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சிவராண-ஞான வ ளக

மாண கவாசக

அ#ள%ய "சிவ'ராண(தி)"

கீ + க,டவா. /றி12ளா :-

ெசா)லிய பா345 ெபா#6ண 78 ெசா)9வா
ெச)வ

சிவ'ர(தி:2ளா

சிவன4 கீ +

ப)ேலா#< ஏ(த> பண78 - வ 93-95
பா345 ெபா#6ண 78 ெசா)லேவ,?< எ5. /ற
ேவ,4ய காரண< எ5ன?
இதி), ெமDEஞான இரகசியGக2 அைம782ளன;
ஆகேவ ஞானJ#வடமி#78 உ3ெபா#ைள உண 78
/றினா) சிற7த பல5 கிைட J< எ5. அறிவ(82ளா .
ெமDEஞான J#வடமி#78 எள%ேய5 அறி7த
இரகசியGகைள உலகறிய

/.கி5ேற5; ேக6Gக2:-

சிவ'ராண(தி5 Kத)வ "நமசிவய வா+க; நாத5தா2
வா+க" எ5. அைம782ள8. இ7த வய5 Kத)
பாதியாகிய, "நமசிவய வா+க" எ5பைத ம3?< ஆDM J
எ?(8

ெகா2ேவா<. இ8 எ3ெடN(தா) அைம7த இர,?

ெசாOகளாJ<. இைத> பOறி தி#Pல

/.< வள க(ைத

அறிேவா<:-

அEெசN( தாைல78 Qத< பைட(தன5
அEெசN( தா)பல ேயான% பைட(தன5
அEெசN( தாலிR வகலிட< தாGகின5
அEெசN( தாேல அம 78 நி5றாேன.
- தி#ம7திர< 996.
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தி#ம7திர(தி5 Kத) வ:ெபா#2:-

"ந" எ5ற எN(தா) ம,, "ம" எ5ற எN(தா) நS ,

"சி" எ5ற எN(தா) ெந#>', "வ" எ5ற எN(தா) காO., "ய"
எ5ற எN(தா) ஆகாய< ஆகிய பEச QதGகைள இைறவ5
பைட(தா5.
ஆதார<:-

இ7த வள க(திOJ ஆதாரமான அக(திய

Kன%வ5 பாட):-

ேபாOறிநி5ற சி5மய(ைத> 'கல

ேக6

'க+ெபய ப வ ம நெவதா
மாOறியேதா

அ எ! ந" #தா மவா

ைம7தேன சிெவ! ேத%த"யா
ேகாOறி நி5ற வெவ! வா% க'பா
ெகா,ட)ெவள% யெவேத ப(ச உவாகி
சாOறறியாத Tலஉட) த5ன%லாகி
த5உUசி வழி கட78 ஓ?<பாேர.
- அக(திய

பEசா3சர< 37) 34.

வள க<:ந = ம,
ம = நS
சி = தS
வ = காO.
ய = ஆகாய<.
ஆகாய ெவள%ய92ள "ய" எ5ற இைறவேன
அ,ட(தி) பEச QதGகளாகM<, மன%த உடலி)
பEசQதGகளாகM< வளGகி, மன%தன%5 சிரசி92ள
உUசி Jழிைய

கட78 உ2ேள ெச5.2ளா5. இ>ெபா#2

பOறி அ?(த வ கான வள க(தி) வவாக அறிேவா<.
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தி#ம7திர(தி5 2வ8 வ:ெபா#2:-

பOபல ஜSவராசிகள%5 ேதாOற(திOகாக "ந" எ5ற

எN(தா) எ9<', நர<', தைசயாலான உடைல1< (ம,),
"ம" எ5ற எN(தா) நS , இர(த< ஆகியவOைற1< (நS ), "சி"
எ5ற எN(தா) உடலி5 ]3ைட1<(தS), "வ" எ5ற எN(தா)
^வாச(ைத1<(காO.), "ய" எ5ற எN(தா) அறிM,
மன<(ஆகாய<) ஆகியவOைற1< இைறவ5 பைட(தா5.
ஆதார<:-

மன%த உடலி) எ7ெத7த இடGகள%) எ7ெத7த

எN(8 க2 அைம782ளன எ5பைத அக(திய

வா கா)

அறிேவா<.

ெபா#7திநி5ற அ*வய +றி- நகார நி+.
'கழான உ/திய ேம- மகார நி+.
வ#7திநி5ற ெந(சதிேல சிகார நி+.
வ,ைம12ள கடதி- வகார நி+.
தி#7திநி5ற சிரசதன1- யகார நி+.
- அக(திய

^(தஞான< 100) 51.

Jறி>':ந - ம,

= அ4வய. (ெதா>'6 J கீ ேழ)

ம - நS

= ெதா>'6 J ேமேல

சி - தS

= ெநEச<

வ - காO.= ெதா,ைட
ய - ஆகாய<= '#வGகள%5 ந?வ).
தி#ம7திர(தி5 3ஆவ8 வ:ெபா#2:-

பரபEச(ைத நி வகி>பதOகாக "ந" எ5ற எN(தா)

பரம5 (ஆ க)), "ம" எ5ற எN(தா) தி#மா) (கா(த)), "சி"
எ5ற எN(தா) #(திர5 (அழி(த)), "வ" எ5ற எN(தா)
மேக_வர5 (மைற(த)), "ய" எ5ற எN(தா) சதாசிவ<
(அ#ள)) ஆகிய ஐ7ெதாழி) ெதDவGகைள> பைட(தா5.
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ஆதார<:-

1. நெவேத ப ரமனாரா. - அதி)
நாரண மெவதானாேன
சிெவேத ெத2வ திரனா - இ5:<
ெச>'வ5 ேகள4 ஞான>ெப,ேண.
2. ெச>பேவ வ3 மேக4வரனா - வ3ட<
ேச 78 யகார சதாசிவனா
த>பலா ஐ7ெதN(தாேல - சராசர<
தGகிய#7த8 ஞான> ெப,ேண.
- ம8ைர வாைல^வாமி ஞான J<மி, 68-69.
வள க<:ந = பரம5 - ஆ க)
ம = தி#மா) - கா(த)
சி = #(திர5 - அழி(த)
வ = மேக_வர5 - மைற(த)
ய = சதாசிவ< - அ#ள)
இ7த ஐவ5 இய க(தா) சராசர< தGகிய# கி5ற8.
தி#ம7திர(தி5 4ஆவ8 வ:ெபா#2:-

எ)லா ஜSவராசிகள%9< உய வாக பைட க>ெபOற

மன%த உடலி92ள ஐ/! ஆதார7கள18 ஐ/ெதாழிெத2வ7கைள நிைலெபற; ெச2! அவ க6 J ேமேல
உUசி Jழி Kத) உ,ணா Jவைர நS,?2ள பரமர7திர<
எ5:< a,ணய 8வார(தி:2ேள ெநOறி ந?நிைலய)
8ய< எ5ற நிைலய) Tல உட9 Jய ] Jம ேதக(ைத
ைவ(8, அதOJ ேமேல 8யாதSத< எ5ற நிைலய)
அறஆழிய5 ந?ேவ ேஜாதியாD (சிவலிGக(தி5 ந?வ)
/<' வ4வ ேஜாதியாD) மன%தன%5 ஜSவெசாbபமாக
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பர>பரம< அம 78, இ# நாசி(8வாரGகள%5 வழியாக
^வாச(ைத இN(8< வ?(8< ஓDவ5றி ெசய)ப3?
உடைல இயGகU ெசDகி5ற8.
வள க<:மன%த உடலி92ள ஆதார நிைலகள%) அைம782ள
ெதDவGகள%5 வள க<:1. ^வாதிcடான<=ெதா>'6 J

கீ ேழ = ந = ம, = பரம5

2. மணQரக< = ெதா>'6 J ேமேல = ம = நS

= தி#மா)

3. அநாதக< = ெநEச< = சி = தS = #(திர5
4. வ^(தி = ெதா,ைட = வ = காO. = மேக_வர5
5. ஆ ேஞய< = இ#'#வGகள%5 ந? = ய = ஆகாய< =
சதாசிவ<.
இ8வைர தி#Pல5 சா3சிய(திலி#78 நா< அறி7த
உ,ைமகளாவன:1. அ,ட(தி) ஒள% கி5ற அbபமான பர>பரம<, நமசிவய
எ5ற ஐ7ெதN(8 களா), நில<, நS , தS, காO., ஆகாய<
ஆகிய பEச QதGகைள> பைட(த8.
2. பEச QதGகைள

ெகா,ேட சகல ஜSவராசிகைள1<

பைட(த8.
3. பEச QதGகைள1< Kைறேயா? இய JவதOகாக பரம5,
தி#மா), #(திர5, மேக_வர5, சதாசிவ< ஆகிய
ஐ7ெதாழி) ெதDவGகைள> பைட(த8.
4. எ)லா ஜSவராசிகள%9< உய வான மன%த உடலி)
ஐ7ெதாழி) ெதDவGகைள நிைலநி.(தி, அவ:ைடய சிரசி)
உUசி Jழி Kத) உ,ணா J வைர நS,?2ள பரமர7திர<
எ5:< a,ணய 8வார(தி:2ேள, ெநOறி ந?நிைலய)
மன%தன%5 ] Jம சeர(ைத 8ய< எ5ற நிைலய)
ைவ(8, அதOJ ேமேல 8யாதSத< எ5ற நிைலய) ஜSவ
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ெசாbபமாD (அறஆழிய5 ந?வ) ^டராD) அம 78 இ#
நாசி(8வாரGகள%5 வழியாக ^வாச(ைத இN(8< வ?(8<
உடைல இய Jகி5ற8. (ஜSவ ெசாbப(ைத> பOறிய
வள க(ைத நாத5தா2 வா+க எ5ற தைல>ப) கா,ேபா<)
மாண க வாசக

"நமசிவய வா+க" எ5ற ெசாOகளா)

வள கி உ2ள க#(8 யா8?
1. அ,ட(தி92ள பEச QதGக6< Kைறேயா?
ெசய)ப3? உலைக சீராக இயGகU ெசD1மாக!
2. ப,ட(தி92ள பEச QதGக6< இய)பாக ெசய)ப3?
ம கைள ேநாய5றி வாழU ெசD1மாக!
3. அ,ட(தி92ள ஐ7ெதாழி) ெதDவGகளான பரம5,
தி#மா), #(திர5, மேக_வர5, சதாசிவ< ஆகிய ஐவேரா?
அbபமான பர>பரமK< வா+க!
4. ப,ட(தி92ள ஐ7ெதாழி) ெதDவGக6< ஜSவனாD
ஒள%#< பர>பரமK< வா+க!
இ>ேபா8 இ7த ஞான> ெபா#ைள உண 7த நா<
அைனவ#< "நமசிவய வா+க" எ5. /.ேவா< வாe !.
ஆனா), உலக வழ கி) பரம5, தி#மா), #(திர5,
எ5ற Pவ

ம3?ேம ஆ க), கா(த), அழி(த) ஆகிய

K(ெதாழிைலU ெசDவதாகM< இவ க62 அழி(த)
ெதாழி) '1< #(திரேன உய 7தவ

எ5.<

/ற>ப?வதOJ மாறாக ஐ7ெதாழி) ெதDவGக2 எ5ற
வள க< Jழ>ப< ஏOப?(8வதாக உ2ளேத எ5.
வனவலா<.
இைறவைன> பOறிய உ,ைமகைள அறி7தவ க2
ஞான%க2, Kன%வ க2, சி(த க2 Kதலாேனா
அறிவ) நி.(த ேவ,?<. தி#Pல
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எ5பைத நா<

Kதலான சி(த க2

பல#< ஐ7ெதாழி) ெதDவGகைள> பOறி பா412ளன .
ேம9<, இRMலகிOJ பரம5, தி#மா), #(திர5,
மேக_வர5, சதாசிவ< ஆகிேயா

ஐ7ெதாழி)க2 'வைத>

ேபா5. ஒRெவா# அ,ட(திOJ< தன%(தன%யாக ஐவ
உ2ளன

எ5. ப5வ#< பாட) /.கி5ற8:-

உ#(திர க2 ஒ#ேகா4 நாரண
உ.பரம

பலேகா4 இ7திர

பலேகா4
பலேகா4

ெப#(த மOைற( ேதவ க6< Kன%வ க6< பறJ
ேபசி) அன7த< ேகா4 ஆGகாGேக /4
- தி#அ#3பா 6இ/42:63.
ேம9< அழி(த) ெதாழி) '1< #(திர5 ேவ.,
ஐ7ெதாழி)கைள1< தாேம தன%(8U ெசDய வ)ல நடராஜ>
ெப#மா5 ேவ. எ5. கீ + க,ட பாட) /.கி5ற8:-

அய:< அ1< அர< மகிழ
அ#2நடன வமலேன
- தி#அ#3பா 6ஈ/I-1:75
இ>ெபா#2பOறி நாத5தா2 வா+க எ5ற தைல>ப)
வவாக

கா,ேபா<. இ>ேபா8 ப5வ#< பாடைல

ஆதாரமாக

கா34 எ5:ைடய வள க(ைத நிைறM

ெசDகிேற5:-

கOற8 ைக<ம,ணளM
க)லாத8 உலகளM
உOறகைல மட7ைத
இ5:< ஓ8கிறா2.
அ?(8, சிவ'ராண(தி5 Kத) வய92ள
பOபJதியான "நாத5தா2 வா+க" எ5ற ெசாOெறாடைர
கா,ேபா<.
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நாத5தா2 வா+க!
"நாத5 தா2" எ5ப8 இைறவைன> பOறிய ஒ#
பபாைஷ வா கியமாJ<. இ7த பபாைஷ வா கிய(தி5
வள க(ைத ெவள%>ப?(8< கீ + க,ட பாடைல
கா,ேபா<:-

உ#வராகி1< அ#வன ராகி1<
உ#அ# வனரா1<
ஒ#வேரஉளா

கடM2 க,டறிமிேனா

உலJள S ; உண வ5றி
இ#வரா< எ5.< Pவேரயா< எ5.<
இய9< ஐவ க2 எ5.<
எ#வராD உைர(8 உழ)வெத5 உடOJய
இர,? P5ெறனலாேம.
- தி#அ#3பா 6அ/24:45
ெபா#2:உலகம கேள! ேக6Gக2! கடM2 உ#வKைடய
ஒ#வராகM< (நடராஜ ), அbபமானவரா1< (ேஜாதி
ெசாbபமான பர>பரம<), உ#அ#வனரா1< (அறஆழிய5
ந?வ) ேஜாதி ெசாbப<) P5. ேதாOறGகள%) வளGJ<
ஒ#வேரயாவா . இ7த உ,ைமைய அறியா8, இ#வ
எ5.< Pவ

எ5.< ஐவ

எ5.< பலவாறாக உைர(8

உழ)வ8, ஒ# உட9 J உய

இர,ெட5.<

P5ெற5.< /.வைத> ேபாலாJ<.
இ>பாடலிலி#78, ஏக இைறவ: J

கீ + க,டவா.

P5. ேதாOறGக2 உ2ளன எ5ற 'திய ெசDதிைய
அறிகிேறா< :1. அbபமான ேஜாதிெசாbபமான பர>பரம<.
2. அbபாbபமான அறஆழிய5 ந?வ) ேஜாதி
வளGJ< ஜSவன%5 ெசாbப<.
3. உ#வKைடய நடராஜ5 ெசாbப<.
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ேமOக,ட P5. ேதாOறGக62, இைடய92ள
அறஆழிய5 ந?வ) ேஜாதி வளGJ< ஜSவன%5
ெசாbப(ைதேய "நாத5தா2" எ5ற வா கிய<
Jறி>ப?கி5ற8. ஆகேவ இைத> பOறி வவாக அறிேவா<.
Kதலி) தி#ஞானச<ப7த

/.வைத

ேக3ேபா<:-

உைரேச#< எ,ப(8 நா5J kறாயர< ேயான%ேபத<
நிைரேசர> பைட(8 அவOறி5 உய

JயராD

ஆGகாGேக நி5றா5.
- ேதவார<, தி#வழி
S மிழைல.
ெபா#2:இைறவ5 எ,ப(8 நா5J இல3ச< வைகயான
உயனGகைள> பைட(8, அவO.2 உய

JயராD

ஒRெவா5றி5 உ2ேள1< அம 782ளா5.
84 ல3ச< ேயான%ேபத(ைத> பOறிய வள கமாவ8:-

ஊ வன பதிெனா5றா< ஒ5ப8 மா:ட<
நS ,பறைவ, நாOகாேலா
ப7தமா< ேதவ

ப>ப(தா< - சீய

பதினா9 அய5 பைட(த

அ7தமி) சீ (தாவர< நாைல78 - பழ<பாட) திர3?.
1. ேதவ க2

- 14 ல3ச< வைக

2. மான%ட

- 9 ல3ச< வைக

3. நாOகா) மி#கGக2 - 10 ல3ச< வைக
4. ஊ வன

- 11 ல3ச< வைக

5. நS வா+வன

- 10 ல3ச< வைக

6. தாவர<

- 20 ல3ச< வைக

7. பற>பன

- 10 ல3ச< வைக
-------------------------------------ெமா(த<

- 84 ல3ச< வைகக2
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தி#ஞானச<ப7த5 வா ைக உ.தி>ப?(8<
ேவதவா கிய(ைத

கா,ேபா<:-

" ஒ#வேனயாகிய ேதவ5 எ)லா ஜSவராசிகள%9<
மைற7தி# கிறா5.அவ5 எGJ< வயாப(தவ5.
எ)லா உய க6 J< அ7தரா(மா"
- யஜூ ேவத<, UேவதாUவதர உபநிஷத< 6:11
இர,டாவதாக மன%த உடலி) எ7த இட(தி) இைறவ5
ேகாய) ெகா,?2ளா5 எ5. தி#Pல

/.வைத

ேக3ேபா< :-

பUசிம தி கிேல ைவ(ேத ஆசாய5
நிUச9< எ5ைன நிைனெய5ற அ>ெபா#2
உ;சி. கீ ேழ உணா. ேமல!
ைவUச பதமி8 வாDதிற வாேத.
- தி#ம7திர< 1780.
தி#Pல#ைடய வா கிலி#78, உUசி Jழி J

கீ ேழ

(Jழ7ைத> ப#வ(தி) ெநOறி J ேமேல சிரசி) ப2ளமாக
காண>ெப.வ8) உ,ணா J J ேமேல இைறவ5 த5
பாதைத அைம(82ளா5 எ5. அறிகிேறா<. இைத> பOறி
ேவத< /.வைத

1.

ேக3ேபா<:-

"கா,பதOகய8<, அைன(தி9< ஊ?#வ
உ26ைற1< மைறெபா#6< தி.ைகய நிைலெபOற8< உட)ேதா.< வயாப(8 நிOப8<
பைழைமயான ெபா#6மாகிய அ7த திRய
ேதேஜாமய(ைத அ(தியா(ம ேயாக(தா) உண 7த
தSரனானவ5, இ5ப85ப கிள Uசி
வ3டவனாகிறா5"
- யஜூ ேவத<, கடஉபநிஷத< 2:12
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2.

"அ7த ஆதி'#ஷ5 தைலய5 உUசியாகிய இ7த
எ)ைலைய> பள78 ெகா,?, இ7த வாயலி5
வழியாக உ2ேள aைழ7தா5. இ7த வாய9 J
வ(#தி (பரமர7திர<) எ5. ெபய "
-  ேவத<, ஐதேரய உபநிஷத< 1/3:12
மன%தன%5 ஜSவெசாbப<, உUசி J

கீ ேழ

உ,ணா J J ேமேல '(திJைக எ5.<, பரமர7திர<
எ5.< /ற>ப?< a,ணய 8வார(தி:2ேள
அைம782ள8 எ5. அறிகிேறா<.
பரமர7திர(தி) எ7த இட(திOJ ேநராக அைம782ள8
எ5ற வனாவOJ( தி#Pல

வைடயள%>பைத

ேக3ேபா<:-

ெந+றி. ேநேர வ திைடெவள1
உO.O.> பா

க ஒள%வ?< ம7திர<

பO. J> பOறாD பரமன1/திட(
சி+றபல ெம' ேச#/! ெகாேடேன
- தி#ம7திர< 2770.
ெநOறிய), இ#'#வGகள%5 ந?ேவ12ள சிOற<பல<
எ5:< இட(தி) பர>பரம< வOறி#
S
கி5றா5 எ5.
அறிகி5ேறா<. தி#Pல5 /Oைற உ.தி>ப?(8< ேவத
வா கியGகைள

1.

கா,ேபா<:-

"எ)லாவOைற1< எள%தாக அறிபவ#<,
எ)லாவOைற1< வேசஷமாD அறிபவ#< எவேரா,
இ>'வய) காண>ெப.< மகிைம எ)லா<
எவ#ைடயேதா அ/த பரமாமா திய
ப ரமரமாகிய சி+றபலதிஎ/தள1%>ளா#."
- அத வணேவத<, K,டக உபநிஷத< 2/2:7
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2.

"அத:ைடய _தான< எ8 எ5றா) '#வGக6<
நாசி1< /?மிட< எ8ேவா, அ8ேவயாJ<"
- யஜூ ேவத<, ஜாபால உபநிஷத< 1/3:12
சிOற<பல(தி) எ7த அைம>ப) இைறவ5

அம 782ளா5 எ5ற வனாவOJ( தி#வ26வ
வைடைய

/.<

ேக3ேபா<:-

மல#மிைச ஏகினா மாண* ேச 7தா
நிலமிைச நS?வா+ வா
தி#வ26வ
வள க(ைத

- தி# Jற2 3.

வா ைக உ.தி>ப?(தி, ேவத< /.<

ேக3ேபா<:-

" இ7த பரம'ர(தி) தாமைரமல# ேபாற
சின(சி' மாள1ைக உ@.அத<>
சி+றபல. அதி) உ2ள8 எ8ேவா அைத(
ேதட ேவ,?<. ஆராD78 அறி78 ெகா2ள
ேவ,?<."
- சாமேவத<, சா7ேதா ய உபநிஷத< 8/1:1
"மல மிைச ஏகினா5" எ5ற வ26வ
"தாமைரமல

வா J<,

ேபா5ற சி5னEசி. மாள%ைக" எ5ற

ேவதவா J< ெபா#7திநிOக

கா,கிேறா< ! சிவலிGக(தி5

அ4>பாக< தாமைர மலேரயாJ<.
ெநOறிந?நிைலய) இ# '#வGக6<
/?மிட(திலி#78 எRவளM உயர(தி) இைறவ5
அம 782ளா5 எ5ற வனாவOJ தி#வ26வ

/.<

வைடயாவ8:-

ேகாள%) ெபாறிய) Jணமிலேவ எ.ணதா
தாைள வணGகா( தைல - தி# Jற2 9.
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"எ,Jண(தா5" எ5றா) எ5ன ெபா#2 எ5ற
வனாவOJ ஒ# Kன%வ

/.< சா5ைற

ேக3ேபா<:-

உைர கிேற5 ெவள%>பாN< ஒள%ய5பாN<
ஓேகாேகா ெவள%ெயாள%யாD நி5ற பாN<
நிைர கிேற5 இ8 கட7த>பா) நி

Jண(தி5 பாN<

ேநரான மன(8 J< எ3டாதாகி
வைர கிேற5 அ5னமய< பராணமயமாகி
ேமவநி5ற மேனாமயமாD ெவள%ய) /4
திைர கிேற5 'வயடGக9< ஒ5றாD நி5ற
திறமான வEஞான மயKமாUேச.
- ச3ைடKன% வாத காவய< 1000) 1:3
ெபா#2:- பரமர7திர(தி:2ேள ெநOறிந?நிைலய92ள
1.ஆ ேஞய< எ5ற ெவள% J ேமேல 2.ஒள%ெவள%;
3.ெவள%ெயாள%ெவள%; 4.நி

Jணெவள%; 5.அ5னமயேகாச<;

6.பராணமயேகாச<; 7.மேனாமயேகாச<; 8.வEஞானமயேகாச<
ஆகியவOறிOJ ேமேல அம 782ளா5.
இRவா. எ,Jண(தானாD வளGJவதOJ அ4>பைட
எ5ன எ5ற வனாவOJ அ7த Kன%வேர /.< வைடைய
ேக6Gக2:-

நி

JணமாD நி மலமாD நிரEசனKமாகி
ேநரான QரணமாD மனெம3டாத

ச

JணமாD சமரசமாD( தா:< தா,4
ச;சிதான/த ெவள1கபா- நிற

த

JணமாD எைனயா,ட சி5மய(ைத> ேபாOறி
சமரசமாD ேவதா7த வாத< ெசா)ேவ5.
- ச3ைடKன% வாத காவய< 1:1
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பா?கி5ேற5 பராபரேம அக,டவ(8
ப,பாக அதOக? க> பைரய:ைட ெவள%தா5;
நS?கிேற5 அதOக? க ஆகாச ெவள%தா5;
ேநராக அத5கீ ேழ வா1 வாU^;
நா?கிேற5 அத5கீ ேழ வ5ன% வ5ன%;
நலமாக அத5கீ ேழ சலKமாU^;
ஊ?கிேற5 அத5கீ ேழ QமியாU^;
ஓேகாேகா சீவ5 எ)லா< உதி(தவாேற.
- ச3ைடKன% வாத காவய< 1:2
ெபா#2:- அ,ட(தி) 1.Qமி 2.சலெவள%; 3.வ5ன%ெவள%;
4.வா1ெவள%; 5.ஆகாசெவள%; 6.பைரெவள%; 7.பராபரெவள%;
8.சUசிதான7த ெவள% ஆகிய எ3? நிைலகைள

கட78

இைறவ5 வளGJவதா), அேத ேபா5. ப,ட(தி9<
எ,Jண(தானாD வளGJகி5றா5 எ5ப8 Kன%வ

வா J.

அ7த ஜSவெசாbப< எ7த அைம>ப) வளGJகி5ற8
எ5ற, வனாவOJ( தி#வ26வ

இRவா.

வைடயள% கிறா :-

அறஆழி அ7தண5 தா2ேச 7தா
பறஆழி நS7த) அ8

க)லா)

- தி# Jற2 8.

இைறவ:ைடய தாள%5 ேதாOற<, ெதDவக
S ச கர<
ேபா5ற ேஜாதி ெசாbப< எ5. தி#வ26வ
இதOJ ஆதாரமான ேவதவா கிய(ைத

/.கி5றா .

கா,ேபா<:

"பரமேயான%யாக> ெபா5ேபா) ஒள%#< ஈச5 எ5ற
ெபா#ைள> பா

J< திறைம1ைடய

ஞான%யானவ5 ',ணய பாவGகைள உதறிவ3?,
பர<ெபா#ள%5 தி#வ4கைள அைடகிறா5."
- அத வண ேவத<, K,டக உபநிஷத< 3/1:3.
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தி#வ26வ

அறஆழி எ5. Jறி>ப3டைத, ேவத<

"பர<மேயான%" எ5. Jறி>பட

கா,கிேறா<.

அ7த ஜSவெசாbப(தி5 ப#ம5 எRவளவாக இ# J<
எ5ற வனாவOJ( தி#Pல

/.< வைடைய

ேக6Gக2:-

ேமவய சீவ5 வ4வ8 ெசா)லி4)
ேகாவ5 மயெரா5. k.ட5 /றி3?
ேமவய /ற8 ஆயர< ஆயனா)
ஆவ ய  Aற! Bறாய ர ெதாேற
- தி#ம7திர< 2011.
தி#Pல5 வா ைக> ப5வ#< ேவதவா கிய<
உ.தி>ப?(த

காணலா<:-

"ஒ# மயைழய5 aன%ைய k.பாகமா கி, அதி)
ஒ5ைற ம.ப4 k.பாகமா கினா) எRவளM
]3^மமாக இ# Jேமா, அ>ப4 ]3^மமானவ5 அ7த
ஜSவ5 எ5. அறிய ேவ,?<. அ>ப4 அறிபவ5
எ)ைலயOறவனாவ5"
- யஜூ ேவத<, UேவதாUவதர உபநிஷத< 5:9.
இRவளM ]3^மமான ஒ5ைற எRவா. காணK41<
எ5ற வனாவOJ, இRவா. வைட கிைட கி5ற8:-

அ#3ெப#Eேசாதி அ#3ெப#Eேசாதி
தன%>ெப#Gக#ைண அ#3ெப#Eேசாதி
- தி#அ#3பா மகாம7திர<
ெபா#2:- அ,ட(தி) வளGJ< அ#ேள உ#வான
பர>பரம(தி5 ேஜாதி ெசாbப<, ப,ட(தி9< ஒள% கி5ற8.
ஞான(தவ< ெசDதா) அவ:ைடய
தன%>ெப#Gக#ைணயனாேல ஞான%ய5 க, K5னா)
அ#3ெப#EேசாதியாD (உ2ளGைக அளவ)) கா3சி த#<.
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இைத க,டவ க2 யாராவ8 சா5றள%(82ளனரா?

1. உடப <>ேள உ'ெபா> கேட
- தி#ம7திர< 725.
2. ேத4 க,? ெகா,ேட5 தி#மாெலா? நா5Kக:<
ேத4(ேதெடாணா ேதவைன எ<>ேள
ேத*க@ ெகாேட - அ>ப

ேதவார< 4-9:12

3. ேதவ#< அறியாU சிவேன கா,க
ெப,ஆ, அலிெய:< ெபOறிய5 கா,க
கணா- யா< கேட காக
- மாண கவாசக

தி#அ,ட>பJதி 56-58

4. ஊன1- உய D- உண#வ ன1நிற ஒைற உண#/ேதேன
- ந<மா+வா

47.

5. ப டதி<>ேள ேபராதி ைறவைன
க@நா அ#;சி. மா'
- அRைவ Jற2, அ Uசைன 7
ேமOக,ட சா3சிய(ைத உ.தி>ப?(தி பகவ(கீ ைத
/.வைத

ேக3ேபா<:-

"யாேரா ஒ# '#ஷ5தா5 இ7த ஆ(மாைவ ஓ
ஆUச ய வ_8ைவ

கா,ப8 ேபா) கா,பா5. ஒ#

மகா'#ஷ5தா5 இ7த த(8வ(ைத ஆUச யமாக
வ ண கிறா5"
- பகவ( கீ ைத 2:29.
த<Kைடய ஜSவ ெசாbப(ைத

க,டவ க2 அ8

எRவா. ேதாOறமள%(த8 எ5. /றிய# கிறா களா எ5ற
வனாவOJய வைடைய

ேக6Gக2:-
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1. சி/ைதயா2 நிற சிவேன ேபா+றி
சீப >பத< சி7ைத ெசDதாD ேபாOறி
/தியா2 டDக!>ளா2 ேபாOறி
- அ>ப , தி#வதிைக 9.
(',டக<=தாமைரமல )
2. ேசாதிைய; Fட# ெசெபாைன அபல!
ஆதிைய அ4ேய5 மற78 உDவேனா?-அ>ப ,ேகாய)
3. ஓதியா#< அறிவா)ைல ஓதி உலெகலா<
ேசாதியா2 நிைற/தா Fட# ேசாதி%G ேசாதியா
- ச<ப7த , தி#ைவயா..
4. ேசாதிேய Fடேர Hெழாள1 வ ளேக
- மாண கவாசக

அ#3ப(8 458

5. மாசி)ேஜாதி மணவள ேக - தி#அ#3பா 2/14:8.
6. வ?ேவேனா எ5 வள ைக எ5 ஆவைய
- ந<மா+வா

2152.

7. ெந2வ G*லாத இ*(சி8மாேம - தி#ம7திர< 503
(இ4Eசி) = அக)வள J)
8. ெத2ள( ெதள%வா

J சீவ சிவலி7க
- தி#ம7திர< 1823

9. சீவ என சிவ என ேவறி-ைல
- தி#ம7திர< 2017
10. தமி- சிவலி7க க@ அதைன(தா< வணGகி
- தி# கள%O.>ப4யா
- 18 -

44.

11. சீவ சிவலி7கமாக ெதள1/தவ# த
பாவ நசி. பD/!
- அRைவ Jற2, அGகிய) பE^ 10.
12. ேசாதி ெசாbப(ைத> பா (8 - அதி)
ெசா கிேய நி5றிட( ேதகK< ேவ (8
ஆதி மகாலி7க க@ - அதி)
ஐ<'ல5 ஒ?Gகிேய ஆன7த< க,?
- க)9ள%U சி(த

38.

13. தி#வ#7த ேசாதிையநா என ெசா-ேவ
தS

கKட5 HDயேபா- வGட காJ

.வ /த வGடமதி- உ>ேள பா#தாJள% 7த மதி Qரண ச7திர: J2ேள
காJமடா க+Kரத"ப தாேன
- அக(திய

பEசா3சர< 6

14. நாசிKைன மn ேதறி நட J< பாத<
ந?ெவள%யா< கமல உUசி ஞான(82ேள
மாசிலா வ4M சிவலி7கமாகி
மாச+ற பள17ெகாள1யா2 வள#/த ேசாதி
- தி#வ26வ

நாதா7த சார< 35.

15. உUசிமகாேம# K4( த"பமாகி
உ,ணா கி5ேம) '#வ ந?வதாகி
- ^க>பரமஷி ஞான](திர< 1.
16. உUசியத5 கீ ேழ உ,ணாவத5 ேமேல
ெமU^< Fடரா2 வளGகேவ வ7தவேரா!
- க?ெவள%Uசி(த
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Qரண ஞான< 65.

17. ப(தி1ட5 ெசD8 வ7தா) ஆ(தாேள
பரெபாL ேதா'ம*
சி(தி அைட7தவ

J ஆ(தாேள

ெதD%ேம ேசாதி%/தா
- அNக,ண S சி(த

வாத கOப< 102.

ேமOக,ட ெதள%வான சா5.கள%லி#78, ஜSவன%5
ெசாbப< சிவலிGக வ4வ< (ந?வ) /<' வ4வேஜாதி)
எ5.<, ெமDEஞான(தவ(தா), அைத

காணலா< எ5.<

உ.தியாக அறிகிேறா<. பர>பரம(தி5 அbபாbபமான
சிவலிGக வ4ைவேய சிவெப#மா5, ேதவ க2, Kன%வ க2
ஆகிய அைனவ#< வணGகி( தவ< ெசDகி5றன . இ7த
உ#வOJ தா2, தி#வ4, பாத< எ5. பல ெபய கைள ந<
ஆ5ேறா

]34ன . ] Jமசeர< தவ(தா) உய 78 தன J

ேமேல12ள ஜSவெசாbபமான தி#வ4ைய அைடவேத
K தியைடவதாJ<. இைதேய "இைறவ5 தி#வ4 ேச 7தா "
எ5ற ெசா) Jறி J< எ5ப8 J#வா காJ<.
மன%த5 நS,டகால< வா+வாGJ வாழ ேவ,?< எ5ற
க#(தி)தா5 மாண கவாசக

"நாத5தா2 வா+க" எ5.

பா4னா . ஆகேவ, ஒ#ைம மன(தினராD நாத5தா2
இ# Jமிட(ைத

க#(தி) இ#(தி, இ#க,P4 "நமசிவய

வா+க, நாத5தா2 வா+க" எ5. பரா (தி>ேபா<. வாe !
வாe !! வாe !!!
இன% சிவ'ராண(தி5 இர,டாவ8 வ Kத) 95ஆ<
வவைர ஞானவள க< கா,ேபா<.

2. இைம>ெபாN8< எ5 ெநEசி) நSGகாதா5 தா2
வா+க
- க, இைம கி5ற ெபாN8 /ட நSGகாம) எ5
இதய(ைத இய Jவ கி5ற இைறவ5தா2 வா+க!
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3. ேகாகழி ஆ,ட J#மணத5 தா2 வா+க
- வ,oலக<, பாதாளஉலக< ஆகிய இர,ைட1<
ஆ3சி ெசDகி5ற ேஜாதி ெசாbபன%5 தா2 வா+க!

4. ஆகம< ஆகிநி5. அ,ண>பா5 தா2 வா+க
- ேவதGகளாகி நி5., அவOறி5 Pல< மன%தைன
அoகி அ#2 'ேவா5 தா2 வா+க!

5. ஏக5 அேநக5 இைறவன4 வா+க
- உலJ ெக)லா< ஏக பர>பரமமாகM<, அேநக
ெதDவGகளாகM< வளGJ< இைறவன4 வா+க!

6. ேவக< ெக?(தா,ட ேவ7த ன4ெவ)க
- மரண(ைத> ேபா கி ஆ3ெகா26< இைறவன4
ெவ)க!

7. பற>ப. J< பEஞக5ற5 ெபDகழ)க2 ெவ)க
- பற>ைப அ. J< சிவெப#மா:ைடய அ#ள4க2
ெவ)க!

8. 'ற(தா

JU ேசேயா5ற5 QGகழ)க2 ெவ)க

- தன J அ5ன%யமாய#>ேபா

J Tர(ேத

இ#>ேபா:ைடய மலர4க2 ெவ)க!

9. கரGJவவா

உ2மகிN< ேகா5கழ)க2 ெவ)க

- கரGJவ(8 வணGJேவாைர

க,?, உ2ள<

மகிN< இைறவன4 ெவ)க!
10. சிரGJவவா

ஓGJவ J< சீேரா5 கழ) ெவ)க

- சிர7தா+(தி வணGJேவாைர உய 7திடU ெசD1<
சிற>'ைடேயா5 தி#வ4 ெவ)க!
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11. ஈசன4ேபாOறி எ7ைத ய4ேபாOறி
- சிவெப#மா5 தி#வ4 ேபாOறி; எ< த7ைத தி#வ4
ேபாOறி!

12. ேதசன4 ேபாOறி சிவ5 ேசவ4 ேபாOறி
- ேஜாதிெசாbபன4 ேபாOறி; சிவெப#மான%5 ெசRவய
தி#வ4 ேபாOறி!

13. ேநய(ேத நி5ற நிமல ன4 ேபாOறி
- அ5பேல நிOJ< மாசிலாதான4 ேபாOறி!

14. மாய> பற>ப. J< ம5னன4 ேபாOறி
- மாைய ]+7த பற>ைப அ. J< இைறவன4
ேபாOறி!

15. சீரா

ெப#78ைற ந< ேதவன4 ேபாOறி

- சிற>'ைடய வ?ேபOறிOJய
S
ந< இைறவன4
ேபாOறி!

16. ஆராத இ5ப< அ#6மைல ேபாOறி
- ெதவ3டாத அமி த(ைத அ#6< பரமர7திர<
ேபாOறி!

17. சிவனவ5எ5 சி7ைத12 நி5ற அதனா)
அவன#ளாேல அவ5தா2 வணGகி
சி7ைத மகிழU சிவ'ரா ண7த5ைன
20. K7ைத வைனKN8< ஓய உைர>ப5 யா5.
- சிவெப#மா5 எ5:ைடய ெநOறி ந?நிைலய)
ஜSவெசாbபமாக நிOபதா), அவ:ைடய அ#ளாேல அவ5
தாைள வணGகி, எ5 ] Jம சeர< மகிNமா. K5ைன
வைனக2 KN8< ஒழி7திட சிவ'ராண(ைத நா5
உைர கி5ேற5.
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21. க,oதலா5 த5க#ைண
எ,oதO ெக3டா எழிலா

க,கா3ட வ7ெதDதி
கழலிைறEசி

வ,ணைற78 ம,ணைற78 மி காD
வளGெகாள%யாD
எ,ணற7 ெத)ைல யலாதாேன நி5 ெப#Eசீ
25. ெபா)லா வைனேய5 'கNமா. ஒ5றறிேய5
- சிவெப#மா5 க#ைணேயா? ஆைணய3டவா. நா5
இRMலகிOJ வ782ேள5. (Jறி>': இ7த ெசாOெறாட
ஆ+78 சி7தி க(த க8.) எ,oதOகய நிைலய)
ெநOறிந?வ) வளGJ< ேஜாதி ெசாbப( தி#வ4ைய
வணGகி, வ,ண9<, ம,ண9< நிைற78<, ேமலான
ேஜாதி ெசாbபமாD வளGகி1<, அளவட K4யாதவனா1<,
எ)ைலய)லாதவனா1<, ஒள% கி5ற சிற>'ைடய நி5ைன,
ெகா4ய வைனகைள1ைடய நா5 'க+வதOJ அறிேய5.

26. ')லாகி> QடாD> 'NவாD மரமாகி>
ப)வ#க மாகி> பறைவயாD> பா<பாகி
க)லாD மன%தராD> ேபயாD

கணGகளாD

வ)ல^ர ராகி Kன%வராD( ேதவராDU
ெச)லாஅ நி5றஇ( தாவர சGகம(82
31. எ)லா> பற>'< பற7திைள(ேத5 எ<ெப#மா5
- ')லாகி, ெச4களாகி, 'Nவாகி, மரமாகி, ப)வைகயான,
மி#கGகளாகி, பறைவகளாகி>, பா<பாகி,
நவர(தின கOகளாகி, மன%தராD, ேபயாD, கணGகளாD,
அ^ரராD, Kன%வராD, ேதவராD( 85ப7த#<
இRMயனGக6 J2 எ)லா> பற>'< பற78
இைள(ேத5; எ<ெப#மாேன!

32. ெமDேயஉ5 ெபா5ன4க2 க,45. வ?Oேற5.
S
- இ5., எ5 ெநOறி ந?வ92ள ஜSவெசாbபமாகிய
நி திவ*கைள நா க@, ப றவ தைளய லி/!
வ @தைல ெப+ேற; இ! உைம. (Jறி>': ஆ+78
சி7தி க(த க8)
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33. உDய எ5 உ2ள(82 ஓGகார மாDநி5ற
ெமDயா வமலா வைட>பாகா ேவதGக2
35. ஐயா எனஓGகி ஆ+7தக5ற a,ணயேன
- நா5 மரண(திலி#78 நSGJ< ெபா#3?, எ5:ைடய
] Jம சeர(ேதா? இைண7த ஜSவெசாbபமாD (அக<
பரமா_மி) எ5 ெநOறி ந?வ) வளGJ<,
உ,ைமயானவேன! Tயவேன! ஷபவாகனேன! ேவதGக2
எ)லா< ஐயா எ5. உர க

/வ ஆ+78 ேத41<

க,டறியாத a3பமானவேன!

36. ெவDயாD தணயாD இயமான னா< வமலா
ெபாDயா யனெவ)லா< ேபாயகல வ7த#ள%
ெமDEஞான மாகி மிள% கி5ற ெமDU^டேர
எEஞான< இ)லாேத5 இ5ப> ெப#மாேன
40. அEஞான< த5ைன அக)வ J< ந)லறிேவ
- ]யனாD, ச7திரனாD, அைன(திOJ< ேமலான
ஜSவனாD வளGJ< Tயவேன! மாையக2 அைன(8<
அக5. ேபாJமா. வ7த#ள%, ெமDEஞான ெசாbபமாD
வளGJ< ஜSவ^டேர! மரணமி-லாத நிைலைய அைட/த
எ5:ைடய இ5ப> ெப#மாேன! அEஞான(ைத அக5றிடU
ெசD1< ந)லறிேவ! (Jறி>': ஆ+78 சி7தி க(த க8)

41. ஆ க< அளவ.தி இ)லாD அைன(8லJ<
ஆ JவாD கா>பாD அழி>பாD அ#2த#வாD
ேபா JவாD எ5ைன> 'Jவ>பாD நி5 ெதாN<ப5
நாOற(தி5 ேநயாD ேசயாD நணயாேன
45. மாOற< மன< கழிய நி5ற மைறேயாேன
- ஆதி1<, அளM<, அ7தK< இ)லாதவேன! எ)லா
உலகGகள%9< ஆ க), கா(த), அழி(த), மைற(த),
அ#ள), ஆகிய அைன(8 ெதாழி)கைள1< ெசDபவேன!
மரண< எ5:< மாய இ#ைள> ேபா கி,
பரமர7திர(தி:2ேள நி5 ெதா,டனாD> 'Jவ>பாD.
ேதாOற(தி) a,ைமயானவனாD, தைலவனாD எ5:2ேள
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இ#>ேபாேன! பைகைம1ைடயா

மன(ைதவ3? நSGகி

மைற78 நிOேபாேன!

46. கற7த பா) க5னெலா? ெநDகல7தாO ேபாலU
சிற7த4யா

சி7தைன12 ேத5ஊறி நி5.

48. பற7த பற>' அ. J< எGக2 ெப#மா5
- கற7த பாலி) ச

கைர1< ெநD1< கல7தைத>

ேபா5., சிற7த ஞான%கள%5 பரமர7திர(தி) அமி த<
ஊறிடநி5., பற7த பறவைய அ. J< எGக2 ெப#மாேன!

49. நிறGக2 ஓ

ஐ78 உைடயாD, வ,ேணா க2 ஏ(த

50. மைற7தி#7தாD, எ<ெப#மா5 வ)வைனேய5
த5ைன
- அ,ட(தி9<, ப,ட(தி9< கீ + க,டவா. ஐ78
நிறGக2 உைடயவனாD வ,ேணா க2 ேபாO.மா.
பரமர7திர(தி:2 மைற7தி# J< எ< ெப#மாேன!
வள க<:
1. ம, = ^வாதிcடான< = ெபா5ன%ற<
2. நS

= மணQரக<

= ெவ,ைம

3. தS

= அநாகத<

= சிவ>'

4. காO.= வ^(தி

= க#ைம

5. ஆகாய<= ஆ ேஞய<

= 'ைக.

ஆதார<:

பார8 ெபா5ைம ப^ைம உைடய8
நSர8 ெவ,ைம ெச<ைம ெந#>ப8
கார8 மா#த< க#>ைப உைடய8
வானக< Tம< மைற78 நி5றாேர
- தி#ம7திர< 2145
51. மைற7திட P4ய மாய இ#ைள
அற<பாவ< எ5:< அ#< கயOறா) க34
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'ற7ேதா) ேபா (ெதGJ< 'NஅN J P4,
மலEேசா#< ஒ5ப8 வாயO J4ைல
55. மலGக> 'லைன78< வEசைனையU ெசDய
- ெகா4ய வைன>பய:ைடய எ5ைன மைற(8 P4ய
மாைய எ5:< இ#ைள, ',ணய< - பாவ< எ5:< அய
கயOறா) க34, 'NM< அN J< P4ய மல< கசி1<
ஒ5ப8 வாய)கைள உைடய வ3ைட,
S
ெவள%ய) ேதாலா)
ேபா (8, ெமD, வாD, க,, P J, ெசவ எ5:<
ஐ<'ல5க6< மன< Jழ<'மா. வEசைன ெசDய,

56. வலGJ மன(தா), வமலா உன J
கல7த அ5பாகி

கசி78உ26#J<

நல7தா5 இலாத சிறிேயOJ ந)கி
நில7த5ேம) வ78 அ#ள% நS2கழ)க2 கா34,
60. நாயO கைடயாD

கிட7த அ4ேயOJ(

- JரGJ மன(தா), உ5ன%ட< கல7த அ5' ைவ(8
கசி78 உ2ள< உ#J< த5ைம இ)லாத சிறிேயனாகிய
எ5ைன வ#<ப, Qமி J வ78, நS,ட தி#வ4கைள
நாய:< கைடேயனாD

கா34,

கிட7த அ4ேய: J,

61. தாயO சிற7த தயாவான த(8வேன
மாசOற ேசாதி மல 7த மல U^டேர
ேதசேன ேதனா

அKேத சிவ'ரேன

64. பாசமா< பOற.(8> பா J< ஆயேன
- தாய:< சிற7த தயMைடய கடMேள! மாசOற
அறஆழி ேசாதியாD மல 7த மல U^டேர! ேஜாதி ெசாbபேன!
ேத5மிJ7த அKதேம! ெநOறி ந?வ) உ2ளவேன! பாச<
எ5:< பOைற அ.(8> பா8கா J< சிவேன!

65. ேநச அ#2'78 ெநEசி)வE சGெகட>
ேபரா8 நி5ற ெப#Gக#ைண> ேபராேற
ஆரா அKேத அளவலா> ெப<மாேன
ஓராதா

உ2ள(8 ஒள% J< ஒள%யாேன
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நSராD உ# கி எ5 ஆ#யராD நி5றாேன
70. இ5பK< 85பK< இ)லாேன உ2ளாேன
- அ5ேபா? அ#2'78, ெநEசி) வEச< நSGகிட
அகலா8 நி5ற ெப#Gக#ைண

கடேல! ெதவ3டாத

அKதேம! அளவடOகய ெபேயாேன! த<ைம நிைனயாதா
உ2ள(தி) மைற78 ெகா26< ேஜாதி ெசாbபேன! எ5
உ2ள(ைத நS

ேபா5. உ# கி, எ5 ஆ#ய

ெசாbபமாD

நிOபவேன! இ5பK< 85பK< இ)லாதவேன! உடலி5
உ2ேள வளGJபவேன!

71. அ5ப# க5பேன யாைவ1மாD அ)ைல1மாD
ேசாதியேன 85ன%#ேள ேதா5றா> ெப#ைமயேன
ஆதியேன அ7த< ந?வாகி அ)லாேன
74. ஈ (ெத5ைன ஆ3ெகா,ட எ7ைத ெப#மாேன
- ஞான%ய

J அ5'ைடயவேன! எ)லா ஜSவராசிகள%9<

இ#>ப:<, அவOறி5 ெசய)க6 J( ெதாட ப)லாதவேன!
^ய<பரகாசமானவேன! காணK4யாதவா. ெசறி7த இ#ளாD
இ#>ேபாேன! க,க6 J( ேதா5றாதவா. அம 782ள
ெப#ைம உைடயவேன! ஆதியானவனாகM<,
அ7தமானவனாகM<, ந?வானவனாகM<, இைவ ஒ5.<
இ)லாதவனாகM< வளGJபவேன! எ5ைன ஈ (8
ஆ3ெகா,ட எ5 த7ைதயாகிய ெப#மாேன!

75. / (தெமDE ஞான(தா) ெகா,?ண வா

த<

க#(தி5
ேநா கய ேநா ேக ao கய a,oண ேவ
ேபா J< வரM< 'ண Mமி)லா> ',ணயேன
78. கா Jெம< காவலேன கா,பய ேபெராள%ேய
- / ைமயான ெமDEஞான தவ(தா)
உண பவ க6ைடய க#(தி) ேநா JதOகய
ெப#ைம1ைடேயாேன! a,ைமய:<
a,ைமயானவேன! ேபா J<, வரM<, எதேனா?<
இைண>'மி)லா> ',ணயேன! எ5 உடலி) உயராD
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இ#78 எ5ைன

கா J< எ5 காவலேன! கா,பதOகய

ேபெராள% உைடயவேன!

79. ஆOறி5ப ெவ2ளேம அ(தாமி

காDநி5ற

ேதாOறU ^டெராள%யாDU ெசா)லாத a,oண வாD
மாOறமா< ைவயக(தி5 ெவRேவேற வ7தறிவா<
ேதOறேன ேதOற( ெதள%ேவஎ5 சி7தைன12
83. ஊOறான உ,ணா ரKேத உைடயாேன
- ேப5ப ெவ2ளேம! எ5 த7ைதேய! உய வான
பரமர7திர(தி) ேதா5.< ^டெராள%ேய! வள கி
/றK4யாத a,oண ேவ! வEசைன1ைடய உலக(தி)
ெவRேவ. காலGகள%) வ#< ஞான%கள%5 அறிவா)
உ,ைமைய அறிவ>ேபாேன! ஞான ெசாbபேன! எ5:ைடய
பரமர7திர(தி) ஊ.கி5ற ெதவ3டாத அKதேம!
தைலவேன!

84. ேவO. வகார வட Jட<ப :3கிட>ப
ஆOேற5எ< ஐயா அரேனேயா எ5ெற5.
ேபாOறி> 'க+7தி#78 ெபாDெக3? ெமDயானா
மn 34GJ வ78 வைன>பறவ சாராேம
க2ள> 'ல Jர<ைப

க3டழி க வ)லாேன

ந2ள%#ள%) ந3ட< பய5றா? நாதேன
90. தி)ைல13 /(தேன ெத5பா,4 நா3டாேன
- என Jய ேதவகண(தி5 உடைல வ?(8, தSய
JணK< ேவ.பா?Kைடய மன%த உடலி) இன%1< 'J78
கிட>பைத> ெபா. க மா3ேட5. ஐயாேவா! சிவெப#மாேன!
எ5. பலKைற ேபாOறி> 'க+7தி#78 ெபாD1ட)
ம,ண) அடGகிட ப^(தமான ] Jம உடைல> ெபOேறா
மn ,?< இRMலகிOJ வ78 பாவGக6ைடய பறவையU
சாராம), ெமD, வாD, க,, P J, ெசவெய:<
வEசைன1ைடய 'ல5க2 ெபா#7திய மன%த உடலி5
க3ைட அழி க வ)லாேன! ந3'ைடய அEஞான%கள%ட(8
ேநரான நிைலய) ெந#Gகிய#78 இயGJ< தைலவேன!
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தி)ைலU சித<பர(தி) நடராஜராD வளGJேவாேன!
ம8ைரய) ேசாம^7தரராD இ#>ேபாேன! (வ 84, 85 ஆ+78
சி7தி கM<)

91. அ)ல) பறவ அ.>பாேன ஓ எ5.
ெசா)லOJ அயாைனU ெசா)லி( தி#வ4 கீ +
ெசா)லிய பா345 ெபா#2 உண 78 ெசா)9வா
ெச)வ

சிவ'ர(தி5 உ2ளா

சிவ5 அ4 கீ +>

95. ப)ேலா#< ஏ(த> பண78.
- 85ப< த#< பற>ைப அ.>ேபாேன! ஓ எ5. ெபய
/றி அைழ க இயலாதவைன> 'க+78, பரமர7திர(தி92ள
ஜSவெசாbப(தி5 கீ + நா5 ெசா)லிய பா345
ெபா#6ண 78 ேபாO.ேவா , ஞான%க2 எ)ேலா#<
ேபாO.மா. பணேவா? ெநOறி ந? நிைலய92ள ஜSவ
ெசாbப(தி5 கீ ேழ ெச5. K(தி எ5ற நிைலைய> ெப.வ .
ஆ23 .றி:வ 25, 84-855 Pல< மாண கவாசக
இைறவனா) ம,ணOJ அ:>ப> ெபOறவ
ெவள%>பட

வ,ணலி#78
எ5ற உ,ைம

காணலா<.

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