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தி�வாவ��ைற ஆதீன��� ப�டார சா�திர� உபேதச ெவ�பா 

(உைர�ட�) 

பதினா�காவ� சி�தா�த ைசவ மாநா�� மல! 

தி�ெவ�ெண#ந$%! 

வி&வாவ& - 'ர�டாசி - விசயதசமி 

தி�வாவ��ைற ஆதீன� 

4-10-1965 

ெவளி)� எ� 207 

இ� தி�,கயிலாய பர�பைர� தி�வாவ��ைற ஆதீன� 

இ�ப�ெதா�றாவ� .�மகாச�நிதான� ' / - ல - / &�பிரமணியேதசிக 

பரமாசாாிய &வாமிக0 க�டைளயி�ட�ளியப1 ெவளியிட�ெப2ற�. 

அ4சக� / நமசிவாய5!�தி - தி�வாவ��ைற - 

உாிைம பதி6 

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

உ 

சிவமய� 

�க�ைர�க�ைர�க�ைர�க�ைர    

 

மன�ைத உய!�தி மனிதைன எ�7� வாழைவ�பன சமய9க0. அைவ அக:�, 

'ற:�, அக�'ற:�, 'ற� 'ற:� என நா$வைகயா# ஒ<ெவா�7� அ<வாறா# 

இ�ப�� நா�. வைக�ப�� நி2பன; ம,களி� பாிபாக நிைல,. ஏ2ப 

வழிகா��வன. அவ270 மிக4 சீாிய��, அ>பவ�தி2. மிக ஒ�த�மான சமய� 

த�ேனாி$லா4 சி�தா�த ைசவேம. 

 

சி�தா�தைசவ�தி2.ாிய ?$க0 ேவதசிவாகம9க ளா.�. அவ270 

ேவத�ைத,கா�1@� சிவாகமேம சிற�த ஞானசாதன� எ�பைத 'ேவத� ப& 

அத�பா$ ெம# ஆகம�' எ�ற ஆ�ேறா! வா,ேக அறி67���. சிவாகம9களி� 

திர�ட ெவ�ைணயா# விள9.வ� ெம#க�ட சா�திர9க0. அவ2ைற ந�றாக 

ஓதி�� உண!��� ெதளி��� உய!�த அ>Cதி4ெச$வ!க0 த�தம,. இைறவ� 
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உ0 நி�7ண!�தியைத உபேதச உைரயாக அ<வ�ேபா� அ�ளி4ெச#தா!க0. 

அைவேய ப�டாரசா�திர9க0. 

 

ப�டார� எ�ப� சிவஞான,களDசிய�; ப�டார சா�திர� எ�ப�சிவஞான, 

களDசிய9களாக விள9கிய சிவா >Cதி4 ெச$வ!க0 அ�ளிய தி�வா,. எ�பதா�. 

சா�திர� எ�பத2. ஆைண வழ9கி அத�வழி ஒEக4 ெச#� 

அைனவைர�9கா�ப� எ�ப� ெபா�ளா�. இ� ப�டார சா�திர9க0, 

உபேதசபர�பைரயி$ வ�கி�ற மாணா,க!கைள4 சிவெநறி�ப��தி உ#வி�ப�; 

தி�, கயிலாய பர�பைர ெம#க�டா� ச�ததி,ேகா! ெம#D ஞான பாFவாக 

விள9கிய / நமசிவாய5!�திகளி� வழிவ�கி�ற தி�வாவ��ைற ஆதீன��� 

ப�டார4 ச�நிதிகளாகிய மகாச�நிதான9கG�, ச9காபிேஷக� ெப2ற 

ேதசிக5!�திகG� அ�ளி4ெச#த பதினா�. ?$கைள, ெகா�ட�. 

 

அவ270 ப�னிர�டாவ� உபேதசெவ�பா. இ� அ�பலவாண ேதசிக! 

அவ!களா$ அ�ளி4ெச#ய� ெப2ற� ; நா2ப�� 5�7 ெவ�பா,கைள உைடய�. 

அ���, ?ைல4 சிற�பி,.� :ைறயி$ ெவ�பா,க0 இர��0ளன. இ�?I� 

அைம�' சிவா>பவ�தா$ அ�றாட� ெப7� அFபவ9கைள� த� 

மாணா,க!கG,. உபேதசி�ப�ேபால ேநாிைச ெவ�பாவா$ இய�ற�. 

சிவஞான�ேப2றி2.4 சிவ.�ேவ �ைணயாதலா$ இ� ?@,.� சிவ.�வாகிய 

ஞான .�வண,கேம கா�பாக அைம��ள�. அ��� உ�ைம� 

தவ:ைடயாாிய$'�, ச2.� ைவ�தப1 நட�பாாி� தனி4சிற�'�, அவைர 

இைடவிடா� வண9.வா! எ#�� ேப7�, மற��� 'ற�ெதாழாதா! எ#�� 

மா�'�, :,திகாமி ',திகாமி களி� இல,கண:�, சிவ.�ேவ சிவெனன� ெதளிக 

எ�ப��, ேபதஞான� உ0ளவைரயி$ சிவஞான சி�தி எ#தா� எ�ப��, உ�ைம 

நி�ைட உபாயநி�ைட, ளி� ேவ7பா�� பிற6� உண!�த�ப�கி�றன. இ7தி 

ெவ�பாவி$ ெதளி6 .�வி� தி�வா!�ைத ேக�ட$ ஆதலா$, இ�த ?ேல / 

நமசிவாய5!�திகளி� தி� ேமனியாெம�ப� இ��� எ�ணி இ�'7த2.ாிய�. 

 

இ�ப�டாரசா�திர ?$களி� க��ைத� ெதாிவி,க வ�த அபி�,த! ஒ�வ! 

இ�?ைல�ப2றி, 

 

 ''�1 �1� ேதா�� மன�திைன நி7�தி� 
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         Jயதா, க�டவ� டவ��� 

 ெதா�ெனறி நி�7 &ர!,காி தா.� 

         ேசாதியி� ஞான�ைத வழ9க$ � 

 கள7� உபேத ச��ெவ� பாவா�.'' 

 

எ�7 .றி��0ளா!. 

 

ப�டாரசா�திர� 5ல� ம��� 1926 ஆ� ஆ�1$ சீ!காழி சதாசிவ 

:தIயாரவ!களா$ வி��வ சிேராமணி ப. அ. :���தா�டவராயபி0ைள 

அவ!கைள,ெகா�� பதி�பி,க�ெப2ற�. பி�, பதினா�. ?$கG� தனி� 

தனிேய பல அறிஞ!களா$ பல பதி�',கைள� ெப2றன. 

 

ெச�தமிK�பணி�� சிவெநறி�பணி�� சிவஞான உபேதச:� ெச#�வ�� 

தி�வாவ��ைற ஆதீன�தி$ அ<வ�ெபாE� விள9கிய வி��வ சிேராமணிகளாகிய 

:னி'9கவ!க0 இதைன� தா� தா� பல ப1க0 ெச#� பாராயண� 

ெச#�வ�தா!க0. அ�த ஏ��� பிரதிக0 அைன��� தி�வாவ��ைற4 சர&வதி 

மஹாI$ விள9கி வ�கி�றன. அவ27ட� இதைன ஒ�' ேநா,.� ேபா� பல 

பாடேபத9கG� சில .றி�',கG� கிைட�தன. 

 

21-வ� .�மகாச�நிதானமாக ஞானMட�தம!�� சிவஞான4ெச9ேகாேலா4&� / - 

ல - / &�பிரமணிய ேதசிக பரமாசாாிய &வாமிக0 அவ!க0 எ$லா�� க27 

உண�� வ�ண� எளிைமயாக உைர�� எE�வி�� ெவளியிட ேவ��� எ�7 

தி�60ள� ப2றினா!க0; ஞான4ெச9ேகா$ ஏ�திய நா0 :தலாக நவரா�திாிைய , 

பராச,தி ஆதிச,தி மேனா�மணி இவ!களி� வழிபா� களாக6�, விசயதசமிைய 

:�மல9கைள ெவ�7 :�தி யி�ப� எ#த,N1ய ெவ2றி�தி�நாளாக6� ெகா� 

டாடேவ��� எ�ற .றி�பா$ ஆ��க0 ேதா7� தி�ெவ�ெண# ந$%ாி$ / 

ெம#க�டேதவ நாயனா! ச�நிதான�திேல மகாபிேடக�, மேக&வரCைச எ$லா� 

நட�தி, அதிேல ஒ<ெவா� ?லாக ெவளியிட� தி� 6ள9ெகா�டா!க0. 

அ<வ�ண� இ�த வி&வாவ& ஆ�� விசயதசமி�தி�நாளி$ பதினா�காவ�மா 

நா�� மலராக இ�?$ தி��திய பதி�பாக ெவளிவ�கிற�. 

 

இ�த ?@,. வழ,க�ேபா$ க��� ெபாழி�' விள,க� எ�ற அைம�பி$ உைர  
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எEத�ெப270ள�. இ<6ைர எE�த2.� ெபாி�� �ைணயாக இ��தைவ 

ெம#க�ட சா�திர சி�தைன உைரகG�, சிவஞானேபாத மாபா1ய:மா�. 

 

அFபவ� தி�?லாகிய இத2. அ�த அள6 அF பவ� ெப2ற தி�வ�0 

விலாச:ைடயாேர ெச<ைவயாக உைர எE�த2. உாியவ!. ஆயிF�, 

ஆசாாியFைடய அ�0 ேநா,க� அ1ேய�மீ� விE�தைமயா$ இ4சிவ� பணி 

அ1ேயனா$ இய9.கிற�. இ�பணியி$ ஈ�ப��தி எளிேயைன ஏேழE பிறவியி@� 

உ#வி,.� / நமசிவாய 5!�திகளி� தி�வ�ைள வE��கி�ேற�. /-ல -/ 

.�மகாச�நிதான�தி� ேபர�ைள� ேபா27கி�ேற�. 

 

இ<6ைரைய ஏ27� ேபரறிஞ!க0 ெபாி�� ேபா27 வா!களாக. விசயதசமியாகிய 

ெவ2றி�தி�நா0 இ�த ஆ�� உ�ைமயான ெவ2றி�தி�நாளாக� 'ற4சமய இ�0 

நீ9கி ஞானPாிய� விள9. நாளாக ஆனைமைய� ெபாி�� மகிK4சி�ட� 

ெதாிவி��,ெகா0கிேற�. 

 

 "வாKக அ�தண! வானவ! ஆனின� 

 QKக த�'ன$ ேவ�தF� ஓ9.க 

 ஆKக தீயெத$ லா� அர� நாமேம 

 PKக ைவயக :��ய! தீ!கேவ" 

 

தி�வாவ��ைற          இ9ஙன� 

25-9- 65          ஆதீன மகாவி��வா�. 

         ச. த�டபாணி ேதசிக!. 

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

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

 

/ அ�பலவாண ேதசிக! தி�விைடம�Jாிேல பர�பைர4 ைசவ ேவளாள! மரபிேல 

ேதா�றியவ!. இவ! த� சி7பிராய�திேலேய தி�வாவ��ைற�பதிைய அைட��, 

ஞானாசாாியைர அ���� �ற6 நிைல ெப27� ெதா�� C�ெடாEகியவ!. 

இவ�ைடய சிவஞான அFCதிநிைலைய அறி�ேத தம,.� பி� சி�தா�த 

ஞாேனாபேதச� ெச#� வ�மா7 பரமாசாாியராக / பDசா,கர ேதசிகரா$ நியமி� 

த�ள�ெப2றவ!. இவ!கG,. :�' சிவஞாேனாபேதச� ெப274 சிவான�த 

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

ைதமாத��4 &வாதி நாளி$ சிவபாிCரணமாயின!. அ�த ஞானசமாதியி$ இவ!, 
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தி�,ேகாயி$ அைம��4 சிவI9க� பிரதி�ைட ெச#� .�பாபிேஷக� :தIயன 

இய2றி, நாேடா7� Cசி�� வழி ப�� வ�வாராயின!. த�ைம அைட�த 

ப,.வ!கG,., .�மரபிேல ெப2ற சிவஞானேபாத�, சிவஞானசி�தியா!, 

சிவ�பிரகாச� :தIய ?$கைள� ேபாதி��4 சிவஞாேனாப ேதச� ெச#� 

விள9கின!. 

 

இவ! சி�தா�த சா�திர9களி$ அ9க9. இைலமைறகா# ேபா$ மைற�� கிட�த 

அ��ெபா�0கைள ெய$லா� எளி திேல மாணவ! அறி�� உண!�� 

உ#யேவ��� எ�ற தி�6ள� உைடயரா#� தம� சிவாFபவ:� �ைண ெச#ய 

அவ2றி� சாரமாக� பல ?$கைள இய2றிய�ளின!. அைவ வ�மா7 : தசகாாிய�, 

ச�மா!,க சி�தியா!, சிவா4சிரம� ெதளி6, சி�தா�த� பஃெறாைட , சி�தா�த 

சிகாமணி, உபாயநி�ைட ெவ�பா , நி�ைடவிள,க�, உபேதசெவ�பா, 

அதிசயமாைல, நம4சிவாயமாைல எ�F� ப�� ?$களா�. 

 

ஒ� சமய� ைவணவ� பிராமண! ஒ�வ! ஞானேதசிக ராகிய அ�பலவாணேதசிகைர4 

சரணாக வ�� அைட�தா!; உபேதச� ெபற வி��பினா!. ஞானேதசிக! க$வி அறி6 

ஒE,க9களி$ சிற�த அவைர ந�. ேசாதி�� அறி�� ைசவ ச�னியாச:� ைந�1க 

நி!வாண தீ�ைச�� ெச#�, சிவஞாேனாபேதச:� ெச#த�ளின!. பி�', ெம#க�ட 

?$கைள�� தா� அ�ளிய தசகாாிய� :தIய நா$கைள�� உபேதசி�தன!. 

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

உல.ைடய நாயனா! சிவஞாேனாபேதச� ெப27, ந$ல சிவாFCதி உைடயவ! 

ஆனா!. பி�', ைசவசி�தா�த சா�திர, க���,கைள உ0ளட,கி� 

ேதா�திரவ1வமாக� த� ஞானாசிாிய!மீ� ப��� தி�வி��த9கைள இய2றின!. 

அ� உல.ைடய நாயனா! தி�வி��த9க0' என� ெபய!ெப27 விள9.வ தாயி27. 

உல.ைடய நாயனா! கழிெந1$ என6� அ� வழ9க�ெப7�. 

 

உல.ைடய நாயனா! ெச#த�ளிய தி�வி��த9களி$ :த2பா�� 'மலெமF� 

தட�தி$ க�மேச தக�தி�' எ�7 ெதாட9.கிற�. 

 

 :��மா கம�ைத அ���ைற ய�ண$ ெமாழிெபய!� �ைர�த ?$ :தலா 

         :த$வழி சா!பா 5�7 ?2 க���� :ைறெதாியாமேல க�தி 

 ந�தேவ ெயE�� உைரதைன, .�வா# நா1ய .ரவைர ந�பி 
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         ந2கதி யைடயா உயி!கG, சிர9கி ந2கதி ெகா��திட ேவ�14 

 சி�தைன யா,கி� பதிப& பாச� ெதாி�திட லளிதமா 6ைர��� 

         தி�வ1 நிழ$ ம�விட ைவ�த ேதசிக சிகாமணி நீ கா� 

 ஐ�தைல அரவி� ந1�தமா$ ஈைர� தாதிய பிறவி ேநா# தவி!�த 

         ஆவ� �ைறைச அ�பல வாணா அ1யவ!, க�Gமா நிதிேய. 

 

எ�ப� இ7தி� தி�வி��த�. 

 

/ பDசா,கரேதசிக பரமாசாாிய! பா$ சிவஞாேனாப ேதச:� , சி�தா�த 

சா�திர9கG� ஞானாசிாிய�த�ைம�� / அ�பலவாணேதசிக�ட� ெப274 

ச9காபிேடக:� ெச#�ெகா��, தி�வாவ��ைறயிேல சிவான�தநி�ைடயி 

I��� சிவாFCதியி$ உைற�த / த�சிணா5!�தி ேதசிக! தசகாாிய�, உபேதச� 

பஃெறாைட எ�F� இ� ஞான ?$கைள�� அ�ளி4ெச#தா!. 

 

/ அ�பலவாண ேதசிகாிட�திேல ஞான தீ�ைச�� சிவ ஞாேனாபேதச:� ெப274 

சிற�த சிவ'ர� - ெபாிய பி0ைள எ�பவ! தம� ஞானாசிாிய! மீ� 

ேதா�திர�பாட$களாக� ப��� தி�ெவ�பா,கைள� பா1ய�ளினா!. அைவ 

சிவ'ர� ெபாியபி0ைள பாட$க0 என வழ9க�ப��. அ�த மல� த��வித�' என� 

ெதாட9.வ� :த$ தி�ெவ�பா. 

 

 ஆதிேய ெத� �ைறைச ய�பலவா ணாெவைன நீ 

 ேபதமற, N1 நி�ற ெப2றிதைன - ஓதில�  

 சா,கிரா தீத� த�மா�ம லாபமி�ப� 

 ஆ,. சிவ ேபாகெமன லா�. 

 

எ�ற தி�ெவ�பாவா$ ஆசாாிய! தம,.4 ெச#த�ளிய பரேமாபகார4 ெசயைல 

விள,.கி�றா!. 

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

��மர� வா�����மர� வா�����மர� வா�����மர� வா���    

 

 கயிலாய பர�பைரயி2 சிவஞான ேபாதெநறி கா��� ெவ�ெண# 

 பயி$ வா#ைம ெம#க�டா� ச�ததி,ேகா! ெம#Dஞான பாF வாகி, 

 .யிலா�� ெபாழி2றி�வா வ��ைறவாK .�நம4சி வாய ேதவ� 

 சயிலாதி மர'ைடேயா� தி�மர' நீUழி தைழக மாேதா. 



8 

 

         - / மாதவ4 சிவஞானேயாகிக0. 

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

உ 

சிவமய� 

� அ�பலவாண ேதசிக� அ�ளி�ெச!த உபேதச ெவ#பா� அ�பலவாண ேதசிக� அ�ளி�ெச!த உபேதச ெவ#பா� அ�பலவாண ேதசிக� அ�ளி�ெச!த உபேதச ெவ#பா� அ�பலவாண ேதசிக� அ�ளி�ெச!த உபேதச ெவ#பா    

 

உைர�த க�ைண �பேதச� த�ைன 

விாி�ெதா� பாவி$ விள,க, - க���வர$ 

ஒ�தாைச நீேய �ண!�தா வ��ைறெய� 

அ�தா நம4சிவாயா.          1 

 

இத� ெபா�0 : தி�வாவ��ைறயி�க� எE�த�ளி யி�,கி�ற தைலவனாகிய 

/ பDசா,கரேதசிக5!�திகேள! க�ைணயா$ அ1ேயF,. உைர�த�ளிய 

உபேதச9க0 அைன�ைத�� ெதா.�� ஒ�ப2ற பாவாகிய ெவ�பாவினா2 

ெசா$ல, அ1ேய2., க���,க0 ஒ�ற� பி� ஒ�றாக� ெதாட!4சியாக வ�த�G� 

வ�ண� உபகார�ைத உ0 நி�7 உண!��வாயாக எ�றவா7. 

 

/ நமசிவாயேதசிக5!�திகேள ! ேதவாீ! தி�வ�ளா2 ெசா�ன உபேதச9கைள 

ெவ�பாவா2 ெசா$ல, க���,கைள உ0 நி�7 உண!�திய�ள ேவ��� எ�ப� 

க���. 

 

பிறவிேநாைய� ேபா,கி� ேபாி�ப Qெட#�� உபகார� 'ாிவதா$ எ� அ�தா' 

எ�றதா�. அ�த� - த�ைத. .� ஐவைக� பிதாவி$ ஒ�வராதI� அ�தா எ�றதா�. 

 

உைர�த க�ைண உபேதச�த�ைன எ�பைத, க�ைண உைர�த உபேதச�த�ைன 

என, ெகா�� N�1, க�ைணயினா$ உைர�த�ளிய உபேதச9கைள என� 

ெபா�0 ெகா0க. 

 

விாி�� - பாிபாக! மன9ெகா0G� வ�ண� த� அF பவ:� ஆகமேம2ேகாG� 

கா�1 விாி�� எ�க. 

 

ஒ� பா - ஒ�ப2ற :த2பாவாகிய ெவ�பா . க��� வர - க���,க0 ேகாைவ�பட 

ஒ�ற� பி� ஒ�றாகவர. ஒ�தாைச - உதவி. 
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------------------- 

 

தவ�ைடயா� இய&�தவ�ைடயா� இய&�தவ�ைடயா� இய&�தவ�ைடயா� இய&�    

:�தி,. 5ல ெமாழி�9 .�,கி�ைப 

ப�தி,. 5ல� பக�ம�' - '�தி,. 

5ல மரெனவ!,. 5லேம ெய�றறிவி$ 

சாலமதி� பாேர தவ!.          2 

 

இ - 0 : ?$க0 ெமாழி�� ஆசாாியனி� தி�வ�ேள :�தி,. 5லமா� ; 

இைறவனிட� ெச@�த� ெப7கி�ற உய!�த ப�தி,. 5ல� ெசா$ல�ப�கி�ற 

அ�பா.�; ஞான� விைளத2. அ1�பைட சிவேமயா� ; அ�த4 சிவ ெப�மாேன அாி 

பிரமனாதி பத:�தியி@0ளவ! அைனவ! கG,.� 5லமாவ! ; இதைன அறிவா$ 

மிக மதி� ெதாE.பவ!கேள தவ:ைடயா! ஆவ! எ�றவா7. 

 

எ��ைணஞான பாிபாக� எ#தியி��பிF� &�1,கா��� ஆசாாிய� இ$லாதவழி 

:�தி சி�தியாதா�. சனகாதிய!க0 எ��ைண� ெபாிய ப1�பாளிகளாக இ���� 

:�தி�� சிவஞான:� விைளய� த�சிணா5!�தியாகிய பரமாசாாியைன, ெகா�� 

சி�த� ெதளி�தைம கா�க. தி�ஞானச�ப�த! :தலான சா:சி�த!க�.� ஊ�1�� 

கா�1�� உண!�தி உ#வி,க4 சிவ� .�வாக எE�த�ளியைத� ெபாிய'ராண� 

தி@� பிறவ270G� கா�க. 

ப�தி - வழிப�� மனபாிபாக��ட� இைறவ� அவன� அ1யா! ஆசாாிய� 

:தIேயாாிட� ெச@�த�ெப7� அ�'. அ�' - மைனவி ம,க0 தா# த�ைத 

:தIய ெதாட!'ைடயா ாிட��, காத@ைடயனாத$. அ�' உய!�த இட�� உ7தி 

�ட� ெச@�த�ப�� ேபா� ப�தியாகிற�. ஆகேவ அ�ேப ப�தி,. 5லமா� எ�7 

ெதாிவி�தவா7. 

 

பக�� அ�' - ?$களா$ பாரா�1, Nற�ப�� அ�'. உட$ெகா0 

உயி!,.ணமாக, Nற�ப�� அ�' என@மா�. 

 

'�தி - நி�திய அநி�திய விேவக�ைத உ��ப�W� அறி6�, எ$லாவ2றி2.� 

ேமலான பவமதைன அறமா27� பா9கினி$ ஓ9கிய ஞான:மா�. அ� சிவன�0 

விைள�தா$ அ$ல� ஆ�மாவினிட� :கிழா�. ஆதலா$, '�தி,. 5ல� அர� 

என�ப�ட�. 
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எவ!,.� - அாி அய� :தலான ெசய$ :தலா# இ�� பவ!கG,.�, 

அ�டவி�திேய&ர! :தலான பத:�தியி$ நி2பா!கG,.�. எவ!,.� அரேன 5ல� 

ஆவ�. அவனிட மி��ேத எ$லா�� எ$லா:� ேதா�7வன. எவ� எ$லா� த�த� 

காரண��0 ஓ�9க எ$லாைர�� எ$லாவ2ைற�� த�னக�� ஓ�,கி ஓ#6 

அளி,கி�றாேனா அவேன 'ன�2 பவ� தரவ$லவ� ; அவேன அவரைனவ!,.� 

5லமாவ� எ�றவா7. எவ!,.� எ�பத2. இையய அரேன எ�F� எEவாைய� 

பி�F� N��க. 

 

இ9ஙன� உ�ைம உண�� பாிபாக� சிவத�மமாகிய தவ�தாேனய�றி4 சி�தியா� 

எ�பா!. இதைன மிக ந�. மதி�� ஒE.பவேர தவ! எ�றா!. 

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

 

சிவ�� ெதாி�தெநறிநி)றேல விதி என&சிவ�� ெதாி�தெநறிநி)றேல விதி என&சிவ�� ெதாி�தெநறிநி)றேல விதி என&சிவ�� ெதாி�தெநறிநி)றேல விதி என&    

'2றரேவ யா�� 'கKம� திர�தா! :� 

ம2றர6, காட மதி��ேடா - ச2.�ைவ 

ஒ�1 நட,. :ய!தவ!,. ெமா<வாம$ 

வி�� நட� பா!,.� விதி.          3 

 

இ-0 : உலகினரா$ 'கழ�ப�� க�டம�திர� தியான� உைடயா!:� '2றி@0ள 

நாக�பா�' பட� எ���, அவ!வழி நி�7 ஆ��; ம27 அ�த அர6,.� தானாக 

ஆட அறி6வ$லைம�� &த�திர:� உ�ேடா ? ச2.�நாதைன ஒ�1, அவ� வி�ட 

ெநறியிேல ஒE.� தவ� உைடயா!, .�, ச2.�வி� உபேதச4சா!' இ$லாம$, 

அவைன வி�� நட�பா!,.� உ0ள ேவ7பா� இ�ேவயா� எ�றவா7. 

 

பா�' ம�திர�தா$ க����, ம�திரவாதியி� வழிேய நட�ப� ேபால� 

தவ:ைடயவ!க0 ச2.�வி� ஆைணயி� வ�ண� உபேதசவழிேய ஊ�றி 

நட�பா!க0. .�வி� 

ஆைணையவி�� நட,க அவ!களா$ இயலா�; த�Fண! 6� &த�திர:� 

இ�ைமயா� எ�க. 

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

 

ச)��ைவ வழிப-டவ�.ேக சிவஞான� விைள0� என&ச)��ைவ வழிப-டவ�.ேக சிவஞான� விைள0� என&ச)��ைவ வழிப-டவ�.ேக சிவஞான� விைள0� என&ச)��ைவ வழிப-டவ�.ேக சிவஞான� விைள0� என&    

நீரர6 ம�திர�தி னி$லா� நீதிய$லா� 
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பா! நர�, .�ேடா பரம.�4 - சீர�ைள4 

சி�தி�தா!, க�ேறா சிவஞானD ச2.�ைவ 

வ�தி�தா!, க�ேறா வ��.          4 

 

இ-0 : த�ணீாி$ வாE� நீ!�பா�' ம�திர��,., க���படா� ; அ� ேபால, 

உலகியIேல உழ�7 உலேக தானா# அE�தி அFபவி,.� நீதிய2ற பாமர 

ம,கG,.4 சிவ.�வி� அ�0 இ$ைலயா� ; சிவன�ைள4 சி�தி�த ேப!,ேக 

சிவ.� வா#�ப� ; அவைன வ�தைன ெச#தவ!,ேக சிவஞான�ேப7 உ�டா� 

எ�றவா7. 

 

நாக�பா�ெபா�7 ம��ேம ம�திர�தி� வழி நட,.�. ஏைனய சாைர�பா�'�, 

நீ!�பா�'� ம�திர�தி2., க��� ப�� நட,.� ப�' இய2ைகேய இ$லாதன. 

அ�ேபால4 சாிைய கிாிையகளினி�7 பாிபாக�படா�, ெபாறி�ணேவ 

தானாயE�தி� ேபாக9கைளேய ெபாி�. என >க�� பாமர!, .� பரம.�நாத� 

வா#,க�ெபறா�. 5!�தி தல� தீ!�த� :ைறயா#� ெதாEதவ!,ேகய�றி, ஓ! 

வா!�ைத ெசால4 ச2.� எதி!�படா� எ�றவா7. 

 

பா! நர! - உலகேம தா� எனமய9கி மல��0 அE�தி நி2.� ம,க0. பரம.� 

கா�டாதனெவ$லா� கா�1� தா�டாமைரகா�1� த�க�ைண� ேத� கா��� 

சிவ.� . 

 

ச2.� வா#,க�ெப2றா@� அவன�ளாேல அவ�றா0 வண9க$ :ைறயாகI� 

சீர�ைள4 சி�தி�த$ ஒ�றாேன சிவஞான� விைள�� எ�றதா�. 

 

ச2.� - சிவேன .�ெவன, Nறின� ந�தி' ஆகI� அ��பிழ�பான .�நாதனா� 

எ�க. .�வழிபா� ஒ�றாேன சிவஞான� சி�தி,க�ெப7� எ�பா! 'ச2.�ைவ 

வ�தி� தா!,க�ேறா சிவஞான� வ��' எ�றா!. வ�� எ�F� வழ,கா$ 

சிவஞான� எ9கி��ேதா வ��ப�' அ�7; Cவினி$ க�த� 

ெபா��தியவா7ேபால� பாிபாக� ெப2ற கால��4 சீவF,.0ேள சிவமண� 

ெவளி�ப�தலளேவ எ�க . 

--------------    
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சிவெப�மாேன ��திகாரண1 என&சிவெப�மாேன ��திகாரண1 என&சிவெப�மாேன ��திகாரண1 என&சிவெப�மாேன ��திகாரண1 என&    

 

அாிைய� பதிெய� றறிவி�பா! த�ைம� 

பிாிவி�தா!, க�ேறா ந2ேபறா� - ெபாியவர� 

பாத�தி� ேமாக� ப�வாைர நீ�தாிைய� 

ேபாதி�தா!, ேக நிரய� ேபா,..          5 

 

இ-0 : பத:�தியினி�7 அரேனவலா$ அைன��யி! கைள�� கா�த�G� 

தி�மாைல :த$வ� எ�7 உண!�த :2ப�� ப&ஞானிய!கைள வி��� 

த�மன�ைத� பிாிவி� பவ!,ேக சா�4சியமாகிய :�தி சி�தி,.�; அ9ஙனம�றி 

எ$லாாிF� உய!�தவனாகிய சிவெப�மாFைடய தி�வ1 களிேல இைடவிடாத 

அ�' C�டவ!கைள வி�� விலகி, தி�மாேல :த2ெபா�0 என� ேபாதி�தா!,. 

நரகேம விைள�� எ�றவா7. 

 

தம,ெகன� தனி:த�ைம எ�7� இலனாதI� அாிைய என வாளாNறி��, அநாதி 

நி�தியமான :E:த2ற�ைம தன,ேகய�றி ேவெறவ!,.� எ�7மி$லாைமயி� 

'ெபாிய அர�' என விேச1��� Nறி�0ளைம கா�க. 

 

உ�ைமயான :E:த2கட60 இ�னாெரன அறியா� மய9கி நி2பா!,. 

விைளவ� மய,க6ண!ேவயாதI� :�தி எ�7� அவ!க�. இ$ைலயா�. ஆகேவ 

பாிபாக�ப��வ�� மாணவ!கைள அய$ெநறியி$ '.��த@�, '.த@� நரக� 

��ப�ைத ஊ��� எ�றவா7. 

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

 

ேமா-சகாமிக-ேக ேமா-ச� ஆ� என&ேமா-சகாமிக-ேக ேமா-ச� ஆ� என&ேமா-சகாமிக-ேக ேமா-ச� ஆ� என&ேமா-சகாமிக-ேக ேமா-ச� ஆ� என&    

ேதம�6 காம4 ெசயIர�டாD ெச$'�தி 

காமைரேய நீ��, க�� :�தி - காமைரேய 

உ2றா! தம,ேக �7:�தி நீ�ததைன� 

ெப2றா!,. :�ேடாெம#� ேப7.          6 

 

இ - 0 : இனிைம ெபா��திய வி��ப4 ெசய$ இர�� வைக�ப��. அவ270 

ேபாக�ைத வி��'� '�திகாமிகைள வி��, எ�7� எ$லா�� எ�Wகிற 

ேமா�சகாமிகைளேய தம,. ஆசாாியனாக அைட�தா!கG,ேக ேமா�ச� ஆ�. 
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ேமா�ச ஆைசையவி��� ேபாக�ைதேய வி��'மவ!,. உ�ைம�ேபறாகிய 

ேமா�ச� உ�ேடா ? இ$ைல எ�றவா7. 

 

காம� - ெபா�0க0 ேம2ேறா�7� ப270ள�. அ� தF கரண 'வன ேபாக9களி$ 

விைன,கீடாக4ெச$@�ேபா� ேபாககாம� ஆகிற�. '�தி - >க!4சி. அ9ஙன� 

ெச$@� அறிைவ� தி�வ�ளாF� ஆசாாிய� உபேதச�தாF� த� 

அFபவ�தாF� தி��பி ேமா�ச�ைத வி��ப4ெச#த$ :�திகாமமா�. 

அதைன�ைடயா! :�திகாமிக0. இவ!க0 ேமா�சகாமிக0 என6�ப�வ!. 

ேமா�சகாமிக�ேக ேமா�ச� ஆ� எ�றவா7. 

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

 

தி�ேவட� சிவமா� என&தி�ேவட� சிவமா� என&தி�ேவட� சிவமா� என&தி�ேவட� சிவமா� என&    

ஆகமல பாகேம யானா@ மாக�தி� 

ேமாகமர� பாலாக :27மா$ - ேதக� 

ஒ�வ1ேவ யானா@ :2றவிக2 ப�தா$ 

தி�ேவட மீசெனன� ேத7.          7 

 

இ - 0 : எ��த இ<6ட$ மலகாாிய� ஆனா@�, இ�த உடைல இடமாக,ெகா�� 

உயி! ெச#�� உண!6வ1வாகிய வி��' சிவெப�மா� க�ணதாக விள9.�. 

சிவெப�மா னிட� இைடயறா� ேபர�' ெகா�ட ேப�,.� ம2ற உல கிய$ 

ேபாக9களி$ ப27, ெகா�ட ேப�,.� உட$ ஒ� வைகயாகேவ ஒ�தி��பிF�, 

பதி வி��'� பாச வி��' மாகிய ேவ7பா�டா$ ெம#ய�ப! ெகா�ட தி�ேவட� 

சிவேன என� ெதளிக எ�றவா7. 

 

ேநய� மI�தவ! ேவட�ைத அர� எனேவ ெதளிக எ� பதா�. இ<6ட$ மாயாமல 

காாியமான�. ஆயிF�, அதF ளி��� விைன�ேபாக9கைள >க�� ஆ�மா 

இ<6டைலேய அ�' ெச#�மாயிF�, அ<வ�' "உட�பிF0 உ7ெபா�0 

க�ேட�'' எ�றா9.4 சிவ�பாேல ெச�7 இையவதா�. ஆதலா$, எ��த ேதக� 

தி�ேவடமா�; தி�ேவட� சிவேன யா� எ�க. 

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

 

ஆ1மா அறி�வ3� என&ஆ1மா அறி�வ3� என&ஆ1மா அறி�வ3� என&ஆ1மா அறி�வ3� என&    

அ9கேம ெபா$லா வவ�தமா மாவிெபா# 
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ய9கேம ய$ல வறிவா.� - அ9க�ைத 

மா2றினா!, க�ேறா மதியா. ைமய@27� 

ேத2றினா!, .�ேடா ெசய$.          8 

 

இ - 0 : இ<6ட$ மிக, ெகா1ய பிைழகைள உைடய தா�. உயிேரா ேதா�றி அழி�� 

இய$பினவாகிய உட$ அ�7 ; அறி6 வ1வான� ; உடI�க� ப274ெச@� 

தா� அ�ப2றிைன மா2றி உயிைர, ேகாயிலாக, ெகா�� எE�த�ளியி�,கி�ற 

உ�தமனிட� ெச@��வேத அறி 6ைடைமயா�. மய9கி இ�த உடேலா�ப$ 

ஒ�ைறேய ெதளி�தவ!கG,.4 ெச#யலாவெதா� ெசய$ உ�ேடா ? இ$ைல 

எ�றவா7. 

 

உட2ப2ைற ஒழி��, உயிாினிடமாக, கல�� விள9.� சிவபர�ெபா�ளினிட� 

ப27ைவ�பேத ஞான� எ�பதா�. 

 

தப� தவ� எ�றா2 ேபால, அப�த� - அவ�த� என� ேபாIயாயி27; இ� &ப�த� 

எ�ற ெசா$I� எதி!மைற. &ப�த� - ந�. ஆ,க�ப�ட�. அப�த� - ந�. ஆ,க� 

படாத�. இ<6ட$ நர�'� ேதா@� எ�'� இைற4சி� மாகிய பல தீய 

ெபா�0களினாேல ஆ,க�ப��0ளைமயா� அ9கேம ெபா$லா அவ�தமா�' 

எ�றா!. இ9ஙன� அழி�� ஒழி�� ெபா�0களா� ஆ,க�ப�ட யா,ைக 

நிைலயினத�7 ஆகI� 'ெபா# அ9க�' எ�றா!. இ<6டேல உயி! எ�பா! 

ேதகா�மவாதிக0. அதைன ம7��4 சடமாகிய இ�த உட$ உயி! அ�7 

உண!வதாகிய அறிேவ ஆ�மாவா� என� ெதளி�தவா7. 

 

அ9க�ைத மா27தலாவ�, இ<6ட$ உயி! நி2பேதா! இட� ; இைறவைன 

அைட�� உ#வத2. உதவ�ெப2ற சாதன�; சாதனமா��ைண�� இதைன ஓ�'த$ 

மிக இ�றி யைமயாத� எ�7 ெதளி�� அ�' ெச#த$ . மதி - சிவ ஞான�. ைமய$ - 

ஆணவ�தா$ விைள�� அDஞான�. ேத2 றினா! - பரம$லா�ைத� பரெம�7�, 

&கம$லாதைத4 &க� எ�7� ெதளி�த விபாீத ஞானிக0. 

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

 

பாசஞான ப4ஞான5க6 அ���ைறைமபாசஞான ப4ஞான5க6 அ���ைறைமபாசஞான ப4ஞான5க6 அ���ைறைமபாசஞான ப4ஞான5க6 அ���ைறைம    

ப2ற2ற க�ேண ப&விள9.� ேமல�ைள� 

ப27தலா ல�த� ப&6ம7� - .2றம2ற 
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:�தி,. :�ேடா ெமாழி� :ட$விக2ப� 

'�தி,ேக வா#,.� ெபா�0.          9 

 

இ-0 : யா� என� எ�F� அக�ப27� 'ற�ப27� அ2ற இட�திேல யா� ஓ! 

ஆ�மா எ�F� ஞான� விள9க� ெப7�. எ$லாவ27,.� ேமலான தி�வ�ைள� 

ப27தலா$ யா� பிரம� எ�F� ப&ஞான:� அக@�; ெசா$ல�ப�கி�ற Jல� 

P,.ம� காரண� எ�கி�ற உட$ ேவ7பா�க0 அைன��� :�தி நிைலயி$ 

இ$ைலயா�; அைவ ேபாக9கைள >க!த2க� வா#,.� ெபா�0களா� 

எ�றவா7. 

 

ப2ற7த$ - ஆ�மா த�ைன இ�திாிய9களி� ேவறாக, காWத$. அஃதாவ� 

ஆ�மா இ�திாிய9களி� வாயிலாக� 'ல�கைள >க�கி�றெபாE� 

அ<வி�திாிய9க0 தாமா#� 'ல�கைள ந�. அE�தி அFபவி�தேல 

ப2ெறன�ப�வ�. அ<வி�திாிய9கைள� த�னி� ேவறாக, க�டேபா� தா� 

உண!�த உண!வதாகிய சி���ெபா�ெள�பதைன அறி��. அதைன� ப& 

விள9.�' எ�பதனா$ அ�ளி4ெச#தா!. 

 

ேம$ அ�0 - எ$லாவ2றி2.� ேமலதாகிய தி�வ�0. அதைன� ப27தலா$ 

அ�ப&ஞான:� அக@� எ�பதா�. ப&ஞானமாவ� ஆ�மா த�சி2றறிவினா$ 

நா� பிரம� எ�7 உண�� உண!4சி. இ�த�ைம நீ9கி� தி�வ1 ஞானேம தானா# 

விள9.� நிைல :�தி,. ஏ�வா�. 

 

ஆ�மா த� பாிபாக�தி2. ஏ2ப விைன�ேபாக9கைள� �#,.� ஞா�ேற Jல� 

P,.ம� காரண� எ�ற உட$ விக2ப9கைள எ#தியி��� சிவன�ேள 

தானாயி�,. நிைலயி$ உட$ ேவ7பா� ஒ�7� இ$ைலயா�. அதைனேய 

ெமாழி�� உட$ விக2ப� :�தி,.� உ�ேடா ' எ�ற�ளியவா7. 

 

'�தி - >க!4சி; அஃதாவ� த�க�ம9கைள� �ைணயாக, ெகா�� 'வன 

ேபாக9களி$ �#�த$. இத2. உட$ விக2ப� இ�றியைமயாததா�. 

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

 

ஆ1மாவிட� தி�வ�6 விள5க�ெச!0� உபாய�ஆ1மாவிட� தி�வ�6 விள5க�ெச!0� உபாய�ஆ1மாவிட� தி�வ�6 விள5க�ெச!0� உபாய�ஆ1மாவிட� தி�வ�6 விள5க�ெச!0� உபாய�    

எனெத�7 மி$ல�ைத யாென�79 காய 

மனெதா�றி� த�ேறா மல�தா$ - நிைனெவா�றி 
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அ9க ெமனதா யைட�தேபா த�ேறாெம# 

த9.ம� ளாக� த��.          10 

 

இ - 0 : ஆணவமல�தி� மய,க�தா$ உயி! உைறத2 .ாிய Qடாகிய உடைல என� 

எ�7� அதைன யா� எ�7� மனமான� ஒ�றி உண!�� நி�றத�ேறா! 

அ9ஙன� இ��த இ�வைக� ப2ைற�� வி�� மன� ஒ�றி அ9க� எ� 

உைடைமயாக அைட�தேபாத�ேறா நி�தியமாகிய தி�வ�G�டாக இைறவ� 

உத6வ� எ�றவா7. 

 

இ$ல� - Q�. ஈ��� 'ற�ெபா�0கைள உண!�தி27. இ$ல�ைத எனெத�ற$ - 

'ற�ப27� C�� நி2ற$. உயி! உடேலா� ஒ�றியி�,.� ேபா� த�னி� ேவறாக 

உடைல அறியமா�டாைமயா� யா� எ�ேற உண��. அதைனேய 'காய� 

யாென�7� மல�தா$ மன� ஒ�றி�த�ேறா ' எ�றா!. இத� க��� என� 

எ�F� 'ற�ப2ைற�� யா� எ�F� அக�ப2ைற�� தா9கி ஆ�மா மல�தா$ 

மைற�'2றவா2ைற உண!�தியதா�. 

 

அ9ஙன� ெச�7 ப2ற27 மன� ஒ�றி, க�விகரண9க ளைன��� எ�Fைடைம; 

யா� அவ2றி� ேவறாயவ� எ�7 உண!�தேபா�, இைவ என,. உைடைமயாத$ 

ேபால யா� இைறவF,.ைடைம எ�ற எ�ண� ேதா�ற� தி�வ�0 ஆ�மாவிட� 

எ�7� நிைலெப7� எ�பதா�. 

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

 

உயி� உட)ப)� நீ5கி� சிவ�ைத அைட0�ைறஉயி� உட)ப)� நீ5கி� சிவ�ைத அைட0�ைறஉயி� உட)ப)� நீ5கி� சிவ�ைத அைட0�ைறஉயி� உட)ப)� நீ5கி� சிவ�ைத அைட0�ைற    

யாென�ற காய ெமனெத�ற ேபா�மல� 

தானக�ற த�ேறா தாி,.9கா$ - ஊனக�ற 

ஆவிேய ேநய மைட� மலாதா!,.� 

பாவி�ப த�ேறா பய�.          11 

 

இ - 0 : யா� எ�F� உடைல என� எ�ற ேபா� அறியாைமைய� த�� 

ஆணவமல� அக�ற� அ�ேறா அ9ஙன� உ�ைமஞான�ைத�தா9.� உட2ப27 

அக�ற உயி! , அறிய�ப�ெபா�ளாகிய சிவ�ைத அைட�� எ - 7. 
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பாவி�ப� - சிேவாக�பாவைன ெச#வ�; அ9ஙன� உட2 ப2றக�7, 

அறிய�ப�ெபா�ளாகிய சிவ�ைத அறியாதவ! க�.4 சிேவாக� பாவைனேய பய� 

த�வதா� எ�றவா7. 

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

 

ேதக�ைத யா1 எ18�ேபா�� என� எ18�ேபா�� உளதா� அ9யவ ேவ�பா:ேதக�ைத யா1 எ18�ேபா�� என� எ18�ேபா�� உளதா� அ9யவ ேவ�பா:ேதக�ைத யா1 எ18�ேபா�� என� எ18�ேபா�� உளதா� அ9யவ ேவ�பா:ேதக�ைத யா1 எ18�ேபா�� என� எ18�ேபா�� உளதா� அ9யவ ேவ�பா:    

காயேம தானா#, க��� ேபா தாவிமல 

மாயேம ய$லா� ம27�ேடா - காய� 

தனதா.� ேபா� த.:யி� ெமா�றா# 

நிைனவா. ம�ேறா நிைற��.          12 

 

இ-0 : எ��த இ<6டேல தா� எ�F� க���0ள ேபா� உயி! மல�தா$ 

மைற,க�ப�ட அறியாைமயாத ல$ல� ஞானவ1வாத@�ேடா ? உடைல என� 

எ�F� ேபா� அ9ஙன� உடைல உைடைமயாக,க��� உயி�� உடI� ேவறா# 

ஒ� ெபா�ளா# உட@�Cரணமா# நிைன,க வ�� அ�ேறா எ�றவா7. 

 

உடேல தா� என எ�W�ேபா� அறிய�படாைமேய வ1வான உயி! , என� உட$ 

எ�றறி��ேபா� உடI� ேவறா#� தா� சி�தாயி��பைத உண�� எ�ப� 

க���. மல மாய� - மல�தா$ விைள�த அறியாைம. 

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

 

உயி�.�ளதாஉயி�.�ளதாஉயி�.�ளதாஉயி�.�ளதா� இ�வைகயிய&�க6 இைவ என&� இ�வைகயிய&�க6 இைவ என&� இ�வைகயிய&�க6 இைவ என&� இ�வைகயிய&�க6 இைவ என&    

யாென�F9 காய ெமனெத�7 ேபாதி��� 

ஊெனா�றி நி2. :யிர�ேறா - தாெனா�றி$ 

நி$லாத ேபா� நிைறவாக$ த�னிய$பா� 

இ$லா! ெபா�விய$ ெப� ெற�.          13 

 

இ - 0 : யாெனன, க�தியி�,.� உடைல எனெத�7 - த�னி� ேவறாக 

எ�ணி�� உயி! அ<6டேலா� N1யி�,. ம�ேறா ? அ�த உயி! ஒ� ெபா�ளி$ 

வியாபகமா# நி2காத ேபா� Cரணமா# நி2ற$ அத� சிற�பிய$பா�; அ9ஙன� 

அ�றி உடேல தாெனன உட@0 வியா�பியமா# நி2ற$ உயிாி� ெபா�விய$பா� 

எ�7ண!வாயாக எ�றவா7. 
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உயி! உடெலா� N1 உடேல தானா#� ேபாக9கைள >க!வ� அத� 

ெபா�விய$'; உடI� ேவறாக� Cரண மா# நி2ற$ அத� சிற�பிய$' எ�பதா�. 

 

யா� எ�F� காய� என� எ�7 ேபதி��� - உயி! தானாகேல எ�ணியி�,.� 

உடைல எனெத�7 ேவ7ப��தி உண!��� என ேவ��வன வ�வி��ைர,க. 

 

ஊ� ஒ�றி நி2றலாவ� த�ைன உடI� ேவறாக உணரா� உடேல தா� என 

மய9கி நி2ற$. அ9ஙன� உடலாகிய ஒ�70 வியாபகமா# நி$லா� எ9.� 

நிைற�த ெபா�ளாதேல ஆ�மாவி2.4 சிற�பில,கணமா�; உட@, .0 

நிைறவாத$ ெபா�வில,கணமா� என ஆ�மாவி� ெபா�விய$'� சிற�பிய$'� 

ெதாிவி�தவா7. 

 

''யாென�79 காய� எனெத�7� ேபதி���" என6� பாட�. 

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

 

ேதக;ப)ைறவி-:� சிவ�ைத� சா�<த ேபாேத நிைறெவன&ேதக;ப)ைறவி-:� சிவ�ைத� சா�<த ேபாேத நிைறெவன&ேதக;ப)ைறவி-:� சிவ�ைத� சா�<த ேபாேத நிைறெவன&ேதக;ப)ைறவி-:� சிவ�ைத� சா�<த ேபாேத நிைறெவன&    

சாய�ைத ேய2ற த.�பளி9. ேபால9க 

மாய�ைத ேய2ற மதிய�ேறா - காய�ைத 

நீ�தேபா த�ேறா நிைறவா நிகKசிவ�ைத 

ஆ!�தேபா த�ேறா வவ!.          14 

 

இ-0 : ஒ� நிற�ைத4 சா!�த பளி9. அ�நிறேம கா�ட$ ேபால அறி6 உ�வாகிய 

ஆ�மா உட$ எ�F� மாய�ைத ஏ270ள� அ�ேறா! அ<6யி! உடைல யா� 

அ$ல� என அதைனவி�டேபாத�ேறா நிைறவிைன எ#��; அ�6ம�றி4 

சிவ�ைத4 சா!�த ேபா� சிவேமயா� எ - 7. 

 

ேதக�ைத4 சா!�� ேதகமா# இ�,.� உயி! சிவ�ைத4 சா!�� சிவமான ேபாேத 

Cரண�த�ைம எ#�கி�ற� எ�பதா�. 

 

 "ப�னிற9 கா��� ப1க�ேபா$ இ�திாிய� 

 த�னிறேம கா��� தைகநிைன�� - ப�னிற��� 

 ெபா#�'லைன ேவ7ண!�� ெபா# ெபா#யா ெம#க�டா� 

 ெம#�ெபா��.� ைதவமா� ேவ7" 
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எ�F� சிவஞானேபாத ெவ�பா6� இதைன விள,.�. 

----------- 

 

சிவ�ைத� சா�<ேதா�.ேக நி-ைடயா� என&சிவ�ைத� சா�<ேதா�.ேக நி-ைடயா� என&சிவ�ைத� சா�<ேதா�.ேக நி-ைடயா� என&சிவ�ைத� சா�<ேதா�.ேக நி-ைடயா� என&    

சீவி,.9 காயD ெசயல2ற ேபாத�ேறா 

ஆவி,.� த�னிய$ேப யா.மா$ - ேதவைனேய 

ஓ�1யேப!, கீதா :7நி�ைட ெயா<வாம$ 

ெத�1யேப!, .�ேடா சிவ�.          15 

 

இ - 0 : மாயாகாாியமா# விைன�ேபாக9கைள >க�� சாதனமாய உட$ ெசயல27 

அட9கியேபாத�ேறா உயி�, .4 சிற�பிய$' எ�ப� உளதா�. இ�நிைல 

ேதவேதவனா கிய சிவைன ஒ�1யேப!கG,ேக உளதாவதா�. இ�தைகய நி�ைட 

Nடாம$ தி����தனமாக ஒE.பவ!கG,.4 சிவமா.�த�ைம சி�தி,.ேமா? 

சி�தி,கா� எ�றவா7. 

 

சிவ�ைத4 சா!�ேதா!,.4 சிவமா.�த�ைம சி�தி,.�; அ$லாதா!,. இ$ைலயா� 

எ�ப� க���. 

 

காய� சீவி�தலாவ� உயிேரா� N1� ேபாக9கைள >க!�� க�ம9கைள ஈ��த$. 

இ� ஆ�மாவி� ெபா� விய$ பா� . த� ெசயல27� தானற�ெப7த$ 

சிற�பிய$பா� எ�றவா7. அத2.ாிய உபாயமாவ� ேதவைன4 சா!�� ேதவனாத$. 

ெத�1ய - க0ள:2ற . ' ெத�டா� இரா! பணி ெச#யா� இரா!' எ�ற 

தனி�பாட2ப.தி�� ெத��த$ தி��த$ எ�F� ெபா�ளதாதைல விள,.வ�. 

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

 

அறிைவ அறிவாேலேய எ!த.அறிைவ அறிவாேலேய எ!த.அறிைவ அறிவாேலேய எ!த.அறிைவ அறிவாேலேய எ!த.=:� என&=:� என&=:� என&=:� என&    

அகள�ைத ம2ற வகள�தா ர$லா$ 

சகள�தா! சார� த.ேமா - அக0 

நிராமயேம யாமா$ நிராமய2ேக ய$லா$ 

பராவ:த மாக� படா.          16 
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இ-0 : உ�வ2ற அ�வாகிய ஞான�ைத அ�த�ைம எ#திய அFCதிமா�க0 அ�றி, 

உடெலா� N1ய சகலா� மா,க0 சா!த$ N�ேமா? அ�வ4சிவ� ஞான�தான�றி 

அறிய�படாத� ; அதைன அ9ஙன� அறி6�வானவ!கேள அைடய இய@�; 

ஏைனேயா!,. அ� >கர�ப�� அ:த� ஆகமா�டா� எ�றவா7. 

 

ஞான�தா$ அறியேவ�1ய ஞானவ1வான சிவ�ைத4 சகலா�மா,க0 ஒ�ஞா�7� 

அறிய இயலா�. சிவ� அவ! க�. அFபவமாகா� எ�பதா�. 

 

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

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

 

பத��தி பத��தி பத��தி பத��தி ----    பர��திகளி& நி)பாாிய&�பர��திகளி& நி)பாாிய&�பர��திகளி& நி)பாாிய&�பர��திகளி& நி)பாாிய&�    

உட2ப.தி ம2ற 6யி!�ப.தி� ேபத� 

திட�ப�டா! :�தி� திற�தா! - விட�ப�ட 

அ9க�ைத ெயா�1 யறிவா! பத:�தி4 

ச9க�தா ெர�ன� த.�.          17 

 

இ-0 : உட@,.� உயி�,.� உளதாகிய ேவறா� த�ைமைய ந�. உண!��, 

உட$ சடேம சி�தாகிய உயி ராகா�; சி�தாகிய உயி! சதசி�தாகிய சிவ�ைத4 சா!�� 

எ�7� மாறாத ேபாி�ப�தி��தேல அத2. உாிய சிற� பிய$' எ�ற திடஞான� 

ெப2றவ!கேள :�தி�ப.தி ைய4 சா!�தவ!க0; விட�த,கனவாகிய 

உடைல�ெபா��தி, அதனி�7� உயிைர ேவறாக உண!�� &வ!,காதி இ�ப9 

கைள வி��'கிறவ!க0, மா$ பிரம� :தலான பத:�தி, N�ட�ைத4 சா!�தவ!க0 

எ�7 Nற�த,கவ!க0 ஆவ! எ�றவா7. 

 

சிவஞான4 ெச#தி�ைடேயாேர பர:�த!; உட2ப27 நீ9கா� உண!பவ!க0 

பத:�த! எ�றவாறா�. 

 

'அ9க�ைத ேயா�1' எ�ப� பாடமாயி� அ9க��0 உயிைர� ெபா��த4 ெச#� 

சிவ�ைத உபாசி�பவ!க0 காமி ய�பயைன வி��'� பத:�த! எ�ற�ளியதாக, 

ெகா0க. 

------------ 
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உபேதச��ட1 அ8பவ�� அவசிய� எனஉபேதச��ட1 அ8பவ�� அவசிய� எனஉபேதச��ட1 அ8பவ�� அவசிய� எனஉபேதச��ட1 அ8பவ�� அவசிய� என&&&&    

வாதி�த காய�ைத மா2றாம லாசிாிய! 

ேபாதி�த ெத$லா� ெபா�விய$பா� - ேபதி�த 

அ9க�ைத மா27 மF,கிரக ஞான�தி� 

ச9க�தா @2ற ச�!.          18 

 

இ - 0 : ஆ�ம வியாபக�ைத மைற��4 &க�,க9 களி$ ஈ�ப��தி நி2பதான 

உடைல இைறவ� அ1�ெதா� 1F,., கிைட�த சாதனமாக மா2றாமI�,.� 

ேபா�, ஆசாாிய� உபேதசி�தைவயைன��� ெபா��த�ைமயா�; இ9ஙன� 

விைன4PழI$ அக�ப��தி ந�ைம� ேபாதி�த உடைல4 சிவ�பணி,காகேவ 

மா27� தி�வ�Gபாய� ஞானி களி� ச9க�தா$ விைள�� ச�ரா� எ�றவா7. 

 

சிவ.�நாத� ெதா��,கா�1ய அ>பவ நிைலைய, நா� அ�த அ>பவ 

ெநறி�ைடயா! ச9க�திI��� ெதளி�� உ#ய ேவ��� எ�ப� க���. 

 

காய�ைத மா27தலாவ� விைன�ேபாக9கைள� �#�ப த2காக எ��த 

இ<6டைல4 சிவ�பணி,. உாியதா,.த$ ; உ�ண உ�,க� ப�,க, கிைட�த 

உடைல, சிவ4 சாிைய கிாிைய ேயாக ஞான9கைள இய2ற� பழ,.த$. 

 

வாதி�த காய� - சிவ�பணி ெச#� ெச�ைம�றா� விைன� ேபாக9களிேலேய 

அE�தி, கைரேயறவிடாதப1 த�,கி�ற உட$. காய� சடமாயிF� அ� த�,.� 

இய$பிலதாயிF� ேபா!�த ேபா!ைவ ேபால உயிைர மைற�� நி2கி�ற� எ�ப� 

உபசார�. 

 

ஆசிாிய! - ஆ�மபாிபாக� அறி�� உடலாதிகளி2 ெச$ @� ப2ைற ஒழி,க6�, 

சிவ4சா!' எ#தி4 சீ!ெபற6� அ� Gபேதச� ெச#பவராகிய .�நாத!. ேபாதி�த - 

உபேதசி� தனவாகிய :�ெபா�G�ைம�� :�திெய#�� :ைற�� :தலாயின. 

 

ெபா� இய$பா� - ஆ�மா அ>பவ�தி$ ெகாண!�� பய� எ#தாைமயி� 

ெபா�வைகயா� எ�ற�. 
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ஆகேவ சிவஞானிகேளா� N�க; சிவஞான4 ெச#தி கேள ெச#க; அ�ேவ அ9க�ைத 

மா27� ச�ரா� எ�7 உண!�தியவா7. 

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

 

ஆ1மாவி1 இ�வைக நிைலயா& எ!�� பய1ஆ1மாவி1 இ�வைக நிைலயா& எ!�� பய1ஆ1மாவி1 இ�வைக நிைலயா& எ!�� பய1ஆ1மாவி1 இ�வைக நிைலயா& எ!�� பய1    

இய$' ெபா�வா யிைச��ேபா தாவி 

அயேல மயலா யைட�� - இய$'நிைல 

த�ைனேய ேநா,கி2 ற��தமல ம�தைன�� 

அ�னியேம யா,க� ப��.          19 

 

இ-0 : ஆ�மாவி� ெசாXபநிைலயாகிய சிற�பிய$' தட�தமாகிய ெபா�விய$பாக 

ஆ�மாவினிட� விள9.� ேபா� ஆ�மா சிவ�தி� ேவறா#, ஆணவ�ைத4 சா!�� 

மய9கி நி2.�; த� ெசாXபநிைலயாகிய சிவ�ைதேய சா!�� நி2.மாயி�, ஆ�மா 

அ�ைள4 சாராதவ�ண� த��� நி�ற தைடயாகிய மல� அைன��� ஆ�மாவி� 

ேவறாக� பிாி,க�ப�� எ�றவா7. 

 

ஆ�மா ெப�தநிைலயி� நீ9கி :�தி நிைலயி$ நி�றா$ ஆணவாதிமல9க0 அக@� 

எ�பதா�. 

 

ஆவி இய$' ெபா�வா# இைச�� ேபா� - உயி! ெபா� இய$பா#� 

ெபா����ேபா� எ�க. ெபா� இய$பாவ� இ�ளி$ இ�ளாகி நி2.� க�ேபால 

ஆ�மா மல மாைய க� ம9கேளா� N1ய ெப�தநிைலயி$ அைவேயயா#, 

இைறவைன அறியா� மய9கி நி2ற$. அ9ஙன� நி2.� ஆ�மா த�ைன �� 

அறியா� தைலவைன�� அறியா� மல�ைத4 சா!��. அதைன�� அறியா� 

மலேமயா#� த�னிைலயி� ேவறா# நி2.� எ�பா! ஆவி அயேல மயலா# 

அைட��' எ�ற�ளினா!. 

 

இய$' நிைல - சிற�பிய$'. அஃதாவ�, எ$Iட�� எ$லா# நி2.� க�ேபால4 

சிவ�ைத4 சா!�� சிவமா# இ�பவ1வினதா# நி2ப�. அ9ஙன� நி2.� தைட தைட 

யாக, காண�ப��� த�னி� ேவறா#, கழி�� எ�பதா�. 

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

 

உபாயநி-ைடயா& பயனி1� என&உபாயநி-ைடயா& பயனி1� என&உபாயநி-ைடயா& பயனி1� என&உபாயநி-ைடயா& பயனி1� என&    
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ேக�டெலா� நா�.9 கிைட�தேப!, ேகக�ைண 

Q�ைட யைடத$ விேனாதமா� - மா�டாதா! 

Q�ைட ம�வ ெவ7நி�ைட ெச#வத9க4 

ேச�ைடெய�ப த�ேறா திட�.          20 

 

இ - 0 : ேக�ட$ சி�தி�த$ ெதளித$ நி�ைடNட$ எ�கி�ற நா�ைக�� ெப2ற 

பாிபாகிகG,ேக தி�வ�0 மயமான Q�ேபறைடத$ விைளயா�டாக� 

ெபா���வதா�. இவ2றி� நி2கமா�டாதா! Q� ெப7த2காக� பயன2ற 

நி�ைடைய4 ெச#வ� உட2பயி2சி அ�றி ேவ7 யாதா� ? பயனி�7 எ�ப� உ7தி 

எ�றவா7. 

 

ேக�ட$ :தலான நா�. சாதன9களி@� :ைறேய ேத!�தா!,க�றி, 

உபாயநி�ைட 'ாிவா!,. Q�ேபறி$ைலயா ெமன� ெதளிவி�தவா7. 

 

ேக�டலாவ�, ந2ெபா�ைள ஆசாாிய� உபேதசி,க� தா� ேக�டலா�. 

'ந2ெபா�ைள� தா� ேக�ட$" எ�ற சிவஞானசி�தி வா,.� அறிக. 

 

சி�தி�தலாவ�, ஆசாாிய� உபேதசி�தவ2ைற எ�ணி எ�ணி� 

த�வய�ப��தலா�. இதைன ''ஈனமிலா� ெபா� ளதைன4 சி�தி�த$' எ�F� 

சி�தியா!. 

 

ெதளிதலாவ�, எம,. உ7திைய� பய,.� உய!ெநறி இ�ேவ என, 

கைட�பி1�த$. 

நி�ைடயாவ�, ெதளி�த நிைலயி$ ப2ற2ற பரமைன� ப2றி நி2ற$. இ9ஙனமாய 

இ�த நா�ைக�� ெப2ேறாேர Qடைட�தி�வ!. ஏைனேயா!க0 ெச#�� நி�ைடக0 

உட2 பயி2சிமா�திரேமய�றி� பயனி�7 எ�பதா�. 

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

 

சாிைய கிாிையகளி& ேயாக� ஒ:5�மா�சாிைய கிாிையகளி& ேயாக� ஒ:5�மா�சாிைய கிாிையகளி& ேயாக� ஒ:5�மா�சாிைய கிாிையகளி& ேயாக� ஒ:5�மா�    

சாிைய கிாிையெயன� த9. மிர��0 

உாியெதா� ேயாக ெமா�9.� - ெதாிய 

வ�மவ!,ேக ெய$லா மதியா மதைன� 
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பிாிவா!,. :�ேட ெம#� ேப7.          21 

 

இ-0 : சாிைய கிாிைய என உலகி$ த9கிய இர�� உபாய9கG0 

ஞானவாயிலாத2. உாியெதா� சிவேயாக� அட9.�; இதைன உண�வா!,ேக 

எ$லா� ஞானமா�; இ<6�ைமைய உ0ளவா7 உணரா� பிாி�� நி2பா!,. 

உ�ைம�ேப7 உ�டாேமா? உ�டாகா� எ�றவா7. 

 

சாிையயாவ� சகளமாகிய Jலவ1ைவ� ெபா�ெள�7 உண!�� காய�ெதாழி$ 

மா�திைரயா� ஆகம�தி� விதி�த வா7 வழிப�வ�. இ4சாிையெநறி 

தாசமா!,கெமன6�ப��. இதனிய$ைப , 

 

 "தாதமா!, கDசா2றி� ச9கர�ற� ேகாயி2 

         றலமலகி� 1ல. தி� ெமE,.D சா�தி� 

 ேபா�கG9 ெகா#�C� தா!மாைல க�ணி 

         'னித2.� பலசைம��� 'கK�� பா1� 

 தீதி$ தி� விள,கி��� தி�ந�த வன:D 

         ெச#� தி� ேவட9க� டால1ேய� ெச#வதி 

 யா� பணி )ெர�7 பணி�தவ! த� பணி�� 

         இய27வதி4 சாிைய ெச#ேவா ாீசFல கி��ப! '' 

 

எ�F� சி�தி�தி�வி��த�தா� உண!க. 

 

கிாிையயாவ� சாிைய அ1�ப�� வரவர நிகE� ப,.வ விேசட�தா� 

>�Wண!6ைடயரா#4 சகள நி�களமாகிய P,.ம வ1வேம ெபா�0; சகளவ1வ� 

அதைன வழிப�த2. இடமாய தி�ேமனிெய�7 இ<வா7 உண!�� 'ற�ெதாழி 

லாF� அக�ெதாழிலாF� விதி�தவாேற வழிப�வதா�. 

 

 " '�திரமா!, க�'கI� 'தியவிைர� ேபா� 

         'ைகெயாளிமD சனம:� :த$ ெகா� ைட�� 

 &�திெச#தா சன5!�தி 5!�தி மானாD 

         ேசாதிைய�� பாவி�தா வாகி��4 &�த 

 ப�தியினா ல�4சி��� பரவி� ேபா2றி� 

         பாிவிெனா� ெமாியி$ வ� காாிய:� ப�ண$ 
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 நி�த@மி, கிாிையயிைன யிய27 ேவா!க0 

         நி�மல�ற ன�கி��ப! நிைன�9 காேல'' 

 

எ�F� சி�தி�தி�வி��த�தா� இதைன உண!க. 

 

ேயாகமாவ� அக�ெதாழி�மா�திைரயா� ஆ�ைட,. விதி�தவாேற வழிப�வ�. 

இ� சகமா!,க� என�ப��. 

 

 " சகமா!,க� 'லெனா�,கி� த���வளி யிர��D 

 சI�ப27 :4ச�ர :தலாதா ர9க0 

 அகமா!,க மறி�தவ2றி ன��ெபா�0க Gண!�த9 

 கைண�� ேபா# ேமேலறி யல!மதி ம�டல�தி� 

 :கமா!,க வ:�டல :�ட� ேத,கி 

 :E4ேசாதி நிைன�தி��த� :தலாக விைனக0 

 உகமா!,க வ�டா9க ேயாக :27� 

 உழ�த@ழ� தவ! சிவ�ற F�வ�ைத� ெப7வ! '' 

 

எ�F� சி�தி�தி�வி��த�தா� அறிக. ேயாக� சாிைய கிாிையகG0 

அட9.தலாவ� சாிைய கிாிைய இய27� ேபா� சி�ைத சிவ�ைத� பிாியா� 

சா!�தி�,ைகயாகிய ேயாக�ைத� 'ாி�� ஆதலா� எ�க. 

 

இ9ஙன� சாிைய கிாிையக0 ேயாகமா�ப1ைய உ0ளப1 உண!வேத ஞானமா� 

எ�பா! எ$லா� மதியா�' எ�றா!. மதி - ஞான�. அதைன� பிாிவா!,. - தியான 

நிைலயி$ உ�ைம 

ஞான� உறா� சிவ�ைத� பிாிவா!,. எ�க. ெம#�ேப7 எ�7� நிைல�த 

:�தி�ேப7. 

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

 

ேயாக� �ாிவ� எ5ஙன�ேயாக� �ாிவ� எ5ஙன�ேயாக� �ாிவ� எ5ஙன�ேயாக� �ாிவ� எ5ஙன�? ? ? ? என&என&என&என&    

சமய� விேசடெமன� த9கியேத தீ,ைக 

அைம�� ெதாழிேலா டைம�� - இைம�ெமடா(�) 

உ2றி��ப ெத9ங F7�ெதாழிேலா 

ெடா�றாக� ப2றி நி2ப ெத9ங� பக!.          22 
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இ - 0 : சமய� விேசட� என நில6லக�தி$ த9கியேத தீ,ைககளாக அைம��. இைவ 

கிாிையகேளா�� ெபா��� வதா�. அ9ஙனமாக , இைம திற,காம$ சிவ�ைத�274 

சி�ைத பிாியாதி��ப� எ9ஙன�? ெபா���� கிாிையக ேளா� ஒ�றாக� ப2றி 

நி2ப�� எ9ஙன�? விள9க, N7க எ�றவா7. 

 

சமயதீ,ைகயாவ� ம�டப Cைச ெச#�, விதி:ைறேய மாணா,கைன 

வழிப�வி��4 ச�பாத ஓம�தா$ &�தி ெச#வ�. இதனா2 சீட� ைசவாசார�தி2. 

அதிகாாியாகிறா�. 

 

விேசட தீ,ைகயாவ� அ9ஙன� சமயதீ,ைக ெச#� .�ட�தி$ வாகீ&வரைன�� 

வாகீ&வாிைய�� ஆவாகி��, மாணா,க� ஆ�மாைவ4 ச9கார:�திைரயா$ 

வா9கி வாகீ &வர வாகீ&வாிக��ப�தி$ ெச@�தி, க!�பாதான :தலான 

காிையகைள :�5�7 ஆ.திகளா$ ெச#� க� :தி!�த தாக6� பய�ததாக6� 

பாவி��, .�ட�தினி�7� ஆ� மாைவ வா9கி மாணா,கன� இதய�தான�தி$ 

தாபி��4 சிவ'�திரனாக4 ெச#வ�. இதனா$ சிவCைச :தIயவ2றி2.� 

ேயாகெநறி,.� சிவாகம� ஓ�த2.� மாணா,க� அதிகாாி யாகிறா�. 

இ<விர��ேம தீ,ைகக0. இ<விர��� கிாிைய களாக அைமவன. கிாிையகைள 

ேம2ெகா0G� ேபா� இைம ெகா�டாம$ ேயாக� 'ாிவ� எ9ஙன�? தியானமாகிற 

ெதாழி ேலா� ஒ�7 த$ யா9ஙன�? என ஆசிாியைன வினாவியவா7 கா�க. 

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

 

தீ.ைகயி1 பய1 இ� என&தீ.ைகயி1 பய1 இ� என&தீ.ைகயி1 பய1 இ� என&தீ.ைகயி1 பய1 இ� என&    

ச�திநி பாதD ச�விதமா மா9கதைன 

ஒ�த சாியாதி ெயா� நா�கா� - :�தி நல�(�) 

உ2றெதாழி னா�கா :7:�தி ேயா! நா�கா#� 

ெப2றத�ேறா தீ,ைகயி� ெம#� ேப7.          23 

 

இ - 0 : ச�திநிபாத� தீவிரதர� தீவிர� ம�த� ம�த தர� என நா�கா�; அவ2ைற 

ஒ�த சாிைய :தலானைவ கG� நா�கா� ; அவ2றா� விைள�� :�தி�� சாேலாக, 

சாமீப , சாXப , சா�4சிய� என நா�கா� ; இ9ஙன� நா$ வைக :�திகைள�� 

ெப2றத�ேறா சிவதீ,ைகயி� பய� எ�றவா7. 
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ச�தி நிபாத� - ச�தியி� QK4சி. இதனிய$ைப மாபா1 ய�� 8- � P�திர� 

:தலதிகரண�தி$ கா�க. 

 

சாியாதிக0 - சாிைய கிாிைய ேயாக� ஞான� எ�பன. அவ270 சாிையயாவ� 

ஆ�மா,க0 பாிபாக:திராைமயா� சிவ�ைத4 சகள�தி�ேமனியி$ ைவ��, 

காய�ெதாழி� மா�திைரயா$ ஆகம�தி$ விதி�தவா7 வழிப�த$. இதைன 

"நிைலெப7மா7 எ�Wதிேய$'' எ�F� தி�வாX!� தி�� தா�டக�தா$ உண!க. 

 

கிாிையயாவ� சாிையவழிநி�ற ப,.வ :தி!4சியினா$ >�Wண!6 ெப274 சகள 

நி�களமாய அதிP,.ம வ1வேம ெபா�0; சகளவ1வ� அதைன 

வழிப�த2கிடமாகிய தி�ேமனி எ�7 உண!�� 'ற�ெதாழிலாF� அக�ெதாழி 

லாF� வழிப�வ�. 

ேயாகமாவ� சாிைய கிாிையகளினி�ற ப,.வ:தி!4சி யா$ அதி>�ப 

உண!6ைடயரா#, நி�களமாகிய அதிP,.� வ1வேம ெபா�0 ; சகள:�, சகள 

நி�கள:� அதைன வழிபட2கிடமாகிய தி�ேமனி என� ெதளி�� அக�ெதாழி� 

மா�திைரயா� விதி�தவாேற ஒE.வ�. 

 

ஞானமாவ� ேயாகெநறியி$ நி�ற ப,.வ:தி!4சியா� உ0ளவா7ண!6 விள9கி, 

ச4சிதான�த�பிழ�ேப ெசாXப�. சகள� :தIயன உண!த2.� வழிபட2.� உாிய 

தி�ேமனி என� ெதளி��, காய�ெதாழி$ மன�ெதாழி$ இர�டைன�� ைகவி��, 

ேக�ட$ :தIய அறி6�ெதாழி�மா�திைரயா# வழிப�வ�. 

 

:�தி நல� �2ற ெதாழி$ நா�காவன : 'ற�ெதாழி@�, அக�ெதாழி@�, 

'ற�ெதாழி@� அக�ெதாழி@�, அறி6� ெதாழி@மாகிய நா�.மா�. 

 

:�தி நா�காவன : சாேலாக சாமீப சாXப சா�4சிய9 களா�. இவ2றி� 

விாி6கைள4 சா�திர ?$களி$ க�� ெதளிக. இைவேய தீ�ைசயி� பயனா� 

எ�றப1. 

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

 

கிாிையக6 இைறவைன அைடத)காகேவ என&கிாிையக6 இைறவைன அைடத)காகேவ என&கிாிையக6 இைறவைன அைடத)காகேவ என&கிாிையக6 இைறவைன அைடத)காகேவ என&    

சமய விேசட� த.ஞான ெம�ன 
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உைமெயா� பாக �ைர�த - தைமயவி��(�) 

எ��த2ேகா Qச2 கிைச�த ெதாழி ேலா1ைச�த9 

ெகா��த2ேகா ெவா�ைற �ைர.          24 

 

இ - 0 : உைமெயா�பாகராகிய சிவெப�மா�, சமய தீ�ைச�� விேசட தீ�ைச�� 

ஞான� அைடத2.வாயிலா� என� தி�வா#மல!�த�ளிய�. த�ேனா� ெபா��த 

இ�� �� ேச#ைம,க� விலகி�ேபாத2ேகா அ$ல� தம,.� ெபா��திய 

கிாிையகேளா� ம�வி இைறவைன�� அவன1 யாைர�� ஒ�1 வாKத2ேகா? 

உைர�பாயாக எ�றவா7. 

 

இைறவ� சிவாகம9களி$ சமய விேசட தீ,ைகக0 ஞான மைடத2. வாயிலா� என� 

தி�வா#மல!�த�ளிய� த� பாிபாக நிைல,. ஏ2ற கிாிையகைள ம�வி4 

சிவெப�மாைன4 சா!�� வாKத2காகேவய�றி விலகி வாKத2காக அ�7 

எ�பதா�. 

 

சமய� - சமயதீ�ைச . இ� ஆசாரசீல:� ைசவ ஒE,க :� ெபா��திய சமயி 

'�திரF,. ஏழாவதா�12.0 ெச# வி,க ேவ�1ய தீ,ைக. இதனா$ சீட� சமய 

சீல9க0 ேம2 ெகா0Gத2.� சிவாகம9கைள ஓ�த2.� த.தி ெப7வ�. 

 

விேசட� - கிாிைய��, ேயாக:� கல�த சிவCைச. இதனா$ சீடF,.4 சிவ�ைதேய 

சா�� பயி2சி :தி�கி�ற�. இைவ இர��� ஞான� கிைட�த2. வாயிலாவன. 

ஆதI� சமய� தாF� விேசட�தாF� ஞான� த.� எ�ற�ளிய�. 

 

உைமெயா�பாக! - அF,கிரகேம இல,காக, ெகா�� அ�ைமய�பராக 

எE�த�ளியி�,.� இைறவ! , உைர�த�. சிவாகம9களி$ ெதாிவி�த�. அைமய 

இ���� எ�பதி$ உ0ள உ�ைம விகார�தா2ெறா,க�. இைறவ� ?@�, அதைன 

அறி�� ஆ�ம அறி6�, இய27� ஆ2ற@�, அக4 சாதன9கG�, 'ற4சாதன9கG� 

ெபா��த இ���� எ�க. எ��த$ - விலகி�ேபாத$. ஈச2. இைச�த ெதாழி$ - 

இைறவ F,. உவ�பான ெதா��க0. ஓ��த$ - சிவ�ைதேய இைடவிடா� 

எ�ணி4 சிவமா�த�ைம எ#�த$. ஒ�ைற உைர - இ<விர�டF0 

பாிபாக:ற�த,க ஆ�மா எ#த, கடவ� ஒ�ைற உைர�பாயாக எ�பதா�. 

-------------- 
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தியானேம ேயாகமா� என&தியானேம ேயாகமா� என&தியானேம ேயாகமா� என&தியானேம ேயாகமா� என&    

சாதி�த ேயாகD சமய விேசடமதி$ 

ேபாதி� தட9க� ெபா��தியதா� - ேபதி�த 

தீ,ைகெய�ப தி�றா� தியானேம ேயாகமதா$ 

ஏ2.ெம<வி ட��ெமன ெவ�.          25 

 

இ-0 : ெபாறி 'ல�கைள அட,கி, மன�ைத, கா�14 சாதி�த ேயாக� அைன��� 

சமய தீ�ைசயிF� விேசட தீ�ைசயிF� அறி67�தி, அவ2றி$ அட9கி இ�,க� 

ெபா��தியதா.�. இவ2றி� ேவறாக� ேபத�ப��திய தீ�ைச எ�ப� ஒ� 

கிாிையயி�றா�; ஆதலா$, ைதலதாைர ேபால இைடவிடாத தியானேம ேயாகமா�. 

இ<6�ைம எ<விட��� ெபா��� ெமன மதி�பாயாக எ�றவா7. 

 

சமயவிேசட9க0 ேயாக�ைத உ0ளட,கிய ெசய$களா�. ேயாக�தி� ேவறாக� 

தீ�ைச என ஒ�7 இ$ைல. ேயாகேமா தியானமா�. எ�7� எ9.� 

ெபா���வெதா� க��� இ�வா� எ�ப�. 

 

சாதி�த� - இைடY7க0 பல .7,கி��� அவ2ைற ெவ�7, க�திய நிைலைய 

எ#�த$. ேயாக� - இயம நியமாதி எ�வைக உ7�',கGைடயதா# அாிதி� 

ஆ2ற�ப�வ�. அதனா$ சாதி�த ேயாக�' எ�றா!. அதி$ - அ�த ேயாக�தி$. 

 

நாயக� ேசவ1 ைதவ� சி�ைத�� எ�றா2ேபால எ�7� இைடயறாத தியானேம 

ேயாகமா� எ�பா! தியானேம ேயாகமா�' எ�றா!க0. 

----------- 

 

ேயாகெம1ப� இைடயறா�தியானேம என&ேயாகெம1ப� இைடயறா�தியானேம என&ேயாகெம1ப� இைடயறா�தியானேம என&ேயாகெம1ப� இைடயறா�தியானேம என&    

Yகி� திதைன �ணராதா ர�ேறாெம# 

ேயாக�ைத ேவேற �ண!வ�ெம# - ேயாக� 

பிாி�தறிவ த�7 பிாியா� ெதாழிI$ 

தாி�தறிவ தாக� த.�.          26 

 

இ - 0 : இ<6�ைமைய அறிவினாேல >னி�தறிய மா�டாதா!, ேயாக� இதனி� 

ேவறான� எ�7 ேவறாக உண!வ!; ேயாக� தியானி�பாF� தியானி,க�ப�கி�ற 
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ெபா�G� ேவ7 எ�7 பிாி�தறிவத�7; தியானி�பவF� ெபா�G� ேவற� 

ெற�7 அFபவி�தேல ேயாகமா� எ - 7. 

 

Yக�தா$ ேயாகவிய$ைப உ0ளப1 உணரமா�டாதா! ேயாக:� தியான:� ேவ7 

எ�பா!; உ�ைமயான ேயாக மாவ� உயி�� இைற�� ஒ�றா� வ�ண� 

தியானி�தேல எ�ப� க���. 

 

பிாியா�ெதாழிI2றாி�தலாவ� தி�வ1 மறவாத சி�ைத யினராயி��� உண!த$. 

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

 

உட)ப)ற�தேல உ#ைமேயாக� என&உட)ப)ற�தேல உ#ைமேயாக� என&உட)ப)ற�தேல உ#ைமேயாக� என&உட)ப)ற�தேல உ#ைமேயாக� என&    

ேபாதி�த காய� பிாியாம னி�ைடெயன4 

சாதி�ப ெத$லா� தவற�ேறா - வாதி�த 

காயம2றா லாவி க��மர� ேபா2க�ைண 

ேநய:2ற த�ேறா நிைல.          27 

 

இ-0 : உயிைர�� இைறைய�� ேவ7ப��திய உடைலவி�� நீ9காம$, நா� 

நி�ைட N1ேன� எ�ப ெத$லா� தவறான ெசய$களா�; இைறவைன ந�மி� 

ேவறாக ைவ�� வாதி,.� மாயா காாியமான தFவக�றா$, உயி! 

தியானி,க�ெப7கி�ற சிவ�ைத�ேபால� தி�வ�ளாகிற அறிய�ப�ெபா�ைள 

அறி�தFபவி�பத�ேறா எ#த,கடவ தாகிய நிைல எ�றவா7. 

 

உடேலா� N1யி��� அறிவ�� அFபவி�ப�� நி�ைடயாகா�; உட2ப27 

ஒழி�தபி� உயி! சிவ�ைத� ேபால, க�ைணயாகிற ேஞய�ைத4 சா!வத�ேறா 

உ�ைம நி�ைட எ�ப� க���. 

 

காய� பிாிதலாவ� உட2ப27 அ7த$. க��� அர� தியானி,க�ப�கி�ற சிவ�. 

ேநய� - ேஞய� எ�பத� திாி'; அறிய�ப�ெபா�0 எ�ப� க���. 

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

 

ஆகம அ8பவேம நி-ைட என&ஆகம அ8பவேம நி-ைட என&ஆகம அ8பவேம நி-ைட என&ஆகம அ8பவேம நி-ைட என&    

நீதி� த�� நி7��D சிவாகம�ைத 
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சாதி� தால�ேறா த. நி�ைட - வாதி�த 

அ9க�ேதா டாவி யரெனறி� மாயாத 

ச9கேமா நி�ைட4 ச�!.          28 

 

இ - 0 : உ�ையான நீதிைய�� அற�ைத�� நிைல ெப7��� 

சிவாகம4ெச�ெபா�ைள அFபவ�தி$ ெகா�� வ�தேல நி�ைடயா� ; வாத� 

'ாித2. உத6� உட$, உயி!, இைற, இைறவைன அைடத2.ாிய உபாய� 

இவ2ைற ஆராயாத ச9கேமா ச�ர�பா�ைடய நி�ைடயாவ� எ-7. 

 

ஆகம�ைத அFபவ�தி$ ெகாண�தேல நி�ைடயா�; உடலாதிகைள உ0ளவா7 

உண!�� உயி! இைறைய அைட�� உபாய9க0 இைவ என ஆராயாத N�ட�தா$ 

நி�ைட உ�டாகா� எ�பதா�. 

 

நீதி� த�ம� - நீதி�� த�ம:�. நீதி - சமய ஒE,க�. அற� - பதி '�ணிய�. ஆயாத - 

ஆராயாத . 

 

சிவாகம9கேள சிவத�ம�ைத�� சிவெநறிைய�� உல க�� நிைலெபற4ெச#வன 

ஆதI� 'நீதி� த�ம� நி7��� சிவாகம�' என� ெப2றன. 

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

 

உ#ைமநி-ைடயி1 இய&�உ#ைமநி-ைடயி1 இய&�உ#ைமநி-ைடயி1 இய&�உ#ைமநி-ைடயி1 இய&�    

ெசா$@� சிவாகம�தி� Pழைன��� பாராம$ 

ெவ$@� 'லைன��� ெவ$லாம$ - ெச$@ெநறி 

த�ைன விைனைய� தைலவைன�9 காணாம$ 

ம�Fதேல நி�ைட வள�.          29 

 

இ-0 : சதாசிவ5!�தி ெசா$Iய�ளிய சிவாகம�தி� Pழ$க0 எ$லாவ2ைற�� 

க�ணா$ Nட� பாராம@�, சகலா�மா,கைள ெவ�7 அ1�ப��தி�0ள 

விஷய&க9 கைள� தா� ெவ�7 அட,காம@�, அைடத2.ாிய ெநறி யாகிய 

:�தியிைன��, அத2.� தைடயா�0ள விைனகைள ��, விைனக�.� அத� 

நீ,க�தி2.� ஏ2ப அள�தறி�� ஊ��� சிவபர�ெபா�ைள�� உ0ளவா7 

உணராம@� வாளாயி��தேலா சிற�த நி�ைட எ�றவா7. 
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க2க ேவ�1ய ஞான ?$கைள, க27, :�திைய வி��பி� த�ைன�� 

தைலவைன�� தைடகைள�� நீ,.� உபா ய�ைத�� ெதளி�� சிவ�ேதா� 

அ�நியமாக இ��தேல சிவேயாகமாகிற நி�ைடயா� எ�ப�. 

 

ெசா$@� சிவாகம� - ஆ�மா,க0 உ#�� வ�ண� :�ெபா�G�ைமகைள4 

ெசா$@கி�ற ஞான ?$களாகிய சிவாகம9க0. Pழைன��� - 5லாகம9கG� 

உபாகம9கG மாகிய அைன�ைத��. பா!�த$ - ஆரா#த$. ெச$@ெநறி - கதி. 

ம�Fதேல எ�பதி$ ஏகார� வினாவி�க� வ�த�. 

----------- 

 

ஞான�& ஓத ஞானநி-ைட ைக=:� என&ஞான�& ஓத ஞானநி-ைட ைக=:� என&ஞான�& ஓத ஞானநி-ைட ைக=:� என&ஞான�& ஓத ஞானநி-ைட ைக=:� என&    

அறி�� ப.தி யறிவறிய� தாேன 

பிறி�� ப.தி பிறி�� - ெநறியா.� 

ச�மா!,க� தா2ேக த.ஞான ?ேலாத$ 

ந�மா!,க� தா. நல�.          30 

 

இ - 0 : பாிபாக:2ற ஆ�மா அறிய�த,க ?2ப.தி கைள இைறவ� தி�வ0 �ைண 

ெச#ய அறிவா�; அறி�மாயி� ஆ�மாைவ வி��� பிாிய�த,கனவாகிய 

அDஞான� :தIயன தாேம அக@�; சிற�த மா!,கமாகிற ச�மா!,க மாகிய 

ெநறி,க� நி2ேபா!,ேக த,க ஞான ?$கைள ஓத$ ெபா���வதா.� ; 

அவ!க�ேக அ9ஙன� ஓ�த$ ந�ெனறிைய அளி,.� எ�றவா7. 

சிவாகம ?ேலாத4 சிவஞான� உ�டா� ; சிவஞானேம ச�மா!,கமாகிய 

ந�ெனறிைய� பய�பதா� எ�ப� க���. 

 

அறி�� ப.தி : க�வி?லறி6 ெகா���, ஆ�மேபாத� கழ�ற நிைலயி$ 

அறிய�த.வன ?$க0 ; அதைன அ�0 உண!�� ெநறிநி�7 அறிவா� அறிய, 

மாயாகாாியமான தF கரண 'வன ேபாக9களி@0ள ப27 நீ9.� எ�பா! 

'அறிவா$ அறி�� ப.தி அறிய� பிறி��ப.தி தாேன பிறி��' எ�றா! . 
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ச�மா!,க� - ஞானெநறி. 'ஞானெநறி நி$லா! ஞான� C�� எ�பய�' 

எ�பா!களாதI� ஞானெநறி நி2பா!,. ஞான ?$ ஓ�த$ பய� த�வதா� 

எ�ற�ளி4ெச#தவா7. 

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

 

உ#ைமேயாக� இ� என&உ#ைமேயாக� இ� என&உ#ைமேயாக� இ� என&உ#ைமேயாக� இ� என&    

பாத��, ேக2ற பணிபல6D ெச#�மலD 

ேசதி�தா!, க�ேறா திடமா.� - நீதி 

நைடேய நட�தரைன ந�ணிெய�7 நீ9கா� 

தைடேய சமாதி4 ச�!.          31 

 

இ - 0 : சிவ.�நாத� தி�வ1க�. ஏ2'ைட�தான ெதா��க0 பலவ2ைற�� 

ெச#�, மலவIைய வா�1ன ேப!க�ேக உ7தியான உ�ைமஞான� உ�டா�; 

சிவாக ம9களி2Nற�ப��0ள நீதி ெநறி,க� ேணெயாEகி4 சிவ ெப�மாைன 

இைடயறா� சி�தி��4 சி�தைனயா$ நWகி, அவைரவி�� எ�7� பிாியா� 

விள9.வதாய தைடைய ஏ2ப��தி,ெகா0Gதேல சிவசமாதியி� ச�ர�பாடா� 

எ�றவா7. 

 

சிவாகம9க0 விதி�தவ�ண� ஒEகி4 சிவ�ைத4 சா!�� பிாியாேத Nடாேத 

N1வாKதேல சிவசமாதியா� எ�ப� க���. 

 

பாத� - ஆசாாிய� தி�வ1. சாிைய :தலான நிைல என@ மா�. பணி பல6� 

ெச#தலாவ� ஆலயவழிபா� சிவCைச சிவ�தியான� :தலான ெதா��கைள4 

ெச#த$. 

 

மல� ேசதி�த$ - மல�ைத ெவ��த$. ெவ��தலாவ� ெச�பி2களி�' ேபால 

ஆ�மாைவ அநாதிேய மைற��0ள ஆணவமல�ைத��, அத� வ�ைமைய 

வா�டவ�� ேம@� மைற�பிைன4 ெச#�� மாயாமல�ைத��, க�மமல�ைத�� 

வI.�ற4ெச#த$. 

 

திட� - சிவேயாக� உ7தி�ப�த$. எ�7� நீ9கா� தைட - எ�7� இைறவைன 

வி���பிாியாத தைட. சமாதி4 ச�! - சமாதியி�க� உ0ள சாம!�திய�. 

------------- 
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தீ.ைக0� Aைச0ேம நிைலயான பய1 த�வன என&தீ.ைக0� Aைச0ேம நிைலயான பய1 த�வன என&தீ.ைக0� Aைச0ேம நிைலயான பய1 த�வன என&தீ.ைக0� Aைச0ேம நிைலயான பய1 த�வன என&    

தீ,ைகதன, .2ற ெசய$பல6D ெச#�மல 

நீ,.தேல ய�ேறா நிைலயா.� - பா,கியமா� 

Cைசயி� ேம� ேமாக� 'ண!�ப$லா� ம27ேமா! 

ஆைசயி�ேம @�ேடா வர�.          32 

 

இ - 0 : ம�டபCமி பாீ�ைச :த$ யாக விச!ஜன� ஈறான ெசய$க0 பலவ2ைற�� 

ஆசாாிய� ச�திநிபாத� வர�ெப2ற சீடF,.4 ெச#� ஆணவமல�ைத அக27தேல 

நிைலேபறானதா�; பா,கிய� ேபால அைடய�த,க ேப7கG� சிற�ததான Cைசயி� 

ேம$ ேமாக� ைவ�� அ�Cைசைய� ெபா���வத$லாம$ ேவெறா�ற� ேம$ 

ஆைசைவ�பதா$ அரன�0 உ�டாேமா? இ$ைல எ�றவா7. 

 

தீ,ைக - மல�ைத, ெக��� ஞான�ைத, ெகா��ப�. தீ,ைக 5வைக�ப�தI� 

அவ2றி2.ாிய கிாிையகளாவன ம�டபCமிைய ஆ#த$ :தலாக யாக�ைத 

அF�'த[றாக உ0ள பலெசய$களா�. இவ2றி� :ைறைய�� விதிைய�� 

ப�ததிகளி$ பர,க,காணலா�. 

 

பா,கியமா� Cைச - ஆ�மாவி2.� ெப�Dெச$வமான Cைச. ேமாக� 'ண!�' - 

ஆைசைவ�த$. ம27ேமாராைச - ெபாறிக�. விஷயமான ேபாக9களி$ 

இ4ைசெகா0Gத$. வர� உ�ேடா என� பிாி�� ேமலான :�தி உலகமான� 

உ�ேடா என@மா�. அர� எ�ற� அரன�ைள . 

----------- 

 

அ��வித பாவைனயா1 ம-:� அரைனயைடத& ஒ#ணா� என&அ��வித பாவைனயா1 ம-:� அரைனயைடத& ஒ#ணா� என&அ��வித பாவைனயா1 ம-:� அரைனயைடத& ஒ#ணா� என&அ��வித பாவைனயா1 ம-:� அரைனயைடத& ஒ#ணா� என&    

Cைச தியான� ெபா���� ெதாழிலைன��� 

ேநசி�தா!, க�ேறா நிைலயா.� - ேத&2ற 

அ�� வித�ேதா டைடவெத$லா� ந�ேமனி 

'�தியி�ேம @2ற ெபா�0.          33 

 

இ - 0 : ஞானவிள,க� ெப2றதான அ��வித பாவைன யா�ம��� சிவ�ைத 

அைடேவ� எ�பெத$லா�, ந$ல உடெலா� ஆ�மா '�தி ப�Wதலா$ உ2ற 

பயேனய�றி உ�ைமயாகா�; ஆதலா$ Cைச தியான� :தலான ஏ2ற கிாிையகைள 

உ�ைமயி$ ேநசி�தவ!கG,ேக சிவ�ைத4 சா�த$ நிைல�ைடயதா.� எ�றவா7. 



35 

 

 

அ��விதபாவைன. உடெலா� N1ய உயிாி� உண!6 வழிவ�த அFபவ�. அ� 

உ�ைமயான சிவ�ேப7 ஆகா�; பாவைனேய ; Cைச தியான� :தIயன ெச#யி� 

உ�ைம4 சிவ�ேப7 உளதா� எ�ப� க���. 

 

இ$லற�தானாயி� PாியCைச :த$ ச�ேட&ரCைச வைரயி@�, �றவியாயி� 

பிராணாயாம� :த$ .�தியான� வைர�0ள ஞானCைச�� ெச#ய�த,க�. 

ஆதலா$ Cைச, 

C :தIய சான9கைள, ெகா�� இய2ற�ப�வ�. 

 

தியான� - மன��0 மேகசைன நிைன�� எ$லா4 சாத ன9கைள�� மன�தாேன 

அைம�� மன�தாேன வழிப�� மேகசைனேய எ�ணியி��த$. 

 

ேத&2ற அ��வித� - ப&ஞான�தா� விைள�த நாேன பிரம� எ�F� ஞான�. இ�த 

ஞான� உயி! உடெலா� N1யவழி உளதாவதாய உண!6. இதைனேய 

'ந�ேமனி'�தி' எ�ற�ளின!. உட$ நீ9க உயி! உண��த�ைமயிழ,.�. 

Cைச:தIயவ2றா$ விைள�த ேசாக�பாவைன நிைல�தி�,.�. ஆதலா$ அ�ேவ 

சிற�த� எ�ப� விள,க�ெப2ற�. 

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

 

க�ைண க)�Bசர.க1� என&க�ைண க)�Bசர.க1� என&க�ைண க)�Bசர.க1� என&க�ைண க)�Bசர.க1� என&    

க2பி�ப ெத$லா9 க�ைணவ1 வ$லா� 

க2பி�ப த$ல க�ைண நல� - அ2'தமா#� 

ேபா,.வ �� ேபா,கி� ேபாகா� ெபா�ளறிவி$ 

ஆ,.வேத நி�ைட, கழ..          34 

 

இ-0 : ந� :�ேன இ��� க2பி�ப� க�ைணவ1 வாகிய சிவ.�நாதேனய$லா�, 

க2பி,க�ெப7� த�ைமய த�7 தி�வ�ளி�ப�; க2பி�பவ� க2பி,க அத� 

வ�ண மி��தலாகிய நி�ைட,. அழ. , ந�மிட� ேபா,க�த,கன வாகிய மலமாயா 

க�ம9கைள� ேபா,கி ந�மறிவி�க�ேண எ�7� அழியா�ெபா�ளாகிய சிவ�ைத 

விள9க4 ெச#தேல எ�றவா7. 
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தி�வ�ளி�ப� Cவினி$ க�த� ெபா��தியவா7ேபால4 சீவF,.0ேள சிவ.�வி� 

உபேதச�தா$ விைளவேதய�றி4 ெசா$I,ெகா��ப� அ�7. ஆதலா$, உ�ைம 

நி�ைட,. அழகாவ� ேபா,கேவ�1ய மல மாயாதிகைள� ேபா,கி� 

ேபாக�ெபா�ளாகிய பரசிவ�ைத அறிவி�க� ஆ,.தலா� எ�ப� க���. 

 

உைற�0 வாG� .ட��0 விள,.� ேபால இ� எ�7 எ���,கா�ட ஒ�ணாத 

அ�' ேபால, க�ைணயி�ப:� அFபவ�தா� அறிவத�றி� ெபாறிகG,.� 

'லனாகாத� எ�பா! 'க2பி�ப� அ$ல க�ைண நல�' எ�ற�ளின!. 

 

ஆணவ� தா� கல�தைமைய ஆ�மா6� அறிய ஒ�ணா ம$ எ9ஙன� இ��தேதா 

அ9ஙனேம ேபான�� ெதாியாம$ 'விள,.�'க இ�0 மா#�தா9.' ெக�� ஆதI� 

அ2'த மா#� ேபா,.வ�� ேபா,கி' எ�ற�ளியவாறா�. 

 

ேபாகா�ெபா�0 - மன�திைட ம�னியம�னாதI� சிவ� ேபாக�ெபா�0 

என�ப�ட�. சிவ� விள9.� இட� ெம# ய1யா!களி� உ�ைமஞான�தி$ 

ஆதI� அறிவி$ ஆ, .வ�' எ�றா!. 

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

 

ஞானவழ.க�தி1 இல.கண�ஞானவழ.க�தி1 இல.கண�ஞானவழ.க�தி1 இல.கண�ஞானவழ.க�தி1 இல.கண�    

&�தி.� வா,.4 &வாFபவ ெமா�ற 

ம�6வேத ஞான வழ, கா.� - &�தி 

அைடயாம$ நி�ைட யைடவெத$லா :�தி� 

தைடயா. ெம�ன� த.�.          35 

 

இ - 0 : &�தி, .� உபேதச�, த� அFபவ� இ�த 5�7� ெபா��த அைடவேத 

ஞான வழ,கமா�; &�தி ைய� ப1,காம$ நி�ைட N�வ� அைன��� :�தி எ#� 

த2.� தைடயா.� எ�றவா7. 

 

&�தி, .�வா!�ைத , அFபவ� 5�7� ஒ�7ப�ட உண!ேவ ஞானவழ,க� ஆ�; 

அ9ஙனம�றி, க� 51 இ��த$ நி�ைடயாகா� எ�ப� க���. 
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&�தி - ேவத�. அதாவ�, சிவஞான�ைத� பய�பன வாகிய ஞான ?$க0. அைவ 

இைறவ� ?$களாகிய ேவதெமா� ெம# ஆகம9களா�. 

 

.�வா,. - சீடFைடய மல மாயா க�ம9க0 நீ9.த2 காக ஆசாாிய� 

உபேதசி,.� உபேதச கைலகG�, ம�திர கைலகG�, த�திர கைலகGமா�. 

 

&வாFபவ� - ேவதாகம9கைள ஓதி உண!��� .� உபேதச� ேக���, சி�தி��� 

ெதளி�� த�னFபவ�தி2 கா�டலாகிய உ�ைம�ண!6. 

 

ேம2Nறிய இ�5�7� ஒ�த இட�திேல உளதாவ� சிவஞான�. இ�5�7� 

ஒ<வாவிட�� உளதா.� நி�ைட :�தி,.� தைடயாேமய�றி� பய� அளியா� 

எ�பதா�. 

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

 

ஆகமஞான� அவசிய� என&ஆகமஞான� அவசிய� என&ஆகமஞான� அவசிய� என&ஆகமஞான� அவசிய� என&    

அளைவெயா� 5�றா மறிெபா�G, காவி 

உளவறிவா!, ேகதளைவ ேயா� - ெமௗவறி�� 

அ,க9 க�த லைடயா ந$ லாகம�தி� 

ப,க:மி� றாேம2 பE�.          36 

 

இ - 0 : சாதி�� அறி�� ெபா�G,. இ�றியைம யாத அளைவக0 5�றா� ; 

உயி�,.யிராகிய சிவ�ைத��, ப2றி நி2பனவாகிய மல9கைள�� 

அறிய@7வா!க�.� த,க அளைவ எ�? ெசா$@� பா!,கலா�; பயில�படாத ஆகம 

?$களி� ப,க:� ேபாகாராயி� ெம0ள அறிய� ப�வதாகிய பDசா,கர9கைள 

எ�Wத$ .2றமா� எ-7. 

 

சிவஞான4ெச#தி உைடயா!,ேக அ,கர9க0 .2றம2ற ஞான�ைத� த��, பிறவி 

அ7,.� உபாயமா� எ�ப� க���. 

 

அளைவ 5�றாவன : ஆகம:�, அFமான:�, கா�சி� மா�. ஒ� ெபா�ைள� 

�ணிய இ�த 5�7� இ�றியைம யாதன எ�ப�. 
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ஆவி உள - உயிைர, கல�� உ0ளன6�, உயிைர அநாதிேய ப2றி உ0ளன6� 

ஆகிய இைற, பாச9க0. உயிைர, கல�� உயி!,.யிராக இ���� அறிய�படாத� 

இைற. உயிைர4 சா!�� இ�ளா# அறிய�படாத� மல�. இ<விர�ைட�� ஆகம 

அளைவயா� உண!�� ெதளித$ ஏைனய இர�� அளைவகைள�� சாதி�த2. 

அ1�பைடயா� எ�7 அறிவி�தவா7. 

 

அ,க� - அ,கர9க0. அைவ தி�ைவ�ெதE��,க0. ஆகமஞான� இ$லாதா! 

தி�ைவ�ெதE�தி� உ�ைமைய உணரமா�டா� மய9.வ!. அ9ஙன� 

உண�வாராயிF� 

திாிபாக உண!�� .2ற�ப�வ! எ�பதா�. 

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

 

நி-ைட சமாதிகளி1 ேவ)�ைம இைவ என&நி-ைட சமாதிகளி1 ேவ)�ைம இைவ என&நி-ைட சமாதிகளி1 ேவ)�ைம இைவ என&நி-ைட சமாதிகளி1 ேவ)�ைம இைவ என&    

:�தியேதா! ெச#�� :தனிைன�பா ெர$லா!,.� 

ச�தயேம யி$ைல� த.நி�ைட - இ�த ?$ 

வ�தி�தா!, க�ேறா ம�6D சமாதியைத4 

ச�தியா!, ேகதா.� தா�.          37 

 

இ - 0 : :�திய ஒ� பாட2க� உ0ள :தலளைவைய நிைன�பவ!களைனவ!,.� 

நி�ைட ைக N��; ச�ேதகேம யி$ைல; இ�த ?ைல வ�தி�த ேப!,.4 சமாதி 

ைகN��; இ�த ?ைல4 ேசராதவ!க�. எ�ன பய� விைள�� ? எ - 7. 

 

ஆகம அளைவைய அறி�தவ!க�. ஆகமஞான�தா$ நி�ைட N��. அFபவ� 

N7� இ�?ைல உண!�தவ!,. நி�ைடயி� :தி!�த நிைலயாகிய சமாதி ைகN�� 

எ�பதா�. 

 

:�தியேதா! ெச#�0 : அளைவ ஒ� 5�றா� அறிெபா� G,.' எ�பதி$ 

:�னதாகிய ஆகம�. ஆகம9க0 - சிவ ஞான�ைத� பய�பி,.� இைறவ� ?$க0. 

ஆகம9கைள ஓதி� நி�ைட உளதா� எ�ப�. 

 

ச�தய� - ச�ேதக� எ�பத� மXஉ. 
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இ�த ?$ - உபேதசவழி நி�7 ெதளி�� அFபவ� N7� இ�த அFபவ ?$. 

வ�தி�த$ - வண9க@� வாK� �த@� ஆகிய &வாFபவ� ேச�த$. 

 

நி�ைட - மன� 'ற� ேபாகா� அறிெபா�ளாகிய சிவ� ைத� ப2றியி��த$. சமாதி - 

அ�நிைல :தி!�� த�Fண! வ27 ஆன�தாFபவ�தி$ அE�தியி�,ைக. 

---------- 

 

உட)ப)ற)றேபா� சிவ� Aரணமா! விள5�� என&உட)ப)ற)றேபா� சிவ� Aரணமா! விள5�� என&உட)ப)ற)றேபா� சிவ� Aரணமா! விள5�� என&உட)ப)ற)றேபா� சிவ� Aரணமா! விள5�� என&    

வா,. மன, காய ம�வா வறி6ைமய$ 

ஆ,ைக�27 நி2பா!,கக�ப�ேமா - நீ,கமிலா, 

காயம7� ேபா� க��மர� ேபாலாவி 

ேநய:7 ம�ேற நிைற��.          38 

 

இ - 0 : திாிகரண9கைள�� ெபா��தி ஆ�மா மய,.� த�ைமயதான உடைல� 

ெபா��தி� ேதகேம நாென�7 மய9கி நி2.� ேபா� சிவ� ெவளி�ப�ேமா? 

ெவளி�படா�. உாியகால�வைர நீ9காத உட$ QK�த கால��, தியான� 

ெபா�ளாய சிவ� ேபால , ஆ�மா Cரணமா# அறிய�ப� ெபா�ளாகிய சிவ�ைத� 

ெபா���� அ�ேற ! எ�றவா7. 

 

ஆ�மா உடெலா� சா!�� ெபாறி 'ல�களி� வய� ப�� மய9கி நி2.� ேபா� 

சிவதாிசன� சி�தியா�. உடலற உயி! பாிCரணமா#� பர�ைத4 சா�� எ�ப� 

க���. 

 

அறி6 - அறி��த�ைமயதாகிய ஆ�மா. ைமய$ - மய, க�. வா,. மன,காய� 

ம�வா அறி6 எ�பத2. இ�த :, கரண9கேளா� Nடா� தாேனயறி�� 

அறி6வ1வான சிவ� என@மா�. மய,க� ெபா��திய உடைல� ெபா��தியி�� 

பா!,.4 சிவ� 'ல�படா� என, க���,ெகா0க. 

 

நீ,கமிலா, காய� எ�ற� உபசார�. விைன�ளவழி�� தைள நீ9காத உட$ எ�ற 

அளவி$ நீ9காைம,. எ$ைல ெகா0க. 

 

க��� அர� - எ�7� தியான�ெபா�ளாகேவயி�,.� உண!6வ1வான சிவ�. 

ேநய�: ேஞய� எ�பத� மXஉ-. 

----------- 
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மலபாிபாக� ெப)றா� மலபாிபாக� ெப)றா� மலபாிபாக� ெப)றா� மலபாிபாக� ெப)றா� ----    ெபறாதா� இய&�க6ெபறாதா� இய&�க6ெபறாதா� இய&�க6ெபறாதா� இய&�க6    

YகமF ேபாகெமன ேவாாி�டா :�மல9க0 

பாக� படாதா!,.� ப�டா!,.� - ஆக:ற� 

ப�டா!, .பாய� பக! ?ேலா Uகி�த$ 

வி�டா!,கFேபாக� Q�.          39 

 

இ-0 : :�மல9க0 பாிபாக�படாதா!,.� பாிபாக� ப�டா!,.� உளவாய 

உபாய9க0 Yக� அFேபாக� என இர�டா�; அவ270 உடெலா� ெபா��திய 

பாி பாக� உறாதா!,. ஞான� ெப7த2.ாிய உபாய� சிவாக ம�ேதா� த�மறிவா� 

ஊகி�தலா�; ேதக�ப2ைற வி�ட வ!,. உபாய� அFேபாக� ஆ�; அத�பய� 

Qடா� எ�றவா7. 

 

மலபாிபாக� ெப2றா!,. அFபவ:�, ெபறாதா!,. ?லறிேவா� Yக:� 

உபாய9களா� எ�ப� க���. 

 

மலபாிபாகமாவ� மல� தன� ச,தி ேத#த2.ாிய �ைண, காரண9க0 

எ$லாவ2ேறா�� N�தலா�. Yக� - அ>மா னி�தறித$ . க�டைத� �ைணயாக, 

ெகா�� இஃ� இ< வாறா� என, காணாதைத�� த�மறிவி� க2பைனயா$ 

அறித$. 

 

அFேபாக� - த�மறிவி$ உண!�� ெதளித$. ஆகேவ அ>பவ�தா� விைளவ� 

Q�1�ப� எ�றாராயி27. 

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

 

க�விகரண5கைள; ெபா�<தாதவேர 4க� என&க�விகரண5கைள; ெபா�<தாதவேர 4க� என&க�விகரண5கைள; ெபா�<தாதவேர 4க� என&க�விகரண5கைள; ெபா�<தாதவேர 4க� என&    

:�திெயன ம2ெறா�ைற� ப2றி :ய$வெத$லா� 

'�திய2ற த�ேறா 'க@9கா$ - சி�த:2ற9 

ேகாயாத ��ப� �7வி,.� ேதக�ைத� 

ேதாயா தவேர &க!.          40 

 

இ - 0 : Q�ேபெற�7 எைத எைதேயா ெசா$I அதைன அைடய :ய@வெத$லா� 

மதிய2ற ெசயலா�; ெசா$@ மிட�� மன� ெபா��தி�0ள��, ஓயாத ��ப�தி2. 
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உைறவிடமான�மாகிய உடைல� ெபா��தாதவ!கள�ேறா &கவ1வின! 

எ�றவா7. 

 

ேதக�ப27 வி�டவேர ஆன�தவ1வமான ஆ�மா,க0 எ�றதா�. 

 

உடI$ ப27,ெகா�� இைரேத1�திாி�� அவ!க0 Q�1�ப� ெப2றவராகா! 

எ�றவா7. 

--------- 

 

சிவஞான�ைத; ெபா�<தி� சிவேமயானவ� 4க� என&சிவஞான�ைத; ெபா�<தி� சிவேமயானவ� 4க� என&சிவஞான�ைத; ெபா�<தி� சிவேமயானவ� 4க� என&சிவஞான�ைத; ெபா�<தி� சிவேமயானவ� 4க� என&    

ச�மா!,க ெம�ன� த.?ைல ேயாதியத� 

'�மா!,க ெம$லா� 'ற�பா,கி - ந�மா!,க� 

சா!�தறிைவ4 சா!�� த.�C ரணமாக� 

ேதா#�தேபா ர�ேறா &க!.          41 

 

இ-0 : சிவஞான�ைத� பய,.� சிவாக� ?$கைள ஓதி, அதனா$ ஆ�மா ப&ேபாத 

:ைன�பா$ ெச�7 ப27� '�ெனறியதனி2 ெச$@� '�திைய அக2றி, ந$ல 

ெநறியா கிய உ�ைம4 சாிையயாதிகைள4 சா!��, சிவஞான�ைத� ெபா��தி, 

எ9.� நிைற�த ெபா�ளாக4 சிவ�ைத4 சா!� தவ!கேள ஆன�த வ1வினராவ! 

எ�றவா7. 

 

சிவஞான�தா$ சிவ�ைத4 சா!�� எ9.� நிைறவான வ!கேள :�திெய#திேனா! 

எ�ப� க���. 

 

சிவ� ேவற27 நி�7 உண�� அ>பவஞான மா�திைர யா� விள9.வதாகலா�, 

அறிைவ4 சா!�� த.�Cரண மாக� ேதா#�த ேபேர &க! என வI�7�த�ெப2ற�. 

----------- 

 

சிவAைசெச!பவ�கேள ஆன<தவ3வெரன&சிவAைசெச!பவ�கேள ஆன<தவ3வெரன&சிவAைசெச!பவ�கேள ஆன<தவ3வெரன&சிவAைசெச!பவ�கேள ஆன<தவ3வெரன&    

ஆக:2றா!, ெக$லா� ெபா# ய9க:2ற ம9ைகய!க0 

ேபாக:2ற த$லா2 ெபா�G�ேடா - ேமாக� 

தணி�தாைன ேநா,கி� த.� Cைச ெச#ய� 

�ணி�தேப ர�ேறா &க!.          42 
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இ - 0 : உடெலா� ெபா��தி அ<வி�ப�ைதேய ெபாி ெதன,க�தி அைலபவ!க�. 

எ$லா� நிைலயாைமைய�ைடய உடைல� ெபா��திய மாத! ேபாக�ைத 

அைடதல$லாம$ ேவ7 அைடய�த,க நிைலயான ெபா�0 ஒ�7 உ�ேடா ? ஒ� 

ெபா�ளிF� ப2றி$லாதாF�, மய,க6ண!வ2றவF மான இைறவைன4 சா!��, 

த,க சிவCைசைய4 ெச#ய� �ணி�த ேப!கேள &கவ1வின! எ�றவா7. 

 

மாத! ேபாக�ைத வி���4 சிவேபாக�ைத வி��பி4 சிவ Cைச ெச#பவ!கேள 

ஆன�தவ1வின! எ�ப� க���. 

 

ஆக� - ெபாறிகG,. வி��தளி,க உைழ,.� உட$. ெபா# அ9க� - க��திைன, 

கவ�� அழகாக , க�ணாக, நகிலாக, இைடயாக, அ$.லாக, ெதாைடயாக இ��� 

பி�, 5�� ெநகிK�� சாி�� உட$ . ேமாக� - க�ட ெபா�ேள கதி என மய9.� 

மய,கஞான�. அ� இைறவ2. எ�7� இ�றாதI�, ேமாக� தணி�தாைன 

எ�ற�. 

 

சிவCைச ெச#த2. உளவா� இைடY7க0 பலவாதI� Cைச ெச#ய� 

�ணி6ேவ��� எ�பா! �ணி�தேபர�ேறா &க!' எ�றா!. 

---------- 

 

உபேதசெவ#பா சிவ��வி1 தி�ேமனி என&உபேதசெவ#பா சிவ��வி1 தி�ேமனி என&உபேதசெவ#பா சிவ��வி1 தி�ேமனி என&உபேதசெவ#பா சிவ��வி1 தி�ேமனி என&    

ெசDெசாலா னி�Fைரைய4 ேச!�ேதனறி6ைடைம 

ெநDசைடவ தாக நிைன�த�ளாD - ெசDசைடேச! 

ெம#யா 6பேதச ெவ�பாேவ நீயாெம� 

ஐயா நம4சிவாயா.          43 

 

இ-0 : எ� தைலவேன! நமசிவாய .�நாதேன! ேதவாீ �ைடய தி�வா,காகிய 

உபேதச9கைள4 சிவஞான� அ1ேய� மன��0 ெபா���வதாக எ�ணி4 ெசD 

ெசா2களினாேல ேச!�� ஒ� மாைலயாக4 சைம�ேத�; சிவ�த சைடைய �ைடய 

உ�ைம�ெபா�ளானவேன! உபேதச ெவ�பாேவ ேதவாீ! எ�றவா7. 
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அ1ேய2.4 சிவஞான� &ர,க ேவ�1� தி�வ�ேள யான நி� உபேதச9கைள4 

ெசDெசா2களா$ பா!�ேத� ஆதலா$ இ<6பேதச ெவ�பா ேதவாீ! 

தி�6�ேவயா� எ�ப� க���. 

 

ெசDெசா$, ஆ,க4ெசா$, .றி�'4ெசா$ எF� ெசா$ வைக 5�றF0 ேநாிய 

ெபா�ைள உண!��� ெசா$ ெசD ெசா$லா�. சிவஞான�ைத4 

ெசDெசா$லால�றி, ஆ.ெபய! :தIய ஆ,க4ெசா$லாF�, மைற�� 

ெமாழிகிளவி :தIய வாகிய .றி�'4ெசா$லாF� உண!��த$ மரப�றாதI� 

ெசDெசாலா$ ேச!�ேத�' எ�ற�ளியவாறா�. 

 

அறி6ைடைம எ�ற� சிவஞான� ெப2றைமயா�. அ� ெநDசைடதலாவ� மலாி� 

க� மண� ேபால4 சீவF,.0 சிவஞான� கமழ இ��த$. 

 

சிவ.�நாதேன உபேதசமா� எ�பதைன� 'ெதளி6 .� வி� தி�வா!�ைத ேக�ட$, 

ெதளி6 .�6� சி�தி�த$ தாேன" எ�பதனாF� ெதளிக. 

----------- 

 

�ல�ளிய சிவ��நாத1�ல�ளிய சிவ��நாத1�ல�ளிய சிவ��நாத1�ல�ளிய சிவ��நாத1    

உபேதச ெவ�பா நா2 ப�� 5� 7#�� 

உபேதச மாக 6ைர�தா� - உபேதச� 

ப�ணா வ� �ைறயி2 ப�ண� பலவாண� 

க�ணா ர:தா#, கல��.          44 

 

இ - 0 : உபேதச� 'ாிகி�ற தி�வாவ��ைற,க� எE�த�ளி�0ள அழேக 

வ1வான / அ�பலவாண ேதசிக 5!�திக0, அ1ேயFைடய க�ணிைற�த 

அ:தமா# எ� Fட� கல�தி��� உபேதசெவ�பா நா2ப�� 5�ைற�� 

அ1ேய� உ#த2.ாிய உபேதச6ைரயாக அ�ளி4ெச#தா� எ�றவா7. 

 

கா�சி,. இனியனா#, க�ட க� நிைற�த இ�ைப எ#�தI� க�ணார :தா#' 

எ�றதா�. 

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

 

இ�ன� ெப7ேம ெயம,கி< வி�ெசவி�� 



44 

 

ம�ன� ெப7ம� பலவாண� - ெபா�னா 

வ��ைறேம2 ெச#த 6பேதச ெவ�பா� 

ெதா� �ைறைய, ேக�ைகயினா2 PK��.          45 

 

இ-0 : நிைலேப2றிைன�ெப2ற அழகிய அ�பலவாண ேதசிக!, ெபா� ேபா@� 

ேபா2ற�த,க தி�வாவ��ைற, த� எE�த�ளி, என,. வழ9கிய உபேதச 

ெவ�பாவாகிய ஞானெநறியிைன� ெதா�கிற �ைறைய ஆ#�� ேக�ைகயினா$ 

எம,. இ<வி� ெசவிகG� மீள6� இ�ேப2றிைன�ெப7ேம எ�றவா7. 

 

மீ��� ேக�.� தி�வ�0வா#�பிைன எ#�ேமா எ�7 விய�� Nறியவா7. 

 

உபேதச ெவ#பா �)றிய�உபேதச ெவ#பா �)றிய�உபேதச ெவ#பா �)றிய�உபேதச ெவ#பா �)றிய�    

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

உபேதச ெவ#பா ெச!06 �த)�றி;பகராதிஉபேதச ெவ#பா ெச!06 �த)�றி;பகராதிஉபேதச ெவ#பா ெச!06 �த)�றி;பகராதிஉபேதச ெவ#பா ெச!06 �த)�றி;பகராதி    

((((ெவ#பா எ#ெவ#பா எ#ெவ#பா எ#ெவ#பா எ#))))    

அகள�ைதம2ற 16 ேக�டெலா� நா� 20 

அ9கேமெபா$லா 8 ச�திநிபாதD 23 

அாிைய�பதிெய� 5 சமயவிேசட� 24 

அளைவெயா� 36 சமய� விேசட� 22 

அறி�� ப.தி 30 சாிையகிாிைய 21 

ஆகமலபாகேம 7 ச�மா!,கெம�ன 41 

ஆக:2றா!,ெக$ 42 சாதி�தேயாகD 25 

இய$' ெபா�வா 19 சாய�ைதேய2ற 14 

இ�ன� ெப7ேம 45 சீவி,.�காயD 15 

உட2ப.தி ம2ற 17 &�தி.�வா,. 35 

உபேதசெவ�பா 44 ெசDெசாலானி� 43 

உைர�தக�ைண 1 ெசா$@Dசிவாகம 29 

எனெத�7மி$ல 10 தீ,ைகதன,.2ற 32 

க2பி�பெத$லா� 34 ேதம�6காம4 6 

காயேம தானா# 12 நீதி�த�� 28 



45 

 

 

நீரர6ம�திர� 4 :�தியேதா!ெச# 37 

ப2ற2றக�ேண 9 யாென�றகாய 11 

பாத��,ேக2ற 31 யாென�F9காய 13 

'2றரேவயா�� 3 YகமFேபாக 39 

Cைசதியான� 33 Yகி�திதைன 26 

ேபாதி�த காய� 27 வா,.மன,காய 38 

:�தி,. 5ல 2 வாதி�தகாய�ைத 18 

:�திெயனம2 40  

--------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxx----------------------------------------    

 


