவ யறிவறி ேவ�ட� பா( 9ட�/N+�- 

 அறேவ �யிாி< மாவி� மாம� ேளா�ைற�� 

 நிைறேவ தியானி�� நி.ப� ேவாெசா56 நீயிதைன 

 மறேவ ல� நி�ைட ெய�றா� சிவாய ந� ம�னவேன.          21 

 

இ,பாட5. அ�B� தா<மா? ஒ�றி நி.ப�ேவ நி�ைட எ�ப� உண%��கி�ற�. 

 

இ - & : நமசிவாய (�நாத�, ஞான� ெபா�*த அ*த ஞானேம உயி��( உட�பாக 

நி.(�; அC0ட�/� +�-யறிய,ப�� நீ>கி� உயி% எ�: ெசா5ல,ப�� 

ஆ�மாவா�. அC0யி% தி�வ�ேளா� த>(� Rரணமா�. அதைன� தியானி�� 

நி.ப�ேவ நி�ைடயா�. இதைன நீ மற�காேத எ�: உபேதசி�தா� எ�றவா:. 

 

ஆவி அறிேவ வ-வா? அறிகி�ேற� எ�ற 9ைன,/� அ.: அ�ேளா� 

ெபா�*தியி��கி�ற Rரண�ைத� தியா னி,பேத நி�ைட ; இதைன மற�காேத எ�: 

என� (� நாத� உபேதசி�தா� எ�ப� க���. 

 

அறி0 உறேவ அறிேவ உட�பா(� என� =�-, உயிாி <ைடய பாச ப+ ஞான� 

அகல, பதிைய உண�� ஞான� ெபா�*த, அதைனேய தாரகமாக� ெகா� உயி% 

நி.றG� இ>ஙன� =ற,ப�ட�. அ,ேபா� நா� அறிகி�ேற� எ�ற +��ண%0 

இ��(மாதG� அ�0� அகல, உயி% தனிேய நி.(�. அத.(� �ைண அ�& 

ஒ�:ேம . அ�ளி5 வியா,பியமா? உட6& உயி%ேபால அ�ளி5 ஆ�மா நிைற*� 

நி.(�. அதைன� தியானி�� நி.ப�ேவ நி�ைட என3 ெசா56 ; இதைன மறவாேத 

எ�: ஆைண த*தா� ஆசாாிய� எ�ப� உண%�த,ெப:கி�ற�. 

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

 

 9க�ேத யி�க மைற�கெம?N ஞான 9ைள�(>கக& 

 ப(�ேத நட�க வ�& பா� ெம�ப� பாவெம?*45 

 ெசக�ேத பிறி�த> கறிவறி வா�கி3 சிவ�ைத ந5(� 

 அக�ேத வி� நி�ைட ெய�றா� சிவாய வ��(�ேவ.         22 

 

இ,பாட5, க $-யி�,ப� நி�ைடயாகா� : ஞான�தா5 சிவ�ைத அக�ேத 

நா�தேல நி�ைட எ�கி�ற�. 
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இ - & : நமசிவாய அ��(�நாத�, 9க�தி6&ள இ�ககைள�� மைற�க 

உைமஞான� ேதா�:�; க கைள, பிாி��, /ற�ேத ெச5லவிடா� அக�ேத 

நட�க3 ெச?த5 ஒ�றாலாேய அ�& மன�ேத பா�� எ�ப� பாவ மா�. 

உலக,ப.றிG�*� அறி0 வ-வாகிய ஆ�மாைவ, பிாி�� ஞானேமயா�கி3 

சிவ��வவிள�க� ெப:� உ& ெநறியிேல வி�வேத ஞான சா�திர>க& =:� 

நி�ைட யா� எ�: உபேதசி�தா� எ�றவா:. 

 

9க�தி6&ள ககைள $-னா5 ஞான� ேதா�:�. ககைள, பா(ப��தி 

நட�க� தி�வ�& ேதா�:ெம�ப� பாவ�. உயிைர ஞான ெசாXபமாக ஆ�கி, 

அகமா%�க�தி5 ெச6��வேத ெம?*45 =:� நி�ைட எ�ப� ஆசாாிய� 

உபேதச� எ�ப� க���. 

 

9ைள�(�, அ�& பா�� எ�பன 9ைள�கா�, பாயா� எ�ற ெபா�ைள� த*� 

இகQ3சி ேதா�ற நி�றன. அறி0 ெசக�ேத பிாி�� அறி0 ஆ�கி - ஞான 

ெசாXபியான ஆ� மாைவ உலக,ப.றிG�*� பிாி�� ஒ�றைன�� ப.றா� 

ஞானேமயாக3 ெச?� எ�க. 

 

சிவ�ைத ந5(� அக�ேத வி� - சிவ�ைத விள>க3 ெச?�� அகமா%�க�தி5 

ெச6��. அ�ேவ நி�ைட எ�றா ென�க. தாேன பிரகாசி�(� சிவ�ைத ந5(� 

அகெம�ப� உபசார�. ெம?*45 - ஞானசா�திர>க&. 

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

 

 ெபா�ேன% கணினிற� RE� ெபாறிெயா�: R�+ைவ 

 த�ேன ரறிெவா�: தாெனா� :வைம தகாசிவ�தி� 

 அ�ேன ரறி� மறிெவா�: த�9 ணய,/ ெமா�றா?3 

 ெசா�ேன ாிடனி�ைட ெய�றா� சிவாயெம?� Oயவேன.         23 

 

இ,பாட5, ெபாறி�� அறி0� தா<� ஞான9� வி�,/� ஒ�றா?�=�மிடேம 

நி�ைட எ�: உண%��கி�ற�. 

 

இ-& : � நமசிவாயேதசிக$%�திகளாகிய Oயவ�, ெபா�ைன ேநராக�கட 

கேபால3 சா%*தத� வண� ைத, REகி�ற ெபாறியி� அ>ஙன� R� 
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/ல�களி� +ைவைய அறிகி�ற அறி0�, ஆ�மாவாகிய தா<� உவைம 

=ற9-யாத சிவ�திைன ேந%*� ந�றாக அறி�� சிவஞான9� தம�(& 

விைளவதாகிய வி�,ப9� அேபத மா? ஒ�:ப�� ேந�� இடேம நி�ைடயா�; 

இதைன நீ�� ெசா5 எ�றா� எ�றவா:. 

 

ெபாறி��, /ல<�, அறி0�, உயி��, சிவஞான9�, வி�,ப9� ஒ�றா? விள>(� 

இடேம நி�ைட எ�ப� க���. 

 

சிவாய ெம?�Oயவ� - பNசா�கரேதசிகராகிய உைம ஞானி . 

 

ெபா� ேந% கணி� நிற� RE� ெபாறி - ெபா�ைன ேந%*த கைண,ேபால3 

சா%*தத� வண�ைத� தா>( கி�ற ெபாறி. க ெபா�ைன3 சா%*� ெபா� 

நிறமாவ� ேபால� கா�, $�(, நா�(, உட5கB� அCவவ.:�(ாிய /ல�கைள3 

சா%*� அைவயைவயா- யி��(மாதG� இ>> ன� =றினா%. கனி நிற�' என0� 

பாட�.   ஒ�: எ�பன அைன��� எEத.ெபா�ளி5 வ*தன. 

 

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

+ைவ�க எதி%,ப�கி�ற ஆ�ம அறி0 எ�பதா�. அஃதாவ�, ச%�கைர தி�ற 

நா�( அ3 +ைவயி5 ஈ�ப��� தி�தி,/ ஒ�ைறேய அறித5 மா�திர மா? நி.ப� 

ேபால, ெபாறிக& அைன��� Mக%*� அத� மயமா? இ��த5. 

 

தா� ஒ�: - ெபாறிகளாகிய அறிக�விைய� ெகா� /ல�கைள Mக%*�, 

+ைவைய அறி�� ஆ�மாவாகிய தா� எ�ப�. ெபாறிக& /ல�கைள Mக%*�, 

+ைவ மயமாத5 அறிவானாகிய தானி�றி இ�ைமயி� 'தாெனா�:' என, ப�ட�. 

 

உவைம தகா சிவ� - +�- அறிய,ப�� ெபா�&க& எதைன�� உவைம =ற� தகாத 

அள0 உய%வற உய%*தி�� கி�ற சிவ�. சிவ�தி� ேந% அறி�� அறி0 - சிவ�ைத 

உ&ள வா: உண�� பரஞான�. 

 

த�9& நய,/ - உயி% ெபாறி /ல�கைள நீ>கி, பர ஞான�தா5 பர�ைத, பா%�க 

ேவ�� எ�கி�ற உயி�& எ8வதாகிய வி�,/. 
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ஒ�றா? ேந% இட� நி�ைட ெசா5 எ�றா� என� =��க. இCவண� ெபாறி 

9தலாக� ேதா�:� ேபத ஞானம.: அ*நியமா? நி.(� இடேம நி�ைட எ�: 

உபேதசி�தா� எ�ப�. 

----------- 

 

 அறிேவ யறியிலறிவ< ேபாக மறி0ள�& 

 உறேவ யறியி 6றவ< ேபாக 9ய%சிவ�தி� 

 நிைறேவ யறியி னிைறய< ேபாக நிைலைமெயா�றா?3 

 ெசறிேவ யி�நி�ைட ெய�றா� சிவாயெம?� ேதசிகேன. .         24 

 

இ,பாட5 , அ<ேபாக வைககB� உைம நி�ைட அ< ேபாக9� இைவ 

எ�கி�ற�. 

 

இ - & : உயி% அறிைவேய அறிவா5 அறிவ� அறி0 அ<ேபாக அறிவா�. அறி0& 

அ�& கல*தி��தைல அறி வ� உற0 அ<ேபாகமா�. எ5லா, ெபா�ளி6� உய%* 

தி��கி�ற சிவ�தி� நிைறைவ அறிவ� இைற அ<ேபாக மா�. இ*நிைலைமக& 

அைன�தி6� ஒ�றா? ேவற.:3 ெசறிவ�ேவ நி�ைட எ�: உபேதசி�தா� 

எ�றவா:. 

 

அறி0 அ<ேபாக�தி.(�, உற0 அ<ேபாக�தி.(�, இைற அ<ேபாக�தி.(� 

அ,பா.ப�� எ5லா� ஒ�றாக இ�,ப�ேவ நி�ைட எ�ப� க���. 

 

அறி0 அ<ேபாகமாவ�, அறி0 வ-வாகிய த�ைன3 சடமாகிய த< கரண 

/வன>களிG�*� ேவறாக0� அறிேவ வ-வாக0� அறிவதா�. 

 

உற0 அ<ேபாகமாவ� தி�வ�B�(� ஆ�மா0�( 9&ள அ�Bறைவ அறிவதா�. 

 

இைற அ<ேபாகமாவ�, ேபதஞானமக�: காபா <�, கா�சி��, காண,ப� 

ெபா�B� அ.: அறிவி<�( அறிவா?3 ெசறி0 ஒழியா� நி.பைத அறிவதா�. 

இ�ேவ உைம நி�ைட எ�ப� ஆசா� உபேதச� எ�பதா�. 

----------- 
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 ெசாலேவ யறி0 விள>(ெமN ஞா�:N ெசால0ெசா5G. 

 றிலேவ ப(�தறி வி�றா யி�*த ப-யி��(� 

 வலேப �ைரைய ம�வெம?N ஞான ம�0*��ப� 

 அலேவ யி� நி�ைட ெய�றா� சிவாய வ��(�ேவ.         25 

 

இ,பாட5 , (� உபேதசவாயிலான�றி உைம நி�ைட ைக=டா� எ�கி�ற�. 

 

இ - & : நமசிவாய அ��(� நாத� உபேதசி�கேவ எ,ெபா8�� அறி0 விள>(�. 

உபேதச3 ெசா.களா5 உண%�தாவி-5 ப(�தறி0 இ5ைலயா? க5ேபால, /ைட 

ெபய%3சி�� பாிணாம9� இ�றி இ�*தப- இ��(�. அறி யாைமைய அக.றவ5ல 

மகாவா�கிய�ைத நா� ெபா�*தி யி��க உைமஞானமாகிய பரஞான� வ*� 

ெபா�*��. இ>ஙன� இ��த5 ��பம.ற ெச?ைகயா�. இ>ஙன� இ��தலாகிய 

இ�ேவ நி�ைடயா� எ�: உபேதசி�தா� எ�றவா:. 

 

ெசால0 ெசா5G.றிலேவ5 ப(�தறி0 இ�றா? இ�*த ப- இ��(� எ�ற� 

பரமாசாாிய� ெசா5ல ேவ-ய உபேதசெமாழிகைள3 ெசா5லா� ஒழிவானாயி� 

/ணிய� பாவ� எ�ற ப(�தறிவி�றி உபல� ேபால உயி% இ�*த ப-ேய 

இ��(�. 

 

ேப�ைர - மகா வா�கிய�. அ� த��வமசி எ�ப�. த��வமசி எ�ற 

மகாவா�கிய�ைத மன�தி5 மனித� ம�வ வி�வானாயி� சிவஞான� தாேன ேச��. 

அ�ேவ நி�ைட எ�ப� உண%�தியவா:. 

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

 

 ஆவிைய� காய� தட�கியN ஞான� த8�திமல 

 ேமவிய தாலைத மா.றிெம?N ஞான ம�வவ>க� 

 ஓவிய� ைகவழி ேயாவிய� ேபாலெவா� றாகி�.:� 

 தாவிய ேதநி�ைடெய�றா� சிவாயெம?3 ச.(�ேவ. .         26 

 

இ,பாட5, ஓவிய� ைகவழி ஓவிய� ேபால ஒ�:ப�டேத நி�ைட எ�கி�ற�. 

 

இ - & : உயிைர இC0ட�பி<& சிைற,ப��தி, அறி யாைம3 ேச.றி5 அ8�தி 

ஆணவமல� 98�� மைற� தி�,பதா5 அC0யிைர அ*நிைலயினி�: மா.றி 

உைம ஞான� ெபா�*�வத.காக உடைல ஓவிய�ைகேயாவிய� ேபால 
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ஒ�:ப��� தாவியேத நி�ைட எ�: கா�-னா� � பNசா�கரேதசிக� 

எ�றவா:. 

 

உயி% இC0ட�பி5 அறியாைமேயா� ஆணவ�த8*தி� கிட,பதா5, அதைன, 

பிாி��, ஓவிய� எ8�பவ� ைக�� ஓவிய9� பிாி,பி�றி இய>(வ� ேபால� 

தியானி,பவ<� தி�வ�B� பிாி,பி�றி இய>க, ப.றி� கிட,பேத நி�ைட எ�ப� 

க���. 

 

மல� அட�கிய 9�தி ேமவியதா5 அைத மா.றி ஞான� ம�வ, அ>க� ஓவிய� ேபால 

ஒ�றாகி உ.:� தாவியேத நி�ைட எ�றா� என� =��க. 

 

மல� சடமாயி<� அநாதிேய உயிேரா� ஒ�-யி��தG� அதனா5 அNஞான� 

விைளதG�, மல�ைத விைன9தலா�கி, அத� விைனயாக� =றினா%க&. ஆயி<�, 

மல� ேமவி $- யி�,பைத மா.றி3 சிவ� உயிைர� காய3சிைறயி5 அட�கி, 

விைனகைள அ8*தி அ<பவி,பத.காக அNஞான�த8�திய தாக0�, அதைன 

அவன�ேள �ைண ெச?ய மா.றி ெம?N ஞானம�வ ஒ�றாகி உ:வேத நி�ைட 

எ�: உண%�திய தாக0� ெகா&க. 

 

ஓவிய� ைக ஓவிய� ேபால - எ8�>கா5 ேகா5 காணா� கேணேபால ஓவிய9� 

ஓவிய<� ஒ�றாகி இ�,ப� ேபால3 சிவ9� உயி�� ஒ�றாகி�.:� தாவியேத 

நி�ைட எ�பதா�. 

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

�(சிற*��(சிற*��(சிற*��(சிற*�    

 

 நி�ைட விள�க� நிகழி�பா ென�ைட� நN 

 ச�ட ம:,பத.கா?3 சா.றினா� - சி�ட� 

 தி�வா வ� �ைறயா� ெச�றைட*தா%� ெக5லா� 

 அ�ளா( ம�பலவாண�. 

 

இ - & : சி�ட<�, தி�வாவ��ைற�க Y.றி�,ப பவ<�, வ*தைட*த 

ப�(விக& அைனவ��(� அ�ேள வ-வானவ<மான அ�பலவாண ேதசிக� 

நி�ைடவிள�க 45 இ�ப�ெத��, பாட5கைள�� ந� உட.ப.ைற ஒழி,பத.காக 

உைர�த�ளினா� எ�றவா:. 
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ச�ட� - உட5 ; ஆ(ெபயராக உட.ப.ைற உண%� தி.:. சி�ட� : சிIட� 

எ�பத� தமிழா�க�. விதி�தப- ஒ8(பவ� எ�ப� ெபா�&. 

 

நி$ைட விநி$ைட விநி$ைட விநி$ைட விள+க� �(றி(�ள+க� �(றி(�ள+க� �(றி(�ள+க� �(றி(�    

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

தி�3சி.ற�பல�. 

ெச!,- �த(�றி*பகராதி உபாய நி$ைட ெவ&பாெச!,- �த(�றி*பகராதி உபாய நி$ைட ெவ&பாெச!,- �த(�றி*பகராதி உபாய நி$ைட ெவ&பாெச!,- �த(�றி*பகராதி உபாய நி$ைட ெவ&பா    

[[[[ெவ&பா எ&ெவ&பா எ&ெவ&பா எ&ெவ&பா எ&]]]]    

அகேம5 த<ேவா� 26 க�மி தியான>க� 43 

அகேமா /றேமா 25 க�வி யைன�திைன� 10 

அ>க�தா%� கா(� 42 க.:டல. ேற�யிைர 1 

அ>க�ைத ேநா�கி 2 காய9யி ெர�ன 34 

அ��வா ஆறி� 33 சா�கிர�ேதா டNச 31 

அறி� மறிேவ 20 சீவி�(> காய� சிவ 46 

அள*�டைல ேநா�கி 19 சீவி�(> காய� ெசட 15 

அறிவா5 பலகா6� . 22 ேசம, ப��தி மலN 23 

அறிவா. பிறி�மறி 7 ேசாதி�த காய� 18 

ஆக* திாியாெம? 36 த�ைன�தா ென�னா 24 

ஆகம.ற தாலைடவ 40 த�ைன�தா ென�னா� 8 

ஆவி த<ைவயைட 37 ெதா*தி�த காய� 1 

ஆவிெயன ேவேறா 16 நா�டம.றா னா>கவ 44 

ஆவி தியான�தட> 41 நா�ட மி�வ��( 45 

உபாயநி�ைட 47 /லமைன�� நி�: 11 

உயி� 9ட6ெமா� 6 RE* த<ேவ 38 

உைற�* த<வி5 14 ெப�த��ேக காய� 32 

ஊனா?� திாி*த> 35 ேபதி��� காய�ைத 29 

ஊ< 9யி�ெமா� 5 ெபாறியைன�� ெமா� 30 

எ>( மி��(மிைச 28 ம�0* த<வதைன 9 
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ஒ�றி� த<ைவ�: 17 மலமைடய மாயா 39 

ஓ�- யறிைவ�: 12 மனவா�(� காய� 13 

கெண�:� 3 யாென�ற காய� 27 

கேண ெயா� 4 வா�( மன� காய� 21 

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

  

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

 

அரேன �றி<ட 3 தி��(3 சிறி�. 7 

அவேம சாிைத 10 �ற�(� ெபா? வNச 14 

அறிேவ யறியி 24 ெதாிசி�த ல%3சி�த 5 

ஆ�- ம0Gைய 1 நி�ைட விள�க� 27 

ஆவிைய� காய� 26 நீணா� -யானி� 17 

உ�ேவ தியானி� 18 ெநNேச உைன  1 

உறேவ யறிவறி 21 பி�தனி� த�பிர 15 

எ�னி3ைச ��ேனா 16 பிறிேவ பிறி��, 20 

ஒ��(ைம ய.சிறி 9 ெபா�ேன% கணி 25 

ஓ>கிய ெநNச� 2 மரண* தவி%�( 12 

ஓவிய ேமத< 19 மல�பாி பாக 8 

ச�திநி பாதN 11 மாயN சிறி� 6 

சாியாதி நா�(N 13 9க�ேத யி�க 22 

ெசாலேவ யறி0 25 வ���* த<விைன 4 

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

 


