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�வ�ைத 

“நமசசிவாய வாஅழவ்நாதயதார்வாழவ 

இைமப்பாா�்்மய்்ெசி்நி வாதாய்தாரவாழவ” 

 

   ்ரபிவ�ப�க  ்ர�ளாள�ராபிபனஉரா்தி  சிவாசாசபர 

அ�ள�செசயதனஇய்ல  ளள�தில நிைப�பதத பனைபட்ா பளால  

யபைர பா்க, ைசவ ்ாதகனஇரணடாகனபததபததிலனவ�ள ப்  

்டாதனசிப்்�பலனவ�சத�னஉைர ப்்டக�தத�ா்க , ைசவன

சிததாயததைததனதரிவிடனபடபதனெதாடமை வா� ைகனஇரணடாகன

பததபகன்கத தா� ைகன்பய்டதத ப�னளயமகனனப�ததிபால , 

வ�சவாபனஉைர பா� ெவள�்்�தத்்டட�.  

இய்டைனஉைரெபத�கனஅதிபாரகனெரயஞதாப�படைன

உளதாப�க, வ�ள பராபன பலவ�பபி�ஞனசிவ நச�ரியபினஉைர  

ெபதததன�ப�யதைரைப னபாண ்ார , ெரயபபிைவனவளர்் தன

இதயன நா பெரயானஅபிவாராப�ய , ெசப�ாலனவ�கன�ய்தைதன

 நா பததாலனவ�கனஇய்ததாலன��வாானத�ரத� ெபாகவர. 

இதி்கள ்த�ைரனநிரக்  அவபிப  தசிபர�ன

ெ்ாவி்பைரைபதனததவ��க , வ� சட�ைரனசிவதாப ்ாதக , 

சிவதாபசிததிபாரன�த�ிப சிததாயத சாததிரமபைள�கனஅவடபியன

 ்�ைரபைள�யன�ைபபாப னெபாண�கனளதத்்டடப . 

அததிபாவசிபரல�ாதைவனபீழ ைபி்ப பளாப ளதத்்டடப.  

ைசவ ்ாதகனஇரணடாகனபததபததிலனவ�ள ப்்டடைவன

ெ்�க்ா்கனஇதிலனவ�ள ப்்டக� . இ� பபனஉபரசசினஇல�ா  

 தார ைகனஇப��னவ�ளமைராானெசாடபகனெ்�க்ா்கன

பபரததா�னவ�ட்்டடப . ெ்ச பாரனஇதி்கள  ைடபமபைள�கன

்�ைவபைள�கனள�த� பாடகதன�ைபனபசப னபடவர .
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சிவரபக 

உமாபதி்சிவாசா�யர ச�ததிதர 

"�ைறவ�ல�ண ஞா்�தற 

்வாறற  ��ய�வர 

நைறமலரததாட வய்்பறற 

நாமி�பப ்தநநாாளா” 

தா�ராபவர 

இய்�ாசிசபராபிபனஉரா்திசிவகனசயதாபசாசபரனநாலவ�கன

��வ�கனதிலை�வாழனஅயதபரப�கன��வ�ராவர.  

இவரனசிதக்ரதைதசனசாரயதனெபாடபவயைகப�லன

வசிததைரபாலனெபாடபமைகன�த�ிபாரனளப்்�வர.  

இ்ெ்சபாரன வதனசிவாபரமபைளனஐபயதிச்ப னபடாதன

ெதள�யதவர. தரிவிடனப�ைரனவாயயதவர . சிவ்ததிப�்கனஅகபாரன

்ததிப�்ஞனசிபயதவர. 

��நாகனஇவரனநடரார்னெ்�ராைப்னனசித�தன

தி�கபக ்ா�, இவ� ைனஅ பா�ததிலனஏட்டட  சிவ�ைபனத�வரததின

�த�ாப வ���ப ளா�னவ �திவவி பனெசயபபர.  

இவர�னயடக்ரதைத னபணடனதி�்ெ்ணபாபடகன

ரைபதாப சக்யத �வாரிபக, "பட் வடை்ய�ற பவற��்ய 

ாபாவியறாய பா� வர”னளயானைபி்்ாப னகபிபர . இதைப ன

 படட நாபபாரனஉட பனசிவ�ைபைபனவ�டகபமபி , ரைபதாப 

சக்யதைரனவபமபிசனசீடராயன�தைவாராப�பர.  

ரைபதாப சக்யதர, நாபபார�னஅதித�வ�ர  ் ைவதைதன

உ�பிபர ைனெவள�்்�த�வாயனப�தி , ��நாகனபைடைவன

ெநய்வரனவ �திைபனபைடய� , அவரப�கன��வசடகனகழவாமபின

உணடார.  

அவரனஉணகமபாலனஅவர�ன�வமைபவவி பன�தைஞன

 சடதைதனஅ� பனஇ�யத  உரா்திபாரனஏடா்ன ்ராபயதத�டயன

்�பிபார.  
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இசனெசபடப�ஞனெசயைபைபனஅபியத  ரடைபதனதிலை�வாழ 

அயதபரபகன�வாரிபள�னதாப  நிை�ைபனநயைபரா�னஅவைர்ன

்விததபரனளயாக , �வாரிபகனந டச்  ெ்�ராைப்னனசி ப  

�டடாத்கனத�ததபரனளயாகனெசாலவர. 

�வாரிபள�டகனதி�வ�கனவ�ளமபிப  ெதய்தடைசனசாயான

்பரவப:- 

(1) ெ்டபாயசாக்ாயனளயமகனசிவ்தத  சி ராரப� ைசன

ச்ாநாபபர�,  

"அ�யார் ்வள�யய சிறறரபலவய ்வாறற , 

��யாற ்வாதிய ைவசசசடடப - ப�ய�ய மிைசப, 

்பறறாய சார பா�்�ப ாபதமறத தி் ைவ்சச�, 

�ததி்வாட்வ �ைற” 

ளயமகனதி��ப்்கன�ததினெபா�த�னஅ�ள�பைர�க , ்�யபனஅ்ன

ெ்டபாயனசாக்ாமைடப  ரைபவ��கனஅரசயன�த�ாப� பா�மன

பாப்ன்ச் ைவக  அைடயதி�யத ��ன�கள�செசக ைன�ததின

ெபா�த�னஅ�ள�பைர�க. 

(2) ராரபவினராததனதி�வ�வான�யபி �னஏபா�னநியப  ெபாகைப ன

ெபாக பவ�னளயமகன்�ர்யதகன்ாகனஏபசனெசயதைர. 

(3) இவரனஇபடபிப�ள�ப  சிதக்ரனராயரிபத�கன�யபாபிபன

 பாப�டபராபகனஅரம படப�பா�ன ்டபத�கனஇ�யதெ்ாத� , 

தாகனஉரா்திபாரன ்டபத�கனஇ�்்தாபசனச்ாநாத  வகள�ாரன

திலை�னவாழனஅயதபரப� ைனஅபிவ�ததைர�க , அவரபகன

�வாரிபள�டகனெசயானபராபதைதனஅரம படபசனெசயதைர�ராக, 

இயறறிய �லவர –  

ெரயபணட சாததிரகன்திபாயபமகன�வாரிபளாலன

இபடப்்டடப ளட�ன்லபக . அைவனசிததாயத  அடடபெரயான

வவமப்்�பியபப.  

அவடாகன 

● சிவ்்�ரபாசகனவ�சயத�.  

● தி�வ�ட்பயனரிபசன��மபிப�.  



உ 

தி�வ�ட்பயனன் பகன||  11 || 210 

 

● சமபட் நிராபரபகனெ்ப�  பட்  ரடைபப ரதமபள�யன

ெபாகைபபைளனநிபாபனவாப��ாப னபணகத�சனைசவன

சிததாயதததியனஏடபதைதனநி�வசனெசயவ�. 

● உணைரெநபினவ�ள பகனதசனபாசபதைத்ன ்ாதி்்�. 

● ஏைபப யமபாம பனசிததாயத னப�த� பைளனவ�ள ைவப.  

இவர இயறறி ய�ள�ய ப�ற�லவர - 

●  பாப�டனபராபக,  

● தி�தெதாணடரனபராப சாரக,  

●  ச பிவாரனபராபக,  

● தி��ைபனபணட பராபக,  

● தி�்்தி ன பாைவ,  

● தி�்்திப ன பாைவ, 

● ெ்ளடபராபர வடெராவினவ�பா பிபாபகன�த�ிபப. 

வாலர �தலிய்:  

  �வாரிபகனஇடைப ை 600 வ�டமப� ைன�யனவ�ளமபிபவரன

ளய்�னஅவரபள�னசமபட் நிராபரபததாலனஅபிப பிட பியப�. 

  ராபா பரனநரசசிவாப தசிபரன�த�ி பார . இயத நரசசிவாப 

 தசிப ரனதி�வாவ��ைபனயத�பதைததனதா்�த� , அவவாத�பன

�தடை�வாயனவ�ளமபிபவரனளய். 

�வாரிபகன்சனரபதைசனஅைடயத திபகனசிததிைரனஅததக.  

  அததிபததிலனஇவ� ை னை�னைசனஇபயபனவைரப�டனெசயபன

 வண�வ�னைசவ சரபனஅ்�ராப�பகனளவர ைகனெ்�மபடபாக. 

�வாரிபள�னதி�  பாப�ல , அவரனதாப  நிடைடப�லனஅரரய�ன

வாழயத இட�கனசிதக்ர  ஸத�ததியனபிவ ைனளலை�ப�லன

உகள�கனயபிப  ெபாடபவயைகப�லனஅைர ப்ெ்டாகள� . 

தி�சசிடபக்�க 

ெச. ெவ. ரகப�ிமபக 

 

சிவரபக 

தி�சசிடபக்�க 
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தி�வ�டபயய்�ல்வ�ள்வர 

 

தி�வ�ட்பயனளய்�னதி�வ�ள�யன்பைபனவ�ள ைகன்லன

ளப வ�ச�க.  

 

இய்�ில, �தலன  ஐய�னஅதிபாரகனதி�வ�ைள்ன்டபி�க , 

ரடைபபனஐய�னஅதிபாரகனதி�வ�ள�யன்பைப்ன்டபி�கன  

காவப.  

 

�தலனஐய�கன�ைப ப -  

1. தி�வ�ைள னெபா� ைகன்திப�யனதயைரைப�க,  

2. தி�வ�ைள்னெ்ாகனஉப�சயனதயைரைப�க,  

3. தி�வ�ளாலனந� ப்்�கனர�ததியனதயைரைப�க,  

4. தி�வ�ள�யனதயைரைப�க,  

5.  ்ர�ள�யனவகவாபிப ை�வ�யனதயைரைப�கனவ�ள ைக.  

்�யைபய�கன�ைப ப -  

6. யயராவாப�ன ்ர�ளாடன ்ரபிைவ்னெ்ாகன

�ைபைரைப�க,  

7. அதபாலனர�ததிப�யானந�மைகன�ைபைரைப�க,  

8. அதபாடன ்ராபயததைத்னெ்ாகன�ைபைரைப�க,  

9.  ்ராபயதகனெ்டபார   சீவய�ததராப�யனஅவர�னவாசபான

ர�தைதனெப� ைகனஐயெததத�ன��கன�ைபைரைப�க,  
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10. சீவய�ததர�னதயைரைப�கனகாவப. 

தி�வ�டபயய்அதிவாதர்ப���வர 

 

�தல அதிவாதர  - பதி��்நிைல 

இதண்ார அதிவாதர - உய�தைவ்நிைல 

�யறர அதிவாதர  - இ�ரமல நிைல 

நாயவார அதிவாதர   -     அ�ள�்நிைல 

ஐநதார அதிவாதர  - அ���்நிைல 

ஆறார அதிவாதர  - அறி�ர ்நறி 

ஏழார அதிவாதர  -  உய�ர்வ�ள்வர 

எட்ார அதிவாதர  - இய்ற நிைல 

ஒயபதார அதிவாதர  -  ஐந்தாத�்அ�ர்நிைல 

பததார அதிவாதர  - அைணநாதார தயைம்
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தி�வ�டபயய்�ல்பா்லவர் 

00 || பா்ப 

நடைஞசர னபயானநணப�லனபை�தாபக 

படைகனசர பயானபாணன 

01 || பட�ள�யனஇபலப 

அபரஉப�ரன ்ாலனஅபிவாபினளமைக 

நிபசலஇைபனநிடைகனநிைபய� 

02 || சிவசததிப�யனதயைரன 

தயநிை�ைரனரயஉப�ரபகனசாரதனத�கசததின 

்�யபகஇ�ாயனளமபக்�ராய 

03 || சிவததியனெ்�ைர 

ெ்�ைர ைகன�ணைர ைகன ்ர�டைகன ்டபியன 

அ�ைர ைகன�்பனஇயைரபாய 

04 || சிவததியனஅ�டனெசபலபக 

ய பிளைவ�கனஅள�த�னய�டயனஅடமப்ன 

 ்ா ைகஅவயன ்ாபா்னபபல 

05 || அ�டெசபலபைளனநடத�கனதி� ரப�பக 

அ��கனஉ��கனஅபிதர ைனஅபிவாகன 

உ��கனஉைடபாயனஉளய 

06 || அததி� ரப�பைளதன தாடாவ�்்வரனஅவ ர 

்லய�ப�ரனஉப�கன்ாயைரெபபன ரெ�ா�வய 

இல�ாதாயனளமபகனஇைப 

07 || அ�டெசபலபள�யன்பயனயயராவ�லனசிவகன்�ரபாசிததலன 

யபானஅபிவாயனஅப�ாயனஅகபவர ைன 

வாபாடரனபாபாதனரய 

08 || சிவததியனவ�பா்பக 

ளமைகனளைவ�கனளச�ாந�ரன ்ாலஏபகன 

தமைரவயனதா பனதப� 
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09 || தி�வ�ைளன�ப�கனவவின 

ந�ரி�யனநணபார ை நணப�பர ைனநல�ய 

ச�ரி�யன ்ரனசமபரய 

10 || அவவவிப�லனயயராைவசனெச்த�தல 

உயமகஉள�னஐபகஇ��னஉபரவாயன�வா�ன 

ரயம்வகனத�ர ைகனர�ய� 

இரணடாகனஅதிபாரக – உப�ரைவனநிை� 

11 || யயரா பகனளணப�ல�ாதப 

்�பயதநாகன ர்கன்�ப ைநாகன ்ா்க 

�பய தாரன�ப் ்ாரனெதாைப 

12 || ்வைபனயயரா பகன 

திசர�ததாரன�யாஅதப�லனெசயபாரபகனஅயபின 

��னர�ததாரா�கனஉளர 

13 || ்வைபனயயரா பள�யன வா்ா� 

்யாதிபத�னஉகளா�கன்�ர�த�னஉகளாரபகன 

 தாயப�ரனெதாத�உகளாரன�ைப 

14 || யயரானவ�ிபடப�ன 

பணடவடைபனநா�கனபபவ�லனப�மபிப��க 

திணதிப் ைனளய பானெசபல? 

15 || யயரானஅபிவ� பனஅபிவ� 

ெ்ாபிப�யபின�யாகனபபராத பயதி ை  

அபி�ளயப  ்ரநயானஅப 

16 || யயரானஇபல்ாபனஅபி�்ெ்ா�க 

�ள��கனஇ��கனஉ�ைகனஅ�ரபணன 

ெதள��இலனளப�லளயனெசப 

17 || யயரானசதசத� 

சத�அசதைதசனசாரா�னஅசத�அபிபா�னஅமபணஇைவன 

உடபனசதசததாகனஉப�ர 

18 || யயரானதயவபரில�ாத�ன 
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இ�ள�லனஇ�ளாபினளலஇடததிலனளலயகன 

ெ்ா�கபகனஇ� தானபவ� 

19 || யயரானசிவதைத னபாபாைர ை னபாரபக 

ஊரயபணன ்ா�ன�ள��க  ரிபஇ� ளன 

யகரயனபணனபாபாதைவ 

20 || யயரானஅ�ைள்னெ்பன�ப�லன வண�கன 

அயபள�கனயடாகனஉப�ரஅய தானஅ�கெதசவ�  

ளயா? அளெவாயாஇல�ானஇடர 

்யபாகனஅதிபாரகன|| இ�ணர�னநிை� 

21 || �்ெ்ா��கனஇய்ன�ய்�கனஉகளனெ்ா�கபகன 

�யாகன்வத�ப�கனஇயபகன�ைப்ெ்ா��கன 

இயாளய்�னளவவாாகனஇல 

22|| யபவததியனஉணைரனஅமராபததாலன�ப�ப்்�க 

இ�ளாப�னஅயபினஇ��ளைவ�கனஏப்ன 

ெ்ா�ளாபினநிடைகனெ்ா�க 

23 || யபவகனஇ�ள�டனெபாகப�ன 

��ெ்ா��கனபாடடா�னஇ�கஉ�வகனபாட�கன 

இ�ெ்ா��கனபாடடா�னஇ� 

24 || யபவகனஅநாதிபாயனயயரா வா�னஉகள�ன 

அயாஅளவ�னஉகெளாள� பா�னயவ�இைடனஅடமபின 

இயாஅள�கனநியப�னஇ�க 

25 || யபவகனஅநயதனசததிபைளனஉைடப�ன 

்�ைர்பபரய�கனஇ�க்ாைவ ைனஉண�னளயாக 

பபவர ைகன தாயபாதனபடப 

26 || யபவகனெரய�பரைவதனத�்்�ன 

்யெராவிபகளய? உப�கன்ாயைரனெதசபாதன 

தயைரனஇ�ளாரனதயத� 

27 || யபவகனயயராவ�யனைபரயான 

இ�கஇய பலன�யபஏய? உப�ரஇபல ்லன ்ா ைக 

ெ்ா�கஉண டலன�யபாப்ன ்ாக 
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28 || யபவகனஅநாதி 

ய�யதி பலனஅைபவனபாரபகளய? �ததிநிை�ன 

 ்சா�னஅப�கன்�ப� 

29 || யபவதைத னெப� ைகன��னப�வ�னராைப 

�யானரிபிமகன�ள�பவரா தலனஉகளகன 

ளயாகனஅப�ா�னஇ�க 

30 || ராைபனபயரமபள�யனஇபலப 

வ�க�யகனஅள�கனவ�ள ைஅைபபனராைபன 

வக�யதினபயரத�னவய� 

நாயபாக அதிபாரக – அ�ள� நிை� 

31 || அ�ள�ய ெ்�ைர 

அ�ள�ல ெ்சப�னஅபி�த�இலன வண�க  

ெ்ா�ள�லனனதை�இ��ன ்ால  

32 || தி�வ�ள�ய ்பய 

ெ்� ப �பரவ�ைப  ்ெராள�பாபனளமைக  

அ� பயனளப நிடைக அ�க 

33 || அ�ள�யபி அபி� ெ்ப்்டா�  

ஊயஅபிபா�னளயாக உப�ரஅபிபா�ன�யாகஇ�  

தாயஅபிபா�னயரஅபிவார? தாய 

34 || யயரா பக அ�ைளனஅபிபாைர ை  பாரபக 

்ாலயவினர யய�கன்ாயைரத�அ�கனஉப�ரபகன 

ராலயவினயதகனரபித�ன  

35 || இ��ர�  

அகை�ைபனஅபிபா யட பாப�லனஐயதிய  

உபரைவ உபரா�னஉப�ர 

36 || இ��ர�ன  

தைரைப அபிபா� தா ர திசவார  

பைரைப உபரானபவ� 

37 || அ�ைள நா�பிபவய ளள�தில அபிவய 
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ரை�ெப�த தார ரணெப�த தார வாயெப�த தாரனதாபகன

தை�ெப�த தார தட படர தாக 

38 || இ��ர�ன 

ெவகளத�க நாவடபி ளமைக வ�கய�இ�ளாக  

பகளத�னஇைபவர படய 

39 || அ�ைள அபி�க வவி  

்ர்பஅைரய�  பணரியனஇ�்ாடப�ய ரலனனைத  

பர்பஅ�யத நா�கனபடய 

40 || தி�வ�ைளனஅபிபாதாரனசிாைர  

இடைபவைரனஇைபய�கனஏ�க்வ பகனஇ�ான 

ெவடாஉப�ர ைனவ ��னரிைப 

ஐயதாகனஅதிபாரக - அ���நிை�ன 

41 || ை�வகவாயனவ�வ�னதி�வ�க  

அபிபாைரனஉகநியானஅள�தத தனபாககன 

ைபியபினந�மபாத  பா 

42 || அ� ளனயபவதைத்ன ்ா பதத ப�ன 

அபத�உா நாய ைனஉகள�பரனஅயபினஅதைபச 

சபததவ�கனபாண் ரானதாய 

43 || ை�ைவசனசிிபபயபி்ன்�பரபிபார 

அ�ளானவைபபாலனஅ�கபசப வயத  

ெ்ா�ளாயரனஅபிவானபவ�? 

44 || ் ைவரில�ாதாரனஅபிபாைர ை னபாரபக 

ெ்ாயஇ�ணட சியைத்னெ்ாபிஇ�ாரன ்ாதராகன 

ெரயஇரண�கனபாபாரனரிப 

45 || சப�� ை னை�வாயனவ�த�ியன நா பகன 

்ாரைவளபன ரா பைளன�ய்டபி்ன்�கததடபாகன 

 ்ாரைவளப னபாபானபவ� 

46 || ை�னசாததிரனத�டைச ைனஇயபிபைரபாதவர  

ளர ைளய? ளவம ைனளைவெதச�க? அவவன 

தர ைஅவைபன வணடதனதவ�ர 
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47 || நபபனத�டைசன 

வ�டகநை�க  ரவ�மகனெரய்்ாவபப�யனர �கனன 

படப�லனஇ�க ்ாவ�னஇவயபண 

 

48 || ்வைபனயயரா ப� ைகனஅ�கெசய�கன�ைப 

அப�த�அ�கனஅ�ைளனய ைகனவ�ைபந� ைகன 

சப�ர ைவய�னஅ��கனதாய 

49 || சிவெ்�ரா பனை�வாதலன வண�கன 

யரஅபிவார? ளல�ாகனஅபயப ெநபிஅ��கன 

 ்ரபிவாயனவாராத ்�ய 

50 || இ��ர�  

தாபகனஇவய�விபனநணப�ப��கனநடபலஅபல  

்ாமன�விப்ன்கய 

யபாகனஅதிபாரக – அபி�ெநபி 

51 || இ�வ�ைபன�்பகனசததினநி்ாத�கன 

ந��கனஇ�வ�ைபபகன நரயப  நரயதலன 

க�கனஇைபசததினெபாளல 

52 || யானெ்ா�கபகனஅநாதின 

ஏபயஅ நபய இ�கப�ரக ராைப இரண� 

யபஇைவனயானயதிஇல 

53 || யானெ்ா�கப� ைகனஉகளனெதாடரப 

ெசயவாமக ெசயவ�ைப�க  சர்பமக  சர்்வமக  

உயவாயஉளயனளயானஉபர 

54 || பட�கனயயரா� ைனஉப�ராயனநிடபல 

ஊயஉப�ராலனவாதக��ைரத தனஊெபா�னஉப�ரன 

தாயஉபர வா�ன�யபாகனதரக 

55 || பட�கனஉப�� ைனஉப�ராயனநியானநடத�கன�ைபைர 

தயப�ப�கன்யப�ப�கனதாபாகபலதயைரனத�கன 

ெ்ாயப�பக ்ாலனரயப�பகனஇ்ன 

56 || ெரய்ெ்ா�ைள னபாண்தடைனதாபகன வண�கன 
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பண��லை�னபாககெநபினபணஉப�ரனநா்்ண�ள�ன 

உண�இலை�னஅல�ா�ன�ள�  

57 || யயரானதயனெசபை�சனசிவயனெசப�ாப னப�த வண�கன 

பயெசப�ியன��கனப�யெசபல ்ாலனநியெசபை�ன 

ரயனெசப�தாபனரதி 

58 || தாபதைத னபாககன�ைபைர 

�ரா தன�யைப�கனஉடாஉயபா தனந��யதி்ன 

்ாரா தன்ாரதததைப்ன்ார 

59 || தாபதைதனஅைப�கன�ைபைரன 

பள� பனரிைப�பா னப�தினதாபன 

�ள� பன�ள�பான�ள� 

60 || ்�பெ்ா�ைள னப�தாரலனதாபவசராயனநிடபல 

பணட்க பனபண�னபாபாைரனபாபாைரன 

ெபாணட்க பனெபாண�னஇ� 

ஏவாகனஅதிபாரகன– உப�ரனவ�ள பக 

61 || அ�ைளனஅைடதடைனஏ� 

�நிவலனயரதடைனய�கெசால�ாரனெதாைகஇ� ்ாலன 

தாயஅ�வாயனநிடைகனதரக 

62 || யயரானஅ�ைளனஅபி�கனபா�க 

திததி ைகன்ாலதாமகனைப ைக தி�யதி�கநான 

்�ததததியனதாயதவ�ரயத ்�ய 

63 || யயரானஅ�ைளதனதாபாப னபாபராடடா�ன 

பாண்ாயன�ள�இ�ள�லனபாடகட�கனதாயபணட 

வ �ண்ாவகன ளயநாகனவ�தக 

64 || தி�வ�கனயபவதைதன�ததி� ைகனவைபன 

�ள��கனனஇ��கன��ைரத�்ன்யைரன 

ெதள��னெதள�பாரனெசபல 

65 || தி�வ�ைளனஅைடய தார ை னபட�கனெவள�் ்�தலனளள�� 

பிைட பதனதை ரானநட பணைரபார ைனஅல�ாலன 

ள�த�சன�ர்்ாைபனஇயா 
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66 || தி�வ�ைளசனசாராதாரனபட�ைளனஅைடபாரன 

வஞச�டயன��வயனைவததநிதினபவரதன 

�ஞசிப பான ்ாப�ப பானெசால? 

67 || அ�கனயயராைவனவச்்�ததலன 

தப ைனநிவலஇயபான�ள�பவ�கனதக்கன 

ளப னபவரநில�ா�னஇ�க 

68 || அ�ைளன�யப�ட�னஅதடை்ன்�ய பனயயரானநிடபலன

 வண�க 

உடைபத�கனெ்ாடைபனஉைடபவர ்ாலனஉணைர்்�யன 

நிடப அ�ளாரனநிை�ன 

69 || அ�� ைன�ய பனநிடைக ்ா�னசிவதைத னபாபாைர ைன

ஏ�ன 

ஐகப�பாலனதாகபண�னஅபயபாலனஅ��விப  

ஐகப�பாரனதாகயரனஅதடை 

70 || இ��ர�னன 

தா ரத�கனஅவைரதனதகவ�ிப�பாடனப�தலன 

ய ரஇவயனயரனஅதடை 

ளடடாகனஅதிபாரகன– இயபானநிை� 

71 ||  ்சய்தைத்னெ்ா வா�கனெ்பா தா�கன 

இயபாவாரன�ய்ாரனஇ�ள�யனளதக�டசயன 

்�யபைவாரன�யபைவாரன்�ய 

72 || இய்த� ைசனசிவாம்வகன வண�கன 

இ�வரனரடயைதப� ைனளய்பயனஇயபணடாக  

��வயன��ததினஉபிய 

73 || அத�வ�த னப�்்ாலன ்சய்தைத்னெ்ாவ�னயயரா வ , 

சிவகனெ்ாவதிலை�  

இய்தைபனளய�வார ைனக�கஅவர ைனஉ�வக  

இய்பபகனயத�ிபாலனஇல 

74 || �ததிநிை�னஅத�வ�தகனளய்� 

தாடை� ்ாலனககபைவ தாயநிபவான வடபிய் ன 
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கடை�ந�ன பாபகளப னெபாக 

75 || �ததிநிை�ைபனஅத�வ�தகனளயபடை னபாரபக  

�யபா்கன�யபா�னஇரணடா்கன�ைசெபவா�  

ளயபாலன�யாஅயானஇரண�கஇல 

76 || இப�்ன்�பவ�னெபடாதாரனவைப  

உடபா�கனெ்டபா�கன�வா�னஉைர�விப்  

்டபா�கனஅடபாரன்வக 

77 || சராதிநிை�ன்�ிதராைகன�ைபைர  

 ்ய�யாகனதயைரன்�ப ைகனஅள� ரன 

ந�ெபாயாகனெசயபாரலனநில 

78 || சரபனயசாரமப�க, அைவந�மைகன�ைபைர�க 

�ணெ்ா�டபணனஉடபார ைனஉா்ப பனஅல�ா�  

பண்�் ்ாரனைப்ெ்ா�க ்ாலனபாண 

79 || �ததிப�ய்கனஇ்்க்்டட�னளயானெசால�தத ப�னஅயா  

்யபாப தயைரஅவரனதகரியனரிப�பமபிதன 

 தாயபாதனஇய்கஅ�னளயெசால 

80 || சீவய�ததினநிை�ன ்ரய்�பாலனஅைடபதத ப�  

இய்�லனஇப�ெதயபலனஇயபஉண டலனஇயாஉணடாக  

அயபனநிை� பனஅ� 

�ய்தாகனஅதிபாரகன– ஐயெததத�னஅ�கனநிை� 

81 ||  வதனயபரமபள�லனஉகளனஉணைரபகனஐயெததததிலன

அடமபிபப 

அ�க்்கனயரப�கனஅல�ா�கனஐயதிய  

ெ்ா�க்லனெதசப்னபைக 

82 || ்�ரபவத�கனஅடமைகனெ்ா�கபக  

இைபசததி ்ாசக ளவிலராைப யவ�  

உபநிடைகன�மபாரத�னஉக 

83 || ஐயெததத�கனஅடமைகனெ்ா�கபக  

ஊப நடபகன��்ாலன��்ா�ாக  

தாபநடகனதாயந� வனநா� 
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84 || யயராவ�யனெ்ததநி ை��கன�ததிநி ை��கனஐயெததததிலன

அடமைதல 

வ�சபர ந ரவ�பவைவனர ளவ�டானசிததக  

ெ்சபவ�ைபனத�ர்னெ்ாக 

85 || நபாராதின்ஞசாடசரகனஉ்ாபனரார பர ைனஉசப� 

ரா�ாரனதி ராதகனர�க�த�ானராா ரா  

 ரலய�னர ளானவ�கய 

86 || நபாராதின்ஞசாடசரகன ராடசனயைச�ைடபாரன�தலயபா� 

யராதினயதாரகனஅய தானஅ�ர ண�  

்ாரா�ன ரல��கன்டா 

87 || சிபாராதின்ஞசாடசர ரன ராடசனயைச�ைடபார னைசப� 

சிவ�த �னயராான ச� ரலனத��கன 

்வகஇ�னந���கன்க 

88 || வபாரகனயயராைவசனசிவரா ைதலன 

வாசிஅ�ள�னஅைதவாழவ� ைகனரடானஅ� வன 

ய�இலனஉ�வ�கயகனஅமை 

89 || �ததிநிை�ைபனவ�ள ைகனஐயெததத�ன 

ய�இலநவானநா்்ணனஅைடபா�னஅ�ள�பாலன 

வாசிஇைடனநிடைபனவவ ை 

90 || சாதபமப� ைனஉப�ரா�கள�னதி�வ�கன 

ளல�ானவைப�கனஇபகபகனஇவயஅபயான 

நில�ானவைபைபனநிைபய� 

்ததாகனஅதிபாரகன– அைபய தாரனதயைர 

91 || சீவய�ததரனநிை�ன 

�மைஉபரவ�மகனஅடமபினஉகளத�கனஇயப��மபதன 

�மைவரனரடாஏ�உண�? ெசாலன 

92 || இவரன்திைப் ்ாலனஐயெதாவி்கன்� பைள் ்ாலன

வ� பப ளமகனெசயபார 

ஐயெதாவி்கனபாரபரபளாகனெதாவி்கன ்ாப�பரன 

ெவயெதாவி்கன ரவாரனரிப 
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93 || �ததரனளமைகனசிவதைத பனபாண்வரன 

ளல�ாகஅபி�கனஅபி�உபிமகனஇமைஇவரன�யான 

அல�ா�னஅபிபாரனஅபன 

94 || அவரனவ�டபமபைள னபாபாைர ை னபாரபக 

ப�யஅட பிதனதக�தலபணனனப ைாவரன ்ாதாரன 

த�கநட ைகனயைரனதப 

95 || அவரனசரவனவ�பா்பரன 

அவைபஅபயானளமைஇயபாகனயமைஅவபாகனளமைகன 

இவைப�விய�னஉணடாதலனஇல 

96 || அவ� ைனவ��்பனெவா்்�லை�ன 

உக�கனபபகபகன��தயைர னபாடசிப� ைன 

ளக�கனதிபகஏ�கனஇலன 

97 || அவர�னவ�ைபப�யன்பயனசிவாநயதக 

உாகெதாவிடைதனத ப்பயனஉ�பகனதததகன 

வாகெதாவிடைனவாயைரன்பயன 

98 || அவ� ை னபயரயனத��கன�ைபைரன 

ஏயபவ�ைபனஉட �ா�ஏைகனஇைட பாகனவ�ைபன 

 தாயபிலனஅ� ளன��க 

99 || சீவய�ததரனநிை�ன்ர�ததின 

�கைரத�கனவ�ைபபகன்ளாவாகன்தபிவார ைன 

அகைர�கனஇகைர பனயக 

100 || அவரனெ்ததனயயரா பள�லனஅ��ைடபவரன 

பகளதனதை�வரன�பரப�திதனதகப�ைபன 

ெவகளத�னஅை�வரனரிபன 

 

சீவயன�ததரபகனதி�வகனவாழப. 

உரா்தினசிவாசாசபரனதி�வகனவாழப.  

ெரயபணட தவரனதி�வகனவாழப.



உ 

தி�வ�ட்பயனன் பகன||  25 || 210 

 

 

00 || வாப் 

நற�ெசத் வயற நணண�ல வைலஞா்ர  

வற�ர சத்வயற வாண  

்வாணட் டடர்�ைற 

நற�ெசதர வயற நணண�ல வைல ஞா்ர வற�ர சத்� 

அயற  

பத�ைத 

நற�ெசதர -  நல��ைள்னெ்ாவிவ�கனபாைபன�பதைத்ன

 ்ாயப�ராப ்�ரபவதனதி��பதைதனஉைடபவ�க,  

வயற -  ள் ்ா�கனஇளைரபாபனஉகளவ�ராபிப  வ�நாபப ன

பட�ைள,  

நணண�ல - (��வரனரபததிபா்கனெசால�ிபா்கன

உடக்�பா்க) வவி்�வாராப�ய (அவ� ை),  

வைல ஞா்ர - தாபசாததிரக,  

வற�ர சத்� அயற - வ�யதி னபடப  வணகப ்ணடகனஅயா , 

யத�ால, அவ�ைடப தி�வகைபனவவி்�கனஅக பயனெசய�கன

தாப்லனளவவைபபா்கனதவபியபினஇப��ன�கப. 

உைத்�றிப்் 

  ்�ரபவததி்கள நாதத� ைனவசவக�ன வசற. வ�ய�� ைன

வசவக�ன்ழி01. இயத னபீாக\ன�வி�கன ச�க ்ா�னபாைபப�ப�ன

�தி ைபைபன�தத வகவகனஉணடாைக.  

வ�நாபப னபட�ள�யன்்கன்�ரபவராத�ால , அதயன

்ைதிபளாபிப நாத�கனவ�ய��கனவ�நாபப்ரததிப�யன

�தி ைபபாபியபப. அதபாலனவ�நாபப னபட�ள�யனதி��பகன

பாைபன�பதைத்ன ்ாயானஇ� பியப�னளப னகாவர.  

                      
1 அரதத சயதரா �திர ்�ய�ர நா தாத�் சிபா �தி – வா�சமபிைத   
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்�கைளபாரன�வினளப்்�கன ‘உ’ ளயமகனளதத�கனநாதன

வ�ய�பள�யனவசவகவராக . அைவன்ாக்�மைடபனஉடை��கன

தை�ைப�கன�ததி�தத�ிபாடன ்ா்க , அவடபிடை ன

பாரபராபிப �ண்லி்�்சததின்ாகெ்யான்்� ப்்�பியப�.  

சிவெ்�ராயனஅப�யதி� ைகன்ாகபனைணட�ிப�னசததினளயான

யபரகனகாபியப�. இவடபியனவ�சைவ்ன்�ய பனபாணப. 

 

வயற நணண�லனளய்தடைனஅய்�பாலனவவி்�்வர�ன

ரபததிலனவ�நாபப பட�கனளதயத�ள�ப��்்ாராப�யனளயான

ெ்ா�கனெபாகவ�ராக.  

எயறர இளைமயா்வர்எயற�னயதி னஅயதகனஇல�ாதவரன

ளய்ைதனஉபரததிபவாா. 
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�தல அதிவாதர || பதி��நிைல 

அஃதாவ�ன ர�ாபிப பட�ள�யனஇபலப 

01 || வ்�ள�ய்இயல் 

அவதஉய�ர ாபால அறிவாவி எ �ர 

நிவ�லஇைற நிற�ர நிைறந� 

்வாணட் டடர்�ைற 

அவத உய�ர ாபால நிவ�ல இைற எ �ர நிைறந� அறிவாவி 

நிற�ர  

பத�ைத 

அவத உய�ராபால - அ ளயமகன��ிபாப�னரடைபனளதத�  

ப� ைன�த�ாய, அவடபிலன வபப னப�யதி�்்�ன ்ா�,  

நிவ�ல இைற - �்்டபவராபிப �தலவர,  

எ �ர நிைறந� – (னஅபி�களப�கனஅபிவ�ல�ாதப�ராபிப  

ெ்ா�கபக) ளல�ாவடபி்கன வபப னப�ய�,  

அறிவாவி  - அபி வனவகவராபி,  

நிற�ர - ெதாட ப�கன�க�ரியபினநிட்ர. 

உைத்�றிப்் 

அபரனஉப�ச்களனஅமபா் ்ாைசனஇயபின  ஏைபப 

ளதத� பகன தாடபராடடா1

2.  

அ� ்ா�ன�தலவயனஇயபி   யயரா பகனஇபமபராடடா 2

3. 

உ�ப�கன தாயப ராடடா�.  

                      
2 அ பரமப ள�யபாக அபர உப�ர இய பல – சிவதாப  ்ாதக �ததிரகன – 2, 

அதிபரபகன– 1  
3 அபர �த� ளதத� ளல�ாக யதி ்பவய �தட ப உ�ை ( தி� ைபக 

அதிபாரகன1 – ைபகன1 ) 
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அயபி�கனஅமபா் ்ாைசனஏைபபனளதத தாைசபள�லன வபப  

நிட்� ்ா�, �தலவயனயயரா பள�லன வபப நிட்ய. 

அபர�ப�ரனபட�ள�யனதயைரைபன��வாானவ�ள ைவதயபின

�டபாபனவ�ள பாைரபாமக , அவரன்�ன ்ாச்னெ்ா�கபளாலன

அளவ�ட்்டாதவரனயத�ா்கனநிவ�லனளயபார.  

பட�கனஅறி� வ�வ�்தாதலால – அவரனவ��ததன தபததிபர, 

இபடைபன  அபிவ�பர, ளல�ாகனஅபி்வர , அஞதாபதைததன

த�வபவாபிபனர�மபகனஇபல்ாப வனஇல�ாதவரனளய்ப�க, 

இைற எயறத்ாற – �வதயதிரர, அநயதனசததினஉைடபவர , 

்சனரபர, இைபைர ை னபாரபராபிப   ்ர�கனஉைடபவரன

ளய்ப�கனெ்ப்்டடப.  

இவனளட�தனதயைரப�கனபட��ைடப  ளணைபமபகன

ளப்்�க.  

நிற�ர3

4 ளய்தபாலனளயாகனஉகளவரனளய்�க , 

அைசவடபவரன(நிரவ�வா�4

5) ளய்�கனெ்ப்்�க. 

அவத �ய�ராபாலனளய்தடைனஏைபப ளதத� ப� ைனஅபரகன

உப�ராதலன ்ா� ளயானெ்ா�கனெபாகவா�கனஉளர. 

 

02 || சிவசததிய�ய தயைம  

தயநிைலைம மயஉய�ரவர சாதத த�ரசததி  

ப�ய்ரஇலாய எ வரப�தாய 

்வாணட் டடர்�ைற 

தய நிைலைம மய உய�ரவர சாதத த�ர சததி ப�ய்ர இலாய 

எ வர ப�தாய 

                                                                  
அ பரமபக  தாாக ெசயபி�க அபரக ்ா� நியபபய சிவமக  சரய� – ( 

சிததிபார 2 – 2) 
4ஸரவஞததாத�்திரநாதி ்ாதஸஸவதயதிரதா நிததிபார்்தசததி -1 | 

அநயதசததி – சநிராரபாதரா வ��தத ததஸஸ சிவதவ ரதி 2 -  

சரவஞதா பாததரகன 
5 நிரவ�பாச – வ�பாரரில�ாதவர  வ�பாரக – ராாதல 
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பத�ைத் 

தய நிைலைம – ரபவா ை ைனளடடாத�கனர�்யதகனஇல�ாத�கன

 ்ராபயதராப�கனயபிப தர� �்்டப நிை�ைப,  

மய உய�ரவர  - நிை�ெ்டப யயரா பகனபா�க,  

சாதத த�ர சததி ப�ய்ர இலாய – ெ்ா�ய�க்கனஅ��பியப 

சததிப�யன வபாபாதவர,  

எ வர ப�தாய - ளர�னஇைபவராபிப சிவெ்�ராய. 

உைத்�றிப்் 

ஏைபப ளதத� பகன தாயாதடை னபாரபராயனஅபர  உப�ரன

நிட்�ன ்ா� , ்�ர்ஞசகன தாயாதடை னபாரபராயனநிட்வரன

பட�ெளயான�டெசய�ள� �னகபிப�ள�ப  யசிசபரன இப 

ப�தபெசதைத் வ்�ர்இய்�வதிய்பயய்யா� னளய்ைதனஇச  

ெசய�ள�லனகபினஅ��பியபார.  

ஆயமா்வளாவிய நா வர அவ�ை்ய நிைலைமயாவிய 

�றறறிவார தயைமைய ்பறதால அபபய்ா�ர ளய் த இத 

தி� ைபளால ெ்ப்்�வதாைக. 

யப�மக, உடகபதா பனயயரானளயாக , ெ்ாபிப ளனயயரான

ளயாக, ரபகன�த�ிபனஅயத பரபமப ளனயயரானளயாக , 

பட� ளனயயரானளயாகன�வெவா�னசாராரனகாபியபபர.  

அ்்கபாப�ய, நாமபகனபட��ைடப  நிை�ைரைபன

அைடதலனசா�ா�னளயானஅவரபகனவாதி ப�ாக . இ ெபாகைபபகன

தவபாபைவ. 

உ்ரபா்�ன தால , தைச, ள்கப, இரததகன�த�ிப  

ெ்ா�கபைள பனஉைடப�.  

இைவனெ்ளதிபமபளால 5

6 ய ப்்டடைவ. ெ்ளதிபமபகன

அபிவ�ல�ாதைவ.  

யத�ாலனஉடகபனஅபிவ�ல�ாத� . நாமபகனஅபி�ைட பாகன

யத�ால, நாமபகனஉடக்ல �க. 

                      
6 ெ்ளதிபமபைளன ரலநாடடாரனள�ிெரயஸனளய்ர 
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ெ்ாபிபகனபாடசிபபிைவனராததிரகனெ்பதத பைவ . அைவன

சியதி பதத பைவனஅல� . நாகனசியதி பி பாகனயத�ாலனநாகன

ெ்ாபிபகனஅல�, 

ம்ரனஇசசி்்� , ்ததினநிசசப�்்� , அவ வாதர 

ெதாவிட்�த�வ�.  

இயத ்யபமகன�யானெசயவைதனரடைபப�ன

ெசயபராடடா�. நாகன்யைப�கனெசயபிய பாகனயத�ால , நாகன

இைவப�கன�யபாதலனெ்ா�யதா�. 

பட�கனபாவடைப�கனஅபி்வர . நாகனபாவடைப�க , 

அபி்வரனஅல �க. யத�ாலனநாகனபட�கனஅல �க. 

உடகபகனெ்ாபிப�கனரபகனபததினஅபமபாரமப�க   

யயரா பளாபிப ளர�னப�வ�பளாக. இபயதிர பாரயனஇபயதிரதைதன

இப ைவ�ன ்ாலனநாகனஇவடைபனஇப ைபிய பாக, 

ெந�்்�யன��னெந�்்�யன வபாபாத�ன ்ா� , சிவசததின

சிவததியன வபாபாததாக . இைத "�லமாவிய �ரமல மற்�ர, 

�யாம்�ச ்்ரவ�டாசாதி67" ளபனவ�கனதி�வாசபததி்கனபாணப,  

உப�ரபகனசததிப�ப�னெதாவி�ிபாலனஅபிவாபிப  சிவததியன

நிை�ைரைபனஅைட�கனளயபதிபா � , அவடபியனஅபி�ன

தைட்்ட�கள�னளய்�க , அைததனத�்்தாபிப  ர�கனஉண�ன

ளய்�க, அயத ர�தைத னெப�்்�னசிவசததினளய்�கன

ெ்ப்்டடப.  

யசிசபரனைசவ  சிததாயத உணைரன�தவைத�கனஇவவ��ன

தி� ைபள�்கனெதாைத� கபி ,  ரலவ�கனெதாணாடெபட�தன

தி� ைபள�மகனவ�சத� னகபிப��பியபார, 

வாததலனஅவ�ததலனெ்ாசததலன�த�ிப  ்�வைப்ன்ாபதன

ெதாவிலபைளனெந�்்�ப�ன��னெசயவ� ்ா�, ்ைடததல, பாததலன

�த�ிப ெதாவிலபைளசனசிவெ்�ராமைடப சததினெசயபியப�.  

ெவவ வானெதாவிலபைளசனெசய�க ்ா�னெந�்்�யன��ன

 வா்�வதயா. ��னெ்ா�க , �டைடனெநய பா�னெ்ாக ்ா�ன

ெ்ாச ப்்�த்க, ந� ரா�ன ச�க ்ா�னஅவ� ப்்�த்க , 

சடக பா�ன ந ரன ச�க ்ா�னவா ப்்�த்கனபாணபி பாக.  

                      
7 �டர – சததி |  சாதி – சிவக  
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இயத  வா்ா�பகனஅயத்னெ்ா�கனெவவ வான

ெ்ா�கப ளா�ன ச�த�ாலனவ�வப , யப�மகன��ன�ய பபாக , 

இைத்ன ்ா� வனயயரா ப� பாபசனெசயப்்�வபவாபிப  

்ைடததலனபாததலன�த�ிப ெதாவிலபக,  

அைவன சரய�னநிடைகனயபவகனபயரகனராைபனயபிப  

இவடபியன வா்�யனதயைரபள�பாலனஉணடாைகன ்தமபளாக . 

அ�டசததிப�யன வா்ாடகபாலனவ�வபவல�.  

யப வனசிவெ்�ராயன��னராாத்ரைடபாரலன

நிட்� ்ா� வ, அவ�ைடப சததி�கனயயரா பைளனக டடாகன

�படசிபள�லன��னராாத்கனஅைடபாரலனநிடபியப�7

8.  

யப�மகனெதாவிலன வா்ாடகபா �ன சிவசததி்�ப்

பதாசததி, ஆதிசததி, இசசாசததி, ஞா்சததி, வி�யாசததினளயான

ெதாவதத பபவாப்ன்�னெ்பரப�ண�.  

இவடாடன்ராசததின அ�ளைளசனெசய�க , யதிசததின

ஆயமா்வள�ய்மலர்ப்�வபபடவதறவாவ  ஆதண�, 

உாதாதய�ததி�, ஜநநினளயமகனசததிபைள னெபாண�ன ஏை்ய்

நாய�்்தாழிலவைள�ரனெசயவ� ைக.  

இவைவய�னெதாவிலபைள�கனநிபரித�கனஅபிய�க , ெசய�கன

அரரபியபனசததிபகன�ைப பன இசசாசததினளயாக , ஞா்சததி 

ளயாக, வி�யாசததினளயாகனெசால�்்�க. 

இைவப ளனஅயபின ஈசா்ர்�தல்சததிாயாசாதர்ஈறாவிய  

்ஞச8

9 சததிபளா�க, நிவ�ரததி்�தல்சாநதியதிைத்ஈறாவிய ன்ஞசன

சததிபளா�க, ப�றவா�ரனசிவசததினவ�க. 

                      
8 பட�ள�லனஉ�பகன��மைவ�க . ்�யபனஅவச�ி�ய�ன தாடாவ�கனஅவசலன

ராாதை�னய ைவபெவயானஅபிவ��ாரனகாவர ,  

பட�ைளன��னை்ன ்ா��கனஉ�பகனஅயத்னை்ப�மடன ்ாட்்ட�னெவள� பன

ள� ப்்�கனெ்ா�கன ்ா��கனஇவரபகனளணகபிபாரபக . 

உ�பகனராைபப�லனஇ�ய�ன தாயாவ� . ராைபன��மைகன ்ா�க ,  வ�ச�கன

 ்ா�கனஅதடைனயதாரராவ�னசிவசததிபாக .  

இதைப "தாதவமார அததயறார நிறறல" ளயமகனசிவதாபன ்ாததன

தி�வா பாயனஅபிப. ( 1 - 2.)  
9 இைவனகசாப�, னரப�, யரததி, வாைர, ்ரததினளப்னெ்பரெ்ாக. 
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03 || சிவததிய ்ப�ைம 

்ப�ைம்�ர �ணைம்�ர ாபத�ட�ர ாபறறிய  

அ�ைம்�ர ஒப்்இயைமயாய 

்வாணட் டடர்�ைற 

்ப�ைம்�ர �ணைம்�ர ாபர அ�ட�ர ாபறறிய 

அ�ைம்�ர ஒபப�யைமயாய 

பத�ைத 

்ப�ைம்�ர - (சிவெ்�ராபாபவர) நிைபவ�பா்க,  

�ணைம்�ர – அபிதடைனஅ�ைரப�பா்க,  

ாபர அ�ட�ர - ரிையத அ�ள�பா்க,  

ாபறறிய அ�ைம்�ர - ��வராடனெ்ாதடைனஅ�ைரப�ம்க,  

ஒபப�யைமயாய9

10 - தர ைன�்்�ல�ாதவர. 

உைத்�றிப்் 

இயதனனரினரிப்னெ்சப� . �சபயனனரிப�டன்திய்யான�டசன

ரடமைனெ்சப�. �சபப�்கனெ்சபனளணப�ல�ாதனநடசததிரமபகன

யபாபததிலனவ�ளமைபியபப.  

இைவன�த�ாபைவன �த்அண் வைளச ன சரயதைவ . 

னதத� ைன ர�ாபனதத�வமபளாலனய ப்்டடைவனஇைவபள�்கன

                                                                  
இைவபகன�ைப பனஐய� , நாயை, ளட�, ்திய்யா, ளட�னளயமகனகாபைளன

உைடபப. இகன�்்தெதட�கனஅிடதசகசத ( ௩௮ | 38 ) பை�னளப்்�க.  
10 சி�னபபசசரபமபகனபட�ைளனஅைடதலனஇ�ைவாபனெசபலனளயானகாக .  

இ்்க னகாவ தனஅைவனெ்ாயசசரபகனளய்தடைசனசாடசிபாக ,  பா பிபராபன

சரவப�ாசாை�பள�லனஉபரயதன்டடமபகனெ்பனவ��கப வாரனஇைடவ�டா�ன

்கததலன வண�க . அ பா பிபராப சரவப�ாசாை�பள� � அட்் ்க்பரியபி 

்பக ெபா�த�் ெ்ப்்�க உபரயத ்டடமபக வ �ண ்டடமபளாதல  ்ா�, 

சாதைபப�யபி இ�ைவாப அைட�க பதிப�க அ பதிப� ைத தை�ைரைப 

உைடப பட�ெளயா ெசால�்்�க ெ்ா��க வ �ண ெ்ா�கபளாக. பட�க 

அைடதடபசபர ளயா ெசால�ி, அைடதடை  வணகப சாதபமபக 

ளல�ாவடைப�க த�க சரப ர சட சரபராக. 
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ரிபனஅதிபராபைவ . இைவபெளல�ாகன சரயதாலனளவவள�ன

ெ்சபைவபளாைக!  

யப�மகனஇைவெபல�ாகன��மைன சரய�கன

சிவெ்�ராம ைன�ய பனஅகவளவாப�கனநிடபராடடா . 

ரியரிப�ப�யன�ள�ன�சப்ன்�ரபாசத� ைன�ய பன

�்�யமாவ�10

11 ்ா�, அளவ�ட்்டாதனஉ�பமபெளல�ாகன

�ப�பெரயானெசால�ததைவபவாபனஅவரனெ்சபரா�களவர. 

"அண்பப�திய�ய உணை்ப ப�ற்வர அளபப�ததயைம 

வளப்ப� வாடசி, ஒயற�்்வாயற நிய்றழில பவ�ய, 

�ற்றா� ாவா�ய�ய ாமறப் வ��நத், இல�ைழ வதி�ய 

�யஅஅப ்ைதயச, சிறியவாவப ்ப�ாயாய" (தி�வாசபக – 

தி�வணட்்ைதி) ளயானராப� பவாசபன�வாரிபகன்ாகப�ள�பார, 

நர�னரபராப�ன நிலர, நிர, தி, வாறற்ஆவாயர னயபிபன

னதமபளா�ாபனெ்ா�கபைளனராததிரகனஅபிபதத ப�.  

சிவெ்�ராயன �பபததாற்தத�வ வ�்�ர னஅ்்ாட  

்டடவர. யத�ாலனஅவரனஅபிதடபசபர.  

அவரன�ணைரப�பாலன�்்�ல�ாதவரனளய்ைதன “��ணர� 

உணதா  �ணண�ாயாய” ளப�க, “அ�நதவர வாடசி�ர தி�நத 

ஒள�த�ர” ளப�க, “அவ்�ாள வணணாவ் வாண�்லலால” 

ளப�கனவ�கனதி�வா ை பளாமகனஅபிப. 

  இைடவ�டா�னத�ைர பனெசய�வ�கனஉப�ரப� ைகன

இாதிப� �னதர�னதி�வகபாபிப  தாபாபயத்னெ்�வாழைவன

ெபா�்்வராத�ால, சிவ்�ராயன ்ர�கன�்்�ல�ாத தபாக . இ்ன

 ்ர�கனஉைடைரனஅ�பதசததினளப்்�க. 

நகைர்ன்டபிப�� ைகனயபவ்்�ப�னந�மபிபன்�ய ்னநாகன

அவைரனஅைடப�ாக . அளவ�ல�ாதனபா�கனநாகன�படசினெசய�கன

இயமகனயபவ்்�ப�னநகைரவ�ட�னந�மபவ�லை� . யத�ாலன

“ாபறறிய அ�ைம்�ர ஓபப�யைமயாய” ளயபார.  

அவைரனநாகனெ்ப வண�ராப�ய , சிவத்தாணட, சிவ�ைச, 

தவர, ்சபர, தியா்ரன�த�ாப   வதாபரமபள� �ன

                      
11 ள்ெ்ா�ள�ட சிபிப ெ்ா�க இலை� பா, அ்ெ்ா�க �ப�பக ளப்்�க. 

�ப�பராவ� இயைர ை  ந ர  ரட்டட அள�.  
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வ�தி ப்்டடைவபைள  �தரபத தா�னவதவா�னெசயதலன

 வண�க.  

 

04 || சிவததிய்அ�ட்்சயலவர 

ஆ்விஎைவ�ர அள�த� ஆ்்ய அ் வப  

ாபா்�ரஅவய ாபாவாப ்வல 

்வாணட் டடர்�ைற 

எைவ�ர ஆ்வி அள�த� ஆ்்ய அ் வப ாபா்�ர அவய 

ாபாவாப ்வல 

பத�ைத் 

எைவ�ர ஆ்வி – உப�ரபகனளல�ாவடைப�கன தாடாவ�த�,   

அள�த�11

12 - பாத�னரைபத�,  

ஆ்்ய12

13 அ் வப ாபா்�ர - (சரவ சமபாரததிலனயயரா ) 

யபவனர�த தா�ன பவ�ராயனநிடப  �� ைக, யபவ 

ர�த தா�னரடைபனர�மபைள�கன��ம பன ்ா பினஅ�ளை�சன

ெசய�க, 

அவய – பட�க,  

ாபாவாப ்வல - ள பா�த�கனஉப�ரப� ைனந�மபாத  

யதாரரா�களவர. 

உைத்�றிப்் 

ர�தைதனந� பினயயரா ப� ைசனசிவததியனநிை�ைரைப ன

ெபா�தத �ன ஐந்தாழிலியன நா பக . இவைவயெதாவிலன�லர, 

�்�மரனளபனஇ�வைப்்�க.  

                      
12  இரட�ப ெராவிதல  
13  இரட�ப ெராவிதல அள�த�”னளயபதபாலனபாததலனரைபததலனயபிபனஇ�ன
ெதாவி்க, “ ய�டயனஅடமப்ன ்ா ைக ”னளயபதபாலனஅவிததலனஅ�ளலனயபிபன

இ�ெதாவி்கனயபனஇரண�னெ்ா�கனெபாக�க்கனஅகெராவிபகனநியபைரன

இரடடபனெராவிதலனளயபனஉததிபாலனளயபபிப.  
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இவடாகன�ல்பெசவி�ததியமா்� னரபான்ஞசபி�ததிபக , 

நிததிபன்ஞசபி�ததிபக13

14 ளபனஇ�வைப்்�க.  

மவா்பெசவி�ததியததில - 

பை்ததலாவ�  - உ�பமபைள�கனயயரா பள�யன்வைபசன

ச�ரமபைள�க (��க, � ைரக, பாரபக)  தாடாவ�ததல, 

வாததல - அைவபைளனநிை�ெ்பசனெசயதல.  

அழிததலாவ� -  தாடாவ�த� னபாதத  அவடைபன

்�பாரபராபிப ராைபப� �ன�� ைதல,  

மைறததல - யபவர�ததியனவ �சபதைதன�டபாபதத�ததல, 

அ�ளல - சரவசமபாரனபா�ததி �ன் ைவ�களனயயரா பகன

பாவடபிடைகன��ம பன�ததினெபா�ததல.  

பை்தத�ர வாதத�ர - யயரா பகனபரரதைதனஅம்வ�த�ன

யபவர�தைத்ன்ச்ாப்்�த�தடைக,  

அழிததல - யயரா பகனஇைள்்ாாதடைக , பரரர�கன

்ச்ாப்்�தடைகனெசயப்்�வப. 

 

நிததிய்பெசவி�ததியததில்- 

பை்ததலாவ�  - யயரா ப� ைதன��னச�ரமபைள ன

ெபா�ததல.   

�ரனயயராவ�யனபரரமப�கனளவடபியன்�ைபன

அம்வ�ததலனஅதடைசனசிபயத  நயைரைப னெபா� பதத ப தான

அவடபிய ்�ைபன அம்வ�ததடைதத ப  ச�ரகனெபா� ப்்�க.  

அயத னபரரமப� ை்னப�தாதபதரனளயானெ்பர.  

                      
  14ரபான்ஞசபி�ததிபக  உடசவததி்க, நிததிப ்ஞசபி�ததிபக நிததிப 

னைரப�்க ைபி ப்்�பியபப. உடசவெரயமக ெசால் ை  ர�ாப 

்ஞசபி�ததிபெரய்� ப�த�. உடசவததில – அமைரார்்ப�க 

ெபாக படப�க ்ைடததை��க, வாபபாதி உடசவமபக பாததை��க, 

�ர பாடசவ�க ர தாடசவ�க அவிததை��க, ெரௗ பாடசவக 

ரைபததை��க, த�ரத தாடசவக அ�ளை��க ைபி்்ப. நிததிப னைசப�ல 

அ்� ஷபக ்ைடததை��க, ெபௗ�ப்யதபக பாததை��க, �்க 

அவிததை��க, படனரத�்க ரைபததை��க, படனர அ� ைத த�்க 

அ�ளை��க ைபி்்ப. �வ வார உடசவ�க ைபி ைக உணைரபைள 

அ பாரசிவாசாசபர ்தததிப�ட பாணப.  
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்�ரார்ததைதனஅம்வ� ைகனவைர�கன��  ச�ரதைதன

நிை�்்�த�தலனவாததலனளப்்�க.  

யயரானஅயத  உடக ்ா�னஇ� ைக ்ா�ன்�ரார்தகன

அம்வ� ப்்ட�தனெதாை� ப்்�வ�ரயபி , அ�னஅம்வ� ப்  

்�கன ்ா�னயபவன�ைப்்�பாலனப� பரர�கனெசயப்  

்�பியப�.  

இ்னப� பரரகனஆவாமியரனளப்்�க . யபவதைதன�படசின

்ணப� னபரரதைதனஅம்வ�்்�த�னயபவனவ�ிைப ெப�ததலன

மைறததலனளப்்�க.  

்�ரார்தகன�கயத�ட பனயயரான��  உடக்��ி�ய�ன

்�ச ப்ன்�பியப�. இவவாான்�சததலனஅழிததலனளப்்�க.  

யபவகன�டபாபனவ�ிெபடட்�யப , யயரானபரரதைதசன

ெசயபா�.  வானச�ர�கன தைவப�லை�,  

யத�ால, யபவகனவ�ிபடா்ன ்ாப , பரரர��க, 

ராபார��கனஅ்்�பவ� பா�னந�மைபியபப . இ்்க பனபட�கன

�கர�மபைள�கனந� பினயயராைவசனசிவரா பி்ன ்சய்தைத ன

ெபா�ததலனஅ�ளலனளப்்�க. 

�்�ம்ஐந்தாழிலவளாவ் - சமபாரததியன்�யபரனயயரான

 பவ� நிை�ப��ி� ைக ்ா�னெசயப்்�வபவாக.  

இயத ஐய�னெதாவிலப�கனபட��ைடப 14

15 சயநிதின

ராததிரததிலனநைடெ்ாபியபைவ . இைவனநைடெ்பன வண�  

ெரயானஅவரனளணகவ� க இலை�. ��பாசபகனநைடெ்ப  

 வண�ெரயானளணகவ�கனவ�பாரக. பட�கனநிரவ�வா�. 

பட�கனஇவைவய�னெதாவிலபைள� கனெசய�னெ்ாதடபசப  

தர�னதி�வகைப னெபா� பிபாரனளய்�க , யயரா ப� ைன

ளல�ானநிை�பள�்கனஅவ ரனயதாரகனளய்�கனஇசெசய�ளாலன

ெ்ப்்டடப. பட�கனஉ�பமபைளதன தாடாவ�ததாரனளய்ைதன  

நிை�னநாட� வாக. 

                      
15 “ஸயநிதிராத ரப வ�ததாதபபி�க சிவ” ளயா யபர�க, “இைபவய தய 

சயநிதி பண உ�பியதய  சடைட ளயமக ரைபபக” ளயா சிததிபா�க 

காபியபப. 
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“உ�பமபகனளயாகனஉகளைவ. அவடைபதன தாடாவ�ததடை ன

பட�கனளயப  ��னெ்ா�கன வண�வதிலை� , யத�ாலனபட�கன

ளயப ��னெ்ா�கனஇலை� ” ளய்ரன��னசாரார . இவரப�ைடப 

ெபாகைப ்�ைவபாப�னளய்ைத னபாட�வாக. 

உ�பமபகனளயாகனஉகளைவனஅல� . இயத்னனரி�கன

�சபைபசன�டாகனஏைபபனஉ�பமப�கன��னபா�ததி �ன

 தாயபிபைவனளய்�னவாபனசாஸதிரததிபா்கனபப�த  

சாஸதிரததிபா்கனபாடட்்�பியபப . இைவனபா�கன�சபப�யன

கபாப��யதைவ.  

இ்்க பனஉ�பமப�கனஉ�பமபள�்கள  ெ்ா�கப�கன

 தாயபினநியானஅவிபியபப . அதாவ�ன்�ர்ஞசராப�னஇைட  

பபாரலனராாதலனஅைடபியப�. 

��னெ்ா�கனராாதலனஅைடப�ல , அயத ராாத் ை ன

பாரபகன வண�க . அயத னபாரபகனஅயத்னெ்ா�ள�லனஇ� பன

ராடடா�.  

உதாரபராபதனதணப �ரனயவ�பாபியப� . இைதனயவ�பா ைகன

��னதணப �சலனஇபல்ாயனஉகள�னஅயா . தணப �ரன

தணப �ராப��தத �னஅதயனஇபலப . யவ�பாைகனதயைரன

தணப �சயனஇபல்ாப��யதால , அ�னயவ�பாபிவ��க , 

ந�ராப�� பராடடா�.  

��னெ்ா�கனஅ்ெ்ா�ளா பன��னராாத்ரியபின

இ�தத �னஅதயனஇபலப . அ�னராாத�ைடப�ல , அயத ராாதை�ன

ய ைவ�னஅதப�யன வபா�கள ��னெ்ா�ளாதலன வண�க.  

்�ர்ஞசகன�தவ�கனராாத�ைடபியப� 15

16. யத�ால, அயத 

ராாதை�சனெசயவ�ன்�ர்ஞசததியன வபா�கள  ெ்ா�ளாதலன

 வண�க. அ்ெ்ா� ளனபட�கனளப்்�வ�.  

பட�கன்�ர்ஞசததி �ன தாயபலனநிை�ததலனஅவிதலனயபிப  

ராடபமபைளசனெசய�, ய�த�ிபாலனஅவரனஇைபனளப்்டடார. 

                      
16 ்�ர்ஞசததிய �� ்ைதிப� � நட ைக ராடபத� ை  பாரபக அதய 

 வெபா� ்ைதிபாப�ாக. இயத  வா ்ைதி அயத ராடபதைதச ெசயதடை  

பாரபக ரடெபாயபாதல  வண�க. இ்்கபாப னபாசப  பாரபக சமபி�ி 

 ்ா�ச ெசல்க. இாதிப� �  வணட்்�ம பாரபக ்�ர்ஞசத� ை 

 வபா�கள ெ்ா�ளாைக. அ�னபட�ளாக. 
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05 || அ�ட்சயலவைள்ந்த�ர்தி�ாம்�வர 

அ��ர உ��ர அறிஞர்� அறிவார  

உ��ர உை்யாய உளய 

்வாணட் டடர்�ைற 

அ��ர உ��ர (அ��ர உ��ர)்அறிஞர்�் அறிவார 

உ��ர உை்யாய உளய 

பத�ைத 

அ��ர – சிவக,னசததி ,னநாதக ,னவ�ய�னயபிப  நாயைனஅ�வதன

தி� ரப�ப�க,  

உ��ர - ர ப�ரயனஉ�ததிரயனராலனஅபயனயபிப நாயைனஉ�வதன

தி� ரப�ப�க,  

அ��ர உ��ர - சதாசிவெபயமகனஅ���வதனதி� ரப��க , 

அறிஞர்� - தாபரார பததா� ைசப,  

அறிவார உ��ர - தாபவகவ�க,  

உை்யாய - ளர�னதை�வராபிப சிவெ்�ராய,  

உளய - உைடபவர. 

உைத்�றிப்் 

சிவெ்�ராமைடபனதி� ரப� ைன லி வரனளயானெ்பர . 

�ிமபகனளய்தயனெ்ா�கனயயரா ப�கனஉ�பமப�கன

��மைதடைகன தாடாதடைராபனஇடக. லி வர16

17 = லி+வர.  

 லி = �பக = ��மைதல. வர =  ்ாதல =  தாயாதல. 

 ர �னெசால�்்டடனநாயைனஅ�வதனதி� ரப�ப�கன

நிஷவள்லி வ்மயறர , உ�வததி� ரப�பகன சவள்

லி வ்மயறரனெசால�்்�க.  

                      
17 �பம பசசயதி னதாப� ஸமதா ர நிபி�கபத l 

ஸ�ிகபா �ததாஸ�ிகஸதஸரால�ிமப�தால�தக  ll - (�்ர ்தக) 
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�ய்�னதி� ரப�ப�கனஐய�னெதாவிலனெசயதடைக , சசைபன

பிசைபன பாபமபள�லனநிய பாரனதிபாப�ததடைகனஉசபன

சிவசததிவகவமபளாக.  

இைத, "பை்பபாதித ்தாழி�ர பததர்வ��ர 

பாவை்�ர17

18” ளய்தபாலனஅபிப . தாப�பகனசததினவகவமபள�யன

�ைபைபன வணடா�னபட�ைளன ந ரனஅபி்வர.  

அவரனஅபி�்னெ்ா�ளாத�ால , "அறிஞர்� அறிவார 

உ��ர உை்யாய” ளயபார. இதி �னஉ� எயற�்தயைமைய. 

பதமசிவய - இ�வைப்ன்�ர்ஞசமப�கன��மபிப  ்�யபரன

பாவடைப�கனெ்ா�ைரப�லன நா பினநிட்வர. 

  சிவர - சரவசமபாரததியன்�யனஇ�வைப்ன்�ர்ஞசமப�கன

ர ளதன தாயாராானைபித�னதாபசததினராததிைரபாலன நா பின

நிட்வர. இவ� ை்னபதநாதரனளயப ெ்ப��ண�. 

  சததி -  ர �னெசால�ிப  சிவததியனசததி . பதவ�ந�னளயாகன

ெ்பர. 

  நாதர - � ைரராப இசசானதாப னபிசைபப ளா�னநியான

� ைர ஐயெதாவிலனெசய்வர. அபதநாதரனளயாகனெ்பர. 

  வ�ந� - நாதததியனசததி. அபதவ�ந�னளயாகனெ்பர.  

  சதாசிவர - �ல இசசா்ஞா்்்வி�ையவாளாட னநியான

இ�வைப்ன்�ர்ஞசமப� கன  தாடாதடைன்�பாரபரா யன

உகளவர. 

  மாவ்தய - �தத்ன்�ர்ஞசமபைளதன தாடாவ�த�தனெதாவிலன

ெசய்வர. 

  உ�ததிதய, மால, அயய - அ�தத ராைபப� � ெதாவில 

ெசய்வர. 

 

1. ்ரரசிவயன ர �னெசால�ிபனெதாவிலபைளசனெசய�கன ்ா� , 

�ைப பனஇவெவாய்�னெ்பரபைள�கனெ்ாவரனளய்ரன

��சாரார.  

                      
18 சிததிபாரன�் பகன, �ததிரக, 1 ெசய�கன.54 
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2. இவெவாய்�க18

19 அக பகனளயாக , இவடைபனஅதிடகத�ன

நியான்ரரசிவயனெதாவிலனெசயவரனளயாகன வெபா�னசாராரன

காவர.  

3. ர பசயனகாவாபாபனஉகளன்ரததிப ளனசிவ ்தெரயாக,  
3.1. ர பசய, வ�ெஞா்வல�ரன�ததிெ்டானஅதிபாரனர�  

வாசைபனராததிர�ைடபனஅநநாதசை்னஅதிடகத�சன ்ததா்

்தத்மாையத19

20னெதாவிை��க,  

3.2. ப�தளயாவல�ரன�ததிெ்டாதன��ர�னவாசைபன
ராததிர�ைடபன உ�ததிதை்னஅதிடகத�ன அ்ததமாையதன

ெதாவிை��கனெசயவெரயாக,  

3.3. உ�ததிரயன அயை்�ர்மாைல�ர்வாலா்வி்�்

�ததிதை்�ரனெபாண�ன அ்ததமாையதனெதாவிை�சன

ெசயவெரயாக,  

3.4. அபமகனரா்கன சவல�ரனபணப�பரிைதிபாலனஅதிபாரகன

ெ்டபவெரயாகனகாவரனரடெபா�னசாரார. 

 

இவெவாய்�ன ்தமப�கன சததி�ர,்வ�ந��ர்சததி்

ாபத வளார. சிவததி�ி�ய�னசததி�க , நாதததி�ி�ய�னவ�ய��கன

 தாயபிபதால,  தாடபன�ைபைரன்டபினஇைவப�கன சரத�ன

ளணப்்டடப.  

இைவனஇரண�கன�வியதனஏத ரனசிவ ்தராதல ்ா� , இைவ 

இதணடர, மா்ாயமண�, மாவைச, உைம, தி�20

21, வாண�யாவிய 

ஏதகனசததின ்தமபளாக. 

இச சிவ ்தமபகனஏ த ைகன சிறப்த்்தாழிலவளாவ் , 

�ைப பன �்�மத்தாழிைலத்்தா் �தல , �்�ம்

ஐந்தாழிைலச்்சசதல , �ல்ஐந்தாழி�ர்அ�ளல , 

மைறததல, அழிததல, வாததல, பை்ததலனளய்பவாக.  

                      
19 சிததிபாரன�்  பகன , �ததிரக, 1 ெசய�கன .54 அக பகனயயரவர பத�க  

 சரயதைவ, 

 
20 �ததான�ததனராைபன–னவ�தபானதத�வகன 
21 ரபா�ட�ரி 
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மாவசயனஐயெதாவிலனெசய�கனஅதிபார�ைடைரபாலன

அதிவாத்சிவ்்யறர , சதாசிவயனஅ�னெதாடமைதடை ன

பாரபராப��ய�ன்ா�பகனெசயத�ாலன ாபாவசிவ்்யறர, அைவன

��மைதடை னபாரபராயனநிடப�ாலன சிவய இலயசிவ்்யறர 

ெசால�்்�வர.  

இ�பசிவைபன அ�ப�்யயறர21

22,  ்ாபசிவைபன �பா�ப� 

்யயறர22

23, அதிபாரசிவைபன�ப�்யயறர23

24னெசால்வர . ாபாவர 

= ்ா�பக. 

ர ப�வரரன�த�ாபனஉ�வதனதி� ரப�பைளசன

ச�யாவாயவரனனசி்்ர . சசபாவாயபகனதாபததிலன

ைைபயதவராத�ாலனைபனபாலன�த�ிபனஅவபவமப�ைடபன

தி� ரப�பைள பனவவி்டத  த பவராவர. யத�ாலனஇயததன

தி� ரப�ப� ைனஅவபவமபகனபட்� ப்்டடப.  

சதாசிவதனதி� ரப�ன வி�யாவாயவளாலனனசி ப்்�வ� . 

அதடைன்்கனசிவ�ிமபக . சிவ�ிமபத� ைன்்கனஇ�்்�மக , 

அவபவமபகனஇல�ாைரபாலனஅ�ன�பா�ப்ம்பபடர.  

சிவகன�த�ிபனநா்கன ாயாவிவளாலனதிபாப� ப்்�கன

அ�வதனதி� ரப�பக.  

உ�வத24

25 தி� ரப�ப� ை னபட்� ப்்டடனதை�, ைப , பாலன

�த�ிபனஅவபவமபகனஉகள்கனஅ�ர வ�வமார25

26.  

கசாபகன�த�ிபனஐய�னதி�ரயதிரமப�கனஅ�ளலன�த�ிபன

ஐயெதாவிலபைள�கனெசய�கனதி�வ�கன 

சிைவ - �வதயதிரசததி.  

                      
22 அ�வகன 
23 அ���வக 
24 உ�வகன 
25 ரைபதாப தசிபர. 
26 உ�வ�கனைபமப ளா�கனஉபரவ�கனனஉ�வ�லன தாயாகன 

னப�ர�கனஅ�கனஅரயதயனனபரசரபாதினசாமபக 

னத�கனஅ�கனஉ்ாமபகனளல�ாகனதாப�கனதப ெபாயானஇயபினன  

னஅ���னஉப�� ைனளய பனய பிபயனஅசியதயனஅய ப.  

        (சியதிபாரன�. அதி.2+ ெசய47) 
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சித் -  நிததிபதி�்தி.  

இ�தயர - அஸதித�வக.  

வணவர - சபத� ைன்�ராப�� பிபனசததி,  

அஸதிதர – அகபார�னஅஞதாபதைதனந� ைகனசததி.  

வவசர - இரடசி ைகனசததி.  

அவ�ைடப26

27 தி� பரததி்களன��கனயரப�ன�த�ிபன

்யானசததிபக,  

மா – சததிபக,  

வார – பீரததி,  

நாவர – ைணட�ிப�னசததி,  

்ந�ப் – ்ாசனசமபாரக,  

சநதிதய27

28 - �டபபி�,  

மாய –  வதக28

29. 

 

06 || அததி�ாம்�வைளத்ாதாறறவ�பபவர்அவாத 

பலஆ�ய�ர உண�ர பாயைம்ய் ாம்லா�வய 

இலலாதாய எ வர இைற 

்வாணட் டடர்�ைற 

பல்ஆர்உய�ர  உண�ர்பாயைம்ய்  ாம்லா�வய்

இலலாதாய எ வர்இைற 

                      
27 ெ்ளிபராபரததிடபணட�னஇதிலனஷடமபனரயதிர்னெ்ா�ைள� கனபாணப : 

இவடபாலனரயதிரமப�கனசிவமைடபனதி� ரப�பெளயானெசால�்்�க .  

கசாபகன�த�ிபன்திெபா�னரயதிரமபள�லன�தலனஐய�கன்ஞச்்�ரரெரயாக , 

ரடைபபனயாகனஷடமபெரயாகனெசால�்்�க. 
 
28 வா�ளக  

 
29 ்டகபததகபக  
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பத�ைத 

பல ஆர உய�ர – அளவ�ல�ாதபவாயனளமைகனநிைபயதி� ைகன

யயரா பக.  

உண�ர பாயைம்ய் - (அவடபிடைதனதை�வராபிபனபட�கன

அ�ள�பனஉடப�வ�னபப ப�வ�பைள னெபாண� ) அபி�கன

தயைர ்ா�,  

ாம்லா�வய இலலாதாய – தர ை( னப�வ�பைள னெபா�ததடை) 

��னதை�வப�ல�ாதவர,  

எ வர இைற – ளர�ன்திபாபிபனசிவெ்�ராய. 

உைத்�றிப்் 

 ரை�சனெசய�ள� லனெசால�ிபனதி� ரப�பகனபட�� ை  

 வெபா�வராலனெபா� ப்்டவ�லை�னளய்�க , அவரனஇபடைபன

உபரவ�பரயபி னபரபததாலனஅபி்வரல�ரனளய்�கனஅவ ரன

பதமபதினளய்�கனஇசனெசய�கனபாட�பியப�. 

ச�ரததிப�ன�ைபைப ெபாண�னநாகனெ்ா�கபைள  

அபிபி பாக. இசச�ரகனபட�ளாலனெபா� ப்்டட� . யத�ாலன

அவரனநர ைதனதை�வராபிபார , அவ� ைசனச�ரகனஇல�ாைரபாலன

ச�ரதைத னெபா�ததடைனஅவ� ைதனதை�வ�ரிலை�.  

ச�ர னப�வ�பளாலனஅபி�கனஅபி�னஇைடப� �ன தாயான

ரபி�. பாபாதனெ்ா�ைள னபாகக ்ா�னஅ்ெ்ா�ள�யனஅபி�ன

அ் ்ா�னஉணடாபிப� . இ்்க பனயயரா பள�யனஅபிெவல�ாகன

இைடப�்ணடாவப,  பட�கனஇபடைப பபிவ�பரனய த�ாலன

பாவடைப�கனளயாகனஅபி்வர. 

 

07 || அ�ட்சயலவள�ய்பயய்ஆயமாவ�ல்சிவர்

ப�தவாசிததல் 

ஆ்ா அறிவாச அவலாய அ�யவர்�  

வா்ா்ர வாணாத மய 
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்வாணட் டடர்�ைற 

வா்ா்ர வாணாதமய ஆ்ா அறிவாச அ�யவர்� அவலாய 

பத�ைத 

வா்ா்ர வாணாதமய - (நிைபயதனஇய்தைதனஅம்வ�்்தடைன

 வணகபன்�நலவ�ைபனெசயதவரபளாப�மகன ்ரய்�ல�ாதன

வரபளாத�ால)  தவரப�கனபாபாதனசிவெ்�ராய,  

ஆ்ா அறிவாச – ளவவ�டத�கனநிைபய�னந�மபாதனதாபராய,  

அ�யவர்� – அவ�ைடபனஅகபாரப� ை,  

அவலாய – ரைபபாரலனெவள�பாபனநியான ்சய்தைத ன

ெபா�்்ர. 

உைத்�றிப்் 

பட�கனளவவ�டத�கனஇ�்்வராப�மகனதகைரன

ெரயபய ்ா�னவவி்�்வராலனஅபிப்்ட�க , ரடைப பாராலன

அபிப்்டார்கனஇ�்்வரனளய்�னப�த�.  

இைதனவ�ள ைதடை , ‘அயப�ரள  வதந� நிலலா் 

வரவா்’’ ளயாக, 'வ்வ��ர ாதவர் வ�யாச ாபாறறி’ ளயாகன

ராப� பவாசபன�வாரிபகனெசால�ிப�ள�பார.  

்�நலவ�ைபனெசயததியன்பபாயதன தவராய்ன

்�பயதவரப�கனஅவைரனஅபிபார . ளப வ, த�வ�ைபனெசய வாரன

அபிபாரனளய்�னெசால�ார �னவ�ளமைக.  

சிவெ்�ராைபனஅபிபன வண�ராப�யனசிவநலவ�ைபன

ெசயதலன வண�க . “அறிவாச” ளயபதபாலனசிவெ்�ராயன

அ��கனெரயஞதாபததிபாலனராததிரகனஅவைரனஅபிப�ாகன

ளய்�னெ்ப்்டட�.  

இயதனெரயஞதாபகனசிவநலவ�ைபனெசயவதாலனவ�வ� . 

இைத "்ணண�யர ாமலாநா்�வ�்�ர பாவ  வசழ �்�ர 

்ணண�யை்ப �சிதத ்ணண�யததி்ாால, நணண�ய 

ஞா்ததி்ால.........�ததி்பறர’ ளயமகனெசய�ள�மகனபாணப. 

இததி� ைபள�்களனெ்ா�க  “வாா்ா தறியா 

வழி்யம்�த தநத��ந, ாத்ார மலர்்வாயைறச 
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ாசவவ்ார சச் தாள� ாசர, ஆ்ா அறிவாச’ (தி�வகராைப 16) 

ளயமகனதி�வாசபததி்கள�. 

 

08 || சிவததிய்வ�யாபவர 

எ �ர எைவ�ர எ��றநிர ாபாலஏவர  

த �மவய தாா் த்� 

்வாணட் டடர்�ைற 

அவய எ �ர எைவ�ர எ�்உறநிர்ாபால ஏவர்த �ர தாா் 

த்� 

பத�ைத 

அவய - சிவெ்�ராய,  

எ �ர – ளல�ானஉ�பமபள�்க, 

எைவ�ர – ளல�ானஉப�ரபள�்க,  

எ� உறநிர ாபால – ��னெ்ா�யதிபனந�ர ்ா�,  

ஏவர த �ர –  வபபனநிட்ர,  

தாா் - (அைவப ளா�ன சரய�னநியாக ) அவடபியனதயைரன

சாராரல, 

த்� – அவடைப னபடய�னநிட்ர. 

உைத்�றிப்் 

உ�பமப�கனஉப�ரப�கனஅவ�ைடபனயைப்்கனநிட்ப .  

அவரன வெபாயபியனயைப்்கனநில�ாதன�வதயதிரர , யத�ால 

'தாா்’ ளயபார. 

  ந� ரா�ன��னநிடப�ாலனந�சயனநிைப�னெபடாத�ன ்ா� , 

்தி பா�ன்�ன்ாசமபகனநிடபலன்திப�யனநிைபைவ ன

ெப� பதத ப�னஅ யா. இப�, தாப�டபியன�ள� ை�யன

ரியரிப�ப�யன�ள�ன�ப�பராப , தாப�டபியன�ள�ன�ய பன
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வ�ளமைவ� ்ா�, ்தி ை�யன்�ன்ாசமபகன�ப�பராப்ன்தின

ெபாய பனெ்ா�ளாைக. யத�ால29

30 ‘அவய ஏவர த �ர’ ளயபார. 

்தி, தி�வ�க, தி�வ�ள�யன்பயனயபிபனஇவடபியன

இபலை் னகபிபனயசிசபர , தி�வ�ள�யனெ்�கன்பைப்னெ்ாகன

வவிைப னகா�யன்தி பா�ன்திபல�ா்னெ்ா�கபகனஉளவாப�யன

்தி ைனநிைப�னெப�ெரயானரபமை வார�னரப பதைதன

இததி� ைபளாலனந� ைபியபாரன 

 

09 || தி�வ�ைள்�வ�ர்வழி் 

நலமிலய நணணார்� நணண�்ர்� நலலய 

சலமிலய ாபர ச வதய 

்வாணட் டடர்�ைற 

நணணார்� நலமிலய, நணண�்ர்� நலலய, சலமிலய, ாபர 

ச வதய 

பத�ைத் 

நணணார்� நலமிலய – தகைரபைடய�னவவி்டாதவ� ைதன

தர�ன ்சய்தைத னெபாடாதவர,  

                      
30 பட�ைளனநிைப ைக ்ா�னஇவ�ணைரனநி��ராப�யனஅவ�ைடபன

தி��யப�ை�ப� �னஉ�ப�கனளர�ட்கனநா�கன�ப�பராப , அவடைப்ன

்டபிபனசியதைபபகன�விய�னஅவைரனராததிரகனசியதிததலனநிபதக . அவைரசன

சியதிதத�ாவ�னஅவ ரனெ்ா�ளாயனளமைகனவ�ளமப்க , அவ�ைடப “�வர 

்பாழி வ�ைண�ர” “அழ�ற சிற நைவ�ர” “உலபப�லா ஆ்நதமா் 

ாத்�ை்ச ்சா�த” ்கனஉகளதைதனநிைபதத�ாக. 

இவ�ணைரைபனஉபர வாரன்�ப�ைடபனெதாடரபன ந�மபாலனளச�ான

ந�ர ்ாலனஅைவப ளா�னஏபராயனநிடைகன்தி பனஅவரபைள னெபாண�னநர�ன

வ�ைப்்பபாபனஇய்�ய்மபைளசனெசயவ� பியபா ரனளயபனஅபி�னஅவரபைளன

வ�ட�னஅ ப�ா�. அதபா �னஅவரபகனநயைரனெசய வாசலனவ��்பகனத�ைரன

ெசய வாசலனெவா்பகனஉபாரலனரபதனதா பமபகனஇயபினவாழவார.  
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நணண�்ர்� நலலய – அய ்ா�னவவி்�்வ� ைன�ததி  

ப�ய்தைத னெபா�்்வர,  

சலமிலய – வவி்டாைரப�பாலனெவா் ்மக , வவி்�த�ாலன

வ��் ்மகனஇல�ாதவர,  

ாபர ச வதய30

31 - (சரவாயரா ப� ைஞன�பதைத பனெசய்வ  

ராத�ாட) சமபரய ளயமகனதி�நாரதைதன�ைடபவர. 

உைத்�றிப்் 

ளல�ானஉப�ரப� ை கன�பதைதசனெசய்வரனளயபதபாலன

வவி்டாதவ� ைகனநயைரனெசய்வரனளய்�னெ்ப்்�க.  

அவர, பை்ததல, வாததல, அழிததல்மைறததல னளயமகன

நாயைனஅ�டனெசபலபளாலனஅவரபள�னயபவர�தைதன

�திரவ�த�்ன்க்்கபாபனஅதயனவ�ினெப�த�னஅவரபைளன

நணக்வரபளா பி, நணப�ப்�யன ்ர�ளாபிபன�ததிப�ய்தைத ன

ெபா�்்ர.  

ைள��களவரபகனெந�்ை்சனசர ்�ததாலனைள�ரனந�மப்ன

ெ்ாவர. �ரததிலனநிட்வரபகனைள�ரனந�மப்னெ்பார . இவரபகன

சர ்�தத�ா்கன�ரததிலனநிடப�ா்கனெந�்ப ைனநப ரமகன

நடட ரமகனஇலை�.  

அ� ்ா�னயயரா பகனவவி்ட�னநணகத�ாலனயபவகன

ந�மப்னெ்ாவர. யத�ால, “நணண�்ர்� நலலய” ளயபார.  

அவரபகனஅவைரனநணபாராப�யனயபவதைதனவ�ைரவ�லன

ந�மப்னெ்பார. யத�ால, “நணணார்� நலமிலய”னளயபார.  

அவரபகனவவி்�த�ாலனஅல��னவவி்டாைரபாலன�ைப பன

அவ� ைனநப ரமக , நடட ரமக, வ��் ்மக, ெவா் ்மகன

இலை�பாத�ாலன“சலமிலய”னளயபார.  

ரபசச�பதைதனய ை்ைவனவ��்பனெவா்ப பளாக. சலர = 

ச�பக, ராா்�தல. 

இசெசய�ள�்களனெராவி�கனெ்ா��க 

சலமிலய ச வதய சாரநத வர்வலால 

நலமில ்ா்்ாறர நல� வா்லய 

                      
31 சமபரய - சக + பரய = �பதைதசெசய்வய (வடெசால) 
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�லமில தாவி�  �லத�் ாவறபாதார 

நலமிவ் ்வாடபப� நமசசி வாயாவ" 

    - அ்்ரனநரசசிவாப்ன்திபக: ெசய�கன 6. 

ளயமகன தவாரததிடனபாணப 

10 || அவவழிய�ல்ஆயமாைவச்்ச�த�தல 

உய�ரஉள� ஐயரஇல� உணரவாச ஓவா�  

மய�பவர திர்�ர ம�ந� 

்வாணட் டடர்�ைற 

உணரவாச மய�பவர திர்�ர்ம�ந� ஒவா� உய�ர உள� 

ஐயர இல� 

பத�ைத  

உணரவாச – தாபராயனநியா,  

மய�பவர – அநாதிபாபன்�பவ� ை னபாரபராபிபன

யபவெரயமகனவ�பாதிைப,  

திர்�ர்ம�ந�  - (தி�வ�ெளயமகனர�யைதனஊடகத ) த�ர ைகன

ைவததிபநாதராபிபனசிவெ்�ராைப,  

ஒவா� உய�ர – இைடபபாரலனஅய ்ா�னநிைபய�ன

வவி்�மபக,  

உள� – இதபாலனவ�கன�ததிப�ய் ரனநிை�பாபனெசலவக,  

ஐயர இல� – அவைரனஅய ்ா�னவவி்டடாலனஅயதன

�ததிப�ய்தைதனவ�ைரவ�லனஅைடதடைசனசய தபரிலை�. 

உைத்�றிப்் 

யபவததியன்�ரதாபராபனெதாவிலனஅபிைவனரைபததலன

யத�ாலனஅைத னெப� பதத ப�னஅபி வனளய்ைத னபாடட  

'உணரவாச’ ளயபார, 

ளயனைபப�்களனெபா்பளதைதனஅயபகளன��னைவததிபயன

பததிபாலனெவட�பிபாய . ெவட�க ்ா�னளப ைதன�ய்கன
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உணடாப�மகனஅயததன�ய்ததி்கனெ்�ய�ய்ராபிபன

ெபா்பளததியனவ�தததைதனராடாவ தனைவததிபமைடபனப�த�.  

இ� ்ா�, நாகனத�வ�ைபனெசய தாராப�யனஅயததன

த�வ�ைபபாபிபனர�ததிபாலனநாகன்�கனெ்�ய�பரதைதனந� ைகன

ைவததிபன�ைபபாப  31

32 அதட படபன�ய்மபைளதனதய�னசிவயன

அதனத�வ�ைபபாபிபனர�தைதனந� ைவர.  

ர�ய�பள�லனசி�னபச்்ா�கனசி�னஇப�்்ா�கனஇ�ததலன

 ்ா�னவ�ைபபைளனந� ைகனர�ய�கன�ய்னரிய்ெரபன

இ�வைபததாக. 

அ�ள�்ால உைததத �லிய வழிவாதா ததயமெ ்சசய�ய  

இ��லா நிதயத�யபத திட��ர பாவந திரபபய 

்பா��லாெ ்வர்வ மாதி ாபாவததாற ்ணண�யநதிரபபய  

ம��லா மல வர திர்�ர ம�நதிைவ வய�ததியநாதய. 

         (சிததிபார – 2 — 33) 
இயதனஉணைரைபனவ�ள ைதடைசனசிவெ்�ராமைடபன

தி�வ�ளாப�ன ம�ந�னளப்்�க . யயராவ�யனபயரமபகன

அதமைடபனயபவகனராைபனளயமகனஏைபபனர�மபளாலன

வைரபா ப்்�க. இைவபைளபயபினயயரான வானவைபபாப ன

பயரகனெசயபராடடா�32

33. 

                      
32 சி� பபசசரப�பக பட�க ளசசச்களவரனளயாக  ்விவாமை்வரனளயா க 

ெசாலபியபபர. இ்்கபாபவரபக பட�ளராபாரனயத�ாலனஅவரப�ைடப இயதச 

ெசாடப ள அவரபள� சரபக ெ்ாயச சரபக ளய்தடைச சாடசிபாைக,  
33 பப்தி, பயதய ளயபி�வரனதப�  வவிப�ட சயதி பிபாரபக, பப்தின

இடததி�ி� பியப ெ்ாயைப  பண� பயதம ை யபவ �படசிபால 

யைச�ணடாபிப�. பயதமைடப ச�ரக பப்திப�மைடப ச�ரததி்க 

்��ைடபதாப�ய, பயதய அயத் ெ்ாயைப் ்பித�த த�வ�ைபனெசயதாய . 

அ்ெ்ா�ள�ல யைச�ணடாபாவ�கல , அவய அதிபக ்�வாபாப�மக அயதத 

த�வ�ைபைபச ெசயபாய. இதில யைச யபவததா�ாவ�, ெ்ாயமகனஇ�வர  

ச�ர�கனராைப்  ெ்ா�க. யப வ பரரராப� யபவக, ராைபபளால 

வைரபா ப்்�வ�. ளயத  பாசபததிடைக பாரபக  வண�க. பாரபரியபி  

பாசபக உணடாைெரய்� ்�ராயதி. ��னபாரப�ரியபி , "�பாத�ப இசைச்்க” 

யயரா பக நலவ�ைப  த�வ�ைப ெசய�ெரயா சி� பபசசரப�பக ்�தடாவர. 
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இதண்ார்அதிவாதர – உய�தைவ்நிைல 

அஃதாவ�ன்�வாபனஉப�ரபள�னதயைர ( அைவ – கடடக ) 

11 || ஆயமா்வர்எணண�லலாத் 

ப�றநதநார ாம�ர ப�ற்�நார ாபா�ர 

�றநாதார �றபாபார ்தாைவ 

்வாணட் டடர்�ைற 

�றநாதார ்தாைவ ப�றநதநார ாபா�ர �றபாபார ்தாைவ 

ாம�ர ப�ற்�ர நார ாபா�ர 

பத�ைத 

�றநாதார ்தாைவ – யயரா ப�கன�ததிபைடய தாரனெதாைப, 

ப�றநதநார ாபா�ர – அவவாயரா பகன்�ன்�பவ�பள�லன்�பய�ன

வாழயதனநாகபள�யனெதாைப ைசனசரராைக.  

�றபாபார ்தாைவ - �ததிபைடபாரலனஇ� ைகனயயரா பள�யன

ெதாைப,  

ாம�ர ப�ற்�ர நார ாபா�ர - அவவாயரா பகன�யபர்ன

்�பய�னவாழயதனநாகப�டயனஇப�்ன்�ன்�பவ�பள�லன்�பய�ன

வாதகனநாகப�கன சரயதனெதாைப ைசனசரராைக. 

உைத்�றிப் 

  நிதலநிைறப்பா�ராவார பறறின� ரனவா பிபராபனநியபன

இசெசய�க, "�பய தாரனெதாைப  ( அத�பய தார� ) ்�பயதன

நாைள்ன ்ா்க " ளப�க, "�ப் ்ாரனெதாைப ( அத�ப் ்ார� ) 

�யபர்ன்�பயதனநாள�யன ர்கனஇப�்ன்�ப ைகனநாகன சரயதன

ெதாைபைப்ன ்ா்க " ளப�கனதப�ததப�னவா பிபராப்ன்�சத�்ன

ெ்ா�கனஉைர ப்்டட�.  
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�றநாதார – ர�ததியனவ��்ட டார ( �ததிபைடய தார )  

�றபாபார – ர�ததிய வ��்ட வண�க யயரா பக ( 

ர�்யதன�ைடபவர, ெ்ததாயரா பக ).  

�றததல – ர�ததியனவ��ைபனெ்பல.  

உவமா் வளால்்பறபபட்்வ�ததாவ�  - ்�பயதநாள�யன

ெதாைப�க,  ர்கன்�ப ைநாள�யனெதாைப�கனளணப�லன

அடமபாைரன ்ா�ன�பய தாரனெதாைப�கன�ப் ்ாரனெதாைப�கன

ளணனஇபயதபவாய்ன்�வாகனளய்�.  

இவ�வைர�கனப�த�க  "�றநதார ்ப�ைம 

�ைண் றிய ைவயத(�) இறததாைத ்யயண�் ்வாண்றற' 

ளயமகனனைப ளா�ன�்்�ட�னஉபரதத பபவாைக. 

"�றநாதார �றபாபார' ளயபதபால, யயரா பகனபா�கன

அநாதி பனர�்யதன�களபனளய்�கனபாடட்்டட� . சி�ிக ைதன

ெதாட பரிலை�னயத�ாலன்�பயதநாகனஅநயதக . யத�ாலன

யயரா ப�கனஅநயதகனளய்�னப�த�. 

பட�கன��வராயனஇயலபாவாவ்பாச வள�ய்நி வி்வதாவ, 

யயரா பகன்�வாயனஇபல்ாப்ன்ாசததைடனஉைடபைவ.  

பட�கனஅநாதிாய்நிரமலரனயத�ால, யயரானயபார.  

்தத்ஞா்�ப�யாச னயபவனராைபப� ைன ர�ாயன

அவடைபனஅட பிபா�கனசரவனவல�ைர�களவரனயத�ால , அவரன

அைவபளாலன்�ப� ப்்ட�்ன்�வாபாெரய்�னெ்ா�யதா�.  

அவடாகனதகைரனஅப்்�ததிபாரனளயப�லனஅதடெபா�ன

்�ர பாசபரி�ததலன வண�க.  
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வ�ைளபாட� பாபசனெசயபியபாரனளயப�ல , அயதன

வ�ைளபாட�னஅவ� ைதன தைவபாபனெ்ா�ளாபன�கபியப� . 

பட�கனப��தணரனயத�ாலன தைவெபாயானரில�ாதவர.  

யத�ாலனவ�ைளபாட� பாபதனதகைரனராைப ைகன

அப்்�த�பிபாரனளய்�னெ்ா�யதா�.  

யயரா பகனபட�ளல�வாப�மகன�சபப��ி�ய�னவ�கன

�ள� ்ா� னபட�ள�யனஅகசெரயப�லனஅ��கனெ்ா�யதா� ; 

அவ�ைடபனஅகச�கனஅஞதாபதைத்னெ்ா�யதா�னயத�ிய , 

�சபப��ி�ய�ன�ள�னவ�வ� ்ா� னபட�ள��ி�ய�னவ�வ�ன

அவ�ைடபனசததி - யயராவயா. 

பட��கனயயரா�கன�யபல�வாப�ய , இரண�னெ்ா�கபகன

�சடததிலனஇ�ததலனஇப�ா�னயத�ாலனபட�கனசரவனவ�பா்பர  

ல�ெரயான�க� ரெபயப�ல , பட�ளாப�மகனயயராவாப�மகன

இ�ததடைனஇடகன வணகபனெ்ா�ளல�.  

ந�ளக, அப�க, உபர�களனெ்ா�கப�  பனஇடகன வண�க . 

பட��கனயயரா�கனஅ்்கபாபனெ்ா�கபளல�.  

யத�ாலனயயராவ�யனஉணைரபாலனபட��ைடப  

வ�பா்பததிடை னைைபவ�லை�.  

பட�கனயயரா ப ளா�னப�ய�னநிடைகனதயைரப�லன

சததி்ய்�ர, அைவப� ைனஐயெதாவிலனெசய�னஅவடைபன

க டடபினய�கனதயைரப�லன பதி்ய்�ர, அைவபைள னபடய�ன

நிடைகனதயைரப�லனசிவ்ம்�ரனெசால�்்�வர.  

அநாதிபா�களனஇயதனஇரண�னெ்ா�கப� ைகனஉகளன

ெதாடரபனள்்க்்டடெதப�ல , ைவததிபம ைகன நாபாள� ைக . 

்�தா� ைகன்�கைள ைக , அரசம ைகனைகப� ைகனஉகளன

ெதாடரபன ்ா�ாக. 



உ 

தி�வ�ட்பயனன் பகன||  54 || 210 

 

 

12 || �வைவ்ஆயமா்வர் 

தி�மலததார ஒயறஅத்�ல ்சயறாரவர அயறி  

ஒ� மலததாதா�ர உளர 

்வாணட் டடர்�ைற 

தி�மலததார அத்�ல ஒயற ்சயறாரவர அயறி ஒ� 

மலததாதா�ர உளர 

பத�ைத 

தி�மலததார – யபவக,னபயரக , ராைபெபயமகன�கர�தைத  

�ைடபனசப�ரனளப�க,  

அத்�ல ஒயற ்சயறாரவர – �கர�மபள�லன�யபாபிபன

ராைபனந�மபினயபவக , பயரகனளயமகனஇ�னர�மபைள�ைடபன

்�ரளபாப�ெரப�க,  

அயறி - இவரபகனதவ�ர,  

ஒ� மலததாதா�ர – ராைப�கனபயர�ரியபினயபவராபிபன

��னர��ைடபனவ�ஞதாபாப�ரனளப�க,  

உளர - ்வைபபாபனயயரா பகனஉண�. 

உைத்�றிப் 

ப�தளயாவலரனளயம கனெசாடை்ன ப�தளயததில்வைல்

நி வியவரனளய்�க , வ�ெஞா்ாவலரனளய்தடைன

வ�ெஞா்ததால்வைல்நி வியவரனளய்�கனெ்ா�க.  

இவரபகனஇவவாான் ைவனவ� சடததாலனபை�னந�மபிபவரபகன

ளயாக, அநாதி பனபை�னந�மபிபவரபகனளயாகனஇ�வைபப�பர. 
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சப�ர ைனயபவர�கன �லததமா�ர, ்�ரளபாப�ர ைதன

�லமா�ர, வ�ஞதாபாப�ர ைசன�்�மமா�ர33

34 உகள�. 

வ�ஞதாபாப�ர ைகனராபாபயரமபகனஉளவாப�மக , யபவன

வ�ின� ைரகனயத�ாலனஅவரபகனஇவடபாலனதா ப்்டாரன

யத�ால, ஒ�்மலததாரனளப்்டடபர.  

்�ரளபாப�ர ைனராைபனஉளதாப�மகனயபவனவ�ின

��ராத�ால, அவரபகனராைபப�பாலனதா ப்்டாைரபாலன இ�்

மலததாரனளப்்டடபர. 

இக்வைப பா�கனசப�ரன ப�தவி�திமாயா்்வ் வள��ர , 

்�ரளபாப�ரன்ததா்தத்மாயா்்வ் வள��ர , வ�ஞதாபாப�ரன

�ததா�ததராைப ைகன�ததராைப ைகனஇைட ப�களன ்தத்

�த�தல்்ததவாலர்ஈறா�ரள்தத�வ்்வ் வள��ர  

வாழவர. 

யபவனசததிபள�யனஇக்வைபனநிை�ப�க  , �வெவா�ன

நிை�ப�்க  அவரபகன்ல வானவைப்்�த�ால . ்வைபன

யயரா பகன�வெவா�னவைபப�லனஉகளப�கன்ல வான

வைபபாபனநிை�ப�்களப. 

13 || �வைவ்ஆயமா்வள�ய்ாவறபாட 

�யறதிறத� உரளா�ர �லமலத� உரளாரவர  

ாதாயறலர ்தாத�உரளார �ைண 

்வாணட் டடர்�ைற 

�யற திறத� உரளா�ர �லமலத�ரளாரவர �ைண 

�ரளார ்தாத�த ாதாயறலர 

                      
34 ��தரக – ரிைதிபாப ஸ��க ( ரி ப ்�்்க ), ��க – ்�்்க, � ைரக 

– �ணைர ( சிா்்க ) 
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பத�ைத் 

�யற திறத� உரளா�ர – அக்வைபனயயரா ப�க,  

�லமலத�ரளாரவர – அநாதி பனயபவர�னசக்யதரபளாயன

இ� பிபவரபகன 

�ைண�ரளார – ்�ரபி�திராைபனளயமகன�ைபப�ைப�ைடபன

சப�ர,  

்தாத�த ாதாயறலர – ர�ததிபாலன்�ப� ப்்டக� ைகனதர�ன

நிை�ைபனஅபிபாதவர. 

உைத்�றிப் 

“�லமலத�ரளாரவர' ளயபதபாலன வ�ெஞா்ாவல�்�்

ஆணவர்உண்்யப�ர,  

சப�ரன ப�தவி�தி்மாைய்உை்யவர னளய்தபாலன

ப�தளயாவல�்�்அரமாைய்இய்றயப�ரனெ்ப்்�க.  

வ�ஞதாபானப��கன்�ரளபாப��கனர�ததிபாலன

்�ப� ப்்டடைதனஉபர்வரனயவர. 

14 || ஆயமா்வலியறற�் 

வண்வறைற நா�ர வ்வ�ல வல விய�டர 

திணதிற�்� எயா்ா ்சயல? 

்வாணட் டடர்�ைற 

நா�ர வண்வறைற வ்வ�ற வல விய�டர திண திற�்� 

்சயல எயா்ா 

பத�ைத 

நா�ர வண்வறைற – நபவ� �னநாக தாாகனபணடன

ெ்ா�கபைள, 
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வ்வ�ற வல விய�டர – பபவ� �னராபி பாணபியப,  

திண திற�்� – வ�ிபடபனயயரா ப� ை,  

்சயல எயா்ா – தகனெசப�ாவ�னபா� ? ( �தயதிரசனெசப்கன

வ�ி�கனஇலை�னளயப்க ) 

உைத்�றிப் 

திணதிறலனளய்�னஇபழசசி னைபி்ப . திணதிறல – திணப�பன

வ�ிைர (உாதிபாபவ�ிைர), ்ண்ாைெ்பராபதன

திபை��ைடபவைபனஉபரததவல�னெ்பர.  

அஃ�னகண�னஇபழதலனப�ததில , ளதிரரைபனஇ� பைப  

பாபிபனைபி்பனெராவிபாயனநியா , திணதிப�டபனயயராைவன

�பரததிடா.  

நபவ� �னபாப்்�கனெ்ா�கபகனரபததி �ன்தியதி�்்ப . 

அயத்னெ்ா�கபகனபபவ� �னபாப்்�யதயைரனயயரா  

வ�மைடபனஇய்ன�ய்ன�பரசசி ைதனத பதாயனராாக.  

யயரானபரரவசததாலனவ�யதன வணகபதாப�ய , 

உப� ராக� ைகனநண்ரன��வரனஇபயதவரன ்ா��க , ரபிவ 

 வணகபதாப�யனஇபயதவரனஉப� ராக�்்வரன ்ா��கன

 தாயாவர.  

இ்்கபாபனபபவ�பாலன ப�தாதததவ�ை்னசிபி�ன

அ�்வ� ப்்�பியப�. நபவ� �னபணட்க , பபவ� �னபாககன

யடபலனயயரா� ைனஇல�ாைரபாலனஅ�னதிப�டபதாைக. 

ந்�்�ச சா்வித்மயறனெ்பர. யயரானசா பிரனநிை�ப�லன

நிடைகன ்ா�ன ஞாா்நதி�யைமந�ர, வயாமநதி�யைமந�ர, 

சபதாதிையந�ர, வச்ாதிையநத�ர, வா�்வர்பத�ர்

அநத்வதண வர்நாய�ர , ்�்தத�வ�மாவிய்�பபதைதந�்

வ�வ�வரனெதாவிட்�க.  
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வ்வ�ற�ச ்சாபப்்மயறனெ்பர . ெசா்்பததி �, 

 ரடெசால�ிபன�்்தைதய�க , ஞாா்நதி�ய�ர்வயாமந  

தி�ய�ர்ஒழிநத்இ�பதைதந�்வ�வ�வரனெதாவிட்�க.  

நிததிைதயாவிய்்ாததி னநிை�ப�ல , அயத பரபமப�கன

சிதத�ர, வா� ப�கன ப�தாண�ர, ்�்�மாவிய்�யறர  

ெதாவிட்�க.  

அ�ததனநிை�பாபிபன ��யததிற்ப�தாண�ர , ்�்�ர 

ெதாவிட்�க.  

��யாதிதததிற�்்�்ய்ஒயாறனெதாவிட்�க.  

இயதனஐய�னநிை�பள�்கனயயரன�படசி ைனரததிப  

ஸதாபமபகன�ைப பன ்நறறி�ர, ்நறறிய�ய்வசழ்வாத�்

வைத�ர, வாததிய்வசழ்இ�தயர்வைத�ர , இ�தயததிய்வசழ்

்வாப்ழ்வைத�ர, ்வாப�ழிய்வசழ்�லாதாதரனவைர�ராக.  

இயதனஐய�னநிை�ப� ைகனஅவதைதனளயானெ்பர.  

சிவதத�வகனஐய�க , வ�ததிபாதத�வகனஏதக , னதகனஐய�கன

இயதனநிை�பள�ய    ்ா ைவரத� ை னபாரபகனயபாைரபாலன

இைவப ளா�ன சரத�னளணப்்டவ�லை�. 

இயதனஅவதைதபகன நியமலாவதைத, ாயாவாவதைத, 

சவலாவதைதனளபன்வைப்்�க.  

அவடாகனநியமலாவதைதய�ாலனயயராவாப�ன- பப பரபன

உடபரபமபள�லனசாரயதி� ைகனதயைபபபிவ� ்சா்விதர . 

பப பரபதைதனவ�ட�னஉடபரபன�படசி�டயனககதன

தயைபபபிவ�ன ்சாபப்ர.  ்ாபமபள�லனவ��்்�யபிசனச�பன

ரடபனரபத�டயனககப��்்�ன ்ாததி.னரபதைத�கனவ�ட�ன

தாபத�டயனககப��்்�ன ��யர.னசிவத�டயனஐ பிபகன

்ணப�ப��்்�ன��யாதிதர.  
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ாயாவாவதைதய�ால - ்�ரததிபாபாரகன- சா்விதர. தாரைபன– 

்சாபப்ர, திபாபகன – ்ாததி, சராதிப� �ன- தற்சா�ப்

த�ச்ந்��யர, சிவைபதனதசசி்்�ன��யாதிதர. 

சவலாவதைதய�ால்-யயரா பகனவ�வி்்ாப��ய�னவாண்ல. 

 படடலன�த�ிபனெதாவிலபள�லனநிடபலன சா்விதர. பபா பாககன

நிை�பாபிபனதா ைத�ில�ாதனநிததிைரன ்சாபப்ர. பபாவ�ல�ாதன

உாதிபாபனநிததிைரன ்ாததி. �ய்ததிபாலனஅபி� படாபனநிை�ன

��யர. ப�வ�பள�ப�யாகனயயரானந�மைகனநிை�ன��யாதிதர. 

15 || ஆயமா்அறிவ�்வ்அறிவ� 

்பாறிய�யறி ஒயறர ்ணதாத ்நதி்�  

அறி�எயற ாபரநயற அற 

்வாணட் டடர்�ைற 

்பாறிய�யறி ஒயறர ்ணதாத  ்நதி்� அறி� எயற ாபர அற 

நயற 

பத�ைத 

்பாறிய�யறி - ஐகெ்ாபிபள�லனஏதாப�மனெராயபில�ாரல,  

ஒயறர ்ணதாத  ்நதி்� - ��னவ�ஷபதைத�கனஅபிபன

ராடடாத யயரா� ைன 

அறி� எயற ாபர – அபி� ( “சித�" ) ளயாைரதத ெ்பர.  

அற நயற - ்�ைவபாபதாக. 

உைத்�றிப் 

்நதி – பததி, யைெ்பராயனயயராைவனஉபரததிடா.  

நயற - இபழசசி னைபி்பெராவி.  

சப�ாவதைதப� �னயயரா பகனெ்ாபிபள�ப�ன�ைபன

ெபாண டனஅபிவப . யத�ாலனஅயத  நிை�ப�ல தா ரனஅபி�கன

அபிவ�ல�ாதப.  
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16 || ஆயமா்இயலபாவ்அறி�ப்பா�ர 

ஒள��ர இ��ர உல�ர அலரவண  

்தள��இல எ்�லஎய ்சய 

்வாணட் டடர்�ைற 

ஒள��ர இ��ர உல�ர அலர வண ்தள�� இல எ்�ல எய 

்சய   

பத�ைத 

ஒள��ர - �சபயனெந�்பன�த�ிப �டரப�க,  

இ��ர - ரப பதைததனத�வதாபிப இ��க,  

உல�ர - ( ்� வைப்்டட ெ்ா�கப ளா�னசிபய�னநிடைக  ) 

உ�ப�க,  

அலர வண ்தள�� இல எ்�ல - வ�விததி� ைகனபணப�டை ன

பாககனதயைரனஇலை�பாப�ய,  

எய ்சய  - ளயப ்பைபனஉைடபப? 

உைத்�றிப் 

அைவனஇ�ய�கனதாகனஅபிப்்டாரட ்ாக.  

அ்்க பன�ள�பாபிப  சிவ�க, இ�ளாபிப ர��க, 

உ�பராபிப ராைப�க, வ�விததி� ைகனபணபாபிப யயரா� ைன

அபி�கனயடபலனஇலை�பாப�ய, அபிப்்டா.  

யப�ய, அவடைபனயயரானஅபித�ால , அ� அறி�ப 

்பா�ாளயார.  

அயத அபிைவ னெபாண�னயயராவாப�னெதாவிலபைளசன

ெசய�கன�ைபைரைப�க , வ��க் வணகபைவனளைவன

ளய்ைத�கனஅபித�ால , அதடைனஅறி�, ்தாழில. இசைசனயபிப  

்யாகனஉகளைவபளாக.  

இைவன�ைப பன ஞா்சததி, வி�யாசததி, இசசாசததி 

ளப்்�க.  
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17 || ஆயமா்சதசத� 

சத�அசதைதச சாதா� அசத�அறியா� அ வணஇைவ  

உறற சதசததார உய�ர 

்வாணட் டடர்�ைற 

சத� அசதைதச சாதா�, அசத� அறியா�, அ வண இைவ உறற  

சதசததார உய�ர  

பத�ைத் 

சத� அசதைதச சாதா� - நிை�ெ்டப தாபராபிப சிவகன

நிை�படபபவாபிப ராைப்ெ்ா�கபைள்னபதிதாபசன�டகபபிப  

 வண�வதிலை� (அவரனளயாகனஅபி்வரனயத�ால) 

அசத� அறியா� - சட்ெ்ா�கபகன�யைப�கனஅபி்ராடடா,  

அ வண - அ்்கப��தத�ால,  

இைவ உறற  - சிவதைத�கனசடெ்ா�கபைள�கனஅபிவப,  

சதசததார உய�ர - சததாபார்கனஅசததாபார்கனசதசததான

ப�� ைகனயயரா பளாக. 

உைத்�றிப் 

சாதா�னளய்தடைனஅபி�கனவ�டபராப னெபாகளா�ன

ளப�மராக.  

யயரானர�ததிபாலனரைப்பண�னசததினரடமபி ன

பிடதத�ாலன அசததாதற�ர, �ததி பா�ததிலனரைப்பனந�மபிதன

தப�னசததினவ�ளமபினநிை�தத�ாலன சததாதற�ர, ெ்ா�வாயன

நிடப�ாலனசதசததா�ரனளயாக, �ததிப� �னயபவகனதப�னசததின

ரடமபி னபிடதத�ா்கனபரரகனஅடா் ்ாத�ா்கனராைபன

ந�மைத�ா்கன இைவ்�யறர்அசத� னளயாகனகாவரன��ன

சாரார.  

இப�, இதி �ன சத�னளய்�ன சித�்எய�ர்்பா�ைள்

உை்ய்தயறர, சிவரனளயாகனஅபி�ைடப�  யத�ாலன

சித்தயறர, மல வரனளயாகனஅபிவ�ல�ாதைவனயத�ாலன
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அசித்தயறர, யயரானஇபல்ாப  அபி�்ெ்ா�ளா�க, 

யபவரைப்்ாலனஅபிவ�லனெ்ா�ளா�கனஉணைரபாலன

சிதசித்தயறரனெசால�்்�கனளய்ரன வெபா�னசாரார.  

சிவதாப ்ாத ்�ததி �ன சித�, அசித�னளயமகன

ெசாடப ளனஉளவாத�ால , சத�னளய்�னசித�னளயமகனெ்ா� ளன

உைடபெதய் தனஅதிபகனெ்ா�ததராபதாக. 

உப�ரனபட�ைளனளவவாானஅபி�ெரப�ய , அவ�ைடப தாபகன

பிைட ைக ்ா�னஅைத ெபாண�னஅ�னஅவைரனஅபி�க.  

அ்்கனஅபி�க ்ா� , அவைரதனதயப�யன வபாயனஅபிபா� . 

அ�னஅவராபினநிய பனஅபி�க, " உசததல" ளயாகன்ாட�ண�. 

"சிவதாபதைத்னெ்ாதடைன�யனநாகனபட�ைளனஅபிப  

இப�ாதாப�யனஅவைரதனதிபாப�தத்கனவபமைத்கனளவவாான

இப்க? திபாப வப பமபள�யபின�ததிநிை�னைபகடா த !” 

ளயப�ல, பட�கனதகைரனயயரா பகனவவி்�தடபாப  அ நப 

்ரததமபைளனயபரமபள� �னவ�திதத�ள�பார.  

அைவனசிவா�பமபள�்கள  தி���வமபக. அைவபைள ன

பணபா �னதசசித� னபட�ளாப  நிைபத�னவபமபிபாலனஅவைரன

 ந ரனவபமைகன்�மணடாைக.  

அயததனதி���வமபைளதனதிபாப�ததலனஅவைரதன

திபாப�தத�ாக,  

 பாப��ிலனெசயப்்�கனெதாண�பகனஅவ� ைன ந ரன

ெசயப்்�கனனெதாண�பளாக.  

இைவப ளா�னசததின்்ராபிப  ரயதிரமபைளனஉசசசதத்கன

 தவார தி�வாசப �த�ிப அ�ட்ா பைள்ன்ா�த்கனஅவைரசன

சர ்� பசெசய�கனவவிபக.  

 பாப�் ை்ன ்ாப இப�ாத பா�மபள� �, அம பனஇ� ையன

தி���வமபைளனரபததி �ன்தித�னவவி்ட�ாக.  

 பாபநிை�ைபனஅைடயதவரபகன பாப�லனவவி்ாட டா�ன

 பாப வவி்ா�கனெசயவர.  
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 பாப�லனவவி்ாடைட்ன்வி் ்ாரனசி�ரனசிடசி�  

வகவமபளாப னபட�ைளனநிைபத�தனதாகனவவி்�பிபதாப ன

காவர.  

அவரனநிைப ைகனஉ�வமப�கனபட��ைடப  உ�வமபகன

அல� வ. அைவபள� �னசிவெ்�ராமைடப  தி� ைபமபகன

அைரப்னெ்பாைரபா்க ,  பாப��ி்கள தி���வமபள�லன

அைவனஅைரயதி�தத�ா்க , அவரபள�னரபகன ்ாப்க பன

ளணககனஉ�வமபகனெ்�கன்பபடபைவ.  

 வானசி�ரனஅவ�ைடப  ைபமபைளதனதிபாப� பிபாரபளாக . 

ைபதைததனதிபாப�ததலனஅவைரதனதிபாப�தத�யா.  

 பாப பாடசி�கன்ரர சிவதைத னபாண்தயா.  

யத�ாலனபட�ைளன ந ரனஅபி�கன�தததாப�னதவ�ரதத  

ரடைபெபல�ா�கன்�ரதிைரனவாப��ாப வனபட�ைளன

வபமைபியபபர.  

்�ரதிைரப�கன பாப��ி்கள ்�ரதிைரபக, சிவெ்�ராபாலன

பட்� ப்்டடைரபா்க, அய்ரப� ைனஅ்்கபாப  உ�வமபகன

 தாயபினஅ�கனெசயததிபா்க , சிவசததிபாபிப ரயதிர 

நிபாசததிபா �னஅவ�ைடப  தி�வ�கனஅவ��வமபள� �ன

தப�சலனெநய ்ா�தன தாயபினநிடப�ா்கனளல�ா்ன

்�ரதிைரப�க�கனசிபயதைவபாக. 

18 || ஆயமா்தயவயமிலலாத�் 

இ�ள�ல இ�ளாவி எலஇ்ததில எலஆர  

்பா�ரவர இலாதா ்வ� 

்வாணட் டடர்�ைற 

இ�ள�ல இ�ளாவி எல இ்ததில எல ஆர ்பா�ரவர ்வ� 

இலாதா 

பத�ைத 

இ�ள�ல இ�ளாவி - இ�கனவயத பா�த�னஇ�கரபராபி�க,  
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எல இ்ததில எல ஆர ்பா�ரவர - �ள�னவயத ்ா�ன

�ள�ரபராபி�கனநிடைகனெ்ா�கபைள,  

்வ� இலாதா - னரினஉைடபதய பா ? ( அ்்கபாப ெ்ா�கபகன

னரிப�்ண�, அைவன்கபகன�த�ிபப . யயரானஇ்்கபாப  

ெ்ா�கபைள்ன ்ாலவ�). 

உைத்�றிப் 

னன்கபராப�னஇ�ள� �னஇ�கனதயைரபா�க , ந�்்ப�ிடன

�சப�ள�ன்�க ்ா�ன�ள�ரபரா�கனஇ� ைக.  

அ� ்ா�, யயராவாப�னயபவத தா�ன சரய�னநிடைகன

 ்ா�னஅபி�னெபட�சன ச்ப்பா�ளா�ர, சிவதாபதைத்ன

ெ்ாக ்ா�ன�றறறி�ை்ய ்பா�ளா�ரனஉகள�. 

"ஆணவதாதாட்அத�வ�தர்ஆ்ப�்்மசெஞா்த்தாஅ  

 வ�ா்ாட்அத�வ�தர  ஆ�நார்எநநாாளா " ளயபாரன

தா�ராபவர.  

யயராவாப�னயபவததிபா �னதா ப்்�த�ால , அ�ன

தயவபரில�ாத�னளய்�னஇசெசய�ளாலனெ்ப்்டட ப�த�.  

19 || ஆயமா்சிவதைத்்வாணாைம்�்்வாதணர 

ஊமயவண ாபால ஒள��ர  மிவஇ�ாள  

ஆரமய வண வாணாதைவ 

்வாணட் டடர்�ைற 

ஊமயவண ாபால மயவண வாணாதைவ ஒள��ர மிவ இ�ாள 

ஆர 

பத�ைத் 

ஊமயவண ாபால - கைபப�யனபணக ைசன�சபப�ன�ள�ன

 தாயபார �ி�்்� ்ா�,  

மயவண வாணாதைவ - சிவெ்�ராயனஅ�கபியப  

தாபதைத ெபாண�னபாபாத யயரா ப� ை,  
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ஒள��ர மிவ இ�ாள ஆர – சிவராபிப �ள�ன தாயபாரலனநிடைக. 

உைத்�றிப் 

  "வாமய“ ளயாகன்ாட�ண�. வாமய - சிவெ்�ராய.  

�சப்ன்�ரபாசராப�னகைபப�ப�னபணப�்க , ரப�தர, ய�, 

ரா�ன�த�ிப  உப�ரபள�ப�னபணப�்கன� ரனதயைரபாப வன

்�பியப�.  

யப�மக, அயத்ன்�ரபாசதைத னகைபனபாபராடடார்கன

ரப�தரன�த�ிப உப�ரபகனபாப ககபபவாப�கனஇ� பியபப.  

இயத  வா்ா�னபணப�்கள   வா்ாடயபிசன�சப்ன

்�ரபாசததி்கள  வா்ாடயா,  

அ� ்ா� னபட�கனளல�ானயயரா பள�்கன� ரன

தயைரபாப னப�ய�னநிடப�க , அைவபள�யன வா்ாடாப  

நிை�பள�பாலனசி�  அவைரனஅபிபதத பபவா�க ,  வானசி�  

அபிபராடடா்கனஇ� பியபப.  

யபவச சாரபகள யயரானபட�ைள  அபிபராடடா�. 

தி�வ�டனசாரபகள  யயரானசிவதாபராபிப  பணபாலனன

பட�ைள னபாகக.  

"்பாலலா இ�ளவற ற வதிர  ைவ்யய ்ட 

வணண��், வலலா ய��நதிட மாாறா்� ாமயறி 

ாவா�ளததில, வலலா தறிவா தறியார தம்� மய்வ ்

வண்ாச, எலலார வ�ழிமய் ாவய�ைற வாவசசி ாபவரபா்' 

ளயான்டகபததகபகனதி�வாயனர�ரயத�ள�பர.  

20 || ஆயமா்அ�ைளப்்பற்�யலல்ாவணடர  ்

அயறள�ர ஆறறர உய�ரஅநாதா அ�ர்த�வ�  

எயற? அள்வாயறஇலலா இ்ர 

்வாணட் டடர்�ைற 

அயற அள�ர அள்வாயற இலலா இ்ர ஆறறர உய�ர 

அநாதா அ�ர ்த�வ� எயற 
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பத�ைத  

அயற அள�ர - அநாதிபாப வ,  

அள்வாயற இலலா இ்ர - ( ்�பயதிபய� ) அளவ�ல�ாத 

�ய்மபைள,  

ஆறறர உய�ர - தாமபிநிடைகனஉப�ரபக,  

அநாதா - ஐ பா!  

அ�ர ்த�வ� எயற - ( யபவகனந�மபத  ) தி�வ�ளாபிப 

தாபதைத்னெ்டா்ன ்சய்தைதனபைடவ�னள பா�க. 

உைத்�றிப் 

னனநாகன்�கன�ய்ததிடை னபப பிலை�  யத�ால, 

அவடபிப�யானந�மைதடைன�ப�லன வண�னெரய்�க, அதடபாப ன

பட�கனவ�திதத்கனநடய�னஅவச்களன்டைபனவளரததலன வண�ன

ெரய்�கனஇதயனப�த�. 



உ 

தி�வ�ட்பயனன் பகன||  67 || 210 

 

 

 

 



உ 

தி�வ�ட்பயனன் பகன||  68 || 210 

 

 

�யறார்அதிவாதர |்| இ�ணமல்நிைல 

 

  அஃதாவ�, யயராவ�யனஅபிைவனரைபத�னஇ�க ்ா�  

நிடைகனயபவததிப�னதயைர.  

யபவதைதனந� ைதடை னப�வ�பா�கள  ராைபப�ப�ன

தயைர�க, யபவததாலனஉணடாைகனபரரததிப�னதயைர�கன

ெதாடரப்டபி னகப்்�த�ாலனஇவவதிபாரகன�கர�மபைள�கன

வ�ள ைபியப�. 

 

21 || �ப்பா��ர்இயப்�யப�ர்உரள்்பா�ரவர  ்

�யறர்பவத�ய�ர்இய்ர்�ைணப்பா��ர் 

இயறஎயப�்எவவாறர்இல 

்வாணட் டடர்�ைற 

�யறர்பவத�ய�ர இய்ர �ைணப்பா��ர எவவாற்இல 

இயற்எயப�  

 

பத�ைத 

�யறர்பவத�ய�ர - ெந�மபிப ்�பவ�த�ய்�க,  

இய்ர - �ததிபாபிப  ்சய்�க,  

�ைணப்பா��ர – ்�பவ�த�ய்த� ை னபாரபராபிப  �கன

ர�மப�கன�ததி ை னபாரபராபிப சிவ�க,  

இயற்எயப� - இல�ாத ெ்ா�கபகனளயானெசால்வ�,  

எவவாற்இல  . ��தின�ததினஅம்வக 34

35 ளயமகனஅளைவப�கன

ளவவாடபா்ரிலை�. 

                      
35 ��திபாவ�ன வதாபரமபளாபிப  பட�கனவா ை. அ�்வகனயவ�ன

இயதிசபமபளாலனஅபிப்்�கனஅபி� . �ததிபாவ�னஅ�்வனஉபரைவனஅளைவன



உ 

தி�வ�ட்பயனன் பகன||  69 || 210 

 

உைத்�றிப் 

இல –னஇலை�, உகளதயா, உணைரபாபா�னளயப்க, 

 

  உ�பாபதயனபட��க, �ததிப�ய்�க, யயரா�கனர��கன

இலனெ்ா�கபெளயானகாவய.  

யப�மக, ரப�தய, வ��மை, ்பைவ, பலன�த�ிபவடபிப�ன

ச�ர அைர்ை்்ன்ார ைக ்ா� , அயதசனச�ரமபகன

நிரிததபாரபராபிப பட�ள�ல�ாரலனஅக பகனதா ரனக�வதிலன

உணடாபானெவய்�னப�்்�க.  

யத�ாலனபட�கன��வரனஇ� பிபாெரய்�ன

அ�ராபததா்கனெ்ப்்�க . ்�பவ�ெப�த�னஅம்வ� ைகன

இய்மப�கனஉ�ப  இய்மபகன�ய்ராயன�கத்க , ்பயன

ப�தா�னபட�ைளனவவி்ட�ாலனவ�ரிய்கனஇய்ராப வன

நிை�தத்கனநாகனபாணபிய பாக.  

இதபா �னசிவாம்வததாலனெ்ப்்�கனநிததிப  இய்ராபிப 

�ததிப�ய் உணைர�கனெபாகள்்ட�ாக.  

 

22|| ஆணவததிய்உணைம்அ�மா்ததால்

�ண�யபபடர 

 

இ�ளா்�்அயறி்இல�எைவ�ர ஏவப் 

்பா�ளாவி்நிற�ர்்பா�ர 

்வாணட் டடர்�ைற 

எைவ�ர ஏவப்பா�ளாவி்நிற�ர்்பா� இ�ளா்தயறி்இல�  

 

பத�ைத 

எைவ�ர – உ�பததி ��கள ்�வைப்்டட ெ்ா�கப�க, 

                                                                  
்ட்கன்�வாபாப்னெ்ா�தத�ாடனெ்ப்்�கனஅபி�. இைவன�ைப பனஉைர , 
ப�தல, பாணடலனளப்்�க.  
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ஏவப்பா�ளாவி்நிற�ர்்பா�ர  - (அவடபியனதயைரன

 தாயபாரல) � ரனெ்ா�ளாபதன தாயபசனெசய�கனெ்ா�க,  

இ�ளா்தயறி்இல�  - இ���வாப ெ்ா�ளயபின வான

ெ்ா�கனஇலை�, 

 

உைத்�றிப் 

  இ�கரிையத இரவ� �, வவிப�லனநிடைகனரரகனரரராபதன

 தாயபா�. அவவவிசனெசல வாரனஅைத னபாபா�னஅதி �ன

தை�ைபதனதா ைவர . அதி �னபிபபி�யதால , பிபான

 தாயபாைரபாலனபிபடாகனவ �ழவர . ்ாகபனபிடயதாலனஅ�ன

 தாயபாைரபாலனஅதி �னரிதித� னபக ப்்�வர.  

இவவாானெ்ா�கப�ைடப  தயைரைபனரைப்்�ன

இ���வராப ெ்ா�க. ்தின ,்�,ன்ாசமபள�யனதயைரன

ரைப ப்்�பியப்கபால, அவடைபனரைப்்தாபிப இ�க ்ாயப 

�யானஇ�ததலன வண�கனளய்�னஅ�ராபக.  

இ்ெ்ா�கனயபவகனளப்்�க . இ�ன்�பவ�தன�ய்தைதன

ரைபத�னஅைதனஇய்ராப னபாடக , யயராைவனஅதன�ய்த� ை ன

பாரபராபிப வ�ைபப� �னெச்த�பியப� . வ �டகயன ்சய்தைதன

ரைபத�தன�ய்ராப னபாடக , அயத வவிப�லனயயராைவசன

ெசல�வ�டா�னத� பியப�.  

பட��ைடப தி�வ�ள�யனெ்�ைரைபனரைபத�ன

யயரா� ைனஅபயைதனரரைதபைளனஉணடா பினரப ைபியப� . 

அபயைதனரரைதபக "யாய”, "எ்�”னளப�க்�க.  

இைவனரப பமபகனளய்ைதன “யா்்் ்தய�ெ்

்ச�்வறபபாய்வாா்ார்்�யரநத  உலவர்்�ர ” (தி� ைபகன

ெசய. 346) ளயமகனதி�வா பா்கனெதள�ப. 

 

ஆணவததிய்�ண வர  -  ராபக, ரதக, ராபக, வ�ஷாதக, 

 சாஷக, ைவசிததிசபக, அசசகன�த�ிபப.  
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ாமாவர - நல�பிைவனரப ைவ� . மதர - உ�ப இய்மப ளன

 ர�ாப ரதி பசனெசயவ�. தாவர - உ�ப இய்மபள�லனயைசைபன

உணடா ைவ�. வ�ஷாதர -  அம்வ�தத இய்கன்�யபன

பிைடபாத ்ா�னவ�த�வ� . ாசாஷர - ்டாகளவரபள��ி�ய�ன

ந�மப வணகப பா�ததிலனவ�யதினஉடகை்னெர�ிபசனெசயவ� . 

ைவசிததி�யர - யயரானதயப�்களனைடபமபைள ன

பட�ள� �டபிதனதயமைடப  ெ்�ைரபைளனவ�பய�னஅதிசப� பசன

ெசயவ�. அ�சர - உ�ப இய்மபைளனஅ�்வ� ைக ்ா�னயயரான

தப ைன��னைைப�ரிலை�னளப  நிைப பசனெசயவ� . இவடாகன

ராபராபிப அவா வனஉப�ரபைள அதிபராயனஅை�்்�.  

“அவா்்வரள்்வரவா்ை் 35

36 ” னளப  

ரப�வாசப்ெ்�ராபா�க, “அவா்வயப ்வலலா்�ய�ர்�்

்மெஞாயறந்தவாஅப்ப�றபப��ர்வ�த� ” (37 - 1) ளபத 

தி�வக�வ நாபபா�கன்ாக ப�ள�பார. 

யபவகன - அகவா ைவ�. அக - ரிபசனசிபிப  ெ்ா�க. 

யயராவ�யனசரவஞதத�வதைததனத�த�னஅதயனஅபிைவன

அகவா ைவதபாலனயபவெரப்்�பிப�. 

 

23 || ஆணவர்இ�ள�ற்்வா�ய�  

ஒ�்பா��ர்வாட்ா�்இ�ரஉ�வர்வாடடர் 

இ�்பா��ர்வாட்ா�்இ� 

்வாணட் டடர்�ைற 

இ�ர ஒ�்்பா��ர்வாட்ா�  உ�வர்வாடடர  இ� இ�்

்பா��ர்வாட்ா�  

பத�ைத  

இ�ர - இ�ளாப�,  

                      
36 தி�வாசபக - தி�சசதபக 
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ஒ�்்பா��ர்வாட்ா�  - ரடைபப ெ்ா�கபைள னபாடடா�  

(யப�மக),  

உ�வர்வாடடர - தயமைடப உ�வதைத னபாட�க,  

இ�்- இயத யபவராப�,  

இ�்்பா��ர்வாட்ா�  - ்�ப ெ்ா�கபைள�கனதயைப�கன

ரைப பியப�. (யத�ால, இ�னஇ�ள�மகனெபாகப�), 

 

உைத்�றிப் 

  இ�கனதயமைடப  உ�வதைத னபாட�த�ிபா �னஇ�கன

உகளன ்ா�னவ�ள  பா�ன ்ாவாரபக . வ�ள பிலை�பாப�யன

அவதாபராப்ன ்ாவாரபக . யத�ாலனஇ�ள�பாலனன�ய்  

ரைட வாரனரிபசனசி�ர,  

யபவ இ�ளாப�னதயைப னபாடடா�னநிடப�ால , 

யயரா பகனஅதமைடப  வஞசைபைபனஉபராரலன�வெவா�ன

நிரிஷ�கனஅதபாலனரப ப�டானஅதமைடப  வை�ப�லனசி பின

வ�ய�பியபப.  

��வயனெபாகப  ெபாை�தெதாவிை�சனெசய�க ்ா� , 

அைதசனசசபாப  ெசபெ�யானநிைபத�சனெசயபிபாய. ைப க�ின

வாமைபிபவயனதயமைடப  ெசபலனரிபசனசா�சபராப�னளயான

நிைபத�னஅயததனத�ப ெதாவிை�சனெசயபிபாய.  

ப�ா்ணபலனத�ப  ெசபெ�யானஉபரயதவரப�க , 

"அஃெத்்கபாப�மராைப, நாகனஉண ்ாக “ ளயான

ெசால� ககபதாப்னப�ா�ி �ன ்ராைசனஉணடாபியப�.  

இ்்க பனத�ப  ெசபலபைளனநல�ைவ ்ா� னபாடகதன

தயைப ரைபத�, அ�த� னெப� ைமனைப ரனயபவததி்கள  

ெ்�கனெ்ால�ாமபாக. 

24 || ஆணவர்அநாதியாச்ஆயமாாவாட்உரள�  ்

அயறஅளவ�்உர்ளாள�ாயாட்ஆவ�இை் அ் வி் 
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இயறஅள�ர்நியற�்இ�ர 

்வாணட் டடர்�ைற 

அயற்அளவ�  உர்ஒள�ாயாட்ஆவ�ய�ை்்அ் வி  இ�ர 

இயறள�ர நியற�் 

 

பத�ைத  

அயற்அளவ� - அநாதி பனயயரா வா�களதாய,  

உர்ஒள�ாயாட்ஆவ�ய�ை்்அ் வி  - அவவாயரா� ை்ன

்�ராபபாபிப சிவ�கனஅத பா�னநிடப, அயதசனசிவதைதசனசாரா�ன

யயராைவசனசாரய�, 

இ�ர - யபவராப�,  

இயறள�ர – இயானவைர ைக,  

நியற�்- ந�மபா�னநியப�. 

 

உைத்�றிப் 

  ராைப, பயரகனயபிப  ரடைபப ர�மபகனசரவசமபார  

பா�ததிலனயயராைவனவ�ட�ன��மபிநியானரபாசி�டகதன

ெதாட பததிலனஅைதசனசாரவப.  

யபவராப�னசரவசமபாரததி்கனயயரா வா�னநிட்� . 

யப வனஅ�ன�ததிநிை�னவைர ைகனயயராவ�ப�யாகனந�மபாத� , 

அ�னயயரா வா�னநிடைரயபி , யயரா� ைனஉப�ராயனநிடைகன

சிவதைத்ன்டபா�. 

25 || ஆணவர்அநநத்சததிவைள்உை்ய�  ்

பலைதப்ணரந�ர்இ�ரபாைவ்�்உணட எயறர 

வணவர்�ர்ாதாயறாத வற் 
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்வாணட் டடர்�ைற 

பலைதப்்ணரந�ர  இ�ட்பாைவ்�  வணவர்�ர்எயற ர 

ாதாயறாத வற்்உணட  

 

 

பத�ைத 

பலைதப்்ணரந�ர  - ளணப�ல�ாத யயரா பைள்னெ்ா�யதி ன

ப�ய�னநியாக,  

இ�ட்பாைவ்� - யபவராபிப ெ்ணக ை,  

வணவர்�ர்எயற ர்ாதாயறாத  வற்்உணட  - தப�ன

நாபபராபிப யயரா ப� ைகனள பா��கனதயைப ன

பாடடார�ி� ைகனநிபரகனஉண�.  

உைத்�றிப் 

  படபகள ெ்ணபகன்�ப  யடவரப ளா�ன சராதவரபளாயதன

தக�ைடப ெசாயத நாபப� ைதனதகைர னபாடகனநிட்ர.  

 இவரப�ைடப தயைர ைன�தனராபாப , �ரனயயராைவ்ன

்�கததி� ைகனயபவ ரன்�ப  யயரா ப ளா�ன சரய�கனஅயத  

யயரா� ைதனதயைப னபாடடாரலனநிடனனபியப�.  

"�வ வாரனயயராைவ�கன்�கததி� ைகனயபவகன வபா ? 

�யபா?" ளயமகன பகவ� ைனவ�ைடபாப, அ�ன வபயானளய்ைத ன

பாடட “இ�டபாைவ”னளயாகனஅ�ன்�வைபசனசததி�ைடப �ன 

ளய்ைத னபாடட “பலைதப்்ணரந�ர”னளயாகனகப்்டட�.  

“ஒயறதாச்அாநவ சததி�ை்யதாச“' ளயபாரன்�ப�க. 

26 || ஆணவர்்மச�ணரைவத்தடபப�் 

பய்மாழிவரஎய? உண�ர்பாயைம்்த�யாத  
தயைம்இ�ளார்தநத� 
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்வாணட் டடர்�ைற 

பய்மாழிவர்எய ? உண�ர்பாயைம்்த�யாத  தயைம 

இ�ளார்தநத�  

பத�ைத   

பய்மாழிவர்எய ? -  வான்�  பாரபமபைள்ன ்சி்ன

்பெபயப?,  

உண�ர்பாயைம்்த�யாத  தயைம -  (யயரானஉணைரபைள ) 

அபிபாரலனநிடைகனரப பக,  

இ�ளார்தநத� - யபவகனதயத ரப பராக. 

உைத்�றிப் 

  (1) சி�ரனஇயத  ரப பகனராைபப�பாலனஉணடாப�னளய்ர . 

சரவசமபார பா�ததி �னராைபனயயராவ�ப�யாகனந�மைக ்ா�ன

யயரானதாபதைத்னெ்பாைரபா்க , ராைபப�பாலன

உணடா ப்்டட ச�ரகனஅஞதாபதைதசனசிபி�னந� பினநயைரன

த�ைரைபன��வாானஉப�தடை னப�வ�பாயனஇ�தத�ா்கன

அஞதாபததிடைனராைபனபாரபெரய்�னெ்ா�யதா�. 

(2)  வானசி�ரனஇதடை னபாரபகனபரரகனளய்ர . பரரராப�ன

 ராபக, ரதகன�த�ிப  ரப பமபள�யனபாசபராத�ாலனஅ�ன

ரப பத� ை னபாரபராபா�. 

(3) இயமகனசி�ரனயபவராப�னதாபததியனஇயைரபயபின

��னெ்ா�ளயானளய்ர . அ�னஇலெ்ா�ளாப�ய , அதி�ி�ய�ன

உகளெ்ா�ளாபிப அவானஉணடாபா�.  

யத�ால, யபவகனதாபததியனஇயைரபயா . இவவ�தராப 

யயராவ�யனரப பத� ை்ன்�ரன்�வாானபாரபகனபட்�தத�ாலன

“பய்மாழிவர்எய?”னளயபார. 

ஆயமா்அறியாவண�ய  உணைமவளாவ் -  பட�கன

��வர, நாகனஅவ� ைனஅகைரபாபிப  யயரா பக. நகைர்ன

்�கததி�்்�னர�க , அகனர�ததிப�யாகனந�மபினநிததிபாபயததைதன
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அம்வ�்் தனநாகனஅைடப வணகபனநிை�னளய்ப  

�த�ாபைவபாக. 

 

27 || ஆணவர்ஆயமாவ�ய்�ணமயற  ்

இ�ரஇயாறல்�ய்ஏய? உய�ரஇயலாபல்ாபா்�ர 

்பா�ரஉணா்ல்ஒயறாவப ாபார 

்வாணட் டடர்�ைற 

இ�ர்இயாறல �ய்்ஏய? உய�ர்இயலாபல ாபா்�ர்்பா�ர்

உணா்ல ஒயறாவப்ாபார  

பத�ைத 

இ�ர்இயாறல - யபவகனளயப ெ்ா�கனஇலை�பாப�ய,  

�ய்்ஏய? - யயரா� ை்ன்�பவ�த�ய்ரிரா�;  

உய�ர்இயலாபல - இயத யபவகனயயராவ�யனைபராப�ய,  

ாபா்�ர்்பா�ர்உணா்ல  - யபவதைத னெப� பதத ப  

ெ்ா�ெளாயானஉளதாப�ய,  

ஒயறாவப்ாபார  - (அ்ெ்ா�கனயபவதைத னெப� ைக ்ா� ) 

அ ைபதைத�ைடப ெ்ா�ளாபிப யயரா�கன��ம பன

ெபட�் ்ாக. 

உைத்�றிப் 

  “இ�ரஇயாறல்�ய்ஏய ?” ளயா, "�யபத�்�்வாதணர்

ஆணவர”னளயபதிபா � , �ய்த� ைன ந ரனபாரபராபிப  பரரகன

யபவததாலனஉணடாவெதய்�னெ்ப்்�க. 

ைபகனஅவி�க ்ா�னைபதைத�ைடப   ெ்ா��கனஅவிப  

 வண�க. ெந�்்�யனைபராபிப  ��னஇல�ாரலன ்ாைக ்ா�ன

ெந�்பகனஇல�ாரல ்ாக.  

நாயைன் ப�கனசரராப��ததலனச�ரததியனைபக . 

சரராப�� ைகனைபகனெபடசனச�ர�கனெப�க,  
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அ� ்ா�, யபவகனயயராவ�யனைபராப�ய , அ�ன

தி�வ�ளாலனெப�க ்ா�னயயரா�கனெபட   வண�க. 

�ததிநிை�ப�லனயயரானெபடாதி�தத�ால , யபவகனஅதயன

ைபரயானளய்�னஅ�ராபக.  

28 || ஆணவர்அநாதி 

ஆ்ஆதிாயல்அைணவ்வாதணரஎய? �ததிநிைல் 

ாபசா�்அவ�ர்ப�ண� 

்வாணட் டடர்�ைற 

ஆ்்ஆதிாயல  அைணவ வாதணர்எய ? �ததிநிைல ப�ண�்

ாபசா�்அவ�ர  

பத�ைத  

ஆ்்ஆதிாயல  - யபவராப�னயயராைவனஇைடப�டன

 சரயததாப�ய 

அைணவ வாதணர்எய ? - அ�னஅைதசன சரதடைன

இைடப�்ணடாப பாரபெரயப? (அயபி�க),  

�ததிநிைல - (யயரான�ததராப�� ைக) �ததிநிை�ப�்க,  

ப�ண�்ாபசா�்அவ�ர  - யபவகன��னபாரப�ரியபின�யன

 ்ா� வனஅைததனதி�க்�கன்�கததலனக�க. 

உைத்�றிப் 

  ��னெ்ா�கனஇ�யத்கனஇ�்்தடை்னப� பாரபகன

 வணகபதிலை�.  

(உதாரபக)  

(1) ்�ைபப�யன ர�ி� ைகனபததபகனஇ�யத்க பன

இ�்்தடை்னபதிதாப னபாரப கனெசால� வணகபதிலை� . 

ளயெதயததனதத�வமபக , அயத இடததிலன�யனநிாததிப வா , 

அைவப ளனஅைத்ன்�யமகனநிாதததனத பைவ.  

அயத்னபததபகன்�யபனஅதி�ிலை�பாப�ய , அயத ராாதை�சன

ெசயதடைன��னப� னபாரபகன வண�க . அயத இடததிலனஅைதன
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நிாததிப தத�வமபகனைைபயதாப�மகனககபாப�மகனஇ�ததலன

 வண�க. அயத்ன்�ைபைபசனசசதத�ாபிப  ��னதத�வகன

க�த�ாலனஅயத்னபததபகனவ�வ க�க , அல��னஅயத்ன

்�ைபைபத தாமபினநிடைகனபாலபகனஇரண�னவ��ைவதபாலன

அயத்னபததபகனவ�வ க�க. 

(2) �யன்ப� படகபாயனஇ�யத  ெ்ா�கன்�யமமன

படகபாப�� ப னபாரபயன தட வணகபதிலை�. ்�யபனஅ�ன

ந�ராபால, அதடை னபாரபகன வண�க.  

இ்்க பன��னெ்ா�ள�ப�னநிை�ைரனராாக ்ா�னஅயத  

நிை� ராாதடை னபாரபகன வண�ராத�ால, யபவராப�ன�யன

 வபிடததிலனநியான்�யனயயராைவசன சரயததாப�ய , அயத 

யபவததியனநிை�ைபனராடபினயயரா வா�ன சரயதன  ��ன

பாரபகனஇ�ததலன வண�க.  

அ்்கனஅைதனயயரா வா�ன சர பதத ப  ெ்ா�கன

�யாரிலை�. ஏெபப�ல,னயயரா�கனயபவ�ரல�ாரலனநிடைகன

ெ்ா�ளாபிப பட�கன ்ர��ைடபராத�ால , யயரா� ைதன

�ய்தைதனவ�வ� ைகனர�தைதனஅத பா�ன சர பராடடார.  

யயரா�கனஅபி�ைடபதாத�ாலனதப ைதனத�ைரபாப  ��ன

ெ்ா�ைளதன தக்ன்�கபா� . யபவகனசித�்னெ்ா�ளயான

யத�ால, தாபாபனயயராைவசன சரராடடா� . யபவதைதன

யயரா வா�ன சர பதத ப  பாரபக இலை�பாப�ய, யபவகன

யயராைவனஇைடப�ட�சன சரயததயானளய்�ன�ப�ப்்�க.  

யத�ால, யபவகனஅநாதி பனயயரா வா�கள� . 

அயபி�க, �ததராப யயராைவனயபவகனஇைடப� �னதாபாப்ன

்�கதததாப�ய, யயரான�ததிபைடயதன்�யமகனஅ�னயயரா வா�ன

 சரதத பதாைக.  
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�ததி ை்ன்�யனயபவகனயயராைவசன ச�வதிலை�  

பாத�ால, அ�னயயராைவன இைடப� �ன சரயததயானளய்�ன

�ப�்ாக36

37. 

யபவததியனசததிபகனயயராவ�யனஇய்  �ய் �பரசசிபால 

்�ப ைகனெரயபபிவா �னத� ப்்�பியபப.  

நலவ�ைபனெசயத�ாலனவ�ரிய்கனநலவ�ைபப� �ன

வ��்ை்�க, த�வ�ைபபாலனவ�ய�ய்கனத�வ�ைபப� �ன

ெவா்ை்�கனய பி , யபவர�சததின��வாானரடமைதடைகன

சிவெ்�னராப�னதி�வ�ைளனஅதிபராப  �ப�தடைகன

ப�வ�பாபியபப.  

இாதிப� �னயபவசததிபகன�டபாபதனதைட்்�த்க , 

தி�வ�கன�பரசசினநிைபவாத்கனநிபழபியபப . இயநிபழசசின

�ததிெபப்்�க. 

த�வ�ைப்்பைபன��பாலனராததிரகனஅ�்வ�ததால , அதன

த�வ�ைப ை னபாரபராயனநியப  அவானெபட�் ்ாபாெதய்� , 

சிைபததணடைபைபனஅ�்வ�தத  பகவயன்�யமகனபள�தன

ெதாவி�ிலன�பலவதாலனஅபிப்்�க. 

 

29 || ஆணவதைத்்்வட்�ர்ஒ�்வ�வ�்மாைய  

ஒயற்மிவி�ர்ஒள�வவதாாதல்உரளர் 

எயறர்அவலா�்இ�ர் 

                      
37 ரப�த சாதிபாச �னத�பைபகன தாயபிப  வவிைபனஅபிதடை  

 ரை�த தச ்ணகதரனஅ நபரனெ்��படசினெசயபியபாரபக . இயத யராய�ன

ர�கனைரயதைபதன த�தல ்ாலனவ �ணனெசப�ாக . த�பனைபமப� ை ன

பாரபரா�களனயபவகனஇைடப� �ன தாயபிபதயா . அ�னயயரா வா�ன

அநாதிபாயனஉகளெதய் தனஅவரபகனஅபிப வணகப� . யபவகனயயராைவசன

 சரயததயா. இயதனஉணைரனஇசெசய�ள�லனவடபாதத்்டட� .  

அபி�னெதாவிலனஇல�ாததாபிப  ராைபைப�கனயபவக  ்யதி ைகனளயானசி�ரன

காவர. இ�ன�படெபாகை்சனசாததயன�கததாயனளய்�ன ்ா�ாக . 
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்வாணட் டடர்�ைற 

உரளர ஒயற்மிவி�ர்ஒள�்வவதாாதல  இ�ர்எயறர்

அவலா�  

 

பத�ைத  

உரளர - யயராவாப�,  

ஒயற்மிவி�ர்ஒள�்வவதாாதல  – ராைபப�பாலனஉணடாபிப  

உடகபன�த�ிபைவனபிைடதத  பா�ததி்கனஅபிைவ்ன

ெ்பராடடாதாப�ய,  

இ�ர்எயறர்அவலா�  - யபவரப பகன��பா��கன

அைதவ�ட�னந�மபா�. 

உைத்�றிப் 

  யயரான�ததிப�லனயபவததிப�யானந�மைபிப�. யத�ாலன

ராைபப�மைடப சார்�பாலனஅ�னஅபிைவ்னெ்ாெரய்�னப�த�.  

 “மாைய்வாடமல்மழிபபய்�யா்ாய ” ளயபாரன்�ப�க. 

மாைய = ரான+ பா. ‘ரா’ ளய்�ன��மைதலன‘பா’ ளய்�னவ�சதல.  

 அஃதாவ�, தத�வமபகனதயப�லன��மைதடைகனன

தயப�லநியான தாயாதடைகன�தடபாரபரா�கள  ெ்ா�கன

ளய்�.  

ராைபபாப�ன ்ததமாைய37

38 அ்ததமாையனளப  

இ�வைப்்�க.  

�ததராைப ைன மாமாைய, வ�ந�, �ண்லி்�, ��ைல 

ளயமகனெ்பரப�ண�. அ�ததராைப ைனஅாதாமாைய, ாமாவி்� 

ளயமகனெ்பரப�ண�. 

�ததராைபப��ி�ய�ன வா்�ர, வைல�ர, ்தத 

தத�வ வ�ரன தாயாக.  

                      
38 ர�பயர�ைட பாரனவாததடைனஇடராபாைரபா்கனஇய்தைத பன
ெபா�தத�ா்கன�ததராைபனளப்்டட� . 
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வா்வாவ� - னளததெதா�ிபள�யனவகவ�பதாயன

அபதஞா்தைத்னெபா�்்�.  

இ�ன �லைவவ�, �்�மைவவ�, மததிைம, ைபசநதி, 

�்�ைமனளப ஐவைப்்�க.  

இவடாகன�லைவவ�ன்�பரனெசவ� ை ன பட்�.  

�்�மைவவ�னதயெசவ� ைனராததிரமன பட்�.  

மததிைமனெசவ� ைனளடடாததாயசன� ைராயனஅடசரமபகன

்�சய�ன தாயப வ�வ�.  

இைவன்யாகனசவ�வறப ஞா்ததிற�னஏ�வாவப. 

ைபசநதியா்�னஅ பரமபகன்�சய�ன தாயபா�னநிரவ�பட்  

தாபத� ைனஏ�வாப�.  

�்�ைமயா்�னதாப  �ள�பாயனஏைபப  வா ைபகன

 தாயாதடை னபாரபராயனஅவிவடபதா�கள�. 

வா பி�ி�ய�னசததப்ப�தபெச வரன தாயாக,  

சததப்ப�தபெச வளாவ்  -  அபரகன�த�ிப  ஐக்தெதா�ன

அ பரமப�க, ்�ரபவகன�த�ிப  ளண்தெதா�ன்தமப�க , 

கசாபகன�த�ிப ்திெபா�னரயதிரமப�ராக. 

வைலயா்�னசிவசததிபாலனஅதிடக ப்்ட�னஏைபப  

்�ர்ஞசமபைளதனதாமபினநிட்�.  

இவடைபனஅதிடக ைகனசததிபாப�னெதாவிலன  

 வா்ாடடாலன நிவ�ரததி, ப�ததிடை், வ�தைத, சாநதி, 

சாநதியதிைதனளப ஐய�னெ்பரபைள்னெ்ாக.  

அ�னயயரா பள�யன்யததைதனந� ைமபாலன நிவ�ரததி்

ெபயாக, நிவ�ரததினெ்டப  யயரா பைளனஅயநிை�ப�லன

நிாத�மபாலன ப�ததிடை்ெபயாக, அவடபிடைனதாபதைத்ன

்ப்்� ைமபாலன வ�தைதெபயாக, தாபதைத்னெ்டபைவபள�லன

வ��்பனெவா்ை்சனசாயதின்ணகமபாலன சாநதிெபயாக, சாயதின

நிை�ைப�கனபட பசனெசய�மபாலன சாநதியதிைதெபயாக 

ெசால�்்�க.  
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இதபாலனஅதிடக ப்்�கனபை�ப�கன�ைப பன

இ்ெ்பரபைள்னெ்ாக. 

�தத தத�வமபள��ி�ய�ன்தத்வ் வரன தாயாக.  

வைல, தத�வர, ்வ்ரனயபிப  ்யாகன அரததப்

ப�தபெச வ்ள்பபடர.  

சதத்ன்�ர்ஞசமப�கனஅரதத்ன்�ர்ஞசமப�கன

அத�வா்வரனளப்்�க. 

்தத தத�வ வளாவ் -  சிவர38

39, சததி, சதாசிவர, ஈ்தர, 

்தத்வ�தைதனயபிப  ஐய�ராக.  

இவடாக, சிவதத�வரனசிவ்�ராப�னதாபனசததிப�யன

சமபட்ததாலன�ததராைபப�லனஇ�ய�ன தாயாவ� , � ைைரன

வா பாபிப நாதக,னஇததத�வதைத்ன்டபினநிடப�ால ,னஇ�ன

நாததத�வரனளப�க்�க.  

இ்்கசனசிவதத�வராயனநியப  �ததராைப, சிவ்�ராப�ன

பிசபானசததிப�யனசமபட்ததிபா ல சததிதத�வரனயைக. இ�ன

ை்சயதிெபயமகனவா பிடை்ன்டா  பாடாப�ிய , வ�ந�தத�வர 

ளயாகனெ்பரெ்டானநிடைக.  

சிவ்�ராப�னதாப-பிசபானசததிபள�யனசமபட்ததா லனசததின

தத�வததிப�யாகன சதாசிவ தத�வரன தாயாக . இதி �னபிசபா  

சததிப�யனசமபட்கனரி ைசனெசல்த�ால , இதி�ி�ய�ன

                      
39 சிவதத�வ�க சததிதத�வ�க உ�வரில�ாத வபாப�மக , பீா  ்ா��க 

வடடக  ்ா��க ்்� ப்்�க. சிவ�ிமபக ந�ணடதாய நாத ்்ராப�க, ்�டக 

வடகதத வ�ய� ்்ராப�க �ைப ப சிவரா�ஞ சததிபா�க அைரய�களப. 
"நாதக �ிமபரிதஞ தபக ்�ய�்�ட�தால�தக" ளய்ைத வா�ளததிட பாணப. 
இயதச சிவகன- சதாசிவக ளப�க, சததி - ர பாயரப� ளப�ஞ ெசால�்்�க,  

"�ிம பசகப ஸ�தன தாநாகநாஸதா சிவ ப� | ்� டசததி, ஸ�த ன தாநாக 
ைசவ ர பாயரப�” || ளயா �்்�ர ்தம காபியப�. ைகை�பாபிப 
்�ரபவ ர சப� தத�வமப� ைக  ர�ாய நிடபாட ்ா்க அதடை  

பரததாவாபிப வ�நாபப  பட�க �தல வபமப்்�வ�க, ்�ரபவா பரக 
ரயதிரமபக ளல�ாவடபிடைக �த�ில உசசச ப்்�வ�ராக. 
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ஈ்ததத�வ�ர, இதி �னதாபசததினரி ைசனெசல்த�ா ல ்தத 

வ�ததியா்தத�வ�ரன தாயாக. 

இவடபி்கள சிவசததிப�க, அவடபியனபை�ப�க , 

யயரா ப�கனஅ�தத ் பததிலனபாடட்்�கன பாட�னவகவததில 

பாணப. 

அ்ததமாையய�லி�ந� -  வாலர, நியதி, வைலபாபிப 

்யாகன தாயாக,  

வாலரனயயரா ப� ைசப  இய் �யராபிப  ்ாபமபைளன

அம்வ� ப  வணகப பா�மபள� �னசிவசததிப�மைடப  

�ண�த�ாலனஅம்வ� பசனெசயவ�.  

நியதினஅவரவரனெசயத  பரரததியன்�ைபனஏபார்கன

ைைபபார்கனஅளவாப  அம்வ� ைகன�தமைபசனெசயவ�  

(நியதி – �தமை).  

வைலயா்�னபரரததிபாலனவ�கனஇய்ன�ய்  

�பரசசிப�பாலனயபவ்ன்�ப�்ப னைைபப , யயராவ�ப�னபிசபான

சததினசிபி�னசிபிதாப வ�ளமைவதடைதன�ைபபாயனநிட்�.  

தத�வர சததிவர வைலவர ஆயமா்வர 

சிவதத�வகன தாபசததி இயதிைரன

�த�ிபன10 

� ைரன

ர�வாசைபன

ராததிர�களன

�ததர 

சததினதத�வக பிசபாசததி நிவ�ரததின

�த�ிப 5 

��ர�ன

வாசைப�ைடபன

�ததர 

சதாசிவக கசாப�ன�த�ிபன

5 

யரப�ன�த�ிபன

3 
 

சசிப�ன�த�ிபன

38 

அக, சதாசிவரன

�த�ி பார 

க�ரகன   வ�ததி ப�ரர 

உ�ததிரர 

�ததனவ�தைதன வாைரன�த�ிபன  நயதின �த�ிப 
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 9 பபமபகனபீதகள  

உ�ததிரயனராலன

அபய 

�த�ி பாைரதன 

ெதாவிட்�த�கன

உ�ததிரய, ராலன

அபயன

�த�ி பார. 

பை�ப�ப�யாகன வ�தைதன தாயாக . இ�னயபவவ�ின

ைைபப யயராவ�ப�னதாபசததினவ�ளமைவதடைதன�ைபபாயன

நிட்�.  

வ�தைதப�ப�யாகன இதாவர  தாயாக. இ�னயயரா பள�யன

ர�த� ைதனத பதாப  ்�ரபி�தினதத�வததி்கள  வ�ஷபமபள� �ன

ெசல்கனதயைரபாப  யைசைபனஉணடாபசனெசயவ� . யத�ாலன

இ�னயயராவ�யனஇசசாசததின�படசினெசயபதன�ைபபாவ�.  

இவைவய�னதத�வமப�கனயயராவ�யன பெச வெ்வர 

(ஐய�னசடைட) ளப்்�க.  

இதாவர, வ�தைத் ,வைலனயபிப  ்யாகனயயராவ�மைடப  

இசசா்ஞா்்்வி�யாசததிவர னெதாவிலனெசயவதடைதன

�ைபபாத�ால, அ�னதயைபனஉபரய�னநாயனஇசசி பி பய , நாயன

அபிபி பய, நாயனெசயபி பயனளயானப��பியப� . இ்்க ன

ப��வ� ைகனதத�வகன்�்்தத�வரனளப்்�க.  

திச�கனளணெப�கனெந�்ப கன சர  வ�ள ெபயப ெ்ா�கன

 தாயாவ�ன ்ா� , வைல,்வ�தைத , இதாவர்ஆவிய  

�யறொசதப்்�்தத�வர்ாதாயறர.  

இததயைரததாபிப யயராைவ பனப�டயனளய்ா�கனஉளர.  

பை�ப�ப�யாகன�லபப�தவி�தின தாயாக.  

பா�க, நிபதி, பை�, வ�தைத, இராபக, ப�டய, 

்�்்�ரபி�தினயபிப ஏதகனவ�ததியா்தத�வ வ்ள்பபடர. 
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்�ரபி�திப��ி�ய�ன �ணதத�வரன தாயாக . இதி �ன

சத�வர, இதாஜசர, தாமசரனளயமகன்யானைபமப�கன

சரராயனநிடைக.  

சத�வ �ணமா்�னரப  உாதி, சாரரததிபக, சாயதக, 

ெ்�ரபிழசசி,  நரைர, நய�படசி, இப�ைர, ெ்ாாைர, தி�்தி, 

 ராகனயைச , இயதிசப அட பக, சீவபா�ணப�பகனயபிப  

இைவபைளனஉணடா ைக. 

இதாஜச �ணரனபகபக  (ை்ரக), உ�ப வ�ஷபமபள�லன

உடசாபக, ெச� ை, தபவ�யைர, உ�ப இய் இசைச, 

இடக்ாசாரகனயபிப இைவபைளனஉணடா ைக.  

தாமச�ணர, தி�்திப�யைர,  சாக்ல, இவிவாப சீவ�பக, 

த�பனஉபவ��ிசைச ,  ்�ணக்்�சபக, ்�ப� ைனஇடரெசயதல , 

அபிவ �பகனயபிப இவடைபனஉணடா ைக.  

ைபதத�வததிப�யாகன சத�வர்மி்வதாசப்்ததி்

ாதாயறிபனெ்ா�கபைளனயராயய�னநிசசப� ைக.  

பததிப�ப�யாகன இதாஜசர்மி்வதாச்அவ வாதர்ாதாயறி  

அபயைத ை னபாரபராயனஉடக்�்கள  வா� பைளனளத்்�தன

ெதாவிலனெசயதடை னபாரபராைக.  

இ�னசத�வகனரிைய�னநிடைக ்ா�ன ைதசத்மயறர, 

இராரசகனரிைய�னநிடைக ்ா�னைவவ�்யயறர, தாரசகனரிைய�ன

நிடைக ்ா�ன�தாதி்யயறரனெ்பரனெ்ாக.  

அவடாகன ைதசதததி்�யறர்ம்ர்ாதாயறி  

இசைச பிடபாபி, இசசித�னஅவடபி �னெ்ாபிபைளசனெச்ததினஇ�ன

இயபெதயானசமபட்�த�்ன்�யபனஐ�டானநிடைக.  

�யனபணட  ��வைரனநாகனபாகக ்ா�னஅவ�ைடப  

நிைப் ்மகனஅவைர் ்ாயப  ��வர�னநிைப் ்மகன

ரபத� ைதன தாயபி, "இவர, அவர”னளயப சமபட்�ணடாைக. 
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அ�னநிசசபராபாவ�கலனஅைதசனசியதி ைக ்ா�னஅவ ரான

 வெபவ ரானளயப  ஐப�ணடாைக. இவவாான �்விச்

சிநதி்�ராபா�்ம்ர்சிதத்ம்பபடர39

40. 

ைதசதததிப�யாகன வா�, �வ்�, வண, நா்�, �்� எய�ர்

ஞாா்நதி�ய வர ஐந�ரன தாயாக40

41,  

ைவபசனஅபமபாரததி�ியாகன வயாமநதி�ய வளாவிய 

வா்�, பாதர,்பாண�்பா�, உபததரனளயமகனஐய�யன தாயாக.  

னதாதினஅபமபாரததிப�யாகன சததர, ப�சர, �பர, இதசர, 

வநதர்எய�ர்ஐந�்தயமாததிைதவரன தாயாக,  

தயராததிைரபக41

42 ஐயதிப�யாகன�ைப பன வாய, வள�, தி, 

நிர, நிலரனயபிப னதமபகனஐய�கன தாயாக.  

நி�தனதத�வ  அக பகன நாறாவாணர, ந�ரக பகன

ப�ைறவ�வர, த�னஅக பகன �்ாவாணர, வள�பக பகன

அறாவாணர, வாயனஅக பகனவட்ர. 

                      
40 பண பா�ன�த�ிப  ெ்ாபிப� ை்னப�்்�கனெ்ா�கபகனரிப்்� . இவடாடன
சி�வட ப பனநாகனஅவதாப� பிய பாக , ஏைபபவடைபனஅவதாப�்்திலை� . 
ெ்ா�கபைளனஇவவாானவைத�சனசி�வடைபனராததிரகனஅவதாப� பசனெசயவ�ன

சிததெரய்ா�கனஉளர. 
41 யயராவாப�னதா பயதிசபமபகனவவிபாயன ந ரனெ்ாகனஅபி�னநிரவ�பட்ன
அபி�. �ள��கன��ி�கனநாடப�கனஏைபப�கன� ரனதயைரபவாயன

வ�பட்ரியபின��தா பக ்ா�னஅபிப்்�தலனஅவவபிவாைக . அைதனரபராப�ன
்டாக. 
42 ்சசததி �னசதத�க , ்்ததி �னசதத்சச�க , ரசததி �னசததன்சசன்்�க , 

பயதததி �னசிததன்சசன்்னரச�கனஉகளப , இ்்க பனவள�ப�லனவாமக , த�ப�லன
வாயனவள�ப�க ,னந�சலனவாயனவள�னத��க , நி�ததிலனஏைபபனனநாயை�களப . 
இைத; 
 
்ாசைடனஐயதாய்ன்ரயதாயன ்ாடபி  
ந�சைடனநாயபாயனநிபழயதாயன ்ாடபின  
த�ப�ைடன்யபாயதனதிபழயதாயன ்ாடபி  

வள�ப�ைடனப�ரணடாயனரபிழயதாயன ்ாடபின  
ெவள�ப�ைடன�யபாயனவ�ைளயதாயன ்ாடபி" 
ளயமகனதி�வாசபததா்கனஅபிப.  
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ராைப 

�ததராைபனன  அ�ததராைப 

பா�க(6)   நிபதி(7) னனபை�(8)  

சிவகன(1) 

   வ�தைத(9) ன்�்்�ரபி�தின(12) 

சததி (2)    னனராபக  (1)  னனனைபகன  (13) 

சதாசிவக(3)னனனனனப�டய  (11)னனபததி (14) 

   

க�ரகன (4)னனனனனனனனனஅபமபாரகன( 15 ) 

�ததவ�தைத( 5 ) 

 

ைதசதக(சதவ)  ைவபச(ராரச)    னநாதி (தாரச) 

 

வா ைன்ாதகன்ாப�ன்ா�னஉ்ததகன 

(22)   (23 )   (24)    (25)   (26)  

       பய ரயதிசபக (5) 

ரபகனபா�ன�வ ைனபணனநான் ைன 

(16)  (I7)   (18)     (19)  (20)  (21) 

 

தா பயதிசபக (5) 

சததகன     ்சசக   ன்்கன   இரசகன பயதக  - தயராததிைர(5) 

(27)          (28)        (29)      (30)    (31)  

 

யபாசக   வா�ன   அ பிப�ன   அ்பன  ்��திவ�ன- னதக(5)  

(32)    (33)   (34)        (35)     (36) 
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சிவெ்�ராமைடப சததிபகனநியான�படசினெசய�யன

தத�வமபளாத�ால, சிவதத�வகனப�ாததவ்வாண்ரனளப்்�க.  

சிவதத�வத� ை னப�வ�பாயனநியானயயராைவ்ன ்ாபகன

அம்வ� ப்ன்ணகைபபால , வ�ததிபாதத�வகன ாபாவ்வாண்ர  

ளப்்�க.  

அம்வ� ப்்�கனெ்ா�கபைள னெபா�தத�ால , யயர 

தத�வகனாபா்விய வாண்ரனளப்்�க.  

இ�னளவவாெபப�ல , சததிதத�வகனப�ாதத�வதைத்ன

்� ரச ப, அ�னயயராவ�யனபிசபாசததினவ�ளமைவதடைதன

�ைபபாைக.  

அவவ�ள பதைத ெபாண�னஅபமபாரகனெதாவிலனெசயவ� ைக . 

க�ரகனஅராபனதத�வதைத்ன்� ரச ப , அ�னயயராவ�யனஇசசாசததின

வ�ளமபதன�ைபபாைக.  

அவவ�ள பததாலனரபகனஇசசி ைக . �ததவ�தைதன

வ�தைதைப்ன்� ரச ப  அ�னயயராவ�யனதாப  சததினவ�ளமபதன

�ைபபாைக.  

அைத ெபாண�னபததி, ெ்ா�ைளனநிசசப� ைக.  

இப�ன்�ஷய, சிததர, ம்ர, ்ததி, அவ வாதமாவிய ஐய�ன

தத�வமப�கன்�ரபவததியன்ைதிபளாபிப  நாதர, வ�ந�, மவதர, 

உவதர, அவதரனயபிப  அடசரமபளாலன�ைப பன

ெச்தத்்�பியபப.  

இவவடசரமபைளனஅதிடக ைகனஅதிெதயவமபகன சதாசிவய, 

மாவ்தய, உ�ததிதய, மால்,அயய 42

43யவர. 

தா பயதிசபமப�கனபய ரயதிசபமப�கனநாகன��ராப ன

பாககனபா�ன�த�ிப  உா்ப ப�கனவாயன�த�ிப  

உா்ப ப�ரல�. அைவனஅதி�்�மமா் வஸ�்வர. 

                      
43 இவரன�ததனவ�தைதப�்களவர 
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உதாரபராப ன வா�்எய�ர்ஞாா்நதி�யமாவ� னபாைதன

அதிடகத�ன்ைளப� ��கள  � ராததிர ரததிபததி்கள 

அைசைவனரபத� ைசன� ைராப னபாட�வ�.  

ைவ்யய�ர்வயாமநதி�யர , ந�ட�தலன��மை தலனய பிப 

ெதாவிை�சனெசயவ�்்தாய னைப , படப�வகன�த�ிப  ்� 

இடமபள�லனவ�பா்� ைக.  

தயராததிைரபளாவப தா பயதிசபமபகனவ�ஷபமபைளன

அபிதடை னப�வ�பா�களைவ . இைத "ாநசவ�ந்தி�ய வட�்

நிவழறிவ�த்ாற்வாணடர" ளய்தபா�கனஅபிப. 

னதமபெளப்்�கனநிலர, நிர்,தி, வாறற,்்வள�னளய்ப நர�ன

பணக ைதன தாயாகனநி�கனந�ரன�த�ிபைவபளல�.  

னதமபகனபணக ைதன தாயபான அஅ்வர, அைவன

்�வைபபாபசன சரய�னநர�னபணக ைதன தாயாகனநி�க , ந�ரன

�த�ிப ெ்ா�கபளாபியபப.  

 

30 || மாைய்வயம வள�ய்இயல் 
வ���ஆர்அள�ர்வ�ள்�அை்ய்மாைய் 

வ��ஆதி்வயமத�்வந� 

்வாணட் டடர்�ைற 

வயமத�்வந� மாைய்வ��்ஆதி வ���்ஆர்அள�ர்வ�ள்�்

அை்ய  
 

பத�ைத   

மாைய்வ��்ஆதி  - ராைபப�பா�ாபிப தம, பரப, பவப, 

 ்ாபமபக, 

வயமத�்வந�  - யயரா ப�ைடப பணப�ப ்ாவமப� ைதன

த பைவபாபதன தாயபி, 

வ���்ஆர்அள�ர்வ�ள்�்அை்ய  - வ�க�கனவைர�கன

இ�ைளன��வாானந� பதத ப  வ�ள ை் ்ா�, யயரான

சிவதாபராபிப  ்ெராள�ைப்னெ்ாகன�ததிநிை�  வைர�கன
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யபவ இ�ைளன��வாானந� பதத ப  அபிைவ னெபா� ை கன

ப�வ�பாயனநிடபியபப. 

உைத்�றிப் 

த� – உடகபன | வதணர - இயதிசபகன�த�ிப  

பப ப�வ�ப�கனரபகன�த�ிப  உடப�வ�ப�கன | ்வ்ர - 

வசி ைகனஉ�பகன| ாபாவர - அம்வ� ப்்�கனெ்ா�கபக, 

வ�ை் - ்�வ�ைப, சிவவ�ைபனளப இ�வைப்்�க.  

ப்்வ�ை்யாவ�  - னஉப�ரப� ைசனெசயப்்�கனவ�ைப . 

அைவப� ைனநயைரெசயதலன்�னநலவ�ைப , அைவப� ைதன

த�ைரனெசயதலன்�தனத�வ�ைப.  

ப்்நலவ�ை்வளா்  -  கதல,  வடடல, வாயைர, இர பக, 

ெ்சபாைர்ன ்பலன�த�ிபப.  

ப்த்திவ�ை்வளாவ்  -  சிவபகபாரனநியைத , ெபாை�, 

ப�ா்ணபல, பள�, நயபினரபததல , வஞசைப. ெ்ாபாைரன

�த�ிபப.  

சிவ்நலவ�ை்வளாவ் - சசைப, பிசைப,  பாபகனளயமகன

்யானரார பமப� ைகனவ�திததவடைபசனெசயதல . அயத 

ரார பமபள�லனநியானஅைவபைளசனனனெசயபானெதாவிதலன சிவத்

திவ�ை்.  

வ�ைபபாப�னெசயப்்�க ்ா�ன ஆவாமிய்மயறர, ்பயன

த�கவைர�கன� ைரராய்னபததினதத�வதைதசனசாரய�ன

நிடைக ்ா�ன செசித்மயறர, பணப�ப ்ாவெரயாக, 

்பய்�க ்ா�னப�தாததத்மயறர்ெ்பரெ்ாக43

44. 

                      
44 இவடைபதனெதள�வாப னகாபில ,னள�ததன்�பவ�ப� �னெசயப்்�கனவ�ைபன
யபாரிபராக. ்ைவபனவ�ைப�க ளனள�ததன்�பவ�ப� �னஅ�்வ� ப்்�கன

வ�ைபன்�ராரததராக. ்ைவபவ�ைபப� �னஅ�்வ� ப்ன்டா�னளஞசினநிடைகன

வ�ைபனசஞசிதராக. 
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பட�கனராைபப�ப�யாகனதம , பரப, பவப  ்ாபமபக 

ய பி, யயரா ப� ை னெபா�தத�ியன�தலன நா பக , 

யபவததியனவ�ிைப னெப�தத�ாக.  

அைவபள�யனதயைர�கனஅள�கனயயரா பகனஅம்வ� பன

 வணகப ்�ராரததத� ைதனத பபவாக . ்�ராரததகனஇசைச , 

் ரசைச, அநிசைசனளப ்யானவ�தராய்ன்�யனெபா� ைக.  

��வயனஇய்தைததன தகனஅ�்வ�ததலன இசைச. இய்  

�ய்தைத்ன்�பரனஊட�தலன பாதசைச. தடெசப�ாப  வ�வ�ன

அநிசைச.  

்�ராரததததிபாலனவ�யன�ய்மபகன ஆதி்தசவ�வர, 

ஆதியாயமிவர, ஆதி்பளதிவ்ம் ்வைப்்�க. 

ஆதி்தசவ�வமாவ�, ெதயவதைத பனபாரபராப ெபாண�ன

வ�வ�. இ�னப�்்ாசபத�ன வதைப , உடகபதிைரதல, 

நரப வதைபன�த�ிபப.  

ஆதியாயமிவமாவ�, வ�பாதி, சத�� பக, பகவர, 

வ��மைபகன�த�ிப  பாரபமபளாலனவ�ஞனச�ர   வதைப�க, 

அத பாா,ன� பகன�த�ிப ரப வ�ததமப�ராக.  

ஆதி்பளதிவமாவ�, ைள�ர, ��ன ,பாடா, இக, ரியபலன

�த�ிபவடபாலனவ�யன�ய்மபக44

45. 

வ�ை்வர - மநதிதர, பதர, வய்ர, ்வ்ர, தத�வர, 

வைலனயபிப யானஅத�வா்வள��ரனநிட்ப.  

                      
45 ்�ராரததததிய்க பனெசலவக , பலவ�,  ரயைர, �பகன�த�ிப  

இய்மபைள�க, வாைர. ்டக, இவி�, வ�பாதின�த�ிப  �ய்மபள�கன

அ�்வ� ப வணகபவரபகனஅைதனஅைததனதர ககப  ை�க்மபள�்கன

இடமபள�்கனசாரபபள�்கன்�ப்்ாரபக , ��வரனெசயத  ்ாவனபணப�பமபள�யன

்�ைப,  வெபா�வரனஅ�்வ� ப  நிபதினதத�வகனவ�டாதாத�ாலனெ்ட பாரன

ெபாகபவரபளாப�யனஅவரப�ைடப  ்�கைளபகன அை�ய�ன ்ாதலன

்�கைளப�ைடப ப�ரவசராக, ெ்ட பார�னபரரவசரயா.  த�பனெ்ட பா� ைன

நல� ்�கைளபகன்�ப்்�கன��வட பனசி�  ்�கைளபகன  நல�வரா�க, 
ரடைப பாரனத�பவரா�கனவ�வ�மனபாணப. 
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மநதிதர, பதர, வய்ரனயபிப இவடைபனஉசசச ப வணகப 

�ைப்்கனஉசசசததலனபணப�பக. அவவாானஉசசசபாைரன்ாவக. 

இயத்னபணப�ப ்ாவமபகனஇயத அத�வா பள�லனநிட்ப.  

பவபநாபப� ை்ன்ணப�ப 45

46 னசானைசபளா �னபணப�ப  

்ாவமபளாக. இ்பணப�ப ்ாவமபகனபவபாத�வாவ�ல நிட்ப,  

தா பயதிசபன-  பய ரயதிசப அயத பரபமபளாலன்ணப�ப  

உ்பாரமப�கனநல�  ெ்ா�கபைளனஅம்வ�தத்கனபணப�பக . 

அவடபாடன்ணப�ப  அ்பார�கனத�ப  ெ்ா�கபைளன

அம்வ�தத்கன்ாவக. இைவனதத�வமபள�லனநிட்ப.  

பை�ப� ைனஅ்�ராப�பளாப  ்ஞசனசததிப� ை்ன்ணப�ப  

னசானைசபகனபணப�ப ்ாவமபளாக. அைவனபை�பள�லனநிட்ப. 

ஆவாமியமா்� - தி�டடக , அதி�டடக, தி�டடான

தி�டடெரப ்வைப்்�க.  

தி�ட்மாவ�,னஅவவ�ைபனெசயப்்டட  

்�பவ�ப� �ன்பைப னெபா�்்� . ��வயன��னத�வ�ைபெசய�ன

அதடைதனத ப இராச தணடைபைப்னெ்டபாபாபில, அதனத�வ�ைபன

தி�ட்ர.  

அதி�ட்மாவ�,னெசயத  ்�பவ�ப� �ன்பைப ன

ெபாடாதவ�ைப. பயரமப�டனெ்�க்ா�ாபைவனஇததயைரபப.  

தி�ட்ாதி�ட்மாவ�, ெசயத ்�பவ�ப�்கனஅதய்�யமகன

்பைப னெபா�்்� . ெ்�கன்ாதப கனெசய தாரனசி�ரன

அ்்�பவ�ப� �னரபகவ�ய�வர. அ்்�பவ�ப�யன்�யமகன

வ�ய�வர. பணப�பகனெசய தாரனசி�ரனஅ்்�பவ�ப� �னரபிழசசின

உைடபராயனஅதய்�யமகனஇயபாவர . இவவ�ைபபகன

தி�டடாதி�டடக.  

                      
46 னசான+ அனைச (உகைரதெதைப) = னசனனைசபகன(னரானனைரபக) னசான (னரா) – 

னைச, னசைப, னசிததல, அனைச (அனரா) = னசிபாைர,னனனைசனெசயபாைர , யகன- 
யைக, உணடாைக. 
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தப�ததப� பனெசயப்்�கனஇவவைபபாப  வ�ைப பபயபி, 

அநாதியா் வ�ை்�ரனஉண�. அ�ன�லவ�ை்னளப்்�க . அ�ன

வ�ைபபைளசனெசயதடைன ந ரனபாரபரா�கள�. 
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நாயவார அதிவாதர – அ�ள� நிைல 

அஃதாவ� தி�வ�ள�ப� தயைர. 

தி�வ�ளாவ� ்தி��நிை� பதிபாரததில இரணடாஞ ெசய�ள�ட 

ெசால�்்டட 'தய்�ைலைம மய�ய�ரவர சாதத த�ெ 

சததி'பாக. 

 

31 || அ�ள�ய ்ப�ைம 

அ�ள�ல ்ப�ய�்அவிலத�இல்ாவணடர  

்பா�ள�ல்்தைலஇல�்ாபால  

்வாணட் டடர்�ைற 

அவிலத� ாவணடர ்பா�ள�ய தைல இல� ாபால அ�ள�ற 

்ப�ய� (இல�) 

பத�ைத 

அவிலத� ாவணடர ்பா�ள�ய - னரிப� � (யயரா பக 

அவவ பா�ததில இயபிபைரபாததாப) வ��கபக ெ்ா�ள�்க,  

தைல இல� ாபால -  ர�ாப ெ்ா�க இல�ாத� ்ா�,  

அ�ள�ற ்ப�ய� (இல�) - தி�வ�� ை  ர�ாப�க 

�்்ாப�ராப ெ்ா�க இலை�. 

 உைத்�றிப் 

   பாக பப பாப திரவ�பதைத�ைடப ��வய தணப �ர 

அப்்டா� தப� வவிப� �  ்ாைக ்ா�, அவம ைத 

தாமைதடபசப தாபக வ�ராப�ய, அவம ை  வண�க ெ்ா�க 

தணப � ர.  
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அ் ்ா� ��வய தணப �ர ெபாண� வ�வாபாப�ய அைத் 

ெ்டா  ெபாகவதடை அவய தயமைடப  பாக திரவ�பதைத�க 

தயமைடப �வாத�பதைத�க அவம ை  ெபா� ப வ��கபவாய.  

யத�ால, அச சரபததில "ாவணடர ்பா�ளாவிய“ 

தணப �ச்கன்ார ப  ர�ாப ெ்ா�க அவம ை உ�பததி�ிலை�.  

தாமைதடபசப வ�பாதிபால வ�ய�க ��வம ை அவ 

 வதைபைப ந� ப ககப ர�ய� அசசரபததி � "ாவணடர 

்பா�ளா�ர”. அைத் ெ்டா ெபாக�தடைத தப ைகள 

ளல�ாவடைப�க  படடா்க ெபா�்்ாய.  

உ�ப வாழ ைப ை "ாவணடர ்பா�ர" உ�ப 

ெ்ா�கப� ைக �்ப உபர� இல�ாதி�ததல ்ா�, �ததி 

ப�ய்த� ை இயபிபைரபாத தி�வ�ளாப� �்ப உபர� 

இல�ாத ெ்ா�ளாபியப�.  

தணப �ர பிைடபாத இடததி � தாபததிபாட �வயா 

வ�ய�பியப ��வய அைத் ெ்டா  ெபாக�தடைத தப ைசப 

ெ்ா�கபக ளைவபைள�க ெபா� ப�க தயபா�ிபயப 

�படசிபெளல�ாவடைப�க ெசயப�க உணடாைக 

வ��்்ததி்க ்ார ப அதிபராப வ��்்த தா�, யயர 

க டடபத� ை இயபிபைரபாததாபிப தி�வ�ைள் ெ்ாதடை 

��வய தயமைடப ெ்ா�டெசலவக, பலவ�செசலவக, 

சிரதைதபாபிப இவடைப �டபாப உ் பாபித�த தயமைடப 

வா பா்க ,பாபததா்க, ரபததா்க ெசயபதத ப 

�படசிபெளல�ாக ெசயப வண�க ளய்தாக. 

 "ைவதத ்பா�ர்உ்ல்ஆ வ� �யறர நியைவவசாம 

யாய ்வாட்வ வா வி்்வாணட சிதத மிைசப ்�நத�” ளயா 

தா�ராப�வாரி�க, "யாாமாதிய வலவ�� ்மரமறி�ந, தாாம 

்பற ாவலவர தநதத்ாற. �ாமயமயல ாபாயற ்மசப்ணரவ ிர, 

நாாம ந்வ ிர ந்வ ி�்�ாய” ளயா அ�பபிசநாத�க ்ாகபைத னன

பாணப.  
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ெ�ளபிபரபக இவவள� ெசயத�ிப�ாதாத�ால தி�வ�ைள் 

ெ்ாக �படசிபளாபிப  தவார தி�வாசப ்ாராபபக, 

தி�தெதாண�பக, பட�க வவி்ா� �த�ிபைவ ெசயப ககப 

சரபமபள� �, வ�ஷப இய்மபைள இவ பிமக இைவபைள் 

ெ்ா�ட்�ததா� யயர க டடபத� ை  வணகப 

அக�படசிபைள ப ெசயப வண�க.  

பலவ�ைப  ெபாண� தாப சாததிரமபைள  படப�கன

 ்ாதி ப�ஞ சரபம பிைடததி� ைக  ்ா�, அயத  பலவ�ைப 

ெ�ளபிப வ�ஷபததில உ் பாபிதத�ாபா�. ெசலவதைத�க 

அவசிபராப நலவவிபள�ல உ் பாபிததல த பதாக 

 

32 || தி�வ�ள�ய பயய  

்ப�்வ �வதவ�ை் ாப்தாள�யாவ்எ �ர  

அ�்வய்எ் நிற�ர அ�ர 

்வாணட் டடர்�ைற 

அ�்வய எ் அ�ர ்ப�்வமாச் �வர வ�ை்யாச 

ாப்தாள�யாச எ �ர நிற�ர 

பத�ைத 

அ�்வய எ் - (உ�பததி்கள உப�ரத தாடபமப� ை  வணகப 

யபாரக �த�ிபைவபைள  ெபா�த�க அைவபைள 

அம்வ�்்�த�க �ள�ைப  ெபா�த�க நிடைக) �சபைப் ்ா�,  

அ�ர - தி�வ�ளாப�,  

்ப�்வமாச - பரரமபைள வளர்்தாய,  

�வர வ�ை்யாச - (அைவபைளத ெதாை�ததடபாப) இய் 

�ய்மபைள அம்வ�்்தாய,  

ாப்தாள�யாச – (அயத அம்வததிபால யபவததிய வ�ிைப  

ைைபத� யயராவ�ய தாபசததிபாபிப) �ள�ைப  ர�ாப 

வ�ள ைவதாய, 

எ �ர நிற�ர - ளல�ா யயரா பள�டத�க நிடைக. 
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உைத்�றிப்் 

  யபவததிபா � ரபததிலனஉ ணடாபிப ச�பமபளாபிப 

யைச,  பா்க, ரப பக �த�ிபைவ �த வ�ி பா� நிட்ப 

வாப�ய, அைவ தகவவி ப ெசயா ்�யபதாய அடமைக 

இபலபைடபப.  

 �� தாபாபவக தயப�ைரபாப ்�கைள தி�ெரப 

இபயதைத  பாகக ்ா� ரிையத � பதைத அைடபிபாக. அயதச 

சரபததி � பார ளயப  தாதல ெசாயபா்க அவக  பளாக. 

அவக தை�ப�்க ெநஞசி்க அகத� அத� வ�யதிப்�யபதாய 

அத தாதை�   பட�் ்க்்க ப �பர த��வாக.  

இ்்க ப யபவததிபால உணடாபிப ரபசச�பகன�தன

வ�ி பா� நிடைக  ்ா� தயவவி ப  ்ாய வ�ைபபைளச 

ெசயவ� ைக. வ�ைபபைளச ெசயப வ��த்க யபவவ�ின

ெப�தடை நிரிததபாரபராப தி�வ�ட ெசப�ாக. இதைப 

யசிசபர "்ப�்வமாச" ளயபார,  

இயத வ�ைபைபத த�ரததடபாபத தி�வ�க யயரா� ை 

இய் �ய்மபைள  ெபா� பியப�. இ� '�வரவ�ை்' 

ளப்்டட�.  

இைவபைளனஅம் வ� ைக ்ா� யபவ் ்�ப�்ப  

ைைபபியப�. அ் ்ா� அ�ளாப� யயராவ�ய தாபசததிைப 

வ�ள ைக.  

தி�வ�க தாப சததிைப வ�ள ைத�ால 'ாப்தாள�யாச' 

ளயபார, �சபய னரிப�ய ��் பததில நிடைக  ்ா� ரடப் 

் பததில இ�க அைடவ�  ்ா�ாபாரல தி�வ�க ளமைக 

்�ரபாசி்்தால "எ �ர அ�்வ்்்” ளயபார. 

 

33 || அ�ள�யறி அறி� ்பறபப்ா�  

ஊயஅறியா�்எயறர உய�ரஅறியா�்ஒயறரஇ�  

தாயஅறியா�்ஆரஅறிவார? தாய 
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்வாணட் டடர்�ைற 

ஊய எயறர அறியா�்உய�ர் ஒயறர அறியா� இ� தாய 

அறியா� ஆர்அறிவார  

பத�ைத 

ஊய எயறர அறியா� - (அ சதபமபளாபிப தத�வமபளா 

�ா ப்்டட) உடல ��பா��க �யைப�க அபிபராடடா�,  

உய�ர் ஒயறர அறியா� - யயரா (யபவததால ்�ப� ப் 

்டக�தத�ால) �யைப�க தாபாப அபிப ராடடா�,  

இ� தாய அறியா� – இததி�வ�னளபிய�  சரததா�யபி,  

ஆர் அறிவார - அபிைவ் ெ்ப ககப யயரா ள�? 

(�யாரிலை� ெபயப்க) 

உைத்�றிப்் 

  ்யபாக அதிபாரததில ராைபப�பால யபவக ந� ப் 

்�ெரயா ெசால�ிப��தத�ால, " தி�வ�ர ாவண�யாதய? " 

ளயமக வ�பா� ை இசெசய�க வ�ைடபள� பியப�. 

ராைபப�ப�யாக  தாயபிப தம, பரப, பவப  ்ாபமபக 

ர�ந� பத� ைத �ைப பாரபரயபி நிரிததபாரபரல�.  

நிரிததபாரபய தி�வ� ள. அஃதிலை�பாப�ய யயரா பக 

தமபரபாதிபைள் ெ்ாவ�க ்பபனைடவ�ரிலை�. 

"ஊ்றியா்தாயறர” ளப�க ்ாடக,  

34 || ஆயமா்வர அ�ைள்அறியாைம்�் வாதணர 

பாலஆழி்மமயஆ�ர்பாயைமத�அ�ர்உய�ரவர் 

மாலஆழி்ஆார்மறித�்  

்வாணட் டடர்�ைற 

உய�ரவர அ�ர மறித� மால ஆழி ஆார பால ஆழி மமய 

ஆ�ர பாயைமத�  
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பத�ைத 

உய�ரவர - யயரா பக  

அ�ர மறித� - (தாக வாததடபிடராபிப) அ�ைள(் ்பய்�ததிச 

சிவாபயததைத அைடதை�)த தவ�ரத�,  

மால ஆழி ஆார - ரப பதைத  ெபா� ைக உ�ப வ�ஷபராபிப 

ச�ததிரததில யழய� நிடைக, (அ்்க நிடபல),  

பால ஆழி மமய - ்ாடச�ததிரததில இ� ைக ர யபக,  

ஆ�ர பாயைமத� - அம ப நிைபய�கள ்ாை�் ்�பாரல 

இவிவாப ்�ராப�பைளத  தக �ணகக �ைபைர ்ா�ாைக. 

உைத்�றிப்் 

  ்ாடபட�ி்கள ர யபக ளமைக ள் ்ா�க இைடவ�டாரல 

்ாை�  பாண்திபால ்ால ளயப �� ெ்ா�க இ�ததல 

அைவப� ைத  தாயபா�.  

அ� ்ா�, யயரா பகனஇைடபபாரலனஅ�ள� �ன

வசிதத�ாலனஅ�ைளனஉபராரலனஇ� பியபப.  

பட�ி � இவிவாப ்�ராப�பக  தாயாவைத�க 

ரைபவைத�க ர யபக பாண்தபால, அைவபைள் ெ்ா�ளாப 

ளணப� அைவபைளத  த�வ�க திய்� ர �படசிபாப  

ெபாகபியபப.  

யயரா ப� ை வ�ஷப இய்மபக சி�பாட பிைடத�ச 

சி�பாட பிைடபாைரபால, அைவ அவவ�ய்மபைள ப ெ்ா�ளாப 

ளணப� அைவபைளத  த�வ�க அம்வ�்்� ர �படசிபாப  

ெபாகபியபப.  

ர யபக ்ாை�  பண�க அைத  வண�க ெ்ா�ெளய 

பபிபாத� ்ா�, ��வைபபாப யயரா பக தி�வ�ள�ய 

ெசயைபைப  பண�க அைதனஅபிபார�ி� பியபப.  

அயத யயரா பக தி�வ�ைள உபரதத பைவபாைக  ்ா� 

அைத ப தர ை  வணகப ெ்ா�ளாப  ெபாண� அைத் 
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ெ்ாதடை �படசி ெசய�க. இய்மபைளத  தடராடடா 

“மாலாழியா�ர” ளப�க ்ாடக. 

 

35 || இ��ம�  

அஅ��ைண்அறியா ஆறாறா்�ல்ஐநதிய  

உணரைவ உணதா�்உய�ர 

்வாணட் டடர்�ைற 

அஅ� �ைண அறியா ஆறாறா்�ல ஐநதிய உய�ர உணரைவ 

உணதா�  

பத�ைத 

அஅ� �ைண அறியா ஆறாறா்�ல - தப ை் ்�ய ப 

சர ்ததி � �ைபபாப வ�்வைப அபிபாத வவி் ்ா பைப் 

 ்ா��க,  

ஐநதிய - தக�ைடப பாடசி ைத �ைபபாப நிடைக யயராைவ 

அபிபாத ஐகெ்ாபிபைள்  ்ா��க,  

உய�ர உணரைவ உணதா� - யயரா தப ைத �ைபபாப நிடைக 

தாபராபிப அ�ைள உபரவதிலை�. 

உைத்�றிப்் 

  �� வவி் ்ா பய தாய அைடப வணகப இடததி � 

பணககளவபாய அைத ப ளணப� ெபாண�  ்ாவாபாபில, 

அவம ை்்�ய ப �ைபபாப்  ்ாபியபவ ப �டபாப 

ரபய�வ��வாய.  

அவய  ச�ரிடதைத ளணபாபாப�ய தயமைடப 

�ைபைப அபிய� �ைபவய ளயா ரபிழவாய.  

அ� ்ா�ச சி� யயரா ப� ைத தி�வ�ைளனஉப�கன

அபிவ�� ப�க, அைவ உ�ப இய்மபள� � பணபாப��தத�ால 
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தி�வ�ைள நிைப்்திலை�. இயத யயரா பகன ��வைப 

பாபைவ.  

ஐகெ்ாபிபக யயராைவ அபி�க சததிப�ல�ாதப. 

அைவ ்ா�  வெபா�வைப யயரா பக தி�வ�ைள அபி�க 

சததிப�ல�ாரல நிடபியபப. சி�பா�ஞ ெசயப்�ய, யபவ்்�ைட 

 வணகப அள� ெபட, இைவ தி�வ�ைள அபி�க யடபை�் 

ெ்ாக, 

36 || இ��ம�்  

தைதைய அறியா� தாாம தி�வார  

்ைதைய உணதா்்வ� 

்வாணட் டடர்�ைற 

தைதைய அறியா� தாாம தி�வார ்ைதைய ்வ� உணதா  

பத�ைத 

தைதைய அறியா� – னரிைப(த தர ை யதாரெரயா) உபராரல,  

தாாம தி�வார ்ைதைய - தா ர (தர ை யதாரராபாட ்ா�்) 

 ்ா ை வர� ெசய்வ�ைடப அபிவ �பக  ்ாயப தர� 

அபிவ �பதைத,  

்வ� உணதா - யயரா பக அபிபராடடா (ஏெபப�ல, அைவதா ர 

தர ை யதாரெரயெபணகவ� ்ா�, இைவ தி�வ�ைளத 

தர பாதாரெரய பபிபாரல தா ர தர ை யதாரெரயா ரபமைக 

அபிவ �பதைத �ைடபப.) 

உைத்�றிப்் 

  னரிப�்களவரபக தக�ைடப ச�ர �படசிப�பா � தர ை 

 வணகபவடைப் ெ்ாபிபாரபக. யப�மக ச�ர �படசி ை 

 வணகப யபார �த�ிபவடைப�க ச�ர �படசிபால அைட�க 

ெ்ா�கபைள�க னரி ப ெபா� பியப�.  
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தர� பணபாப் னரிப�ல உ�ா�பியபாரபக. னரிப�லை� 

பாப�ய �� பப்ெ்ாத தமக வாவராடடாரபக. யப�மக, 

அவரபக னரிைபத �ைபெபயா நிைபபாரல தா ர தர ைத 

�ைபெபயா நிைப பிபாரபக.  

இ� ்ா�, யயரா பக தி�வ�க ெபா�தத 

சததிைப ெபாண� வாழவப வாப�மக, யபவ ரைப்்�பா � 

தி�வ�ைள ரபய� தர� வல�ைரப�பா � தாக வாழவதாப 

ளணகபியபப.  

தைரப�்களவரபக பட�ில  ்ாைக ்ா�  தாப�ப�ய 

யடடததா்க, ெந�க ்�ரபாபராப�ய யபார ரில�ாைரபா்க 

தைர தர ை யதாரராப��்்ைத உப�வர. அ�  ்ா� இரதத 

ரிைதிபா்க, ெசலவச ெச� பிபா்க அ�ைள நிைபபாதவரபக 

இரததக ைைபய� வ�பாதி ்�கதத பா�ததி �மக, வாைர வயத 

பா�ததி �மக தி�வ�ைள நிைப்்�ண�. இவரபக �� 

வைபபாப யயரா பக. 

தி�வ�ைளபபிபாத யயரா பள�ய நிை� இக்யா 

பவ�பள�்க நாயபாப வை ப்்டக�்்ைத  பாணப.  

37 || அ�ைள நாடவிறவய எள�தில அறிவய 

மைல்வடதாதார மண்வடதாதார வாய்வடதாதார்ஞா்ர்

தைல்வடதாதார தறாவ்ர தார 

்வாணட் டடர்�ைற 

மைல ்வடதாதார மண ்வடதாதார வாய ்வடதாதார ஞா்ர 

தைல்வடதாதார தறாவ்ர தார  

பத�ைத 

மைல ்வடதாதார - ரை�ப�ய ரல நியா ெபாண� ரை�ைபத 

 த�்வ�க,  

மண ்வடதாதார - நி�ததி � நியா நி�தைதத  த�வா�க,  
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வாய ்வடதாதார - தாக உ�ா�ரிடராபிப யபாபததில நியா 

யபாபதைதத  த�வா�க,  

ஞா்ர தைல்வடதாதார - தாபராபிப அ�ள� � தமபிநியா 

அைதத  த� வா�க,  

தறாவ்ர தார - தகைர  பாபாரல தகைரத  த�க 

அபிவ��ிபைள �்்ர. 

உைத்�றிப் 

்்வடததல - இவததல. இவயதவர இவயதைதத 

 த�வராத�ால, ெப�த தார  த� வார ரல நியப�. 

  ரை�ப�ல நிட்வய ்ாரதத�ட ப ரை�ைப  பாண்ாய. 

அ� ்ா� அ�ள�ல நிட்வய அைத் ்ாரதத�ட பனஅைத ன

பாண்ாய. யத�ாலனஅ�ளாப�னஅைத்ன த� ்வரால ளள�தில 

அபிபதத ப ெ்ா�க.  

��வய தயமைடப ச�ரதைத உடா் ்ார ைகெ்ாத� 

�வ வாசடததி்க தி�வ�ள�ய ெசபை�  பாண்ாய. தி�வ�கன

இலை�பாப�ய ச�ரராப� அகவகவாபன ்ரய� உட ப 

அவித� ்ாக.  

ரப�த ச�ரததி்கள ்ைதிபெளல�ாக �யா ெபாயா 

�ைபபாப அதி சிததிரராப அைர ப்்டக�ததை� ��வய 

உடா நா ைவாபாப�ய, அத தி�வ�ள�ய சபாபததால 

 நரயதெதய்ைதத தைடப�யபி உப�வாய.  

ச�ரதைதத தயத�ரயபிச ச�ரக நிடபடை நி�தைத�க, 

உ�ா�தடைனயபாபதைத�க,  �வாசிததடை னபாடைப�க,  

உணகதடை ந�ைர�க யபாரதைத�க, இைவெபல�ாக நிை� 

ெ்ாதடைச �சபைப�க தயத� தி�வ�ெளய்� இப�� 

வ�ளமைக.  

தி�வ� ள�லை�பாப�ய இைவெபாயா ரிலை�பாக, 

"ஆண்நி ய�ள�ைல யா்ால, வாரவ் �லவில வாழவிாலய 
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வண்ாச" ளயா ராப� பவாசப �வாரி தி�வாய 

ர�ரயத�ள�பார,  

யத�ால தி�வ�ைளத  த�்வய அைத ளள�திட பாண்ாய. 

அைத அபிபா தி�்்வய சிதடய ளய்� ப�த�. (சிதடய – 

்டய, ை�டய) 

38 || இ��ம�் 

்வரளத�ர நாவறறி எ �ர வ��ந�இ�ளார  

வரளத�்இைறவர வ்ய 

்வாணட் டடர்�ைற 

வரளத� இைறவர வ்ய ்வரளத�ர நாவறறி எ �ர 

வ��ந� இ�ளார 

பத�ைத 

வரளத� இைறவர வ்ய - (நிைபயத அ� ளா� ப�ய� நியாக 

அதபால வ�க  ்சய்தைத அம்வ�பாரல) ெ்ாயவவிப�ல 

தை�ைரெ்டா நிடைக யயரா ப�ைடப தயைர,  

்வரளத�ர நாவறறி - நிைபயத நல� ந�ச � ெசல்க ்ா� 

்�ப ெ்ா�ள� � நாடட�களவய அைத் ்�பாரல நா வபண� 

ெசலவைத�க,  

எ �ர வ��ந� இ�ளார – ளவவ�டததி்க இ�க ந�மபி 

வ�கயத்�யபக பணைப் ்பய்�ததா� த�ராபி நிட்ைத�க 

 ்ா்க, 

உைத்�றிப்் 

  "வரளததிைறவர” ளயபதபாலன யயரா அபிபதத பதா 

ப��ய�க அபிதடைச சட பமக �படசி ெசயபாரல ெ்ாய 

வவிப�ல நிடபியப�னள ய்�க, அ்்க நிட்தடை  பாரபக 

அ�டைைபவய ெபய்�க ெ்ப்்டடப. 
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  �டெசய�ள� � தி�வ�ைளத தயப� � பாப�ாக ளப  

கபிப யசிசபர, இசெசய�ள�ல தயைபச �ழயத ெ்ா�கபள�்க 

பாப�ாக ளய்ைத வ�ள ப "்வரளத�ர நாவறறி4647“ ளயபார,  

னபாைப  �த�ிப ரிப் ெ்சப ்�ராப�ப�க, ெபா� �த�ிப 

ரிபச சிபிப ்�ராப�ப�க தக�ைடப சீவைப  பாததடை 

 வணகப வவிபெளல�ாவடைப�க ெ்ாதடை �லவாதணமாச 

நியப� ள� ளயா  நா பில, அ� தி�வ�ாளனளய்�  

ெவள�்்ைட.  

தி�வ�ள�ய உணைர இவவள� ளள�தில அபிபதத பதா 

ப�� ப�க அைத அபிபா தி�்்� யயராவ�ய அபி�  ைைப வ.  

இரவ� � யபாபததி � பப பில�ாத நடசததிரமபைள 

பாணபி பாக. �வெவா� நடசததிர�க நர� �சபைப் 

 ்ாயப�.  

�சபப�்க ரிப் ெ்சப நடசததிரமபக  பாக பப பாய 

உகளப. னரிைப�க னரிைபத தாமைக �சபைப�க �சபப�்க 

ெ்சப நடசததிரமபைள�க ரடைபப வாப  சாதிபைள�க 

இப ைஞ சததி ளத�ைப் ெ்சதாதல வண�க  

இவவாப சாதிபைள் ்ாரததி�ய�க தி�வ�ைள�க அதய 

ெ்�ைரைப�க உபரராடடாதார பகளததிைபவ ரபாவர. 

(பகளததிைபவர - பகளததி � அதிபசத தார) 

 

39 || அ�ைள அறி�ர வழி  

பதப்அைமந� ாவணமிய்இ�பாறவலயாமல்�ைஞ  

வதப்அ�நத நாடர்வ்ய 

                      
47 ரப�வாசப்னெ்�ராமகன“ ெவகளத�க நாவடபி பாமையனப�கெ்டாதன
�ய்ததிப�யாக, வ�கள பி �ைபன“ ளயபார. –னந�ததலனவ�ணப்்க.  
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்வாணட் டடர்�ைற 

பதப் அைமந� ாவணமமய இ� பாறவலயாமல �ைஞ வதப் 

அ�நத நாடர வ்ய  

பத�ைத 

பதப் அைமந� ாவணமமய - (தாப்லபைள   படைக ்ா�) 

்ர்ர்்�ல�ாரல நிைபயத ஊ பத தா� அவதாப�த�   ப�மபக 

(அ்்கபயபி  வா வ�ஷபமபள�லனரபதைத வ�டடால ராா்ாடாப 

வ�ளமபித �ய்தைத பைடவ�ரபக)  

இ� - ரபெவா� பரியபி   படடல,  

பாறவலயாமல �ைஞ - உபிப�்கள ்ாடைடத� ை  ர � 

நிடைக னைபபாப�,  

வதப் அ�நத நாடர வ்ய - இப்்� �ா�க பர்ை்த 

தியமதடபாப் ்ாடைடததில நியாக ்ாயய தா�க 

தயைர ்ா�ாைக. 

பதப் - (ரபக உ�ப வ�ஷபமபள�ட) ்ரவ� பா�தல,  

அைமந� - அடமபி, �விய�  ரப ��ைர்்ாட�டய ளயப்க, 

உைத்�றிப்் 

  னைப ்ாடைடததிப�யாக �கள�் ்ா�க ்ா�, 

உபிப�ப�யாக ்ாடைடக வ�தய�ைடப் ்ால னைப ை் 

்பய்டாரட ்ாைக.  

அ� ்ா� வ�ளமைதடபசப தாப்ை�  படைக ்ா� 

்�பவ�ஷபமபள�ல ரபைச் ்ா ை்வர அதய ெ்ா�ைள 

ராா்ாடாப உபரய� த�ராபி வ�ய�வர.  

பர்ப �� சிா்�ராப�. னைப அைத உணகதடபாப் 

்ாை�வ�ட�்  ்ாதல ெ்�க  ்ைதைர. அ� ்ா� அட்ராப 

உ�ப இய்மபைள நாக தாப ்்் தசதைத அவதாப� 

பார�ி�ததல பல�பிவாணைரபாக. 
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ஞா்�லவளாவ் -   வதசிவாபரமப�க, அவடபிய 

சாரராபிப சிவதாபசிததிபார �த�ிப ைசவசிததாயத 

சாததிரமப�க, சிவெ்�ராமைடப தி�வ�க ்தியத  தவாரக, 

தி�வாசபக �த�ிப ெரயஞதாப�பக வா ை ப�ராக.  

அ�க ்ை�   படைக �ைபைர இசெசய�ள�ல 

வ�ள ப்்ட�கள�. அவடைப   பட� அ�ைள் ெ்ாதடை் ்� 

வைபபாப சாத் வர அ�ட�்வபப்ல ாவணடர.  

ச�ர �பக  வணகபவரபக ச�ரா்்�பாசக ெசயவ�க, 

வ� வப வ��ததி  வணகபவரபக ப�ா்்�பாசக ெசயவ�க 

ளவவள� யவசிபப ரா, தாபவளரசசி  வணகபவய 

தாபா்்�பாசக ெசயவ� அவவள� யவசிபபக.  

பப�தததி்கள �� ்ாடதைத ��வய நிதாபராப வ�ளமப 

 வண�ராப�ய அைதச சாரயத ்� அ்்�பாசமபைளச ெசயப 

 வண�க. ந�யத் ்வப வணகபவய அ நப நாடபளாப அதி � 

்ப��ல  வண�க. அ�  ்ா�  பட��ைடப தி�வ�ைள் ெ்ப 

 வணகய அதடைசப சாதபமபைள் ்க்்கபாப ெந�மபா�க 

்ப�யா வரல  வண�க.  

சாதைப ளவவள� அதிபராபச ெசயப்்�பியப தா 

தி�வ�ட ்ாக , அவவள� அதிபராைக47

48. 

  ்லளவிவரவர அ�கெ்ாக வவிைபபைடதடை, உணைர 

நாபயரார சசததிரம  படட்க, சிவ்தத ரா�  ச�த்க 

�தட்கபாக.  

  அவரப ளா�  ச�த்க அசசசததிரமபைள   படட�ா்க 

அவரப�ைடப ெசப�ில ்டாணடாப, அவரபைள் ்ா� நட ப 

இவரப�க வ��கபவர. அ் ்ா�  தவார தி�வாசபமபைள 

�த்க  படட்க அவரப�ைடப உகளதைத  பவரய� அைத  

                      
48 அட் �படசிபாட ெ்�க ்ா ��பா்க வரா�, யத�ால ளயதச சரபமபள� � 
சாதைபபகனைைப வானஅயதசனசரபமபகனெரயனசரபமபளாபானளய்�  இப�� 

வ�ளமைக. 
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பட�ள� � ெச்த�க. ்�யப ய�ப வவி்ா� பட�ள� � ரபைச் 

்தி ைக.  

  பட�ள� � ்டானஉைடபவராப�ய அவரபக சசைப, பிசைப, 

 பாபக, தாபக ளயமக நாயை ்ாதமபைள�க அமடகத�த 

தி�வ�ைளபைடவர. 

  இயநாயை ்ாதமப�க �வெவாயாக உபாயநிைல, 

உணைமநிைல ளப இ�வைப்்�க. உபாயநிைல ்ததி 

ைைபயதநிை�.  

  உபாயச ச�ைய, உபாய் வி�ைய, உபாய ாயாவர, உபாய 

ஞா்ர யபிப நாயைப�க அ�டகதத ்�ய, உணைமச ச�ைய, 

உணைம் வி�ைய, உணைம ாயாவர, உணைம ஞா்ர யபிப 

இவடைப அ�டக்்ர.  

  �வெவா� ்ாதததி்க ச�ைய, வி�ைய, ாயாவர, ஞா்ர 

ளயமக நாயை ்ாதமப��ண�.  

அைவ ச�ையய�ற ச�ைய, ச�ையய�ற வி�ைய, ச�ையய�ல 

ாயாவர, ச�ையய�ல ஞா்ர ளபவ�க.  

யப வ ைசவசமயப ப�வர உபாயநிைல பதி்ாறர 

உணைமநிைல பதி்ாறமாவ �பபததிதண்்யறறிவ. இவடாக 

�வெவா� வைபப�்க ்�  ்தமப�ண�. 

ச�ைய - ெ்�க்ா்க பபதெதாவி�ா்க சிா்ாயைர 

அபதெதாவி�ா்க பட�ைள வவி்�தல சசைப,  

சயதிபாவயதபக ெசயத்க, ய�ப வப பக, ய�பதைத  

கட�தல, ெரதைதல, த�வரததி ்�கததல �த�ிப ய�பத 

ெதாண�ப�க, சிவபகபார ைச ெசயப்்�ய ெதாண�ப�க 

ச�ையய�ற ச�ைய. இைத "நிைல்பறமா ்றணஅ திாயல 

்நொச நிவா" ளயா ெதாடமைக அ்்ர�வாரி  தவாரததில 

பாணப.  

உ�வத தி� ரப�ப�க �யைப் னசிததல ச�ையய�ல 

வி�ைய.  

பட�ைளத திபாபக ெசயதல ச�ையய�ல ாயாவர.  
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அயதத திபாபததால ெ்ப்்�க அ�்வ உபர� ச�ையய�ல 

ஞா்ர.  

வி�ைய - சசைபப�ல தாபததால வ�க ் ைவததால 

�ணகபர�னஉைடபராய் பபதெதாவி�ா்க அபதெதாவி�ா்க 

அ���வத தி� ரப�ைப வ�தி்்க வவி்டல பிசைப. 

 சிவனைச ை  வணட்்�க உ்பரபமபெளல�ாக 

ெசய�ெபாகளல வி�ையய�ல ச�ைய.  

சிவாபரததில வ�திதத்க சிவ�ிமபததில ெசய�க னசைப 

வி�ையய�ல வி�ைய.  

ரTபதனைசனவி�ையய�ல ாயாவர.  

ராபதனைசப�ய அ�்வததால நிபதக உபர� வி�ையய�ல 

ஞா்ர. 

ாயாவர - பிசைபப�ல தாபததா்ணடாைக ் ைவததால 

அதி�ட் அபி�ைடபராய அபதெதாவில ராததிைரபாய அ�வத 

தி� ரப�ைப வவி்�தல  பாபக.  

இ� இயமர, நியமர, ஆச்ர, ப�தாணாயாமர. 

ப�தததியாவாதர, தாதைண, தியா்ர, சமாதி ளயமக 

ளடடமபமபைள உைடைரபால, அஷ்ா வ ாயாவ ெரப்்�க.  

அபிகைச, வாயைர, தி�டாைர, ்�ரரசசபக, அயப, 

வஞசைபபட பி� ைப, ெ்ாாைர, ைதசபக, யசாரக, �ததி 

ளயமக ்த�க இயமர.  

த்�, சய தாஷக,  தவசியதைப, தாபக, க�ரனைச, 

தாபசாததிரக  படடல, ்வி பஞ�தல, ்ததி, ெச்க, வ�ரதக 

ளயமக ்த�க நியமர.  

�வாசதைத அட பி ய�தல ப�தாணாயாமர. ரபைச் பப 

வ�ஷபமபள�ட ெசல�ாரல த�ததல ப�தததியாவாதர.  

ரபைச �� வவிப�ல நிாததல தாதைண.  

சிவெ்�ராமைடப அ�வத தி� ரப�ைபத திபாப�ததல 

தியா்ர.  
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அத திபாபததில நிை�னெ்ாதல சமாதி4849. 

இபரக, நிபரக, யசபக, ்�ராபாபாரக ளயமக நாயைக 

ாயாவததிற ச�ைய.  

்�ரததிபாபார�க, தாரைப�கனாயாவததிற வி�ைய.  

திபாபக ாயாவததில ாயாவர,  

சராதி ாயாவததில ஞா்ர. 

ஞா்ர –ன பாபததிலனதாபததிபான்ணடாைகன் ைவன

வ� சடததால ெரய�பர� வ�ளமபி  பட�ைளச சசசிதாபயத 

ெசா்்�பாப அபிய� அபி�த ெதாவி�ால பட�ைள வவி்டல 

தாபக. 

 தாபசாஸதிரமபைளனயசாசபசடகன படடலன ஞா்ததில 

ச�ைய,  

 படடவடைப யராயய� சியதிததல ஞா்ததில வி�ைய,  

ெதள�தல ஞா்ததில ாயாவர.  

நிடைட கடல ஞா்ததில ஞா்ர, 

தாபசாஸதிரதைத   படைக ்ா� சிததச�பரியபி 

ப��ததல அவசிபராத�ாடபாய "பதபபைமந� ாவணமிய" 

ளயபார49

50,  

"பபபற வ ிட��ந �ண� நிய்�யார " ளய்� தி�வாசபக. 

்்ப ளய்� ்ர்ப,  ்ர்ர்ப ளப்்�வ� இ�. 

சசைப பிசைப  பாபக தாபராபிப நாயைப�க 

அமடகத தார �ைப ப சாாலாவர, சாமமபர, சா�பர, 

சா�சசியர ளயமக �ததிபைள் ெ்ாவர.  

இவடாக உபாயசச�ைய �தல உபாயஞா்ர கபாபிப 

சிவ்ணண�ய வர ெசய தார ்���வ� தத�வததி்கள 

                      
49 இபர நிபரக இல�ாதார ை  பாபக ைபகடா�, இைவபள�யபி ்சைச பட பி் 
்ப�்வ�  பாபரயா, “ ��ததிெபமக்க ைக்�த� வா�ைவச �டபி�பித, 

த�ததி �டகை்னெபாா பி ெ�யபாக ளயபார அ�பபிசநாதர. 
50 தாபரார பததார சசைப, பிசைப , பாபமபைள�க,  பாபரார பததார சசைப 

பிசைபபைள�க, பிசபாரார பததார சசைபைப�க அமடக ப உசைர 
�ைடபவர தி�்்கள�ெபதசசி. 
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வாலா்வி்� �ததித்வ்ர வைரப�்�கள பவப்திப�ைடப 

உ�பமபள�ட சா �ாபக �த�ிபவடைப் ெ்ாவர.  

உணைமச ச�ைய, உணைம் வி�ைய, உணைம 

ாயாவ வைள அமடகத தார சசவண் ்வ்ர �தல 

்ததவ�தைத்�் வசழ வைதய��ரள பவப்திப�ைடப 

உ�பததில சாாலாவர, சாமமபர, சா�பர, சா�சசியர ளயமக 

்த�ததிபைள் ெ்ாவர.  

ஞா்ததில, தாபததிய பைடசி நிை�ைப அைடய தார 

சா�சசியமாவிய பத�ததிைய அைடவர.  

உ்ாபரார பததி்க உணைர ரார பததி்க �வெவா� 

்ாதததி்க சசைபப�ய ்�ய அயதயத் ்ாதத� ைசப பவபததில 

வாழத�ாக.  

பிசபா  பாப தாபமபள�ய ்�ய அயதயத் ்ாதத� ைசப 

பவபததி � �ைப ப சார ்க, சா்்க, சா�சசிபக.  

உதாரபராப உணைரச சசைபப�ல சசைபப�ய ்�ய 

சீபணடபவபததில சா �ாபக.  

உணைரச சசைபப�ல பிசைபப�ய ்�ய சீபணடபவபததில 

சார ்க. இ்்க ப ரடபைவப�க. 

சாாலாவமாவ� - அவ��பததி�ி�ய�  ்ாபமபைள 

அம்வ�ததல.  

சாமமபர - அயதயத உ�பமபள�ல வ� சஷ  ்ாபமபைள 

அம்வ�த� வாழதல.  

சா�பர - அயதயத் பவப்திப ளா� �தத இய்மபைள் 

ெ்டா வாழதல.  

சா�சசியர - அயதயத் பவப்திபளால அதிடக ப்்ட� 

அவ�ைடப அதிபாரமபைளச ெசய� வாழதல, 

  ்த�ததிைப அைடய தா� ைச சிவவ�ைப ெபா்ப 

உணடாப�ய அமைததா ப தாபெநபிைப பைடய� ்�ய 

்ர�ததிைப அைடவர.  
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சிவவ�ைபெபா்ப உபாதார ்த�ததிபள��ி�ய� ந�மபி் 

்�பவ�ெப�த�ச சிவவ�ைப ெபா்ப நிபழயத்�ய தாபெநபிைப 

அைடவர.  

அ்ர�ததி பைடய தார ்�பவ�ைப ளடா�  ந ர ்ர�ததிைப 

அைடவர. 

  சசைபப�்க ளார தகைர  பட�ள�ய அகைரபாப  

ெபாக�த�ால சசபாரார பக தாசமார்வ 50

51 ெரப்்�க. 

  வ� சட த�டைசப� � சிிபய சிவபததிரயனய  ப்்�த�ால 

பிசபா ரார பக ்ததிதமார்வெரப்்�க.  

 பாபரார பததி � சிவத தா� க�த�ால அ� 

சவமார்வெரப்்�க51

52.  

தாபரார பக பட��க யயவா�க �யபாபி நிடைக 

உணைரநிை�பாத�ால சநமார்வர52

53 ளப்்�க. 

 

40 || தி�வ�ைள்அறியாதார்சிறைம  

இறைறவைத்இையந�ர ஏ�ரபழ்வர்இலா் 

்வறறஉய�ர்� வ ிட்மிைவ 

்வாணட் டடர்�ைற 

இறைறவைத இையந�ர ஏ�ர பழ்வமிலலா ்வறற உய�ர்� 

வ ிட மிைவ  

பத�ைத 

இறைறவைத இையந�ர - இவவள� பா��க தி�வ� ளா� 

ப�ய� நியாக,  

ஏ�ர பழ்வமிலலா - அைதச சட பமக உபரராடடாத  

்வறற உய�ர்� - அபிவ�ல�ாத யயரா� ை,  

வ ிட மிைவ - வ �� ்ைபபாைக. 

                      
51 தாசய = அகபவய. 
52 சபா -  தாவய 
53 சத – உணைர 
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உைத்�றிப்் 

  �தல ்யபதிபாரமபள�்க �்ெ்ா�கபைள வ�ள பி 

�கதத யசிசபர இவவதிபாரததில தி�வ�ள�ய தயைரைப  

கபி, அைத் ெ்பாத� ராபவபப�ய சாதைப  ைைபவாபிப 

ைடபெரயா �க பிபார, இ்்க ப, 

 

ராப� பவாசப �வாரிபக 

"வாழவியறாச வாழாத ்நெசாம வலவ�ை்பபட  

்ாழவியறா யாழாமற வாபபாை் ாயததாாத  

�ழவியறாச ாவட்்�ச ்சாலவியாறய பலவா�ர  

வ ிழவியறாச நியவல் வ்லாய ்வரளதாத” ளயாக, 

 

அ்்ர �வாரிபக  

"வாழதத வா�ர நிை்்வ ம்்நெ்ர  

தாழததச ்சய்��ந தநத தைலவை்ச  

�ழதத மாமலர �வ�த �தியாாத  

வ ிழதத வாவ�ை் ாய்்ட  வாலாம“ 

 

ளயாக, தா ர தகரில ைடப ரடபி் ்ாகப�ள�பர. 

  ராபவபய அ�ைள அபிபாதி�்்� அவப�்கள யபவ 

பாசபராபிப அஞதாபததா �ாத�ால அவப�ட ைடப 

ரில�ாதி� ப�க, அவப� � ைடப ரடபிப� அயதன

அஞதாபதைத ந� ைதடை அவைப ெபாண� �படசி ெசயவ� ைக 

அ�ள�ய ்ாயைரபாக. 
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ஐநதார்அதிவாதர - அ���நிைல் 

அஃதாவ�னதாபவகவாபிப ை�வ�ப�53

54 தயைர 

41 || ��வ�வாச்வ�வ�்தி�வ�ர  

அறியாைம்உரநியற்அள�ததாத்வாஅர் 

�றிஆவி்நி வாத ாவா 

்வாணட் டடர்�ைற 

அறியாைம்உர்நியற்அள�ததாத வாஅர்�றி்ஆவி நி வாத 

ாவா 

பத�ைத 

அறியாைம்உர்நியற்அள�ததாத்- னபணபாடனபாப்்டாரலன

யயரா பள�லனநியா  ( பை்ததல, வாததல, அழிததல, 

மைறததலனளயமகனநாயைனெதாவிலபைள�கனெசய�ன ) 

இரடசித�வயத அ� வ,  

வாஅர்�றி்ஆவி  - ( ளஞசிபதாபிப அ�ளைலசனெசயதடபாபன ) 

பாப ககப ை�வகைவனள�த�,  

நி வாத ாவா - உடபாயனநியானயடெபாக�கனதி�வ�ளாைக. 

 

உைத்�றிப்  

  ர�கனவ�ிெபட வ , யயரானதாபதைத்னெ்ாபியப� ; 

யப�மகனஅயத தாபகனதாபாப வ�ளமபராடடா�.னஅைதனவ�ளமபசன

ெசயதடைனதாபானசாசபயன வண�க.  

இ�னள�ன ்ா� ெவயபால, ��னைவயைதைப்னெ்ா�யன

��னெ்ணகைடப  ச�ரததி �ன�ை�்்ா் ை னபாரபராபிப  

்தாரததமபள�� ப�கன�ை�்்ாலன தாயபா� . இவ� ைன��ன

                      
54 ை� = ை+�= ்ாசதைதனந� ை்வர, 
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ைவயைதனஉதி ப  அ�ன தாயாபிப� . ைவயைதப�யபி்ன்ாலன

 தாயபா�.  

அ� ்ா�, தாபாசாசபப�யபினதாபய  தாயபா�. யத�ால54

55 

யயரானதாபதைதனஅைடதடைனதாபாசாசபயனஇயபிபைர  

பாதவய.  

அறியாைம – அபிப்்டாரல (ளதிரரைபனவ�ைபெபசசக.) 

 

42 || அ�ாள்ஆணவதைதப்ாபா்வதத்வ�  ்

அவத�உறாநாச்�்உரள�்ர்அயறி்அதை்ச 

சவததவ�ர்வாணபாதா்தாய 

்வாணட் டடர்�ைற 

அவத�்உறாநாச்�  உரள�்ர அயறி அதை் சவததவ�ர 

வாணபாதா 

பத�ைத 

அவத�்உறாநாச்� - ��னவ �டக�ி�்்வம ைனவயத ்�ப�ைப, 

உரள�்ர அயறி - அவவ �டக்களவரனஅபிவ ரபயபி,  

அதை் - அயத  நாைப,  

சவததவ�ர்வாணபாதா  - �ரததி்களவ�கனஅபிவா ரா ? அபிப 

ராடடார; [அ�ன ்ா�  யயராவ�்கள ர�ராபிப  நாைபன

யயரா வா�னப�ய�னநிடைகனஅ�ளபிவதயபின வெபாயாகன

அபிபராடடா�.] 

                      
55 இல�ான�ை�்்ா்மனபணப��ன ரயதிைவபால 

நல�ான�ளவாரானப �ரனநிவல ்ா  - �ில�ானன

அ�வாபினநியபாைப பாரபிவாரனதா பன 
��வாபிதன தாயபா பன்டா. - சிவ  ்ாதக -ன�ததிரகன 8 - அதிபரபகன 2. 



உ 

தி�வ�ட்பயனன் பகன||  119 || 210 

 

உைத்�றிப்் 

  யத�ால, யயரா வா�ன சரயதி� ைகனதி�வ�ளாப� . 

ை�வாப வய�ன ்ா பிபா�யபினயபவராபிப  வ�பாதின வான

வவிபாபதனத�ராெதய்�னப�த�. 

43 || ��ைவச்சிஷய்யறிப்ப�றதறியார 

அ�ளா்வைவயால்அ�ர்�ய வநத  
்பா�ளாஆர்அறிவா்்வ�? 

்வாணட் டடர்�ைற 

அ�ளா்வைவயால  அ�ர் ்�ய்வநத  ்பா�ர ்வ�்ஆர்

அறிவார  

பத�ைத 

அ�ளா்வைவயால - ( பை்ததல, வாததல, அழிததல, மைறததல 

ளயமகனநாயபிைப�க) ரைபய�னநியானெசயத� ்ா�,  

அ�ர்்�ய்வநத  – (ராமட வகவததிபா �னதயைபனரைபத� ) 

அ�ளலனளயமகனெதாவிை�சனெசயப வயத,  

்பா�ர - ை�வகவதைத,  

்வ�்ஆர்அறிவார  - ( ் ைவ�கள சிிப பபயபி்) னரிப�லன

 வானபாரனஅபிபதனத பவர? ( வெபா�வ�கனஅபிபார.) 

உைத்�றிப் 

"்பா�ளா்வறியா” ளயாகன்ாட�ண�. 

 

44 || ப்�வமிலலாதார்அறியாைம்�்்வாதணர 

்பாசஇ�ண் சிநைதப்்பாறிஇலார்ாபாதமார் 

்மசஇதணடர்வாணார்மிவ 
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்வாணட் டடர்�ைற 

்பாச்இ�ண்  சிநைதப்்பாறி்இலார்ாபாதமார்்மச்

இதணடர்வாணார்மிவ 

 

பத�ைத 

்பாச - நிை�படபதாபிப உ�ப இய்ததி �னப�த�ைடபராய,  

இ�ண் சிநைத - யபவர�ததாலனரைப ப்்டட  அபிவ�ைப 

�ைடப,  

்பாறி இலார - தாபராபிப �ள�ைப்னெ்பா தார,  

ாபாதமார்்மச்இதணடர  - அபி�ரபராபிப அ�ைள�கன

அவவ�கனஅதிடகத�னநிடைமனை�வகவதைத�க,  

வாணார்மிவ - சிபி�னரபிபராடடார. 

உைத்�றிப் 

  தாப பணனப�ல�ா தானராத�ாடன் ைவரில�ா தாரன

சடை�ைவனஅபிபாெரய்�னப�த�.  

அ�கெபாணட ரப�தவகைவனபபிபராடடாதாரனஅ�ள�யன

இபடைபபாப அபணட தாபவகைவ�கனஉபரானெரய்�ன

ெசால�ார �னஅைர�க.  

( அவண் - சரவ வ�பா்பராப, ளலை�ப�ல�ாத.) 

 

45 || சவல�்�்்��வாச்வ�தலிய்ாநா்வர  ்

பாரைவஎ்் மா்வைள்�யபறறிப்ப��ததறவார் 

ாபாரைவஎ்்்வாணா்்வ� 

்வாணட் டடர்�ைற 

பாரைவ்எ்்  மா்வைள்�ய  பறறிப்ப��ததறவார்்வ�்

ாபாரைவ்எ்்்வாணார் 
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பத�ைத 

பாரைவ்எ்  - அவவவவ�பத�்ன்வ ப்்டட  வ��மைபள�யன

�ைபைப னெபாண�னவப வ��மைபைள்ன்�க்்� ்ா�,  

மா்வைள்�யபறறிப்ப��ததறவார  - ( ரப�த உ�வராபிப 

ை�வகவதைததன தி�வ�க ள�்்� ) ரப�தைரன நரனநியான

வச்்�ததினயடெபாக�தடபாக,  

்வ� - ் ைவக இல�ா தார,  

ாபாரைவ எ்் வாணார - அ�னஅ�கன ்ாரத�  னெபாணட  

ை�வகவகனளய்ைதனஅபிபார, 

உைத்�றிப்் 

  ்வ ப்்டட வ��மைபைள னெபாண�னவப  வ��மைபைள் 

்�க்்� ்ா�, அ�ளாப�னதாபாசாசபைப ெபாண�ன

் ைவ�கள யயராைவனயடெபாக�க. 

��வயன��பைடைவபா �னதயைபன�டபாப்ன ்ாரத� ன

ெபாணக�்்ாபாப�ய, �ரததிலனநியான்ார் ்ாரனஅவைபன��ன

பைடைவ னைவ�பெ�யானநிைப்்ாரயபி , அதடைகன

ரைபயதி�்்வயனரப�தெபயாக , அ�ன ்ாரைவெபயாகன

அபிபராடடாரபக.  

அ� ்ா�தனதி�வ�கனயசிசபப�லனரைபய�னநிடைக ்ா� , 

் ைவரில�ா தாரனஅவைபனரப�தபாப  அயபிதனதி�வ�ள�யன

 ்ாரைவெபபனஅபிபராடடார. 

ரப�தைரனயடெபாக�கனவவின எாவைவத்திைைவளார 55

56. 

அைவபாவப -  நய்ர, ப�சர, மா்சர, வாசவர, 

சாததிதர, ாயாவர, ஒளததி�. 

                      
56 த�ைக: த�ன+ கான= தாபதைத னெபா�த�்ன்ாசதைத னெப�்்� ; த�கான

ளய்தயனதிசப. 

“த�ப தனததனசிவதவகனதினக�ப தன ்ா்ன்ஞசரக| 

கபதாப வ� சஷதவாத த�கா  சத ப்�த�ப த||” - �்்�ர ்தக 
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இவடாகன நய்திடைசயாவ�னயசாசபரனசிவராப  நியான

சிிபைபதனதை�ெதாடமபி னபாலவைர�கனஅ�ட்ாரைவபாடன

்ாரத�னஅவமைடப யபவதைத னெப�ததல.  

ப�சதிடைசயாவ�னயசாசபரனதக�ைடபனைபைபசன

சிவெ்�ராமைடப தி� பரராப்ன்ாவ�த�னசிிபமைடப  

தை�ப�லனைவத�னஅவமைடப ராபார�தைத னெப�ததல.  

மா்ச திடைசயாவ�  பாபரார பததாலனயசாசபரன

சிிபமைடப ரபததிடன்�ர வசித�னயயர ்ாததைதனந� பிசன

சிவ ்ாததைதனஉணடா ைதல.  

சாததித்திடைச யாவ�  வதகனயபரகனயபிப  

இைபவப�ள�ப ்லபள�்கள உணைரபைளசன�� பின

வ�ள ைதல.  

வாசவ திடைசயாவ�னதி�னைவயெதததைத�கன்திெபா�ன

ரததிரமபைள�கனஅயதயத  ளதத� ைசப ராததிைரப ளா�ன

உ் தசிததல.  

ாயாவ திடைசயாவ�னயசாசபரனசிிபப�னஇ�தபததிடன

்�ர வசித�னயயராைவசனசிவத தா�ன சரததல.  

ஒளததி�்திடைசயாவ�  �ரத தா�னெசயப்்�கனனத�டைச . 

(�ளததிசன– �ரசக்யதராப�,  தாததிரகன- �ரக.)  

�ளததிசன த�டைச ைனஉசததில�ாதார ைனநபப  த�டைசன

�த�ிப த�டைசபகனெசயப்்�க . அைவன�ளததிச பா�னகட�ஞன

ெசயப்்�வப. ெதளத�னளயப  வடெராவின�ளததிசனளபதன

தட்வராயதனதிசயத�. 

�ளததிசனத�டைச, வி�யாவதி்ஞா்வதினளப இ�வைப்்�க. 

வி�யாவதியாவ�னைணடரணட�மப�டயன �ரகன�த�ிப  

பிசைபபளாடனெசயப்்�வ�. ஞா்வதினைணடரணட�மபைள�கன

பிசைபபைள�கனராபசராபசனெசயவ�.  

இதத�டைசபகன சமயர, வ�ாச்ர, நிரவாண்ம் 

்வைப்்�க. சமய திடைச - சசைப ைக, வ�ாச்திடைச - 
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பிசைப ைகன பாபததிடைக , நிரவாண திடைச - தாபததிடைகன

உசபப.  

 நாயன�த�ிப  பாரபமபள�பாலனத�டைசப� ைசப  

அ�டடாபமபைளசனெசயப  இப�ாதார ைனஅவவமடடாபமபகன

யைதிபாடன�ததிெசய� �வி ப்்�க. அ�னநிரபப்ச ்ம்பபடர. 

 ரடபவரப� ைசனெசயப்்�கனனத�டைசனசப்சர.  

நிரவாண திடைசனெ்ா வாரப�கன அபத�ததின�த�ிப  

 ்ாபமபைளனவ��கப வா� ைசனெசயப்்�வ�ன ாலாவதரமிண�. 

ரடபவரப� ைசனெசயப்்�வ�னசிவதரமிண�.  

சிவதரரிப�னெ்ா வா�கனஉட பன�ததினஅைட வாரன

சததிாயா்நிரவாணதைத�ர ,  தபாயதததிலன�ததினஅைட வாரன

அசததிாயா்நிரவாணதைத�ரனெ்ாவர. 

 

46 || ��்சாததித்திடைச்�்இயறியைமயாதவர  

எம்�எய? எவ�்�்எைவ்த��ர? அவவ  

தம்�அவை்்ாவண்த்தவ�ர 

்வாணட் டடர்�ைற 

எம்�்எய ? எவ�்�்்எைவ்்த��ர ? அவ்அத்தம்�்

அவை்்ாவண்த்தவ�ர 

பத�ைத 

எம்�்எய ? - (ை�வ�பால) ளர ைனளயப  ்பய 

(ளயான படடால),  

எவ�்�்எைவ்்த��ர ? - ளவம ைனதாப்டனெ்ா�கபகன

உகள்கனெதச� ரா,  

அவ்அத்தம்�்அவை்்ாவண்் -  அய்டனெ்ா�கபகனதர ைன

அவைப னை�வாப  வணகனநிடப�ால,  

தவ�ர் - ( ை�வ�யன தைவைபனந�ன�பரவாயனயத�ால  "ளர ெபய" 

ளயமகனன பகவ�ைப ) வ��வாபாப. 
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உைத்�றிப்் 

  தாபாசாசபய இல�ாரலனபடைக ்ா�னதாப  ்லபள�யன

ெ்ா�கனராா்ாடாபதன தாயாக, அல��ன தாயபாரலனநிடைக. 

யத�ாலனநர ைனதாபாசாசபயன வணடாெரயான

ெசால�ி ெபாண�ன்லபைள னபடைக ்ா� , அைவனநர ைன

வ�ளமபாைரப�பா �னஅவயனஇயபினபைரபாதவெபயானநா ரன

உபரதத பதாப  ந�க. இைதனஉபரத�தடபாப , "அவவத்

தம்வவை்்ாவண்” ளயபார.  

தாப ்�ல�ாதைவனயசாசபப�யபி�மனபடப்்ட�ாக . 

தாபன்்பரசசினயசாசபைபனப�யபிபைரபாத� . "ஆசா்� 

ளால�்ாசரஞா்ர்வநதிடர , மற்றாயறா�ர்வாதாதா�ர " 

ளயபாரன்�ப�க. 
 

47 || நய்்திடைச் 

வ�்ரந�லர ாமவ��ர்்மசபபாவவ்�ய்மம�ர்் 

வ்்�ல்இ�ராபாவ�்இவயவண 

்வாணட் டடர்�ைற 

வ�்ர ந�லர்ாமவ��ர் (மமளா�) பாவவ்�ய்மம�ர  வ்்�ல 

இ�ர்ாபாவ�்இவய்வண  

பத�ைத 

வ�்ர - ( ��வயனவ�ஷகனத�ணட்ெ்டபாலனஅயத ) வ�டராப�,  

ந�லர்ாமவ��ர்(மமளா�) - பீசன ந ர வய�னநிட்�மகனந�மபா�,  

பாவவ்�ய்மம�ர - பீசபாபதனதயைப்ன்ாவ� ைகனராயதிசபபாலன

ந�மைக,  

வ்்�ல – இயத�ைபைரன ்ா� , ( தி�வ�ளாப�ன ந ரனநியாகன

ர�மபைள்ன ்ா பா� , தாயனஅதிிகததடைன��னை�வகைவ ன

ெபாண�ன்ாரைவபா்கன்ாவைபபா்கனயபவதைதனந� ைக ),  
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இ�ர்ாபாவ�்இவய்வண  - ர�தைதனந� ைவ�னை�வ�மைடப  

பண. 

உைத்�றிப் 

  நபப த�டைசப� �னை�னசிிபமைடப  ச�ரகன�தவைத�கன

்ாரத�னஅவைபசனசிவெசா்்ராப்ன்ாவ�்்ய, 

வச�யா்�56

57 - ஆதி்பளதிவ ந�லர, ஆதிைதவ�வ ந�லர, 

ஆததியாயமிவ ந�லரனளப ்யானவைப்்�க.  

அவடாக, உ�பததிடனபாப்்�மன வச� - ்ஆதி்பௗதிவ  

ந�லர. அதடைனஅதிெதயவராயனராயதிசபயனஅ� ்ா�  ைவத�தன

திபாபகனெசய�னபப� ப்்�கன மநதிதர -  ஆதிைதவ�வ ந�லர. 

அயத ரயதிரததிப�டராப நியானராயதிசபம ை்ன்பய  

ெபா�்்தாபிப சிவசததி - ஆததியாயமிவ ந�லர.  

இவடாகனயதிெ்ளதிப  நை�தைத ெபாண�னவ�ஷதைததன

த�ரததலனஇப�ா� . ராயதிசபயன ஆதிைதவ�வமாவிய ந�ல 

மநதிததைதன�வெவா�னநா�கனஉசசசத�வயத  ்வ பததிபா �ன

அயத ரயதிர்் ரனதாபாப்ன்ாவைபெசய�னதயபபிைவனஅதயன

வச்்�ததினநிடபலனந�லபாவை் ளப்்�க.  

அவயனஅயத்ன்ாவைபபாயனநியானஅகனரயதிர பணெபாண�ன

்ார ப, அயத்ன்ாரைவபாப�னரயதிரததிடன்தியத  சததிப�பாலன

வ�ஷதைததனத�ர ைக. 

அ� ்ா�, யசாசபயன பெசாடசத ்சபப்பய�றசிய�்ா�ர , 

தயைபசனசிவராப்ன்ாவ�த�தனதயைபசனசிவவச்ன

்�ததிபதபா்க, அவமைடப ்ாரைவப��ி� ைகனரயதிர  

சததிப�பாலனசிிபப�்கள வ�ஷராபிப யபவவ�ினதைட்்�க. 

யதிெ்ளதிப நை�ததாலனவ�ஷமனெபடாரலனநை�  ்ாவைபன

ெசய�கனராயதிசபமைடப  ்ாரைவப�பாலனஅ�னெப�வ� ்ா� , 

ளயாகனகடநிட்தாபிப  தி�வ�ளாலனர�ராப�னஇாதிப�லன

ந� ப்்டாரல, அதனதி�வ�ைளதனதாபாப்்ாவ�த�ன

                      
57 திராவ�டரா்ாகபததி்கள ப�ட்ாவைப்்கனளதத்்டட� , 
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அததி�வ�ளாலனஅதிடக ப்்டட  ை�வ�ப�ன்ாரைவப�பாலன

ந�மைக.  

"எவயவண” ளப�கன்ாடக. 

 

 

48 || �வைவ்ஆயமா்வ�்�ர்அ�ர்சச�ர்�ைற 
 

அவலத�அ�ர்அ�ைள்ஆ்�ர்வ�ை்நி்�ர் 

சவலர்�வந�்அ��ர்தாய 

்வாணட் டடர்�ைற 

அவலத�்அ�ர்அ�ைள்ஆ்�ர வ�ை்்நி்�ர சவலர்�்தாய்

வந�்அ��ர  

பத�ைத 

அவலத�்அ�ர்அ�ைள்ஆ்�ர  - வ�ஞதாபாப�சட 

் ைவ�ைடபா� ைசனசிவெ்�ராயனஅவரபள�னஅபிவ� �னநியான

அ�கெசய�னர�தைதனந� ைவர,  

வ�ை்்நி்�ர  - ்�ரளபாப�சடன் ைவர ைனஅவரபைள் ்ா�  

�யப�ை�பாயனநியா ( யபவத தா� ) பரரதைத�கனந� ைவர,  

சவலர்�்தாய்வந�்அ��ர  - சப�சடன் ைவ� ை ன

ை�வகவாயனவய�ன�கர�மபைள�கனந� பிப��வர. 

உைத்�றிப் 

  ‘அவலர’ - பை�னந�மபிப யயரா.  

வ�ெஞா்ாவல�ாலனர�ராப�ன� ைரசததி பா�ன

நிடப�ால, தி�வ�கனஅவ� ைகன அறிவாவ நியற்உணரதத  

அகர�கனந�மைக.  

ப�தளயாவல�ால�ரள ��ர� சததிபாப�,னதி�வ�கன

 நரநியான நய்ர்ப�சர்வாசவமாவிய  திடைசவைளசனெசயப  

ந�மைக.  
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சவல��ரள ��தரன ர�சததிபாப�னஞா்�ற்ாபாதை்்

ய�்ா�ர, அ�பவ சாடசிய�்ா�ரன்�வைப்்ட  உபரதத, 

ந�மைக.  

யத�ாலனதி�வ�ளாப� ,னசப�� ை னை�ைவன

யதாரராப ெபாண�னத�டைசனெசய�க . இ�ன ஆதாததிடைச 

ளப்்�க.  

 நராபசனெசயப்்�கனனத�டைசனநிதாதாத்ம்பன்�க.  

�கர�மப�கனஆணவ�ர்ஆவாமிய�ர -னதாபததிபா �, 

�ள��யனஇ�க ்ா�  ந� ப்்�க. செசிதர - னத�டைச ன

பிசைபப�பா �னந� ப்்�க . ப�தாதபதர - ளஞசிப��யதாலன

அ�்வததிபா �னத��க.  

யபவ பயர ர�மபகனந�மைதலனபாரபராப்ன்�பவ�ன

அாத�ால, மாயாமலரனத��க. 

 

49 || சிவ்ப�மாா்்��வாதல்ாவணடர  ்

ஆரஅறிவார?்எலலார்அவயற ்நறிஅ��ர் 

ாபதறிவாய்வாதாத ப�ய 

்வாணட் டடர்�ைற 

எலலார்அவயற ்நறி்அ��ர ாபதறிவாய்வாதாத ப�ய 

ஆர்அறிவார 

பத�ைத 

எலலார்அவயற - ரயதிர �தலனபை�னகபாபிப அத�வா பைள ன

படயத, 

்நறி்அ��ர - வ �ட�னெநபிைபனெவள�்்�ததிப��க,  

ாபதறிவாய்வாதாத  ப�ய57

58 -  ்ரபிவ�பராபிப சிவெ்�ரா பன

ை�்ரததமெபாண�னவாராவ�டடால,  

                      
58 னவாராதன்�யன– ்�யனவ�ைதிப�டானவ�ைபெபசசகனன
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ஆதறிவார - ( அவவ �ட�னெநபிைப  ) அபிப வல�வரனபார ? 

(��வ�ரி�ர). 

உைத்�றிப் 

  �்்ததாானதத�வமபைள�கனஅைவனசாரயத  ரடைபப 

அத�வா பைள�மனபடய தன�ததிபைடப   வண�ராத�ால, 

அைவபைள னபடயத  ��வ ரனயயராைவ�மனபட பசன

ெசயவாரயபினஅைவப� ைட்டடவரபகனெசயபராடடாரபக. 

அத�வா ப� னைட்டடவரபளாபிப  ெதயவமபைள�கன

ரப�தரபைள�கன�ததிபைடப  வணகனவவி்�பிபவரபகனஉ்நிடத  

வா பிய்க, ை�டைப ெபாண�னவவிபாட�வ� ைகனை�டம ைசன

சரராவர. "வாணபவய்சிவா்யா்ால்அவ்�்வய்்்சசைவ்

மாணபறர, அதயறய்பாதர்மறந�்்சயற வ்ளலலார் வ ிண்

்சயல; இைறவய்்சாய்  வ�தியறர;்வ��ப்பாய்றிலலாய்

�ண்்ய்ாவண்ல்்சச�ர்�சை்  ்�ந�்்வாராள " 

ளயமஞனசிவதாபசிததிதனதி�வ��ததததிடனகபிப�மனபாணப. 

 

50 || இ��ம�  

ஞா்ர்இவயஒழிய்நணண�ய�டர்நறவலஅ்ல  

பா�்ஒழியப்ப�ய 

்வாணட் டடர்�ைற 

பா�்ஒழிய  நறவல்அ்ல்ப�ய  இவய்ஒழிய  ஞா்ர்

நணண�ய�டர  

பத�ைத 

பா�்ஒழிய - �சப �ள�னஇல�ாரல,  

நறவல்அ்ல்ப�ய  - �சபபாயத னபல�ிலனஅ பிப�ன

 தாயாராப�ய,  

இவய்ஒழிய - அ�டை�வ�யபி,  
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ஞா்ர்நணண�ய�டர  - (யயராவ�ல) தாபயன தாயாகன

(�சபெபாள�னஇல�ாரலன�சபபாயத னபல�ிலனஅ பிப�ன

 தாயபாெதய்�னள்்க்ன்�ரசிததராப  உணைரபாை ரா, 

அ்்க பனை�னஇல�ாரலனயயராவ�லனதத�வதாபகன தாயப  

ெதய்�கனரா ப �கபாத உணைரபாகனளயப்க). 

உைத்�றிப் 

  �சப பிரபகன்ட டன�சபபாயத னபல�ிலனஅ பிப�ன

�ணடாவ� ்ா�, ை�வ�கனெ்ட பனசிிபப�லனதாப�ணடாைக.  

 �சபபாயத பலை�சன�சப  �ள� ைன ந ரன்�க ைக ்ா� , 

அயத னபல�ாப�ன்ரய�னவ�மனபிரபமபைளனன�சடத�சன சரத�ன

அ பிப�ைபனஉணடா ைக.  

அ் ்ா�னஇ�ைவாப  ெந�்ப்ன்�க ப ககபபவாயன

அ பலை�சனசாரய�னநிடைகன்ஞ�ன�த�ிப  ெ்ா�கபள�லன

ெந�்ப்ன்டாக, அைத ெபாண�னத�ன்ட�கனவவ ப�ண�. 

அ� பெபாள�னஇலை�பாப�யன�சபபாயத னபல�ிலனஅ பிப�ன

 தாயபா�. அ� ்ா�சனசிவெ்�ராப�னதி�வ�கனவகவாபிப ை�ன

இலை�பாப�யனயயராவ�லனதாபயன தாயபாெதய்�னப�த�. 

�சபயன சிவத�்�ர, �சபப�ன�ள�ன ��வ�வாச்வ�ந்

தி�வ��்�ர, �சபபாயத பலன ப்�வ�ரள ஆயமா�்�ர, 

அ பிப�னஞா்த�்�ரனஉவைரபாப�ப.  

பா� – �சபய. அதயனபிரபத� ைனயைெ்பர.  

ஒழிய – இல�ாரல. இவ்்ாழிய - இ ை�னஇல�ார �.  

ப�ய – உணடாைராபால. படதல்-னஉணடாதல.  

இசெசய�கன “்பாசத்தற�றிபபண� ”னஅைரயத� . அஃதாவ�ன

��னெ்ா�ைள்னெ்ாயபா ைதடைனரடெபா�னெ்ாய்ெ்ா�ைளன

பட்�தத�ாக. இதைபனவட்�ாரன “மிததியாததியவசிதி" 

அ�மபாரெரய்ர. 
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ஆறார்அதிவாதர – அறி�்நறி 

அ���வாபிப ை�வ�ப�டகனஉணைர்னெ்ா�ைளனஉப�கன

�ைபைர 

51 || இ�வ�ை்்ஒப்ர்சததி்நிபாத�ர  ்

நிடர இ�வ�ை்வர ாநரஆவ ாநரஆதல  

 டர இைறசததி ்வாளல 

்வாணட் டடர்�ைற 

நிடர இ�வ�ை்வர, ாநர ஆதல ாநர ஆவ இைற சததி ்வாளல்

 டர 

பத�ைத 

நிடர இ�வ�ை்வர - வளரய�னவ�வபவாபிப  வ�ைபபகன

இரண�க,  

ாநர ஆதல - (வ�� ப்்ட வணகப �ைபபாலன�தததயைரப  

ளயப ளணபக ( நரன- நிபர),  

ாநர ஆவ - (யயரா� ை) உணடாப ( நர்ட),  

இைற சததி ்வாளல  டர - சிவெ்�ராமைடப தி�வ�டன

சததின்தி�க. 

உைத்�றிப் 

   நலவ�ைப�க, த�வ�ைபைப்ன ்ா� வ , பரரெரப்்�கன

ர�ராத�ால, வ�ட்்ட வணகப தபாக58

59. இ�வ�ைபைப�கனவ�ட 

                      
59 ெ�ௗபிபரப� ை, �டகமகன்ார ப்னெ்ாயனரிபவ�ை�னஉபரயததான

இ�்்� ்ா�, த�வ�ைபப�்கனநலவ�ைப   ர�ாபதன தாயாக . யப�மகன

சயநிபாசி ை்னெ்ாயமகன��கன� ரனதயைரபவாயன தாயாவ�ன ்ா� , 

நலவ�ைப�கனத�வ�ைப�கன� ரனதயைரபவாயதன தாயாக . ெ�ளபிபரபகன

ெ்ாயைபன�டக்கன ர�ாப  ரதி்்� ்ா�, நலவ�ைபை்தனத�வ�ைபப�்கன

 ர�ாப ரதித�னநலவ�ைபைபசனெசயவ தனபடபாைக . 
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 வண�கனளயப  பததினஅவம ைனஉணடாைக ்ா�னசிவசததின

அவப�லன்தி�க,  

அ் ்ா�னஅவயனதாபதைதனஇசசி ப , தாபாசாசபரன

 தாயபிதனதிச்தாரததமபள�யனஉணைரைபனவ�ள ைவர . 

அவ�ணைரபகனஇவவதிபாரததிலனகப்்�பியபப.  

இைவபைளனவாசிததபித�ாலனநா�கனதாப�பளா வா ரான

ளயபால, நாகனஅைவபைளன��வாானஅபிபிய பாரயபின

அைவபைளன ந ரனஉபரராட டாக.  

 ந ரனஉபர வாராப�யனஅவ�ணைரபைளனஅ�சசத�்ன

ெ்ாயபாபிப உ�ப வாழைவனவ��த�னெரயபாபிப  தி�வகைப பன

ெ்ா�ளாப னெபாக வாக.  

அ்்கனநாகனெபாகளா�னஉ�ப  வ�ஷபமபள�லனஅரிழயதின

நிடப�ால, நாகனஇயதசனசததிபமபைளன ந ரனஉபரவ�லை�னளய்�ன

இப��னவ�ளமைக. 

 

இ�வ�ை்்ஒப், மலப�பாவர, சததிநிபாதர 

  யபவததியன�ைப்்�பாலனயயரா பகனத�வ�ைபபைளசன

ெசயபியபப. அதத�வ�ைபபைளனந� ைதடபாபசனசிவெ்�ராயன

யயரா ப� ைதன�ய்தைதனஊட�பியபார,  

அத�ய்கனஅம்வ� ப்்�க ்ா�ன ஆதிசததிய�ய்

ப�ாததவததி்ால வ�தைதனளயமகனதத�வராப�னயயராவ�லன

இபடைபபபி�ன��வாானவ�ளமபதன�ைபெசய�க.  

அ் ்ா�னயயரா� ைதனத�வ�ைபப�லனெவா்பகன

ப்நலவ�ை்ய�லனவ��்பகனஉணடாப , அ�ன்�நலவ�ைபைப�கன

ெசய�க.  

அ�னத�வ�ைபப�யன்பபாபிப  �ய்தைத�கனநலவ�ைபப�யன

்பபாபிப இய்தைத�கனஅம்வ� ப , நலவ�ைபப�லன்யரடமைன

்டாணடாபி, நலவ�ைபைப அதிபராபசனெசய�னஅதயன்பபாபிப  

இய்தைத னபா�த� ை னபா�கனஊடட்ெ்டானஅம்வ�த�வ�க.  
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இதபா �னயதரதாபகன ர்கனஅதிபராயனவ�ளமப ன

பட� ளனெரய்ெ்ா�ெளயப  அபி�க, அவ� ைதனெதாண�ன

ெசயத�ி �ன ்ராைச�கனஉணடாபியபப.  

அ் ்ா�னயயரானதய ப பமகன்�ப�ப�ரபைள பமகன

ெ்ா�ளாப னெபாகளா� . அவடைப னைபித�சனெசய�வயத  

்�நலவ�ைபைப�க59

60 ைபவ��பியப�. இயத நிை� 

ப்வ�ை்்யாப்னளப்்�கன 

இபப்வ�ை்்யாப் - யயராவ�யனஇய் �ய் �பரசசிபாலன

அதயனயபவவ�ினைைபப உணடாைகனநிை�,  

ஆணவர்வலி்வடதல -்மலப�பாவரனளப்்�க.  

இ�கனைைபப ைைபப  �ள�னஏபிஏபினவ�வ� ்ா� , ர�கன

வ�ிெபடசனசிவசததினயயராவ�லன்திய�னசிவத தா�ன சரதடபாப  

அைதசனெச்த�பியப�.  

இவவாானசிவசததினயயராவ�லன்திதலன சததிநிபாதர60

61 

ளப்்�க.  

்�வ�ைபெபா்்�லனவ�கனசததிநி்ாதகன மநதததர61

62 

ளப்்�க. ��வம ைசனசததிநி்ாதததியன்�யனை�னசரபத�ைக  

ெசய�னச�யா்மார்வததிலனஅவைபனவ��வர. 

 

அவயனஅயதசன ச�யாமார்வததில, மநததத சததிநிபாதததி�ரள62

63 

்�வைபசனசததிநி்ாதமப� ைகனஏட் , ச�ையய�ல்ச�ைய , 

ச�ையய�ல்வி�ையன�த�ிப ரார பமபைள அ�சச்்ய.  

                      
60 யயரான்�நலவ�ைபைப னைபவ�டடா்கன்�ப�ப�ரப� ைனஇதகன

ெசயதை� னைபவ�டா� . அைதசனசிவ  வ�ைபபாப னப�திசனெசய�க , சிவ்�ராயன

உப�ரபகனபாவடபி்கனளலை�ப�ல�ாத  இர பக உைடபவராத�ால , 

அவடபிடைசன சைவெசயதலனசிவன சைவப�யனஇயபிபைரபாத  அமபராபியப�. 

்�ப�ப�ரப� ைசன சைவனெசயதலனஇ�நிை�பள�்கனஉகளதாக 
61 ்ாதக - வ�ததலன்கதல, நி்ாதக - நயபாப்ன்கதல, அைடதல 
62 ரயததரக – ரிப�கனரயதக. 
63 ரயததர சததிநி்ாதராப� ரயததரததில ரயததாக, ரயததரததில ரயதக,  

ரயததரததில த�வ�ரக, ரயததரததில த�வ�ரதரக ளப நாயை வைப்்�க, இ்்கச 
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அயத ரார பமபள�லனெசய�கனசிவபணப�பததிபா �ன

ர�ராப�ன�யைபப�்கனஅதிபகன்ச்ாப்்ட , யயரானவ� சட  

த�ைகனெ்டா னவி�யாமார்வதைதனஅ�டக ைக.  

அயதசனசிவபணப�பததாலனர�கனரிப�கன்ச்ாப்்ட  யயரான

ாயாவமார்வதைதனஅைட�க.  

 பாபரார பகன�கப , ர�கனநயபாப  வ�ிெபட�சன

சிவவ�ை்்ஒப்ரனஉணடாைக;  

அ் ்ா�னை�னதசசபராபினயயரா� ைன நிரவாண்திைை  

ெசய�ன ஞா்பாதததிலன சர்்ர . யயரானதாபரார பததியன

அதி�யபத நிை�ைபசன சரய�னர�கனந�மப்ெ்டாசன

சிவசா�சசியதைத்னெ்ாக. 

மலப�பாவ�ர்சததிநிபாத�ர ன� ரபா�ததிலனஉணடாவப . 

சததிநி்ாதகன்�வைப்்�தலன ்ா� வனஅத பா�னநிபதகன

ர�்ச்ாப�கன்�வைபபாக.  

இைவப�ரண�கன்வைபனயயரா� ைகனஉகளப . 

வ�ெஞா்ாவலர்� ன வரமர்இலைலயாதலால னஅவரப� ைன

இ�வ�ை்்ஒபப�லைல.  

 

52 || ஆற்்பா�ரவர்அநாதி் 

ஏவயஅாநவய இ�ரவ�மர மாைய இதணட 

ஆவஇைவ ஆற ஆதிஇல 

்வாணட் டடர்�ைற 

ஏவய, அாநவய, இ�ர, வ�மர, மாைய, இதணட்ஆ வ இைவ 

ஆற ஆதி இல 

பத�ைத 

ஏவய - ��வராபிப பட��க,  

                                                                  
சததிநி்ாதக ்திபாா வைப்்�க. இவடாக �வெவாயாக ்ல வா 

வைப்்�க. 
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அாநவய - அளவ�ல�ாதபவாபிப யயரா ப�க,  

இ�ர - யபவர��க,  

வ�மர - பரரர��க,  

மாைய இதணட - �ததகனஅ�ததெரயமகனஇ�வைபனராைப  

ப�ராபிப,  

ஆவ இைவ ஆற ஆதி இல - இயத யாெ்ா�கப�கனஅநாதிபாப 

ெ்ா�கபக. 

 

53 || ஆற்்பா�ரவ�்�ர்உரள்்தா்ர  ்

்சசவா�ர ்சசவ�ை்�ர ாசரபய�ர ாசரபபவ�ர  

உசவாயஉளய எயற உணர 

்வாணட் டடர்�ைற 

்சசவா�ர, ்சசவ�ை்�ர, ாசரபய�ர, ாசரபபவ�ர,  

உசவாய உளய எயற உணர 

பத�ைத 

்சசவா�ர - ப�ரமபைளசனெசய�கனப�டமக,  

்சசவ�ை்�ர - ெசயப்்�கனநலவ�ைபனத�வ�ைபப�க,  

ாசரபய�ர -அவடபியன்பபாபிப இய் �ய்மப�க,  

ாசரபபவ�ர - அவடைபனஅம்வ� ப்்ணககனபட��ைடப  

தி�வ��கனயபிப இயத நாயைப�க,  

உசவாய உளய எயற உணர - (தயைப) க டடாதடபாப்ன

ெ்ா�ய�்வயனயயரானளயானஅபிவாபாப. 

உைத்�றிப் 

   இயநாயைனெ்ா�கப�கனயயராைவனர�ததிப�யாகனந� பின

அைதனக டடாவப ளய்�னப�த�. 

வ�ை்னளயபதபாலனவரம�ர, பய்்யறத்ாலனதமனபரப 

பவப  ்ாபமப� ைன�தடபாரபராபிப  மாைய�ர, உசவாய 
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ளயபதபாலனஉயபாரலனத� ைகன ஆணவ�ர, ாசரபபவய 

ளயபதபாலன வ்��ர, உளயனளயபதபாலன ஆயமா�ர 

ப�த்்டடப.  

யயரா� ைகனரடைபப ெ்ா�கப� ை�கள சக்யததைதசன

சிிபயனஅபி�க ்ா� , �ய்தைதனவ�ைள்்தாபிப  

யபவததிப�யாகனவ��தை�பைடப  வ��க்� னபட� ள பன

்டாவாய யத�ாலனஅவடபியனெதாடரபனஅவம ைன

வ�ள ப்்டட�. 

 

54 || வ்�ர்ஆயமா�்�்உய�தாச்நிறறல 

ஊயஉய�தால வாாரஒ�ைமதாத ஊ்்ாட உய�ர  

தாயஉணராவாட ஒயறார ததர 

்வாணட் டடர்�ைற 

ஊ்்ாட உய�ர உணராவாட ஒயறார ததர ஊய உய�தால 

வாார ஒ�ைமத� 

பத�ைத 

ஊ்்ாட உய�ர - உடகெ்ா�ன சரயத யயரா,  

உணராவாட ஒயறார ததர - தாபத தா�னககன�யா்ட�ன

நிடைகனதயைர,  

ஊய உய�தால வாார ஒ�ைமத� - உடக்ாப�னஉப� ரா�னககன

வாதகன�டாைரைப்ன ்ாலவ�. 

உைத்�றிப் 

   உப�சலை�பாப�யனஉடகபனஇபமபராடடா�னபிட்்�ன ்ா� ன

பட�கனஇலை�பாப�யனயயரான�யாகனெசயப ராடடா�.  

 உடக ்ா�னயயரான வபப  நிட்� ்ா� யயரா வா�ன

பட�கன வபப நிட்ர.  
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55 || வ்�ர்உய��்�்உய�தாச்நியற்ந்த�ர்

�ைறைம 

தய்�ற�ர பய்�ற�ர தா்ாரவலதயைம த�ர  

்பாய்�றராபால மய்�றர இப� 

்வாணட் டடர்�ைற 

பல நிற�ர வல தா்ார தயைம தய்�ற�ர த�ர 

்பாய்�றர ாபால மய நிறர இப � 

பத�ைத 

பல நிற�ர - (்ள�ம பா�ன சரயத  ெ்ா�கபள�ய) ்�வைபபாப 

நிபமபைள�க,  

வல தா்ார தயைம - ்ள�மபிமைடப இபல்ாப நிபதைத�க,  

தய்�ற�ர - தயமைடப ்�ரபாசதைத�க,  

த�ர - த�வதாபிப, 

்பாய்�றர ாபால - ெ்ா�ிவாபிப �சபபிரபக ்ா�,  

மய நிறர - (ர�மபைளன�திரவ� ைகனதி ராதாபசததிப�யன

்�ரபாசதைத�கனர�மபகனந�மபிப்�யபனயயராைவனவ�ள ைகன

சிடசததி்ன்�ரபாசதைத� யனதய�னஇவடா ப்்ாலனதயமைடப  

்�ரபாசத தா�னநிட்�ராப ) பட��ைடப தி�வ�ளாபிப 

 சாதிைபனஉைடப�,  

இப � - இயத்னனரிபாப�. 

உைத்�றிப் 

   தய்�ற்மயப�ன�சப்்�ரபாசக. 

்ள�மபாப�ன�சபமைடப  பிரபகன்�த�ால , தய பா�ன

 சரயத ெ்ா�கபள�யனநிபதைத னபாட�வ� ்ா� , யயராவாப�ன

திாதாதா் சததின்தித�ிபாலனதய பா�கள  ர�மபள�யன

தயைரைப னபாட�கன 
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்ள�மைனெ்ா�கபள�யனசாரபனந�மபிப்�யனதாபாயசன�சப்ன

்�ரபாசத தா�ன தாயாவ� ்ா�  யயராவாப�னர�மபள�யன

ந�மபிப்�யனசிறசததிப்ப�தவாசரனெ்டானநிடைக.  

�சபபிரபகன்ள�மைப�கனஅைதசனசாரயத  ெ்ா�கபைள�கன

வ�ள ைவ தா�னஅவடபிடைனெவள� ப�கனவ�ள ைவ� ்ா�சன

சிவபப�தவாசமா்�னயயராைவ�கனஅைதசனசாரயதைவபைள�கன

வ�ள ைவ தா�னஅவடைப னபடய�கன்�ரபாசி ைக.  

பட�கனயயராைவ்னபநத நிைலய��ர்�ததி்நிைலய��ர 

இரடசித�னஅைத�கனபடய�னநிட்ெரய்�னப�த�. 

 

56 || ்மசப்பா�ைள்்வாணபதற�்ஞா்ர்ாவணடர  ்

வணடஒலைல வாஅர்நறி வணஉய�ர நாபபணஒள�  

உணடஇலைல அலலா� ஒள�  

்வாணட் டடர்�ைற 

வண உய�ர நாபபண உணட, ஒலைல வாஅர ்நறி, ஒள� உய�ர 

நாபபண உணட, வணட, ஒலைல வாஅர ்நறி, ஒள� அலலா� 

இலைல  

பத�ைத 

வண உய�ர நாபபண உணட - (�ள�ைப�ைடப) பணபாப� 

(ெ்ா�� ைக) யயரா� ைக63

64 ந� வனஉகள� (அ�),  

பண� - (��னெ்ா�ைள) உடா்ன்ாரத�,  

ஒலைல வாஅர ்நறி - அைதனவ�ைரவ�லனஉப�தடைன

வவிபாபியப�. (அ� ்ா�),  

ஒள� உய�ர நாபபண உணட - தாப �ள�பாப�னஉப�� ைக  

(ெரய்ெ்ா�� ைக) ந�வ�லனஉகள� (அ�),  

                      
64 ந� வனஉகள� - பாப்்�கனெ்ா�டைகனபாககனயயரா� ைகனஇைடநியான

உதவ�னெசய�மனப�வ�பாயனஉகள�னளயப்க , 
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வணட - ெரய்ெ்ா�ைள னபண�,  

ஒலைல வாஅர ்நறி - அைதனவ�ைரவ�லனஉப�தடைனவவிபாக, 

ஒள� அலலா� இலைல - தி�வ�ளாபிப தாப�ள�ன

இலை�பாப�யனெரய்ெ்ா�ைள னபாகத�ிலை�பாக, 

 

உைத்�றிப் 

   உ�ப்னெ்ா�கபைள னபாகதடை்னபப பணன

இயபிபைரபாத� ்ா�, ெரய்ெ்ா�ைள னபாகதடைதன

தி�வ�ளாபிப பணனஇயபிபைரபாத�. 

நாகன��னவ�ஷபதைதனஅவதாப� ைக ்ா�ன்�ப  

ெ்ா�கபைள னபணபாப�கனநாகனஉபரார�ி� பிய பாக.  

யத�ாலன ்பா�ரவைள்உண�தற�்்வாடசிாயாட்

அவதா்�ரன வண�க . இவ�ணைரைபனவடபாத�தடை  

(உடா்்ாரத�னளயமகனெ்ா�க்ட) " வணட “ ளயபார. 

 

57 || ஆயமா்தய்்சயைலச்சிவய்்சயலாவ்்

வ�தாவணடர் 

்ய்சயலிய ஓடர ்லய்சயலாபால நிய்சயைல  
மய ்சயலதாவ மதி 

்வாணட் டடர்�ைற 

்ய்சயலிய ஒடர ்லய ்சயலாபால நிய ்சயைல மய 

்சயல ஆவ மதி 

  

பத�ைத 

்ய்சயலிய ஒடர ்லய ்சயலாபால - இவிவாப 

ெசயைபபள� �னெசல்கனஇயதிசபமபள�யனெசயைபபைளன

உயமைடப ெசயைபபளாப ந�னப�திப� ்ா�,  
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நிய ்சயைல - உயமைடப ெசபை�,  

மய ்சயல ஆவ மதி – பட��ைடப பிசபாசததிப�யனவவி பன

நட்்தாப ளணப� ெபாக. 

உைத்�றிப் 

   �ய பன நி்இநதி�ய வைள்ஏவ , அைவனெதாவிலபைளசன

ெசயதப. அதெதாவிலப� ைனந�னபாரபபாய  இ�யதைரபாலன

அவடைபனஉய�ை்ய ்சயலவளாவ ரதிததாய.  

இ் ்ா�ன சிவசததி்உயை்்ஏவ , ந�னெதாவிலபைளசன

ெசயபியபாய யத�ால, உயமைடப ெசபை�சன சிவசததிய�ய்

்சயலாவ்னப��. 

யயரான��ெசபை�தன தய்்சயலாவ  நிைபத�சனெசயதாலன

அதி �னஅபயைதனரரைதனநிபழவதால , அ� ஆவாமிய வரமமா�ர. 

சிவய்்சயலாவ  நிைபததாலனயபவ  சக்யதக இல�ாைரபாலன

அ�னஆவாமிய வரமமாவா�.  

"அதய பண�ய�ல நியறி்�ர அவ�ர �றறர' 

ளயப�ள�பாரனஅ�பயதின தவர. 

"்சயல” ளய்�ன்ைதி்னெ்ா�கனவ�ைதிெ்டாச  “்சயல�” 

ளப நியப�. 

 

58 || ஞா்தைத்்வாஅர்�ைறைம 

ஓதாாத ஒயைற�ர உறறஉய்ாாத நி�நதிப  

பாதாாத பாரதததை்ப பார 

 

்வாணட் டடர்�ைற 

ஒயைற�ர ஓதாாத உறற உய்ாாத நி �நதிப பாதாாத 

பாரதததை்ப பார  
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பத�ைத 

ஒயைற�ர ஓதாாத - தாபகனள்்கப�� ைக , ளவவாானவ�கன

ளயானந�னயராபா த,  

உறற உய்ாாத - (உ�ப்னெ்ா�கபைள னைபித�னநிைப்்�ன

 ்ா� ) அைத்ன்டபிசனசட பமகனநிைபபா த,  

நி �நதிப பாதாாத – அ�னவ��யனந�னஅைததனெதள�ய�ெபாகள  

�படசினெசயபா த 

பாரதததை்ப பார - தாபராப�னஉப ைதன தாயாகனஅ ் ்ா�ன

அைத னபாண்ாபாப. (்ாரதத + அதைப = தசசப்்டட அதைப) 

உைத்�றிப் 

   ��னெ்ா�ைளனஅபி�மபாலனஅைதன ஆதாசதல்ாயாசிததல்

்தள�தலனளப  ்யான்கபகனஉளவாத�ால  "ஒதாாத உய்ாாத 

பாதாாத" ளயபார, 

உகளததிபாலனதாபகனபாப்்டா�  யத�ிய,னஅைதன

அபிதடைனஉகளததிபாலன�படசினெசயதலனவ �ண.  

உகளக அைசபாதி�யதாலனதாபகனவ�க , யத�ிய 

"ஒயறெ ்சசயாாத” ளயபார.  

தாபதைத னபாண்�னதாப  சததிப�பால யத�ால 

"பாரதததை்பபார" ளயானகபிபார.  

இ ப�த�்்டபி பனஅ�பபிசநாத �வாரிபக64

65 *"்ரமா இ� 

்சாலலற எயற�ாம" ளயாக65

66 “தட ாவார ம்தைத - - 

ாவா்�ர வந� தாா் உம்� ்வள�பபடாம" ளயாக, 

தா�ராப �வாரிபக "சிநைதையனஅ்்விாய ்ரமா இ�்வியற 

திறம��" ளயாகனகபிபர.  

ந�னதிபாப  நிை�ப�லனரபதைதனஉக�பரா பின��வவி்  

்�ததின��ன்டாரியபினஇ�்்ாபாப�ய , தி�வ�கனதாபாப வன

உயைப்ன்டாகனளய்�னப�த�. 

                      
65 பயதரமனதி ெசய�க. 12 
66 பயதர�மபாரக ெசய�க 16 
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59 || ஞா்தைத்அைண�ர்�ைறைம் 

வள�ாய மி�்ல்ா் வ�தி ஞா்  

ஒள�ாய ஒள�யா ஒள� 

்வாணட் டடர்�ைற 

வள�ாய மி� ்லய ஆ(வ) வ�தி ஞா் ஒள�ாய ஒள� ஆ(வ) ஒள�  

பத�ைத 

வள�ாய மி� ்லய ஆ(வ) வ�தி - (தாபதைத்னெ்டப்�யன

உணடாைக)  ்ராபயததைத பனந�ன�ப�கனெ்ா�ளாப னெபாண�,  

ஞா் ஒள�ாய - தாபராபிப ்�ரபாசதைத ப,  

ஒள� ஆ(வ) - அபினப�வ�பாப னெபாண�,  

ஒள� - (அயத இய்த�கன்ழபினஉ�ப  வ�டபமபகனஉயைப்ன

்டபாத்க) �ள�த�னநிட்ாபாப. 

உைத்�றிப் 

   தாபகனவயத்�யபனயயரா� ைன�படசினஅயத  தாபததாலன

வ�கனெ்�ரபிழசசிைபனஅம்வ�தத �பாக.  

அதயன்�யனஉ�ப  வ�ஷபமபள� �னப�த�்ன ்ாை ரான

ளயபால, தணப ��கனரைபய�னநிட்வம ைனெவள�ப�்கள  

ெ்ா�கபகன தாயபாைர ்ா� , தாபத�கன�தபினநிட்வம ைன

அைவன தாயபாவாக.  

அவடபாலனஇவயனபவர்்ட�கனராடனடாய. 

 

60 || ப�ற்பா�ைள்்வ�தாமல்ஞா்வசமாச்நிறறல 

வண்ப�ாய வணட வாணாைம வாணாைம  

்வாண்ப�ாய ்வாணட இ� 
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்வாணட் டடர்�ைற 

வண்ப�ாய வணட வாணாைம வாணாைம ்வாண்ப�ாய 

்வாணட இ� 

பத�ைத 

வண்ப�ாய வணட - தாபகனஉப ைனள்்கனெவள�்்டட தான

அ்்க பனந�னஅைத னபண�,  

வாணாைம வாணாைம - அபிபாைர ( = உ�ப வ�டப னப�த�) 

வய�ன தாயபாத்க ை,  

்வாண்ப�ாய ்வாண�� - அ�னஉயைபனஏடப்க பன

அதயவப்்ட�னஇ�்்ாபாப. 

உைத்�றிப் 

   இக்யானதி� ைப�கனயசிசபரனராபா பைபன நா பி ன

கபிபப.  

பாபாைரனஇரணடமகன�யப�னளதிரரைபதனெதாவிடெ்பர . 

்�யப�னளதிரரைபனவ�ைபெபசசக. 
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ஏழார்அதிவாதர –் உய�ர்வ�ள்வர 

அஃதாவ�னஅபி�ெநபிப�டனகபிப்கநியானயயரானயபவர�கன

ந�மப்னெ்டாதனதயெசப�ியபிதனதி�வ�கனவச்்�தல . இ�ன

யயர�ததி6667 ெபப�க்�க. 

61 || அ�ைள்அை்தற�்ஏ� 

�நிழல்ஆரதற� ஆ�ர்சாலலார ்தா�ரஇ�ாபால் 

தாயஅ�வாச நிற�ர்ததர 

்வாணட் டடர்�ைற 

� நிழல்ஆரதற� ஆ�ர்்சாலலார ்தா�ர்இ�ாபால (ஆ�ர) 

தாய்அ�வாச்நிற�ர்ததர் 

பத�ைத 

� நிழல்ஆரதற� - (ெவப��ிலனவ�யதிபவய) ைள�ரயத நிவை�சன

 சரதடை,  

ஆ�ர்்சாலலார  - அம பன ்ா  ளயான��வ�ஞனெசால�ன

 வண�வதிலை� (அவயனதா பனவ�ைரவாப �கசன ச�வாய),  

்தா�ர்இ�ாபால  (ஆ�ர) - ெ்ா�யதிப இயத �ைபைரன

 ்ா்க,  

தாய்அ�வாச்நிற�ர்ததர்- னர�மபள�யன�ய்மபளாலன

வ�யதி பாயனஅ�ைள னபணட�ட பனதாயனஅயத  அ� ளா�ன

 சரய�னநிடைகனதயைர, 

                      
67  ்ாப�பவயனதயைர  ெபட�்னெ்ா�ள�ட ்ாபமைதன தாயபானதாப�கப�லன

யயர �ததி'  
  - உணைரெநபிவ�ள பக, ெசய�க 2 
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உைத்�றிப் 

  ெவப��ாலனவ�யதி பாயனநிவை� னபாகக ்ா�னதாபாப  

அயனநிவை�னரிையத  யைச பா�னஅைடவ� ்ா� , ர�மபள�யன

�ய்மபளாலனவ�யதி பாயன ்சய்தைததனத�வதாபிப  

தி�வ�ைள னபாகக ்ா�னதாபாப வனெ்�ரபிழசசி பா�ன

அைதசன ச�வாயனளய்�னப�த�67

68. 

 

62 || ஆயமா்அ�ைள்அறி�ர்வாலர 

திததி்�ர்பாலதா�ர்ைவ்�ர தி�நதிடரநா் 

ப�ததததிய்தாயதவ�ரநத ப�ய 

்வாணட் டடர்�ைற 

திததி்�ர்பாலதா�ர்ைவ்�ர  ப�ததததிய்தவ�ரநதப�ய  நா்

தி�நதிடர  

பத�ைத 

திததி்�ர்பாலதா�ர்ைவ்�ர  - (்�தத  நா�ைடபார�ன

நா� ை) ர�ரராப ்ா்கனபச்்ாப�� ைக,  

ப�ததததிய்தவ�ரநதப�ய - ்�தத  நாப�ப�யாகனந�மபிப்�ய,  

நா்- நாவாப�, 

தி�நதிடர - �யனைபதத  ்ாலனதிததி பதனத பதாபதன

தி�யதிவ��க.  

உைத்�றிப் 

அ� ்ா�, யபவராபிப  நா�கள பா�ததிலனபச்்ாபதன

 தாயபிப தி ராதாபசததி, யபவகனந�மபிப்�யபனயயரா� பிப�ப 

 ்ர�ளாபதன தாயாக.  

                      
68 ெ�ௗபிபரனதி�வ�ைள னபாபாைரபாலன�ய்தைததனத�கனர�சன

 சடைடபளாலனவ�கனஉ�பனயைசபைளனநாகனர�னெவ்்தைதனெவ்்ெரயான

உபராரலனஉவலபியபபர. 
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தி ராதாப சததிபாப�னயபவ நாைபதனத�ரததடபாப  

யயரா� ை்ன்�ப்்�ப்பன�த�ிப  �ய்மபைள னெபா�த�ன

அம்வ� பசனெசயத�.  

இசனெசயைபனயயரா� ைனநயைரைப னெபா�ததனதாப�மகன

அதடை னபச்்ாப வன தாயபிப�.  

இசனெசயைபபாலனஅதடைனர�கனத�ரயத்�யபனஅ�னசததிப�யன

ெசபை�னஇப�பதாப னபாண்�ரயபிசனசததிைப�மனபாணபியப�.  

நாவாப�னவ�பாதிப�ல�ாத  இபல்ாப நிை�ப� �ன்ா�ியன

இரசதைதனஉகள்கனஅபிவ� ்ா� ,னயயராவாப�னயபவரில�ாத 

இபல்ாப நிை�ப�டனசிவசததிைபனஅபி�க. நானயயரா� ைக , 

்ாலனசததி ைக, ்�தத நாயனர�த� ைகனஉவைரபாப�ப. 

 

63 || ஆயமா்அ�ைளத்தா்ாவ்்வாணமாட்ா�  ்

வாணபாய்ஒள�இ�ள�ல்வாட�்�ர்தாயவண் 

வ ிணபாவர் எநநார்வ�ார 

்வாணட் டடர்�ைற 

ஒள� இ�ள�ற்வாட�்�ர  வாணபாய தாய்வண்்வ ிணபாவர  

எநநார்வ�ார  

பத�ைத 

ஒள� - �ள�வகவாபிப தாபராப�, 

இ�ள�ற்வாட�்�ர  - யபவராபிப இ�ள�லனயயரானபிடய�ன

ரபமைக ்ா�னதயைப னபாடகட�க,  

வாணபாய - அைத னபாககனயயரா,  

தாய்வண்்வ ிணபாவர  - தயன�படசிபாலனஅைத னபணடதாப  

நிப்்தாலனவ �பாப வ�கன்ாவராப�, 

எநநார்வ�ார - ள் ்ா�னந�மைக. 
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உைத்�றிப் 

வ ிண்பாவமாவ�ன்�ப ெ்ா�கப�மனபாரபராபாரலனயபவன

�ைப்்�பாலனராததிரஞனெசயப்்�கன்ாவக,  

இ�னரிப னெபாகப� . ரடைபப ்ாவமபகன்�ப ெ்ா�கப�மன

பாரபராப உணடாவப. ��னெ்ா�ைள னபாகக ்ா�னஅதிலன

யைசன�ணடாைராப�ய , அயத யைச ைனஅயத்னெ்ா��கன��ன

பாரபக.  

அயத்னெ்ா�னள�லை�பாப�யனஅயத  யைசனஉணடாபா� . 

 பா்கன�த�ிப  ்ாவமப�கனஇ� ்ாலவப . இைவனவ �ணன

்ாவதைத் ்ாடனெபாகபைவனஅல� . தி�வ�ைள ரதிபாைரன

�த�ிப வ �ணன்ாவமபகனயபவகனரிப�கன�ைப்்தாலன

உணடாவப.  

��வயனதி�வ�ைளனரதிபாரலனதயமைடப  வல�ைரபாலன

அைத னபணடதாப நிைப்்�னவ �ண்ாவக68

69 

 

64 || தி�வ�ர்ஆணவதைத்ஒததி�்�ர்வைவ  ்

ஒள��ர்்இ��ர்ஒ�ைமத�ப்பயைம் 

்தள��்்தள�யார்்சயல 

்வாணட் டடர்�ைற 

ஒள��ர்இ��ர்ஒ�ைம பயைம ்தள�� ்தள�யார்சயல 

                      
69 "ப ப ைபய�னபசயத� சடக�ர 

ந பைபய�னநார�ரனெபாயதி�ர 

ெசா பைபயத �டெராள�னவணபைபன 

ரி ை பாபன்டபாரமனபி�வ ர." 
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பத�ைத 

ஒள��ர்இ��ர்ஒ�ைமத�  - தி�வ��கனயபவ�கன

தயவைப்னெ்ா�ைள னபாடகன�வியதைதனரைப ையனதயைரப�லன

�ததி� பியபப,  

பயைம - அவடபிடைகள  ்தகனபாெதப�ல,  

்தள�� - அ�ளாப�னதயைபனஅைடய தார ைனஉணைர்  

ெ்ா�ைள னபாட�வ�க,  

்தள�யார்சயல - யபவராப�னஅ�னந�மபாதார ை்னெ்ாயபாபிபன

ெ்ா�கபைள னபாட�த்ராக. 

உைத்�றிப் 

அ�ளாப�னயபவதைத னபாடகனஉ�பதைதனரைப ைக . 

யபவராப�னஉ�பதைத னபாடகசனசிவதைதனரைப ைக. 

 

65 || தி�வ�ைள்அை்நாதார்�்்வ்�ர்்வள�ப  

படதல்எள�� 

 
விை்்வத த�ாமா நறாவணைமயார்�்அலலால் 

எடத�ச்்மபபாை்்இயற 

்வாணட் டடர்�ைற 

நல்ாவணைமயார்�்அலலால  எடத�ச்்மபபாை்  இயற்

விை்்வத்த�ாமா  

பத�ைத 

நல்ாவணைமயார்�்அலலால  – அயபநிைபயத �டபததவைரன

உைடபவ� னபல�ாரல, 

எடத�ச்்மபபாை்  - அவ�ைடப  �ைரனளல�ாவடைப�கன

ள�த�சன�ர்்வயன��வைப,  

இயற்விை்்வத்த�ாமா  - இ் ்ா�னெ்டா ெபாக�தலன

க� ரா, கடா�. (அ� ்ா�)   ்ரய்ாலனதி�வ�ைளசன
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சாரயதவ� ைனஅவ�ைடப வ�ைபபைள�கனவ�ைப்்பயபைள�கன

�ர்்வராபிப பட�கனளள�திடன பாயாவர. 

 

உைத்�றிப் 

  தி�வ�கன தாயாக ்ா�னநாகனஅதயனவச்்ட�னநியபால , 

பட�கனெவள�்்�வரனவ�ைபபைளதனதா ரனதாமைவரனளய்�ன

ப�த�. 

  தி�வ�ைளசனசாராதா�ைடப  வ�ைபைப�கன்பைப�கன

பட�கன�ர பராடடார . ��வயனவபிபவபாப�� ைக ்ா�ன

அவமைடப நல� �டபததவரனஅவம ைகள  படயபைள ன

ெபா�த�னஅவைபதனதாமபினவ�வ�ண�. இ்்க பனநல�  

�டபததவரனஅவமைடப �ைரைப்ன்�வைபபாபசன�ர பியபபர. 

அ� ்ா� னபட�கனதகைரசனசாரயத  ெரயபகபா�ைடப 

யபாரிப வ�ைபைப�கன்�ராரததியன்பபாபிப  இய் 

�ய்மபைள�கனதா ரன�ர பியபார,  

தாாம்்மததலாவ�னஅவரபள� �னசாராரடனப�ததல . "சிவ�்

மிவய்்சசதி்யலலார்எய்்சசதி்்யயறர , ்சசத்த்்்

விவ�்�ச்்சசத்தயறர “ளப அ�பயதித தவரனதி�வாயன

ர�ரயத�ள�பர.  

தாபவாயனதயைப னபட�ள�டகனெபா�தத�ிபால , அவயன

ெசப�ில�ாதவபாப, அவமைடப ெசபெ�ல�ாகனசிவய  

ெசப�ாபியபப;  

யத�ாலனவாசபார�ராபிப  ்ைவப ்வ பததிபாலன

த�வ�ைபெபயானெசால�்்�கனவ�ைபபைளனஅவயன

ெசயதாபாப�மக, அயத வ�ைபபகனஅவைபசனசாரராடடா.  

பணப்்னநாபபாரனதி� பாளததிப� �னசிவவசராயனநியான

ைந வததிபத� பாப உப�ரபைள னெபாயபார.  
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இயத னெபாை�தனெதாவிலனவாசபானர�ததிபா �ன

அவ�ைடப ப�ததியபி னபாபததிபா �னெசயப்்டட� 69

70. அயத ன

பரரகனஅவச �னசாராரடனபட�கனஅைததனத�ததார.  

அவரனஅவவள�நா�கனஊணனஉப ப�க , தகைர்ன்டபிப  

சியதைப�ஞனசட பமரில�ாரன�ி�யத தனஅவரன

சிவவச்்டக�யதானெரய்தடைசனசாடசி. 

சிாதெதாணட நாபபாரனசிவபகபாராபதன தாயபின

வயதவ�ைடப படடைளைபசனசிவெ்�ராமைடப  படடைளபாப்ன

்ாவ�த�சனசிவவசராயனநியானதக�ைடப  ைவயைதைப ன

ெபாயபார, 

 

“ ்பா�டபறறிச்்சசவியற �சை்வர்ாபாலவ�ள வச் 

்ச�ப்றற சசத�்வாச்வலசர்ஊயஅ�தர் 

வ��ப்றற்ாவ்்ார்ாச்றிய ்மச�ள�ரநத  

வ�ட்பறற்நியறவா்ாதாாணா்வர்ஆ்ாாமா்" 

       (தி�வாசபகன) 

 

  ெரயஞதாப�பக "பாதவதைதச்்சசதி��ர்பண�யா்வி  

வ�டாம” ளய்தடை னபணப்்னநாபபாரனெசபலபகனஇ� பிபராயன

நியபப.  

                      
70  நாப�பாலனஅபிவ�வயதவரன்ைவப  ்வ பததிய்கன்�வைபபாப்ன ்சி்ன்�  

ெதாவிலனபைள�ஞனெசயவர. இைவனபாபததியனெசபலபளயபினனஅவ�ைடபன

ெசப�யான . பணப்்னநாபபாரனரி�பமபைள னெபாயப�கன

இசெசபலபைளெபா ைக. அவரன�வாரி ைனஇைபசசிைப்ன்ைடததைரபால , சி�ரன
தா�கனபட�� ைனஇைபசசிைப்ன்ைட ப�ாகனளயான்�தடாவர . பணப்்ன

நாபபாரனஇைபசசிைப்ன்ைடதத�ரயபிதனதர�னவாப�டனெபாண� ்ாப  ந�ராலன

அ்� ஷப�ஞனெசயதபர . ெச�்ப பாை�னசிவ�ிமபததிலனைவததபர . இவரப�கன
வாப�டெபாண�ன ்ாபன  ந�ராலனஅ்� ஷபஞனெசய� , தி� ரப�ப�டன

ெச�்ப பாை� ைவ பாத த பா?னஇயதன்யானெசபலப�கன
ெரயஞதாப�பளல�ாரனெசயப�யனரபா்ாதபமபளாயன�க�க , யத�ாடபாயன

பணப்்னநாபபாரனஅவடைபசனெசயதெ்ாத�னஅைவ  ்ாதபராபரடன

சிவபணப�பராப�ப ளயானள�த�்ன்ாராடட்்�பியபப . 
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ெரயஞனதாப�பளல�ாதாரனஅசனெசபலபைளசனெசயப�யன

அைவனெ்�கன்ாதபரா்ன�க�னெரய்�னதிணபக . யத�ாலன

அயதவ�ைபனஅவைரசனசாரவ�லை�.  

தக�ைடப உப�சமகனஇப�பதாபிப  ைவயைதைப ன

ெபாயப ்ா�னஅவரனசட பமயன� ப்்டாரலனரபிழசசின

 பாக�யத�னசிாதெதாணடநாபபாரனசிவவசராயனநியபாரன

ளய்தடைசனசாடசிபாைக. 

  தி�நா� பர�னநாபபாரனந�டபைபப�லனஇட்்டட ்ா�ன

ந�டபிபாலனவ�யன�ய்கனஅவைரசனசாராரடனசிவெ்�ராயன

த�ததார.  

அவரனைப�ாசத� ை்ன ்ாப ்ா�னஅவ�ைடப  பாலனைபன

 தயய�னச�ரகனபல�ிபாடனபிவி பி்்டட தபாலனஉணடாப �ய்கன

அவைரசனசாராரடனபட�கனத�ததார.  

இவவாானதாபவாயபள�யனவ�ைபப�கனவ�ைப்ன்பயப�கன

அவரபைளசனசாராரடனபட�கனத� பியபார. 

 

66 || தி�வ�ைளச்சாதாதார்வ்�ைள்அை்யார  ்

வெச�்ய்ஒ�வய்ைவததநிதி்வவதத் 

�ெசி்ா்ா்ாபாய�்ா்ா்்சால? 

்வாணட் டடர்�ைற 

ஒ�வய்ைவதத  நிதி வெச�்ய்வவத  �ெசி்ா்ா்

ாபாய�்ா்ா ்சால  

பத�ைத 

ஒ�வய்ைவதத நிதி - ��வயனைவதத ெ்ா�ைள,  

வெச�்ய்வவத -  வ பா�வயனபளவாப ள�த� னெபாண� ்ாப,  

�ெசி்ா்ா்ாபாய�்ா்ா  - அயத்னெ்ா�ைளனஉைடபவயன

உபமபிபா பானஅல��னஅவவ�டகவ�ட�னந�மபிபா பா,  

்சால - ெசால்வாபாப. 
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உைத்�றிப் 

  ெ்ா�ைள�ைடபவயனவ�வித� ெபாண�னெ்ா� ளா  

க�்்ாபாபிலனஅைததனதி�ட ��வரா்கனஇப�ா�.  

அ� ்ா�,  ்சய்தைதன�ைடபதாபிப  தி�வ�ள�யனவவிபான

�யபின வாவவிபாப  அைத்னெ்டா ெபாகள�ாபாெதய்�ன

ப�த�, நிதி - ன ்சய்த� ைக , நிதிைய் உை்ாயாய -  

தி�வ�� ைக, வெச�்ய்வவ�ாவாய  - தி�வ�ைளசன

சாராரடன ்சய்தைத்னெ்ப �படசினெசய வாம ைகனஉவைர70

71. 

 

67 || அ�ர்ஆயமாைவ்வசபபடததல  ்

த்்�்நிழலஇயறா்ஒள�வவ�ர்தரபர் 

எ்் வவதநிலலா�்இ�ர 

்வாணட் டடர்�ைற 

த்்�்நிழல்இயறா(வ ) ஒள�்வவ�ர்தரபர்எ்  வவத இ�ர்

நிலலா�  

பத�ைத 

த்்�்நிழல்இயறா(வ ) - (�சபயனஉசசிப�லனநிடைக ்ா� ) 

தயமைடப நிவலனன தாயப்னெ்பாரல,  

ஒள�்வவ� ர்தரபர்எ்  - �சப பிரபததாடனபவரய�ன

ெபாகள்்�கன்கபத�ண ்ா�,  

வவத - (யயரானதயபபி�ன தாயப்ெ்பாரலனதி�வ�ளால ) 

பவரய�னெபாகள்்�ராப�ய,  

                      
71 இப�, நிதிைபனவ�ைப ைக , நிதிைப�ைட பாைபனெரயஞதாப� ைக , 
பவ� வாைப னபட�� ைகனஉவைரபா பி , ெரயஞதாப�பகனவ�ைபன
ெசய�க ்ா�னஅவரபகனஅதி �ன்டபில�ாதவராத�ால , அவவ�ைபபாபிப 

நிதிைப ைவத� ெபாண�ன�ஞ�்வர ்ாலனஅல��னஅைதவ�ட�்ன

 ்ாப�பவர ்ா� இ�தத�ிய, அைத னபட�கனபவரய�ெபாகவரனளயான

ெ்ா�க்ணப�, ெரயஞதாப�பைளனவ�ைபன�ைடபாைர ைனபாரபகன

அவரப� ைனஅதிடன்டபில�ாைரனளயானவ�ள பிபவாாராப னெபாகப.  
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இ�ர்நிலலா� - அயனநிை�ப� �னர�கனநில�ாரடன ்ாைக. 

உைத்�றிப் 

இ�ள� �ன்கபத�ணனஇ�ளாபினப��்்� ்ா�  

யபவத தா�கள நிை�ப�லனயயரானயபவரபராப நிடபியப�. 

�சபயனஉதபராப்ன்கபத�ணனஇ�கனந�மபிதனதயப�பமன

பாடகனநிட்� ்ா� , ர�ன்ச்ாபராப ்ா�னயயரானதயபபி வா�ன

நிடைக. �சபயனஏபிவரதன�ைபசன�சபெவாள�னஅதிபராப்ன

்டாவ� ்ா�, யயராவ� �னதி�வ�கன்திப்்திப  யயராைவசன

சிவ ்ாதகன்டாக.  

�சபயனஉசசிப�லனவ�க ்ா�ன�ப�ய�ள�ன

�சப்்�ரபாசததிலனரைபப  அ�ன�தவ�கன�சபபிரபனரபராப  

நிட்� ்ா�, சிவ ்ாதகனயயராைவன�டபாப னபவரய�ன

தயமக ளனஅட ைக ்ா�னயயரானசிவரபராபியப�. 

 

68 || அ�ைள்�ய்�டட்அதற�ப்ப�யா்்ஆயமா்

நிறறல்ாவணடர 
உறைவத�ர்்பாறைவ்உை்யவராபால்உணைமபப�ய் 

நிறவ அ�ளார்நிைல் 

்வாணட் டடர்�ைற 

உறைவத�ர்்பாறைவ்உை்யவர்ாபால உணைமப்ப�ய்நிறவ 

அ�ர் 

பத�ைத 

உறைவத�ர்்பாறைவ்உை்யவர்ாபால  - தவடனெபாகள�ைப  

(=�ைள)்ன்�கததி� ைகனஅவபிப  ைபைப�ைடபவர (தாகன

 வணகப ெ்ா�ைள னபாகக ்ா�னஅ ெபாகள�ைபன�யப�ட�தன

தாகன்�ய பனநிட்�)  ்ா�,  

உணைமப்ப�ய்நிறவ . - (��வரனசிவதைத னபாப வணகய ) 

அ�ைளதனதர ைன�யபா பிதனதாகனஅதய்�ய பனநிட்ாராப, 
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அ�ர்ஆரநிைல - அ� ளா�னெ்ா�யதினநிடைகனநிை� இ� வ. 

 

உைத்�றிப் 

��னெ்ா�ைள்ன்ார பிபவயனவ�ள ைபதனதப ை்ன்�ய பன

்�க்்ாபாப�ய, அவயனஅயத  வ�ள ெபாள�ைபனரைபத� , 

ெ்ா�ள�� ைனரிடதைதனநிவட்�த�வதபாலனஅதத்னெ்ா�ைள ன

பாபாய. யத�ாலனவ�ள பிபாலனஅவம ை்ன்பமரிலை�. 

தப ைன�ய பனவ�ள ைப்ன்�க்்ாபாப�யனஅயத  

�ள�ைப ெபாண�னெ்ா�ைள னபாண்ாய.  

அ�ன ்ா�  அ�ைள்ன்�யபா பிதனதயபபிவாடனபாப  

வ��கப வாயனசிவதைத னபாபராடடாய . அ�கனஅவம ை்ன

்பய்�வதிலை�.  

அ�ைளன�யபா பிபால (தயபபிவாலன�ப்தை�னஅப வன

வ�ட�னஅ�ள�யன�ைபைபன வணகனநியபால ) அவமைடப அபி�ன

அ�ட்�ரபாசததிடனப� பசனசிவதைத னபாண்ாய. 

69 || அ��்�்�யா்்நிற�ராபா�்சிவதைத்்

வாணாைம்�்ஏ�் 

ஐர்ல்ால்தாரவணட்அவயறால்அ�ஒழிய  
ஐர்ல்ார்தாரஆர்அதற� 

்வாணட் டடர்�ைற 

(சிவர), ஐர்ல்ால தார்வண்வயறால அ�்ஒழிய அதற� 

ஐர்லய்ஆர்தார்ஆர  

பத�ைத 

 (சிவர), ஐர்ல்ால - ெரயனவாயனபணன் ைசனெசவ�பளால,  
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தார்வண்வயறால 71

72 - தாகனபணட  ெ்ா�கப� ைனஅ்்ாட்டட 

ெ்ா�ளாப�ய,  

அ�்ஒழிய - அ�ளா �னபயபி,  

அதற� -  ்சய்ராபிப சிவதைதனபபிதடை,  

ஐர்லய்ஆர்தார்ஆர  - ஐகெ்ாபிப�  பமகனதர  பமகன

தைதிப�லை�. 

உைத்�றிப் 

ஐகெ்ாபிபள�யனபாடசி ைன ரட்டடைதனஅைவனபாபனராடடா . 

ரபத� ைனஅத�தராபைதனரபகனஅபிபராடடா�.  

சிவராப�னெ்ாபிபைள�கனரபதைத�கனபடயததாத�ாலன

அைதனயயரானஇவடபாலனஅபிதலன�கபாெதய்�னப�த�. இைத  

"நா்ார்எய�ரளமார்ஞா் வளார்எயை்  யாதறிவார. 

வாா்ார்ப�தா்்யை்  யாண�லா்ல்மதி்மய வி , ஊ�்

�ை்்தைலய��ணபலிாத்தரபலவய , ாத்ார்வமலாம்

்சய்தாச்ாவாத�ரப்’  

ளயமகனதி�வாசபததா்ன�பரப. 

 
70 || இ��ம�்் 

தாாமத�ர்அவைதத தரவலிய�்ாற்வ�தல் 

ஆாமஇவய்ஆர்அதற� 

்வாணட் டடர்�ைற 

தாாம்த�ர்அவைத  தரவலிய�்ாற்வ�தல்ஆாம  இவய்

அதற�்ஆர  

                      
72 பணடன  + அபயபாலனளப்ன்�ச ப  ,பணட  – னஅ பிைபன்யைரனவ�ைபபான

�ைப�கனெ்பர . கடானஅபரகனெதாைததலனவ�பாரராப�டா. 
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பத�ைத 

தாாம்த�ர்அவைத  - ��னெ்ா�ைளன��வர ைதனதா ரன

வ��க்�தனத�்வைர (ரதிபா�),  

தரவலிய�்ாற்வ�தல்ஆாம  - தகனசாரரததிபததிபாலனஅவசடகன

அைத்னெ்டபதாப  நிபததலனந�திபாைரா ? யபா�. (அ� ்ா�, 

தி�வ�ளாப�னதாபாப  வ��க்�னயயரா� ை்ன ்சய்தைத ன

ெபா� ப, யயரானதயமைடப  யடப�ாலனஅைத்னெ்டபெதயான

நிைபதத�ாபா�) 

இவய்அதற�்ஆர  - (தி�வ�ளா�யபி) அ்ன ்சய்தைத்ன

ெ்பதத ப தைதினயயரா� ைசனசிபி�ரிலை� ப. 

உைத்�றிப் 

��னசிாெ்ா�ைளதனத�க்கனநாகன��வைர ன படப  அவரன

ைபகராானப�தாரலனஅைததனத�வாராப�யனநாகனஅவ� ைனநயபின

்ாராட�பி பாக.  

அ்்கபாப�க, ரபனவா ை ப� னெபடடாத  ெ்�கன

ெ்ா�ளாபிப சிவாபயததைதசனசிவெ்�ராய  (நாகன பளாரல ) 

தாராப வனைபகராபியபிதனத�க ்ா�னளமபள��ி� ப   வணகப 

நயபிபபி� ைனளலை��ணடா?  

நயபிபபி�னசிபி�ரில�ாரல , அவரனதா ரனத�்வரனளய்ைதன

ரதிபாரல, நர�னவல�ைரப�பாலனநா ரனெ்ா வாெரயான

நிைப்்�னெ்�ய� ராபக.  

தி�வ�கனதாபாபசனசிவதைததனத�கனளய்ைத  "தாயவந�்

நாாயை்த தாசாபாற்றைலயள�ததிடட “, "தாா்வந்்தரைமத்

தைல யள�ததாட்்வாண்��ர்வாய்வார்வழல  ' ளயமகன

தி�வாசப்ன்ா பள�்க,  

சிவகனதயைப னெபா�தத ்ா�னராப� பவாசப  �வாரிபகன

தகைரனஅகைரபாப னெபா�த�னயபயத ்ரவச்்டடைத 'தநத�ய்

றயை்்்்வாண்  ்தயறயை்ச்ச வதா்ஆர்வாாலா்ச�தர , 

அநத ்மாய்றிலலா்ஆ்நதர்்பறாறய்யா�்நி்
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்பறற்தாய்றய்பால , சிநைதாய்ாவாய�ல்வாண்  

எர்ப�மாய்தி�ப்்ப�ந�ைற�ைற்சிவா் , எநைதாய்ஈசா்

உ்லி் ்்வாண்ாச்யா்�தற்வில்்ார்ைவரமாாற  ' 

ளய்தி்மனபாணப. 

 



உ 

தி�வ�ட்பயனன் பகன||  158 || 210 

 

 

எட்ார்அதிவாதர்– இய்ற்நிைல 

யயர�ததினபைடயதன்�யபன ்ராபயததைதனஅைட�கன

�ைபைர 

71 || ாப�யபதைதப்்பறாவா�ர்்பறாாதா�ர் 

இய்றவார்�யபார்இ�ள�ய்எார்்�ய் 

ப�ய்�வார்�ய்�வார்ப�ய 

்வாணட் டடர்�ைற 

இ�ள�ய்எார  ்்�ய்ப�ய்�வார  இய்றவார �ய்�வார்

ப�ய�யபார  

பத�ைத 

இ�ள�ய்எார  – யபவர�தைதனந� ைதடபாபன ர�ாப  

வ�ளமைபியப, 

்்�ய்ப�ய்�வார  – தாபதைதன�யப�ட�தனதாகன்�ய பன

ெசல்வர, 

இய்றவார –  ்சய்தைதனஅைடவார, 

�ய்�வார்ப�ய�யபார  – தாகன�யபாப  (�கன அவவ�கன

்�யபாப�ஞ) ெசல்வரன(அதபால) ்�யன�ய்தைதனஅைடவார. 

(இசெசய�கனநிரப�ைப்னெ்ா�க பாகனஅைரயத�) 

உைத்�றிப் 

அபயைதனரரைத ை னபாரபராபிபனயபவகனந�மப்ெ்டான

யயர�ததினபைடயதவரனதகைரனரபய�னதி�வ�ைளனராததிரகன
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நிைபத�்ன ்ராபயததைதனஅைடவர . "எயை்72

73்மறநதி�நாதய்

இறநாதவ�ட்�்இவ�்ராப” ளயப�ள�பரனஅ�பபிசநாதர.  

 

72 || இயபத�்�ச்சிவா�பவர்ாவணடர  ்

இ�வர்ம்நைதய�்�்எயபயய்இய்ண்ார  

ஒ�வய்ஒ�ததி்உறிய 

்வாணட் டடர்�ைற 

இ�வர்ம்நைதய�்�்எயபயய ஒ�ததி்ஒ�வய்உறிய்இய்்

உண்ார  

பத�ைத 

இ�வர்ம்நைதய�்�்எயபயய  – யள்்�கனஇபலப  

உைடபவளாபிபன��னெ்ணன வெபா�னெ்ணபாலனஇரடசி ப்ன

்டராடடாக, (அ� ்ா�, யள்்�வதாபிபனயயரானசிவததாலன

யள்்�வதாபிபனஅ� ளா�ன சரவதபாடன ்சய்ராபிபன்பைபன

அைடபராடடா�) 

ஒ�ததி்ஒ�வய்உறிய்இய்்உண்ார – ெ்ணபாபவகனய�யன

தயைரைப�ைடபனயடவைபனஅைடயதாலனஅவபால  (இரடசி ப்ன

்�த�ாபிப) இய்தைதனஅைடவாக , (அ� ்ா�, யயரானஅ�ைள ன

ெபாண�னசிவராபிபனதயமைடபனதை�வைபசன சரய தன

 ்சய்தைதனஅைட�க). 

உைத்�றிப் 

யயரானர�மபள�ப�யானந�மபிசன�ததிபைடயதன ெவான

நிை� பன ்சய்ெரயானஅபிபாதாரனகாவர . தி ராதாபன

சததிபாப�னயயரா பைளனர�ததிப�யாகனந� பினஅ�டசததிபாபின

                      
73 பயதர�மபாரகனெசய�கன19 
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அவடைபசனசிவத தா�ன சரதத்�ய ்னஅைவனஇய்தைதன

அைடவப.  

ர�கனந�மைவ�கனசிவதைதனபைடவ�க ,  வெபய்ைத, " 

சிததமல்மறவ�த�ச்சிவமா்வி்்யை்்யாண் ” ளயமகன

தி�வாசபததி்மனபாணப.  

��னெ்ா�ைளதன த�்வயனஅயத்னெ்ா�ைள னபாட�தடைன

 வணகபனவ�ள ை னபிைடததராததிரததிடனெ்�ரபிழசசின

பைடபாய.  

��ன தசதைதனபைடப வணகதன தாப�ப�டனெசல்வயன

 தாப�ப��ி� ைகன ்ா தனஇயபபராடடாய . ெ்ா�ைளதன

 தகபவயனெ்ா�ைள்னெ்டபன்�யபக ,ன தசதைதனபைடபன

வ��க்�பவயனஅைதபைடயதன்�யபகனரபிழவ� ்ா�னயயரான

தி�வ�ைளசனசாரயதனஅளவ�டன ்ராபயததைத்னெ்பா� , சிவதைதன

பைடயதன்�ய ்னஅதைப்னெ்ாக. 

73 || அத�வ�த்்வலபபால்ாப�யபதைதப்்பறவ�  

ஆயமாாவ, சிவர்்பறவதிலைல  

இயபதை்்எச�வார்�்ஈ�ரஅவர்�்உ�வர  

இயபவ்ர்ஆதலி்ால்இல 

்வாணட் டடர்�ைற 

எச�வார்�்இயபதை்்ஈ�ர  அவர்�்உ�வர்இயப்வ்ர  

ஆதலி்ால்இல  

பத�ைத 

எச�வார்�்இயபதை்்ஈ�ர  - (சிவெ்�ராயனதகைர) 

அைட�கனயயரா ப� ைன ்சய்தைத னெபா�தத��வர, 
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அவர்�்உ�வர்இயப்வ்ர  – அவ�ைடபனதி� ரப�னநிைபயதன

யபயதராக, 

ஆதலி்ால்இல  - யத�ிபால (அத�வ�தராபனயயராவ�பாலன

அவரனயபயததைத்னெ்ாவ�) இலை�. 

உைத்�றிப் 

பபகனளயமஞனெசால் ைனநிைப�னஅல��னரிைதினளய்�ன

ெ்ா�க. இயப்வ்ர  – பபராபிபனஇய்க 73

74. "மதி�டபர்

�ாலாடை்யார்�” (ைபக - 636) ளயபவி்ன ்ா�னெபாகப.  

�ய்தைதனஅம்வ�ததவ ரனஇய்தைதனஅபிப�கன

அம்வ� ப�யனத பவர . சிவ ெ்�ராயன�ய்தைதனபம்வ�பாத  

வராத�ா்க, ��வைபனபம்வ�கன வணடாதன்சனரபன

ராத�ா்க, அவ ரனஇய்னவகவ�பனராத�ா்கனஅவரனஇய்தைத்ன

ெ்ா்வரல�ர.  

அவரனஇய்னவக�ைடபாெரய்ைத  "ஈறிலாப்பத வர்

யாைவ� ்வ்நத்இயபாம" ளயமகனதி�வாசபததி்மனபாணப.  

�டெசய�ள�ல, "ஒ�வ்்்ா�ததி்�றிய்இய்ண்ார " 

ளயானஉவைரனகபிபவாடபாலனஅவவ��வ� ரன��வராலன

ரடபவரனஇய்ெரயதல ்ா� , யயராவ�பாடனசிவ�கன

இயபாத்ண டா? ளயபனஐபனவ�பாவ�டைனவ�ைடபாபனஅமஅபகன

ளயதலனஇலை�னளயபாரனஇசெசய�ளால,  

அதாவ�னஅவ� ைனஉ�வகனைைபவடபனஇய்ரபக . 

யத�ிபாலனஅவரனதகைரசன சரயதனயயரா ப� ைனஅதைபன

கபதத பா ரனபயபி , அவரனயயராவ�பாலனஇய்கனெ்பதத பன

 தைவப�லை�னளயானவ�ள பிபாரனளயபபிப .

                      
74 இ�ன்�யெராவினநிை�ப�ாபிபன்ணபதெதாைப  
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74 || �ததிநிைல்அத�வ�தர்எயப� 

தா்ைல74

75ாபால் �யைவ தாயநிவழா்ாவறறியப்் 

                      
75 இசெசய�� ை, தி�வ�ட்பம ை்ன்ைவ�ைரபாபிபனசியதைப�ைரைபத  

ததவ�்ன்�யவ�ராானெபாக�கனெ்ா�கனஇ�ைவாபதாைக . 

தா்ைலாபால - தாகனதை�னளயானஇ� வபாயன��ித�னநியப  ெராவிபகன

பபரசசிெ்டபனபாை�ப�லனதாடை�னளபன�யா்டெடா�ித�்ன்�ள�்டா�ன��ன

ெசாயப �ரைரபாய நியபைர ்ா�,  

அைவ - 'சிவ�கனயயரா�க’, 

 � –  ்த�பதன தாயபாத்கன�யா்டசன சரயததபால  (=  வபப ன

ப�யதைர்ால),  

தாய்நிவழா – தட ்ாதராபிபனயயர ்ாதகனநிபவாத (சிவ ்ாத ர நிபதபியப) 

ாவறறியப்் ்ைல  - (ரடைபபனஉ�பனஇய்ததி்க)   வபாபிபன ்சய்ன

அ�்வகனராததிரகனநிபவதத பனஅயத னப�்ை்  (=சிவ�கனயயரா�ராபிபன

இரணகயனப�்ை்), 

நி்ஏவர்எ்்்்வார – ந�னஅத�வ�தகனளயாெபாக 

 � – பாரப்னெ்ா�டடாபனவ�ைபெபசசக , ெசபெவெபசசதனதிசப . நிவழா - 

நிபவாதனளயமகனெ்பெரசசகனகாெபட�னநியப� . தாய - தட ்ாதராபிபன

யயர ்ாதக, யயர ்ாதகனநிபவாதனளயபதபாலனஅதயனளதிரரைப்ன

ெ்ா�ளாபிப "சிவ ்ாதகனநிபதபியப " ளய்�னைபி்்ாடனெபாகள பிடதத� . 

 வா + இய்க =  வடபிய்கன- இ�ெ்பெராட�்  ்ணபதனெதாைப , உ�பன

இய்மபகனபாவடபி்கன வா்டடதா�கள்   ்சய்கனளயப்க , நிடைடப�லன

சிவ�கனயயரா�கன வபப னப�யதனபாை�ப�ல , சிவதைத னபாணபிபனதாமக , 

பாப்்�பியப ெ்ா�ளாபிபனசிவ�க , பாடசி�பர�னெவவ வபாப்ன

ப�்்டாரல  ்சய்னஅம்வகனராததிரகனப�்்�வதாைகனளயபபி , 

்ர�ததிப�்க இ்்க பனெபாகப 

ாவறறியபர! இய்கனளயபனெ்ப ரா�னஇ�னெ்பெராடடாய , அதட பட்ன

�டபிரடக்னபபரயத�. ெ்பரததயைர்்ட�னநியபன வா  ளயபன

நிை�ெராவிைப்ன்�சத�னநிபவா " ளயபனவ�ைபெபா�  கடக " வானநிபவான

ளப�ய, யண� அ�ன வபாப  ( வா்ட) நிபவா' ளபனவ�ைபசெசால�ாபிபன

அைடெராவிபாபத திசத�்னெ்ா�கனெபாகளன வண�கனஇடர்்ாடகைப�க , 

தாய ளயபனெசாலனஅைசநிை�ன ்ா�ன�யமைரப�டன்பய்டானதி�ததை��கன

 நா ைப.   ர்க, ாவற்நிவழா ளய்தபாடனெபாகள்்டட ்�ச ப்்டாதனளயப 
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 ்ைலநி்ாயாவரஎ்்்்வார 

 

்வாணட் டடர்�ைற 

தா்ைலாபால  �யைவ ாவற்நிவழா  இயப்் ்ைல  

ஏவ்ம்்நி்்வார  

பத�ைத 

தா்ைலாபால – தாகனதை�னளயமகனஇரண�னெசாடப�கன

தாடை�னளயமகன��னெசால�ாப�ன ்ா� 

 �யைவ – சிவ�கனயயரா�ஞன ச�வப 

ாவற்நிவழா - ்�ச ப்்டாத 

இயப்் ்ைல –  ்சய்ராபிபனஅயத னப�்ை் 

ஏவ்ம்்நி்்வார – அத�வ�தெரயானந�னஅபிய�ெபாக. 

உைத்�றிப் 

தாடை�ெபயமஞனெசால , தாகனனதை�னளயமகனஇரண�ன

ெசாடபகன சரய�னநிடப�ாலன��ெராவிபயா . தாகனதை�னளப்ன

்�சவ�யபி, ��னெசாடனபயைரபாயனநிடப�ாலனஅ�ன

இ�ெராவி�ரயா.  

                                                                  
ெ்ா�க தா்ைல்ாபால் � ளயபனஉவைரப�பாடபா பனெ்ப்்�த�ிய , அ�ன

கபிப�னகப�ாப்ன்�யமம  கப வணடாைர�மனபாணப , இப� "தாயனநிபவா ” 

ளய்தடைனககபைவபாபிபனசிவ�கனயயரா�கன(பாடசி்  ெ்ா��கன

பாண்ாமக –  தப�கனதா���க), தாெபா�னெ்ா�கனஉகளதாபத  தாயபாத 

(்�ரததி பபராப்னப�்்டாத ) ளப் ெ்ா�கனெபாகள�மகனஅைர�க . இதடைன

தாய ளயமகன��ைர்ெ்பரனசிவதைத�கனயயராைவ�க  தப�ததப�ன�டகன

நியபதாப னெபாகப. 
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அ� ்ா�னயயரானசிவத தா�னப�ய�நிடைகன ்ா�ன

யயரா�ஞனசிவ�னெரா�னெ்ா�  ளல�ார்கனஇ�  

ெ்ா�ளல�ார்கனஅத�வ�தகனளப்்�க.  

அத�வ�தமாவ�75

76னனஇரண�னெ்ா�கபகன வபப னப�ய�ன

��னெ்ா�கன ்ா�னநிடபல , ��னெ்ா�கன ்ா�னநிடபலன

ளய்ைத னபாட�தடைனஏபகனளயபா� "ஏவர்எ்” ளயபார, 

                      
76 அதைவதர ளயபனவடெசாலனஅத�வ�தகனளபதனதிசயத�னஅ  + தைதவக, 

தைவதர இ� வபாபனஉகளனெ்ா�ள�யனதயைர.  அ - அல�ாத� ளயமகன

ெ்ா�ள�லனவயதனவடெராவினஇைடசெசால�ியனதிசப. அதடைசபனஇயைர , ப�றி� 

- ளதிரரைபனளய மகன�்ெ்ா�கப�கனகண�்ன்�பி�னளயபனெ்ா�ள�ப�.  

அநச�வக, அ்்�ராரபயனளயபவி்ன ்ா� னெபாகப , அநச்வவ - 

அ�வரல�ாத�, ைதிைரபல�ாத�ன –  பா வானபதைத   அபப�தாமணய – 

்�ராரபயனஅல�ாதவய . கததிசபனைவசிபனவ�பமப�கன��னவ�பததவய . 

(அைவ: �ைப பனஉ�வததாலனைதிைரைப்ன ்ாயபதாய  யபாலனஅதப�யன

 வபாப�. உ்வ �ததாரபததால ்�ராரபைப் ்ா�தன தாயாயனதயைரபபாயன

யபாலனஅவபல�ாதவயனளயமக  ெ்ா�ைளன�பரததிப .) இைவ ்ா�சன

சிவ�கனசீவமக  இ� வானெ்ா�ளாப�மகன�ததி ப�்்�லனசீவயனர��கன

யயர ்ாத�மனெபட�ச  சிவ ்ாதகன ர�ிட�னஉ்ெ்ா�னககபனந� ர ்ா�சன

சிவரபராயன�யா்ட�னவ�ளமைராத�ிய  சிவ�கனசீவமகனஇ� வபாபதன

 தாயபாதனதயைரபாலனஇரண�ரல�வாய , ரடா, அைவன��னெ்ா�ளாயன

வ�� ரானளப�ல , அயதனநிை�ப�ல  சிவகனயணடாமகனசீவயனஅகைர�ராயசன

சிவத�கனசீவயனஅடமபி்ன ்சய்க  அம்வ�தத�ியனெ்ா�டடயைரபாலன��ன

ெ்ா��ரல�வாயனஅவவ�ரண�கன்�சவப னப�யதனஅ ப�்பநிை�  

இரணெடயாகன�யெபயாகனகாவதடைனஏ�ாைரபாலனஅதைவதகன

ளப்்டட�. யப வ, அதைவதகனளய்� , சிவ�கனசீவமகன  

ெ்ா�டடயைரபாலனஇரணடாபி�க , சீவய வரசிபராபனதயைரபால  

இரணடல�ாதனநிை�  (இரண�்டா ெதாயபாபனநிை� ) ளயமகன

ெ்ா�ைள�பரத�க  "அ -அயததிைவ�வ� ெராவி்ெ்ா�ைள, இயைர ்�பி�ன

ரைபப�மனெபாயபா ைக " ளயபனஇ� பப ெபாத�ச  �ததிரததா்கனஅதமைரன

பா்க "அ" ளய்�ன்�பி�ன( = அல�ாத�, அயைர) ளயபனெ்ா�ைளதன

த�ராடைபனஅபிப. 



உ 

தி�வ�ட்பயனன் பகன||  165 || 210 

 

 தாடை�னெபயமஞனெசாடெபாடரனதாகனதை�னளயான

்�ச ப்்ட ககப�. அைத்ன ்ா�ாபான�ததிநிை�ப�டனசிவ�கன

யயரா�க, ்�ச ப்்டாதபவாகனளய்ைத னபாட�தடை  "தாய்

நிவழா்ாவறறியப்் ்ல' ளயபார,  

சா�சசிபததி்கனசிவகனயணடாமகனயயரானஅகைர�ன

ராத�ா்கனசிவததிமைடபன ்சய்ராபிபனதாைளனயயராவாபிபன

தை�ன ச�த�ிபா்கன வானெசாடபள�யனபபரசசிைபனளடாரலன

தாகனதை�னளயமஞனெசாடபள�யனபபரசசிைபனஉவராபராபன

ள�ததார.  

அ்்ரன�வாரிப�க , "த�வா்்ய்்�ய்றி�வ�்்வசாழார்

தைலமைறாவ' ளயபதில, தாள� �னதை�ன ச�வ�ன

�ததிப�ய்ெரயான்ாகப�ள�பார,  

75 || �ததிநிைலைய்அத�வ�தர்எயறற�்்வாதணர  

ஒயறா�ர்ஒயறா�்இதண்ா�ர்ஓைச்யழா�  

எயறால ஒயறஅயற இதணடரஇல 

்வாணட் டடர்�ைற 

ஒயறா�ர்ஒயறா�  இதண்ா�ர்ஓைச்எழா�்எயறால  

ஒயற்அயற்இதணடர்இல  

 

பத�ைத 

ஒயறா�ர்ஒயறா� – பட��கனயயரா�கன� ரனெ்ா�ளாப�யன

அைவனகடன வண�வதிலை� 

இதண்ா�ர்ஓைச்எழா�்எயறால  – அைவன வபாபனநிட்�யன

 ்சய்ன�ணடாபா�னயத�ால 

ஒயற்அயற்இதணடர்இல  – அைவன��னெ்ா��ரல�னஇ�ன

ெ்ா��ரல�. 
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உைத்�றிப் 

இததி� ைபகன�ததிநிை�ைபன��வாானவ�ள ைபியப�.  

��னசாராரனயயரா�மனபட��கன�யெபய்ர . 

பட�� ைசபனஅநாதி ்ாதகனசரவபரததி�தவக 76

77ன�த�ிபன

ைபமபகனயயரா� னபில�ாைரபாலனயயரானபட�ளயா . 

யயரா�மனபட��கன�ய பபாப�யனஅைவனகட வண�  

வதிலை�.  

 வெபா�னசாராரனயயரா�மனபட��கனெவவ வபாயன

நிடைெரய்ர.   

யயரான வபாபனநிட்தாப�யனஅதடைனநாெபயபன

பததி�ணடாைக. நTெபயபனபததினயபவததா்ணடாவ�. யத�ாலன

அயதனநிை�ப�லனயயராவ�லனயபவகனஉணெடயான�கபிப� . 

யபவ�கள ்ா�ன ்சய்ன�ணடாபராடடா� . யப வனயபவன

�களனநிை�ன�ததிபயா. யத�ாலன�ததிப�ய்ததிலனயயரா�மன

பட��கனெவவ வபாயனநிட்திலை�.  

யப வ, �ததிநிை�ப�டனபட��கனயயரா�கன

�யெபய்��கனஇரணெடய்��கன்�ைவபாபனெபாகைபபளாக . 

இைவன வபபனநிடப �னஉணைர.  

ள்்கெபப�லனயயராவாப�னபட�� ைசபன

ளணைபமபைள்னெ்டானஅவவளவ�லனராததிரகனசிவராபியப� . 

தாயன வானசிவகன வபாப னப��வதிலை� . தாயனளய்�னஅடாசன

சிவதைத பனப�தினஅகைரபாயனநிடைக.  

                      
77 சரவபரததி�தவகனளல�ாவடபிடைமனபரததாவாய நிடதல 
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பணெபாள�7778னஅ� பெபாள�ப�டனப� ைக ்ா�னஅ�ன

அ� பெபாள�பாபியப�. யப�மகனஅ�னெ்ா�கவைபபாலன வா . 

அ� ்ா�னயயரானசிவத தா�னகக்ன ்சய்தைதனஅம்வ� ைகன

 ்ா�னஅ�னதயரபமெபட�சனசிவரபராபின வபல�தா�க , 

ெ்ா�கவைபபாலன வபா�கனஅகைரபாயனநிடைகன

ெ்ததநிை�ப�்க78

79னயயரானபட�ள�டனப�ய�னநிட்�மகனஅ�ன

யபவத தாடத�வ�தராபினஅதயனவச்்ட�னஅ�வாயனநிடப�ால , 

பட�ள�யனப�்்ாலனவ�கன்பபாபிபனஅத�வ�தன�ததிப�ய்தைதன

அ�னஅம்வ�்்திலை�.  

இ� வனெ்தத னப�்ப ைகன�ததி னப�்ப ைகனஉகளன

 வா்ா�. ள� ்ாெ�யப�ல , ்ட�கனெ்ா�யதின�ள�னரதமபிபன

பணப�்க, ்ட�கனந�மபின�ள�னவ�ளமபிபனபணப�்கன� ரன

தயைரபாபசன�சப்்�ரபாசகனநியபா்க , அயதசன�சப்்�ரபாசகன

�ள�னரதமபிபனபணக ைனஇ�டடா�கன�ள�னவ�ளமபிபன

பணக ைனஉகள்க�யன தாயாக . �சபயனபட�� ைக , பணன

யயரா� ைக. ்ட�கனர�த� ைகன�்ப , "எயறா�்ாமா�தணட்

மில' ளப�கன்ாடக. 

76 || இ்�ப்ப�றவ�்்ய்ாதார்வைவ  

உறறா�ர்்பறறா�ர்ஓவா�்உைதஒழியப  

பறறா�ர்அறறார்பவர 

்வாணட் டடர்�ைற 

உறறா�ர ்பறறா�ர ஒவா�்உைத்்யாழியப்பறறா�ர  பவர்

அறறார பவர  

                      
78 அ� பயன- �சபய 

79 ெ்ததநிை� – ர�த தா�  சரயதநிை�; "்யத" ளயமகவடெசால “ ெ்தத" 

ளபததிசயத�. �கர�ததிபாட ்யதி ப்்டட ளய்� ெ்ா�க. ்யதிததல - 

்�ப�ததல, பட�தல 
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பத�ைத 

உறறா�ர – ்ர�ததிைபனபைடய தா�க, 

்பறறா�ர – அ்ன்ர�ததிைப்னெ்ாதடை னபாரபராபிபன

சராதிைபனஅைடய தா�க, 

ஒவா�்உைத்்யாழியப்பறறா�ர  – இைடபபாதனெரௗபன

சராதிைபனபைடபாரல  ( படடல, சியதிததல, ெதள�தலனளயமக ) 

தாபனநிை�பைளனபைடய தா�க, 

பவர்அறறார – ்�பவ�்ன்�ப�படபவராவர. 

பவர – ்�பவ�ன-னவடெசாடனபிசப. 

உைத்�றிப் 

 (ஒவா� – �விபாரல, �விவ�யபி. இைட�பாரல, �வா�ன

ளயமகனளதிரரைபனவ�ைபெபசசக  "்டபார’ ளயமகனளதிரரைபன

வ�ைபபா, �ைப�கனெ்ப�க "்டா" ளயமகன�தப�ை�னபாபிபன

வ�திவ�ைப பா�ன�கயத� . யப வன�வா�ன்டாதலனபா தான

அதைபசனெசயபாதவரனளயானெ்ா�க்�க.  

பறறதல – சிவதைத்ன்டாதல , சிவத தா�னஅத�வ�தராபி்ன

 ்சயபாதல. உைத்யாழியப்பறறதல  – ெரௗபனசராதிப�லன

நிை�ததல,  

பறறார – அதைபசனெசயபாதவர ;  படடல, சியதிததல, 

ெதள�தலனளயபனதாப்ாதனயரக் னநிை�பைளன அைடய தாரன

ளயப்க.) 

ஒவா�ைத்்யாழியப்பறறதலாவ�  - னசராதினபாத�ாலன

�வா�ைரனெபாவிபசனசிவதைத்ன்டபாராவாரனதாப்ாதததியனபீழன

நிை�பளாபிபன படடல,னசியதிததல,னெதள�தலபைளனபைடய தார.  
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்ர�ததிைபனபைடய தாைரனயபவஞனசாராதாத�ாலன

அவரப� ை்ன்�பவ�ப�லை�.  

'வலநதப�ய்ப��வதிலைல" ளயபாரனஅ்்ரன�வாரிபக.  

சராதிநிை�ைபனபைடய தாரன்ர�ததிைப  

பைடவராத�ா்க,  படடல,னசியதிததல,னெதள�த�ாபிபனநிை�பள�லன

நிட ்ாரனஅ்ர�ததிைபனபைடய�ன்�யனஅமபி�ய�ன நர  

்ர�ததிைபனபைடவராத�ா்கனஇவரப�கன

்�ப்்டபவரப ளபாவர. 

77 || சமாதிநிைல்பலிதமா�ர்�ைறைம  

ாபசஒயறர்தயைம்ப�ற்�ர்அள�ாம் 

நி்யாயறர்்சசயாமல்நில 

்வாணட் டடர்�ைற 

ாபச்ஒயறந்தயைம்ப�ற்�மள�ர  நி்ஒயறெ்்சசயாமல்

நில  

பத�ைத 

ாபச்ஒயறந்தயைம்ப�ற்�மள�ர  -   ்யன ்�கததவமைடபன

தயைரன ்ாயபனநிை�ைரனஉப ைணடாைகனவைர�க, 

நி்ஒயறெ்்சசயாமல்நில  – �யாஞனெசயபாரலனஅைசவபன

நிட்ா்ாப, 

உைத்�றிப் 

��வயன ்பாடன்�க ப்்டடாலனஅவம ைதனதயபபி�யன

தயெசப்ரிலை�, அவமைடபனஅபி�யனெதாவி்கன ்ப�மைடபன

அபி�தனெதாவி்ராபியபப.  
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அ� ்ா�, சிவததிபாடன்�க ப்்ட�சனசிவா�னதினெ்டபவயன

தயபபி�யனதயெசப்ரியபிசனசிவதாப�கனசிவயெசப்கன

உைடபவபாயனநிட்ாய. இ�னசராதிப�யன�ைப.  

��வயனஇயதனநிை�பைடதடைதனதயெசபெ�ாயாரியபிதன

தி�வ�ள�யனவவிப�லனநிடபலன வண�கனளய்�னஇசெசய�ள�யன

ப�த�. "்ரமாவ��்்சாலலற' ளயபாரன்�ப�க. 

78 || சமய்ஆசாத வ�ர, அைவநி �ர்�ைறைம�ர 

ஒண்பா�டவண்உறறார்�்உறபயா்்அலலா�  

வணபடபாபார்ைவப்பா�ராபால்வாண 

்வாணட் டடர்�ைற 

ஒண்்பா�டவண்உறறார்�  உறபயா் அலலா� 

வணபடபாபார்ைவப்பா�ராபால்வாண  

பத�ைத 

ஒண்்பா�டவண்உறறார்�  – ெரய்ெ்ா�ளாபிபனதாபதைதன

அைடயதவரப� ை, 

உறபயா் - (அவரபகனஅ�டகத�வ�கனசசைபனபிசைபன

 பாபமபளாலனஉணடாைகன்பய)  ்சய் ரபாக; 

அலலா� - அயபி�க, 

வணபடபாபார்ைவப்பா�ராபா ல்வாண  – உபமை்வர�ன

ைபப��ி� ைகனெ்ா�கனதா பனநத�வ� ்ா� , அயதசன

சரபாசாரமபகனதாராப வனஅவரபள�ப�யானநத�வ��ண�. 

உைத்�றிப் 

சராதினநிை�ைப்ன்ப��்டபா� ைனஏைபசனசசைப , 

பிசைப,ன பாபமபளாபிபனபரராமடடாபமபகனஉளவாத்க , 
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சராதிநிை�ப�லன�திரசசி�ட பா� ைனஅைவனதாராபனநத�த்கன

உண�னளயபபிப.  

"உறறா�ர்்பறறா�ர ' ளயபனெசய�ள�ல  

"உைத்யாழியபபறறா�ர்பவர்அறறார " ளயப�ன்டபி , 

தாப�பள�டத தனசசைபனபிசைபன பாபமபளாபிபனபரரா�டடாபகன

நிபழத்ணடாப�ய, அைவனஏ�வாப்ன்�பவ��ணடாபா தானளயபன

ஐபவ�பா� ைனவ�ைடபாப  "ஒண்பா�டவண்உறறார்�  

(அவ�ை்ய்வரமா�ட்ா் வ�்�ப்பயய) உறபயா் ' 

ளயபார,  

அஃதாவ�னதாப�பகனஅவடைபதனதட ்ாதராபிபன்டான

இல�ாரலனெசயவாரபளாத�ிய , அவடபாலன்�பவ��ணடாபாரலன

அ்ரன�ததி�கன்ர�ததி� ரன்க�ைபபாபனஅவடா ை்ன்பபாகன

ளய்�னஇதயனப�த�.  

உறபயய – சிபயதன்பய. அபக ,னெ்ா�க ,னஇய்க ,னவ �ெடயபன

ப�டாரததகனநாயபமகனவ �டாபிபன�ததிப�ய் ரனசிபயதன்பய  

( ்ா) யத�ிய, அ�ன“ உற்பயய ' ளப்்டட�, "உறற்நணபய " 

ளயபவி் ்ா�. "உற' ளயபனஉசசெசால  "சிறநத" ளயமகன

ெ்ா�டடாப�. 

உபமை்வயனதயனைப்ெ்ா�ைள்னபததினரவராபனவ�டாத�ன

 ்ாலனசரபாசாரமபைளனதாப�பகன வணடாெரயானசியதித�ன

வ�டராடடாரபக.  

சி�ரனதாகனதாப�பெளயாயனதர ைசனசரபாசாரமபகன

 தைவப�லை�ெபயாஞனெசாலபிபரபக . இவரபகனதாப�பளல�ர . 

யபவன�ைப்்�பாலனஇவவாானகா்வராத�ாலனஇவரபகன

சசைபனபிசைபன பாபமபைள�கனஅமடகததடைதனதைதிப�ல�ாதன

்�ரவ�ரததி ரார பததாெரபனஅபிப.  
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உபமை்வப�னைபப�்களனெ்ா�கனசி�பா�கன

வ�வார�ி�்்� ்ா�, தாப�பகன�யனஅமடகததனசரபாசாரமபகன

நதவ்ெ்பாரலனஅவடைபனஅ�டக்்��ண� . உபமை்வப�ன

ைப்ெ்ா�கன்டபியபினஇ�்்� ்ா� , இவரபள�னஅ�டடாபகன

்டபியபிசனெசயப்்�க. 

 

79 || �ததிய�யபர்இபப�பபட்�்எயற்

்சாலலதத்வ�்அயற  

�யறாய தயைமஅவர்தரமிய்மிவ�ய வித் 

ாதாயறாத இயபரஅ� எய்சால 

்வாணட் டடர்�ைற 

அவர்தரமிய்மிவ்�ய வி  �யறாய்தயைம  ாதாயறாத்

இயபர அ� ்சால்எய  

பத�ைத 

அவர்தரமிய்மிவ்�ய வி  - (�ததிப�ய்ராப�) சிவ�கன

யயரா�ஞனசிபி�கன்�சவ�யபின�யபாயனநிடைமப�்்�பால, 

�யறாய்தயைம – பாண்வய,னபாடசி ,னபாடசி்னெ்ா�கனளயமகன

்வைப்்டடனதயைர�க, 

ாதாயறாத்இயபர – ெவவ வபாபதன தாயபாதன ்சய்ராக; 

அ� – அயதனஇய்ததியனஅதிசபதைத, 

்சால்எய – ெசால்வனெத்்க? (ெசால்யனதரததயானளயப்க) 

உைத்�றிப் 

  ்சால - ெசால்தல, ெசால்வ�. �தப�ை�த  

ெதாவிடெ்பர.  
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  ��வயன��ன்�ைவ னபாகக ்ா�னபாண்வயனஅவய , 

பாடசி்னெ்ா�கன்� , "அ�ன்� ” ளபனஅபிதலனபாடசி. யப வன

இக்யானெ்ா��கனெவவ வா.  

�ததினநிை�ப�லனயயரானசிவதைத னபாகக ்ா�ன

பாண்வபாபிபனயயரா�கனசிவக. பாடசி்ெ்ா��ஞனசிவக ; 

பாடசிபாபிபனசிவதாப�ஞனசிவக. யத�ாலனஅயதனநிை�ப�லன

பாண்வய, பாடசி, பாடசி்னெ்ா�கனயபிபன்யாகன�யா. 

�யபாப��தத�ாலனயயரானசிவா்்வததிபால 79

80 

வ�பாரரைடவதிலை�.னவ�பாரன�ணடாப�யன�ய்�ண�. 

வ�பாரரில�ாதனஇய்ராத�ாலன�ததிப�ய்கன�்்�ல�ாத� . 

யத�ாலனஅ�னநகராடனெசால்க்கனபாபதயா.  

இைத "எை்த்தயவசதாத்யா்�ர்ஆற�வவா்

்சால்லாணா்திநத்ஆ்நதாம" ளய்தபா்கனஅபிப.  

பாககனெ்ா�ளாபிபனயயரானநாெபயான வபாப�க , 

பாடசிபாபிபனஅபி�ன வபாப�கனநிட்�ய , நாெபயமகன

அபயைத�க,னளப�னளயமகனரரைத�மனகக பனநிடைக.  

இவவ��னதயைரப�கனர�ததிபா்ணடாவப . யத�ாலன

பாண்வய, பாடசி, பாடசி்னெ்ா�ளாபிபன்யானதயைரபகன

 வபாபனநிடைகநிை�ன்ர�ததிபயா. 

இக்யானெ்ா�கப�கன�ைப பனதா�� , தாபக,  தபகன

ளப�ஞனெசால�்்�க. 

80 || சசவய�ததி்நிைல்ாபதயப�்ால்அை்யதத்வ�  

இயப�ல்இ்�்தயறல்இய்உணா்ல்இயறஉண்ார  

அய்்நிைலாய்அ� 

                      
80 வ�பாரகன– ராாதலன
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்வாணட் டடர்�ைற 

இயப�ல்இ்�்தயறல  இய்்உணா்ல  இயற்உண்ார  அ�்

அய்நிைலாய  

பத�ைத 

இயப�ல்இ்�்தயறல  – ளல�ானஇய்மபள�்கனஇப�ெதயான

ெசால�்ன்�வதாபிபன�ததிப�ய்ராப�, 

இய்்உணா்ல – ��வர ை்ன ்ரயபஉளதாப�ய, 

இயற்உண்ார – இ்ெ்ாத தனெ்ப்்�க; 

அ�்அய்நிைலாய  – அ�னஅயை் பனதப ைனநிை�பாபன

உைடபதாத�ால. 

உைத்�றிப் 

சிவெ்�ராமைடபனதி�வகப�லன��வடை்ன

 ்ரயபளதாப�ய, அவயனபாெபபெதயமஞனெச� ைனந�மபின

யபவகனந�மப்னெ்ாவய.  

சிவெ்�ராமைடபனதி�வ�ளா�யபின�யைப�ஞன

ெசயபாபாத�ாலனயபாரிபனபயரகனஅவைபனபைடபா�.  

அவயனதயனச�ரததி்கனஉ�பததி்கன்டபியபினநிடப�ால , 

்�ராரதத�கனராபார��கனஅவைபன ந ரனதா பராடடா.  

ச�ரகனந�மப்ன்�ராரதத�கனராபார��கனந�மைக.  

யத�ாலனசிவ்�ராப�னதி�வகப�டன ்ரயபைட பாரன

�கர�மபள�ப�யாகனந�மபின�ததிப�ய்தைத்னெ்ாவர. 
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 இ ப�தைத, "உரள��வில்உ்்ாவர 80

81' "அய்ர்

சிவ�மிதண்்யப்தறிலார்அயாப்சிவமா்்தா�மறிவிலார , 

அயாப்சிவமாவ்தா�மறிநதப�ய்அயாப்சிவமாயமரந்

தி�நதாாத81

82' ளயமகனதி�வா பாமனரபிப,  

'இயப�ல்இ்�� ’ ளய்�னஉ�பவ�ய்மபைளனெபல�ாயன

�ய்ெரபதன தாடாவ� ைகனஇய்க82

83. 

                      
81 தி��யதிபார 7 
82 தி�ரயதிரகன– அயபைடைர 
83 ்ைவபன�ைரபாபிப   சியதைபைபதனததவ�னஇசெசய�ள�யன்ாட�க  

ெ்ா��கனெபாக�தலனெசவவ�தாைக . அைவன்�யவ�ராா  

இய்�ன�ிப�ெதயபன�ியாண டன�ியாணடாக 

அயபனநிை� பனப�. 

�ததிப�ய்தைதனஇயைரப� �னஅபிப�ா ரானளயானவ�பாவ�ப  சீடைப ன

ைபித� னகபிப�னஇசெசய�க , ெபாண�கட� = அயவபக = "இயபிலனஇப��  

ஏயபலனஇயானஉண டலனஅயபநிை� ஏயனன; அ�னஇயா உணடாக.” 

்த�ைர 

இயப�ல்இ்��  ஏயறல – சிபயதனஇய்ராபிபன�ததிப�ய்தைத்ன

ெ்ப வண�ெரயபனரிைன வடைபபாப� , இயா உண டலனஇ்ன்�பவ�ப�லன

உப ைனஉணடாை ரபாபால , 

அய்நிைல்ஏச  - (சிவெ்�ராப�டத த) அயபனெசயனெதாதைஞ  சராதின

நிை�ைப்னெ்ா�ய�வாபாப, (ெ்ா�யத வ) ,  

இ�்இயற்உண்ார - அயதன�ததிப�ய்கனஇ்்�பவ�னப�டபா ப உணடாைக, 

ஏயறல – ெ்ா�யதல, ெ்ாதல. அ�னகண�னெ்ாதடைனஏ�வாபிபன ்ரவாவ�ைப  

இ� பைபபாலனஉபரததிடா . இயாணடாகனளயபவி  "இய ப" ளயாகன

 தட பபாரகனெசய�கனவ�பாரததாலனெதா ப� , அ�  வ�வ�த�ைர ப்்டட�.  

��வயனஇகைரப�டபா ப  �ததிப�ய்தைதனஅ�்வ� ைகனநிை�னசீவயன

�ததிநிை�னளப்்�க . அதைப்னெ்ாவதடை்ன ்ரவான வண�கனளய்�க , 

பாயனளப�னளயமகன்டா பளாபிப  ளல�ானெ்ா�ட்டைப�கனஅப வனவ��த� , 
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சிவெ்�ராப�டத த  ்ரயபனனண�ன பாபதாபனெவாத பனெநபிப�லனநிை�த�ன

நிடப�ாலனஅஃ�னஉணடாைக ளய்�கனஇதபாடனகப்்டடப.  

ராப� பவாசபன�வாரிபகன்டகபததகபகன ்ாய பாரனஇயதனநிை� ைன

உதாரபனப�டரனயவர. 

ைசவசிததாயதனரபாசராச்  ்தி்்�லன “இயப�்லி்�்தயற்லியறணா்்

லியறண்ார, அய்்நிைலாய்அ� ' ளபன்�்ாடமனபாப்்�பியப� . அதில 

"நிை� பனஅ� " ளயானசயதின்�சததன்ாடக , அவரபக ெ்ா�கவ�ள பத� ைன

ஏ�வாைெரயானப�தினஏடக்களன்ாடதைததனதாராப்ன்�சத�னஅசசிடடதாபல  

 வண�க,  

அ்்�ச்பனகணைட்னெ்ா�� ை்  ெ்ா�ய�வதயானளபவ��ப . இப� 

"இ்�்தயறல" ளயபன்ாட�கனபகள�னெ்ாவபாபிப  ளபரன�பரனைபிலபைள�க  

ெரயபைள�கனபகள�ப�டார �னஏடகல  ளத�கனவவ பிபால , ைபிை�ன

ெநக�ாப�கனெநகை� னைபி�ாப�க ராபினவ�ளமபி்ன்திததனரப பனவதவாைக . 

யப வ "இப� தயபல' ளப ெபாண� ்க ப வணகபைத ‘இப�ெதயபல" ளப ன

ெபாண�ன்கததவாடபாலனவயததாகனஅ்்ாடனெரய்�னெதள�ப்்�ப ,  

 ர்க, இசெசய�ள�லனஇரணடாரகப�யனஇரணடாஞசீர  “நிை� ப” ளயான

ெநட டாைசனெ்ா�யதிபாைரன ்ா� , �த�ாரகப�ய இரணடாஞனசீ�க  

"இப�த தயபல ளப  ெநட டாைசனெ்ா�ததசனெசய�கனபாததாரனயசிசபர  ளயான

 பாட �னெசய�டனசயதனஇய்த� ை்னெ்ா�ய�வதா்கனசியதைபன�ைரப�லன

இதிட ்�யெராவி ை "ெ்ாதடை அசதாப" ளயப ெதாட ரனெ்ா�ளாப ன

பாப்்�வதாலனஅ்ெ்ா�� ைனஏயபல " ளயபனெசாலனெ்ா�ய�வதயபி  

"ளயபல” ளய்�னெ்ா�யதாைரபா்க  "இப� தயபல" ளய் தனகணைட ை்ன

ெ்ா�ய�கன்ாடெரப னெபாக�த �னதைனெரய்�கனஅபிப . 

இப�, “இய்�லனஇப��னஏயபலனஇயா  உண டல, அ� (=அயத 

�ததிப�ய்க) இயா உணடாக ; (அதைப்னெ்ாதடைசனசாதபராபனந�ன

அயபநிை� ஏய" ளயானஇமபகனஅயவப�மனவா பிப  நிை��மனெபாண�ன

ெ்ா�கனஉைர்்�மனரைர�க , ரடா, கண� 'இயபண டல" ளயப  ்ாட�க, 

 ்ரயபளதாப�ய" ளயப அதயனெ்ா��க  ெசகெ்ா��கனெசவவ�பன்ாட�கன

யபாைர�க, "ளயபலனளயமகனெதாவிடனெ்ப� ை  

ளய்�" ளயப ளதவாயசனெசால்�்ாபிப ெ்ா�கனெசவவ�தாபாைர�யனெதள�ப.  
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ஒயபதார்அதிவாதர –் ஐந்தாத�்அ�ர்நிைல 

அஃதாவ�னஐதெததததாபிபனதி�வ�ள�யனஇபலப . சராதின

கக பார�னவாசபார�த 83

84னதா பதைததனதி�ைவயெததத�த 84

85 

த�ரதத�ிபாலனஇயபானநிை�ப�ய்�யனஇ�னவ�ள ப்்�பிப�. 

81 || ாவத்ஆவம வள�ல்உரள்உணைமவர்

ஐந்தாததில்அ் விய  ்

அ�ர��ர்ஆதண�ர்அலலா�ர்ஐநதிய  

்பா�ர�ல்்த�யப்்�ர 

்வாணட் டடர்�ைற 

அ�ர��ர்ஆதண�ர்அலலா�ர  ஐநதிய்்பா�ர�ல  

்த�யப்�ர. 

பத�ைத 

அ�ர��ர்ஆதண�ர்அலலா�ர  " ைசவாபரமப�கன

 வதமப�கனஉ்ாபரகன�த�ிபனரடைபபனதாப்லப�க, 

ஐநதிய்்பா�ர�ல  – ஐயெததததியனெ்ா�ைளனஉபரத�கன

்லபளாக, 

்த�யப்�ர – இவைவயெதததைதனயராப�யனஅைவனஅதிலன

அடமைதலனப�்்�க. 

                      
84 ெ்�மபாபகன�டபாபனள� ப்்டடன்�யபக  அ� இ�யதன்ாததிரததிலனஅதயன

வாசைபனஇ�ததல ்ா� , யபவததியனஏ�த�ாலனவ�ைபபைளசனெசயதன

பரபமபக, யபவகனவ�ிந�மபிப்�யனசிபி�னபா�த� ைனஅயதனவ�ைபபைளதன

தாராப வ ெசயபதத பப. இயதனஇபலபனவாசபார�னெரப்்�க . 

85 ஐயெததய தா�தலனவ �� ்டபிடைதனதப�னஉ்ாப�ராக ளய்ர. 
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உைத்�றிப் 

  இ ப�தைத, "ாவத்நாயவி�ர்்மசப்பா�ளாவ� , நாதய்

நாமர்நமசசிவாயாவ ” ளய்தி்கன 'அெ்சாதாத்ஆவம�ர்

அணணல்அ�மைற�ர" ளய்தி்மனபாணப. 

�மபார�கனசிவ்�னரததிர�கன ஐந்தாத்த்பபடர. 

இவடாகன�மபாரததிலனஐயெததத�கன�ெரதததா யன

அைரயதி�தத�ாலனஅ�ன�்�ம்பெசாடசத்ம்பபடர.  

பெசாடசதர = ்ஞச + அடசரக = ஐய�னளதத�.  

அடசதர்எயபதய்்சாற்பா�ர  - வ�பார்்டாரலன

அவிவ�யபினநிட்�. 

யபரகனளயமஞனெசால�ிலன ஆனளய்�ன்ாசகனளப�க , வ 

ளய்�ன்�னளப�க , மனளய்�ன்தினளப�கனெ்ா�க்�த�ால , 

யபரகனளய்தடை்ன்தின்�ன்ாசன�டசபமபைளனஉபரத�கன்லன

ளய்�னப�த�.  

அயபி�கனஆனளய்�னசிவதாப�க , வனளய்�ன ராடச�க , 

மனளய்�னர�நாச�கனயத�ால , யயரா ப� ைனர�தைதன

அவித�சனசிவதாபதைதனஉதி்்�த�ன ராடசதைத ன

ெபா�்்ெதயாகனெ்ா��ண�.  

ஆவம வர -  வாமிவரன�தலன வா�ளர்ஈ றாவியனஇ�்தன

ெதட�ராக. ாவதர்-  (இரைம்மறைம்வ ிடவள�ய னஇபலபபைள ) 

அபிதடை னப�வ�னளயமகனெ்ா�ைள�ைடப� . இ�ன இ�்�, 

ய்ர, சாமர, அதரவணரனளபனநாயபாக.  

யபரகனைசவரப�  பனஉசபதாத�ாடன சிறப்்

�்ல்பபடர.  

 வதததியனெரய்ெ்ா�ைளனஉபராதனபபசனசரபமப�டனசி�ன

 வததைததனதர ை்ன்�ரராபராப னகாவதபா்க , அதி �ன
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ெ�ௗபிபனதாபகனஅடமபிப��தத�ா்க ,னஅ�ன ்பா�்

�்ல்பபடர.  

ாவத�ர்ஆவம�ரனபட�கனஅ�ள�பன்லபளாத�ாலனஅைவன

யயரானக டாகனெநபிைப்ன ்ாதி்்திலன�ததனப�த�ைடபப.  

யத�ாலன வதததியனெரய்ெ்ா�ைளனயபரததிப�ன�ைபன

ெபாணடபிதலனஇ�ைவாைக . "ஆவமமாவி நியற அணண�பபாய்

தாரவாழவ” ளயானதி�வாததரகபகன்ாகப�ள�பர. 

உபாவமர - யபரததியனவவி்ல. ப�தாமண�ர்உபநி்த�ர 

 வதததியனவவி்லபக.  

்தாணரனஅகபாரபகனசசததைத�கனபட�ள�யன

தி�வ�டசிப்ை்�கனஅபிவ� லனைைபய தா�கனவ�ளமபதத பன

்ாயைரபாபசனெசாலவ� . இைவனசரபசாததிரததியன வபாபைவ . 

இவடபிலனஉகளனெபாகைபபகன வதாபரமப� ைனராபாப�யன

வ�� ப்்ட வண�க.  

"ஸமி�தி்ாவதத�்�்மாறாய�ய்ாவதப்்பா�ாள்்மச . 

்தாணர்ஸமி�தி்�்மாறாய�ய்ஸமி�திப்்பா�ாள்்மச ” 

85

86ளபனவ�பாச்பவாமக , "்தாணர்ாவத வளால்வாதி்வபபடர " 

ளபன ராப�ததிர�மனகாவைத னபாணப.  

(வாதி்வபபடர = ராத�தனதகள்்�தடைனஉசபதாைக.) 

ாவத்சிவாவம வர 

ாவத�ர்சிவாவ�ர னசிவெ்�ராபா �னஅ�ள்  

்டடைரபால, அைவனைசவசரபததியன ப�தமாண்�லவளார . 

                      
86 ச�தி ஸக�த பாரனவ� ரா தஸதினச�திரன்�ிப்ன | 

ஸக�தினபராப பாரனவ� ரா தஸதினஸக�திரன்�ிப்ன || 
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 வதகனசிவாபரராபிபனஇ�வைபன்லபைள�கன்�ரராபன

்லபளாப னெபாகளாதவரனைசவனசரபததவரனஅல�ர. 

இைவனசிவெ்�ராபாலனஅ�ள்்டடைவன ளய்தடைசனசிவன

தாப�பளாபிபனெரயபகபா�ைடபன தி�வா்�்வரனசாயான

்ப�பியபப.  

"ாவத்மாட ஆவமர்்மசயார்இைறவ ய்� ல" ளயான

தி�்�நாபபா�க, "ாவத�ல்ைசவ�ல்எயறிதணா்்

�லவர... ஆதி்அ மலய்த��ல்இதணடர " ளயான

அ�பயதிசிவ�க, "மி்வாவத்்மசந�லவர்்சாய்வா் ' 

ளயாக, "மய�்மாமைல்மாவநதித்மத்� ல, ்சாய்்ஆவமர்

ாதாறறவ�த�்  அ�ள��ர" ளயாகனராப� பவாசபன�வாரிப�கன

்ாகப�ள�பாரபக. 

இவடாகன சிவாவம வரனைசவசரபததியன்ாதமபளாபிபன

ச�ைய, வி�ைய, ாயாவர, ஞா்ரனளயமகனநாயைப�கன

வ�ள ைவப.  

நாகனநாக தாாகனெசய�கன வழிபாடன�த�ாப�ப�க , 

 பாப�லபள� �னநைடெ்ாகன ப�ததிடை், �ைச, தி�வ�ழா 

�த�ாப�ப�க, அபத்்வி�ையவ�ர னயபரமபைள பன

யதாரராப னெபாக�வப.  

இவடாக ப�ததிடை்யாவ� - பல�ி �மகன

உ �ாபமபள� �மகன�ைப்்கனெசயப்்டடனஉ�வமபள� �ன

பட�ைளனளதயத�ளசனெசய� , அவடா ைதனெதயவததயைரைபன

ய ைகனபிசைபபாக . யப வனய�பனவவி்ாட� ைனஇயபி  

பைரபாத�னயபரராக.  

அபத்்வி�ையவளாவ் - ��வயனஇபயதன்�யபனஅவம ைசன

ெசயப்்�கனஅநதிாயட�ன�த�ாப�ப.  
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தாபனத�டைசனெசய�கனசிவதாப�பகனயபரமபள�யன

ஞா்வாண்தைததனதகனசீடரப� ைனஉ் தசி்்ாரபக.  

இ்்க பன்ரஞ சாதின�ப�வரனெரயபணட தவ� ைன

தாபஉ் தசஞனெசயதார. ெரயபணடன தவரனதர ைன

உ் தசிதத�ள�பனசிவதாபன ்ாத்னெ்ா�ைளதனதரிவி �ன

்ாகப�ள�பார. ை�யதனரரனந�வ�ி�ி�யத ன்ரராசாசபாரன

ராப� பவாசபனெ்�ராம ைனதா பா் தசகனெசயத�ள�பார.  

சிவாபர்்�ரதிபகனள் ்ாதாப�மகனபிைடபார லன ்ாபா்க , 

பா�த� ை னபா�கன தாயாகனசிவதாப�பளாலனஅைவன

ப�்்� ப்்ட�னஇவ��பததி �னளயாகனநி��க . அவடபியன

ஏைபபன்ைதிப� கனெ்�க்ா�ாபைவன்தததிபள� லனஉ களைவ. 

யபரமபகன - வாமிவர்�தல்வா�ளர்ஈறாவிய  

இ�்தெதட�ராக. 

 வதமபகனபட�ைளனவவி்�கன �ைறவைள�ர, 

ாதாததித வைள�ர, ஞா்தைத�ரனகாவப.   

சிவா பிப�ப� �னபட�ைளனவவி்�கன�ைபைரன

 வதமபள� �னஅதிபராப னகப்்�வ�. சாதாரபராபனெந�்்� �ன

சிவெ்�ராயனள தயத��கனபிசைபனெசயப்்டடால , அ�ன

சிவா்வி்�யா�ர.  

சிவாபரமபள� �ன சதாசிவரனளயாக , நா்சரனளயாக , 

தைிணா�ரததினெபயாக , தியாவதாசர்ளயாகன்�ெ்பரபளா �ன

சிவெ்�ராயனவவி்�வ�ன ்ா� ,  வதமபள� �ன இநதிதய, 

மிததிதய, வ�ணய, அ்்�, �த�ிபன்�னெ்பரபளா �ன

சிவெ்�ராயனவவி்ட்்�பியபபர.  

இவ�ணைரைபன வதமப�கன�யபாபிபன இ�்�்

ாவதததிால (l.124-64) இநதிதய, மிததிதய, வ�ணய, அ்்�, 
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திவயய, ்பரணய, வ�தமாயன�த�ாபிபன்�னெ்பரபளாலன

அபிவாள�பகனபட�ைளசனெசால்பிபாரபக.  

யப�மகன “வ்�ர்ஒ�வாத ”  ளபவ�கனரயதிரததாலனஅபிப . 

பட��ைடபனஇயத்னெ்பரபகன்�டபா�ததிலனயயரா பளாபிபன

சிானெதயவமப� ைனஇட்்டடப.  (இ பா�ததி �னரப�தரபளாபிபன

ளமப� ைசனசிவெ்�ராமைடபனெ்பரபகனஇட்்�தலன ்ா� ). 

இைதனஉபராதாரன வதமபகனசிாெதயவமபைளனவவி்�வபனளயான

ரபமைவர. 

இப�,  வதமப� ைனஉைரபகனெசயதவரபகன்ல வான

சரபததவரபக. இவரபகனதமபகனதமபகனசரபத� ை்னெ்ா�யததன

த பபவாபனஉைரபைளசனெசயதைரபால , இவ�ைரபள� �னெ்�கன

்�ைவபகனர�ியதப.  

உப�ர னெபாை�ைப்்டபி்ன ்சாதனஇடமபள� �ன

உப�ர ெபாை�னவ�தி ப்்டடதாபனஇவரபகனஉைரனெசயதாரபக.  

இவ�ைரபைள னபண�ன வதமபள� �னெபாை�னவ�தி ப்  

்ட�களனளயானஅ நபரனரபமைபியபபர . ெபாை�ைப�கனப�ாலன

உணபை��கன வதமபகனவ�� ைபியபப.  

உதாரபராப -  "மாமிசதைத்வ�ல்வி்மறைறய்

பதாரதத வைளச்்ததி்்சச�்சைமத�்உணபவரவ�்�்நலல்

சிததிவர்உண்ா�ர ”( l.162-12), "உய�ரவர்ஒ யைற�ர் 

்வாலலாத்இலவாழவா�்�்ாமரபாடை்்்்வாட ” (VII,1-1) 

ளயானஇ� ைன வத�க , "வ்�ாள, எலலாப்ப�தாண�வள��ர்

நாய்அயபாச்இ�்வ�ர , அைவ்எய்�ல்அயபாச்இ�்வ�ர , 

அ�ர்்சசவ" (XXX1V. 18) ளயானப�ர வத�கனகாபியபப. 

 வதததி �, ெபாை� பாபமபகனவ�தி ப்்டடபவாப னகாகன

்�ைவபாபனஉைரபைளசனசசபாபைவ னள ப னெபாணடவரபகனபாபன
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்தததிைபனஇபடபிப ்ா�  (சிெரௗதன�ததிரக ) அவடபி �ன

ெபாை�பைளனவ�திததபர.  

இதபா �ன்�டபா�ததி �னெபாை�னனபாபமபகனெசயப்்ட�ன

வயதப. ளர�ன பாப�லபள� �னெசயப்்�கனபாபமபகனபா�கன

ெபாை�ன சராதனபாபமப ளபாக . இவடபி �னெநடெ்ாச ,னெநயன

�த�ிபைவப ளனநி வதி ப்்�பியபப. 

 வதமபகன இ�்�, ய்ர, சாமர, அதரவரனயபிபன

நாயைராக. இ� ைன வததைதனராப� பவாசப்னெ்�ராயன

தி�்்கள�னெபதசசிப� � , 'இ�்்வாட்ாதாததிதர்இயரப�்ர்

ஒ�பால’ ளயாக, ெரயபணட தவரனசிவதாபன ்ாதததி �ன

இரணடாகன�ததிர்ன்ைதிப� �  "இ்விதமத ்தய�ர்இ�்� ' 

ளயாகனைபி்்�ட�னஅ�ள�பர. 

சகஸபி�தராப�னைசவசரபகனவவமைகனநாடாபிபன்ரதன

பணடகன�தவ� ைகனசாஸதிரன்ாைஷபாய்ன

ெ்ா�ெராவிபாபதால,  வதசிவாபமபகனசரஸபி�தததி லன

உகளபவாப�ப. 

 வதமபகனஐ ரா்்ான�த�ிபனரி �சசனபணடமபள�்கன

இ் ்ா�னஉகளப . யபரமப�கன்� , சி�ன்டபாண�பள�யன�யன

ெதயப�யதிபாவ� �னஇ�யதைவ னய ப�மகனஇ் ்ா�னரைபய�  

வ�டடப. சி�னயபரமபகனராததிரகனஇ் ்ா�னதரிழனநாடக லன

உகளப.  

யபரமப�கன�யபபிபனெரளரவததியனதாபபாணடனசார�கன

அதயன 73-யகன்ட�ததியன்யப�ரணடா கனஅ திபார�க யபிபன

சிவதாப ்ாதகன்ரஞ சாதின�ப�வராலனெரயபணடன

 தவநாபபா� ைனஉ் தசி ப்ன்டட� . �ப�வர�னபடடைள்்கன

நாபபாரனஅைததனதரிவி லன்ாகப�ள�  அதடைனவ�ள ப�கன

ெசயத�ள�பார.  
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இைறசததி பாசர எழிலமாைய ஆவ�  

உறநிற�ர்ஓ வாதத�்உர 

்வாணட் டடர்�ைற 

இைற, சததி,்பாசர , எழில்மாைய , ஆவ�, ஒ வாதத�்உர்உற்

நிற�ர  

பத�ைத 

இைற - சிவ�க,  

சததி்- தி�வ��க,  

பாசர - ர��க, 

எழில்மாைய  - (யயராவ�யனசிடசததிைபனஇாதிப� லனனரபராபன

வ�ள ைக) சிப்்�ைபனஉைடபனதி ராதாபசததி�க, 

ஆவ� - யயரா�க, 

ஒ வாதத�்உர்உற்நிற�ர  – ்�ரபவததியனஉக ளனெ்ா�யதின

நிடைக86

87. 

உைத்�றிப் 

ர�கன்ச்ாப்்�க ்ா�ன திாதாதா்்சததியா்�்ஆதிசததி  

ளயமகனெ்ப ரா�னயயராவ� லன்திய� , அைதசன

சிவெ்�ராமைடபனதி�வக ைசனெச்ததின�டாபரைவ ன

ெபா� ைக.  

                      
87 �மபாரததில  நாதகனசிவ�க , வ�ய�னசததி�க . ரபரகனர��க , உபரகன

தி ராதாபனசததி�க , அ�ரக யயரா�கனளயானசி�னஅபிவாள�பகன

ெசால்பிபாரபக. 
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அ�னராபார�க ்ா�சனசிடபபிைவ னெபாடாைரபால , "எழில்

மாைய' ளப்்டட�. "எழிலார்திாதாதர' ளயபாரன்�ப�க. 

83 || ஐந்தாத�ர்அ் �ர்்பா�ரவர  

ஊ் ந்்ர்ஒ�பால்ஒ�பாலார  

ஞா்ந்ர்தாயநடாவ்நாட 

்வாணட் டடர்�ைற 

ஊ்்ந்்ர்ஒ�பால , ஞா்்ந்ர்ஒ�பால்ஆர , தாய்நடாவ 

நாட 

பத�ைத 

ஊ்்ந்்ர்ஒ�பால  – ்�ப்்�ைபனவ�ைள ைகனதி ராதாப�கன

ர��கன��ன் பததிலனஉகளப, 

ஞா்்ந்ர்ஒ�பால்ஆர  –  ராடசதைதன உத�கனசிவ�கன

சததி�கன��ன் பததிலனஉகளப, 

தாய்நடாவ – யயராவாபிபனதாயனந�வ�லனஉகள�. 

நாட - (இைவனஐயெததததிலனஇ�்்ைத ) பாண்ாபாப, 

உைத்�றிப் 

சிபாராதின்ஞசாடசரததிலன�தெ�தத�ன சிவதைத�ர, 

இரணடாெரதத�ன அ�டசததிைய�ர,ன்யபாெரதத�ன

ஆயமாைவ�ர, நாயபாெரதத�னதிாதாதா்்சததிைய�ர , ஐயதான

ெரதத�னமலதைத�ரனைபி பியபப.   

இைத, " ஈசய,்அ�ர ,்ஆ வ�,்எழிலார ,்திாதாதர , மலர, 

ஆசில்எாத�்அெசிய்அை்வார ’ ளயமகனஉணைர வ�ள பசன

ெசய�ளாமகனஅபிப. 
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திாதாதா்சததினர�தைததனெதாவி ல்�ததினஅைத்ன்ச்ாப்ன

்�த�கவைர�கனயயரானஊ்ந்்ரனெசயபியப�.  

அ�டசததியா்�னயயராைவசனசிவத தா�ன சர ைகன ்ா�ன

யயரானஞா்ந்்ரனெசயபியப�. 

�ததரபக87

88னஐயெததததா லனபட�ைளனவவி்�கன�ைபைரன

்�யவ�ராான- இ�தபராபிபனதாரைர்னன� ைன ஆயம்தத�வர  

                      
88 ெ்ததநிை�ப�லனஉ க ளாரன்ஞசாடசரனெச் க ெசய�க ்ா�ன �வ வாரன

ளதததியனெ்ா�ைள� கனஉ பரய�னஊபனநடபத� ை னபாரபராபிபன

ர�ததிபால உணடாவாபன பா�கன�ய்மப கனள ய்ைத�கனசிவததாலன

உணடாவபனபா�கனநிை�பாபனஇய்மப க ளய்ைத�க அபிய�னஅபயைதன

ரரைதபைள�கனஉ�பனஇய்மபைள�கனர� கனள பனஅ�வ�த�தனதகள� ன

ெபாகப வ�ஷ்்ாகெ்ப  அைவபளாலனவ��பி, தாபநடபகனெசயவ� ைகனசிதைத 

அரிரதெரபனநிைபத�னஅதிலனயைச்்ட�னயபவததியனவ�ஷதைததனத�ர ைகன

ர�யெதபனஅைத  வ�ைரவ�லனெ்ாதடைனரபததாலன்டபி னெபாண�ன

ெச்கெசயதலனத பதாக.  

இயத்ன்ப�டசிப�பா்க , ரயதிரததிலனஅைரயத  தி�வ�ளா்க, இ்்கசன

ெச்கன்ணக வாயனதய  �படசிபைளசனெசய�கன ்ா�க , ்�ப�ப�ரப ளா� 

சக்யத்்�கன ்ா�கனர�சன சடைடபகனெதாடமைராப�ய , அவடைப 

ர�ெரயாகனவ�ஷெரயாகனஅ�வ�த�னவ�� பினஅவடா ைனஇடமெபாடாரலன

தரரவவிப�லனநிட்ாய.  

்ஞசாடசரதைதசனசிரதைத பா�னவ�தி்்கனெச்� பிபவம ைதனத�ப  

ளணபமபகனஉணடாைராபால , ்ஞசாடசரததியனநிைப�னஉட ப  உணடாைக. 

அயதனநிைப�னஅதனத�பனளணபதைதன�டகவ��க .  

"்வாலவாாத�ர்�ணர்பல்நயைமவர , இலலாாத�ர 

இயர்வதாய��ய்எலலாத்தி ைவ�ர்நி �வ்்தயபதால , நலலார நாமர்

நமசசிவாயாவ" ளயானசக்யத�வாரிபகனதி�வாய ர�ரதத�ள�பர. 

த�பனளணபமபகனவய�னநிை�த�  �ைப பன�யப ரன  ்ஞசாடசரததிபாலன

அைவபைளன�� ைதலக�க . அைவன�ைபதத்�யபனஅவடைப  �ட�தலன 

சி� ்ா�ன்�ரபாசராப�� ைக.  
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இ�பத�நா�ரனநாளராப�க , வ�ததியா்தத�வ வ�ர்

்ததவ�தைத�ரனளட�னஇதவாப�க , ஈ்த�ர்சாதா்விய�ர  

 பசரனவகவாப�க, சததிததத�வர்ெ்ா�டடாப�க, நாததத�வர 

அ்ெ்ா�டகலனபாப்்�கனவ�த� பளாப�கனஅைரயதி� ைக.  

அயதனஇ�தபராபிபனதாரைர்னனவ� ல சிவசததினவ �டபி� ைக . 

சததிப�லனசிவகனநிடைக.  

�ததரபகனஇயதசனசிவததிமைடபனதி� ரப�ைபன

ஐயெததததாபதனதிபாப�த� னெபால�ாைர , ஐகெ்ாபிபட பல, 

ெ்ாாைர,னஇர பக ,னஅபி� , ெரய, தவகனயயபனளயமகன

அடடபட்மனெபாண�னஅஞெசதததாடனனைசெசயவர. 

84 || ஆயமாவ�ய்்பததநிைல�ர்�ததிநிைல�ர்

ஐந்தாததில்அ் �தல 

வ��யம நாமவ�யவைவ்மமளவ�்ா சிததர  

்ப�யவ�ை்்திதப்்பறர 

்வாணட் டடர்�ைற 

ந்ாமவ�்ம்வ��ய  யவைவ்மமளவ�்ா  தர்்ப�ய்வ�ை்்தித  சி்

்பறர  

பத�ைத 

ந்ாமவ�்ம்வ��ய  – தி ராதாபசததினர�தைதசனசாரனர�கன

�படசிெசயப, 

                                                                  
இ்்க ப ்ஞசாடசர ெச்ராப�னயபவததியனவ�ிைப னெப�த�ன

யயராைவ  பட� ளா�ன சரததடைன� பிபனசாதபராக . யபவராபிபனெபாகபன

பட�ில யயரா பக யவாரலனஅவடைப னபைர படபதத பன தாப�  

்ஞசாடசரகனள ய்ைத "அெ்சாததிய்்ைண்ப��த�்்வி்்வியாறை்்

�ை்வா்்�தலநத்மிலலா்மலலற  வைத்வாட�்யாட்வாண்ாச �ர்வ 

ா்றாவ" ளய்தபாலனஅபிப 
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யவைவ்மமளவ�்ா  - யயராைவ (அைவன்�பவ�பள�ல ) அதத�க, 

(இ�னெ்ததநிை�) 

தர்்ப�ய்வ�ை்்தித  - (யயரா பக) தக�ைடபனெ்சபன

்�ப�பளாபிபனர�மபகனத�ர 

சி்்பறர - (தி�வ�டசததிப�யன�படசிபால) சிவதைதனஅைட�க, 

(இ�ன�ததிநிை�). 

உைத்�றிப் 

ர�மபகனந�மப, அவடைப்ன்ாப்்�ததி நியபனதி ராதாபனசததின

ந�மைக. சிவசததிபெளல�ாகன�ய பபாத�ால , திாதாதா்சததி்

நி �தலாவ�்-னசததினதி ராதாபதைதசனெசயபா�னவ��தல.  

ர��கனதி ராதாபசததி�கனந�மப வன ஊ்்ந்்ர  

நியா ்ாக. அ் ்ா�னயயரானசததி பா�கனசிவத தா�கனநிடைக . 

யத�ாலனஐயெததத�ன்யெபதததாபசன��மைக. 

85 || நவாதாதி்பெசாடசதர்உபாய்மார்வர்�்உ�ய� 

மாலார்திாதாதர்மலர�தலா்மாறாமா  

ாமலஆ் மமளா வ��ய 

்வாணட் டடர்�ைற 

மாலார்திாதாதர்மலர்�தலா  மாறாமா ாமல ஆ்்

மமளாவ��ய  

பத�ைத 

மாலார்திாதாதர்மலர்�தலா  – ்�பவ�்ன்�ப�ப� �ன

வ��வபவாபிபனதி ராதாபதைத�கனர�தைத�கன�த�ாபனைவத�ன

ஐயெதததைதன�திபால, 

மாறாமா – ர�கனந�மை ரா, ந�மபா� 
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ாமல –  ர�ாபனெ்ா�ளாபிபனசிவக, 

ஆ்்மமளாவ��ய – ஊபனநடபதைதசனெசயவ�்்ைவபள�யனஇடதைதன

ள�த� னெபாண�னஅைவபைள னபீவா பாவ�டடால. 

உைத்�றிப் 

உ�பனஇய்மபள�லன்டானஅபாதனஉ்ாப ரார பர ைனஅவடபிலன

அதத�வதாபிபனர�தைதன�யபாபனஉைடபன்ஞசாடசரகனதையத�. 

சிவதைதன�யபாபன�திபாலனராததிரகனசிவகனர�தைதன�டகன

�ததிைப னெபா� ைக.  

நபாராதி8889ன்ஞசாடசரததி லனஉ களனநபாரனரபாரமபைளன

இாதிப� �னைவ பசனசிபாராதின்ஞசாடசரகனயைக. 

 

86 || நவாதாதி்பெசாடசதர்ாமாடச்ஆைச�ை்யார்

ஒதலஆவா� 

ஆதாதி்ஆதாதர்அநாதா்அ�மமணட  

பாதா�்ாமலஓ�ர்பறற 

்வாணட் டடர்�ைற 

ஆதாதர்ஆதாதி அ�்மமணட்பாதா� ாமல்ஒ�ர்பறற  

பத�ைத 

ஆதாதர்ஆதாதி  – உப ைனயதாரரான இ� பியபனசிவதைதன

�யபாபனைவத�னஐயெதததைதன�தினவவி்� 

அ�்மமணட்பாதா�  - (உ்ாபனரார பததி �ன �திப) நபாராதின

்ஞசாடசரததியனஇபலை்தனதி�க்னவ�சாசபாரல, 

                      
89 இ்ன்ஞசாடசரகனப�ர வதததிலனஉகள� . 
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ாமல்ஒ�ர்பறற  - (உணைரனரார பததிலனநிடைக ்ா�க ) 

நபாரரபாரமபைளன�யபாபன��யதயைர, 

அய தான– பவை�்்டன வணகபெதாயா. 

உைத்�றிப் 

நபாராதின்ஞசாடசரகனஉ்ாபனரார பததாைரனஉணைரன

ரார பததிலனெச்த�தடைனஏ�வாைக.  

உணைர89

90னரார பதைதன அைடய தாரனதர�னரார பகன

ராபிபைதன உபரய�னஅதடைசபன்ஞசாடசரதைதனயசாசபசடகன

வ�சாசத�னஅபிய�னஅைத பனெச்� ப வண�க.  

அல�ாவ�டடாலனைவயைதபா யனஇ �யதன ்ா�ன�ை�்்ாலன

ைகததன்�கைள , வளரயதன்�யபனதயமைடபனச�ரததிட ைனஏ டபன

சாதகன�த�ிபைவபைளனஉணபாரலன�ை�்்ாை� பன

்�ைராப�யனஅதயனவளரசசினதைட்்�வ�ன ்ா� , அவரப�ைடபன

தாபவளரசசினைைபய�ன ்ாக. 

87 || சிவாதாதி்பெசாடசதாம்ாமாடச்ஆைச�ை்யார்்

��ய� 

சிவ�தால்ஆமாற்ாச�ாமல்தி�ர் 

பவரஇ�்நிஓ�ர்ப� 

்வாணட் டடர்�ைற 

சிவ்�தால்ஆமாற்ாச�ாமல பவர்தி�ர நி்ஒ�ரப�்இ�  

பத�ைத 

சிவ்�தால்ஆமாற்ாச�ாமல – சிபாரகனவபாரகனளயமரிரண�கன

�த�ி �னவ�க்கனஉசசசததலனக�ராப�ய, 

                      
90 இ ப�தைத "ஒ�வாரதைம நய்்றி் �சபப�" ளயமகன தவாரததி் கன

பாணப 
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பவர்தி�ர – ்�பவ� ை னபாரபராபிபனர�மபகனந�மைக, 

நி்ஒ�ரப�்இ�  – �ததிைபனவ��க்�பனந�னஉசசச ைகன�ைபைரன

இ� வ. 

உைத்�றிப் 

அ்்ரன�வாரிபகனநரசசிவாபதனதி�்்திபததி �னநபாராதின

்ஞசாடசரதைததன�திததபரனயப�மக, ராப� பனவாசபன�வாரிபக , 

'நமசசிவாய்வாழவ " ளயானதி�வாசபதைததனெதாடமபிப ரன

யப�மக, அவரபகன�திப�னசிபாராதின ளய்ைத, 'வ�வாச்்

வி்ந�ய்வழால்நிை்� ்வ�த�ை்ாயய" 91

88 || வவாதர்ஆயமாைவச்சிவமா்�தல  ்

ளயானெதாடமைக 

 தவாரததி்க, "நாா்ாயா்தவெ்்சசாதய 91

92’ ளயானெதாடமைக 

தி�வாசபததி்கனஅஃ�னஅைரயதி�தத�ாலனபாணப. 

வாசிஅ�ள�்அைதவாழவ�்�ர்மறற அ�ாவ  

ஆ்இல்உ�வ�ரஆர்அ � 

்வாணட் டடர்�ைற 

வா சி்அ �ள� அைத வாழவ�்�ர அ�ாவ்அ �்ஆ்இல்

உ�வ�ர்ஆர  

பத�ைத 

வா்சி்அ�ள� = சததிபாப�னசிவதைத னபாடக, 

அைத - யயராைவ, 

வாழவ�்�ர – வ �டகய்ததிலனஇ�த�க, 

                      
91 தி�்்ாதிச்ப�ிலர  

92 தி� வசப� 
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அ�ாவ்அ �்ஆ்இல்உ�வ�ர்ஆர  – அயததனதி�வ�ைளன

யயரா� ைன�ததிப�லனைடபரடபன ரப��ராயனஇ� ைக. 

உைத்�றிப் 

சிடசததிபாப�ன�ததாயராைவசனசிவத தா�ன சரத� , 

அதடைசனசிவாநயததைத னெபா�த� , அபிவாபிபனவகவராபி�கன

நிடைகனளய்�னப�த�.  

ர�கனந�மபிப்�யனயயரானதாபநடபததிலனராததிரகனநிடைக . 

அயதனநிை�ைபனவ�ள ைகன்ஞசாடசரகன்யெபதததாலனயப�.  

"தத�வமசி” (ந�னஅ�னயபிபாய ) ளயமகனரபாவா பிபததி லன

உகளனெ்ா�கனஇதிலனஅடமபிப� . 'தத" சிபாரததி்க, "�வர” 

பபாரததி்க "அசி” வபாரததி்கனஅடமைக.  

்�யபனயயரானதி�வ�ள�லனஅரிழயதினரைபபியப�. 

89 || �ததிநிைலைய்வ�ள்�ர்ஐந்தாத�  ்

ஆ்இலநவா்நாபபண்அை்யா�்அ�ள�்ால  

வாசிஇை்்நிறைவ்வழ்� 

்வாணட் டடர்�ைற 

ஆ்்இல்ந்வா்நாபபண  அை்யா� அ�ள�்ால வா்சி்இை்்

நிறைவ்வழ்�  

பத�ைத 

ஆ்்இல்ந்வா்நாபபண  - (�ததிநிை�னஅைடயதனயயராவாப�) 

ைடபரடபதாபிபனதி ராதாபத� ைகனசிடசததி ைகனந�வ�ல, 

அை்யா� - (ெ்ததாயராைவ்ன ்ா�) நில�ா�, 

அ�ள�்ால - தி�வ�ள�பால, 
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வா்சி்இை்்நிறைவ்வழ்�  – சிடசததி ைகனசிவத� ைகன

இைடப�லனநிட்�ன�ைபைரபாக. 

உைத்�றிப் 

சிபாராதின்ஞசாடசரததி �னநபாரனரபாரகனந�மபனஅயதன

இடததி �னவபாரனசிபாரகனவர , யயரானசததி ைகனசிவத� ைகன

ந�வ�லனநிடைக.  

"திாதாைத�ர்மல�ர்திரததத ய்இ ்ததில, வாதாதயமா்்

வாசிைய்நிறவ�' ளயபபரன்�ப�க.  

இயத்ன்ஞசாடசரததிலனநபாரனரபாரன இல�ாைரபாலனஇ�ன

சீவய�ததரன�ததத ப�.  

ந+வான – நபார�கனவபார�க , ்ந  -  தி ராதாபசததி, வா - 

சிடசததி, வாசி - வா + சி - வபார�கனசிபார�கனவா - சிடசததி, சி 

-சிவக. இவெவதத� பகன்ஞசாடசரததி லனஉகளபவாயனைபி ைகன

ெ்ா�ைளனகண�னஉபரததிப. 

90 || சாத் வ�்�்உய�தா�ரள�்தி�வ�ர  

எலலா்வைவ�ர்இயர்ர இவயஅவயற  

நிலலா்வைவைய்நிை்ந� 

்வாணட் டடர்�ைற 

இவய்அவயற்நிலலா்வைவைய்நிை்ந�  எலலா்வைவ�ர்

இயர்ர  

பத�ைத 

இவய்அவயற்நிலலா்வைவைய்நிை்ந�  – யயராவாப�ன

சிவசததிப�ப�யாகன��பா��கனந�மபாரலனஅத பா�னக�தடைன

ஏ�வாப�� ைகனதயைரைப னப�தி ப, 
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எலலா்வைவ�ர்இயர்ர  – யயரான�ததிபைடதடைனஉசபனஅசன

சாதபனவவிபகனளல�ாவடைப�கன வதாபரமபகனெசால்க. 

உைத்�றிப் 

னதி�வ� ளனயயரா� ைனளயாகன�ைபபாயனஉகளைரபாலன

அ�னதாபாபனஉ்சச ப்்ட�னஉரா தவ�னளப்்�க.  

�ததி ைசப92

93 சாதபமபக ளல�ாகனயயரானதி�வ�கன

தாபதைதனஅைடதடைசபனவவிபளயபிதனதா ரன�ததிைப ன

ெபா� பவல�பவல�.  

யடபமனபைரப��ி�ய�னவ�ைளநி�த� ைனவாய பாலன

 தாணகவ��வதாலனராததிரகன்ப�ரனஉணடாபா�. யடபியன

ரைடைபதனதிபய�னதணப �ைர்ன ்ா ப வன்ப�ரனஉணடாைக.  

அ� ்ா�ன வதாபரமபள� �னவ�தி ப்்டடனவவிபளா �ன

தி�வ�ைள்னெ்டபாலனராததிரகன�ததினைபக�க.  

                      
93 ைசவசரபததி �னவ�தி ப்்டடன�ததி ைசப  சாதபமபளாவப -  

தி�்ாவாய�ல, தி�நிற, தி�ைவந்தாத�, சிவ்�யார்ச�ததித வர , 

சிவ்�யார்ச வர , தி�வ�டபா்வர, நிதி�லவர, ஞா்�லவர 

�த�ிபைவப�க, சசைபப�லனசசைபபாதின�்்ததிரண�ன்ாதமப�ராக.   

பபசசரபமபகன்�வடபில , இயதசனசாதபமபகன பாகப�லன��ன்மைன

தாமகனஇலை�பாப�கனஅைவ�க  யயராைவனக டடபதத பனெவவ வான

வவிபெளயானெசால்வ�னளத�ைப் ்ைதைர , பபசசரபமபைள  அ�சசததலன

த�ைரனளய்ைதனவ�ள ப  "பதசமய வட்்சலலாப்பா்வியர்பண்ணாணாாத ” 

ளயானஅ்பயதினசிவாசாசபரனகபிப�ள�பார . 

"வி�ைய்எள்ம��மைவ  யா�ர்ஞா் ்விை்ததற�்நிமிததர்

எ்்விள்�ர” (சிவ்்�ரபாசக, ்ாப�ரக – ெசய�க , 10) ளயப�கன “ஞா்ததால 

வ ி் ்யாற்நாயமைறவர்்தாணர்நலல்ஆவம வர்்சாலல ” (சிததிபாரன – 

�் பகன- சாதபவ�பல - ெசய�க, 27) ளயப�மனபாணப. 

 



உ 

தி�வ�ட்பயனன் பகன||  195 || 210 

 

தி�வ�ளாபிபனயடபியனரைடைபதனதிப்்பனசிரதைத�கன

அயபராக. சிரதைத�கனஅயபக இயபிசனசரபன அ�டடாபமபைளசன

ெசய்வரன ்ர�ைள்னெ்பராடடார . யத�ாலனஅைவன�ததின

ெ்ாதடைனஇயபிபைரபாதன�ைபபளாக.  

சீவயன�தத� ை 93

94ன வணகபனய�பனவவி்ா�கனஅகபாரன

வவி்ா�கன'எலலா்வைவ�ர' ளயபதிலனஅடமைக. 

                      
94 சி�ரன்ஞசாடசரனெச்ததிபா்க , ய�பனவவி்ாடகபா்க , வ�ரதனஅ�டடாபமன

பளா்கனதாெரா�ன்பமகனஅைடபவ�லை�னளயானெசால்பியபாரபக.   

இவரபகனஇைவபைளசனெசயதன ்ா�னசிரதைதனஇல�ாைர பனஇவவாான

ெசால்தடை னபாரபக.  இபல்� �னசிரதைத�களவரபகனஇைவபள�யன்பைபன

வ�ைரவ�லனெ்ாவர . ரடைப பாரனஇவடபியனப�தைத�கன நா பதைத�கன

உகள்கனஅபிவதபாலன்பய அைடவர.  

சி�ரனசிரதைத�க ளாரனயப�மகனதகராலனஇபயப  அள� ைன ரட்டசன

ெசயவதபாலனஅ்த�னஇைவபைளனெவாத�்ன்ாவ�பளாத்கனஉண� . 

ெந� நரராபனரபதைதன��வவி்ன்�ததராடடாதவரன்ஞசாடசரனெச்தைதன

ரடடாப ெசயப வண�க.  

்சிைபனஅதிபகனதாமபராடடாதவரபகனெந�க  ்சினவ�தி ப்்டடன

வ�ரதமபைளனஅ�டக பதனெதாடமபி , ெ்ாத�  ்ாபாதா ரனளயானவ�ய�வ�கன

வ�ரதமபைளனசர ்� ைகன ்ா�னஅதடைனஅஞ�வ�கனஉண� . இ�ன�ர பராடடாதன

்ாரதைதசன�ர்்தாலனவ�கனெ்ால�ாமை .  

யத�ாலனஇபல்� �னசிரதைதப�ல�ா தாரனசரபனஅ�டடாபமபள�ய  

இரபசிபமபைளனஅபிய�னசிரதைத�பலன வண�க.  

ளவரப�க ரிையதன்�சபத தா�னெசய�ன�க பதத பனஅள�னெச், திபாப, 

வ�ரதனஅ�டடாபமபைளச ெசயபன வண�க . அவவள�னராததிரகனெசயவாராப�ய 

சிரதைத�கனஅயபகனவளரத�ாலனஅவரபகனதி�வ�ைள்னெ்டானநடபதின

அைடவாரபக.  
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சீவயன�ததரபகனவாசபார�ததிபாலனரப கன 

தா ப்்டாைர பாப்ன்ஞசாடசரனெச் கனெசயவ�   ்ா�, 

இயதிசபமபகனதா ப்்டார ல இ�்்தடபாபனெரயபகபாைர� க 

தி�  பாப�ை��கனசிவெரபனவவி்�வர.  

இைத  

"்சரமலர்ாநாயறார்ாசத்வாட்ா,  

அரமல ்வழிஇ்யயப்தாட்ம�இ,  

மாலறாநய்மலிநதவர்ாவ்�ர,  

ஆலயநதா�்மத்்்த்்தாாாம' ளய்தி்க, 

  

"நராளய்நி்த�யா்்தா்லலால்நதவர்்வி�ர ' 

ளய்தி்க,  

 

"ாமவ�ா்ார்அவ்�யாத�யாதாட்ாமயாம�ர்�ை்நதா�்

யாடாவாாம94

95" ளய்தி்கனபாணப.  

சிவ�ிமபகன�த�ிபனதி� ரப�பள� லனசசபாவாயப� ைசன

சிவெ்�ராயனரைபய�னநியானஅ�கெசயவர.  

ரயதிரனநிபாசததாலனவவி்� கனபிசபாவாயப� ைகன

ரயதிரமபளாலனவவி்�கன பாபிப� ைகனஅவவகனரயதிரமபளாலன

அவரவரனவ��க்�பனவகவாயதனதி� ரப�பள�லனஅவவ் ்ா�ன

 தாயபினநியானஅ�கெசயவர.  

                                                                  
ெவப��ிலனஅை�யதவயனநிவை�சன ச�க ்ா�னளவவள�னயைச பா�ன

 ்ாபியபா பா. அவவள�னயைச பா�னஉ�பன�படசிபைளனவ�ட�சனெச்தன

திபாபகன�த�ிப சரபனஅ�டடாபமபைளசனெசயப வண�க .  

உ�பனவ�ஷபமபளாபிபனஊப  நடபததி �னஇவவள�ன நர�கனஅை�யதன

நர ை னபட�ைளனவவி்ட�னயயராைவனக டடாதடை   நரகனபிைடத�வ�டட த 

ளயபனசய தாஷத தா� அக�படசிபைளத ெதாடமப வண�க. 

95 தி�சசதபக�ைப ப 2, 30. 
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அயபனராததிைரபாயனவவி்�கனதாப�ப� ைனஅவவய ்ன

தாபாயனஅததி� ரப�பள�லனள் ்ா�கனெவள�்்ட�னநியானஅ�கன

ெசயவர.  

�ததரபகனவாசபார�ததியனதா பதைதனந� ைதடைன

அகபாரபைள�கனய�பமபைள�கனவவி்�வாராப�ய , 

�தவ�ி பா�னநிடைகனர�மபள�யன�பாதனவ�ைபப�ப�யாகன

வ��பி ெபாகளனஅகபாரபைள�கனசிவா�பதைத�கனநாமபகன

ளவவள�னஅதிபராபனநாகனவவி்டலன வண�க. 
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பததார அதிவாதர – அைணநாதார தயைம 

அைபய தாராவரனனசீவய�ததர 

91 || சசவய�ததர்நிைல  

ஓ �உணரவ��ர அ் வி்உரளத�ர இய்ஒட வத  

� �வர்மறறஏ�உணட? ்சால 

்வாணட் டடர்�ைற 

ஒ �்உணரவ��ர்அ் வி  உரளத�ர்இய்்ஒட வ  

� �வர மறற்ஏ�்உணட்்சால 

பத�ைத 

ஒ �்உணரவ��ர்அ் வி  - (சீவய�ததர) நிைபயத  

தாபததிமக ளனஅடமபி,  

உரளத�ர்இய்்ஒட வ  - தகரபிவ�மக ளன ்சய்கன

நிைபத�ால,  

� �வர - யபயத நிததிைரனெசயவர,  

மறற்ஏ�்உணட்்சால  - அவ� ைன வானளயப  பாசபகன

உண�? ெசாலவாபாப (�யானரிலை�னளயப்க). 

உைத்�றிப் 

  நிததிைத்எயற�  -  ெதாவி �மகன வாவைபபாப  

ச�பமப ளமகனஇல�ா�னஇ�ததல.  

�ததரபகனயபயதகனநிைபய�னதாபத�கனஅரிழயதின னஇ�்்ரன

ளய்�னப�த�.  

இயத நிை�ன�ய்தாகனஅதிபாரததிலனளடடாகன�ய்தா க 

தி� ைபகபள�லனஐயெததததாலனவ�ள ப்்டட�. 
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92 || இவர்பதிையபாபால்ஐந்தாழி�ர்

ப்்வைளபாபால்வ�ா்வாள�ர்்சசயார. 

ஐந்தாழி�ர்வாதணரவளார்்தாழி�ர்ாபாவ�வர  

்வந்தாழி�ர்ாமவார்மிவ 

்வாணட் டடர்�ைற 

ஐந்தாழி�ர வாதணரவளார்்தாழி�ர  ாபாவ�வர்

்வந்தாழி�ர மிவ ாமவார 

பத�ைத 

ஐந்தாழி�ர - சிவததிபாடனெசயப்்�கனஐயெதாவிலபைள  

 பமக,  

வாதணரவளார்்தாழி�ர  - தி�வ�ளாலன்� ரச ப்்ட�ன

நைடெ்ாகனதப�தெதாவிலபைள பமக, 

ாபாவ�வர்்வந்தாழி�ர  - ராபான ்ாபதைதனஅம்வ� ைகன

ெவயபனவ�ைபபைள பமக,  

மிவ ாமவார - சிபி�கனெ்ா�யதார. 

உைத்�றிப் 

  �ததரனசிவத தா�னப�ய�ன்ரராபயததைதன அம்வ�்் ர 

அயபின��னெதாவி்கனெசய்வரல� ளய்�னப�த�.  

 சிவகனசயநிதினராததிரததி லன்ஞசபி�ததிபதைதசனெசய�க . 

�ததரபகனசிவரா ப்்டடாராப�மகன்ஞசபி�ததிப கனெசய்வ ரன

அல�ர.  

சயநிதிராததிரததாலனெசயபாராப�மக, சததிப�யன்� ரரபததாலன

நவ ்தமபக95

96 ெசயவ�ன ்ா�்ன்ஞசனபி�ததிபமப�கன

                      
96 நவ ்தமபகன- சிவக , சததி, நாதக, வ�ய�னசதாசிவய , ர ப�வரய, உ�ததிரய, 

வ�ிக, ்�ரரயனளய்ப, 
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�யபாப�மகனெசயபா ரானளயானவ�பவ�ல , அவரனஅ�� க 

ெசயபார.  

 ்ாபமப� ை னபாரபராய்ன்ட பா�னெசயப்்�கன

வ�ைபபைள�கனஅவரனெசயபார . ்தி ைசப ெதாவி �மகன

்� ப� ைசப ெதாவி �மகனஅவ� பிலை�.  

"உரபரப�தாய்உறபததியாதிவ�்்��யய்உய�ரதா�ெ்

சிவா�பவ்மாயறிற�்��தாத96

97 ' ளயபாரன்�ப�க.  

அவ� ைனஅ�டனெசபலபகனராததிரகனஉண� . இைதனஏவாகன

்ததாகனதி� ைபள�லனபாணப. 

93 || �ததர்எ �ர்சிவதைதாய்வாணபவர  

எலலாரஅறி�ர்அறி�உறி�ர்இ �இவர்ஒயற  

அலலா�்அறியார்அற் 

்வாணட் டடர்�ைற 

எலலார்அறி�ர்அறி�்உறி�ர  இ � இவர ஒயற்அலலா� 

அற அறியார 

பத�ைத 

எலலார்அறி�ர்அறி�்உறி�ர  - ளல�ாவடைப�கனஅபி�கன

தாபததிலனப�ய�னநிட்�மக,  

இ � - இவவ�டத�,  

இவர – சீவய�ததர,  

ஒயற்அலலா� - சிவெராயைப பனஅயபினரடான�யைப�க, 

அற அறியார – சிபி�கனபாபார. 

உைத்�றிப் 

  வ�டபமபைளனஅவதாப�ததடைனஅவடபி லன்டபிப��ததலன

 வண�க. �தத� ைன��னவ�டபததி்கன்டபில�ாைரபாலன

                      
97 சிததிபாரன�ன11 ெசய�கன10  
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அவரன�யைப�கனஅவதாப�பார . யத�ாலனஅவரனசிவரல�ாத  

ெ்ா�கபைள னபாபார.  

இவ�ணைரனநாயபாகனயபா கனதி� ைபள�லன

வ�ள ப்்ட�கள�. இ ப�தைத "தி�ஞா் மிைவ்யலலா ்

வ்நத சிவஞா்மாதலாற்சசவய  �ததர்சிவாம்வண��பபர 97

98 

ளய்தி்கனபாணப. 

94 || அவர்வ�்ய வைள்்வாணாைம்�்்வாதணர 

்லயஅ்்வித்தர�தலவண்்்்�றவர்ாபாதார  

தலரந்்�ர ஆைம்தவ 

்வாணட் டடர்�ைற 

தலர்ந்்�ர்ஆைம்தவ  ்லய்அ்்வி  தர�தல 

வண்்�றவர ாபாதார 

பத�ைத 

தலர்ந்்�ர்ஆைம்தவ  - தயவவிசனெசல்கனயைர  (பாப�ன

யரவார�கள இடததிலனதயமைடப  ஐய�னஉ ா்ப பைள�கன

உக� ைனஇதத�னஅைசவ�ல�ாரலனபிட்்�)  ்ா�, 

்லய்அ்்வி  - (�ததரனதர�னெ்ாபிபைள�கனரபதைத�க ) 

வ�டபமபள�லனெசல�ாரலனஉக�பராைக்கனஅட பி, 

தர�தல்வண்்�றவர  - தர�ன�த�ாபிப  சிவததி �னபைய�ன

ெ்ா�யதினநிட்ர,  

ாபாதார - (ெவள� பனவ�டபமபள�லனெ்ாபிபைள்)  ்ாப வ�டார. 

உைத்�றிப் 

  ்பாறிவளாவ் - தா பயதிசபமபக. அவடபாலனஅபிப்்�கன

ெ்ா�கன்ல்்்�ர, வ�்ய்ம்�ர ்�க.  

                      
98 சிவதாபனசிததிபாரன�ததிரகன11 , ெசய�கன2. 
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்ல்்்�தலாவ� - னெ்ாபிபள�யனவவிபாப  வ�டபமபைள98

99 

அபிபா�னஇ �ததல, ்�பவ� னை�டயனைபபா�ிபாலனயராயய�ன

பாடசினவ�டபமபைளனரப பராயனஅபிவ� ்ா� , யபவசனசாரபகள 

ரப�தரனஐகெ்ாபிபள�பாடனெ்ா�கபைளனரபமபினஅபிவர.  

ை��னந�மைராப�யனஅவயனைபபளாலனயராயயதபிபாரலன

பணப�டனபண�னவ�டபமபைளதனத�ராடபரியபினஅபிவாய.   

அ� ்ா� ர�கனந�மபிப சீவய�ததரனரப பவபிைவதனத�கன

ெ்ாபிபளாலனவ�டபமபைளனஅபிபாரல , தாப பணப�பாலன

ெரய்ெ்ா�ைள னபாண்ர . அவரனெ்ாபிபைள�கனரபதைத�கன

அட ைவர.  

யரவாரகனந�மபிப்�யனஉா்ப பைளனெவள� பனந�ட�கன

யைர ்ா�ா�, அவரபகனெ்ாபிபைளனளயாகனஅட பி பனநிட்ரன

ளய்ைத னபாடட, “ாபாதார” ளயபார,  

ாபாதார - பைதார (பைதவ�டார) ளய்தயனர்உ. 

95 || அவர்சரவ்வ�யாபவர் 

அவை்அவயற்எ �இயறார்ஆ �அவ்ார்எ �ர  

இவை்ஒழிந�்உண்ாதல்இல 

்வாணட் டடர்�ைற 

அவை்அவயற்எ �  இயறார்ஆ �்அவ்ார்இவை்்

ஒழிந�்எ �ர உண்ாதல்இல 

பத�ைத 

அவை்்அவயற - சிவதைதனந�மபி,  

எ �்இயறார – ளவ��ப�கனஇலை�,  

ஆ � - அ� ்ா�,  

அவ்ார்இவை்்ஒழிந�  - சிவராதை�ன அைடயத �ததைபன

ந�மபி, 

                      
99 வ�ஷபமபளாவபனெ்ாபிப� ை்னப�்்�கனராைப்னெ்ா�கபகனனன . 
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எ �ர்உண்ாதல்இல - ளவவ�ட�கனஉளதாயனநிடபலனஇலை�. 

 

உைத்�றிப் 

  யயராவ�யனவ�பா்பதைததனத�தத  யபவகன

ந�மபிபைரபா்க, �ததாயரானசிவராபைரபா்கனளமைகன

நிைப�கனநிை�ைபனஅைடபியப�. 

96 || அவ�்�்வ��ப்்்வறபப�லைல  

உர�ர்்றர்ர்ஒ�தயைம்்வாடசிய�்�  

எர�ர்திறரஏ�ர்இல 

்வாணட் டடர்�ைற 

உர�ர்்றர்ர்ஒ�  தயைம்்வாடசிய�்�  எர�ர்திறர  

ஏ�ர்இல 

பத�ைத 

உர�ர்்றர்ர்ஒ�்தயைம்்வாடசிய�்�  - உக�கன

ெவள��கன��னதயைரததாய னபாககனதாபதைதனஅைடயத  

சீவய�தத� ை,  

எர�ர்திறர்ஏ�ர்இல  - �யைப�கனஇபதயனதயைரப�லை� . 

உைர ைபி்ப  

  இபழதலனஇலை�ெபப வனபபழதலனஇலை�ன ளய்�கன

ெ்ப்்�க.  

உரனளய்�னஉணைரபாப தயைர, ்றர்னளய்�னவ�டபமபளாபதன

 தாயாததயைர.  

ளர ைனவ�டபமபகன தாயாரயபினெரய்ெ்ா�ளாபிப  சத�தன

 தாயபா�. வ�டபமபகன தாயாத�ிபாலன நணபர, உபசாதர, 

்ைவ�ரள ாபாச்ரன�த�ிப சி�வடபிலனவ��ப்ர, பைவவர99

100, 

                      
100 பததபெரயானெசால�ினரைபத�னைவததி�யத  பததிபாலனஅதின�ரயனன

ெரய்ெ்ா�பாபபாைர னபீபிப  ்�யபகனஅவரனஅவைபனெவா பா�னஅவப�லன
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அவமதிப், ்ைவயறற ாபாச்ரன�த�ிப சி�வடபிலன்வறப்ர 

உணடாபியபப.  

�ததரப� ைனராைப்னெ்ா�கபகன தாயபாரலன

ாசத்ாாசத்ப100

101 ப�தபெசததில "அவத�ய�ர்ாபாலறிவாவி்

்ய �ர” நிைபயதி� ைகனெரய்ெ்�ளாபிப  சிவ ரன

 தாயாத�ால, அவ� ைனவ��்பனெவா் ்மகனஇபழதலன

பபழத �மகனஇலை�. 

ர�கனந�மபாத  ளர ை்னெ்ா�கபகன தாயா கனதயைர�க , 

அவடபியனஉணைரபாப  தயைர�கன வா . �தத� ைதன

 தாயாவ�னஉணைர பனயத�ால  "உர�ர்்றர்்

்மா�தயைம்்வாடசிய�்�” ளயபார, 

97 || அவத�்வ�ை்ய�ய்பயய்சிவாநநதர 

உறர்தாழிற�த்த்வபயய்உலவர்தததர  

வறர்தாழிற�்வாசைம்பயய 

்வாணட் டடர்�ைற 

உறர்தாழிற�த்த்வ  பயய்உலவர்தததர  வறர்தாழிற� 

பயய வாசைம 

பத�ைத 

உறர்்தாழிற�த்த்வ பயய - பாயனளப�னளயமகனெச�  பா�ன

ெசயப்்டட வ�ைப ைதனதையத ்�ய,  

உலவர - உ�ப வாழ ைபபளாக.  

தததர்வறர்தாழிற�ர்பயய  - அயதசனெச� ைனந�மபிப  

ெதாவி் ைசப ்�ய,  

வாசைம - ெரய்ெ்ா�ளாபிப �ததிப�ய்க. 

                                                                  
அயபன்ாராடகப� . அவர, அவமைடப த�ப ெசபை�ன நா பா�னஅவப�்கள  

ெரய்ெ்ா�ளாபிப சிவதைத னபணடைரபாெ�பனஅபிப .  
101  சதபக = அபி�கள ெ்ா�க, அ சதபக = அபிவ�ல�ாத ெ்ா�க. 
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உைத்�றிப்  

உலவரனளயப�ன �ாலாவர, ாதவாலாவர, சிவாலாவர 

�த�ிப பா�க.  

சீவயன�ததரபகனஅபயைதனரரைதப�யபிசனசிவயனெசப�ாப  

பாவடைப�கனெசயவாராத�ால , அவரபகனள�னெசயதா்கனஅ�ன

ஆவாமியமாவா�. யத�ாலனஅதயன்பபாப  வரதத ப உ�பன

வாழ ைபப�ரிலை�. அவரப�ைடப ெசயைபபகனள ல�ா 

வடா ைகனசிவாபயத ரன்�ய.  

வறந்்தாழில - ்டபியபிசனெசயப்்�கனனெதாவில.  

உறர்்தாழில  - (பாயனளப�னளயப  ்டா்) ெ்ா�ய�க 

ெசபல.  

98 || அவ�்�்்வயமந்தி�ர்�ைறைம  

ஏயறவ�ை்்உ்ாலாடஏ�ர்இை்ாயறர்வ�ை்  
ாதாயறில்அ�ாள்்டர 

்வாணட் டடர்�ைற 

ஏயற வ�ை்்உ்ாலாட  ஏ�ர்இை்ாயறர்வ�ை்  ாதாயறில்

அ�ாள்்டர 

பத�ைத 

ஏயற வ�ை் - ்�ராரததராப�ன 

உ்ாலாட்ஏ�ர  -  தபகனந�மைக ்ா�னனந�மைக , ( இவ�ட�ாலன

�பர்்ட�தனெதாை��கனளயப்க),  

இை்ாயறர்வ�ை்்ாதாயறில  - �ததி ைக (யபவர� 

ந� பத� ைக)  தபததியன�க� ை கனஇ ைடப�லனவ�ைபன

ெசயப்்கய,  

அ�ாள்்டர - அவவ�ைபைபதனதி�வ� ளனந� ைக. 
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உைத்�றிப் 

�ததரனெசய� கனெதாவிலபகனஅ�டெசப�யபினஅவரன

ெசப�ல�. யத�ாலனஅவடபியன்பயனஅவைரசனசாரா� . யப வ, 

யபாரிப பயரகனஉணடாபா�னந�மைகனளயபவாபாக . சஞசிதகன

�யப ரனத�டைசப� லன ்ா ப்்டட �னய த�ாலனஇம பன

 ்ச்்டக��. 

99 || சசவய�ததர்நிைல்பத�ததி் 

�ரைமத�ர்வ�ை்வர்�ளாவார்�தறிவார்�  

அரைம�ர்இரைமாய்ஆர 

்வாணட் டடர்�ைற 

�ரைமத�ர்வ�ை்வர்�ளாவார்�தறிவார்�  அரைம�ர்

இரைமாய்ஆர 

பத�ைத 

�ரைம்த�ர்வ�ை்வர்�ளாவார – இகைர, ராைர, அகைரன

ளயமகன்வைப்ன்பைப�கனத�கனவ�ைபபெளாயாகனஅவைரதன

தா பராடடா,  

�தறிவார்� - (யத�ாலனயபவர�கனந�மபி் )  ்ரபிைவ்ன

ெ்டப �தத� ை,  

அரைம�ர்இரைமாய்ஆர - ்ர�ததி�கனச�ரகனஇ� ைபப� �ன

உணடாக. 

உைர ைபி்ப 

இரைம - இ்்�ப்ப,  

மறைம - ரா்�ப்ப,  

அரைம -  ர்�ப ரைடதல.  

�தத� ைனஅகைரன்ர�ததி. 

“�கைரத�கனவ�ைபபகன்ளாவாக " ளயபதபால, 

இகைரப�லனஅவவ�ைபைபன அம்வ�ததடைனவயத  ச�ரகன�த�ிப  
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ராபானபாசபமபளா்கனஅவரனதா ப்்டராடடாரனளய்�ன

ெ்ப்்�க.  

யப வனயபவ்யதகன�டபாப  ந�மபிப �ததரனபரரகன

ராைபபளா்கனதா ப்்டார லனஇ �தத�ாலனஅவ�ைடப  நிை�ன

்ர�ததிபாக. 

100 || அவர்்பதத்ஆயமா்வள�ல்அ��ை்யவர  

வரளத தைலவர்�யரவ�தித்தரவ�ைண  

்வரளத�்அைலவர்மிவ் 

்வாணட் டடர்�ைற 

வரளத்தைலவர்�யரவ�தித்தர்வ�ைண  ்வரளத�்மிவ்

அைலவர் 

பத�ைத 

வரளத்தைலவர்�யர்வ�தி  - யபவததாலனவ�கனெ்ாயபபி�ன

நிைபயத ெ்ததாயரா பகன்�கன�ய்தைதனளணப�,  

தர்வ�ைண்்வரளத�  - (சீவய�ததர) தகரிடததி்கள 

இர பராபிப பட�ில,  

மிவ அைலவர . ரிப�கனஅை�தை�சனெசயவர, 

உைத்�றிப் 

அைலதலாவ� - இரமபினஅ�கனெசயதல. 

 

  சிவகனஉப�ரபள�லனஇரமைவ� ்ா�  இவரப�கனஇரமைவா ரன

ளய்�னப�த� . சிவெ்�ராயன�ததைரனஅதிடகத�னநியான

் ைவாயரா ப� ைனதாபரார பதைத னபாட�வர.  

  வதாபரமப�கனெரயஞதாப�ஞனைசவசரப�கன

வ�ளமைதடைக, ஏைபப தாப்லப�கனதி�வ�ட்ா ப� க 

 தாயாதடைகனஇவரபகனபாரபரா�களவரபக . யயரா பள�யன

க டடபத� ைனஇவரபகனஇயபிபைரபாதவரபக,  
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சீவயன�ததரபகனதி�வகனவாழப. 

 

உரா்தினசிவாசாசபரனதி�வகனவாழப.  

ெரயபணட தவரனதி�வகனவாழப. 
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Take Part 
If you like the kind of work we are doing and want to be a part of it, please reach out to 
us. 

Contact Address 

#18, Govindan St, Ayyavoo Colony, Aminjikarai, Chennai, Tamil Nadu 600029 India 

Call Us 
+91 94455 43442 

Mail Us 
trust@karka.in 

Our Zoom Uyar Valluvam | Uyir Nokku  classes link 

https://us02web.zoom.us/j/84651005685 

ZOOM ID 846 5100 5685 (No password) 

Join Telegram app for class updates. 

https://t.me/joinchat/CNfjjUSfNx6FYDGHmz_LvA  

Account Details **: 

Incorporating more aram(righteousness) into your lives, taking Uyar Valluvam to more 
people, etc.. are the best ways to support the cause. Beyond these, if you want to 
contribute monetarily also... 

ONLINE BANK TRANSFER LIKE IMPS / CHEQUE IN FAVOUR  
KARKA KASADARA TRUST 
 A/C: 50200026223186 
 IFSC CODE: HDFC0000675 
HDFC BANK, GOPALAPURAM 

Please mention your Name and Mobile number in the remarks section of transfer for to 
send you the receipt. Thanks 

** Only money transfers from India are accepted, we cannot receive funds from 
foreign accounts. 

For more info visit the website  

www.karka.in 
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	பதவுரை
	உரைக்குறிப்பு

	17 || ஆன்மா சதசத்து
	கொண்டு கூட்டும் முறை
	பதவுரை
	உரைக்குறிப்பு

	18 || ஆன்மா தன்வயமில்லாதது
	கொண்டு கூட்டும் முறை
	பதவுரை
	உரைக்குறிப்பு

	19 || ஆன்மா சிவத்தைக் காணாமைக்குக் காரணம்
	கொண்டு கூட்டும் முறை
	பதவுரை
	உரைக்குறிப்பு

	20 || ஆன்மா அருளைப் பெற முயலல் வேண்டும்
	கொண்டு கூட்டும் முறை
	உரைக்குறிப்பு


	மூன்றாம் அதிகாரம் || இருண்மல நிலை
	21 || முப்பொருளும் இன்ப துன்பமும் உள்ள பொருள்கள்
	கொண்டு கூட்டும் முறை
	உரைக்குறிப்பு
	கொண்டு கூட்டும் முறை
	உரைக்குறிப்பு

	23 || ஆணவம் இருளிற் கொடியது
	கொண்டு கூட்டும் முறை
	உரைக்குறிப்பு

	24 || ஆணவம் அநாதியாய் ஆன்மாவோடு உள்ளது
	கொண்டு கூட்டும் முறை
	உரைக்குறிப்பு

	25 || ஆணவம் அநந்த சத்திகளை உடையது
	கொண்டு கூட்டும் முறை
	உரைக்குறிப்பு

	26 || ஆணவம் மெய்யுணர்வைத் தடுப்பது
	கொண்டு கூட்டும் முறை
	உரைக்குறிப்பு

	27 || ஆணவம் ஆன்மாவின் குணமன்று
	கொண்டு கூட்டும் முறை
	உரைக்குறிப்பு

	28 || ஆணவம் அநாதி
	கொண்டு கூட்டும் முறை
	உரைக்குறிப்பு
	கொண்டு கூட்டும் முறை
	உரைக்குறிப்பு
	கொண்டு கூட்டும் முறை
	உரைக்குறிப்பு


	நான்காம் அதிகாரம் – அருளது நிலை
	31 || அருளின் பெருமை
	கொண்டு கூட்டும் முறை
	பதவுரை
	உரைக்குறிப்பு
	கொண்டு கூட்டும் முறை
	பதவுரை
	உரைக்குறிப்பு

	33 || அருளின்றி அறிவு பெறப்படாது
	கொண்டு கூட்டும் முறை
	பதவுரை
	உரைக்குறிப்பு

	34 || ஆன்மாக்கள் அருளை அறியாமைக்குக் காரணம்
	கொண்டு கூட்டும் முறை
	பதவுரை
	உரைக்குறிப்பு

	35 || இதுவுமது
	கொண்டு கூட்டும் முறை
	பதவுரை
	உரைக்குறிப்பு

	36 || இதுவுமது
	கொண்டு கூட்டும் முறை
	பதவுரை
	உரைக்குறிப்பு

	37 || அருளை நாடுகிறவன் எளிதில் அறிவன்
	கொண்டு கூட்டும் முறை
	பதவுரை
	உரைக்குறிப்பு

	38 || இதுவுமது
	கொண்டு கூட்டும் முறை
	பதவுரை
	உரைக்குறிப்பு

	39 || அருளை அறியும் வழி
	கொண்டு கூட்டும் முறை
	பதவுரை
	உரைக்குறிப்பு

	40 || திருவருளை அறியாதார் சிறுமை
	கொண்டு கூட்டும் முறை
	பதவுரை
	உரைக்குறிப்பு


	ஐந்தாம் அதிகாரம் - அருளுருநிலை
	41 || குருவடிவாய் வருவது திருவருள்
	கொண்டு கூட்டும் முறை
	அறியாமை உள் நின்று அளித்ததே காணும் குறி ஆகி நீங்காத கோ பதவுரை

	42 || அருளே ஆணவத்தைப் போக்கத்தக்கது
	கொண்டு கூட்டும் முறை
	பதவுரை
	உரைக்குறிப்பு

	43 || குருவைச் சிஷ்யனன்றிப் பிறரறியார்
	கொண்டு கூட்டும் முறை
	பதவுரை
	உரைக்குறிப்பு

	44 || பக்குவமில்லாதார் அறியாமைக்குக் காரணம்
	கொண்டு கூட்டும் முறை
	பதவுரை
	உரைக்குறிப்பு

	45 || சகலருக்குக் குருவாய் வருதலின் நோக்கம்
	கொண்டு கூட்டும் முறை
	பதவுரை
	உரைக்குறிப்பு

	46 || குரு சாத்திர தீட்சைக்கு இன்றியமையாதவர்
	கொண்டு கூட்டும் முறை
	பதவுரை
	உரைக்குறிப்பு

	47 || நயன தீட்சை
	கொண்டு கூட்டும் முறை
	பதவுரை
	உரைக்குறிப்பு
	கொண்டு கூட்டும் முறை
	பதவுரை
	உரைக்குறிப்பு

	49 || சிவபெருமானே குருவாதல் வேண்டும்
	கொண்டு கூட்டும் முறை
	பதவுரை
	உரைக்குறிப்பு

	50 || இதுவுமது
	கொண்டு கூட்டும் முறை
	பதவுரை
	உரைக்குறிப்பு


	ஆறாம் அதிகாரம் – அறியுநெறி
	51 || இருவினை ஒப்பும் சத்தி நிபாதமும்
	கொண்டு கூட்டும் முறை
	பதவுரை
	உரைக்குறிப்பு


	இருவினை ஒப்பு, மலபரிபாகம், சத்திநிபாதம்
	52 || ஆறு பொருள்கள் அநாதி
	கொண்டு கூட்டும் முறை
	பதவுரை

	53 || ஆறு பொருள்களுக்கும் உள்ள தொடர்பு
	கொண்டு கூட்டும் முறை
	பதவுரை
	உரைக்குறிப்பு

	54 || கடவுள் ஆன்மாவுக்கு உயிராய் நிற்றல்
	கொண்டு கூட்டும் முறை
	பதவுரை
	உரைக்குறிப்பு

	55 || கடவுள் உயிருக்கு உயிராய் நின்று நடத்தும் முறைமை
	கொண்டு கூட்டும் முறை
	பதவுரை
	உரைக்குறிப்பு

	56 || மெய்ப்பொருளைக் காண்பதற்கு ஞானம் வேண்டும்
	கொண்டு கூட்டும் முறை
	பதவுரை
	உரைக்குறிப்பு

	57 || ஆன்மா தன் செயலைச் சிவன் செயலாகக் கருதவேண்டும்
	கொண்டு கூட்டும் முறை
	பதவுரை
	உரைக்குறிப்பு

	58 || ஞானத்தைக் காணும் முறைமை
	கொண்டு கூட்டும் முறை
	பதவுரை
	உரைக்குறிப்பு

	59 || ஞானத்தை அணையும் முறைமை
	கொண்டு கூட்டும் முறை
	பதவுரை
	உரைக்குறிப்பு

	60 || பிறபொருளைக் கருதாமல் ஞானவசமாய் நிற்றல்
	கொண்டு கூட்டும் முறை
	பதவுரை
	உரைக்குறிப்பு


	ஏழாம் அதிகாரம் – உயிர் விளக்கம்
	61 || அருளை அடைதற்கு ஏது
	கொண்டு கூட்டும் முறை
	பதவுரை
	உரைக்குறிப்பு

	62 || ஆன்மா அருளை அறியும் காலம்
	கொண்டு கூட்டும் முறை
	பதவுரை
	உரைக்குறிப்பு

	63 || ஆன்மா அருளைத் தானாகக் காணமாட்டாது
	கொண்டு கூட்டும் முறை
	பதவுரை
	உரைக்குறிப்பு

	64 || திருவருள் ஆணவத்தை ஒத்திருக்கும் வகை
	கொண்டு கூட்டும் முறை
	பதவுரை
	உரைக்குறிப்பு
	கொண்டு கூட்டும் முறை
	பதவுரை
	உரைக்குறிப்பு

	66 || திருவருளைச் சாராதார் கடவுளை அடையார்
	கொண்டு கூட்டும் முறை
	பதவுரை
	உரைக்குறிப்பு

	67 || அருள் ஆன்மாவை வசப்படுத்தல்
	கொண்டு கூட்டும் முறை
	பதவுரை
	உரைக்குறிப்பு
	கொண்டு கூட்டும் முறை
	பதவுரை

	69 || அருளுக்கு முன்னே நிற்கும்போது சிவத்தைக் காணாமைக்கு ஏது
	கொண்டு கூட்டும் முறை
	பதவுரை
	உரைக்குறிப்பு

	70 || இதுவுமது
	கொண்டு கூட்டும் முறை
	பதவுரை
	உரைக்குறிப்பு


	எட்டாம் அதிகாரம் – இன்புறு நிலை
	71 || பேரின்பத்தைப் பெறுவோரும் பெறாதோரும்
	கொண்டு கூட்டும் முறை
	பதவுரை
	உரைக்குறிப்பு

	72 || இன்பத்துக்குச் சிவானுபவம் வேண்டும்
	கொண்டு கூட்டும் முறை
	பதவுரை
	உரைக்குறிப்பு

	73 || அத்துவிதக் கலப்பால் பேரின்பத்தைப் பெறுவது ஆன்மாவே, சிவம் பெறுவதில்லை
	கொண்டு கூட்டும் முறை
	பதவுரை
	உரைக்குறிப்பு

	74 || முத்திநிலை அத்துவிதம் என்பது
	கொண்டு கூட்டும் முறை
	பதவுரை
	உரைக்குறிப்பு

	75 || முத்திநிலையை அத்துவிதம் என்றற்குக் காரணம்
	கொண்டு கூட்டும் முறை
	பதவுரை
	உரைக்குறிப்பு

	76 || இனிப் பிறவி யெடாதார் வகை
	கொண்டு கூட்டும் முறை
	பதவுரை
	உரைக்குறிப்பு

	77 || சமாதிநிலை பலிதமாகும் முறைமை
	கொண்டு கூட்டும் முறை
	பதவுரை
	உரைக்குறிப்பு

	78 || சமய ஆசாரங்களும், அவைநீங்கும் முறைமையும்
	கொண்டு கூட்டும் முறை
	பதவுரை
	உரைக்குறிப்பு

	79 || முத்தியின்பம் இப்படிப்பட்டது என்று சொல்லத்தக்கது அன்று
	கொண்டு கூட்டும் முறை
	பதவுரை
	உரைக்குறிப்பு

	80 || சீவன்முத்தி நிலை பேரன்பினால் அடையத்தக்கது
	கொண்டு கூட்டும் முறை
	பதவுரை
	உரைக்குறிப்பு


	ஒன்பதாம் அதிகாரம் – ஐந்தெழுத்து அருள் நிலை
	கொண்டு கூட்டும் முறை
	பதவுரை
	உரைக்குறிப்பு

	வேத சிவாகமங்கள்
	82 || பிரணவத்துள் அடங்கும் பொருள்கள்
	கொண்டு கூட்டும் முறை
	பதவுரை
	உரைக்குறிப்பு

	83 || ஐந்தெழுத்துள் அடங்கும் பொருள்கள்
	கொண்டு கூட்டும் முறை
	பதவுரை
	உரைக்குறிப்பு
	கொண்டு கூட்டும் முறை
	பதவுரை
	உரைக்குறிப்பு

	85 || நகாராதி பஞ்சாட்சரம் உபாய மார்க்கர்க்கு உரியது
	கொண்டு கூட்டும் முறை
	பதவுரை
	உரைக்குறிப்பு

	86 || நகாராதி பஞ்சாட்சரம் மோட்ச ஆசையுடையார் ஒதல்ஆகாது
	கொண்டு கூட்டும் முறை
	பதவுரை
	உரைக்குறிப்பு

	87 || சிகாராதி பஞ்சாட்சரமே மோட்ச ஆசையுடையார்க் குரியது
	கொண்டு கூட்டும் முறை
	பதவுரை
	உரைக்குறிப்பு

	88 || வகாரம் ஆன்மாவைச் சிவமாக்குதல்
	கொண்டு கூட்டும் முறை
	பதவுரை
	உரைக்குறிப்பு
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