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Source:
திவாவைற ஆதீன படாரசாதிர தசகாாியக (உைரட)
ஆசிாியக :  அபலவாண ேதசிக,  த#சிணா$தி ேதசிக & 
%வாமிநாத ேதசிக
இஃ தி*கயிலாய பரபைர திவாவைற ஆதீன 29-வ +மகா
ச,நிதான -ல- %பிரமணிய ேதசிக பரமாசாாிய %வாமிக
க#டைளயி#டளியப. ெவளியிடெப0ற.
திவாவைற ஆதீன
1959.
ெவளி1 எ 132
------------சிவமய தி3சி0றபல

 மர! வா"#
கயிலாய பரபைரயி4 சிவஞான
ேபாதெநறி கா# ெவெண5
பயி4வா5ைம ெம5கடா ச,ததி*ேகா
ெம56ஞான பா8 வாகி*
+யிலா ெபாழி4 திவா வ ைறவா:
+நம3சி வாய ேதவ
சயிலாதி மர;ைடேயா திமர;
நீ<ழி தைழக மாேதா.
-- மாதவ3சிவஞானேயாகிக.
---------------$க%ைர

படார, மிக பழைமயான தமி:3ெசா4. க=ல தி0+ வழகி வவ.
பாிபாட>? (11:123) இ3ெசா4 லா#சி உள. இதைன* கள6சிய என@
வழகலா. மணிவாசக ெப,தைக "$லபடார வழ+கிறா வ,

A,ாிைன' எB அளி3ெச5கிறாக. ஆகேவ இ3ெசா4 அறி@*க=லைத
உணதி, பி அறி@* க=லமாக விள+ ஆசாாிய$திகைள
அறிவிபதாயி0B.

ெமாழி*கா:பிறி* கய@*ேக மதி;*ெகா வ,த காலதி4
தமி:3ெசா4 பிறெமாழிகளி?, பிறெமாழி3 ெசா0க தமிழி? விரவி
வழகிவரலாயின. அப. வழகி வேபா அ,த,த ெமாழிகC*+ உாிய
சிறெபா> கைள ெப0B ெபறாம? வழ+வ இய4; தாேன! பட +
ஆர = படார. பட - ெபாக. உலக உல+ எ அ+ைற,
வழ+த4 ேபால பட எப ப எ அ வி+தி +ைற,
வழ+வதாயி0B. ஆர - ஆதைலைடய. ஆத4 - நிைறத4. அவி+தி
விைனAத0 ெபாைள உண. படார எப, ெபாக நிைறதைலைடய எற காரண ப0றி* க=ல*+, அறி@*க=லமாக விள+
ஆசாாிய8*+ ெபயராயி0B. வடெமாழியி4 भंडारम என வழ+கிற. ெபா
ஒேற. ஒ>யா4 தா ேவ0Bைம. ஆனா? இதைகய ஒ>யி ேவ0Bைமைய*
ெகா கைத இழப சமய அ8பவி கC*+ AைறயB. ஆகேவ படார
எற ெசா4 அறி@* க=லைத உணதி - க=லமாக விள+ ஆசாாியைர
உணதி - அவ8*+ள ப0ற0ற பபா#.ைன* காபிபதாகிய
ற@ளைத3 %#. - றவி*ேக ெபயரா5 அைமவதாயி0B. இ3ெசா4 ெச5த
பயண இ.

ப0ற0றவ8*ேக உைமயான உண3சிEர உ. இதைன உண,ேத
இபதா F0றா* கவிஞ பாரதியா "அ3சமி4ைல அ3சமி4ைல" எற
பாட?*+ படாரபா# எB ெபயாி#டா. இ@ படாரகளி உய,த
உள றைவ உண எ*கா#டா+.

தமி:நா#.4 எ,த சபிரதாயகC, ேதாறிய அ. பைடயி>, ெந,Gர
விலகிவிவ இய0ைகய4லவா! அேபாலேவ, படார சாதிர படாரபா#
எபைவ கC, த8ைடய உய,த ெபா ேநா*கைத இழ,, ஏேதா
றவிக பா பா#, றவிகC*+ இறியைமயாத பா# எற கதி4
இேபா வழகி வகிறன. இ,த அ.பைடைய* கதி4 ைவ*ெகா
ஞான*க=லமாகிய படாரசாதிரைத ேநா*+ேவா.

ஞான*கள6சியகளாகிய - சிவாHIதி3 ெச4வகளாகிய +$திக, சிவாHபவ
நிைலயி>,, பாிபாகA0ற சீடகளிடடான த கைணதி@ளதி4
எJ,த அCபேதச ெமாழிகேள படாரசாதிரக. அைவ பதினாகா.
பதினா+ எற எ ைசவசிதா,த சமய *+ மிகமிக ெதாட;ைடய.
ைசவF4க, இர பதினாகாகிய இபெத# ஆகமக. அவ0றி வழி
வ,த பிழிேதனாகிய ைசவசிதா,த சாதிரக தி@,தியா Aத4 சக0ப
நிராகரணமீறாக3 ெசா4லப#ட பதினா+ F4களா. அவ0ைற* ேக#3
சி,தி ெதளி, அ8பவித அ8Iதி F4கேள  அபலவாண ேதசிக
தசகாாிய Aத4 ேபK ேவலபேதசிக அளிய ப6சா*கர பஃெறாைட ஈறாகிய
பதினா+ F4க. அைவேய படார சாதிர என வழகபவன.
அைவகளாவன :

 அபலவாண ேதசிக ெச5தனவாகிய தசகாாிய, சமா*க சிதியா,
சிவா3சிரம ெதளி@, சிதா,த பஃெறாைட, சிதா,த சிகாமணி, உபாயநி#ைடெவபா, நி#ைடவிள*க, உபேதசெவபா , அதிசயமாைல, நமசிவாய
மாைல எற ப;  த#சிணா$தி ேதசிக ெச5தன வாகிய தசகாாிய,
உபேதசபஃெறாைட எற இர;  %வாமிநாதேதசிக ெச5த தசகாாிய, 
ேபK ேவலப ேதசிக அளிய ப6சா*கர பஃெறாைட ஆக பதினாகா.

இவ0B இேபா ெவளிவவதா தசகாாிய F4க $Bேம, தசகாாிய எப
தா:ெவ8 தைமேயா ைசவமா சமய6சா,, சாிையயாதிகளி4
AைறேயநிB, சிவனவிள*க +$தியி திவ ேநா*கா4
வா5*கெப0B பாிபாகA0ற ஆமா, தனி ேவறாக உலகைத* காட?,
தைன தானாக* காட?, சிவமாக*க அJ,தி அ8பவித? ஆகிய
$Bவைக நிைலகைள ப அவைதகளாக Hக அHபவைத அறி விபதா.
இைவ Aைறேய தவKப, தவ தாிசன, தவ%தி, ஆமKப,
ஆமதாிசன, ஆம%தி, சிவ Kப, சிவதாிசன, சிவேயாக, சிவேபாக
எனப. இவ0ைற மாணா*க Hக ேபா எJகிற அHபவ நிைல கைள,
அவ0ைற ேம? ேம? அறிய எJ; ஐயகைள, அவ0ைற நீ*+
உபேதசகைள அ.பைடயாக* ெகா இ,F4க $B
இய0றெப0Bளன.

Aதலாவதாகிய  அபலவாண ேதசிக தசகாாிய, மகலவா: பாட4க
நா+ட ஐபைத, ஆசிாியவிதகளா அைம,த. இதைன “ தசகாாிய
ஐபைத6சா5 விததிைசயா அ;ாி,தா ” எற ெவபாவா?
அறியலா.

மகல வா:பாட4 நா+ Aைறேய திவ விநாயக,  ஞானமா
நடராசெபமா,  நமசிவாய$திக,  மைறஞான ேதசிக ஆகிய
நா4வைர வா:வ. இ,Fைல யாத ஆசிாிய$திக $றாமவராக
விளகியதா4, Aத4 இ ஆசாாிய$திகைள வா:தினாக. அ
பாசஞான ப%ஞான சிவஞான எபவ0றி இல*கணகைள, ேகவல
சகல %த எற $B அவைதகளி இய4;கைள, மாைய சதி
எறைழ*க ப காரணைத, தவKப Aத4 சிவேபாகமீறான
தசகாாியகளி இய4;கைள, சிவ Aதி பரAதிகளி ேவBபாகைள
விள*கமாக ெதாிவி*கிற.

இரடாவதாகிய  த#சிணா$தி ே◌தசிக தசகாாிய, பதி$B
எசீ*கழிெந.ல. ஆசிாியவிதகளாலாகி ய. Aத>பாட4க
ஆசிாியவண*கA அைவயட*கA அறிவிபன. ஏைனயவ0றி4 சிவஞானேபாத
பனி Pதி ரகளி க*க ெதா+3 ெசா4லெப0றிப ேதா,
தசகாாியகC ந+ விள*கெபBகிறன. சிவா Iதி3 ெச4வகCைடய
இய4;கC ெதாிவி*கபகிறன.

$றாவதாகிய  %வாமிநாதேதசிக தசகாாிய இபநா+ ஆசிாிய விதகளா4 ஆகிய. தசகாாி யகளி4 Aதைல, உபேதச ெபBவத0+A
விைளவன எB, பிைன, உபேதச ெப0றபி விைளவ எB
மிகதி#பமாக பா+பதி அறிவி*கிற.

$றாவ ப#ட எJ,தளிய  அபலவாண ேதசிக $திக
திவிைடமGாி4 பரபைர3 ைசவ ேவளா மரபி4 அவதாிதவக. ஆதி
பரமாசாாிய %வாமிக ளாகிய  நமசிவாய $திகளிட ஞாேனாபேதசA ஆசாாி
யாபிேஷகA ெப0றவக. இவக அளிய ஞான F4க ப. அவ0B
Aதலாவ தசகாாிய.

 நமசிவாய $திகளிடேம ,  அபலவாண ேதசிக $திகேளா
ஞாேனாபேதச ெப0B, சினப#டதி4 எJ,தளியி,தவக 
த#சிணா$திேதசிக. இவக அளி3ெச5த இரடாவதான தசகாாிய.
இவக சினப#டதி4 எJ,தளியி,த-வணேம சிவேதா
இரடற*கல,தாக.

 %வாமிநாதேதசிக, எ#டாவ ப#ட E0றி, தளிய  மாசிலாமணிேதசிக
$திகளிட சகாபிேஷக ெப0B, திெந4ேவ> ஈசானியமடதி4 
ஈசானேதசிக எ8 தீ#சாநாமேதா விளகியவக. இவகேள இல*
கண*ெகா எ8 இல*கண ஆ5@ Fைல அளிய வக. இவக
அளி3ெச5த ஞான நாேல $றாவதான தசகாாிய.

இ$B தசகாாியகC, ஞானாசாாிய Aத4வராகிய ெம5கடேதவநாயனா எJ,தளிள திெவெண5 ந4Rாி4 வழ*கமாக
நைடெப0Bவ சிதா,த ைசவ மாநா# மலராக விஜயதசமி ெபநாளி4
ெவளிவகிற.

படாரசாதிர $ல ம# A; 1926- ஆ.4 ெபநில*கிழா ைசவ+ல
திலக சாதிர வி0பன மாகிய சீகாழி சதாசிவAத>யா அவகளா4, விவ
சிேராமணி ப. அ. Aதாடவராயபிைள அவகளி பரேமாபகார ெகா
ெவளிவ,தி*கிற. அதபி இ, F4 கிைடத0காியதாயி0B. அபதிபி?
சிற,த பாட காண ஆதீன ;தகசாைலயி?ள படாரசாதிர ஏக
ெப,ைணயாக இ,தன.

ைறைச  ப6சா*கர ேதசிக ஆதின ஞானF4 களான இதசகாாியகC*+
உைர எJதி ெவளியிக என இபெதாராவ ப#ட எJ,தளிள -ல %பிரமணியேதசிக பரமாசாாிய %வாமிக அளாைண த,தாக.
அTவணேம அ.ேய, சிவா8Iதி3 ெச4வக அளிய F4கC*+
உைரகாU ஆ0ற? பாிபாகA இேல ஆயி8, எக பரமாசாாிய
$தியி திவ க4ைல பிைச, கனியா*+விதேபால' உள
உண3சிைய ஊ*க ஒவாB எJதிேள.

இவ0B,  %வாமிநாதேதசிக தசகாாிய F> Aத0 பதிேனJ பாட4க
வைரள உைரப+தி எJதெப0ற %வ. ஒB ஆதின ;தகசாைலயி>, கிைடத. அதைன ைணயாக*ெகா அT@ைரேபா*ைக
ஒ#.ேய ஏைனய பாட4கC*+, ம0ைறய இ F4கC*+ உைர
எJதப#ள.

இப. அ.ேயைன அ#பணி*+ ஆளா*கிவகிற ல +மகாச,நிதான
அவகளி திவ.*கமலக#+ எெறB கடபா உைடேய.
திவாவைற )

திவாவைற ஆதின மகா விவா.

15-9-59. )

ச. தடபாணிேதசிக.

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

தைலயாேன மாவி தைலயாேன மிப
தைலயா வ ைறதா ட,த - தைலய
பலவாண பா#.0 றசகாாியைத
பலகா4 வண+ைகயா0 பா.
இத ெபா : இபதைல ஆவ ைற தா த,த - இப6சிற,த இடமாகிய
திவாவைற*க எJ,தளி யி, எம*ெக4லா திவ.ைய த,
இர#சித, தைல அபலவாண பா#.4 - ஆசாாியவாியனான  அபலவாண
ேதசிக $திக அளி3ெச5த பா#.4, தசகாாியைத - தவ Kப Aதலான
தசகாாியகைள, பலகா4 பா வண+ைகயா4 - பலAைற க
வண+தலா4, தைல யாேன - சிற,ேத; ஆவி தைலயாேன - ஆமா*க
அைனதி8 சிற,த தைலைம ெப0ற ஆமாவாக ஆேன எறவாB.

இ3ெச5 இபடாரசாதிரைத இனி பயிறா ஒவ தமHபவWறி
விய,த.
தைலயாேன : அநாதிேய மல மாைய கமகC வ* + பிறவி

ெபகட>4 E:,தி,த யா, பரமகைண யாளனாகிய இைறவனா4 ைக G*கி
ெய*கப#, காபா0 றப#டேதாடறி3 சிற,தவகC ஆேன.

ஆவி தைலயாேன : உயிக எணிற,தன; தத விைன*கிடாக உடெல
உழ4வன. அவ0B, ப0ற ேவ.ய ெதாைறப0றி உயவற உய,ேத யா.

இப தைல ஆவ ைற : இப ஆமா*களி Hக3சி. அ ெபாறியிபA,
உயிாிபAெமன இவைக ப. ெபாறியிப க, ேக#, உ,
உயி,
உ0B அறியபவனவாகிய சி0றிப. உயிாிப உைர மன கட,நிற
ஒவனிடமி,, உணராேத உண, அ8பவி*கப ேபாிப.
அதிகாாிேபததி0ேக0ப இ வைகயிபA, த, இர#சி*கிற தைலயாகிய
சிவராசதானி யாகிய திவாவைற அைம மாசிலாமணி ெபமாைன Iசி
ப%வ.வ,தீ,த தலமாத> ஆ அ ைறெயன இெபய ெப0ற.

க4ெவ#*களி4, சாதXரான திவாவைறெயன வழ+வதா4 தல
சாதX என@, ஆலய திவாவ ைறெயன@ A0கால வழகெப0ற
எனலா.
தா த,த அபலவாண : பிறவி ெபகடைல நீ,த திவ.;ைணையயளிய
எம +நாதனாகிய அபலவாண ேதசிக . தைல அபலவாண - கமா,த
+ரவ ஞானா,த +ரவ என* +ரவ இவைகபவ; அவ ஞான+
வா5, அவC அHேபாக ெப*க> தைலயாய + நாத இவ எறப..
இஙன அறி, தா தைல த,த அபலவாண எனபிாி*W#. தம
திவ.ைய எம தைல*க P#.யவி, தாடைல ேபா4 %தாவித
அHபவைத* ெகாதளிய +நாத என? சிற,த உைரயா.
பா#.4 தசகாாியைத பலகா4 பா வண+ைகயா4 : அவரளி3
ெச5தபாட>4 அHபவமாகிய தசகாாிய கைள ஒAைற இAைறய4ல; அHபவ
சிதி*கிற வைரயி4 பலகா? க ெதாJதைமயா4. அHபவ6 சிதித,

அHபவைத அதைன எளிதி0 ைகWட* கைட*க பா>த பரம+நாதைன
வணகேதாB மாத> அகன வணகியதா4 எக.

தசகாாியமாவன : தவKப, தவ தாிசன, தவ %தி, ஆமKப,
ஆமதாிசன, ஆம%தி, சிவKப, சிவதாிசன, சிவேயாக, சிவேபாக எபன.

வண+ைகயா4 தைலயாேன என வி0I#ெபா ேகாளாக அைம,த.
இ3ெச5.
-----------& அ பலவாண ேதசிக தசகாாிய

மகல வா"#
வா"# - விநாயக
ஒவிய வி3ைச யாதி தயமா ெயாக ெவபா
மவிய கலாதி யி3ைச மைற,திட Eச றபா4
விரவிய வி3ைச யாதி விளகியா ெகாக ேவ.
திவ வார ணதி றிவ. ெசனி ைவபா.
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இ- : ஒவிய வி3ைசயாதி உதயமா5 ஒக - +0ற நீகிய விைதயாகிய %த
விைதயான Aத0க ேதாறி விைதைய த, ஒக@, எபா4 மவிய
கலாதி இ3ைச மைற,திட - அ.ேயனிட கல,ள கைல Aத>ய தவகளா
விைள,த ப0றான மைறய@, ஈச தபா4 விரவிய இ3ைசயாதி விளகி ஆ+
ஒக - சேவZவரனிட தி4 ெபா,திய விப Aத>யன ேதாறி மைறய@,
ேவ. - விபி, திவ வாரணதி - திவளாகிற யாைன Aக*கட@ளி,
திவ. ெசனி ைவபா - திவ. கைள தைல*க Pவா எறவாB.

ஒக, மைற,திட, ஒகேவ. ைவபா என* W#க.

%தவிைத விைதையதர, அ, ஆமா*கC*+ விடய%ககC*+
இைடநிB இ இனெதB நிKபி* கத*க ஞானைத* ெகா,
ேபாககைள 5பி, பாிபாகABதி, அதனா4 அ,தவிடய இ3ைச விலக,
இைறவன திவ.*க ப0Bடாகி, அ@ அHபவ விேசடதா4 ேதாறா

ெதாழிப. திவ பா>*க ேவU என பிராதி,
விநாயகெபமானி திவ.ைய3 Pவா எப க.
ஒவிய வி3ைசயாதி - நீகிய விைத Aதலாயின. +0ற களினிB நீகிய
விைத. அதாவ %தவிைத. இேவ இைறவன ஞானசதியா4 தரப#ட தா5,
விைத*+ தாயா5 இபதாக> 'ஒவியவி3ைச' எறளினாக.

உதயமா5 ஒக : ேதாறி, ஆமா*கC*+ விடய %கதி4 விைப
தவியபிற+ மைறய.
எபா4 - தவ*க#.0 றைள ேபாக Hக3சி* + த*க அ.ேயனிட.
விைன*கிடான ேபாககைள Hகர இ*கிற ஆமாவாகிய எனிட.
கலாதி இ3ைச மைற,திட : விைதயளித கைல Aத>ய வ0றா4 விைள,த
இ3ைசகC தத ெதாழி4 A0Bெப0ற  நீக. கைல, $.ய சாபைல நீ*கி
தழைல ெவளிபதி ய ேபால@ பாசி*+#ைடயி4 விJ,த க4 பாசிைய3 சிறி
வில*கினா0 ேபால@ காலதவக, ஆணவமைறைப ஆமாவி
கமதி0கிடாக3 சிறிேதநீ*கி, அறிைவ3 சிறி பிரகாசிபி*+; அதனா4 ஆமா
விடய%கதி4 அJ,தி ேபாக Hக,, உவ;*க ஒக, கலாதிகC
மைற மாத> 'கலாதி இ3ைச மைற,திட' எறளினா.

#ச தபா4 விரவிய இ3ைசயாதி விளகி - இைறவ னிட கல,ள இ3ைச
Aதலான ஆ0ற4க விளக ெப0B. இ3ைசயாதி - இ3சா ஞான* கிாிையக .
சிவதினிட மி, விைள,த ச*தியி காாியமாகிய இ,த $B ச*தி களாேல
ஆமா*கC*+ அறி@ பிரகாசி*+. ஆமா*க விஷயேபாககளி4 ெபா,
விைனேபாக, ெதாைல,, மல வாதைன வா.யபி இைறவனிடேம
ஒ+தைல ேவ. எக.
திவ வாரண : திவைளைடய யாைனAக* கட@. இைறவ8ைடய
திவேள வ.வாக ஆமா*களி மலதைடைய நீ*கி, அ.*கைரைய3
ேசபி*கிற திவ# ெசய?*காக ேதாறிய, Aத0 பைடபாகிய, பரநாதவ.
வாகிய பிைளயா.

திவ. ெசனி ைவபா எக.
-----------------& ஞானமா நடராச

அ,தி விைன ைமய லா*கி Aட? ேபாத
தி,தி மலA மிேன யிாி,திட @யி மிப
ெபா,திட @ைமயா க ேபா0றிட வப லேத
தி,திட நடன6 ெச5ேவா திவ. ளதி ைவபா.
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இ -  : ஆமா*களாகிய நம*+ நியதி தவதி வண விைனேபாககைள
அள,தளி*க, அவேனவ4வழி நிB நா Hக ந4விைன தீவிைனகC,
அTவிைனேபாக களி4 அJ,திய Hபவி*க மய*+ மாயாகாாியமான உட?,
அறிைவ* ெகா ஆமா*கைள உ5ய*ெகாC மலA இ*கணேம நீக,
ஆமா*க ேபராவிபைத ெபா,தி வாழ, உைமயா கவணக,
திவபலேத ஆமா*க மல*ேகாணி>, தி,தி உ5வண
திநடன ெச5ேவானாகிய ஞானமாநடராசெபமா திவ.ைய3 சித
ைவ ேபா0Bவா எறவாB.

தாிசனமாதிைரயா, ஆமா*க விைன உட? விலகி5ய, ேபாிப எ5த,
ெபமா#. க ேபா0ற, திவபலேத திநட6ெச5 ஞானமா
நடராசெபமா திவ.கைள3 சித ைவ ேபா0Bவா எப க.
அ,தி விைன - பிராரதவிைன. இ கழி,தாலறி உட4 நீகா தாக>
Aத0க எத உட?*+* காரண மான Hகவிைன நீக எறளிய. உட?
மனA இேன இ,திட எற விைனகைள Hகர உதவெப0ற உட? மலA
இ*கணேம நீக, உட4 - Iதபாிணாமேதக. மல - ஆணவ. ஆணவ ஆம
அறிவி வியாபகைத மைற அறிைவேய ெபா,தி நி0பதாகலா8, கைலயா4
விள*க ெபBகிற ேபா அறிைவ3 சிறி ெபா,தி நி0பதாகலா8
'ேபாததி,திமல' என விேச.*க ெப0ற.

ைமய4 ஆ*கி உட4 : உட4 - மாேயய, காரண தி0+ள +ண காாியதி?

ப0றிநி0+ ஆத>, மாைய*+ உள மய*+ ஆ0ற4 உட?*+ உடா5
ஆமாைவ மய*கி விைனேபாக தJ,தி அ8பவி*க3 ெச5வ.

இேன எற விைர@, ஆன,த தாடவதி ெபைம விளகநிற.

உயி இப ெபா,திட : ஆமா*கC*+ள தைட நீகிய@ட இப
ெபா,மா த> இஙன அளினாக.

உைமயா க ேபா0றிட: பா? +ழவி ப%+ட ெபா என ேநாம,
தாடா+ ஆன,ததா டவதி அளா0றைல ஆமேகா.க ஆ0B என
தி @ளதைட, சிவகாமிதா5 அதாடவைத* க ேபா0றி, பாிபாக
நிைல*ேக0ப பா> தகிறா எப அறிவிதவாB. இதைன திம,திர,

"அடக ஏழி8* க;ற தபா4
உெடற சதி சதாசிவ 3சிேம4
கட காியா கைண தி@*
ெகாட +ைமகாண* Wக, தாேன ''

எறகிற.

அபல - பல Wகிற மற, அ சி0றபலA ேபரபலA என
இவைகப. ேபரபல இதயாகாச. சி0றபல ;வமதி. இTவிர
இைற நட;ாி இடக. இ பிடதி4. அடதிேலா தி4ைலபதியி4
ேபரபலதி?, சி0றபலதி? தி*Wதாவா. "சி0றபல
ெபந#டமா.ைய” “சி0றபல எ சி,ைதC உைறவா'' ''அபல
ஆடரகாக ெவளி வள ெத5வ* Wக,தாைய" எபன ேபாற ப4லாயிர
அ#பாட0ப+திக ெகா அறிக.

தி,திட : ஆமா*கைள அநாதிேய ப0றிள மல* ேகாண4 நீகி அைவ தி,த;
எற மலநீ*க ெப0B3 சிவான,த ெபற எபதைன விள*கி நிற. இைறவ
ெச5W ப6சகிதிய தாடவமாதலா8, அ ஆமா*கCைடய மலவா

தைனயக0றி மலர.*கி: வாழைவப தாகலா8 தி,திட நடன6ெச5ேவா'
எறளிய.
உளதி ைவபா : மனதி4 ைவ தியானி பா எப ெவளிபைடயான
ெபாளாயி8 உள சடமாகிய கவியா5 மாேயயமாத> ச3சிதான,த வ.வா
கிய இைறவ திவ. அதி0ெபா,தேவெச5யா; இைள ஒளி
ெபா,தாவாBேபால, ஆதலா4, சிசதாகிய உயிாி னிடமாக இைறவ திவ.ைய
ஞானதா4 ேபா0Bேவ எபதா. உள - உயி',
---------------------& நமசிவாய திக

சரறி யாைம தீர தாித C@ ெகா
தித ெவெண5 ெம5ய Bல+ச, ததி*ேகா ஞான*
கதிெரன ேதாறி ெதனா வைற* கணி ,
மதித நம3சி வாய வளகம லக ேபா0றி.
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இ -  : ச அறியாைம தீர - ஆமா*கC*+ ஆணவ மலதா விைள,த ச
அறியாைம அகல, தாித உ@ ெகா - தாகிய திேமனிைய* ெகா,
தித ெவெண5 ெம5ய - பாிபாகA0ற ஆமா*களா4 ேதா
திாி*கெபBகிற திெவெண5ந4Rாி4 எJ,தளி யி*கிற
ெம5கடேதவநாயனார, ல+ ச,ததி*+ - திாிகால ஒப.தா5
விள+கிற மரபி0+, ஓ ஞான*கதி என ேதாறி - ஒப0ற ஞானபா8வாக
எJ, தளி, ெத ஆவ ைற*க இ, - அழகிய திவாவ
ைற*கணி,, மதி த - எேபா>ய*+ அவரவ பாிபாக நிைல*+ ஏ0ப
ஞான விள*கைத ந4கியகிற, நம3சிவாய -  நமசிவாய$திகளி,
வள கமலக ேபா0றி - எ6ஞாB வளகிற திவ.தாமைரக
வணகத*கன எறவாB.
ச - சாமதிய. அ ஆணவமலதி காாியமாகிய அககார. அறியாைம இ@ அமலதி காாியமாகிய அ6ஞான. அறியாைம ச என நி0றேல
காரண காாிய Aைறப0றி Aைறைமயாயி8, எைக ேநா*கி Aபினாக நிற.

இைறவ திேமனி தா+வ ஆமா*கCைடய மல மாைய கமகைள வா#.
Eடளி*+ ைகமாB ேவடா* கைணயா4 எபைத விள*க 'தீர தாித
உ@ ெகா' எறளினா.

தி த ெவெண5 ெம5ய : +ைவ வண+த4 மய*க,ெதளி,தேதா
தைலயாய நிைல; ஆத> தி*+ ெபமன சிவ;ணிய சீல*கறி
ஏைனேயா*+3 சிதி யா; ஆகேவ அதைகய பாிபாக சீலகளா4 தி*கப
கிற ெம5கடா எக.
ஞான*கதி - ஞான Pாிய. Pாிய கெணாளி*+ உபகாரப#* கா#
உதவி ;ாிதைலேபால ஆசாாிய ஆணவ இளக0றி ஞானெவாளியி உதவியா4
தா#டா மைரகா#. உத@ த>, 'ஞான*கதிெரன ேதாறி' எB அளியவாறா.

ெத - அழ+, திைச+றித விகாரப#ட ெபயமா.

மதி த நம3சிவாய : சிவெபமாேன பரமபதி; அவ னறி ஆமா*க
ஒைறAணரா; அவ அைளயைட தேல ஆமா EB த0+ாிய ெநறி எற
உைமைய உபேதசி ;தி;க#கிற  நமசிவாய$திக.
வள கமலக : ஒவ உள;லதி4 ஊறினா4 ேமேம? வளவ
திவ. தாமைர*+ இய4பாத> வள கமலக எற. (3)
----------------& மைறஞானேதசிக

அரன Cவா யாவி* களிதிட @ளைத மாயா
@ரம பிள, +0ற ெமாழி நி மலம தா*கி
வரம தைனய ளி ம@மா வ ைற*ேகா
பரமைற ஞான ேதச பதா;ய ப0றி வா:வா.
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இ -  : அர அCவா5 - சிவ ெபமா கைணேய தி@*ெகா,
ஆவி*+ அளிதிட - உயிகC*+ அைள வழக, மாயா உரம பிள, -

மாையயி வைமைய* ெக, +0ற ஒழி - ஆணவமலதி காாியமாகிய
அககாரதா4 விைள +0றகைள நீ*கி, நிமலம ஆ*கி %தாமாவாக3
ெச5, வரமதைன அளி - மிக ேமலான சிவான,த அHபவ நிைலைய3
ேசபி, ம@ - எJ, தளியி*கிற, ஆவ ைற*+ ஓ பர - திவாவ
ைற*+ ஓ பரெபாளா5 உள, மைறஞானேதச -  மைறஞானேதசிக
$திகளி, பதா;ய - திவ. தாமைரகைள, ப0றி வா:வா உBைணயாக3 சி*ெகன பி., நிர திசயான,த ெபவா:வி4 நா வா:வா
எறவாB.
அர அCவா5 : ஆமா*க மீ ைவத கைண யா4 இைறவேன
கUத? கட*கைற மைற, உளமல ேபா*கி, களவிைன ஒழி*க
ஆசா $தமாக எJ,தCகிறா எபைத விள*கியவாB.
ஆவி*+ அளிதிட : ஆமா*க அறியாைமயா4 ெபா,கிற பகைள
ேபா*+த?, அTவேபா அறியாைமயா4 ேவகிற நிைலயாத இபைத
ஆ*+ த?, பாிபாகA0ற ஆமா*கைள ேபாிபதி4 அJ த? ஆகிய
உபகாரகைள3 ெச5ய.
உளைத மாயா உரம பிள, : ேநா5 நீ*கத,த ம,ைத உணவாக
இBகபி.தவ ேபால ஆணவமல தி வைமைய வா#ட உதவிய
மாையையேய உBதிெயன ப0றிநிற ஆமா*களி மாைய வ>ைமைய
பிள,. Pரபம8ைடய பிராரதேபாகதி0+ உBைணயாக த,த மாைய
கிர@6சமைலயாகி இ,தைத அதைன3 சிவ+மார ஞான*கதி ேவைல ஏவி
பிள,தைத ேபால, ஞானாசாாிய உபேதச அZதிரதா4 மாையயி வ>ைம
ையபிள,தா எB உ8க. உர - வ>ைம; மா; ஆ.

+0ற ஒழி : மனெமாழிெம5களா4 ெச5யப +0றகளாகிய ெபா5
ெகாைல Aத>ய +0றகைள, க; இ*க இ; திB இைளத ேபால
தவிவனவ0ைற3 ெச5 த+வனவ0ைற3 ெச5யா இதலாகிய +0ற
ைத ெபாிய மனதா4 அக0றி.

நிமலம ஆ*கி : இவைர மலேதா இ,த ஆமாைவ மலமக0றி
தா5ைமெச5. அஃதாவ ப#ைட யி#3 சாைணயி0ேற5 மா%நீ*கப#ட
மணிைய ேபால ஒளிவிட3ெச5 எபதா.

வரம தைன அளி : ேமலானவ0றி0ெக4லா மிக ேமலான சிவபதைத அளி,

ஆவ ைற*+ ம@ ஓ பர : திவாவ ைறயி4 எJ,தளிள ஒப0ற
ஓ பர ெபா. மண0+ ஈற Aைள எப ேபால ஆவ ைற*+ எபதி4
உள '+' ஏழா ேவ0Bைமெபாளி4 வ,த நாகா ேவ0Bைம உ.. இ
உ;மயம*க.

ேதசிக எபத மKஉெமாழி ேதச. ப0Bதலாவ ம0ேறா கைளக இ4ெல
றவாB இBகபி.த4. வா:வா - நிரதிசயான,த ெபவா:வி4 திைளபா
எபதா.
------------------./
$0ெபா 1ைம , தசகாாிய$

பதிப% பாச ெமன பகவர ப%தா னா+
மதிய வ0B பாச பதிெயன வாி8 மாயா
விதிெச? மலேம யா ேமலதா பதி*+* கீழா
கதிமதி யவைத பதா5* கழBவ கதி டாேய.
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இ- : பதி ப% பாச என பகவ - மாணவகேன! இைறவ8 உயிகC பாசA
என ெபாகைள $ றாக3 ெசா4?வ; (அவ0B ) அப% தானா+ மதிய
அ0B - உயிக தாேம எகிற உண3சி நீகி, பாச பதி எனவாி8 - பாசைத3
சா,தேபா பாசமா பதிைய3 சா,தேபா பதியாவாி8, மாயா விதி ெச?
- மாைய யி0க# அ ெச? ஆைணவழிேய ெச4?, மலேம யா $லமலமாகிய ஆணவமா, ேமலதா பதி*+ - அைனதி0+ ேமலதாகிய
பதிெபாC*+, கீ: ஆ - அடகிேய நட*+; (அஙன கீ:ப#
நட*+ேபா) கதி மதி அவைத பதா5 - அைடயபவதாகிய மதி*க பகிற

அவைதக பதாக, கழBவ - ெசா4?ேவ, கதிடா5 - நீ எணிெதளிக
எறவாB.

நிதியெபாக பதி ப% பாச என $ெறப. அப% அறிபவனாகிய
தாேனயா+. அதைன மற, பாச ேதா சா, பாசமா, பதிேயா சா,
பதியா இ*+ இய4பினதாயி8 பாசைத3 சா,தவழி மாைய யி0க#
அ இ#ட ஆைணவழிேய இய+வதா+; மலேமயா5* கிட*+. ேமலாகிய பதி*+
அடகி, அபதி ெபாளி ஆைணயி வண அைடயெபB அவைத
பதா+; அவ0ைற3 ெசா4ேவ ; எணிெதளிக என ஆசாாிய$தி
மாணா*கைனபா* WBவதாக அைம, ள இ3ெச5.

தா எற ஆமாைவ, பாசெமன, பதிெயன வாி8 எற த விள*க பின,

ஆணவ அைட,த ஆமா ஆணவ மா5ம ைற,
காUB கைண ேமனி காUறா ேபால ஞான
தாUைவ அைட,த ஆமாதாUவா5 மைற, ேநய
IUB கைண ேமனி ேபா0றிெயா றாேய நி0+.

என பிவ (46) ெச5ளா? அறியப.
------------------பாசஞான

பிறவியி0 +ட ைகயி0 ெப0றி ேகா4ேபா லாமா
வறிைவயா ணவேம $. யழிதிட* கலாதி ேகாலா5
ெநறிதர3 ெசய> னிB நிைலயிலா ெபா5ெம5 யாக
ெவறிதர நரக ெசா*க ேமவலா0 பாச ஞான.
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இ- : பிறவியி4 +ட ைகயி4 ெப0றி ேகா4 ேபா4 - பிறவி*+ட ைகயி4
ெப0ற ேகாைல ேபால, ஆமா அறிைவ - உயிகளி வியாபக அறிைவ ,
ஆணவேம $. அழிதிட - அநாதிப,தமான ஆணவமல மைற*க, கலாதி ேகாலா5
ெநறிதர - கைல Aதலான தவக ேகா4ேபால3 சிறி அறி@விள*க,த,
வழிகா#ட, ெசய> நிB - விைனேபாக அJ,தி நிB, நிைலயிலா ெபா5

ெம5யாக ெவறிதர - நிைலய0ற ெபா5யான த8 கரண ;வனாதிக ெம5 யாகி
மய*க, நரக ெசா*க ேமவலா4 - ெச5த விைனக# கீடாக நரகைத
ெசா*கைத அைடதலா4 , ( இதைன யறிவ) பாசஞான - பாசஞானமா+
எறவாB.

பிறவி*+டைகயி4 ேகா4 கிைடதா? பயனைடய A.யா தமாBவ
ேபால, ஆணவமல மைறபி0கிட,த ஆமா, கலாதி தவகைள*
ேகா4ேபாலெப0B, விைன ேபாகதJ,தி, ெபா5ைய ெம5யாக எணி மயகி,
நரக ெசா*கைத அைட; இTவண அைடவி*+ அறி@ பாசஞானமா
எப க.

பரமகாணிகனான இைறவ, ஆமா*கைள ஆணவ* கா#.னிB விவி*க,
ஆைடயி அJ*ைக3 சாணியா4 ேபா*+ வணா ேபால மாையைய*கா#.
மலவ>ைய வா#வ; அேபா ஆக,கமலமாகிய மாையயினிB கால நியதி
கைலக ேதாB, அவ0B கலாதவ மான, ஆணவமலைத3 சிறி வில*கி,
ஆமாவி0+ அறிைவ த,, ெசயலா0ற>பைத ெதாிவி*+; அ*
கைலயினிB விதியா தவ ேதாறி அறிைவ உடா*+;
விைதயினிB அராக ேதாறி விைன*கீடாக ேபாகதி க விைப
விைளவி*+; அதனா4 ெசா*க நரககைள ஆமா Hக எபதா. இதைன,

"மாையயி0 கால ேமா நியதி பி கலாதி ேதாB
ஆய அ* கால $றா5 ஆ*கி அளி ேபா*கி*
காயேமா ல+* ெக4லா காலச ைகயிைன பணி
நாயக னாைண யாேல நடதி6 சகைத ெய4லா.

நியதிபி ேதாறி* கம நி3சய பணி நி0+
அயவிலா* கைலபி ேதாறி ஆணவ ஒ*கி3 சிதி
ெசய4;ாி கிாியா சதி ெதாிவி*+6 சிறிேத விைத
உயகைல அதனி4 ேதாறி அறிவிைன உதி*க பU.

வி3ைசயி அராக, ேதாறி விைனவழி ேபாக திக
இ3ைசைய பணி நி0+ ெதாழிலறி வி3ைச $B

ைவ3சேபா தி3சா ஞான* கிாிையA மவி ஆமா
நி3சய ;ட னாகி ெபாைமயி நி0ப னேற "

என3 சிதியாாி4வ பாட4கைள*ெகா ெதளிக.
-------------------பாசஞான எபத ெபய3காரண

ேகவல மலதி 8ைம கிளெராளி கலாதி வ,
ேமவி8 மலேம யாவி ேவ. ெபாகா ணாம0
காவலா5 மைற நிB கா#. ெபா5ெம5 யாக
வாவதா0 சகல மா+ மாயி8 ேகவ ல,தா.
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இ- : ேகவ4 மலதி உைம - ஆமா ஆணவ ெமாறிேல க#
கிடதலா4, கிள ஒளி கலாதி வ, ேமவி8 - விள+கிற ஒளி மயமாகிய கைல
விைத அராக இைவகவ, ெபா,தி8, ஆவி மலேம - ஆமா விக
உள ஆணவேம, ேவ. ெபா காணாம4 - வி;கிறெபாகைள
ஆமா காணாதவண, மைற நிB - அத அறி@ இ3ைச ெசய4கைள
மைற நிைல ெப0B நிB, ெபா5 ெம5யாக* கா#. - ெபா5
ெபாகளைனைத உைமெயன* கா#. நி0+; ஆவ தா4 - ஆதலா4,
சகலமா+ ஆயி8 - இஙன ஆமா பாசஞான ெப0B*
காாியபகிறைமயா4 சகல நிைல ய என* Wறலாமாயி8 உல ேபால
மலதி4 க#  கிடதலா4, ேகவல,தா - ேகவல நிைலயினேதயா
எறவாB.

ேகவலாவைதயி0 கிட*+ ஆமாவி0+ இைறவ +ட8*+*
ேகா4ெகாதா0ேபால* கலாதிகைள* ெகா பி8, அதனா4 அறி@ சிறி
விளகி ேபாக தJ, தலா0 சகலநிைல ேமவி8, ஆமவியாபக மைற,
கிடதலா4 ேகவலேமயா+ எப க.

ஆமா*க ேகவல சகல %த எ அறவைத ப. அவ0B#
ேகவலமாவ ஆமா மலதி0 க# கிட*+ நிைல. சகலமாவ இைறவ

த8 கரண ;வன ேபாககைள* ெகாதேபா எ5 நிைல, %தமாவ
மலகளினிB நீகிய நிைல. இதைன,

"ேகவல சகல %த எB $ றவைத ஆமா
ேம@வ ேகவ ல,த 8ைமெம5 ெபாறிக ெள4லா
காவல ெகாத ேபா சகலனா மலக ெள4லா
ஓவின ேபா %த Aைடய உ0 பவ, ைடேத "

எB சிதியா ெதாிவி*+. இஙனமாக, ஆமா ேகவல நிைலயி0
கிட*கிறேபா கலாதிகளா4 அறி@ விள*க ெப0ற நிைலயி4 ேகவல எபதா?
சகல எபதா? எற ஐய உடாக, அதைன ஒழி*க தி@ளெதணி,
அHபவ@ைரயாக ஆம அறி@ சிறி காாியப.8 ஆணவேம ேமவி நி0ற>
ேகவலநிைலேயயா என ெதளி வி*கிற இதிபா#.
-----------------பஞான

இைய,தி6 சாிைய யாதி* ெகJ,தவ பதக ெபா5யா5*
கய,ெம5 ேவற தாக* கதி*க யிேம லாக
பய,திட4 ப%வி ஞான பா*கினி மலம தாக
@ய,தி6 சா*கி ரதி 8ைமெய Bைரப ேமேலா.
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இ -  : இைய,தி சாிைய ஆதி*+ - ெபா,திய சாிைய Aதலான நா+
சாதனகC*+, எJ,த அபத க - பயனாகவிைள,த அபதAதிகைள,
ெபா5யா5* கய, - நிைலய0றனவாக எணி உவ, ெம5 ேவற ஆக*கதி நிைலத இப இவ0றி ேவறாக உள எB எணி, க உயி ேமலாக
பய,திட4 - ஆரா5, ஆமா உய நிைலயைடய Aய?த4, ப%வி ஞான ப%ஞான; பா* கி - இதைன ஆராயி, நிமலமதாக உய,தி சா*கிர தி
உைம எB - நிமலசா*கிராவைதயி அ8பவ நிைல எB, ேமேலா சிவஞானிக, உைரப - ெசா4?வ எறவாB.

சாிையயாதி*+ எJ,த அபதக : சாிைய கிாிைய ேயாக எற சாதனகளா4
எ5தப பயனாகிய சாேலாக சாமீப சாK பதவிக. இபதவிகC ெச5த
;ணியவிைன க#+ ஈடாக அஃ உளவைர Hகரபவதா5, அ வ0றிய
கால* கீ:ேமலா, தைமயவாக> ெபா5யாகேதாற, அபதவிகளி4
ைவ+கிற கால, விைன*கிடாக3 Pர பமனாதியரா4 ப
ேநகிறைமயி கச,ேபா5, இவ0றினிB ஆமா உய த0+ாிய
ெநறிெயாB இ*க ேவ எெறUகிற ஞான ேதாறி அத0காக
Aய?; அேவ ப%ஞானமா; இதைன நி மலசா*கிர எப ெபாிேயா எப
க.

ப%ஞானதிய4ைப 'காத>னா4 நா பிரம எ8 ஞான க ப% ஞான "
எற சிதிதிவித %க*Wறி, ''ேகாகனத Aத4வா:@ +ல@பதெம4லா
ெவB, ெநறி அBவைக ேமெலா கிழடக" உய ெநறிைய நாட
ைணயாவேத ப%ஞான என விாி* WB.
----------------சிவஞான

ஒதி மல க0றி யிாிைன யைண தபா4
ைவதிட வி3சா ஞான3 ெச5திைய ைவ ஞான
பிதிட மலக ெள4லா ெபய,திட பின ம0B3
சட னி3ைச ேமவி தாிப சிவஞா ன,தா.
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இ-: ஒதி மல அக0றி - ஆணவேதா ஒ ள மாயாமலைத
அகல3ெச5, உயிாிைன அைண - ஆமாைவ தன.*கீ:3 ேசதி, தபா4
ைவதிட - தமிடேம அநவரதA ைவ*கா*க, இ3சா ஞான3 ெச5திைய ைவ
- பேர3ைச பரஞான பரகிாிைய இவ0ைற ஆமாவினிடமாக விளகபணி,
ஞானபி இட - சிவஞானதி4 இைட1.4லாத ப0றி Aதி3சிடாக,
மலக எ4லா ெபய,திட - $லமலA அ நீ*க ;ண*கப#ட மாயாமலA
பாிபாகABத உதவிய கம பAமாகிய $B மலகC வ> +றி ெக#
நீக, பின அ0B - ேவBபா#ண3சியிறி, சட இ3ைச ேமவி செபாளாகிய சிவேதா ைதலதாைர ேபாற ப0றிைன ெபா,தி, தாிப
சிவஞான - இ பேவ சிவஞான மா எறவாB.

ஒதி மல : Aனி,த மலேதா ஒத ஆக,க மாகிய மாயாமல. அக0றி விாிய3ெச5. ''அறிவக0B" எப ேபால* ெகாக.

உயிாிைன அைண : ேநாயினா4 வ,திய +ழ,ைத ேநா5 நீ*க ெப0றகால
அக அளவிலா மகி:3சி0ற தா5 ேபராவேதா +ழ,ைதைய வாாி
அைணபேபால @, கிண0றி4 தவறிவிழ இ,த +ழ,ைதைய எதைண
பேபால@ மலநீ*க ெப0ற ஆமாைவ வாசைன தா*கி திப@ கீ:
ேநா*காவாB எதைண.
தபா4 ைவதிட : த#ச சாபமாகிய பிணிேய தீடா ம4 ச,திரைன த
A.மீ ைவதேபால, மலவ> +றிய ஆமாைவ தபா4 ைவ*க.

இ3சாஞான3 ெச5திைய ைவ : ேகவலதி,த ஆ மா*கC*+ விைன ேபாக
தாழ,த இ3சாஞான* கிாிையகைள அளிதேபால, விைன நீகி மலபாிபாகA0ற
நிைலயி? இைறவ தைனப0றிய இ3ைச ஞான* கிாிையகைள த,தவ.
இதைகய இ3சா ஞான*கிாிையக பேர3ைச, பரஞான, பாகிாிைய எனப.

ஞானபிதிட : யாதாெமா ெபாளிட ைவத ப0B ABகியேதா அ பிதா.
இைறவைனப0றிய ஆைச ABகி பிதாக. இ*கைதேய "பி3சேத0றிேய'' என
மணிவாசகெப,தைக அறிவித4 காக.
மலகெள4லா ெபய,திட : ஒதிமலமக0றி எற ேதா இதனிைட ேவ0Bைம
யாேதாெவனி, மலமக0றி எப மலைத விாிய3ெச5 எபதா; அதாவ
ஆைடயி4 ஏறிய பைடய அJ*ேகா உவம அJ*ைக  உடX#.ய
வணா ேபால, இ*கிற ஆணவமல ேதா மாயா மலைத கா#.
விாிய3ெச5 எப ெபாளாக@ ஈ மலக எ4லா ெபய,திட
எபத0+ பைடய மலA, அ கழி*க* W#டப#ட மாயாமலA,
கழி*கபவதாய கம மலAமாகிய மலக யா@ அக?வ அகல, ஒ+வ
ஒக எப ெபாளாக@ ெகாக.

பின அ0B - ேவற0B. "பினமறநிற ெபமாேன'' எற காக.

சட இ3ைசேமவிதாிப : செபாளாகிய சிவேதா
இைடயறாப0B*ெகா.ப. தா அைச. ேத0ேறகார ;ணதி ெபா
காக.
----------------சதிநிபாத

தி,திய கைண யாேல தி@ $ற தாகி
யி,தி மீச ேநா*+ மிைய,தி Aயிக ேணா*+,
ெதாி,த ;ணியA6 ச0B, ெதாி,திடா தன@ ெமா
விாி,திட வறி@ ேமலா5 விளகின0 பாத மாேம.
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இ- : தி,திய கைணயாேல - ஆமா*கைள உ5வி தளேவ என
வழி*ெகாட அளா4 , தி@ $ற ஆகி - அவ உவா Kப உவ என
$றாகி, இ,தி ஈசேநா*+ - எJ,தCகிற சிவன கைண ேநா*+,
இைய,தி உயிக ேநா*+ - அTவ# பாைவைய ெபா,த இ*கிற
பாிபாகA0ற ஆமா* களி ேநா*கA, ெதாி,த ;ணியA - எ4லா சிவ
ெசய4 எறறியப# இய0றெபB பதி;ணியA, ச0B ெதாி,திடாதன@
ஒ - சிறி அறியபடாத அவ வாயJ,தி நி0+ நிைல ஆகிய இைவக
ஒ, விாி,திட - ஆமாவினிடமாக விள*க ெபற , அறி@ ேமலா5 விளகி சிவஞான எ4லாவ0றி0+ ேமலாக விளகி நி0பி, அ ந0பாதமா - ந4ல
சதிநிபாதமா எறவாB.

கைண , எB மலகமகைள3 சாரா. ஒளி இைள யறியாத ேபால*
கைண அவ0ைற அறியாத. அஙனமாக தி,திய கைணயா4 எ0
பா0கட4 பா0கடலாக இ,தேபா யா*+ பயபடா தி,, பா?*+
பாலக ேவ.யJதிட அைழ* ெகாதேபாேத அவ0+ பயப#டேபால,
கைண இைறவனிட அபினமா5 ஒறியி,த நிைலயினிB தபி
ஆமா*கைள 5வி*க தி@ளெகாடேபா தி,திய கைணயாயி0B.

தி@ $றதாகி : Gல P*+ம அதிP*+ம என $B திேமனிகைள
தாகி. எ+ நிைற,த ெபாளாக இ,த சிவ, ஆமா*கCைடய பாிபாக
நிைல*ேக0ப ஆ# ெகாள $வைக திேமனிகைள தா ஒவேன தாகி.
ஈச ேநா*+ : ஈZவர - ஈச. எ4லாவ0ைற தம*+ உைடைமயாக*
ெகாடவ. அவன கைண ேநா*கA எறவாB.

இைய,தி உயிக : Pாியைன எதிாிய தாமைர மல, கா,தைத எதிாிய
இ; ேபால3 சிவனைள எதிாிய ஆ மா*க. அதாவ தம மல*ேகா
நீகி பாிபாகA0ற உயிக. அவ0றி ேநா*காவ இைறவைனயறி அைட*
கலதான ேவறி4ைலெயB, அைடயத*க ெபா ேவறி4ைலெயB
உைற நி0ற4. ெபாைள* ெகாவா மதி; வி0பா மதி; ஒத இட
அெபாளி விைலயாத4ேபால, தைலவ தைலவி இவைடய ககC ஒத
இட அகவிபமாத4 ேபால சிவேனா*+ சீவேனா*+ ஒத இட
சதிநிபாதமாயி0B.

ெதாி,த ;ணிய : '';ணிய ேம4 ேநா*+வி*+ " எறப. ேமனிைல
எ5விபனவாகிய ;ணியக இ வைகயி4, சிவனலா ெபமானில எB
ெதளி, அவைன உனி3 ெச5யபவதாகிய பதி;ணியேம ஆரா5,
ெத*கப#ட ;ணிய.
ச0B ெதாி,திடாதன@ : இைறவைனேய இைடவி டா ப0றி3 சிேவாக
பாவைனயி4 இபதா4, ஒளி# ;ைத,த க அTெவாளிைய அறியா
ஒளியாயித4 ேபால@, அAத*கட>4 அJ,திய உயி அAதமயமா5
அதைன அறியாத ேபால@ சிறி அறியபடாதன@.
ஒ - ேவBபா#ண3சி ேதாறாதப. ஒ.
விாி,திட : ெபாJ ைண ெச5ய அ; மல,த ேபால ஆமா விள*க ெபற.

அறி@ ேமலா5 விளகி ஆமா*க ஈேடBவத0 காக இைறவனா4
அளி*கெப0ற பேர3ைச Aத>ய $றி4, பரஞான ஏைனயவ0ைற மட*கி தா
ேமலாக விளகின.

ந0பாத ஆ : ந4ல சதிநிபாத ஆ. சதிநிபாத - திவ# சதியி மி*க
E:3சி, அஃதாவ இவைர மல பாிபாகமாத0ெபா# மலதி0+ அHWலமா5
நிB நடாதிய திேராதானச*தி, மல பாிபாக எ5திய வழி, கைண மறமாகிய
அ3ெச5ைக மாறி, கைணெயனப அபராசதிKபேமயா5,
ஆமா*களிட பதித4. பாத சதிநிபாத. ெபயாி ஒ WB; நாைமக ேதச.
பாத E:3சிெயன அ4லா ெபாைள தத> அதனி நீ*+த0+ ந0பாத
எறளியப.. (10)
---------------அ 1 ஆமா%

பாசேவ ரBமா றா*+ பகசாி யாதி நாகா
மாசB ப%ேம லாக ம8மT வாற தாக
ேத%B மU@ மீச னCமT வாற தாக
ேவசB Aயிர தாக விைய,ள ;+, நி0+.
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இ- : பாச ேவ அB*+மாB ஆ*+ பக சாியாதி நாகா4 - பாசகளி ேவைர*
க4?மாB ேம0ெகாள பகிற ேவதாகமகளா0 ெசா4லப#ட சாிைய
Aதலான நா+ சாதனகளா4, மா% அB ப% - +0றகளி>, நீகிய ஆமா
, ேமலாக ம8 - எ4லாவ0றி8 ேமலாக நிைலெபB; அTவாறதாக அTவணமாக, ேத% உB அU@ - அறிெவாளி ெப0ற ஆமா@, ஈச
அC - சிவெபமா8ைடய திவC, அTவா0தாக ேவசB உயிரதாக அTவணமாக உலகி3ைச ெசய4க ஒகிய உயிாி கணதாக, இைய, ெபா,தி, உள ;+, நி0+ - மனதி0 ெபா,தி உடனா நி0+ எறவாB.

சாியாதி நா+ : சாிைய, கிாிைய, ேயாக, ஞான எபன.
இவ0றினில*கணகைள,
"அகடாகார நித வியாபக ச3சிதாந,த பிழபாகிய சிவபிரா, உயிக
ேசாபான Aைறயா8ண, உ5த0 ெபா# Gலமாக@6 P*+மமாக@
அதிP*+மமாக@ $வ.வ ெகாடளி அTவ.வகளி வழிப Aைற
ைம ேவதாகமகளி4 அவனா4 வ+ தளி3 ெச5ய ப#டனவாகலா

அ$வைக வ.-விைவ ப*+வAைற ைமயா ேமப# நிகJ
HUணவிைமயி0 சகள மாகிய Gலவ.வமாதிரைத ெபாெளB
உண,, காயெதாழி மாதிைரயா ஆகமதி விதிதவாB வழிபவ
சாிைய.

அஃ அ.ப# வரவா நிகJ ப*+வவிேசடதா HUண@ைடயரா5, சகள
நி#களமாகிய P*+மவ.வேம ெபா, சகளவ.வ அதைன வழிபத0கிடமாகிய
திேமனி ெயB இTவாBண,, ;றெதாழிலா8 அகெதாழி லா8
விதிதவாேற வழிபவ கிாிைய.

அஃ அ.ப# வரவர நிகJ ப*+வவிேசடதா அதிH#ப @ண@ைடயரா5,
நி#களமாகிய அதிP*+ வ.வேம ெபா, சகளA6 சகளநி#களA அதைன
வழிப த0கிடமாகிய திேமனிெயB இTவா Bண,, அக ெதாழி
மாதிைரயா ஆைட*+ விதிதவாேற வழி பவ ேயாக.

$B இTவாB Aைறேய அ.ப#வரவர நிகJ ப*+வAதி3சியாேன
உளவாBண@ விளகி, அகடா கார நிதவியாபக ச3சிதாந,த பிழேப
ெசாKப, ஏைன3 சகள Aத>ய $B, Gலா,ததிநியாயமாக அதைன உண
த0ெபா# வழிப த0ெபா# ெகாட தி ேமனிெயறிTவா Bண,,
காயெதாழி4 மனெதாழி4 இரடைன ைகவி#, ேக#ட Aத>ய
அறி@ெதாழி மாதிைரயா வழிபவ ஞான''

எB சிவஞான%வாமிக WBவெகா அறிக.

அவ0றா4 மாசBதலாவ, இ,திாிய வயப# இய0 B காயெதாழி4கைள3
சிவபணியாக3ெச5 மனபயி0சி வாயிலா*+த?, காயெதாழி?
மனெதாழி? சிவன தா*கி உலகிய0ப0றி>, ஒழித?, அகெதாழி4 AJ
 அவ8*ேக ஆ*+த?, அறி@ெதாழி4 மாதிரமாக அவைன
வழிபத?மாகிய இைவகளா. இTவண +0ற நீகிய ஆமா*க எ4லா
ஆமா*களி8 ேமலாக நிைல ேபB அைட எபதா.

பினிரட.கC*+, அTவண அJ*+ நீகி ஒளி விள*கெப0ற
மணிேபால, மல நீகி, ஞானவிள*க ெப0ற ஆமா@ திவC ஒறிநிB,
அளாகிய வியாபக  தெசயல0B ேவ0Bேபான உயி வியாபிய மா5
மடகி* கிட*+ வண ெபா,தி, உயி*+யிராக உள;+, மனிய
மனாக3 சிவ விள+ எப கதா.
----------------------தீவிரதர சதிநிபாத$6ேறானிய/!
சதிநிபாத$6ேறானிய/!

அகதி ளக0றி நாலா6 சதிநி பாத A0B
பைகதி Aடைல ேநா*கி பய,தி6 சகைத பா
திைகதி பிறவி ேநா*கி3 ேச,தி6 %0ற க
பைகதி மிவேர ெயன பைதெம5 நகா நி0+.
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இ -  : அக இ அக0றி - மனதிகUள அறியாைமயாகிய இைள
ேபா*கி, நாலா சதி நிபாத உ0B - தீவிரதரமாகிய நாலா சதி நிபாதைத
ெபா,தி, பைகதி உடைல ேநா*கி - பைக ெச5 உடைலபா,
பய,தி சகைதபா - ேம? விைளவிைன உளதா*+ உலகிைன ேநா*கி,
திைகதி பிறவி ேநா*கி - மய*+ பிறவிைய*க, ேச,தி %0ற க தைம3 P:, ள %0றைத* க, இவேர என பைகதி - இவேர எB
இக:3சிேதாற மாBெகாC; பைத ெம5 நகா நி0+ - பைதபைத
உட4 ந+ எறவாB.

உயிைர ப0றிநி0கிற ஆணவதி காாியமாகிய அறி யாைம, கவியாகிய
மனைத*ெகா காாியப த>, உயிாிளான அகதி என* கவி*+
காாியதி0+Aள ஒ0Bைமநயப0றி தப#ட.

நாலா சதிநிபாத : ம,ததர, ம,த, தீவிர, தீவிர தா எற நா4வைக3
சதிநிபாதகளி4 நாலாவதாகிய தீவிரதர சதிநிபாதைத ெபா,தி, இTவண
சதிநி பாத நாகாத4 ஆமா*கCைடய பாிபாக தார தமிய தா4 எக.
தீவிரதர சதிநிபாத உ0ேறாேர உடைல பைக ெயB, உலைக3 சடெமB,

பிறவிைய மயெலB, %0றைத ேப5 Aத>ய அண+க எB அ6சி
ந+வ எபதா.
பைகதி உட4 : மாBபாேட ெச5 உட4. இT @டைல இைறவ அளிய
ஆணவவ>ைய ஒ*கி விைன பிணி தீ, ஆன,த வா:ைவ இT@யி எ5க
எற எதி ேநா*கா4. இT@ட4 வ,த மைகய இ;Bேபாகேம
AதிெயB, அாிசலாIசி, மாைல அணி,, ெபானாைட சாதி, பாிசன
பி; ெச4ல, பாரக பாி*க*ெகா#ட, வாி சின $த வலவதேல பரம%க
எB எண3 ெச5த> பைக*+ உட4 எறளிய.
பய,தி சக : விைனேபாககைள Hக, கழி*க உதவிய உலக.
ேம4விைளைவ யா*க> இகன Wறிய. பயத4 - விைளத4.

திைகதி பிறவி : Aத? A.@ ெதாியாம4, பிரவாக அநாதி ேபால@,
கட0றிைரேபால@ வத> மய*+கிற பிறவி.

ேச,தி%0ற : எதபிறவி*கிையய தா5 எB, த,ைத எB, தார
எB, தனய எB பிறவா Aக@ ேச,தி %0றதா.

இவேர எபதி4 ஏகார இக:3சி*+றி;. அப %வாமிக பவசி
Aதலாேனாைர* கடேபா,

"ெபா5 மாய ெபகட>0 ;லபா நிற
;ணியகா ! தீவிைனகா! திேவ! நீக
இமாய ெபகடைல அாி தி\*(+)
இ4ைலேய கிட,த தா யாேன4 வாேனா
தமாைன தைலமகைன தண லாK
தடகடைல ெதாட,ேதாைர அடக3 ெச5
எமாற ன.ெதாடவா 8ழித கிேற
இைடயிேல ெகEகா இடேற மிேன''

எற ேபால இக:,, அவகேளா உற@ெகாளா பைக*+; ேம? உட4
பைத ந+ எபதா. (12)
----------------சிவேன 

;+திந கறி@ ள ெபா5மல ;றப தாக
அக0றிேப ரறிேவ யா*கி யா+A ெபாக க
ப+திட @ளதினிற பரெபா டாேன யி,நா#
ெசகதவ தாிேத ள திைகப தீப னாசா.
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இ -  : ந+ அறி@ உள ;+தி - நறான ஞானைத உயிகC*+
உடா*கி, ெபா5 மல ;றப ஆக அக0றி - ெபா5ைமயி0 ப0றைவ*+
மலக ேவB ப#டதாக நீ*கி, ேபரறிேவ ஆ*கி - சிவஞான ெசாKபேம தானாக3
ெச5, ஆ+ Aெபாக க ப+திட - ஆகிய பதி ப% பாசெமற
Aெபாகைள க பிாி உணர, உளதி நிற பரெபா தாேன உயிாினிட மாக உணதி உண, நிற பரசிவேம, ஆசா - ஆசாாிய
ஆவ; (அவேன) இ,நா ெசக அவதாி - இேபா உலகி4 ேதாறி,
உளதிைகப தீப - மனமய*ைக தீ மலர.*கீ: ைவப எறவாB.
ந+ அறி@ - நறான ஞான. திெப+ சிவஞான. அறான பாச ப%
ஞானகளினி*கினைமயி இ பிறிதி இைய;நீ*க வ,த விேசடண. ந+ நைம; + ப; ெபய வி+தி.

;+தி - பிறவிைன விைனெய3ச. அைன ஞானக பல ஆணவ
ைண*ெகா அக இடமற3 ெசறி, கிடத>, அைவ அகல, நறான
அறிைவ வ>, ;+தி.

ெபா5 மல: மல நிதியமாயி8, அ அறியாைம வாயிலாக நிைலயிலா
ெபாகவிடதி4 ப0றிைன விைளவி த> ெபா5மலமாயி0B.
;றபதாக அக0றி - உயிைரப0றியிராேத வைமைய வா#.. அக0றிெயப
உபசார. ேபாறி@ - பாஞான.

ஆ+ Aெபாக க : சிவஞான ைகவரெப0ற வக சிவஞான
வாயிலாக3 சிவைத தாிசி*+ ேபா தாிசிபவனாகிய தா8, தைட
காணபத> A ெபாகைள க. க எப அறி தமாதிைர
யB; அறி,, தCவதளி, அHபவிபவைர உண ெபாளா0ற?ைடய.

ப+திட உளதி4 நிற பரெபா தாேன ஆசா : காணத+வன க, க
ஒ*கத+வனவ0ைற ஒ*க, மனதி4 எJ,தளிள பரசிவேம ஆசாாிய.
சிவேன ஆசாாிய எப அ]4களி? ஆகம களி? ம0B
பலவிடகளி? பகரப#ட உைம . சிவேம ஆசாாியனாக எJ,தளி பிறவி
மயைல ேபா*கி ஆ#ெகாC எபதா. (13)
-------------கா7$பகார$ ேவ7 எப#

அ. படல கீற களிதிட ெவாளிைய* க#+*
க. ெபாக ெளாB க.டா வாB ேபால
வி. மலA ன*+ விளகி மறி@ ேமலா5*
ெகா. ெபாக கா#.* ெகாதி. னறி* காணா5. 14

இ -  : அ. படல இB அ+ க#+ ஒளிைய அளிதிட - ெநகிய
கபடலைத* கீறி அTவிட* கU*+ ஒளிைய* ெகா*க, க.
ெபாக ஒB க.டாவாB ேபால - காணத+ ெபாக ஒைற
அ*க காணாத தைம ேபால , உன*+ மலA வி - மாணவகேன! உன*+
மலA நீகி, அறி@ ேமலா5 விளகி (ஆயி8) - ெம56ஞான
அைனதி0+ ேமலா5 விள+மாயி8, ெகா. ெபாக கா#.*
ெகாதி. அறி - நீ ெகாளத*க ெபாகைள* கா#.*ெகாதாலறி,
காணா5 - நீ காணா5 எறவாB.
அ. - ெந+. கபடல நீகி8 ஒளிைய உதவினா? உயி
கUடனி, கடாலறி ெபா ளறியபடாதவாB, மல அகறா?,

சிவஞான ேச, தா?, இைறவ உடனி, கா#.ன4ல நீ சிவைத*
காணா5 எபதா. இ,

'காU கU*+* கா# உளேபா4
காண உளைத* க கா#ட>
அயரா அபி அர கழ4 ெச?ேம '

எற ஆசிாியவசன அறிவித. (14)
------------மலமகலாதவழி கா9: கா;மாறி/ைல எப#

கணிக: படல ேதா0+* கா#.8 காணா ெனாB
கணிக: படல ம0றா0 கா#.ட* காU மாேபா4
உணிக: மைற; மிேன ெயாழி,ததிT @ட? ன*+
திணிய மைற; மB ெதளி,தி ெமாளி மறா.
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இ- : க நிக: படலேதா0+ - கணினிட நிகJ மைற;
ேநாைடயா8*+, கா#.8 - இ மர இவ மக எB கா#.8, ஒB
காணா - ஒைற விேவகி அறியானா; க நிக: படல அ0றா - அTவா
றான கபடலம0றவ, கா#.ட* காUமாேபா4 - கா#ட* காப ேபால, உ
நிக: மைற; இேன ஒழி,த - உேள உள ஆணவமலதா4 விைள,த
மைற; இ*கணேம நீகி0B; இT@ட4 - விைன* கழிவி0காக@ ஆணவ வ>
ஒ*க@ உதவெப0ற இT@ட4, உன*+ திணிய மைற ; அB மாணவகேன! உன*+ வ>யமைற; அB; ெதளி,தி ஒளி அறா ெபாைள;லப ஒளி ேபா4வ அறா எறவாB.

நீ மலதி4 பிாியாத ேபா மைறபா, பிாி,தேபா ஓவியா உத@
இெப0றி எபதா. (15)
----------------$னத6 ஏ#ெமாழிவ#

கா#.னாலறி* காணா ெதBA ேனாக ெச5
நா#.ய ெதைன ெயனினா#டம0 றவ*+* ேகாைல*
W#.ய வழி கா#.* ெகாபவ ேபால மா%
E#.டா தவ*+* கா#ட4 விதிவழி பதிய தறா.
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இ- : Aேனாக - Iவ+ரவமா, கா#.னா4 அறி* காணா எB 'உணதினாலறி உணரா @ள க' எB, ெச5 நா#.ய எைன எனி
- ெச5 ளி4 நிைலெபBதியத காரண எைன என நீ வினா@ைவ யாயி,
நா#ட அ0றவ*+* ேகாைல* W#.ய வழி - பாைவ அ0றவ*+ ேகாைல*
ெகாதா?, கா#.* ெகாபவ ேபால - வழிைய* கா# ஒவ இறி
யைமயாத ேபால, மா% E#.டாதவ*+ - உயிமாசாகிய மல அகலாதா*+ ,
கா#ட4 - பதிைய* கா#ட4, விதி வழி - கமா,தமா; பதிய அறா ஞானா,தமாகாதா எறவாB.

+ட8*+* ெகா4 ெகாதா? வழிகா#வா ஒவ ேவ; அேபால
மலமைற; உைடயவ8*+ பரெபாைள* கா#.8 அவ காணா;
அஙன கா# த4 AைறமB எப க.

விதி வழி; பதி அ அB ஆ: ேவதாகமகளி4 ெசா4லப#ட Aைறகளிப.
தி#ைச Aத>ய கிாிையகைள3 ெச5 கா#.யதா; அவனளாேல அவறா
வண+வ தறா . விதி பதிவழிதாேன! இ ஏ?ேமா எனி, கா#வாாிறி,
எ# ைண*ெகா எ#டாெதாைல ேபாவாைரேபால3 %0றலாக A.
எபதா. (16)
------------------சிவ#வவியா0தி சிதி0பெத0ப9?
சிதி0பெத0ப9?

விதிவழி* கி4ைல ெயB விள+யி* +ள ெதB
பதிநைட பகவ ெதேனா படலேம பட,த க#+*
கதி நைட யிறா5* கா# கத ேபால Eச
மதிநைடயிறா5* கா# ெமB நீ மதிதி டாேய.

17

இ- : பதிநைட - சிவன தைம , விதிவழி*+ இ4ைல எB - கிாிைய
Aைறகளா4 சிதிபதி4ைல ெயB, விள+ உயி*+ உள எB மலநீ*கதா4 விள*க ெப0ற உயிக#ேக உளதாவதா எB, பகவ எேனா
- ெசா4வ எைனேயா எனி, படலேம பட,த க#+ - படல $.ய கU*+,
கதி நைட இறா5 கா# கத ேபால - Pாியனிய4; இ4ைலயாக@
கா# தைமம# கதாத4ேபால, ஈச - சேவZவர, மதி நைட இறா5
கா# எB - மதி*கத*க சிவனிய4; இ4லாம4 காண3 ெச5 உபகாரைத
ம# ெச5 எB, நீ மதி திடா5 - நீ எUக எறவாB.

படல $.ய கU*+3 Pாியன ஒளிதைமயி4ைல யாக@, Pாிய
தெனாளிைய* கா#வேபால, இைறவ பதிஞானமி4லாத உயிகC*+
உணவ; ஆனா4 உயிக உணரா எப க.

பதி நைட - பதியாகிய சிவதினிய4;. விதிவழி - ஆகம ெநறி; எற கமா,த
+ரவகளா0 ெச5யப தீ*ைக Aத>யனவ0றா4, சிவவ வியாதி ேநேர
சிதியா; அைவக ஞானவாயிலாக இ, ஞானைத பய*க பின
விைள எப க. "கிாிையெயன ம@மைவ யா@ ஞானகிைடத0+
வாயி4'' எபைத உ8க.

விள+ உயி - ஞானா,த+ரவரா4 மலநீ*க ெப0B விள+ உயி. இஙன
ெசா4வ ஏ?ேமா எனி, படல $.ய கேபா4வ மல$.ய உயி. அத0+3
சிவைத உண தைம இ4ைல; ஆனா? சிவ உடனிB விைன
ேபாககைள* கா#. நி0+. Aதிநிைலயி4 உைமஞான வாயிலாக தைன
உண சிவ, ெபதநிைலயி4 த8 கரண ;வன ேபாககைள* கா#.நி0+
எபதா. 14
---------------------உடைல விள3ெகன/ ெபா =#மா?
=#மா?

விள*ெகன @டைல மி*ேகா விதிதிட வற தாக*
கிளதிட ெலேனா வானி0 கிளகதி தைனவி ள*ேகா
வளிதி மாத வற னைட,திடா* கேபா லாவி

ெயாளிதி ணி0க ேபாக Aதவி ெமாளிய தறா.
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இ- ! விள*+ என உடைல மி*ேகா விதிதிட - இT @டைல விள*+ எB
ஞானிக ெசா4ல, அறதாக* கிள திட4 எேனா - அஙன ெறன* WBத4
எைனேயா? +பர Wறியளேவ எB மாணா*க ேக#க, வானி4 கிள
கதி தைன - வானமடலதி0 கிள,ெதJகிற Pாியைன, விள*ேகா அளிதி
- இ,த* ைகவிள*ேகா கா#; ஆதவ த அைட,திடா* கேபா4 - Pாியைன
அைடயாத கைணேபால, ஆவி ஒளி - உயிாினிடமாக விறகி0றீ ேபால
மைறய நிB, இ நி0க - ஆணவ வ>ெயா நி0க, ேபாக உதவி ேபாகைத ஊ#; ஒளிய அB ஆ - சிவஞானைத பயவாதா எறவாB.

உட4 மலவிைள நீ*+ விள*+ேபால உத@வ எB ஞானிக ெசா4ல@,
ேதவாி அஙன Wைம*+* காரண எைனேயா எறா*+, Pாியைன*
ைகவிள*கா கா#; அேபால இ,த உடலா சிவைன ெதாிவி*+; அ4லேவ;
ஆதலா4 சிவ உயிாினிடமாக ெவளிபடா நிB, மலேவக இ*க ேபாக
Hக3சியாகிய விள*கைத ம# ெச5; ஞானமாகா எப க. (18)
-----------------

மாைய இைறவ6( சதியாமா?
சதியாமா?

சதியா மாைய ெயன3 சா0றிய ெதைன F4க
;தியா5 மைற; தீ ;ணிய ;+த லா86
சிததா Aலக ெமலா6 ெசனிதி வி*ைக யா8 மதற
சதி3 ெச5தி* கா6ெச4வ மாத லா8.
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இ- : F4க மாைய சதியா என3 சா0றிய எைன - சிவாகமக
மாையைய3 சிவசதிெயB Wறிய எைன எனி, ;தியா5 மைற;தீ மாைய விதியா தவமா5 மலமைறைப ேபா*கி, ;ணிய ;+த லா8 சிவ;ணியதி0 ெச?தலா8, சிததா உலக எ4லா
ெசனிதிவி*ைகயா8 - சி பிரப6 சைத ெய4லா ேதா0Bவிபதா8,

அத தசதி3 ெச5தி*+ ஆ ெச4வ ஆதலா8 - சிவசதியி ப6ச
கிதியகC*+ Aத0காரணமாகிய ெபா ஆதலா8 சதிெயறதா
எறவாB.

மாைய இைறவ8*+ பாி*கிரகசதியா5, Aத4வனி வியாபியமா5,
ெம5ெபாளா5, அவா5 உள. இ ஆமா கைலயா4 மலசதி நீகி
ஞானசதி விளகி8, ;திதவைதப0றி விஷயைத ப+ணரமா#
டாம4 திைக*+மேற; அதைன நீ*+த0+ விைதயா5 மைறைப ேபா*+
தலா8, சிபிரப6சமாகிய உயி கைள விைன Hக3சியி ெபா#
உடெலா W# தலாகிய ெசனனைத3 ெச5விதலா8, Aத4வ ெச5
பைட பாதிக#+ Aத0காரணமாக இதலா8 சதிெயன ப#ட எபதா.

 அபலவாணேதசிக தசகாாிய ;திெயபத0+ ;திதவமா5 எB
ெகாள ?மா. ெச4வ - ெபா. (19)
-----------------உடல மய3மா ெறக?
ெறக?

மய*கி Aடல ெமB மைறவ4ேலா ைரப ெதைன
யிய*கி ேகால தாகி யிைச,தி + ேபால
திய*கி Aடல தாகி3 ேச,ெபா5 ெம5ய தாக
Aய*கி மலம த0றா Aனிைல மய*க மிறா.
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இ -  : உடல மய*கி எB - உட; மய*+ எB, மைற வ4ேலா
உைரப எைன - ைசவதிற அறி,த ஞானிக சா0Bவ எைன , இய*கி
ேகால ஆகி இைச,தி + ேபால - தைன நட ேகா> வழிேய
ெபா, +ட ேபால, திய*கி உடலதாகி3 ேச, - தியக3 ெச5
உடலாகி ஆமாைவ ெபா,தி, ெபா5 ெம5யதாக Aய*கி - ெபா5யான
(நிைலய0ற) பிரப6 சைத ெம5ெயன*ெகா தJவ3ெச5; மல அ0றா4 மல நீகி, Aனிைல மய*க இறா - உடபி0+ Aத4 நிைலயாகிய மய*க
இ4ைலயா எறவாB.

ைகயி4 ேகா>,தா? +ட ேம#ைட பள மாக@ பளைத ேமடாக@
மயகி நட*கிறா. அ ேபால உட4 ெபதா மா*கைள மய*கி நி0கிற.
மலநீகிய Aதா மா*களாயி மய*கா எபதா.

'உடல மய*+' எற ஆகம வா*கியதி ெபா ெள4ைல, மலநீ*கவைரயி4
எப விள*கெப0ற. (20)
-----------------இ#%ம#

ேகாலதி வி3ைச Wர* ெகாத +ேட யாமா
மால கலாதி தனி வ,த மலதா லேறா
ேகால ேபாக, 5*க* ெகாத நைடயா5* கம
தாலதி4 விகார மாகி யைல தலா மய*+ ெமப.
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இ - : ேகாலதி4 இ3ைச Wர* ெகாத +ேட யா - ேகா>4 விபமிக*
ெகாத +ட8ைடய +# தைமேயயா, கலாதி தனி மால வ,த
மலதா4 அேறா - கைல Aதலான தவகளி4 மய+வ
ஆணவமலதால4லவா, ேபாக5*க* ெகாத ேகால. விைனேபாககைள
Hகத0+* கவியா5* ெகா*கெப0ற ேகா4ேபா4வதாகிய உட4, நைடயா5
கமதா4 அதி4 விகாரமாகி - நடத0ெறாழிலா5 கமதா4 பாிணாமப#,
அைலதலா4 - வ,தலா4, மய*+ எப - உட4 ஆ மாைவ மய*+ எப
எறவாB.

+ட த ைக கா4கைள விட* ேகா>டதி4 ப0B* ெகாவா, காரண அவ
+#தைம. அேபா4 கலாதி தவகளி4 ப0B மி*க மலதி
மைறபா4 எபதா.

ைணயாக* ெகா*கெப0ற ேகா4 நைடயா5 பலேவB அ3சகைள விைளவி
மய*+வேபால, விைன* கழிவி0 காக* ெகா*கப#ட உட4 ஆகாமிய ச6சித
விைனக#+* காரணமா5 மய*+ எபதா.
அதி4 விகாரமாகி : ஆகாமிய ச6சித என பாிணாம ப#. (21)
---------------

கலாதித#வகளி
கலாதித#வகளி சாிய/!

இ#டதா4 விள*ைக* ைகயா ெலதி வாக க#+
ெபா#டர ேவ மாேபா0 ெபா,திய மலதி னாேல
ெத#. கலாதி வ, ேசெபா ளைன கா#ட
>#டல பதாத ேபாலா மி,த ெளJ,த ேபா.
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இ-: ெபா,திய மலதினாேல - ெபா,திய மாைய யாகிற மலதாேல, ெத#.
கலாதி வ, ேச ெபா அைன கா#ட4 - ெதளிவி*+ கைல Aதலான
தவக வ, ஆமாேவா ேச,த ெபாகளைனைத கா#ட4,
இ#டதா4 விள*ைக* ைகயா4 எதிவாக க#+ - இளாயிபதா4
விள*ைக* ைகயா4 எபவக கU*+, ெபா தர ேவமாேபா4 - ேவB
ெபாகைள தரேவவ ேபாலா; அ எJ,தேபா - சிவன
சீவனிடமாக ெவளிப#டேபா, இ#டல - அ*கலாதிக இள4ல; பதாத
ேபாலா - ெபாக ேபா4வதா எறவாB.

ெபதகால இேபா>,த கலாதிக, Aதி* கால அ ெவளிப#ட
நிைலயி4 ெபாக ேபா4வ தா எப க. அஃதாவ ெபதகால,
சிறிேத விள*க,த,த தைன அறியாதப. மல மலமா5 நிற கலாதிக,
அ#கால ெபாளா5 ;லப#டன எபதா. இ கலாதிதவ தாிசன
Wறிய.

உட4 கலாதி தவகC*+, இ ஆணவமல தி0+ உவமமா. (22)
---------------உட/ விள3கா எபைத ேவெறா வைகயா விள3வ#

மைறதி மி#ட கறா மனிய விள*+* க#+
நிBதி பதாத ெதாறா5 நி0றலா >#ேடா ெடாறா
யBதி கதிைர* கா#டா தாதலா மய*க மாக
ெவBதி Aட? மிTவா றாெமன விவ மி*ேகா.
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இ- : மைறதி இ# அகறா4 - ெபாகைள ;லபடாதவாB மைற*+
இ# நீகினா4, மனிய விள*+ - ெபா,திய விள*கான, க#+ - கU*+,
நிB தி பதாத ஒறா5 நி0றலா4 - ;லனாக நி0+ ெபாகளி4
ஒறாக இபதா4, இ#ேடா ஒறா5 - தா8 இேளா ஒறாகேவயி,,
அBதி கதிைர* கா#டா - அTவிைளயB*+ ஒளி*க0ைறைய* கா#டா;
ஆதலா4 மய*க ஆக - ஆதலா4 மய*க தவதாக (இ*+) அேபால,
ெவBதி உட? - ஞானிகளா4 ெவB*கபகிற உட?, இTவாறா என இதைமய தா என, மி*ேகா விவ - ேமேலா அதகைவத ப0றிைன
விவ எறவாB.

விள*+ வர இ அக?; இ அக> இைள அக0றிய விள*+ அ+ள
ஏைனய ெபாக ேபால உணரப# இ ேபாலேவ அறியபடாததாக
இ*+; இைள ேயா#.ய தைன கா#டா நி0+; ஆதலா4 விள*+
மய*+வ. அேபால உட? இ நீகிய கால உBைணயாக இ,
இரெவBணரப#டைம யி மய*+வதா எப க. கதி - %ட , (23)
-------------

தடத ெசா?பெமன இய/! இரடாெமன/

இய4ப விரட தாக விய;வ ெரெபா #+
மயல வனி யதி மனிட4 ெபாவ தா+
மயலதி0 சாத >றி யடகற னிய4ப தா+
Aய?A ெபா#+, தத Aைறைமைய ப+3 ெசா4வா.
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இ- : எெபா#+ - உலகி?ள எTவைகப#ட ெபாC*+, இய4ப
இரடதாக இய;வ - இல* கண இர எB ெசா4வ, மயல மய*க,தவதா5, அனியதி மனிட4 ெபாவ ஆ+ - ேவB ெபாளி
னிட அTவில*கண நிைல ெபBத4 ெபாவிய4பா, அய லதி4 சாத4
இறி - ேவெறாறி0 ெசB ப0றா, அடக4 தனிய4ப ஆ+ - உாிய ஒ
ெபாளிேலேய அடகி யிப சிறபிய4பா, Aய? Aெபா#+ தத

Aைறைமைய ப+3 ெசா4வா - Aய0சி*+ பதி ப% பாச எ8 $B
ெபாகC*+ உாிய தத Aைறகைள பிாி3 ெசா4வா எறவாB.

ெபாவிய4ைப தடத எB, சிறபிய4ைப3 ெசாKப எB வடFலா
வழ+வ. உலகி4 உள எ4லா ெபாகCேம, ெபாவிய4;
சிறபிய4;மாகிய இவைகயில*கணAைடயன. ஆத> இபா+பா ப0றி
திாிபதாத இல*கணகைள ெதாிவிபா எபதா. எெபா#+ - இய+வ
நி0பவாகிய எ4லாெபாC* +. Aய? Aெபா - ப%ைவ மலவாதைன
தா*கா எ* கா*கAய? பதிெபாC, நறி மறவாேத பதிைய
அைடயAய? ப%ெபாC, ப%*களா4 நீ*க Aய0சி*கப பாசெபாC
ஆகிய Aெபாகைள . Aய? Aெபா எற அைடெமாழி பாசதி0+3 ெச4
? ேபா ெசயபா# விைனதிாிபாக* ெகாCக; பாச சடமாத>. 24
-------------------த#வ?ப , த#வதாிசன , த#வதி

தவ மைன ேநா*கி தனிதனி3 ெசய4க காட
ெலாதத 8வ மா+ ெமாைறெயா Bணரா தீ
சதிய6 சடேம ெயன தானறி, தித4 கா#சி
நிதிய மB சினா ணீ+த ெலற4 %தி.
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இ-: தவ அைன ேநா*கி தனிதனி* ெசய4க காட4 ஒத த
உவமா+ - மAத4 +.ைல யிறாகிய தவகளைனைத க
அதவகளி ெசய4கைள தனிதனிேய காட4 ஒத தவKபமா+.
ஒைற ஒB உணரா ஈ சதிய சடேம என தா அறி,தித4 கா#சி இதவக ஒைற ஒB அறியா சதியமாக இ அறிவ0ற ெபாேள எB
ஆமா வாகிய தா அறி, ெகாCத4 தவ*கா#சியா, நிதிய மB
சினா நீ+த4 எறா4 %தி - இதவக நிதிய ெபாக அ4ல
சினா#களி4 அழி,தைமயான எறறித4 தவ%தியா எறவாB.

தவகைள, அவ0றி ெசய4கைள தனிதனி யறித4 தவKபமா.
தவ சட எறறித4 தவ தாிசன, தவ -அநிதிய எறறித4
தவ%தி (25)

---------------ஆம?ப

அைனைத, ற,ேதா மி,நா யாவ*+ ேமனா ெமன
நிைனதிட ?யி*+ Kப நீெந நா தாக3
ெசனிதைன நரகினிB, திைளதைன ெதளி, ச0B
Aைனதனி நிைன,த தி4ைல B6ெசய லள ெதேறா.
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இ- : உயி*+ Kப - ஆம Kபமாவ, அைனைத  ற,ேதா - தவ
தா- விககளைனைத நீகி ேனா, நா இ,நா யாவ*+ ேம4 (ஆ) நா இேபா யாவ*+ ேமலாேனா, என நிைனதிட4 - எB எUத லா;
நீ ெநநாளதாக ெசனிதைன - நீ ெநநா#களாக பிற,திற, பிற,
வகிறா5, நரகினிB திைளதைன - ெச5த பாவதி0கீடாக நரகதி4
AJகி*கிட,தா5, (இ, நிைலயினிB) ெதளி, ச0B உைன தனி நிைன,த
இ4ைல - ெதளி, சிறி உைன தனிேய சிசதாக எணி பாதாய4ைல;
உB6ெசய4 - நீ ெபா, ெசய4க அைனைத, அள எB ஓ திவCைடய எB அறிவாயாக எறவாB.

த8கரணாதிகைள3 சட எB, தைன3 சிெதB உணத4 ஆ மKப.
இதைனேய A0Wறியவண விாி விள*கி*WBத4 காக .
த#சிணா$திேதசிக அளிய
தசகாாியதி?,

" ஆசறேவ தனறிவா5 $BAடா5 ேதாBகா4
அKப ஆகறிவ0 Bைன*காட4 ெதாிசனமா''

எனவத4 காக. ''பாசமதகல ஞான ப0ற4'' எப உமாபதி சிவதி
திவா*+, (26)
------------------ஆமதாிசன
ஆமதாிசன

அழி,திட நிைனமைறத வகவி ளிாிய ேமேல
ெயJ,தி மி3ைச $B மிாி,திட நிபா ெலா
ளJ,திட4 கா#சி யா+6 ெசாபன மள ெதேக
ெயJ,தி நிைனவ ட*கி யிைச,ைன த,த ேதாேர.
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இ- : அழி,திட - ெகட, நிைன மைறத - ஆமாவாகிய உைன மைறத , அக
இ இாிய - மனவிளாகிய அறியாைம ெகட , ேமேல - ேம4, எJ,தி இ3ைச
$B - விைளகிற இ3ைசயாதி $B, இாி,திட - நீக, நிபா4 ஒ உ
அJ,திட4 - உனிட இவிைன ஒ நி0க உன*+ நீேய அJ,தியறிவ,
கா#சியா+ - ஆமதாிசன ஆ+; ெசாபன அள எேக எJ,தி நிைன@
அட*கி - இதைகய ெசாபனமான உைன அறியத,த திவ எேக
விைள,த எ8 நிைனைவ அட*கி, இைச, - உேனா ெபா,தி,
உைன த,த ஓ - உைன*கா#.0B எB அHபவிபா எறவாB.

நிைன அழி,திட மைறத அகவி இாிய நீக: இைறவ னாேல உதவெப0ற
அறிவி3ைச ெசய4கC ெகட, சிவ உேனா ஒ விள+கிறேபா, நீ,
தைடயாகிய பாசA ம4ேல; எனால றியத*க பதிம4ேல; அறிபவ நா
என உணத4 ஆம*கா#சியா.

'' ச அச அறிவ ஆமா; தா ச அசமB
நிதனா53 சதச தாகி நிறி மிரட பா?
ஒ உட4 உதி நி4லா உதியா நிறிடா
ைவதி ேதா0ற நா0ற மலாினி வத4 ேபா?''

எற சிதிதிவிததி4, மலாி மண மலேபால உவமாக விளகி
ேதாறாம?, மண எப ஒB இ4ைலெயB ெசா4ல A.யாம?,
அமலாிடதிேலேய அடகி ேதாBவ ேபால, ச அசதாகிய இர .8
ேவறாள ஆமா, சேதா சா, ஈதா அசேதா சா, அசதா
அறியப என விள*க ெபBத4 காக. இTவண உணதேல ஆமதாிசன
மா. அஙன காUகிறேபா, இத0+ உபகாரபகிற அ எேக
விைள,த எற நிைனைவ அட*கியாரா5, பா*க. அ,த நிைலேய

ெசாபனமா, ெசாபன என ெபாபட அளி8, ஆமதாிசன
ெச5தவ8*+* ேகவலெசாபன நிகழாதாக> ஈ* Wறிய Aைறேய சா*கிர
ெசாபனைத, அத0+ேமல8பவ மாகிய மிமலெசாபனைத என அறிக.
(27)
---------------@தி

இ,தி மகம தாக ெவJ,தி நிைனவ ட*கி
ெதாி,தி, தைனயி ழ, திவ ளி3ைச Wர
ெபா,திட லளி னி3ைச Iட %Jதி யா+,
தி,திட வதனி0 ெச5தி ெச5திட ேவ ெம0ேக.
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இ -  : இ,தி - இ*கிற, அக அ ஆக எJ, தி நிைன@ - நா எB
எJகிற நிைனவிைன, அட*கி ெதாி,தி தைன இழ, - சைத அசைத
அறிகிற ஆமாவாகிய தைன இழ,, திவ இ3ைச Wர ெபா,திட4 திவளிகேண ப0Bமி*+ ெபா,க; அளி இ3ைச Iட திவளிகேண ப0B* ெகாடதாகிய இ,நிைல, %Jதியா+ - %Jதி
அவZைத யா; எ0+ - என*+, அதனி4 தி,திட - அ,நிைலயி>, 
திதAற, ெச5தி ெச5திடேவ - சில ெசய4கைள3 ெச5திடேவ
எறவாB.
இ,தி அக : பதிெயா சா, தைன அறிகிற கால உளதாகிற நா
எ8 உண@. அதைன அட*கிய கால அறிகிற தைன
இழ*கிறநிைல ெய5மாக> தைனயிழ, எறளிய.
திவ இ3ைச Wர ெபா,திட4 : இஙன உபக ாித திவளி4 இ3ைச
மிக ெபா,க; எற தாென8 Aைன; அடகி திவைள
A0ப#.த4. இ,த நிைலேய %Jதி எனப. இதி>, ஆமா உய
நிைல எ5தேவமானா4 +நாதனாகிய என*+3 சில தீ#சா* கிாிையகைள3
ெச5யேவ.ய இறியைமயாைமேநாி.

சித பிராண ;ட எ8 $B கவிகCட இதயதானைத அைட,
நி0+ ேகவல %Jதிநிைல. ேபால, %தவிைத ஈ3%ர சாதா*கிய எ8
$B நீகாம4 நீகெப0B, திவைளேய நா.நி0ற> இ
நிமல%Jதியாயி0B. (28)
----------------#ாிய

உலகிைன விள*கா நி0+ Aயகதி ெராளிய தாகி
யிலகிய கண3 ெச5தி விள*கிடா ேபால ஞான
நிலவி Aயிர3 ெச5தி நிBதிடா வேவ யாக*
+லவிட4 ாிய6 %தி ெகாCேம0 சிவம தா+.
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இ- : உலகிைன விள*கா நி0+ உய கதி - சட ெபாகைள விள*+
உய,த Pாிய8ைடய, ஒளிய ஆகி இலகிய க - ஒளியிைன உைடயதாகி
விளகிய கணா ன, அ3ெச5தி விள*கிடாேபால - அஙன விள*கி நி0+
ெச5திைய விள*காதவாBேபால, ஞான நிலவி உயி - அறி@ விள+
ஆமா, அ3ெச5தி நிBதிடா - அஙன அறி ெசயலா4 அறிவியா,
அேவயாக* +லவிட4 - அவாக விள+தேல, ாிய - ாியமா; %தி ெகாC
ேம4 சிவம ஆ+ - இ %த நிைல அைடமாயி சிவமா எறவாB.

Pாிய ஒளிைய ெப0ற க, காUதைலயறி தா8 ஒளிைய3ெச5 கா#டா
தவாBேபால, அறி@விள*க ெப0ற ஆமா அறிேமயறி அறிவி*கா.
ஆனா? சிவேமயாக விள+ தலாேல ாியநிைலயா. ாியநிைலயைட,த
ஆமா சிவேமயா+ எப க.

உலகிைன விள*கா நி0+ உய கதி: அற இைள ேபா*கி, இைவ கட, இைவ
பட, இைவ E, இைவ மா என ெபாகைள ;லப விணி4
விள+ ;ற3Pாிய.

அத ஒளிய தாகி இலகிய க - அ3Pாிய ஒளிைய ெப0B விளகிய க.
கணி0+ ஒளி இய0ைகயாயி8 காUதலறி* கா#டா; அTெவாளி ;ற
ஒளியாகிய Pாிய ஒளி W தலா4 ேதாறிய எபதா.

அ3ெச5தி - அெதாழி4; கா# ெதாழி4, காU கிற க தைன*
காணமா#டா; தன*+* கா#டா5 உணிB ெச? உயிைர
காணமா#டா. அ ேபால தன*+ேவறாகிய தவ தாவிககைள த0ேபா
ததா4 அறிகிற உயி, தைன அறியா; தைன பிேராி*கிற
தைலவைன அறியா. ஆயி8 கேபா4 உயி சடமைமயி கணிட
உயி நி0+மாBேபா லறி உயி*+யிராக உணிB உணவ Aத4வ
னாகலா அவைன உனறிவிகேண காக எபதா. இதைன,

”கா#.ய கேண தைன*காணா கU*+*
கா#டாய உளைத* ககாணா - கா#.ய
உள, தைன*காணா உளதி கணாய
கவ தா உளதி0 கா''

எ8 ெவபாவா4 அறிக.

சித ஒB இதயதி4 நி0க, பிராண ;ட எ8 இகவிகCட W.
ஆமா நாபிதானைத யைட நிைலயாகிய ேகவலாியேபால, ஆமா
%தவிைத ஈ3%ர சாதா*கிய சதி எ8 நா+ நீகாம4 நீகியநிைலயி4,
சிவேதா ஒறியித> பி மல ாிய மாயி0B. இதைனேய 'ாிய %தி
ெகாCேம4 சிவம தா+' எறளிய. ாிய6%தி - நிமல ாிய. (29)
----------------ேமலத6ேகா ஐயமBத/

ஓகிய ஞான, தனி ெலாகேல யறி ேநய,
தா+த0 கி4ைல ெயனி0 றைனயறி, தி#ட திறா
வாகிேய சிவதி ?ைன ைவத மதிய தா+
நீகேலா வ#+ ேநய நிக:திட ேவ ெம0ேக.
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இ -  : ஓகிய ஞான தனி4 ஒகேல அறி - உய, விளகிய ஞானதி4
அடகியிதேலய4லாம4, தா+த0+ ேநய இ4ைல எனி4 - ஞானைத
தா+ த0+ அறியபவதாகிய ேநய எபெதாெபா இ4ைல எB நீ
ெசா4வாயானா4, தைன அறி,தி#ட இறா - ஆமா தைன அறி,த
இறா5 A.; உைன வா கிேய சிவதி4 ைவத மதிய ஆ+ மலதி0கிட,த உைன ெய3 சிவதி0 ேசபித அ,த ஞானமா+;
நீகேலா அ#+ ேநய - அதைனவி# நீ+தேலா தி வC*+ ேஞயமாவ?,
எ0+ நிக:திட ேவ - என*+ அதைன ெதாிவிதளேவ எறவாB.

ஓகிய ஞான: உயிாினிடமாக விள*க ெப0ற சிவ ஞான. ஞானதி4 ஒகேல
ாியா தி தமா; ேஞய ெபா ஒB ேவடா எபாைர மB, ேஞயமி4ைல
ெயனி4, ஞா வாகிய நீ இ4ைலயா; ஆகேவ, ஆம தாிசனAமிறா.
ஞான ெச5த பரம உபகார எைனேயா ெவனி, மலைத3 சா, மலமாயி,த
உைன வாாிெய 3 சிவ திவ.களி4 ேசதேத ஆ. அஙனமாக அ
திவC*+ ேஞய எபெதா ெபாளி4ைல எB அதைன வி# பிாிதேலா
ஏ0ற? அதைன என*+ விாி ைரபாயாக எப க.

அறிகவியாகிய ஞான அறிபவனிடதி4 அறி,தபி ஒக, அவ ேஞய
அJ, தேல அதீதமா எபைத அறிவிதவாB. இதைன பிவ ெச5ளி4
ஓ உவைம கா#. ெதளிவிதC- கிறாக. (30)
--------------இ#%ம#

கிரணம* கதிர தாகா கிளகதி கிரண மாகா
அரண ேபால Eச கைணயா மC ெமாபா
கரணேம ன*க தறா5* கா#.ட @தி*+ ேநய
மரணA மிாிய ெவாறா5 ம8த லதீத மா+.
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இ - : கிரண அ*கதிர ஆகா - கிரணக Pாிய ஆகா, கிள கதி கிரண
ஆகா - விள+கிற Pாிய கிரணக ஆகா, அர - கிரணகC*+* கதி
உைறவிட; அேபால ஈச கைணயா அC ஒபா - அதைன ேபால

ஈச8 அவ கைணயாகிற திவC தA அவ0 றி0+ ஒபா; கரணேம
அ அறா5 உன*+* கா#.ட - அ,த*கரணக அஙன அறாக
உன*+*கா#ட, ேநய உதி*+ - ேநய ேதாB; (அேபா) நீ மரணA இாிய
ஒறா5 ம8த4 - மரண நீக ேநயேதா ஒறாகி நிைலெபBதேல,
அதீதமா+ - ாியாதீதமா எறவாB.

கிரணதி0+ கதி*+ உள ெதாட; +ண+ணி சப,த. அ +ண; ஈச
+ணி. உன*+ உடனா5 ெபாகைள விள*கிய அ,த பாசஞா னக, தா
ஆமா அ4லவா தைல விள*கி*கா#ட உனா4 அறியபெபா ளாகிய சிவ
ேதாB; அதேனா நிதமா5 ஒB தேல ாியாதீதமா. பாசேதா ஒறி
பாசமா5 இ,த ஆமா@*+, கரணக, பாச நீய4ைலெயன உணத, ஆமா
சிவேதா ஒB; அேவ ாியாதீதமா எறவாB. இதைன,

"ஐ;ல ேவடாி அய,தைன வள,ெதன
த Aத4 +@மா5 தவதினி4 உணதவி#
அனிய இைமயி அரகழ4 ெச?ேம''

எ8 ெம5கடா ஆகம ெகா ெதளியலா. இதி4, உணதவி#
எப, 'உன*+ அ அறா5* கா#.ட' எபதனா8, அனியமிைமயி
அர கழ4 ெச? எப, 'உதி*+ ேநய, மரணA இாிய ஒறா5 ம8 த4'
எபதனா8 விள*கெப0றன. (31)
--------------சிவமா=தைம

இக:,தி மல க0றி யிலகிய @யிைர வாகி
மகி:,திட* கைண ேள ைவதத னிய4; ச0B,
திக:,திடா தட*கி நி0ற ெறளி@B சிவேம யா+
நிக:,தி Aவ மாதி நிைலைம மித8# ெசா4வா.
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இ -  : இக:,தி மலமக0றி - இகழப மலைத நீ*கி, இலகிய உயிைர
வாகி - பாிபாகA0ற ஆமாைவ எ, மகி:,திட - நிதியான,ததி4 இ*க,

கைண உேள ைவதத இய4; - திவைள ஆமாவி8ேள ைவதத
இய4பான, ச0B திக:,திடா அட*கி நி0ற4 - சிறி ெவளிபடாதவாB
அட*கி3 சிவதினிட நிைலெபBதேல, ெதளி@B சிவேமயா+ - ெதளி,த சிவமா
தைமயா; நிக:,தி உவ ஆதி நிைலைம - சிவதி னிடமாக நிகJ
சிவKப, சிவதாிசன, சிவேயாக, சிவ ேபாக எற நா+ நிைலைமகைள,
இத8# ெசா4வா - இ+* WBவா எறவாB.

இக:,தி மல : மல சடமா த>, ஞான F4களா ? ஞானியகளா?
இகழப என3 ெசயபா#விைன யா*கி ெபா ெகாக.

இலகிய உயி: ப% பாச ஞானக நீகி3 சிவஞான ெப0B விளகிய உயி.
வாகி - ேச0றி0;ைத,த சிBவைன வாாி எதேபால, மல அள0றினிB
எ. மகி:,திட - வாசைனயாக@ மலக மக தா*காைமயா4
நிதியான,ததி4 எB திைள*க.
கைண உேள ைவ - திவவியாபகதி4 வியா பியமாக ஆமாைவ
ைவ. அதனிய4; ச0B திக:* திடா அட*கி - ஆமாவி +ணக சிறி
ெவளி படாதப. அட*கிநி0ற4; அேவ சிவமா. (39)
---------------சிவ?ப , சிவதாிசன

பிததா ளதி னிற பிாிவி ளகல ஞான
விததா5 நி0+ Eர வி#ட ளி3ைச ேமவ
ைவத Kப மா+ வம# ெசயல தாக
ெவாத கா#சி யா+ Aய சிவ மத0+ தாேன.
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இ- : பிததா5 - மய*+,தைமயதா5, உளதி நிற பிாி@ இ அகல ஆமாவினிடமாக நிற பிாி@ப இளான நீக, ஞான விததா5 நி0+
Eர வி# - ஞானைத அறிபவனா5 நி0+ Eரைத நீகி, அ இ3ைச
ேமவ ைவத - திவளி இ3ைசவழிேய ஆமா ெபா,தைவத, Kப ஆ+
- சிவ Kபமா+; வ அ# ெசயலதாக - தபா4வ ெசய4 அைன

திவளி ெசயேலயாக, ஒத - ஒ விள+வதாகிய, உய சிவ சிவபரெபா, அத0+ தாேன கா#சியா+ - ஆமாவி0 + தாேன தாிசனமா
எறவாB.

படல மைறத க ஒளி அறியாவாBேபால ஆணவ மல பிதா5 மைற
நி0கிற எப, அதனி நீக ஆமா, ஞான விதா5 நி0ப எப, அ,த
Eர ைத வி#3 சிவனளி4 இ3ைச ேமவைவதேத சிவKப ெமப,
எ4லாவ0ைற திவளி ெசயலாக* கா டேல சிவதாிசன எப
ெதாிவி*கெப0றன.

பிாி@ இ : பிாி@ ெச5ய த+ இ. ஆணவ சகசமலமாயி8, ஆமாவி
ேவறா5 வ> ஒகி மைறவ உடா த> பிாி@ இ அகல எB
அளி3ெச5தப..
ஞானவி : ஞானைத அறி,தவ. ஞானதி விைதெயB Wற? ஆ.
ஞானவித தா5 நி0+ Eர எற அறிவா ஒவ உ எகிற அதாவ
நா எகிற Aைன; அ0B எபதா; அளி3ைச ேமவ ைவததாவ
அவனளா4 அவ தாைள அைடய வி;வ தா. ஆகேவ சிவனைள வி;த4
சிவKப; எ4லா சிவ ெசய4 எறறித4 சிவ*கா#சி எபதா. (33)
------------சிவேயாக , சிவேபாக

சதியி ெசய4க ெள4லா, த0சிவ மத8* கிறா
ெயாதிட ?ணவ ளித ?யசிவ ேயாக மா+
பித வாகி3 ச0B பினம த0B த8
ைவயி ேபாக மாக வளதலா ராைம தாேன.
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இ-: சதியி ெசய4கெள4லா - சதியி ெசய4க ளைன, த0சிவ
அத8*+ இறா5 - சிவ*+ இ4ைல யாக, ஒதிட4 உண@ அளித4 ஒதித? ஞானைத ந4+த? ஆகிய இைவயிர, உய சிவ ேயாக
ஆ+ - உய,த சிவேயாக ஆ+; பித ஆகி - சிவைத அறி
ப0றபவெதா ெபாளிைமயி அேவமயமா5, ச0B பினமத0B -

சிறி ேவBபா இறி, த8 ைவ - ஆமாவாகிய தன*+ உயி*
+யிராக ைவ, உயிேபாகமாக வளத4 - உயி*+ அH பவமாக வளதேல,
ஆராைம - உ ெதவி#டாத சிவேபாக மா எறவாB.

தா, ஏ எபன அைசக.

சிவேயாகமாவ சதியி ெசய4களைன சிவ* கிறாகி ஒத?, பரஞான
உபகாரA ஆ. பிேதறி ேவர0B3 சிவைத உயி*+பிராகைவ அHபவிதேல
சிவேபாகமா எப க. ஆராைம - ேபாெமB அைமயாைம. சிவேபாக
எ4ைலய0ற இப நிைலயாக> ஆராைமயாயி0B.

இவைர அரகழ4 ெச4?தலாகிய அHபவ, நிவி காாியா5 த வணமாக3
ெச5தலாக> சிவKபA, பாச ஒவ தணிழலா பதி என3
சிவேதாெடாப3 ெச5தலாகிய சிவதாிசனA, ஏகனாகி இைறபணிநி0றலாகிய
சிவேயாகA, அயரா அபி அரகழ4 ெச4?தலாகிய சிவேபாகA Aைறேய
இ,த இர ெச5#களா? உணதெப0றன. (34)
-------------சிவசீவ3 கல0!

;ர,தி மி3ைச $B ெபா,திய ெறைன ேநா*கி
யிர,ததி ெகேக ெயனி ^,திட வாகி த8#
கர,தி Aைன 1ச காறைல ேபால ெவாறா5
பர,தி ஞான ேஞய ப0Bமா மா@ A0ேற.
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இ- : ;ர,தி இ3ைச $B ெபா,தி - கா*+ இ3ைச Aத4 $B
ஆ0ற4கC அ.ேயைன ெபா,த3 ெச5, அB எைன ேநா*கி - அைற*+
அ.ேயைன அ# பாைவயா4 ேநா*கி, இர,த இ+ எேக - இ+ எேக
யாசித? எB, எனி4 வாகி ஈ,திட - எ8ளி , எைனெய*
ெகாதள, த8 கர,தி உைன - தன*+ேள மைற,தி*+ உைன,
ஈச காறைல ேபால ஒறா5 பர,தி - இைறவ கா4 தைலேபால அந, நியமா5
வியாபி நி0ப; ஞான ேஞய ப0B ஆமா @ உ0B - அறிைவ

அறியபெபாைள ப0றிய அறிவானாகிய ஆமா@ ெபா,தி, பர,தி வியாபி நி0+ எறவாB.

கா4 + தைலெயற இெமாழிக ;ணகி றகால, ளகர தகரகளிைண,
ஓெரJ தானா0ேபால, ஆமா@ சிவA கல,நி0+ எபதா.

ஆணவதி0 கிட,த அ.ேய8*+ இ3ைசயாதிய சதி கைள த,,
ெதாழி0பட3ெச5, கைண*க கா#., ஆமாவாகிய நீ எதைன வி;கிறா5
எB வினாவி, என* +ளி*+ உைன த,, காறைல ேபால*
கல,கி0றைல* கா#.ன; அேபா நீ அறி@, அறிவா8, அறியப
ெபாCமாக இபா5 எறவாB. (35)
---------------ஆசாாிய அ பாைவயா/ அ விைனயகற/

அழிதி மலA யானா யாகிய @ட? ெமனா0
ெசழிதி விைன ெமேக தீதைன ெயனி மா%
ெமாழிதச6 சிதA நாலா6 சதிநி பாத தாசா
விழிதிட ேவற தா+ வி#டவT வைக6 ெசா4வா.
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இ- : அழிதி மலA - வகிற ஆணவA, யானா5 ஆகிய உட? - நா
எ8 உட?, எனா0 ெசழிதி விைன - எனாேல வளகிற
விைன ஆகிய இைவகைள, எேக தீதைன எனி - எேக அக0றினா5
எனி4, நாலா சதி நிபாத - நாலா சதி நிபாதமாகிய தீவிரதர ப*+வ
நிைலயி4, ஆசா விழிதிட - ஆசாாிய மீனடைத ேபால விழிபா*க,
மா% - மலகC, ஒழித ச6சிதA - ஏைனய ச6சித கமகC, ேவறதா+ ேவறா+; அஙன வி#டவைக ெசா4?வா எறவாB.

அழிதி மலA, யா எB விவகாி*+ உட?, ஆமாவா0 ெசழி*க3
ெச5யபகிற விைனகC எேக நீகிைன எனி, தீவிர தர சதிநிபாததி4
ஆசான#பா ைவயா4 நீகெப0ேற எப க. (36)

---------------த#வதியி பய

நிBதி Aடைல* W#. நீ*+த லாேல Aேன
யBததா மலA மிபா யா*கி மகில ெம4லா
ெமாBதலா0 Bபா5 ம0ற3 ச6சித ெமாழித தா+
37

;றதி த வதி %தியி 8டல ேபாேம.

இ- : நிBதி உடைல*W#. நீ*+தலாேல - விைன ேபாக 5*+மள@
நிைலெபBதெப0ற த8கரணாதி கைள3 ேசபி நீ*+தலா4, Aேன
அBததா மலA - Aேன ேவBபதெப0ற $லமலA, இபா5 - இப
மாகி, ஆ*கி அகிலெம4லா ஒBதலா4 பா5 - பைட*கெபBகிற
உலக எ4லாவ0ைற த.த லா4 பமா, ம0ற ச6சித ஒழிததா+ ச6சித விைன ைய ஒழிததா; ;றதி தவதி %தியி - ெவளியி4
உளதாக தவகளி %தியா4, உடல ேபா - உடல அழி எறவாB.

உயிகC*+ உடைல த, மலவ>ைவ நீ*+ தலா4 நீகிய மல இப,
தவதா, உலகமாகவ, ;Bத லா4 பா, ச6சி தவிைனைய
ேபா*கியவாறா. ;ற தவகளி %தியா4 எத இ,த உடல அழி
எப க. (37)
---------------சிவ நிைல

நிறிடா @டற னி நீகிய வாமா* Wடா
ெதாறிடா சிவ8 ட0க ெணாதி பவரா ெரனி0
ெபாறிடா @யிைர தபா0 ;+வா 8ட0+ ேவறா53
ெசறிடா சீவ ெனா நி0+மா ேபால நி0ப.
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இ- : உட4 தனி நிறிடா - உடல தனிதியகா, நீகிய ஆமா Wடா உடைலவி# பிாி,த உயி உடைல ெபா,தா, சிவ ஒறிடா சிவெபமா8 ெபா,தா, உட0க ஒதிபவ ஆ எனி4 - இT @ட0க

ஒ ெபா,பவ யா எB மாணவகேன! நீ வினவி4, ெபாறிடா உயிைர
தபா4 ;+வா - அழியாத ஆமாைவ உடலாகிய தனிட ;+கிற
இைறவ, உட0+ ேவறா5 - இT@டபி0+ ேவறாக, ெசறி டா - ெச4லா;
சீவ ஒ நி0+மாேபால - உயி உட ேபா ஒ நி0+மாBேபால, நி0ப சிவ8 நி0ப எறவாB.

உடேலா சட; தனி நி4லா, உயிேரா சிதசி %த,திரம0ற ஆத>
தானாக3 ெசB உடேலா Wடா. ேபெராளிபிழபாகிய சிவ ேமா
மாயாகாாியA சடAமாகிய உடைல ெபா,தா. ஆகேவ உடேலா ஒ
திபவ யா எனி4, உடபி4 உயிைர;+கிற இைற வேன, உட0+ ேவறாக
நி4லாம4 உடேபா ஒ வாJ கிற உயிைரேபால, தா8 கல, நி0ப
எப க. (38)
----------------கலாதித#வக அர:ைடைமயா
அர:ைடைமயா என/

மலவி ளக0ற வா5த கைலய ெகா* கம
பலAள ததி தீய மைறப பறி ஞான
நிைலள ம.ைம யாக நிறி மேற ெயறா0
கைலAத ?ைடைம யாக* ைக*ெகாள4 வியேபா காணி4.
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இ-: மல இ அக0ற வா5த - ஆணவமல இைள ேபா*க ெபா,தியதான,
கைலய ெகா - கைலெய 8 தவைத* ெகா, கம பலAள விைனபய னாக உளைத, அதி - ஊ#., தீய மைறப பறி . ெக#ட
மலமைறைப வ>ய பறிேபா*கி, ஞான நிைல உள அ.ைமயாக சிவஞானதி4 நிைல ெப0ற ஆமா அ.ைமயா+வண, நிறி அேற
எறா4 - சிவ உதவி நி0+மேற எனி, காணி4 - ஆராமிட, கைல Aத4
உைடைமயாக - கைல Aத>ய தவகைள உைடைம யா*க, ைக*ெகாள4
வியேபா - ெகாCத4 வியபாேமா எறவாB.

ஆணவமலதி4 அJ,திள ஆமா*க#+ அறி@ விள*க சிறிேத உடாக, கலா
தவைத* ெகா, கமகைள _#., அ6ஞான மைறைப அக0றி,

சிவஞான நிைலெப0ற உயிக அ.ைமகளாப., சிவ ெவளிப#
நி0+ம4லவா எனி, கைல Aத4 தவக சிவ8ைடைம
தாேம எக. (39)
------------கட% கமபலைத ஊ7த/

கணினா4. விடய, தைன* கவ,தி மாவி ேபால
நணிய த8வ தாகி நா.ய @யிைர வாகி
பணிய த8வி XJ பல@யி கவ ,த கபா5
நUம ேபாக ெகா ந0பல பதிப னீச.
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இ -  : கணினா4 விடய தைன* கவ,தி ஆவி ேபால - கணாகிய
கவியா4 ெபாகைள அறி ஆமா ைவேபால, ஈச - சவகாணிகனான
சிவெபமா, ந ணிய த8வதாகி நா.ய உயிைர வாகி - விைன*கீடாக அைட
யெப0ற உடபாகி, அதைன ேய தாரகமாக நா.ள உயிைர எ, பணிய
த8வி ஊJ பல உயி கவ, - ெசற ெசற பிறவிகளி4 ேச*கெப0ற ஊ:
விைனக பலவ0ைற உயிகளிடமி, கவ,, நU அேபாக
ெகா - விைனகளா4 வ,தைட அேபாக கைள கழி, ந0பல
பதிப - சிவ;ணியதி கேண ஆ:வ எறவாB.

ஆமா கணாகிய கவிைய*ெகா, விடயகைள அறி த4ேபால, ஈச
உயி*+ த8ைவ* ெகா, விைனகைள ஊ#., ச6சித ஆகாமியகைள
அதனா4 விைளய இ*+ %க*ககைள ேபா*கி, சிவ;ணியதி4
ஆ:வா எப கதா.
நணிய த8 - எத இT@ட4. த8வி0பணிய ஊ: - பழபிறபி4 ெச5த
விைனக. பல எற ஆகாமிய ச6சித ெதா+திகைள. ேபாக ெகா கமேபாகைத ஆமா*க அைடயா தவண தா ெகா; அதாவ நி*கி
எபதா. ந0பல - ந4ல பல; எற சிவ ;ணியகைள.
----------------தாமாவி D*0!

த8வ கைண ேமனி தாU@ மU@ ெமாறா5
நிைனவ கைண தானா5 நி0றலா0 ேபாக மபா5
மனவி ளிாிய ம0ேறா ளம மவி மாயா
விைனயB விைன; சிபா ேமலவ கைண யாேல.
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இ -  : த8வ கைண ேமனி தாU@ அU@ ஒறா5 - கைணேய
திேமனியாக* ெகாட இைறவ8 ஆமா@ ஒறாகி, நிைனவ கைண
தானா5 நி0றலா4 - ப%ேபாதெக# கைணேய நிைனவா5 நி0றலா4, ேபாக
அபா5 - சிவேபாகதிேலேய விபாகி, மன இ இாிய - அ6ஞான அகல,
ம0ேறா உளம மவி - ேவெறா உள ைதெபா,தி, மாயா விைனயB விைன
- மாையயி காாிய மாகிய கமவிைனக அ0ற Gயவிைனகைள, ேமலவ
கைண யாேல - சேவZவர கைணயாேல, ;சிப - ஆமா Hகவ
எறவாB.

ஆமா சிவேதா ஒறி, சிவ ேபாத ெப0B3 சிவ ெதாகைளேய
ெச5ெகா, பதி;ணிய பய கைளேய அ8பவிப எப க.

தாU - சிவ. அU - ஆமா. அகன ஆமா@ சிவA ஒறியநிைலயி4
நிைனெவ4லா சிவகைணயாகிய பதிேபா தேம ஆத> நிைனவ கைண
தானா5 எறளி ய. ேபாக அபா5 : சிவனிட3 ெச?தெபB ைதல
தாைரேபாற இைட1.4லாத அேப Hக3சியா5.

ம0ேறா உள மவி எற ேநாயி0கிட, ழறா ேநா5 நீ*க ெப0றபி
'மBபிறவி எேத' எபேபால மல இளி4 அJ,தி* கிட,தநிைல
நீகியைமயா ேவBள ைத ெபா,தி எற.

கமக யா@ மாைய ஏவாக விைளவன ஆத> பாயாவிைன எற.
அதைகய விைனய0றவிைன ;சித லாவ %த அ8ேபாகைத 5த4.
------------------ஐயமBத#

உ0றவ சிவேன யாக ெவாடட0 சிவன தாக
ெப0றவ ன3ச னாதி பி.பெத மைல@ தீர3
ெசா0றிட ேவ ேஞய, லகிய வாவி யாமா
ந0றி ேமனி யா+ நா.ல காகி யாேம.
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இ-: உ0றவ சிவேனயாக - ஆமாவிடமாக ெபா, தியவ ேபரளானாகிய
சிவேனயாக@, ஒட4 சிவன ஆக - இஙன ;ணியதி0+ ஏ0றதாக
பாிபாக ெப0ற உட4 சிவ8ைடைமேயயாக@, ெப0றவ - ெப0ற சீவ A*த,
அ3சனாதி பி.ப எ - அ3சைன Aத>ய கம கைள3 ெச5யேவ.ய
இறியைமயாைம எேன? மைல@ தீர3 ெசா0றிட ேவ - ஐய நீக
அறிவிதளேவ, ேஞய - அறியபெபாளாகிய சிவ, லகிய ஆவி
ஆமா - விள*க ெப0ற ஆவியாகிய ஆமா, (அ,த ேஞய ெபாC*+) ந4
திேமனியா+ - ந4ல வ.வா+; நா.4 - ஆராமிட, அக அகி ஆ அகA அகிமாகிய ெதாட;ைடய எறவாB.

ஆமா@ சிவ8 அக அகிகளாக இதலா8, சிவ கதா@ உட4
உைடைமமாக இதலா8 சிவ அ3சைன Aத>ய கமகைள இய0ற
ேவ.ய எ0B*+? ஐயேன! இTைவயைத அக0Bக என மாணவ ேவ.*
ெகாடா எபதா. (42)
-------------



உயி - சீட உட/ என/

மாசிலா வாவி யக மனி Aயிரா மீச
னாசிலா ேதக, ேதகி யான ேபால மாண
ேற%லா ேமனி யக, திரெடJ +வி ேமனி
ேயசிலா @யிேர யாகி யிைச,தத காகி யாேம.
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மாசிலா ஆவி அக - மலமாச0ற ஆமாேவ அக; மனி உயி ஈச ஆ அதக நிைல ெப0ற உயி இைறவனா; (இTவண ஆமா@ சிவ8)
ேதக ேதகியான ேபால - உட? உயி ஆனா0ேபால, மாண ேத%லா ேமனி

அக - மாணா*கன சிவஞானபிரகாச ெப0ற ேமனிேய அகமா, திரெடJ
+வி ேமனி - சிவஞானெம4லா திர ஓவானா0 ேபால விள+கிற
+நாத8ைடய ேமனிேய, ஏசிலா உயிேர ஆகி இைச,த - யாரா? எ*காரணA
ப0றி பழி*கபடாத உயிராகி ெபா,தி0B; (ஆதலா4 மாணா*க8 +@)
அக அகி ஆ - அகாகி சப,தAைடயா என அறிவாயாக எறவாB.

சிவ8 சிவ8 உட? உயிமானா0 ேபால, மாணவ8 +@ உட?
உயிமாவ; ஆதலா4 அவக இைய; அகாகி தைம உைடயதா எப.
(43)
---------------

ெவைம0 றர*கி ள*க ேமவிய வர*கி றைம
ெசைமச0 Bேடா சீவ னீசைன3 ேச,ெதா றாகி
தைமய0 ெறாறா5 நி0ற ற+Aத ெலாேற யேறா
வைமய0 றளித ேமனிய ;+, *கா நி0+.
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இ-: ெவைம உ0B அர*+ இள*க ேமவிய - ெவபைத ெபா,திய அர*+
இள*க ெபா,திய, அர*கி தைம ெசைம ச0Bேடா - அர*கின தைம
யாகிய சிவ,த நிற ச0ேற8 உளதாேமா? அேபால, சீவ ஈசைன3ேச,
ஒறாகி தைமய0B ஒறா5 நி0ற4 த+ - ஆமா@ இைறவைன3சா,
ஒறி ஆமேபாத ெக# சிவேபாதமா5 நி0ற4 ெபா,வதா, Aத4 ஒேற
யேறா - சாெபாC சாரபெபாCமாக இர ஒ றி8 த*கAத4
ஒேறய4லவா? ஆதலா4, அைமய0B அளித ேமனிய ;+, - அ,த மலம0ற
கைண*கில* காகிய திேமனி*க ;+,, உ*கா நி0+ - உ*+
எறவாB.

தீயைண,த அர*+ இளகி த தைம ெசைம நீ+வேபால, சிவ8,
சிவபர ெபாைள3 சா, த தைமெக#, சிவேதா ஒறா5நி0ற4
த*கேதயா. இ ெபாCW. ஒ Aதலாயி0றேறா! ஆதலா4 இைறவ
மலம0ற திேமனியாகிய உயி*க#;+, அதைன பாிபாக ப எப
க. அ +ைம - அ,த இ; எற ஆணவைத . (44)

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

அக;ற ெமறி ரடா மறிவைத ெயாழி மாயா3
ெசக;ற மா*கி தைன ெதாிசி3 சிவேனா ெடாற
யிகபர ம0B நி0+ மிப ளதீத மான
%க;ாி கைண ேமனி ெதாJக கா நி0+.
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இ- : அக ;ற எB இரடா அறிவைத ஒழி - அக எB ;ற எB
இரடான ஞானைத நீ*கி, மாயா ெசக ;ற ஆ*கி - மாயாகாாியமான உலைக
ற,, தைன ெதாிசி - சிதாகிய தைன* க, சிவேனா ஒறா5 Aதேலா அனிய மி றி*ேக ஒறா5, இக பர அ0B நி0+ - இைம
மBைம நீகி நி0கிற, இப அதீதமான %க ;ாி கைண ேமனி ெதாJ
க - இபைத*கட, நி0கிற பரம%கைதயC கிற திவளாகிய
திேமனிைய ெதாJ தாிசிேத, உகா நி0+ - மனA+வ எறவாB.

சீவAத, ேவ0Bைமெய4லா ஒழி,, உலக வா தைனய0B, ஆம
தாிசனA6ெச5, சிவேதாெடாறா5 இைமமBைமயி4லாத %காதீதமான
ெப6%கைத த கைணதிேமனிைய தாிசி ெதாJ அந,நியமா5
அ8பவி நி0ப எபதா. க ெதாJ என0 பால ெதாJ க எ
நிற. (45)
----------------

ஆணவ மைட,த வாமா வாணவ மா5ம ைற,
காUB கைண ேமனி காUறா ேபால ஞான
தாUைவ யைட,த வாமா தாUவா5 மைற, ேநய
IUB கைண ேமனி ேபா0றிெயா றாேய நி0+.
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இ- : ஆணவ அைட,த ஆமா ஆணவமா5 மைற, - ஆணவமல அJ,திய
ஆமா தா8 ஆணவமாகேவ மைற,, காUB கைண ேமனி காUறா ேபால கா கிற திவளாகிய திேமனிைய* காணாத ேபால, ஞான தாUைவ
அைட,த ஆமா - ஞானேம வ.வான சிவபர ெபாைள அைட,த ஆமா,

தாUவா5 மைற, - சிவமாக மைற,, ேநய IUB கைண ேமனி ேபா0றி ேஞயமாக* கா#சியளி*+ இைறவன கைணதிேமனிையேய வண
கி*ெகா, ஒறாேய நி0+ - அதேனா ஒBப#ேட நி0ப எறவாB.

"ஆணவேதா டவித மானப. ெம56ஞான
தாUவிேனா டவித6 சாநா எ,நாேளா!''

எ8 தாமான அ.க க ஈ எUத0 +ாிய. ஆமா மலேதா
W.யவழி மலமா, சிவ ேதா W.யவழி3 சிவமா இதலாகிய
இதிற8ைடய னாக>, சிவேதா சா,தவழி3 சிவமாேயநி0ப எப
க. (46)
---------------

தி@ $றி ட, திதிய வண*க ெமாற
அளிய திய4பா ெமைன யைட,தி பவ*கி யானி
கிளக0 றிவ ெதேனா விைய,தி மலதி னிB
பவர0 பத4 பா பாி,திட4 கைண வா:ேவ.
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இ- : தி@ $றிட தி,திய வண*க ஒற அளிய இய4பா - +
>க சகம ஆகிய தி@ $றிட ெச?தெப0ற திதமான வண*க
ெபா,தி அளி3ெச5த இய4பா; எைன அைட,தி பவ*+ யா இ+
இ அக0றிவ எேனா - எைன3 சரெணறைடகிற மாணா*ககC*+
யா இ+ இ ஆகிய மலைத நீ*கியவ எைனேயா? எனி, இைய,
தி மலதினிB - அநாதிேய ெபா,திய ஆணவமலதி னிB, பவர4
பத4 பா - ஆமா*க ப பதைலபா, பாி, கைண வா:@
இட4 - பாி, அ வா:ைவ அளிதலா எறவாB.

+ >க சகம ஆகிய $@விடதி? ெச5ய ப வண*கக சிவமாகிய
தைனேய வ, சாவ இய4பா; ஆயி8 எைனயைட,த ப*+வகC*+,
யா மலமக0Bவ எைன ெயன வினா@ மாணவகேன! ஆ மா*க ப
அவதிைய பா வ,தி அவா:@ வழகியதா எப உணவாயாக
எப க. இட4 - வழக4. கைண வா:@ இட4 என* W#க. (47)

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

அகA ளகி ெயா தகலா லகி தானா
மி+யி ேள 1சனிையதலா0 கைண தானா5
தகி மிபி 8ேள தாிதி ெமாிேய ேபால
ெபாகிய பாச ேபா*கி ;+,தி கைண யாேல.
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இ- : அக உ அகி ஒ தகலா4 அகி தானா - உட?*+
அகியாகிய உயி ஒ த+தலா4 உட? அகியாகிற; இ+ உயிேள
ஈச இையதலா4 - இTவிட உயி*+ளாக பரசிவ ெபா,தலா4,
கைண தானா5 தகி - ஆமா@ கைணேயயாக த+; இபி8ேள
தாிதி எாிேய ேபால - இபி8ேள தகியி*+ ெநைப ேபால,
ெபாகிய பாச ேபா*கி மி*க பாசைத* ெக, கைணயாேல ;+,தி காரண மி4லா* கைணயாேல சிவ ;+ எறவாB.
அக - உB;*க. பைடய ெதா+திேபால* கர சரணாதி அககளி ெதா+தி
உடலாத> அகமாகிய காரணதி ெபய அத W#டமாகிய உட?*காயி0B;
ஆ+ெபய. அக அகியாகிய உயி ஒைறதலா4 உட; அகியாவ
ேபால, ஆமாவி8 ஈச ெபா, வதா4 உயி கைணேய வ.வாகிற.
இபி8 த+ எாி இபி மா%நீ*கி த மயமா*+வ ேபால, சிவ
உயி ;+, மல ேபா*கி* கைணேய வ.வா*+கிற எபதா. (48)
----------------

சீவ $தி3 பரம$தி3 ேவBபா7
ேவBபா7

சீவன3 சிவேனா ெடா ெதளி@B Aதி தைன
பாவினி0 சீவ Aதி பகேம0 பரம Aதி
ேம@வ ெனB ம,F4 விள;மா4 விக0ப ேகணீ
யாவ மிர ெமாேற யாயி8 விக0ப6 ெசா4வா. 48

இ- : சீவ - ஆமா , அ3சிவேனா ஒ ெதளி@B Aதிதைன - சிவேதா
ஒ ெதளி@ட விள+தலா கிய Aதிைய, பாவினி4 - F4களி4, சீவAதி
பகேம4 - சீவ Aதி ெயB WBமாயி, பரமAதி ேம@வ எB அ,F4
விள; - அTவாB சீவAதனான ஆமா பரம Aதிைய ெய5வ எB
ைசவF4க ெசா4?கி றனேவ, விக0ப ேக நீ - அ,த இர.8*+ உள
ேவBபா#ைட நீ ேக#பாயாக, யாவ இர ஒேற ஆயி8 எ4லாவைகயா? இAதிகC ஒேறயானா ?, விக0ப ெசா4வா அவ0B ேவBபா சிறி உ அதைன WBேவா எறவாB.

சிவ8 சிவ8 ஒ*கலதேல Aதி. இதைன3 சிவ AதிெயB F4க
ெசா4?கிறன. அ,த F4கேள பரAதி அைடவ எB WBகிறன.
இவ0றி ேவB பாகைள* ேக#பாயாக எப க. (49)
----------------

Aதி மிேவ யா+ A.@ேவ றி4ைல யா+6
சிதA மிேவ யா+, ெதளி@ேம வி4ைல யா+
பிமி ெறாழிேவ யாேம0 ேபறித0 கி4ைல யா+
ெமாதவிT @ட? மி,நா CBவ மி4ைல யாேம.
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இ-: Aதி இேவயா+ - ஆமா*க அைடய த*க Aதி இேவயா;
A.@ ேவB இ4ைலயா+ - A.@ இேவ; சிதA இேவயா+ .
சிதா,தA இேவ; ெதளி@ ேம4 இ4ைலயா+ - ெதளி@ இதைன* கா#.?
சிற,தெதாறி4ைலயா; பி இB ஒழிேவ யாேம4 - மய*கA இேற
நீ+வாயானா4, ேபB இத0+ இ4ைலயா+ - இதேனா ஒதேபB: இ4ைலயா;
ஒத இT @ட? இ,நா உBவ இ4ைலயாேம - விைன*கிடான இT@ட?
இ,நா#க அைடவதாகிய விைன3ேசடA இ4ைலயா எறவாB.

இ,த Aதிேய சிதா,தAதி. இதி0 சிற,தெதா நிைல எ+ இ4ைல; எB
இ4ைல. இதைனயைட,த உன*+ ஆகாமிய ச6சிதவிைனகC இ4ைல எபதா.
(50)
--------------

ஆதலா >ர ெமாேற யாயி86 சிவ0+ ளைத
1தலா ேமனி யாகி யிைசயி8 கைண ேமனி
நீதியா4 வழிபா0B நிறிட லா8 Aைம
தீதிலா3 சீவ Aதி3 ெசயெலன3 ெச; Fேல.

51

இ -  : ஆதலா4 இர ஒேறயாயி8 - ஆதலா4 இர AதிகC
ஒதைமயனேவ ஆயி8, சிவ0+ உளைத ஈதலா4 - சிவெபமா8*+
மனைத* ெகாத லா4, ேமனியாகி இைசயி8 - உடேலா W.யிபி8,
கைண ேமனி நீதியா4 வழிபா உ0B நிறிடலான. சிவ8ைடய
அ#.ேமனிைய வழிப# நி0பதா? உைம தீ இலா3 சீவ Aதி
ெசயெலன ெச; நா. உைமயான +0றம0ற சீவAதியி ெதாழிலா எB
ஆகம ெசா4? எறவாB.

சித சிவமா*க? அவன ேமனிைய அறி, வழி பத? சிவ Aதியா
எப க. (51)
-------------பரம $தி

பவர மலதி னாேல பAயி ரைன, தபா
மவிட* ெகாண,த Eச வ.வைன தி8*+ Iைச
ெயாவி.0 Bயர மாத ?0றி. மகி:3சி யாத4
தமிைவ யிர நீக ததேல பரம Aதி.

52

இ- : பவர4 மலதினாேல ப உயி அைன - ஆணவதா4
அவதிபகிற உயிக எ4லா, தபா4 மவிட ெகாண,த ஈச வ.@
அைனதி8*+ - தபா0 ெபா,த மலமக0றி உ5ய*ெகாட சிவ
ெபமா8ைடய உவக எ4லாவ0றி0+, Iைச ஒவி.4 யர மாத4 வழிபதைல வி.4 பமாத?, உ0றி. மகி:3சியாத4 - Iைச ெச5தா4
மகி:3சியாத? ஆகிய இவ0ைற, த - த,தளிப; இைவ இர
நீகததேல பரமAதி - இதைகய ப இபக நீக* காதCதேல பரம
Aதியா எறவாB.

சீவ Aத*+ உாிய ப இபக அரIைச A#பத? A#படா
நடத?ேம எப, அ ப இபகC அக?தேல பரAதியா எப
விள*கி0B. (52)
----------------

ஈசேம ெலJ,த வ; மீசனா6 சீவ றேப
ேபசிய தற வறா# பினேம ய0ற வபா
லாைசைய யவென Jபி யம,ததா லவேன யா+
மாசிலா Fேலா மி*+ விதிதலா மதித தாேம.
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இ- : ஈச ேம4 எJ,த அ; ஈசனா - சிவதிட ெச?திய அ; சிவேமயா,
சிவ தேப ேபசிய அB - ஆமவ; எனபடா, அவ தா பினேம

அ0ற அபா4 - அவ திவ.*க விைள,த ேவBபாட0ற அபினாேல,
ஆைசைய அவ எJபி அம,ததா4 - வி பைத அவேன விைளவி
எJ,தளியதா4, அவேன ஆ+ - அ3சிவேனயாவ; மாசிலா Fேலா மலவாதைனய0ற ஆசா ாிய$தி, மி*+ விதிதலா4 மதித ஆேம - மி+தியாக
அளியதா4 எணிய A.பா+ எறவாB.

சிவதிட எJ,த அ; சிவேமயா+, சீவன தாகா; அஙன அபினமாக
விைள,த அபாேல, பதியைப அபதிேய விைளவி, நA எJ,தளிய
தா4, ஆமா @ சிவேனயா. இA.ய Fேலா ெசானதா0 ேபா,த ணிவா
எப க. (53)
-----------------

Aதிைய நாக தாக ெமாழி, தன பரம மா+
Aதிேயா ைட,த தாக ெமாழி,தன ாி4ைல யாறா53
சதிய வவைத தைன3 சா0றின ாி4ைல Aனா
உதம 8ைரதா ேன8 Aணமா Bண, ெகாவா.
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இ -  : Aதிைய நாகதாக ெமாழி,தன - Aதிைய நாகாக3 ெசா4>ன;
பரமமா+ Aதிேயா ஐ,ததாக ெமாழி,தன - பரமAதிேயா ஐ,வைகப
எB அளின; ஆறா5 இ4ைல - இத0+ ேம0ப#ட ஆறாவெதா Aதிநிைல
இ4ைலயா; சதிய அவைத தைன சா0றின இ4ைல - உைமயான
பதவைதகைள தனிேய பக,தன இ4ைல, Aனா உதம
உைரதாேன8 - A0கால எம உதமனாகிய +பர
ெசா4>*கா#.னாேன8, உணமாB உண, ெகாவா ெதளிAைற*கணிB ெதளி, அ8பவிபா எறவாB.

நா+ Aதிக : சாேலாக, சாமீப, சாKப , சா3சிய Aதிக, பரமமா+ Aதி பரAதி. (54)
------------

Aனவ வடF ேனா*கி ெமாழி,தன ேபாத ம0ேறா
பினவ ன,F ேனா*கி ெபயதன சிதி யாக
வனைவ யிர ேநா*கி யைற,தன ;ைடF ம0ேறா
ெசானைவ $B ேநா*கி ெதா+தன னவைத பதா5.
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இ -  : Aனவ - Aத4 ஆசாாியனாகிய ெம5கட ேதவநாயனா, வடF4
ேநா*கி ேபாத ெமாழி,தன - வடெமாழி*கணதா5 ஈசான சிவதி
அவா*காகிய ெரௗரவாகமதிகணதாகிய பாசவிேமாசன படல*க
Pதிரகைள அ#கணா4 ேநா*கி3 சிவஞானேபாத நா அளி3ெச5தா;
பினவ அ,F4 ேநா*கி சிதியாக ெபயதன - பிேனராகிய
அண,திேதவநாயனா சிவ ஞானேபாத Fைல ேநா*காம4ேநா*கி ெதளி,
சிவஞான சிதியாராக* க*கைள ெபயத,தன; ம0ேறா .
ம0றவராகிய உமாபதிேதவநாயனா, அனைவ இர ேநா*கி - அ,F4க
இரைட தைடயிலா ஞானதா4 ஆரா5,, ;ைடF4 அைற,தன - சா;
Fலாகிய சிவ பிரகாசைத அளி3 ெச5தன, ெசானைவ $B ேநா*கி ேம0ெசான அHபவ F4க $ைற ஆ5,, அவைத பதா5 ெதா+தன
- ப நிைலகளாக ெதா+ த,தா எறவாB. (55)
---------------

ெவபா

தசகா ாியைமப த6சா5 வித
திைசயா வ ;ாி,தா ெனB - வைசதீ,த
ேமலா வைற*ேகா Eற பலவாண
மாலா மவின*+ வ,.
இ- : வைச தீ,த ேம4 ஆவ ைற*ேகா EB அபல வாண - +0றம0ற
ேமலாகிய திவாவ ைற*+ ஓ தனி3 சிறபான  அபலவாண ேதசிக
$திக, மாலா வ, மவின*+ - தன திவ.*ேக மாலா53 சீபாதேம கதி
ெயன3 ேச,தவகC*+, ஐபைத,தா5 வித இைசயா - ஐபைத,
எ8 எUைடயதான வி தபாவாக, தசகாாியைத அ ;ாி,தா எB
- தசகாாி யைத அளி3ெச5தா எB WBேவ எறவாB.

வைச தீ,த ஆவ ைற, வைசதீ,த அபலவாண என ஈாிட W#க. EB ேவெறாற0கி4லாத சிற;, மாலா5 - நின4லதி4ைல ெயன தைலவ ஒவ
தைலவி யிட மாலானா0ேபால மாலா5. மவின - பாசைத மவிய
ஆமா*க. அபாசைத ஒவி அள.ைய அைட,தவ*+ தசகாாியைத
யளினா எக.

& அ பலவாணேதசிக தசகாாிய $6றி6B.
$6றி6B.
--------------------சிவமய
2. & தசிணாதி ேதசிக அ ளி(ெச*த தசகாாிய

 வண3க
தி,வட கயிைல தனி0 பரமசிவ னளித
சிவஞான ேபாதAண ந,திAத0 சிற,ேத
வ+ரவ ெவெண5 ந4R ெம5கட ேதவ
வழக#ச, ததியினம3 சிவாயேத சிகனா
இ+ரவ னளிதசிவ பிரகாச ேதச
னில+மைற வனதேகா வன*+ைகயி ?ைற நா#
ெபா,தியவ றிவ.*கீ ழவனேள வ>னா0

ேபா,தளா வைறவா: நம3சிவா யைன;க:வா.

1

இ- : தி, வட கயிைலதனி4 - இல*கணக அைன ைத இய0ைகேய
ெபா,தி தி,திய வடவி#சைத ைடயதாகிய தி*கயிைலயி4, பரமசிவ
அளித சிவஞான ேபாத உண ந,தி Aத4 - பரமசிவ அளித சிவஞான
ேபாதைத* ேக# ெதளி,த திந,திேதவ Aதலாக, சிற,ேத வ +ரவ
ெவெண5ந4R ெம5கடேதவ வழ+ அ#ச,ததியி4 - சிறேபா
வகிற பரமாசாாிய திெவெண5ந4R ெம5கடேதவ சிவாசாாிய வழ
கிய அமர பி4, நம3சிவாயேதசிகனா இ+ரவ அளித சிவபிரகாச ேதச
-  நமசிவாய$திகைள ஞானாசாாிய னாக அளிய சிவபிரகாச ேதசிக
$திக, இல+ மைற வன அ+ ஓ வன*+ைகயி4 உைறநா - விள+
கிற ேவதாரணியதி0+ அகி4 ஒப0ற கா#.?ள +ைகயி4
எJ,தளியி*கிற காைலயி4, அவ திவ.* கீ: ெபா,தி - அவ
திவ.ைய3சா,, அவ அ ஏவ>னா4 ேபா,த ஆவ ைற வா:
நம3சிவாயைன - அவ அளாைணயி வண வ, ஞாேனாபேதச ெப0B
அ ளாைணயிவணேம எJ,தளி திவாவைறயி4 வா: கிற 
நமசிவாய$திகைள, ;க:வா - ேதாதிாிேபா எறவாB.

;க:வா என ெமாழி வண*க Wறேவ Aனி0+ மன வண*கA, பினி0+
காய ெதாழி? ெகாளப#ட தா எறவாB.
தி, வட கயிைல : எ4லா மல*ேகாணிகி தி, த0 ேகவாய
ஞானெவாளிேயா தி,திய கயிைல. வட - ஆ4. வடகயிைல க4லானிழைலைடய கயிைல, ைசவ F4 உண3சிைடயா*+*
கயிைலெயனேவ, க4லா? அதகீ: எJ,தளிள ஞான$திேம
மன*கணி0+* கா#சி வழ+மா த> எக. எைனயைவ ெவளி.
---------------

ெபா+மத ைவகரைன ;க:,கி ேபா0றிெயB
Iரணமா மரனைள ;ண,ேபா0றி ெச5ேத
பகமற3 சதினிதா5 பாம+ட வரவேபா0
பர,திழி,ேத வ,தவ*+ பரஞான வ.வா5
தகியமா னிடேபால தாிதளி ய#a*ைக

தானளி3 சிவஞான ேபாததி ?ைம தனி4
அ+ைரத வவைதப மாரா5,தி கைற,திவ
னைவெயேபா ^ச>ற கா?லேக0 றைலதைவயா.
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இ- : ெபா+மத ஐகரைன ;க:, உகி - மத ெபா+கிற ஐ,
தி*கரகைளைடய விநாயகெப மாைன வாயார ;க:, மனதா4 உகி
ெம5யா4 வணகி, எB Iரணமா அர அைள ;ண, ேபா0றி ெச5 எB நிைறவான சிவெபமா திவ ைள3 ேச, அத ைண*ெகா
வணகி, பகமற - மல நீக, சதினி தா5 - சதிநிபாத உ0B, பா ம+ட அரவ
ேபா4 - இ,த Iமிையேய ம+டமாக@ைடய பா பாகிய ஆதிேசடைனேபால,
பர, இழி,ேத வ,தவ*+ - எ+ பரவி தா:ெவ8, தைமேயா
வ,தவகC*+, பரஞான வ.வா5 - ேமலான ஞான ெசாKபமா5, தகிய மானிட
ேபால தாிதளி - இ+ தகிள மானிட ேபால திேமனி தாகி, அ
தீ*ைக தா அளி - தி வளா4 தீ#ைச ெச5வி என*+ அளி3ெச5த,
சிவஞான ேபாததி உைமதனி4 - சிவஞானேபாத ஆகமதி4 Wற ப#ட
ெம5ெபாளி4, அ+ உைரத அவைத ப ஆரா5, - ெசா4லப#ட
பதவைதகைள ெதளி,, அைற,திவ - ெசா4ேவ; அைவ எேபா4
(எனி) - அஙன WBத4 எேபா? என வினாவி, ஈச4 இறகா4 உல+ ஏ0B
அைலதைவயா - ஈச4 ஒB தனிறகா4 உல கைதேய தாகி
ஆ#.ைவதைதேபா4 ஆ எறவாB

விநாயக*கட@ைள சிவபரெபாைள வணகி, மல பாிபாகA சதிநிபா
தA உ0B, எ+மா5 தா:ெவ8, தைமேயா வ,த ெம5ய.யாக#+,
சிவஞான ெசாKபமா5, மானிடேபால திேமனி தாகி*ெகா தீ*ைக ெச5
அனிய சிவஞானேபாத உைமகளி4 தசகாாியகைள அறிவிேப எபதா.
ெபா+மத ஐகர : அ.யாக#+ இட கைளவைக யி4 ெபாகிவகிற
மதமாகிய கைணையைடய ஐகர எபதா. ஐகர தி*ைகேசர ஐ,
தி*கரகைள ைடயவ. இைவைய, ஐ,ெதாழிலா0றைல அறிவிபன எக,

;க:, உகி : இைறவைனப0றி ;க: த4 மன உ+த?*+ வாயிலா த>
;க:,கி என* காரண காாிய Aைறப.* Wறெப0ற. ;க:, உகி
ேபா0றி ெயபன Aைறேய உைர மன காய இவ0றி ெசய4.
எB Iரணமா அரன : நிதிய பாிIரண வZ வான பரமன.
அைள;ண, எற ‘தாைய*W.' எற திம,திர அ8பவ.

பகமற - மல நீக; எற மலபாிபாக நிைலைய. சதினி தா5 - சதிநிபாத
பர,. மலபாிபாகA, சதிநி பாதA Aபினாக அறி ஒளிவர இ
நீக4ேபால உடனிக:வனவா த> அத* Wறப#டன.
பா ம+ட அரவ ேபா4 - Iமிைய தைல*+ அணியாக உைடய பாைபேபா4.
ஆதிேசடைனேபா4, ேசஷ எ+ பரவி இறகிவத4ேபால, எ+மான அ
நிைலெப0B தா:,வ ஞானி*+, பரஞானவ.வா5 - சிவஞானேம ெசாKபமாக.

மானிடேபால தாிதளி எறைம பரசிவேம இT வண கைண
தி@*ெகா மானிடயா*ைக தாகி* +வாக வ,த எறறிவிதவாB.

இ3ெச5 அைவயட*க Wறிய. சிவேம என +நாதனாக எJ,தளி3
சிவஞானேபாத உைமகைள உபேதசிதளிய; அவ0B தசகாாியகைள
அ.ேய அறிவி*கிேற; அ ஈச4 சிறகா4 உலைக E%வ ேபாலா எப
க.
------------

Aத0க3 சகரேன Aதெலன ெமாழி,திட4கா
A0Bம0றி னவித AெபாC Aெடன4
இத0கைடேவ $றி?யி ாியாெனனதா ?ெடன
ெலழினாகி $றவைத விழிதிடலா ேல0றித
மதி*ைகயினா0 பிரமெமேற வைம,தி மBதிட4ேக
மதிதறிவா* +யி*+யிரா5 மனி நிேற கா#தலா0
பதி*ெகாைம மலாிைம பகயிேர யறிமதா0
பதிபாச, ெதாிதிடேல பாராறி0 பா+றேவ.
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இ Aத4 நா+ விதகளா, சிவஞானேபாத பனி Pதிர*
கைத ெதா+ அ8பவA WBத4 Hத>0B.

இ- : Aத0க ' சகரேன Aத4 ' என ெமாழி, திட4கா - Aத0Pதிரதி
க சகாரகாரணேன Aத4வ என ெமாழி,திதைல பா; A0B அ0றி
அவித AெபாC உ என4 இத0+ அைடேவ - எ4லாவ0ைற
தமிட A0Bெபற3 ெச5கிற அதனா4 'கலபா4 AெபாC உ
எற4' A0Wறிய Aத0Pதிரதி0+ அைடவான இரடா Pதிரதி
கதா; $றி4 யா என ஆ4 உயி உ என4 - $றா Pதிரதி4
யா என எB விவகாிதலா4 அத0+ விஷயமான உயி உெடன
ெதளிதலா; எழி4 நாகி4 $றவைத இழிதிடலா4 ஏ0றித4 மதி*ைக
யினா4 - அழகிய நாகா6Pதிரதி4 $B அவைதகளி4 இழிதலா?
ேமலான இ அவைதகளி4 ஏ0Bதைல மதி தறிதலா?, பிரம எேற வ நா பிரம எேற உணரவகிற பிரமஞானைத, ஐ,தி4 மBதிட4 ேக ஐ,தா Pதிரதி4 மBைர உைம ெதாிவிதைல* ேக# உணவாயாக:
மதி அறிவா*+ உயி*+யிரா5 மனிநிேற கா#தலா4 பதி*+ ஒைம ஆரா5, அறி வா*+ இைறவ உயி*+ உயிராக நிைலெப0B நிB
கா#தலா4 பதிெபாC*+ள ஒறாத4 உைமைய , மலாிைம மலேதா தா ெகாள உாிைம ைய, பக உயிேர அறிமதா4 ஆமா*கேள அறிவதா4, பதி பாச ெதாிதிடேல ஆறி4 பா+ற பா - பதி
ெபா ைள பாசைத ஆரா5,தறிதைல ஆறா Pதிரதி4 அழ+ ெபா,த
பாபாயாக எறவாB.

சகாரகாரணேன Aத0கட@; அவ கலபா4 A ெபாC உெடன அறிக;
யா என எB விவகாித லா4 ஆமா உ; இவைகயான
அ6சவைதகைள எ5 தலா4 நா பிரமமB; உயி*+யிராக ஒறாக நிB
கா# Aத4வ ஒவ உள; அஙன அவ கா#ட உயிக தா
பாசேதா ெபா,தியிதைல அறி; இவ0ைற3 சிவஞானேபாத
AதலாB Pதிரகளா8 Aைறேய ணக எப க.

இவைர Wறப#ட ெபாவதிகாரமா+.

சகரேன Aத4 : உலக உ0பதி திதி நாச உைட ய ஆக>, எவ
சகாரகாரணேனா அவேன மீள@ ;ன0பவ ெச5த0+ உாிய; ஆதலா4
அவேன Aத4 வ எபைத,

“ அவ அவ அஎ8 அைவ $விைனைமயி
ேதா0றிய திதிேய ஒகி மலளதா
அ,த ஆதி எமனா ;லவ ''

எற Aத0Pதிர விள*கி0B எபதா.
A0B அ0றி : யாவ0ைற A0ற3 ெச5 அ தைமதாகிய சிவதி.
A0ற3 ெச5த4 - ஒ*+த4. சி சடA ஆகிய உலகி4 ஒறா ேவறா
உடனா பைண ஓைசைய ேபால@, பழைத கனிைய ேபால@,
அர*ெகா ேசதிய க4ைல ேபால பிாிபிறி  நிB உபகாி*+ Aகதா,
சிவ மாைய கமகைள தனாைணயா0 W#. Hகர3ெச5தலா4 அவிதமா5
பதிெபாC, ப%ெபாC, ஆைணயி0 W#டெபB மாைய கமகC
ஆகிய AெபாC உெடபைத விள*+வ,

" அைவேய தாேன யா5 இ விைனயி4
ேபா*+ வர@ ;ாிய ஆைணயி
நீ*க இறி நி0+ அேற''

எற இரடா6 Pதிர.

$றி4 உயி யா என ஆ4 உ என4: யா இ4ைல எB, எ ட4
எB WBத4 Aதலா யினவ0றா4 உயி உ எB ணித4 $றா
Pதிர* க.

''உள இல எற> என உட4 எ ற>
ஐ;ல ஒ*க அறித> கப.4

உ.விைன யிைமயி உணத உணத>
மாயா இய,திர த8வி8 ஆமா''

எப $றா6Pதிர.

"அ,த*கரண அவ0றி ஒறB அைவ
ச,தித ஆமா3 சகசமல ணரா
அைம3சர ேத5பதி ற6சவ ைதேத”

எப நாகா Pதிர. இதி4, Wாிய மதியிைமயா4 அைம3சகேளாW.
எணி ஆ#சி ெச? அரச ேபால, சகசமலதா4 உணவிறி, கலாதிகளா0
ெபா வைகயா உண@ ெபறி8, சிற;வைகயா உணரமா#டா ைமயி,
உசாைணயாக அ,த*கரணகேளா W.நிB, நனவாதி ஐ,தவைதகC
எ5வ ஆமா எப விள*கெப0Bள. இதி0 Wறப#ட ஐ,தவைதகைள
 ேதசிக$திக இழிதித4 $B எB, ஏ0றித4 மதிபன இர
எB +றிபவக எழி4 நாகி4 $றவைத இழிதிடலா4 ஏ0றி த4
மதி*ைக யினா4' எB அளினாக,

அவைத $றாவன சா*கிர, ெசாபன, %Jதி ெயபன. ஏ0றி த4
மதி*ைகயி4 இவ0ைற ேமலாலவைத யாக மதி*+ ாியA, ாியா தீதA.
இTவிரடா? அறி தமாதிைரயாேல ஆமா நா பிரம எB எU
கிற. அ,த Aைனைப, ஐ,தா Pதிர வ,

''தாத உணவி தமிய
கா,த கட பசாச தைவேய "

எற ப+தியா4 நீ*கி, ஆமாதா8 தைனணரா ஆகேவ உணவா
ஒவ உள ஆத> நீ பிரம ம4ைல எB மBைர*கிற. இதைன 
ேதசிக$திக 'ஐ,தி4 மBதிட4 ேக மதிதறிவா*+ உயி* +யிரா5 மனி
நிேற கா# தலா4' எறCகிறாக.

"உண அசெதனி உணரா திைமயி
இதிற ன4ல சிவச தாெமன
இர வைகயி இைச*+ம 8லேக''

எப ஆJ6Pதிர.

இத க, சிவ அறியபெபாளாகிய அச மறி, எB
அறியபடாெபாளாகிய PனியAமிறி ஒவா0றா அறியபடாைம,
ஒவா0றா அறிய பத? ஆகிற இதிற8ைடயெதப. ஆகேவ ஆமா
ஒேற பதிெயபைத, பாச எB ஆமா*கC*+ உாிைமெயபைத
அறிகிற. ஆதலா4 பதிபாசகைள ெதாிவிபேத ஆ Pதிர*க
எறவாறா.
------------------

ஏ0றவிைவ யிபா? மைண, நிறீ தாகாம
^ த>னா ெமனேதறி யிைச,தறிேவ நாெமேற
பாடேன ெதளிவாகி பாாிய8 பைகெபாC
பாராம லறிவாத4 பாேரழி4 Kபமதா,
ேத0Bெம#. Aெபா#+ $றறி@ ேமாதி
ேத,திடேவ திேமனி ெதளிவளி மலகா#.3
சா0றியி மாமாவி 8ைமதைன* கா#.யபி
றளராம லைடடத >ல*கணA6 சா0றி.
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இ -  : ஏ0ற இைவ இபா? அைண, நிB ஈ ஆகாம4 ஈத> நா
எனேதறி - ெபா,திய பதி பாசA மாகிய இைவகைள இபா? ெபா,தி
நிB பினிற பாசமாகாம4 Aனிற பதிெபாைள3 சா, பதியாத >
நா ஆமா என ெதளி,, அறிேவ நா எB பா உடேன ெதளிவாகி ஆமாவாகிய ஞான ெசாKபி ெயன* க ெதளி,, பாாிய8 பைகெபாC
பாரா மT - பிரமA பைகயாகிய மலA பாராம4, அறிவாத4 ஏழி4 பா - அறிேவ
சிவமாதைல ஏழா Pதிர அறி, ெகா; Kபமதா - இேவ ஆம Kபமா;
ேத0B எ# . - கலகிய தைமைய ெதளிவி*+ எ#டா Pதி ர,
Aெபா#+ $றறி@ ஓதி- சகல, பிரளயாகல வி6ஞானாகல எ8

$வ*+ +வா5 நிB A னிB உ நிB உண உபேதச
ஞானக $ ைற ெசா4>யளி, ேத,திடேவ திேமனி ெதளி@ அளி கைடேதBத0காக திேமனி ெதளிைவ அ ளி3ெச5, மலகா#. மைறபாகிய மலைத காண3 ெச5, சா0றியி ஆமாவி உைமதைன*
கா#.ய பி - ெசா4லபகிற ஆமா*களி நிதியைத கா#.ய பி,
தளராம4 அைடத4 இல*கணA சா0றி - தள3சியி றி*ேக இைறவைன
அைடத0+ாிய உபாய இல* கணகைள உைர எறவாB.
நா ஈ ஆகாம4 ஈ அ> எனேதறி - நா இ வாகாம4 (பாசமாகாம4) சிவ
ஆத> எB ெதளி,. ஈ அ> - இவாக> எபத மKஉ. நா அறிேவ
ெய B - நா சடெபாளB சிேதயா என ெதளி,. பாாிய - தா+பவ.
பைகெபா : ஆம வியாபகைத மைற நி0பன வாகிய மலமாதிய
ெபாக. இTவண பாசைத பாரா, நீ அறிவா5 நிB அறிதேல
ஆமKபமா; எற மைல3சிைய3 சா,தேபா தா பள அறிய பத4
ேபால, பதிைய3 சா,தேபா தா அறிபவனாகிய நீ, தைட அறியப
எறவாறா.

"யாைவ Pனிய செததி ஆக>
சேத அறியா அசதில தறியா
இதிற அறி@ள இரடலா ஆமா''

எப ஏழா Pதிர.

உணரபவன யாைவ Pனியமாத>, சதாகிய சிவ அசதாகிய பாசைத
அறி, அ8பவியா; அச தாகிய பாச அறிவி4லாத சட; ஆதலா4
சிவைதயறி, அ8பவியா. ஆகேவ பாசைத3 சா, பாசமா, சிவைத3
சா, சிவமா இ*+ சதசதாத> அ சிவைத3 சா,தவழி ஆமாவாகிய
தைனயறிமாத> அறிவா த4 பா ஏழி4 Kப அதா' எறளினாக.

ஆமா*க ஒமலAைடயா, இமலAைடயா AமலAைடயா என
Aதிறபவ. அவகC*+ இைற வ ெச5 உபேதசA பாிபாகதி0+ ஏ0ப
Aதிறப. அதைனேய 'Aெபா#+ அறறி@ ஓதி' எறளிய.

ேத,திடேவ திேமனி ெதளிவளி : கைணெகா அஙன உபேதசி
தகால ேம?, திேமனிைய* கா#. ெதளி@ பிற*க3ெச5. 'திேமனி
ெதளி@ அளி என ெபாபட* Wறியைமயா4, அறி@வாக வி6ஞானா கல*+
உ நிB உண த?, பிரளயாகல*+ க Uத? கட*கைறகா#.
AனிB உணத ?, சகல*+ மாைன*கா#. மாைன பி.பேபால*
+ வாக எJ,தளி வ,, அவக நிைல*+ இறகிவ, ைகெகா
G*+த? ெகாளப.

மலகா#.: இவைர மல அJ,தியி,த ஆமா மலைதயறியாதி*க,
ஆமா@*+ ஞானவர* கா#.யபி தைடைய ணமா த>
அதைனகா#.ய உபகார இைற வ ெச5தேதயா எப க.

ஆமாவி உைமதைன* கா#.யபி : ஆமா இ திறனறி@ள, பதியாேய
யி*+ பபின எற உ ைமகைள ெதாிவிதபி. அைடத4 இல*கண சிவன. ேசத0+ உாிய சாதனகளாகிய சாிைய ஆதிகளி இல* கண, இ, .

" ஐ;ல ேவடாி அய,தைன வள,ெதன
தAத4 +@மா5 தவதினி4 உணதவி#
அனிய இைமயி அரகழ4 ெச?ேம"

எற எ#டா Pதிர* க.

ேவடகளா0 கவரப#ட அரச+மார, அவகைள ேபாலேவ ஆனா0ேபால
ஐ;ல* W#ட அகப#ட நீ உ தைகைம மற, ;ல மயமானா5; உ த+தி
இப.ப#ட எB சிவ ஆசா $தமாக எJ,தளிவ, உணத, A.யி4
தீபி.தா ேபால பரபர,, ;ற3Pழைல உதறி தளி, அைடத0+ாிய இட
ேவறிைமயா4 தைரையயைட  அBகயி bச4 ேபால தைலவ திவ.ைய

யைடய ப0Bடாக அப0B அந,நியமா, தைமயி நிைலெபற, ஆமா
திவ.*க அைண. ஆத> இT@ைம கைளேய சா0றியி மாமாவி4
உைமதைன* கா#.யபி தளராம லைடத4 இல*கணA சா0றி'
எறளியதா. (4)
-----------------

ப0றவதி ல#கா#சி பக,திடவ கவாகி
பரஞான விெபனேவ பணியற? பாாிேத
ெசா0றவி Wடாேத ?பாயவழி தைனயளா0
ெசா4>ேயாக தா0W#.3 %திெச5த ெலாபதிலா
A0றவதி4 KபகA, ெதாிசனA கா#.யபி
$:கியிட விெபாழி*க Aைனயி4லா வாேபால*
க0றமல பணியாக* கதிமல காணாதா0
கதிAனி னி ேபால* காபதி4 ேயாகமதா.
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இ -  : ப0ற - அஙன திவ.யி0ப0றி நி0க, அதி4 அ#கா#சி பக,திட - அ,த
எ#டா Pதிரதி4 அ ளா4 ஆமதாிசனைத அளி3ெச5ய, அ+ அ வாகி திவளி0சா, திவேள வ.வா5, பரஞான இ; எனேவ பணியற?
பாாி - பரஞானேம இப பயப எB ஆமாவாகிய தா ெச5
விைனகைள ஒழிதைல அளி3ெச5, ெசா0ற இ Wடாேத4 - ெசா4>ய இT@
ேதச ஆமா@*+3 சிதியா ெதாழியி, உபாய வழிதைன அளா4 ெசா4> சாதனகைள* கைணயா4 உபேதசி, ேயாகதா4 W#. - ேயாக வாயிலாக
ஞானைத3 ேச, %தி ெச5த4 - ஆம%தி ெச5த4, ஒபதி4 ஆ - ஒப
தா Pதிரதி4 ஆ; உ0ற அதி4 KபகA தாிசனA கா#.ய பி - ெபா,திய
அ3Pதிரதி4 சிவKப சிவதாி சன இரைட உணதிய பிற+, $:கியிட
இ; ஒழி*க Aைனயி4லா வா ேபால* க0B - வியாபக வியாய மா5
அடகியி*க இப,கிேறா எற எணA நீக Aபி4லாத
ஆகாயேபால எ4லாவ0ைற எ4ைல யிறி உண,, அமல பணியாக*கதி
- சிவ3ெசயலாகேவ சி,தி, கதிA இேபால - Pாிய A இ காண
படாத ேபால, மல காணா ஆ - இைறவ A மல அறியபடாதா

இT@ைமைய, பதி4 கா - பதா6 Pதிரதி4 அறிவாயாக; ேயாக அதா அேவ சிவேயாக மா எறவாB.

''அவேன தாேன ஆகிய அ,ெநறி
ஏகனாகி இைறபணி நி0க
மலமாைய தெனா வ4விைன இேற”
எப பதா Pதிர.

இதைனேய ம ேதசிக$திக, ஆமா இைறவ ேனா ஏகனாகி நி0கிற
நிைலயி4, வாசனாமல நீக த ெசயல0B எ4லாவ0ைற சிவ3ெசயலாக*
க, மலமாதி கைள* காணா, சிவ3ேசாதிையேய க.ப எB
அளி3ெச5தாக, இேவ சிவேயாகமா. (5)
----------------

கா#.ேய சிவா8பவ காணாைம கா#டாம0
ககதிேபா ெல+மா5* கல,திபா5 நிறிடேவ
_#.ேய தைனெயB ெமாறிர மி4லாம
R ேபாக Aயி*கறேவ ளப. ளெத4லா
$#.ேய ெகா.வ Aனிேற யானைவதா
Aனாமா* கவி ேபா ெமாழி,திப ெதா றதனி
^# விைன பய8Bவ ெரளிதாக ேவ8
மீராறி $B@ ேமதிய; ெச5திடேல.
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இ -  : சிவா8பவ கா#.ேய - சிவா8பவ ஆமாவி0+ ;லப வண
கா#., காணா ைம கா#டாம4 - அதைன அறியாத மலைத* காபியாம4, ச
கதிேபா4 எ+மா5* கல, - கைண Pாியைன ேபால எ+ கல,,
இபா5 நிறிட - இபவ.ேவயா5 நி0க, தைன ஊ#.ேய - சிவமாகிய தைன
அ8பவி*க3 ெச5, எB - எைற*+, ஒB இர இ4லாம4 ஒறா ேவறா  இ4லாம4, ஊ ேபாக உயி*+ அறேவ உளப. உள
ெத4லா ஊ#. - உடைல ேபாகைத இனி3ேசட இ4ைலயாப.
அைவகC*ெகB வைரயB*கப#ட எ4லா வ0ைற Hகவி, Aனிேற
ெகா.வ - ஆசா $தியாக AெனJ,தளி ஆ#ெகாவ; பெதா

றதனி4 - பதிெனாரா Pதிரதி4, A ஆமா கவி ேபா ெமாழி,தி Aனிய ஆமா சிவா8பவைத Hக  கவிேபா?; ஈராறி - பனிரடா
Pதிரதி4, ஈ# விைனபய எளிதாக உBவேர8 - தா தா ஈ#.ய
விைனபயகைள எளிைமயாக அைடவராயி8, $ B@ ஏதி - +>க
சகமெமற $B உவகைள வழிப#, அ; ெச5திட4 - பதி
பUதைலப0றி, ெமாழி,தி எறவாB.

கா#.ேய : சிவா8பவ கா#.ேய; சிவா8பவமாகிய ேஞயைத அறிய3ெச5
எபதா. காணா ைம கா#டாம4 : அTவ8பவைத அறியA.யா தப.
தநி0+ ைம* +ழ; ேபாறதாகிய மலைத* கா#டாதப.; எற ஆமா
சிவைன3 சா, சிவாHபவ HககிறெபாJ காபானாகிய தைன,
தைடைய உணமாக>; அஙன உண,த கால வாசைனயா4,
மலைத3சார விைழமாக> கைண*கடலாகிய சிவ, சிவா8பவ கா#.
காணாத ைமைய* கா#டாதாயி0B.

ககதிேபா4 எ+மா5* கல, இபா5 நிறிட எப, கெணாளி
கதிெராளி ேபால எ+மா5* கல,; க கதிெராளிேய தெனாளியாக ெபB
த4ேபால ஆமா சிவான,தேம தனான,தமாக திைளநி0க.

தைன ஊ#.: நிதிய %த,திரனாகிய நிமல, எB %த,திரமி4லாத
ஆமா*கC*+ தைன Hகர3ெச5தா லறி ஆமா*க தானாக Hகர
மா#டா ஆைகயினாேல, தைன அ8பவி*க3ெச5.

ஒறிரமி4லாம4 - ஒறாயி*+, தைம, Hக வா8 Hகரப
ெபாCமாகிய இரடாயி*+, தைம  இ4லாதப. (Hகவி) உயி*+
ஊ ேபாக அறேவ ஊ#. என ெபா காக, ஊ - த8. ேபாக - ந4விைன
தீவிைன பயனாகிய இபபக. உயி*+ அற - ஆ மா*கC*+3
ேசடமி4ைலயாப. நீக. உளப. - நியதி தவதினாேல
வைரயB*கப#டப.. உள எ4லா - ஆகாமியA ச6சி தAமாக உள
எ4லாவ0ைற. ஊ# .ேய AனிB ெகா.வ - Hகவி பாிபாக
நிைல*ேக0ப எJ,தளியி, ஆ#ெகாவ. ஆனைவ தா A - அதைகய

தைலவனாகிய இைறவ8*+ A;. ஆமா கவி ேபா - கவிையேபா?
Hகவானாகிய ஆமா Hகெபாளாகிய சிவதினிட மட+ தலா4
ச*கைரைய3 %ைவ*+ நாேபால3 சிவான,தைத Hக கவி யளவின தா5
அைம. அத0+ ஞா வ இ*கா எபதா. இ*கைத,

" காU கU*+* கா# உள ேபா4
காண உளைத* க கா#ட>
அயரா அபி அரகழ4 ெச?ேம''

எ8 பதிெனாரா Pதிர பக.
ஈ# விைனபய உBவ எளிதாகேவ8 : இகன பல பிறவிகளி4
ஈ#டெப0ற விைனயி பயகைள மிக எளிதாக அைடவாராயி8 மீ# வாசைன
வ, தா*கி விைனபயைன வ> தா*காதவாB எபதா.

ஈராறி $B@ ஏதி அ; ெச5திட4 ஆ: "ெசமல ேநாறா'' எ8
பனிரடா Pதிரதி4 Wறியப. + >க சகமமாகிய $B
வ.வதிட வழிப# அ; ெச5தலா எறவாB. (6)
---------------த#வ?ப , த#வதாிசன , த#வதி,
த#வதி, ஆம?ப , ஆமதாிசன , ஆமதி.
ஆமதி.

பாசவ. ேவப+பி லறிவேவ Kபகமா
பா*கிலதி ெலாெசய? மறநி0ற ெறாிசனமா,
ேத%ள நா மிதிலைண,ேதா Aனாளி >,நா#
aடாேத நி0றல %தியதா, ேத,திநீ
யாசறேவ தனறிவா5 $BAடா5 ேதாBகா
லKப மாகறிவ0 Bைன*காட ெறாிசன மா
ஏசறேவ கா#.யைத ெயேபா மிகா#ேட
யிக:,தி,ேதா மி,நாC ெமனவJ,த4 %தியேத.
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இ -  : பாசவ.@ - தவவ.வகைள, ப+பி4 அறி வேவ Kபகமா ப+தறித>4 அறிவாக விள+வேத தவ Kபமா; பா*கி4 - ஆராயி4, அதி4 -

அத வக ளி4, ஒ ெசய? அறநி0ற4 தாிசனமா - ெசயெலாBமி4 லா
நி0ற4 தவதாிசனமா+; ேத%ள நா - ஞான ெசாKபி யாகிய நா, Aனாளி4
இதி4 அைண,ேதா - ெபதகால இதி4 ெபா,தியி,ேதா எB, இ,நா கலாதிகளா4 விள*க ெப0ற இ,நாளி4, தீடாேத நி0றல - தவ
கைள3சாரா நி0றேல, %தியதா - தவ%தியா: நீ ேத,தி - மாணவகேன! நீ
நகறிவாயாக; ஆசறேவ தனறி வா5 - +0ற நீக3 சிவஞான ெப0B,
$BAடா5 - ஆமா@ இைறவ8 தைடமாகிய $B உெபா ளா5,
ேதாBகா4 - ேதாB ெபாJ, அ Kப - அ ஆமKபமா; ஆ+
அறிவ0B - அTவிட அறி@ அடகி, உைன காட4 தாிசனமா ஆமாவாகிய உைன யறித4 ஆமதாிசனமா : இ,நாC இக:,தி,ேதா இ, நாகாB இக:,தி,ேதா, ஏசறேவ கா#.யைத - +0ற மற* கா#.ய
ஞானைத, எேபா இ கா#ேட என எெபாJ இதைன அறிவிதC
எB, அJ,த4 %தி யேத - அJ,தி அறித4 ஆம%தியா எறவாB.

இ3ெச5 தவKப Aத4 ஆம%திவைர ஆB அவைதகளி இய4பிைன
ெதாிவி*கிற. பாச காாிய மாகிய தவகைள தனிதனிேய பிாிதறிதேல
தவ Kப; அதவகைள3 சடெமறறி, அவ0றி ெசய4 தமா#
நிகழாதப. நி0ப தவதாிசன; இதவ தாவிககேளா Aனா
W.யி,ேதா, இ,நா இதைன திேடா எறித4 தவ%தியா;
ஞான தா4 பதி ப% பாச $ைற உணத4 ஆமKபமா; தைன உணத4
ஆமதாிசனமா; தைன தன*+ எ ேபா கா#ெடB அJ,தி இத4
ஆம%தியா எப க.
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--------------சிவ?ப , சிவதாிசன , சிவேயாக , சிவேபாக .

திாிவிதமா மறி@தனி0 ேற, திர கீழிடேவ
ேத%ளதா5 ேமலவா5 நி0பேவ சிவKப
வமித8* கதிபதியா5 வா#.ம4 Aண4கா#ட4
வா:சதி ெயனேதாற* கா#. நி0ற4 கா#சியதா
ெபாவிலதி0 பணியறேவ யிெபாக ;*கJ,த
ெபா56ஞான காணாைம கா#. நி0ற4 சிவேயாக

கவிள ெகா நிB கா#.ேய காபேபா0
கAயி ேபாகெம4லா க நி0ற4 ேபாகமேத.
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இ- : திாிவிதமா அறி@தனி4 - $வைகயான ஞான தி4, ேத, இர
கீழிடேவ - ஆரா5, இவைக ஞானகC கீ:ேபாக, ேமல வா5 நி0பேவ
சிவKப - ேமலான ஞானமா5 நி0பேத சிவKபமா; வ இத8*+ அதிபதியா5 ைகவரெபBகிற இ,நிைல*+ தைலவனாகி, மல வா#. - மலவைமைய*
ெக, மல உண4 கா# ட4 - மலநாசைத3 ெச5வ, வா:சதிெயன
ேதாற* கா#. நி0ற4 - வா:கிற திவேளெயன விளக* கா பி
நி0றேல, கா#சியதா - சிவதாிசனமா; ெபா5ஞான காணாைம - பாச ப%
ஞானகைள மீள@ காணாைமெபா#, ெபாவி4 அதி4 - ஒப0ற
அதிவளிடதிேலேய, பணி யறேவ - ெசயலற, இ; ஒக ;*+ அJ,த கா#.
நி0ற4 - இபA ஒக அTவிப ;*+ அJ,தி அ8பவி* +ப.
அறிவி நி0ற4, சிவேயாக - சிவேயாகமா; உள கவி ெகா நிB
கா#.ேய காபேபா4 - ஆமா கணாகிய கவிைய இடமா*ெகா
ேவறாக நிB கU*+* கா#. உடனா5 நிB காபேபால, க
உயிேபாக எலா - இைடவிடா சிவேபாகதJ,தியி* + உயிகC*+
ேபாகமா+ சிவா8பவ அைனைத, க நி0ற4 - சிவA உடனா5 நிB
க ஆமாவினிட மாக விளகி நி0ற4, ேபாகமேத - சிவேபாகமா எறவாB.

திாிவி தமா அறி@ - பாசஞான, ப%ஞான, பரஞான எற $விதமான ஞான,
பரஞான6 ேச,தவழி ஏைன யிர இ:ப#டன; ஆம வியாபகைத
மைறபன என அறியப த> அைவயிர கிழிட எறதா.

ேத%ள தா5 ேமல வா5 நி0ப எற பரஞானைத; ேதேசாமயமா5, ேமலான
தா5 நி0ப அேவயாத>. இகன பரஞான ேசதேல சிவKபமா.
வ இத8*+ அதிபதியா5 - சிவKபமா+ இ,த அவ ைத*+ தைலவனாகி
எப; இவ8*ேகா மலவா#. உண4 கா#டலாகிய மலபாிபாகA, அதைன
ெபBவிபதாகிய சதிநிபாதமாகிய சதிெயன ேதாற* கா#. நி0ற?
ைகவமாத>, அேவ சிவ*கா#சியாகிய சிவதாிசன மா எற.

அ நிகJ அவைத ெசயலற? இப தJ த? பாசஞான
ப%ஞானகைள திப ெபா,தாைம  சிவனிடேம இைடவிடா
ெபா,த? ஆக>, அேவ சிவேயாகமா.

காUகU*+ உடனா5 நிB காU உயிைர ேபால, சிவேபாகதினிB
உண உயி*+ உடனா5நிB சிவேபாகைத உணர3ெச5த> உயி
சிவமாகேவ நிB ேபாகைத Hக த4 சிவேபாகமா எறவாB.
------------------

ேதசான ஞாதிேவ திேமனி யாசாேன ெசபியவி
பதவைத ெதளி,தனயா னிைவதனி
மாசான $றவைத மவிய கவியதா
மலெமேக மலமி*கி னீ*கAமி4 மலமறியா
வாசாம ேகாசரநீ வ,தாெல னவைதயி8
வழகவிைல னதC ேமாகிவாி4 வாயா
ேபசா5ேம ைல,தி0+ பிாிவிைம பிாிவ@
பிாியா5 நீ யறியா5 நா மா*கியதி0 ேபராதா4.
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இ-: ேதசான ஞாதிேவ திேமனி ஆசாேன - ஞான ெவாளிமயமான அறிபவேன
திேமனிெகா எJ,தளி வ,த ஆசாாிய$திேய! ெசபிய இபதவைத
யா ெதளி,தன - ேதவாீ அளி3ெச5த இ,த பதவைத கைள அ.ேய
ெதளி,ேத; இைவதனி - இபத வைத, மாசான $றவைத மவிய
கவியதா மல எேக - +0ற ெபா,தியதான $றவைதகைள ஆமா
மவியத0+ ஏவாகிய மல எேக? மல இ*கி நீ*கA இ4 - மல
இ*+மாயி அதினிB E இ4ைல யா, மல அறியா வாசாமேகாசர நீ
வ,தா4 - மலவாதைனேய அ0ற மனதி0+ வா*கி0+ எ#டாதவேர! ேதவாீ
எJ,தளினா4, எ அவைதயி8 உனதC வழகவிைல (எனி) - என
கீழான நிைலயி8 ேதவாீைடய திவைள வழகவி4ைலயாயி, ஓகிவாி4
வாயா - அ.ேயனிட அTவ சிற, வமாயி8 ெபா,தாதா, ஆதலா4,
ேமைல,தி0+ - ேமலான தான ஆம%தி Aத4 சிவேபாக வைரள ஐ,த0+,
பிாிவிைம ேபசா5 - பிாியா எB W.யி*+ Aைறைமகைள
ெதாிவிதவாயாக எB மாணவக ஆசாாிய$திையபா வினாவ, ஆசா

ாிய அளி3ெச5வா; பிாிவ@ பிாியா5 - பிாிதா? பிாியா5, நா ஆ*கியதி4
ேபரா நீ அறியா5 - நா அளிய AைறயினிB சிறி ெபயரா அதைன நீ
அறிவாயாக எறவாB.

இ3ெச5 பதவைதகைள உண,த மாணா*க, ஆசாாியைன ேநா*கி,
தவKப தவ தாிசன தவ %தி வைரள கீ: அவைதகைள நீகி,
மதியாலவைதக ளாகிற ஆமKப ஆம தாிசனகைள* க இ*கிற
அ.ேய ேமலவைதகளாகிய ஆம%தி Aத4 சிவேபாக வைர ஐ,தி?
நிைலநி0+ உபாயைத உணதி ய என ேவ.*ெகாள; ஆசிாிய நா
உைரத உப ேதசவழிேய நிறாயானா4 நீ சிறி பிாியா5 ெபயராயா5 அறிக என
உபேதசிதவாB. வாி8 எற உைம விகா ரதா4 ெதா*க.
---------------

இப.யி ெபா ெப0றா ாிைமேய பரAதி
ெய5திவ சாதிேதா ர,தியேத ெய5திவ
AெபாC வியாபகேம A0B, தராதரமா
AெபாC நிதியேம $.க கதிேபால
ெவாபிேவ வியாபகA A#;றபா, ேதசிக*+
ெமாபிேவ திேமனி ெயாழியா$ றவைதயி8,
தபினேப பதAதி யைட,தைடவ ராசானா0
றரணியின0 +லதிலவ தாிவிைன3 சமபிற,ேத.
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இ-: இப. இெபா ெப0றா - இTவண உபேதசெபாைள
ெப0றவக சதிேயா நிவாணமாக, இைமேய பரAதி எ5வ - இைமயிேல
சிவசா3சிய Aதி ேசவ; சாதிேதா - அஙனமறி உபேதசவழியி4 நிB
சாதைன ெச5தவக, அ,தியேத - விைன3ேசடகைள Hக, உட4 E:,த
கால, எ5திவ - E#.ைன எ5 வ, AெபாC வியாபகேம - பதி ப%
பாச எற A ெபாகC வியாபக ெபாகேளயா, A0B தராதர மா ஆயி8 இவ0B AJ ேவBபாடா, A ெபாC நிதியேம - அ,த
AெபாகC நிதிய ெபாகேளயா; $. க கதிேபால ஒ; இேவ
- இ$B ெபாகC*+ மைறதி*கிற இC கU Pாிய8
ஒபா, வியாபகA உ ;ற; ஆ ேதசிக*+ ஒ; இேவ - வியாபக

ஞானைத உC ;ற; உைடய எ ேதசிக$தி*+ இ*க ஒ;வ தா;
திேமனி ஒழியா $றவைதயி8 தபின ேப - உட4 நீகெபறாத Aத
$றவைதயி8 நிற ஆ மா*க, பதAதி அைட, - சாமீபாதி
பதAதிகைள ெப0B, தரணியி4 ந0+லதி4 அவதாி ஆசானா4 விைன3 சம
பிற, அைடவ - Iமியி4 மீ# ந0+லதி4 ேதாறி ஆசாாியனளா4
இவிைன ஒ;ெப0B பரAதி அைடவ எறவாB.

ஞானேதசிகனா4 அளெப0B3 சிவேபாகதJ,திேய இபவக உடேன
பரAதி எ5வ; சாதிேதா இBதியி4 எ5வ. AெபாகC நிதியமா
வியா பகமா, இC*+ கU*+ கதி*+ ஒபா இ பி8,
இவ0B தராதர உ. இவ0ைற உண, ெதளி,த உC;ற; சிவஞான
மயமானேதசிக$தி*+ இ*க3 சமதமா. தவ பமாதிய $றவைதகளி
? திேமனி அழியா; ஆகேவ அதினிB சாிையயாதி கைள3 ெச5ேதா
எ5வ பதAதிேயயா. அஙன பத Aதி அைட,, மீள@ Iமியி4
;ன0பவி ஆசாாிய ஞாேனாபேதசதா4 இவிைனெயா; மலபாிபாகA
ெப0 B பாAதி அைடவ எப க. பதி ப% பாசக Aைறேய கதி,
கU, இC ேபா4வன எப Aனேர விள*கெப0ற.

$றவைதயி8 தபின ேப எற, $றவைத களி>, அவ0ைற
அறி,த ேபக அவ0ைற ப. யாக*ெகா ேமேல ஏறேவ.யி*க
அ,நிைலயிேலேய நிB த;வாகளாயி எப விள*கி நிற. விைன3 சம
பிற, எபத0ேக0ப பரAதிைய என3 ெசயப ெபா
வவிைர*கப#ட. (10)
-----------------

தனறிைவ ப0றாத தேபாதனரா6 சதியக
டாமறேவ _ேபாக, தா*காம0 பரஞான
வ,ெநறியி4 வJவாம லவனிவைர நீகாம
லநாதிேய ேநயதா லா*கி* ெகாவ,த
வி,ெநறிேய கதிய த8வாக வி;0ேற
ெய,நாC6 சிவா8பவ ெம5தியிேக யி,திவ
ெனறிைய* ைகவி#ேட தனிப, 5பெரனி0
ேசாதியா5 நி4லாேய0 Bெனறிேபா காதறிேய.
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இ -  : த அறிைவ ப0றாத தேபாதனரா சதிய க - ஆமேபாதைத3 சாராத
சிவேயாகியராகிய உைம ஞானிக, தா அறேவ - த0ேபாத ெக#டைமயா4,
ஊ ேபாக தா*காம4 - விைன Hக3சி*காக வா5த இT@ட? இதைன*
கவியாக*ேகா Hகர இ*+ ேபாககC மாகிய இரடா?
பாதி*கபடாம4, பரஞான அ,ெநறியி4 வJவாம4 - சிவஞானமாகிற உய,த அ,த
ெநறியி>, சிறி நJவாதப., அவ இவைர நீகாம4 - கணாநிதி யாகிய
சீபரேம%ர இவகைள தகைணயா4 பிறியாம4, அநாதிேய ேநயதா4 ஆ*கி அநாதி நிதிய சப,தமான திவ.ப0றா4 விைள,, உ*ெகா வ,த
இ,ெநறிேய கதி - உவாகிய இ,த சிவா8பவ ெநறிையேய எணி, அ த8வாக
இ;0B - சிவ அேள தம திேமனியாக* ெகா இ;0B, எ,நாC
சிவா8பவ எ5தி இேக இ,திவ - எேபா இைடவிடாத சிவா8பவைத
ெப0B இேக எJ,தளியிப; ெனறிைய ைகவி# தனிப 5ப
எனி - தா ெபா,த0+ாிய சிவ ேபாக ெநறிையவி# ஆமேபாகைத
ய8பவிபா எனி4 மாணவகேன! நீ ஞான ெவாளிமயமா5 நி4லாவி., ெனறி
ேபாகா அறி - மலவாதைனயா4 இவைரள ெக#ட ெநறி மாறா அறிவாயாக
எறவாB.
த அறி@ - ஆமேபாத. தேபாதன - இயமாதிகளி4 நிB மலபாிபாகதி0காக
Aய? சிவேயாகியக. தா அற - த0ேபாத ெகட.
அவ இவைர நீகாம4 : பரேம%வர இதைகய சிவ ஞானியைர எB த
கைணயா4 நீகா ஆத> இஙன Wறிய.

அநாதிேய ேநயதா4 ஆ*கி: ஆமா@ சிவ8 அநாதிேய ேநசAைடயராயி8
ஆணவதைட ஆமாவி0 +ள ேநயைத மைற நிற; அதைன நீ*கேவ
ஆமா ேநயதி4 ஆ:வதாயி0B எபதா.
அ - திவ. திவேள உடலாக*ெகா சிவா8 பவதி4 திைள*+
எபதா. ெனறி - 8கிற ெநறி; விைனெதாைக. ெனறி - தீெநறி;
ப; ெதாைக. (11)
----------------

அறா> கீழி,தா ரைகய# ேபாததி
னலமலைத நீ*கிதா னரகழேல ெச?ெமB
மிேறக ேனயாகி யிைறபணியா* கி4ைலெயB
மிைடவிடா தபினாலாகழேல ெச?ெமB,
தறாளி ேனய தமி0 WடெலB6 சா0றிய
தாெனாேற @யிேபாக6 சாராேத யிர.னி?
ெபாறாேத தனிப ;சி*+ெம8, ;தியினா0
ெபாறறிவி லவேனய மி*கேக ;தியேற.
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இ -  : அB ஆ> கீ: இ,தா அைக ய ேபாததி - அB க4லா4
அ.யி கீ: எJ,தளியி,த த#சிணா$திேதசிகைடய தி*கர
%#.யளிய சிவ ஞானதா4, அலமலைத நீ*கி - அ4லாததாகிய ஆணவைத
யக0றி, தா அர கழேல ெச? எB - சிவஞான ெப0ற ஆமா
சிவகழேலயைட எB, இB ஏகேன யாகி இைறபணியா*+ இ4ைல இB அந,நிய பாவைனயி4 நிைல3 சேவZவரைன வணகாதவக#+ நிர
திசயான, த இ4ைலயா ஆதலா4, எB இைடவிடா அபினா4 அரகழேல
ெச? எB - எB எ*கணA இைட விடாத அபினா4 இைறவ திவ.*
கமலகைள ப0B எB, த தாளி4 ேநய தமி0 Wட4 எB - இைறவ
8ைடய திவ. தாமைரயி0 ப0B*ெகாட சிவன.யாக ேளா மவிவா:க
எB, சா0றிய ஒேற - அளி3 ெச5த உபேதச ஒேற, உயி ேபாக
சாராேத - ஆமா* க த விைன3ேசடைத மீ# வாசைனயா0ெசB ப0B3
ெச5யாதப., இர.8 ெபாறாேத - மல மாையயிர .8 அகப#
அழியாம?, தனிப ;சி*+ எ 8 ;தியினா4 - சிவான,தைத Hக
எகிற அறிவா4, ெபாB அறிவிலவ - அழி,தைமயதாகிய பாசஞானக
இ4லாத பாிபாகA0ற சிவஞானி, ேநய மி*+ அேக ;தி யேற - சிவன.
ப0B*ெகா அேக உைறத4 அேறா அறிவாவ எறவாB.

 பரேம%வர க4லால வி#சதி கீ: +$தி யாக எJ,தளி, சி
Aதிைர*ைகயா4 அளிய சிவஞான ேபாத ஆத> அைகய ேபாத
எறளிய.

சிAதிைர %# ெபாளாகிய ஆமா, பா;விர? ேமாதிரவிர? சிB
'விர?மாகிய AமலகளினிB நீகி3 சா தகநிைலயி4 தா தைலயாக
அடகியித?, ேபாதக நிைலயி4 இர ஒறியித?மாகிய
உைமகைள உணவதா எக.

அலமல - ஆமா எB சிவஞான ெப0B3 சிவ ேசவ.ைய3 ேச த0+ாிய;
ஆதலா4, அதைகய ஆ மாைவ அறியாைமயி4 அJவதாகிய ந4ல த4லாத
மல.

கழேல ெச? எB எற சாதக*+; இ பனிரடா Pதிர*கைத
விள*+வ. (12)
--------------

உைமயா6 சிவா8பவ Kேபாக ம,தி.8
Aதமேம யா+மைவ தாெனேபா ?லகி?ேளா
வைமயா கன@ தனி4 வ4>தைன ;4கிடேவ
வவெதலா, Gல@ட0 ெகா4ைல தனி லானேபா0
றிைமயா6 சாதகK ழ,தி.8, ைணமறவா
ேச5விைளயா# .ைன மறவா தைனய.G# ..8மிக
ெவைமயா +ண*ேகாமா னிலகிமா
வைறவா: ெவ8 நம3சி வாயெனன* களிதெநறி யிைவேதேர. 13

இ -  : உைமயா சிவா8பவ - உைமயான சிவா8 பவ உைடய ஞானிக,
ஊ ேபாக அ,தி.8 - எத இT@டைல*ெகா விைனேபாகைத
Hக,தா?, அைவ உதமேம யா+ - அேபாகக நைம பயபனேவயா;
எ ேபா4 உலகி4 உேளா - எைனேபால உலகி4 ஊென ழ4வா,
வைமயா கன@தனி4 வ4>தைன ;4 கிடேவ வவெதலா - வளபமான
கனவி4 ஒ ெபைண ;ணர அதனா4 வ ;ைடெபய3சிெய4லா,
Gல@ட0+ ஒ4ைலதனி4 ஆனேபா4 - ப@டைல விைர, வாதி த ேபால,
திைமயா சாதக - உBதிைடயராகிய சாதக க, ஊ: அ,தி.8 விைனேபாகைத Hக,தா?, ைண மறவா - தன*+ பேராபகார ெச5

ைக G*கி வி#ட ஞானாசாாியைன மறவாக எேபால எனி4, அைன அ.
ஊ#..8 ேச5 விைளயா#.ைன மறவா - தா5 அ. உணைவ
உபிதா? +ழ,ைத விைளயா#ைட மறவா அ ேபாலா; மிக ெவைமயா
+ண*ேகாமா - மிக G5ைமயான +ணகைளைடய எம தைலவ, இல
கி ஆவ ைற வா:@ எ8 நம3சிவாய - விள+கிற திவாவைற*ேக
வா:வா+ +நாத  நமசிவாய ேதசிக $திக, என*+ அளித ெநறி இைவ
- அ.ேய0+ அளி3 ெச5த உபாய இைவயா; ேத - ேதவாயாக எறவாB.

உைமயா சிவா8பவ எற அைட, சிவா8Iதி மாகைளேபால ந.பாைர
வில*கி நிற. ஊ - உட4. அைவ உதமேமயா+ என*W#க.

உலக ஞானிய எற பாச ப% ஞானியைர, அவக கனவி0கட இபப
உண3சியி நிக:3சிகைள ப@ட>? காகிேறா; அேபால, சாதகக
ஊ:விைன Hக,தா? ஆசாாிய சீபாதைணைய மறவா; இேவ
அ.ேய8*+ ஆசாாிய அளித அCபேதச எB ேதவாயாக எப க.
(13)

& தசிணாதிேதசிக தசகாாிய $6றி6B.
$6றி6B.
---------------------

3. & வாமி நாதேதசிக அ ளி(ெச*த தசகாாிய

அளவிலா வட மாைய யானகம மாணவேதா
டளவிலா3 சீவ 80ற வப*+வ மறி,த சீவ
அளவிலா பிறவி நீேத யளவிலா வைள3 சா,ேத
அளவிலா வரைன ெப0ேற யளவிலா3 %கமா ேம.

1

அளவிலா அடமாைய ஆன கம ஆணவேதா அளவிலா3 சீவ உ0ற
அப*+வ அறி,த சிவ எப அளவி4லாத ஆமா*கC ப*+வதினாேல
ஆணவைத பி.தாக; மலகமதிேல விபைத* ெகாத; இ,த3
ெச5திைய* கதா அறி, இர*கதினாேல மாைய யினாேல பல அடகைள

த8 கரண ;வன ேபாகமாக பைடதா; இ அநாதி ெச5தியாக> இப. ஒ
அத ஓவாAள. இ,F4 அறிவிைமயி>, நீ+ த+தி உைடய
சீட8*+ உண Fலாக> அவனறி,த பதா தைத3 %#.*கா#. ேம4
அறிவிப கடனாக3 சிவஞான ேபாத Aத>ய F>8 அவனவள வாகிய
பிரப6சைத* கா#. அறிவிப கதாக> அ சாவாக அத வமாB:
அளவிலா அட எ -  அளவிற,த அடKபமா யி*கிற பிரப6செம4லா
எனதிேல உ0பதி?
மாைய எ -  மாையயிேல உ0பதி; மாைய தாேன இ,த Kபமா+ேமா? அவன
மாைய ெசடமாக0றா அ தாேன உடாகா; கதா உடா*+வ. எ *காக
உடா*கினா?

கம எ -  ஆமா*க ெச5கிற கம*+ ஈடாக அவரவக கம
ெபாசி*+ ெபா# த8 கரண ;வன ேபாகமாக உடா*+வ;
ஆமா*கC*+* கம ஏ?

ஆணவேதா எ -  ஆமா*க ஆணவமலைத பி.தாக; அ
கமதினாேல விபைத* ெகா த. ஆமா*க அ,தமலைத
ஏபி.தாக?

அளவிலா3 சீவ80ற அப*+வ எ -  சவாமா* கC அப*+வதினாேல
ஆணவைத பி.தாக; சனன மரணெம4லா வவத0+ அப*+வேம காரண.
அ நீ+வ எப.?

அறி,த சிவ எ -  அ8ேபாகAைடய ஆசாாியராேல அ,த ப*+வைத
தாிசி*ெகாேடயி*கிற ப*+வ ஆமா*க,

அளவிலா பிறவி நீேத எ -  எணி4லாத ெசனன மரண பைத நீ*கி,

அளவிலா அைள3 சா,ேத எ -  ஆமா*க அறி வா4 அறித0காிய திவேள
சாவாக, அளவிலா அரைன ெப0ேற எ -  திவளினாேல
அ8*கிரக*காிய சிவைத ெப0ேற,

அளவிலா3 %க ஆேம எ -  அ,த3 சிவ த ெபைம தானறியா
தைமயனாக> அ,த3 சிவனா? அளவிட0காிய அவன ேபரான,த%கைத
ெபாசி* ெகாேட இபாக எறவாB.

சிவனா? அளவிட0காிய ஆன,த எபத0+ தாரண: திவாசகதி4,

’தெபைம தானறியா தைமயகா சாழேலா'
எB, இபா இபஃதி4,

‘தன ெபைம தா*கானாயி8'
எB வ ஏ*க ெகா அறிக. களB ேபாததி4,

'நாவாாிரதம நாவ,த வ4லாதி
காவா ாிரத அறிேமா'
என வவ அறிக. 1
-------------

IBவ விைனேய கம ;கழான ப6ச சதி
ேபBெகா ணவேப தக பிறவிலா வ*க ரக
மாBெகா ளாம ஞான வைகவைக த வக
ஈறிலா த8*க ளாதி யிைவயிப ப $ல.

2

ஆமா*க அனாதியிேலேய த8ைவயிறி3 ெச5 கம ஏ? எனி4,

IBவ விைனேய கம எ -  அநாதியிேல மலமைற பினாேல
%க*கதி?டான வி; ெவBபான கம,

;கழான எ -  அ,த விபைத எ4லா3 சமயதா ;கழப#ட Iரணபரேம
தானறி, அைத ஊ#.ெதாைல*க என,

ப6ச சதி ேபBெகா நவேபதக பிறிவிலா அ*கர க எ -  ப6சசதி
$திமானாக@ நவ,த ேபதகளாக @ ம,திர ெசாKபமாக@
திேமனிெகா ப6சகிதிய Aபணி என காாியைத A.*+? எனி4,

மாBெகா ஆமஞான எ -  ஆமாவி அறிைவ மாBபதியி*கிற மலைத
நிவதிபU ெபா#,

வைக வைக தவக ஈB இலா த8*க ஆதி எ -  பிேரரககாட
ேபா*கியகாடமாகிய தவ களா4 ஓ அறி@ Aத4 ஐயறி@வைர உள
த8வாதிகைள பைட*+ , இைவ இப ப$ல எ -  இெவ4லா Iவ
விைனயாகிய இப ப விப தவ காரண எறவாB. (2)
---------------

ப*+வ, தம $ல பாிபாக பாத ெமா;3
ச0+ண* +ரவ சா0B6 சதிய3 சத ெம4லா
இ*கிர மதினாேல யிடாிலா தறி,த சீவ
அ*கண பிறவி நீேத யளவிலா3 %கமா ேம.

3

இைவ தீவ எ*கால? எனி4,

ப*+வ தம$ல பாிபாக பாத ஒ; எ- அ ப*+வ அBதியானா4
அ3சிவ;ணிய ெச5யவ, சிவ ;ணிய ெச5தா4 மலபாிபாக வ, அ
வ,தா4 இ விைனெயா;வ,

ச0+ண*+ரவ சா0B சதிய3சத எ -  இ விைனெயா;வ,தா4
நிவிகார எ8 ஓாிய4 ;+ணாதீத எ4லா@யிாிடதி? கலப, ப*+வ
ஆமா*கCைடய உட4 ெபா ஆவி $B*+ %த,தரெம4லா ப4கிய
ெபைம இ,த ஆB +ணA இய4பாகஉைடய ஞானாசாாிய எJ, தளி
ெம5யாகிய உபேதசைத அ8*கிரக பUவ,

எ4லா இ*கிரமதினாேல இடாிலா அறி,த சிவ எ -  ப*+வ Aத4
உபேதசவைர ஆB காாியA இைட _B இ4லாம4 ஒB*ெகாB காரணமா5
ஒற பி ஒறாக ெபா,தப#ட ஆமா*க,

அ*கண பிறவி நீேத அளவிலா3 %க ஆ எ -  அ,தcணேம ெசனன மரண
ப நீகி அளபாிய ேபரான,த %கைத ெபB எறவாB. (3)
---------------

அழிெபாC ெபா5ெபாC மளவிலேவ யாத>னா0
கழிெபாளா5* ைகவிவா ெயா*கா? கதாேத
அழிெபாளி லடகாத ைவ,ெப ெபாகைளேய
கழிெபாளா5* கதாம ெலெபாJ கதாேய.
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ஆசாாிய அறிவி*+ கம ஏ? எனி4,

அழிெபாC ெபா5ெபாC அள@ எ -  ேதாறி நிறழிவேத இய4பாகிய
பிரப6சA Aய0ேகா ஆகாய I@ சாி; பிரப6ச உவாயிப
ெபா5ெபாC ஓரளவாவ எப.?

இலேவ ஆத>னா4 எ -  பிரப6ச இப ேபாேல கா#. அழி,
ேபாவதாத> இ4லாத ெபாளா3%. இர இ4லாத ெபாளாைகயினாேல
ஓரள@ தா,

கழிெபாளா5* ைகவிவா5 ஒ*கா? கதாேத - Aய0ேகா ஆகாயIவி ல
ப0B இ4லாம4 இய4பா5* கழிதேபால இ,த பிரப6சைத ெபா5ெயB
கதி ஒ*காலA ெபா,தாம0 ைகவிவாயாக, வி ெபா இவாகி4
ெபB ெபா எ? எனி4,

அழிெபாளி4 அடகாத ஐ, ெப ெபாகைளேய கழிெபாளா5* கதாம4
எெபாJ கதாேய எ -  பிரப6சகைள அறிகிற உ8ைடய %#டறிவினா4

அறிவத0 கடகாத ெம5ெபாைள நீ அறியாம4 களிதிபைத நீகி எேபா
அளிேல விசாாி* கவா5 எறவாB.(4)
---------------

மாையயா லறிவ ெத4லா ம#.டா பாச ஞான
ஓ5விலா மலக ெள4லா ெமாழிதறி ேவா. த ேலயி#
ப%ஞா ன,தா னிடப Aயிாி #ேட
ேபாயிட விர*க ைவத ெபா சிவ ஞான மாேம.

5

அ,த ெம5ெபாைள எ8ைடய அறிவினாேல விசா ாி அறிய* Wடாேதா?
எனி4,

மாையயா4 அறிவெத4லா ம#.டா பாசஞான எ -  மாயாகவிைய ெபா,தி
அறிவெத4லா பாசஞான,

ஓ5விலா மலகெள4லா ஒழி அறிேவா இ தேல இ ப% ஞான,தா எ  ஆமாவி அறிைவ வி# நீகாம0 ெப,திதி*கிற Aமலகைள
நீகி உயிரறிேவா W. இெவ4லா நாேம நீகிேனா எB
Aதைமயாயிப மய*கைதைடய ப%ஞான,

இடப உயி இ#ேட ேபாயிட இர*க ைவத ெபா சிவஞானமா
எறவாB. (5)
-------------------

அ;தியா0 ;தி தனா லக3சாி யாதி நாகா0
%;திேயா ட,த நாகா0 ேறாBேம சிவத மக
உபதிர மிறி ப ெமாறபி ெனாB ேதாB6
%பதினா மலக ெள4லா, ைடயி ேதாB மேற.

இ,த3 சிவஞான எேபா உடா+? எனி4,

6

அ;தியா4 ;தி தனா4 எ -  அ;தி Iவ சிவ ;ணி ;திIவ
சிவ;ணிய,
அக3சாியாதி நாகா4 எ -  உபாய3 சாியாதி நா?,

%;திேயா அ,த நாகா4 எ -  உைம3 சாியாதி நா?,

ேதாBேம சிவதமக எ -  இப. பவித மாக3 சிவஞான
ேநயAடா+. இ வAைறைம எப.? எனி4,

உபதிரமிறி ப ஒறபி ஒB ேதாB எ -  சிவனிடதி4
உடாகிய அ; இைட_றி4லாம4 இப. வி தமாக ஒெறாறாக Aைறேய
ேதாB,

%பதினா மலகெள4லா ைட உயி ேதாB மேற எ -  இ,த அ;
ெபகேவ சிவஞானAடா; அதனாேல Aமலகைள நீகி உயி ேதாB
எறவாB.
---------------

ெம5ெபாளி0 ெபா5ெபாளி ேமவாத
வழிெபாளி4 விப ம0றா4
அெபாJேத யிடா மதபிேன . .
+@டா மான பிேன
ெயாபாிய F?டா Aபேதச
பல@டா Aபேத ச#
ெசபாிய தசகாாி யகெள8
ம6சவைத ெதளி@ டாேம.

7

இப. உயி ேதாBவத0+3 சாதக நட*+,திற ஏ? எனி4,

ெம5ெபாளி ெபா5ெபாளி ேமவாத அழிெபாளி4 விப அ0றா4
அெபாJேத உயிடா எ -  நிதிய பதாததி? ேசராம4 Aய0ேகா

ஆகாய Iவி8 ேசராம4 ேதாறி நிறழி +ணAைடய த8 கரண ;வன
ேபாகதி4 விபம0றகால உயிடா+ ,

அத பிேன + உடா எ -  உயிபிற,தகால ஆசிாிய எJ,தC,
ஆனபிேன ஒபாிய F4 உடா உபேதச பல உடா உபேதச எ - 
ஆசாாிய எJவைக தீ#ைச ெச5ைகயா4 அ*+0றக நீக உபேதசகைள
பU வா; அ,த உபேதசதினாேல, ெசபாிய தசகாாியக எ8
ஐ,தவைத ெதளி@ உடாேம எ -  மன வா*+* காயகC*+ அாியதாகிய
ப*காாியதிேல நைடெச5 %தாவைத ய8#டான ைகW எறவாB.
-------------

ெசயிரB சீவ 8ேட0 ெறளி,தA ெபாC, ேத
உயிமல கம கதா @பாதான ைம, ெம5ேய
ெபயள Aய0ெகா பாதி ெபயெபாளி4லா ெபா5ேய
யB சாீர மாதி ேதாறி நி றழி, ேபாேம.

8

ெம5ெபா ெபா5ெபா அழிெபா எB $றாக3 ெசான ேட4
அ,த $B ெபாC*+ ல#சண எ? எனி4,

ெசயிரB சீவ8ேட4 ெதளி,த AெபாC ேத எ -  ெசனன மரண ப
தீ*ெகாளேவU எகிற ப*+வா மா*க உளவாயி இஙன
ெசா4>ய $B ெபாைள விசாாி*+,

உயி மல கம கதா உபாதான ஐ, ெம5ேய எ -  ஆமா@ பாச
$B கதா@மாக ஐ, ெம5 ெபா,

ெபயள Aய0ெகா; ஆதி ெபயெபா இ4லா ெபா5ேய எ -  Aய0ேகா
ஆகாயIைவேபால ெபய ம#மறி பதாதமி4லாத ெபா5ெபா,

ய உB சாீரமாதி ேதாறி நிB அழி,ேபாேம எ -  மி+,த யரைத
விைள*கிற பிரப6ச Kபமாயி*கிற த8 கரண ;வன ேபாக நா? அழிெபா
எறவாB.(8)

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

ஒபிலா நிBவி கார ெமாவழி +ணக ல;3
ெசபிய %த,தி ர6சி0 சீAத0 சமான6 ேசரா
தபிலா வி;வி நாச6 சமதைத யனாதி சதி
அபிர ேமய ம0B ைம,தி0+6 சமான மாேம.
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இ,த ெம5ெபாைள,தி0+ ல#சண ஒவழியாக3 சமானேம? எனி4,

ஒபிலா நிBவிகார எ -  ெசடசி*களைனதி8 +ைறவற நிைற,நிB
அத +ணகைள விள*கி தா ஒறி8 ேதா5வ0Bநி0கிற நிவிகார,

ஒவழி எ -  எB ாிய4பாயிப, +ண எ -  +ணரகிதனாயிப, கல;
எ -  சவ ஆமா*கC*+ உயி*+யிரா5 நி0ப,

ெசபிய %த,திர -  இகன ெசா4>ய ஐ,தி4 தாெனாB ேபாக நிற
நாைல தன*கைமயா உைடைம யா உைடய %த,திர,

சி0சீ எ -  ஒவரா? அறித0காிதாகிய ெபைம,

Aத4 சமான ேசரா எ -  இ,த ஆB ெச5தி கதா@*ேக அறி, நிற நா?
ெபாC*+ இ4ைல;
தபிலா வி; எ -  அழிவி4லாதி*கிற நிதிய,

சமதைத எ -  தனிடதிேல வ, ேச,த ெபாைள அட*கி*ெகா தாேன
Aதைமயா5 நி0கிற சாமதிய,

அநாதி எ- ஒகால ஒவரா?டாகாம4 தாேன இய4பாள,
சதி எ -  ெபாேடாB தனிதனிேய உடான சதி,

அபிரேமய எ -  பிரேமயமாக3 %#.யறியபடாம4 இப,

ம0B ஐ,தி0+ சமானமாேம எ -  இ,த ஆB ெச5திேம அெபா ஐ,தி0+
சமானமா5 உ எறவாB. 9
--------------

ஆாி ளாணவேதா டகம மாேன மாைய
ஆாி ேகவ லாதி யாெராளி ஞான $ேற
சாயி சாப தாத6 சா,தA ெதாழி4க ெள4லா6
சாயி தன*+* ேக சாரேவ பU6 சாேப.
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இஙன ெசா4>ய ெபாளி4 ஆமா எேகநி0ப எனி4?

ஆாி ஆணவேதா எ -  மி+,த அ,தகாரமா5 இட ஆணவடேன W.
மலமாேய நி0ப; இ ேகவல எB ெபய,

அகம மாேன மாைய எ -  அ,த மலகம திேல விப ெகா*க அ
கதா இர*கதினாேல மாையயினாேல த8வர ெதாபா; அ,த மாயாேதக
தானாகேவ நி0ப; இ சகல எB ெபய. இப. கம ெபாசிவரேவ
உயி*+யிராயி*கிற சிவ, இவ வழிேய ஒJகி, மலபாகபதி, ஆசாாியராக
எJ,தளி, Aமலகைள நீ*கி, தேனா பிாிவிறி அநாதிேய அ
விதமாயிபைத அறிவி*க; அறி,, சிவ நிைறவாகிய ஆன,ததிேல அJ,தி3
சிவமாகிேய இப. இ %த எB ெபய.
ஆாி ேகவலாதி ஆெராளி ஞான $ேற எ -  மலெப,தமாயி*கிற
ேகவலதி8 மாைய கமெப,தமா யி*கிற சகலதி8 பாசஞானA
ப%ஞானAேம விள +; இரடவைத இவைக ஞானA நீகி3 சிவ
டேன ெப,தமாயி*கிற %தாவைதயி4 சிவஞானேம விள+. ஆமா
இப.* ேகவல சகல %த எ8 $றவைதயி4 பாசஞான ப%ஞான
சிவஞானேம விள + $வைக ஞானைத ெபா,தி அறி,வ. இப.
ெபா,தி அறி ெபாேள? எனி4, சாயி சாபதாத எ -  உயி3சா;
ெபா#சா; இரைட அறி. இப. அறிகிற அறிவான,

சா,த Aெதாழி4க எ -  கா0Bேபால தாி பிறி விைரவாக3 சி#. திதி
சகார எ8 Aெதாழி ? ப#வ; அறிவி0+ Aெதாழிலாவ எ?
அறித0 ெறாழி?டாவ சி#., அறித0ெறாழி> நிைலநி0றேல திதி,
அறிவவைத, யதெறாழி4 ஒ+தேல சகார.

எ4லா எ -  இஙன ெசா4>ய $வைக ெப,த ைத $வைக
அவைதைய $வைக ஞானைத $வைக ெதாழிைல சாவாக
உயி3சா; ெபா#சா;கைள அறி, வவெத4லா எத0காக? எனி4,

சாயி தன*+* ேக சாரேவ பU சாேப எ -  சாேபா தனா5 ஆணவ
மலைத3 சா,த உயி*+ அ,தமல ெகாத Aதைமைய* ெக*கிறத0காக
ெபா,தின எறவாB.

ேகவல சகல %தகளி4 அறி உயி3சா; ெபா# சா; ஏெதனி4,
ேகவலதி8 சகலதி8 அறிவ ;கழவா* காரணமா5 ேதாறி யா எப
சாபா5 அறிவெத4லா உயி3சா;; ெபாளவா* காரணமா5 ேதாறி என
எப சாபா5 அறிவெதலா ெபா# சா;; இவ0ைற ெம5ெயறறிவ *க;
A ெசான வ0ைற ெபா5ெயறறிவ %க; %ததி4 அறிவ எ எனி4,
சிவKப தாிசன ேயாக ேபாககைள அறிவ உயி3 சா;. ஏைனய ஆB காாியA
அறிவ ெபா#சா;. இைவ %த3சா; எபா உள. (10)
----------------

அறிபவ னறிவி பாேன யவகளி னறி@ தாேம
அறிெபா# ப+தி தாேம யறிதரா ெபாக டாேம
அறிெபா# கவி தாேம யறிபய னாதி தைம
அறிவேத யறி@ ெச5தி யத0+மிT வாற தாேம.
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இ,த ெம5ெபா ஐ,*+ ல#சண ெசானதி4 அவகCைடய அறி@
ெசா4லவி4ைலேய-ெயனி4,

(அறிபவ எபத0+ அ8வய) அவகளி அறி@ தாேம அறிபவ
அறிவிபாேன எ -  ெம5ெபாைள,தி4 அறி@ள ஆமா@
கதா@ேமயறி $B ெபா C அறிவ0ற சட. இ,த இர ெபாC*+.
அறி@ டாகி4 இ இர ஒதைமேயா? எனி4,

அறிபவ அறிவிபாேன அவகளி அறி@ தாேம எ -  அறிவிதா4 அறிகிறவ
ஆமா, அறிவி நி0கிறவ கதா . இேவ அவகளறி@ ல#சண. ஆமா
அறி ெபா எ? எனி4,

அறிெபா#ப+தி தாேம எ -  ஆமாவி அறிவினாேல %#.யறியபடாத
பிரப6சதி8ைடய ப+பறி, நீ+வ. அதேமலறிவ எ? எனி4,

அறி தரா ெபாக தாேம எ -  உயிரறிவினாேல %#.யறிபடாத
ெம5ெபாைள அறிவ. அறியபடாத ெம5ெபாைள அறிவ எப.?
எனி4,

அறிெபா#கவி தாேம எ -  அறி@*கறிவாயி, அறிவி வகிற
திவைள ெதாிசி அைத உன*+* கவியா5*ெகாளாம4 அ,தவC*+ நீ
கவியாயி*கேவ அறியலா. இப. அறி,ததினாலாகிய பிரேயாசன ஏ?
எனி4,

அறிபயனாதி தைம அறிவேத அறி@ ெச5தி எ -  இப. திவளி4 அடகி3
சிவேயாகநிைல Wடேவ அத பயனாகிய ேநய,ேதாB; அ,த ேநய*+
பரமான,த %க எB ெபய, அTவான,தேம^டா5 அவாபவேத
ஆமா@*+ ஊதிப. அத ேம4 உயி*+ ெபாசி; ெதாழி?மி4ைல.
அறிபவனாகிய உயி3ெச5தி இப.யா3%. அறிவிபானாகிய கதா@ைடய
ெச5தி ஏ? எனி4,

அத0+ இTவாற தாேம எ -  அ,த3 சிவ*+ உயி அறிகிறவழிெய4லா
அறிவி வவேத நியதி
எறவாB. (11)
--------------

ெதளிரவி ெதCைடய சிறிேத86
சிலகாணா3 சிBைம* கேண
+.ரேவா .விள*கீ ெகாள>ைம
ெகாைடயிைம ெகாைடமா0 றாைம
மளிைவேபா0 பல@ளேவ மடா?
மிரைவ வ>ய* காU
மிளில* கா+மிேத யிCள*
காகாெத றிய; Fேல.
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இப. அறிவிபானாகிய கதாேவ ஆசாாியராக உத ய6ெச5 தவிட
எ4லா*+ அறிவியாம4 சில உயி*+ ம# அறிவிபா எ? எனி4,

(ெதளிரவி எபத0+ அ8வய) இரேவா இ விள*+ ஈ ெதளிரவி
ெதCைடய சிறிேத8 சில காணா3 சிBைம* கேண + எ -  இரா*கால
இ# விள*+ ஆக $ைற நீ*க உதய6ெச5த ஆதிதைன அவ8ைடய
கிரணைத கிரணதினிடமா5 இ*கிற பதாதைத ச0ேற8 அறி
த+திய0ற +0ற Aைடய கேண +. அ,த* க காணாத ஆதித 8ைடய
+0றமB. கணான இரா*காலதினாேல . மைறப, இ#.னாேல
மைறப, இ# நீகவ,த விள*கதினாேல மைறப. விள*கினா?
மைறேவ? எனி4, அபJைதைய பாபாக திாி@*கா#சிப வதா4
மைறெவேற Wறப. இேபால உயி மல தி8 அறியா ேகவலதி8
அறியா. ஆதித வ, கU*+ள $B மைறைப நீ*+வ ேபால
ஞானாசாாியா வ, உயி*+ள மல ேகவல சகல எ8 A*+0றைத
நீ*+விபா. ஆதிதைன ஒளிைய பதாதைத +ட அறியாத
ேபால ஆசாாியைர சிவஞானைத ெம5ெபாைள அப*+ வ
அறியா. ஆதித +ட8*+* கா#டாதேபால ஆசாாிய அப*+வ8*+
அறிவி*கமா#டா. ஆதித 8*+ த கிரணதா4 இ#ைட நீ*கி
பதாதகைள* கா# +ணெமாB, தைன* கா#. பதாதகைள
கிரணைத கா#டாத +ணெமாB ஆக இர +ண உ. கU*+*
கிரணைத ெபா,தி பதாதகைள* காU+ண இ4லாததினாேல,

ெகாள>ைம ெகாைடயிைம ெகாைடமா0றாைம எ -  ஆதித8*+ A
ெசான இர +ணமி4ைல. ஆசாாிய*+3 சிவஞானதா4 உயி*+

அறிவி*+ தணெமாB, ேநயைத* கா#. திவ ஞானைத ப அதனா4
அறி,தெபாைள கா#டாத +ணெமாB ஆக இர +ணA.
ஆமா@*+ திவைள ெபா,தியறி +ணெமாB, ேநயைத ெபா,தி
அைள கா#டாத +ணெமாB ஆக இர +ண உ. உயி*+ அறி
+ணமி4லா ததினாேல ஆசாாிய*+ A ெசான இர +ணமி4ைல,

மளிைவேபா4 பல@ளேவ எ -  உயி*+ அறியாைம மய*க பலவா.
கU*+ +#.னா?ள மய*க பலவா.

மடா? எ -  இப. மயகினா?,

இர உைவ வ>ய காU இளில*+ ஆ+ இேத எ -  இளிேல
அJ,தியி,தா? Gரவிடனிேல வகிற தீெவ#.ைய அ,த ஒளியிேல
யி*கிற ெபாைள மாக இர உைவ வ>ய ெபா,தியறிகிற +
நீகின கU*ேக ஆதித அறிவி*கவ,த.
இCள *+ ஆகா எB இய; Fேல எ -  + நீகாத கU*+
ஆதித அறிவி*கவ,தத4ல; இேபால ஆசாாிய ப*+வ8*ேகயறி
அப*+வ8*+ அறிவி*க வ,தத4ல எறவாB. 12
--------------

+.ரா வி# தமா0 ேகா>னா0 றீத $றா
மடரா விழி; தனா மட மிைம; தனா4
இடரா விரவி தனா ெலJ,தத ெமாளியா4 ேவறா4
ெதடரா பதி தைன ேத. ககா ணாேத.
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அறிவிபாெனற ெபயைரைடய கதா அப*+வ8*+ ஒநாC
அறிவிபதி4ைலேயா? எனி4,

+ இரா இ# தமா4 ேகா>னா4 தீத $றா4 எ -  +#.னா?
இ#.னா? இரவினா? அறியாத கU*+* ேகா>னா? விள*கினா?
பக>னா ? Aைறேய $ைற நீ*+வாக; இேபால அப*+ வதா?

மலதா? ேகவலதா? அறியாத உயி*+* கதா@ ேகா4ேபாற
Gலேதகதா4 அறிவி* + ேபாற அப*+வைத நீ*+வ; இ
ேகவலெமB ெசா4லலா. +#*+ விள*+ேபாற ேதகைத
Wட*ெகா, +#ேபாற ேகவலைத நீ*+வ; இ சகலெமB ெபய.
இ,த* ேகவல சகல இர.8 பாச ஞானAம ப%ஞானA விள+.
பக4ேபாற சிவஞானைத*ெகா இர@ேபாற மலைத நீ*+வ; இ %த
ெமB ெபய. ஆக $றவைதயி? அறிவிதா?,

மடரா விழி; தனா4 மட இைம;தனா4 இடரா இரவி தனா4
ெதடரா or -  சகலதி8 ேகவ லதி8 சிவஞானைத ெபா,தி* கதாைவ
அறியா. அ எேபால? எனி4,

எJ,த த ஒவியா4 ேவறா4 பதி தைன ேத. க காணாேத எ - 
கணான தன*+ேள ஒளியா? விள*ெகாளி Aத>ய ஒளியா? ேத.
ஆதிதைன* காணா; அ ஆதித வ,த*கா4 ம,தெவாளிைய ெபா,திேய
ஆதிதைன*காU, இேபா4 ஆமா@ ேகவல சகல இர
நீகினேவைள ஆசாாிய வ, சிவஞானைத உணத அ,த ஞானதாேல
ேநயைத ெபா,
எறவாB. (13)
-----------------

தவ ெதாழிைல* காட4 சடெமற றைன நீ*க4
அதினா னாேம ெலற லளினா னாேம ெலற4
பதனா னளா53 ெச5தி பணேவ ெயணி நீ*கி3
சித ளவா5 ேபாத4 சிவதிைன3 ேசதேறேர.
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சிவஞானைத ெபா,தி அறிகிற Aைறைம எப.? எனி4,

தவ ெதாழிைல*காட4எ -  AபதாB தவதி ெதாழிைல அறித4
தவKப;

சட எற4 எ -  உயி ெபா,தா தவிட அறி விைமயினா4
தவெய4லா சடெம றறி த4 தவ ெதாிசன;

தைன நீ*க4 -  தவகைள ெபா,தி ேப5 ேத ேபாற பிரப6சைத
ெம5ெயறறிவி*+; இைத நீகினாலறி ெம5ெபாைள அறிய*Wடா
எறறி, நீ+தேல தவ%தி;
அதினா4 நா ேம4 எற4 எ -  தவகைள3 ெசடெமB திடமாயறி,
நீகின அறிவாகிய நாேம Aத ெலB நி0ற4 ஆமKப;

அளினா4 நா ேம4 எற4 எ -  அப. அறிவி த திவேளயறி
ஆமாவி அறிவாகி4 இ,நா ம# தவெசாKபியான தனாேல திவேள
Aதைம எறறிவி*க அேள Aதிற தவைதW. அறிவித இேபா
ெசடெமறறிவித அத சகாயதினாேல தவ*+ ேமலாேனா
எறறி, நி0ப ஆம தாிசன;

பதனா அளா53 ெச5தி பணேவ எணி நீ*கி சிதள வா5ேபா த4 எ  திவ எனிடதிேல ெபா,ைகயா4 அ ெச5 ப6சகிதியA
சவ6ஞ A உயி ெச5ேவாெமப Wடா; Pாிய கிரணைத ெபா,தி4 க
Pாியனாகாத ேபால எB அறிவி*க அறி, த0ேபாத நிக:3சி ெக#
திவேளாடJ,தா ேச த4 ஆம%தி;

சிவதிைன3 ேசத4 ேதேர எ -  அப. அளாநி0 கேவ அத0+ ேமலாகிய ேநய
ேதாB; அ,த ேநயைத ெபா,தி தா ேதாறாம4 இரடற*கல,
நி0பேத சிவேபாகமா. இேவ ஆமலாப எறறிக. இ,த ஏJ Aைறைமயா8
ேமா#ச ேச Aைறைம எறவாB. (14)
--------------

அளினா னாேம ெலற லெவாழி, ெதணி நீ*க4
அளினா லளா5 ேபாத4 வைக$B Aேப வ,த
அளிைல நாேம ெலற லளினா னாேம ெலற4
மளினா ெலண4 ேபாத4 மகி:சிவ6 ேசத4 வ,த.
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ெதசகாாியதி4 ஏJ ேபாக $B காாிய எேக? எனி4,
அளினா4 நா ேம4 எற4 எ -  அ திவைள ெதாிசி அத
சகாயதினாேல உயி தவ*+ ேமலாேனா எற சிவKப;
அ ஒழி, எணி நீ*க4 எ -  திவ ெச5 கிதிய உயி ெச5யா
எB திடமாயறி, நிற சிவதாிசன;

அளினா4 அளா5 ேபா த4 எ -  திவேளா அJ,தா ேச, அளா5
நிற சிவேயாகமா;
வைக $B Aேப வ,த எ -  இஙன ெசா4>ய சிவKப சிவ தாிசன
சிவேயாக ஆகிய இைவ $B A ெசா4>ய ஆம ெதாிசனதி4 ஒB,
%தியி4 இர மாக அட+; ஆக, தசகாாிய ப, ஆமலாபவைர
ஏJகாாியதி4 அடகின அறிக. இைவ %தாவைதயி4 அட+வ எப.?

அளிைல நா ேம4 எற4 எ -  திவளி சகாய தினாேல தவகC*+
ேமலாேனா; எற நிமல ெசா0பன;
மளினா4 எண4 எ -  மய*கதினாேல சவஞஞ வA ப6சகிதியA
ெச5ேவாெமற நிமல%Jதி;
ேபாத4 - அ ெச5 கிதிய உயி ெச5யாெத றறி,த ாிய;
மகி: சிவ ேசத4 வ,த எ -  சிவான,தைத ெபாசித4 நிமலாியாதீதமாக
ஐ,தவைத இ,த Aைறைம எறவாB. (15)
--------------

தைன தைலவ ெனன*கத றைலைம யேள ெயன*கத4
பின ;திதா ய#ெசயைல ெபறேவ ெயண லைத நீ*கி
மனி திவ ளா5ேபாத மகிJ பரசிவ ைன3ேசத4
னி* க மவைதெயன3 ெசா4?6 %தி சிவாகமேம.
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இ,த அவைதகளி4 ஆமா நி0+ Aைறைம எப.? எனி4,
தைன தைலவ என*க த4 எ -  சா*கிரதி4 உயி தாேன Aதைம எB
நி0+,
தைலைம அேள என*கத4 எ -  ெசாபனதி4 அேள Aதைம எB
நி0+,

பின ;திதா5 அ#ெசயைல ெபறேவ எண4 எ %Jதியி4 அ ெச5
கீதி உயி ெச5யலா எB நி0+,
அைத நீ*கி மனி திவளா5 ேபாத4 எ -  ாி யதிேல எ,த* கமைத
நீகி திவCடேன ேச, த0ேபா தமிக:3சி ெக#நி0+,
மகிJ பரசிவைன3 ேச த4 எ -  அதீததி4 சிவான, தைத ெபாசி நி0+,
னி* க அவைத என3ெசா4? %தி சிவா கமேம எ -  இ,த
Aைறைமயிேல ஆமா நிைலெப0ற %தாவைத எB சிவாகம ெசா4?
எறவாB. (16)
------------------

அயவB தி#ட ஞானி யகமB திடலா ல,த
உயிட0 ெறாழி> ேனா Aயிட ஏைழ ம0ேறா
ெசயிரB திெபா #3 சிவறன தாக* ெகாவ
மயவB Aதி ரைட மா0Bவ ெனாேற ெயB.
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இப. நிைல W.னவக பிராரத ேதகட W. நிB ேபாக
ெபாசிபதி4ைலேயா? எனி4,
அய@ அBதி#ட ஞானி எ -  மைறபாகிய பாச ெப,த நீகின ஞானவாக,
அக அBதிடலா4 எ -  தவ %திப# ஆமேபாத சீவியாம4
ஒகிேபானதா4,
அ,த உயி உட4 ெதாழி>ேனா உயி உட4 ஊைழ எ -  அவகC*+
Aேபா4 அ,தியி,த ேதக* +ள ெபாசி; ெதாழி? அவக
ெபா,தாக; உயி ெபா,தாத உடேல ெசடமாத> அ@ ெதாழி0படா.
கதாேவ ெபா,திநிB ெபாசிபா. எதனாேல? எனி4,
ெசயி அBதி ெபா#3 சிவ தன தாக* ெகாவ எ - 
ெபதாமா*கC*+ பாசேமாசன பUவ த0+* கவியாக இ,த ேதகA
ேபாகA கதாேவ தன தா5 ஒ*ெகா, மயவB Aதி இரைட
மா0Bவ ஒேற எB எ -  சீவAதி பரAதி எB இரபதாம4
இ,த Aதிேய பாAதியா5* W#வி*+ எறவாB. (17)
---------------

Aத0பதி யரேன ைய, Aன விதமி ரேட

இத0பிேன ய8மா ன ெமணிலா @யிக $ேற
அத0பிேன யவைத நாேக யகமB திடேல ைய,ேத
ெசக0பதி பிாித லாேற ெதாிவித ?யிைர ேயேழ.
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Aத4 பதி அரேன! - சிவஞானேபாததி Aத4 Pதிர* க பதியாவா
சகாரகாரணனாகிய சிவேன எபதா; ஐ, A அவி த இரேட இரடா6 Pதிர* க ஆணவA, கமA, மாைய, மாேயயA, திேரா
தாயி ஆகிய ஐ,ேதா ஆமா அநாதிேய அவிதமா யிதைல
அறிவிபதா; இத0பிேன அ8மான எணிலா உயிக ஆ $ேற இத0கத அ8 மான அளைவயாேன உயிக உ ெபாேள, அைவ
எணிலா தன எப உணத4 $றா Pதிர* கதா; அத0பிேன
அவைத நாேக - அத பி, ேகவல சகல %தெமன ஆமா*க அைட
அவைதக $B எB உணத4 நாகா Pதிர* கதா; ஐ, அக
அBதிட4 - ஐ,தா Pதிர* க ப%ேபா த நீ*+ தலா; ஆB ெசக0பதி
பிாித4 - ஆறா Pதிர*க பாசைத பதிைய பிாிண தலா. ெசக
எற உலக. உலக மாையயி காாியமாத> பாசைத தனி ேவறாக*
காட?, பதிைய3 சாத ? ஆகிய இக ஆறா Pதிரதி4 அறிவி*க
பவதா; ஏேழ உயிைர ெதாிவித4 - பதிைய3சா, பதி யா பாசைத3 சா,
பாசமா இ*+ ஆமாைவ* கா#வ ஏழா Pதிர* கதா எறவாB.
----------------

மறபிைன நீ*கி ஞான வாாிைய நிைனத ெல#ேட
சிற;ைட பாய, தமா0 ெறளிவித ?யிைர ெயாபா
அBதிட மலக பேத யJ,தேல சிவ ெளாேற
திறபணி ெகாள> ரேட சிவஞான ேபாத6 சிதி,
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மறபிைன நீ*கி ஞான வாாிைய நிைனத4 எ#ேட - ஆணவ மலைத அக0றி
ஞான*கடலாகிய ஆசாாியைன தியானித4 எ#டா Pதிர ெபாளா;
சிற;ைட உபாய,தமா4 உயிைர ெதளிவித4 ஒபா – சிற;ைடயைவகளான சாிையயாதி உபாயகளா4 உயி மீள@ பாசைத3 சாராத வண
ததா#ெகா பாகா ெதளிவிப ஒபதா Pதிர*கதா; மலக
அBதிட4 பேத - மலகைள நீ*கி உ5ய*ெகாCத4 பதா Pதிர ெபா

ளா; சிவ அJ,த4 ஒேற - சிவேதா ஒறி வியா பகமாக பிாியா நி0ற4
பதிெனாறா Pதிர* கதா. திறபணி ெகாள4 இரேட - + >க சக
வழிபா ெச5 சிவன.யி4 திைளத4 பனிரடா Pதிர* கதா;
சிவஞான ேபாத சிதி - இைவ சிவஞான ேபாதA சிதி இ
ெம5,F0ெபாளா எறவாB. (19)
--------------

பலகைல ெமணாி பா*கில6 ெசறி,திேம
மல நிைலயா4 வெமேண மவிய@ கா#.ேம
ெசாலவாிதா பனிறA, தனறி@6 ெசா0;க?
பிலAளேபா0 றீகட ேபAதலா பனிரேட.
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பல கைல எணாி பா*கில - பாசஞானக ளாகிற அBப நா+
எB, அத0+ ேம0ப# எ ண0றன@மா உள F4கைள
பா*காதவகC, ெசறி, திேம மலநிைலயா4 வ எேண - மலமாயாதிகைள
அைட, தி*கிற நிைலைமயா4 ெபா, வ எணகைள, மவிய@
கா#.ேம - அதனா4 அவக சா,தி*கிற ;ற3சா; அக3சா;கைள
அறிய ைண ெச5 நி0+; ெசால அாிதா ப4 நிறA தனறி@ ெசா4?த0+ அாியனவாகிற பலநிறகைள ஆமேபாதமாகிற ப%ஞான
ைத, பிலAளேபா4 தீகட ேபAதலா பனிர ெசா4 ;க? - மிக
ஆழமான பிலவாரதி4 உளன ேபால பல ேவB கடகCைடய நாம
Kபமாதியவ0ைற பனிரடா Pதிர அ8பவ ெப0றவ தAைரயா0
;க4வ எறவாB.

பனிரடா Pதிரதி அHபவ நிைலைய3 சிவன பா4 உ0றவக,
எதைகய க4வியிலராயி8, சகல நிைலயி4 ஆமா*க மலப,ததா4ப
பகைள, அதனா4 சா,ள அக3சா; ;ற3சா;கைள, அதனா4
ஆமா*க ெபா, நிைலேவBபாகைள, தனறி@ சிவனைள,
எேகேய Gரதி>, பிலள க டகளி ேப Aதலானவ0ைற
தAைரயா4 ெசா4> ேத0Bவ எப க. 20
-------------------

இர.னி ைல,தி லாறி ேலழினி ெல# தனி4
திர.ர ெடாற தான திகெழாபா ப தனி4
இர.லா ேபB தனி >திய பேதா ெடாறி4
திரெடJ Aபேத சக சிவஞான ேபாத6 சிதி.
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இர.னி4 ஐ,தி4 ஆறி4 ஏழினி4 எ# தனி4 - பாச உைம , பாச
இல*கண, பதி இல*கண, சாதி*+ ெபாளாகிய ப%வி இய4;, சாதி*கப
ெபாளாகிய சிவதிய4; இவ0ைற உண 2, 5, 6, 7, 8 எUள
Pதிரகளி4, திர இர ஒறதான திக: ஒபா ப தனி4 ஒறிநிB சாதி*+ Aைறகைள அதனா4 ெபB சாதைனமாகிய இவ0ைற
உணகிற 9, 10 ஆ Pதிரகளி4, இர இலா ேபB தனி4 இதிய
பேதா ஒறி4 - ஏகனாகி நி0ற? அயரா அபி அரகழ4 ெச4?த?மாகிய
சிவேபB Wஅ பதிெனாரா Pதிரதி?, சிவஞானேபாத சிதி - சிவ
ஞானேபாதி8, சிதியாாி8, உபேதசக திர எJ - உபேதசக
விள+ எறவாB.

சிவஞானேபாத, சிதியாாி8 உள Pதிர எகைள*ெகா, அவ0றி
கைத உணரைவப இதிபாட4. 21
-----------------

$B நா ேகJ $ேற A.,தபி னிர. ரேட
$B நா $றி னறா5 A.,தபி னிர. ரேட
ேயற நா கீB தாேம யிைவ1ரா றில*க ேள
ேயறA பாெனா பாைன ெயன*கர னிரகி னாேன.
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$B நா+ ஏJ $ேற A.,தபி - ப% உைம  ப% இல*கணA
சாதி*+ ெபாளிய4;மாகிய $B ைகவ,த பிற+, இர.ரேட - இவைர
அவிதமா யி,த ப%@ பாசAமாயி,த இெபாC பிாி, ேவறாேய
உணரபவதா; $B நா $றி அறா5 A.,தபி - $றா
Pதிரதா உணதப ப% நா+ $றாகிய! Pதிரகளா
உணதப இல* கணத அஞ5 ப%ைவ3சா, A0Bெப0ற பி;,
இர.ரேட - பதிைய அறி, அறிவா8 அறியப ெபாCமாகிய

இரடா5 விள+, ஏற நா+ ஈB தாேம - ெபா,திய நாகா இய>
ஈறாகிய சீவAதி நிைலைய, ஈராB இல*கேள - பனிர Pதிர
கC*+, Aபா ஒபாைன - AபதாB தவகைள ய அவ0றி
Aதலாகிய பதி ப% பாச எற $ைற, என*+ அர இரகினாேன - என*+3
சீபரேம%வர மன மிரகி அளி3ெச5தா எறவாB.

ப% தைன உண,தபிற+ பாசதி ேவறா5 தைன  பாசைத,
பாதிைய3 சா,தபிற+ பதி தா8மா5 இரடா இ,, மBப. வா தைன
தா*கி மல அJ,தா தவாB நாகாமிய> இBதி*கணதாகிய சிவ
வழிபா சிவன.யா வழிபா6ெச5 விள+க எB, பனிர Pதிர
Aபெதாப ெபாைள எ4 லாவ4ல இைறவ என*+ அளி3ெச5தா
எபதா. (22)
------------------

மெணா ெசவிேய சத வா*காதி ையைய, தா+
எணிய மனேம யாதி 1ாிர .ைவ நா லாேற
கணிய கால மாதி கதி. ேலJ காேண
திணிய %த விைத யாதியா ைய,, ேதேர.
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மெணா ெசவிேய சத வா*காதி ஐைய, ஆ+ - IதகC ெபாறிகC
;லகC வா*காதி கேம,திாியகC ஆக இைவ இப, எணிய
மனேமயாதி ஈாிர இைவ நாலாேற - எUகிற மன Aதலான நா+ட
நி0க இைவ இப நா+ தவகளா; கணிய கால மாதி கதி.4 எUத0+ாிய கால Aத>ய தவகைள ஆராயி, ஏJ காேண - விதியா
தவக ஏைழ அறிவாயாக; திணிய %தவிைத ஆதியா5 ஐ, ேதேர நிைலத %தவி ைத Aதலான சிவ தவ ஐ,ைத  ஆரா5, பா எறவாB,

பிதிவியாதி ஐIதகC, ெசவியாதி ஐெபாறிகC, சதாதி தமாதிைரகC,
வா*காதி கேம,திாியகC மாக இைவ நா+ ஒTெவாB ஐைய,தாக
தவ க இபதா; அவ0Bட மன ;தி சித அககார W#ட இப
நாகா. கைல; கால, நியதி, மாைய, விைத, ;ட, அராகெமற விதியா

தவக ஏழா; %த விைத , ஈ3%ர, சாதா*கிய, வி,, நாத எபன சிவ
தவக ஐ,மா; ஆக தவக Aபதாறாத4 காக. (23)
-------------------

இ,திாி யக டமா திைரகணா .கவா *க
ஒ,ப ப Iத ேமாைர, மைவைய ைய,ேத
ஐ,% தேம: விைத யாகார $B $றா
வ,தி +ணக ணாகா வா*க,த* கரண நாேக.
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இ,திாியக தமாதிைரக நா.க வா*க - இ,திாியக Aதலாக
வா*க ஈறாக* Wறப#ட இைவ க, ஒ, பப - ஒTெவாB பபதாக
Iத ஓைர,  ஆக எ4லா W#. இபைத,தா. Iத ஓைர, - பிதிவியாதி
Iதக ஐ,, அைவ ஐைய, - ஐIத களி காாியகளாகிய மயி ேதா4
எ?; Aத4 மா0சாிய மீறாக* Wறப இபைத,, %த ஐ, - %த
விதிைய Aதலான %ததவக ஐ,, விைதேய: விதியா தவக
ஏJ, ஆகார $B - ைதத ைவகாாிக Iதாதிக ஆகிய அககாரக
$B, $றா வ,தி +ணக - சவ ராசத தாமத எற +ண க
$B, வா*+ நாகா அ,த*கரண நாகா - வா*+ நா+ அ,த*கரண
நா+ ஆக ெதா]0 றாB தவகளா எறவாB.

இ,திாியக கேம,திாியகC, ஞாேன,திாியகC மாக பதா.
தமாதிைரக சதாதிகC வசனாதிகC மாக பதா, நா.க இைட,
பிகைல, %JAைன, கா,தாாி, அதி, சி+ைவ, அல;ைட, ;ஷ, சகினி, ++
எ8 பமா, வா*க பிராண, அபான, வியான, உதா ன, சமாவ,
நாக, Wம, கிகர, ேதவதத, தன6சய எ8 பமா, ஓ, எப
ஒB எ பத மKஉெமாழி.

& வாமி நாதேதசிக தசகாாிய $6றி6B.
$6றி6B.
-------------

