
ussivachariyars.org#1 

 Civanjnanabotam  by meykanta tevar 

தி�ெவ�ெண�தி�ெவ�ெண� ந���ந��� ெம�க�டெம�க�ட ேதவ�ேதவ� அ�ளியஅ�ளிய  

சிவஞானேபாத�சிவஞானேபாத� 
Contents 

● சிற��� பாயிர�, ம�கல வா���, அைவயட�க�  
●  
● ெபா�வதிகார�: பிரமாணவிய� (piramaaNaviyal) 
● �த� ��திர� ( The First Sutra)  
● இர�டா� ��திர� (The Second Sutra)  
● ��றா� ��திர� (The Third Sutra) 
● ெபா�வதிகார�: இல�கணவிய�(IlakkaNaviyal) 
● நா�கா� ��திர� (The Fourth Sutra)  
● ஐ�தா� ��திர� (The Fifth Sutra)  
● ஆறா� ��திர� (The Sixth Sutra) 
● உ�ைம அதிகார�: சாதனவிய� (Saathanaviyal) 
● ஏழா� ��திர� (The Seventh Sutra)  
● எ�டா� ��திர� (The Eighth Sutra)  
● ஒ�பதா� ��திர� (The Nineth Sutra ) 
● உ�ைம அதிகார�: பயனிய� (Payaniyal) 
● ப�தா� ��திர� (The tenth Sutra)  
● பதிெனாறா� ��திர� (The eleventh Sutra)  
● பனிர�டா� ��திர� (The twelfth Sutra) 

தி�ெவ�ெண� ந��� ெம�க�ட ேதவ� அ�ளிய சிவஞானேபாத� 
சிற��� பாயிர� 
ேநரிைச ஆசிரிய�பா 
மல�தைல உலகி� மாயி�� �மிய�  
பல��க� ஞாயி� படரி� அ�லைத�  
கா�ட� ெச�லா� க�ேபா� ஈ��ய  
ெப��ெபய�� கட�ளி� க��க� இ��தீ���  
அ���ய�� �ர�ைபயி� ஆ�மா நா�  
மய��அற ந�தி �னிகண�� அளி�த  
உய�சிவ ஞான ேபாத� உைர�ேதா�  
ெப�ைண� �ன��� ெவ�ெண�� �ேவதவன�  
ெபா�க�� அக�ற ெம�க�ட ேதவ�  
பவநனி வ�பைக கட�த  
தவர� �ைன�த தைலைம ேயாேன. 
�� 
ம�கல வா��� 
க�லா� நிழ�மைல  
வி�லா� அ�ளிய  
ெபா�லா� இைணமல�  
ந�லா� �ைணவேர 



ussivachariyars.org#2 

அைவயட�க� 
த�ைம உண��� தைம�ைடய த��ண�வா�  
எ�ைம உைடைம எைம இகழா�--- த�ைம  
உணரா� உணரா� உட��இைய�� த�மி�  
�ணராைம ேகளா� �ற� 
ெபா�வதிகார�:பிரமாணவிய� 
1. ெபா�வதிகார� 
1.பிரமாணவிய� 
�த� ��திர� 
அவ� அவ� அ�ெவ�� அைவ �விைனைமயி�  
ேதா�றிய திதிேய ஒ��கி மல�� உளதா�  
அ�த� ஆதி எ�மனா� �லவ� 
எ�ப� ��திர�. 
வா��திக� ெபாழி�� 
க���ைர: எ� �தலி�ேறா எனி�, ச�கார காரணனா� உ�ள �தைலேய �தலாக உைட�� இ��லக� எ�ப� 
உண���த�  
�தலி��. 
உைரவைக: இத� ெபாழி�� உைர��� ெகா�க. 
1. �த� அதிகரண� 
ேம�ேகா�:  
ஈ��, உளதா� ஒ�வ� ஒ��தி ஒ�� எ�� ��ட�ப�ட பிரப�ச� உ�ப�தி திதி நாச� உைட�� எ�ற�. 
ஏ�: ேதா�ற�� ஈ�� உ�ளதி�பாேல கிட�தலி� 
உதாரண�: 
�தாதி ஈ�� �த�� �ைணயாக  
ேபதா�! திதி ஆ�� ெப�றிைமயி�- ஓதாேரா  
ஒ�� ஒ�றி� ேதா�றி உளதா� இற�க���  
அ��எ��� உ�� எ�ன ஆ��� 1 
2. இர�டா� அதிகரண� 
ேம�ேகா�: இனி, ஒ��கின ச�கார�தி� அ�ல� உ�ப�தி இ�ைல எ�ற� 
ஏ�: இ�லத��� ேதா�ற� இ�ைமயி�, உ�ளத��� ெச�ேவா� இ�றி� ெச�விைன இ�ைமயி�. 
உதாரண�. 
இலயி�த த�னி� இலயி�ததா� மல�தா�  
இலயி�தவா� உளதா ேவ���_ இலயி�த�  
அ�திதியி� எ�னி� அழியா� அைவயழிவ�  
அ�திதி�� ஆதி�மா� அ�� 2 
வி���டா� �ல� �ைள�தவா தாரகமா�  
அ�த�தா� நி�ற� அவ�விைனயா�- வி�தகமா�  
ேவ��வனா� அ���ேபா� ேவ���ைவ� தா� ெகா����  
��டாேன ம�ேபா� �ளி��� 3 
ேநா�கா� ேநா�கி ெநா��� அ�ேற கால�தி�  
தா�கா� நி�� உள�தி� க�� இைறவ� -- ஆ�காேத  
க�ட நன� உண�வி� க�ட கன� உணர�  
க�டவனி� இ�� இ�றா� க�� 4 
3. ��றா� அதிகரண� 
ேம�ேகா�: இனி, ச�காரேம �த� எ�ற�.  
ஏ�: ���ண�வாகிய பிரப�ச� ���ண�� இ�றி நி�ற ச�கார�தி� வழிய�ல� �த�திரமி�றி நி�றலா�. 
உதாரண�: 
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ஒ�� அலா ஒ�றி� உள� ஆகி நி�றவா�  
ஒ�� அலா ஒ�றி� ஈறாத� _-- ஒ�றலா  
ஈேற �த� அதனி� ஈ� அலா ஒ�� பல  
வாேற ெதா��� ஆ�� அ�� 5 
இர�டா� ��திர� 
அைவேய தாேன ஆ�, இ� விைனயி�  
ேபா�� வர� �ரிய ஆைணயி�  
நீ�க� இ�றி நி��� அ�ேற 
எ�ப� ��திர�. 
வா��திக� ெபாழி�� 
க���ைர: எ� �தலி�ேறாெவனி�, �ன��பவ� வ�மா� உண���த� �தலி��. 
4. �த� அதிகரண� 
ேம�ேகா�: ஈ��, இ�வா�மா�க� பல�� �த�வ� தாேனயா� நி��� எ�ற�. 
ஏ�: அ��வித� எ�ற ெசா�லாேன ஏக� எ�னி�, ஏக� எ�� ���வ� உ�ைமயி� அ��வித� எ�ற ெசா�ேல 
அ�நிய  
நா�திைய உண���மாயி��. 
உதாரண�. 
க��� உ���� கரண�� ெகா�� உ�ள�  
இ�டெதா� ேப� அைழ�க எ� எ�றா��-- ஒ��  
அவ� உள� ஆகி�லா� உள� அவ� ஆ மா�டா�  
அவ� உளமா� அ�ல�மா� அ��. 6 
ஒ�� எ�ற� ஒ�ேறகா� ஒ�ேற பதிப�வா�  
ஒ�� எ�ற நீ பாச�ேதா� உைள� கா�--- ஒ�� இ�றா�  
அ�கர�க� இ�றா� அகர உயி� இ�ேற�  
இ�கிரம�� எ��� இ���. 7 
ப�ைண�� ஓைச�� ேபால� பழம���  
எ��� �ைவ��ேபா� எ��மா�-- அ�ண�தா�  
அ��வித� ஆத� அ�மைறக� ஒ�� எ�னா�  
அ��வித� எ�� அைற�� ஆ�� 8 
அர�ெகா� ேச��தி அைண�த அ�க�ேபா�  
உ��கி உட�� இைய�� நி��--- பிரி�� இ�றி�  
தாேம உலகா� தமிேய� உள� ��த�  
யாேன உல� எ�ப�இ�� 9 
5. இர�டா� அதிகரண� 
ேம�ேகா�: இனி, இ�வா�மா�க��� இ�விைன �த�வ� ஆைணயி� வ�ெம�ற� 
ஏ�: ஒ� நகரிைய� கா�பா� பா�காவ� இ�டா�� அைவ அவன� ஆ�கிைன ஆகலா� 
உதாரண�: 
உ�ளேத ேதா�ற உயி� அைண�� அ��டலி�  
உ�ளதா� ��ெச�விைன உ� அைடேவ--- வ�ளலவ�  
ெச�பவ� ெச�தி� பய� விைள��� ெச�ேயேபா�  
ெச�வ�, ெசய� அைணயா ெச��. 10 
அ�விைனைய� ெச�வதனி� அ�விைனஞ� தா� ெச�ற��  
அ�விைனைய� கா�த பசாச� ேபா�- அ�விைனைய�  
ேபராம� ஊ��� பிரானி� �கராேர�  
ஆ�தா� அறி�� அைண�பா� ஆ��. 11 
ெந�லி�� உமி�� நிக� ெச�பினி� களி���  
ெசா�லி� �தித�� ெதா�ைமேய -- வ�லி  
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மலக�ம� அ�� உளவா� வ�ளலா� ெபா�வா�  
அல�ேசாக� ெச� கமல�� ஆ�. 12 
6. ��றா� அதிகரண� 
ேம�ேகா�:இனி, இ�வா�மா�க� மாறி பிற�� வ�� எ�ற�. 
ஏ�: ேதா�ற�� ஈ�� உ�ளத�� அ�ல� உளதாத� இ�ைமயா�. 
உதாரண�: 
க�ட நனைவ� கன� உண�வி� தா� மற��  
வி�பட��� அ��� விைனயினா� -- க�ெசவிெக��  
உ�ளேத� ேதா�ற உள� அ�வா�� ெச��மன�  
த�ள வி�� க�வி� தா�. 13 
அர�த� ேதா� உரி�� அ�கன�� ேவ�  
பரகாய� ேபா�வ�� அ�ப��� -- பரவி�  
�டாகாய ஆகாய� ��தா�ட� எ�ப�  
அடா� உ�ள� ேபாமா� அ� 14 
7. நா�கா� அதிகரண� 
ேம�ேகா�: இனி, நீ�கமி�றி நி��ம�ேற எ�ற� 
ஏ�:அவ� ஏக� அேநக� இர��� இ�றி� ச�வவியாபியா� நி�றலா�. 
உதாரண�: 
எ���ள� எ�ற அளைவ ஒ�� அ�� இர�ெட�னி�  
எ��� உள� அ��, எவ�� எவ��--- அ�க�  
அைவ அவ� அ�றி�ைல ெபா�ெனாளி�ெபா� ஈச�  
அைவ�டைம ஆளா� நா� அ��. 15 
��றா� ��திர�. 
உள�இல� எ�றலி� என�ட� எ�றலி�  
ஐ��ல� ஒ��க� அறிதலி� க�ப��  
உ��விைன இ�ைமயி� உண��த உண�தலி�  
மாயா இய�திர� த�வி�� ஆ�மா 
எ�ப� ��திர�. 
வா��திக� ெபாழி�� 
க���ைர: எ� �தலி�ேறா ெவனி�, ஆ�ம� பிரகாச� உண���த� �தலி��. 
8. �த� அதிகரண�. 
ேம�ேகா�� ஏ���: ஈ�� , இல� எ�றலி� ஆ�மா உள� எ�ற�. 
ெபாழி��ைர: எவ�றிைன�� அ�� அ�� எனவி��, ஆ�மா இல� எ�� நி�ப� உளதாகலி� அ�ேவ அ� 
வா�மாவா�  
எ�ற�. 
உதாரண�: 
அ�� அ�� எனநி�� அைன���வி�� அ�ெச��தா�  
நி�றஒ�� உள�அ�ேவ நீ அைன���-- நி��இ��  
த��பண�ேபா� கா�டலா� சா�மாைய நீய�ைல  
த�பர�� அ�ைல தனி. 16 
9. இர�டா� அதிகரண� 
ேம�ேகா�� ஏ���: இனி, என� உட� எ�றலி� ஆ�மா உள� எ�ற� 
ெபாழி��ைர: எ�பதி எ�மைன எ�றா�ேபால எ�ைக எ�கா� என நி�ப� உளதாகலி� அ�ேவ அ� வா�மாவா� 
எ�ற�. 
உதாரண�: 
என�எ�ற மா��� என� அலா� எ�னா�  
உனதலா� உ�ைககா� யா�ைக -- எனெத���  
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எ�னறிவ� எ��� உைர��நீ நி�றிகா�  
உ�னி� அைவ ேவறா� உண�. 17 
10. ��றா� அதிகரண� 
ேம�ேகா�� ஏ���: இனி, ஐ��ல� அறிதலி� ஆ�மா உள� எ�ற� 
ெபாழி��ைர: ஐ��லனாகிய ச�த பரிச �ப ரச க�த�கைள இ�திரிய�க� ஒ�� அறி�� ஒ�� அறியாைமயி� இ�  
ஐ�தினா�� ஐ�பய�� அறிவ� உளதாகலி�, அ�ேவ அ� ஆ�மாவா� எ�ற�. 
உதாரண�: 
ஒ�� அறி�த� ஒ�� அறியா தாகி உட�ம�னி  
அ��� �லனாய அ� அ�ெச��ைத-- ஒ�� அறித�  
உ�ளேத ஆகி� அ�நீ தனி�தனி க��  
உ�ள� அைவ ஒ�ற�ல ஓ�. 18 
11. நா�கா� அதிகரண� 
ேம�ேகா�� ஏ���: இனி, ஒ��க� அறிதலி� ஆ�மா உள� எ�ற�. 
ெபாழி��ைர: நனவி�க� கன� கா�டா� எ��� க��ல� எ�� நி�ப� உளதாகலி� அ�ேவ அ�வா�மாவா� 
எ�ற�. 
உதாரண�: 
அ��டலி� நி��யி��ப ஐ�ெபாறிக� தா�கிட�ப�  
ெச�விதி� அ��டலி� ெச�� அட�கி-- அ��டலி�  
ேவெறா�� ெகா�� விைளயா� மீ�� அதைன  
மாற�, உட� நீ அ�ைல ம�� 19 
12. ஐ�தா� அதிகரண� 
ேம�ேகா�� ஏ���: இனி� க�ப�� உ��விைன இ�ைமயி� ஆ�மா உள� எ�ற�. 
ெபாழி��ைர: ஒ��கினவிட�� இ�ப���ப� சீவன� பிரகி��தி�� இ�ைமயி�, ஒ��காதவிட�� இ�ப���ப� 
சீவியா  
நி�ப� உளதாகலி� அ�ேவ அ�வா�மாவா� எ�ற�. 
உதாரண�: 
க�டறி�� இ��டேல கா�� ஒ��க� காணாேத  
உ��விைன இ�றி உயி��தலா�-- க�டறி��  
உ�ள�ேவ� உ��ஆ� ஒ��கா� உட�ந�ணி�  
உ�ளதா� உ��விைன ஊ�. 20 
13. ஆறா� அதிகரண� 
ேம�ேகா�� ஏ���: இனி, உண��த உண�தலி� ஆ�மா உள� எ�ற�. 
ெபாழி��ைர: அவ� அறி�தா�� அறிவ� எ�� அறிவி�க அறி�� உபேதசியா� நி�ப� உளதாகலி� அ�ேவ 
அ�வா�மாவா�  
எ�ற�. 
உதாரண�. 
அறி��� அறிவேத ஆ�� அறியா�  
அறி�தைத�� வி�� அ�� அட�கி-- அறி�த�  
எ�? அறி�� அ�றா�� ெம�க�டா� ஒ�றி�  
அ�அ�தா� எ��� அக�. 21 
14. ஏழா� அதிகரண� 
ேம�ேகா�� ஏ���: இனி, மாயா இய�திர த�வி�� ஆ�மா உள� எ�ற�. 
ெபாழி��ைர: அைவதா� ெவ�ேவ� ெபய�ெப�� நி�றலா�. 
உதாரண�: 
கைலஆதி ம� அ�த� காணி� அைவ மாைய  
நிைலயாவா�, தீபேம ேபால--- அைலயாம�  
ஞான�ைத ���ண��� நா�� அ�த�வா�  
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தான�தி� ேவறா�� தா�. 22 
-------  
ெபா�வதிகார�: இல�கணவிய� 
நா�கா� ��திர� 
அ�த� கரண� அவ�றிெனா�� அ�� அைவ  
ச�தி�த� ஆ�மா� சகச மல�� உணரா�  
அைம��அர� ஏ��பநி�� அ�ச அவ�ைத�ேத 
எ�ப� ��திர�. 
வா��திக� ெபாழி�� 
க���ைர: எ� �தலி�ேறா எனி�, இ��� அ�. 
15: �த� அதிகரண�. 
ேம�ேகா�: ஈ��, இ�வா�மாவாவ� அ�த�கரண�களா� உ�ள மேனா ��தி அக�கார சி�த�களி� ஒ�� அ�� 
எ�ற�. 
ஏ�: அைவதா� பிரகாசமா� நி�ேற அ�பிரகாசமா� நி�றலா�. 
உதாரண�. 
மன� ஆதியா� உண�த� ம�� �ல�க�  
மன� ஆதி ம��லனி� அ�ல�-- மனேம�  
உதி�� ஒ�ைற உ�ள� உண�த� அதனி�  
உதி��� கட�திைரைய ஒ�� 23 
சி�தி�� ஆ�� சி�த� ெதளியாதா� ஆ�கார�  
��தியா� ஆ��� மனமாகி�-- ப�தி��  
ெவ�ேவ� தாேன �ணி�� உ�ள� இ�ேவறா�  
அ�ேவறா� ேபா�ேபா� ஆ�� 24 
அகார� உகார� அக�கார� ��தி  
மகார� மன� சி�த� வி��--- பகா� இவ�ைற  
நாத� உளவ�வா� நா�� பிரணவமா�  
ேபாத� கட�றிைரேய ேபா�� 25 
எ�நில� ஓ�கார�� ஈச� சதாசிவமா�  
ந�ணிய வி��ெவா� நாத��-- க�ணி�  
பக� அய�மா ெலா� பரம� அதிெத�வ�  
அகரஉக ர�மகர� தா� 26 
16: இர�டா� அதிகரண� 
ேம�ேகா�: இனி, இ�வா�மா� சகச மல�தினா� உண�� இ�� எ�ற�. 
ஏ�: அ�தா� ஞானதிேராதகமா� மைற��ெகா� நி�றலா� 
உதாரண�: 
மாய த�விள�கா� ம�� உ�ள� காணாேத�  
ஆயாதா� ஒ�ைற அ�வ�வா�--- வீயாத  
வ�னிதைன� த��� மைற�� ஒ�றா� கா�ட�ேபா�  
த�ைன மல� அ�றைணத� தா� 27 
17: ��றா� அதிகரண� 
ேம�ேகா�: இனி, இ�வா�மா, சா�கிர� ெசா�பன� ���தி �ரிய� �ரியாதீமா��ள ப�ச அவ�திதனா� நி��� 
எ�ற�. 
ஏ�: அ�தா� மல ெசா�ப�தி� மைற�� அ�ப ெசா�பியா� நி�றலா�. 
உதாரண�: 
ஒ�� அைணயா �ல�� உயி� அைண�� நாபியினி�  
ெச�றைண�� சி�த� இதய��-- ம�ற ஏ�  
ஐைய�தா� ந��தலி� க�ட�தி� வா�காதி  
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ெம�யாதி வி�� அக�� ேவ� 
இலாட�ேத ச�கிர�ைத எ�திய உ�ள�  
இலாட�ேத ஐ�தவ�ைத எ���-- இலாட�ேத  
அ�வ� இ�திரிய�� அ��ைறக� க�� அ�ேவ  
அ�வவ�றி� நீ�க� அ� ஆ�� 
ஐ�தா� ��திர� 
விள�பிய உ�ள�� ெம�வா� க����  
அள�� அறி�� அறியா ஆ��அைவ ேபால�  
தா�த� உண�வி� தமிய��  
கா�த� க�ட பசாச�� அைவேய 
எ�ப� ��திர� 
வா��திக� ெபாழி�� 
க���ைர: எ� �தலி�ேறா எனி�, இ�வா�மா�களிட��� தம� �த� உபகார� உண���த� �தலி��. 
18. �த� அதிகரண� 
ேம�ேகா�: ஈ��, ஐ உண��க� ஆ�மாவா� உண�� எ�ற�. 
ஏ�: அவ�றினா� ஆ�மா ஒ�றி��� காணி� அ�ல� அைவ ஒ�ைற�� விடயியா ஆகலா� 
உதாரண�: 
ஐ�ெபாறிைய ஆ�� அ�� அரசா� உள�நி�ப  
ஐ�ெபாறிக� உ�ள� அறியாவா�--ஐ�ெபாறியி�  
காணாேத� காணா� கா�� உள� காணாேத�  
காணாக� ேகளா ெசவி 30 
19. இர�டா� அதிகரண� 
ேம�ேகா�: இனி, இ��� தம� �தலாேல உண�� எ�ற�. 
ஏ�: அ� ஆ�மா� த�னாேல உண�� இ�திரிய�கைள� ேபால� தா�� த�ைன உணரா� நி�றலா�. 
உதாரண�: 
ம��சிவ� ச�நிதியி� ம�� உலக� ேச���த�  
எ��� மைறயி� இய�மற�தா�-- ெசா�ன சிவ�  
க�ணா உள�விைனயா� க�� அறி�� நி���கா�  
எ�ணா� சிவ� அச�ைத இ�� 31 
ெவ�ேயா� ஒளியி� ஒ��கி விள�கா�  
ெவ�ேயாைன ஆகாத மீ�ேபால--- ெம�யவனி�  
க��ேக�� உ�� உயி��� உ�� அறி�� ஐ��லைன�  
க�� உடனா� ம��தைல� கா� 32 
அ���டா� ஈச�� அ�ச�தி அ�ேற  
அ��� அவ� அ�றி இ�ைல-- அ�ளி��  
அவ� அ�ேற இ�ைல அ��க�ணா� க����  
இரவிேபா� நி��� அர� ஏ��� 33 
ஆறா� ��திர� 
உண�� அச�� எனி� உணரா� இ�ைமயி�  
இ�திற� அ�ல� சிவச�தா� என  
இர�� வைகயி� இைச��ம� உலேக 
எ�ப� ��திர� 
வா��திக� ெபாழி�� 
க���ைர: ச��� அச��� வைரெச�� உண���த� �தலி�� 
20. �த� அதிகரண� 
ேம�ேகா�: ஈ��, அறிவினா� அறிய�ப�ட ��� அச�� எ�ற�. 
ஏ�: அைவதா� பிரகாசமா� நி�ேற அ�பிரகாசமா� நி�றலா� 
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உதாரண�: 
அச�� அறியா� ேக�நீ அறி� அறி�த எ�லா�  
அச�தா�� ெம�க�டா� ஆயி�-- அச��அலா�!  
நீரி� எ���� நிக� கன�� ேப��ேத��  
ஓரி� அைவ இ�� ஆ� ஆ� ஒ�� 34 
21. இர�டா� அதிகரண� 
ேம�ேகா�: இனி, இ�விர�� த�ைம�� இ�றி வா�� மனாதீத ேகாசரமா� நி�ற அ�ேவ ச�தா��ள சிவ� 
எ�ற� 
ஏ�: பிரகாச�தி���� பிரகாசி�க ேவ��வ� இ�ைமயா�� அ�பிரகாச�தி���� பிரகாச� இ�ைமயா��. 
உதாரண�: 
எ�ணிய ச�த�� அச�த�� ஆ� எ�றா� எ�  
க�ணி உள� எ�ற�, ெம�க�டா�- எ�ணி  
அறிய இர�� ஆ� அச�� ஆத� ச�தா�  
அறி� அறியா ெம�சிவ�தா� ஆ� 35 
உண�ப அச�தாத� ஒ�� உணரா� ஒ�ைற  
உண�நீ தா� உணரா� ஆயி� --- உண�� உனி�  
தா� இர�டா� ெம�க�டா� த�னா� உண�தலா�  
தா� இர�டா�� காணா� தமி 36 
பாவகேம� தா� அச�தா�, பாவனா அதீத� எனி�  
பாவகமா� அ�ெற�னி� பா� அ�வா�-- பாவக�ைத�  
பாவி�த� தா� எ�னி� பாவகமா� த�ன�ளா�  
பாவி�ப� பர� இ� பா� 37 
அறிய இர�� அ�ல�, ஆ�� அறி� த�னா�  
அறிய� படா�, அறிவி� உ�ளா� -- அறி����  
கா�� ஆகி நி�றாைன� க�ணறியா ெம�ெய�ன�  
கா�டா� அறி� அறி�� க�� 38 
அ�ெவ�� ஒ��அ�� அ�வ�றி ேவேற  
அ�ெவ�� அறி அறி�� உ�ேட--- அ�ெவ��  
அறிய இர�ட�ல� ஆ�� அறி�� நி�ற�  
அறி�� அறிேவ சிவ� ஆ� 39 
--------  
உ�ைம அதிகார�: சாதனாவிய� 
ஏழா� ��திர� 
யாைவ�� �னிய� ச��எதி� ஆகலி�  
ச�ேத யறியா� அச��இல� அறியா  
இ�திற� அறி�ள� இர�டலா ஆ�மா 
எ�ப� ��திர� 
வா��திக� ெபாழி��: 
க���ைர: எ� �தலி�ேறா ெவனி�, ேமலத�ேகா� �றனைட உண���த� �தலி�� 
22. �த� அதிகரண� 
ேம�ேகா�: ஈ��, ச�தினிட�� அச��� பிரகாசியா� எ�ற�. 
ஏ�: ெம�யினிட��� ெபா� அ�பிரகாசமா� நி�றலா�. 
உதாரண�: 
அ�னிய� இலாைம அர�� ஒ�� உண�� இ�றா�  
அ�னியமிலா� அச�ைத� கா��வேன�---- அ�னியமா�  
காணா� அவ���, கதி��� இ��ேபா�  
மாணா அச�� இ�ைம ம�� 40 
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23. இர�டா� அதிகரண� 
ேம�ேகா�: இனி, அச�தி��� உண�� இ�� எ�ற� 
ஏ�: அ�தா� நி�பி�கி� இ�றாகலா� 
உதாரண�: 
ேப��ேத� நீ� எ��வ�� ேபைத�� ம�� அைண�த  
ேப��ேத� அச�தா�� ெப�றிைமயி� --- வா��� அதைன�  
க��ண�வா� இ�வழியி� கா�� அச�தி�ைம  
க��ண�வா� இ�ல� என� கா� 41 
24. ��றா� அதிகரண� 
ேம�ேகா�: இனி, இ�திற� அறி� உள� இர�டலா ஆ�மா எ�ற�. 
ஏ�: இ�விர�டைன�� அறிவதா� உபேதசியா� நி�ற அ�வறி� இர�ட� பா�� உளதா��ள அ�ேவ அ�  
ஆ�மாவா� எ�ற� 
உதாரண�: 
அ� உ�வ� தா� அறித� ஆ� இைழயா� ஆ�மா  
அ� உ�வ� அ�� ஆ�� உ�ைம-- அ� உ�வா��  
ேதா�றி உட� நி�லா� ேதா�றா� நி�லா�  
ேதா�ற� மல�மண�ேபா� ெதா�� 42 
மய�கம� உ��� ம��தி� ெதளி���  
ெபய��� உண� நீ ச�� ஆகா� ேபசி�-- அச��� அைல  
நீ அறி�� ெச�விைனக� நீ அ�றி ேவ� அச���  
தா� அறி�� ��யாைம தா� 43 
ெம�ஞான� த�னி� விைளயா� அச�தாத�  
அ�ஞான� உ�ள� அைணத�கா�--- ெம��ஞான�  
தாேன உள அ�ேற த� கட�நீ� உ���ேபா�  
தாேன உள� உளவா�� தா� 44 
எ�டா� ��திர� 
ஐ��ல ேவடரி� அய��தைன வள��� என�  
த��த� ���மா�� தவ�தினி� உண��தவி��  
அ�னிய� இ�ைமயி� அர�கழ� ெச�ேம 
எ�ப� ��திர� 
வா��திக� ெபாழி�� 
க���ைர: எ� �தலி�ேறா எனி�, ஞான�திைன உண�� �ைறைமயிைன உண���த� �தலி�� 
25: �த� அதிகரண� 
ேம�ேகா�: ஈ�� இ�வா�மா�க��� ��ெச� தவ�தா� ஞான� நிக�� எ�ற� 
ஏ�: ேம� சரிைய கிரியா ேயாக�கைள ெச��ழி ந�ெனறியாகிய ஞான�ைத� கா��ய�ல� ேமா�ச�ைத� ெகாடா 
ஆகலா�.  
உதாரண�: 
தவ�ெச�வா� எ��� தவேலாக� சா���  
பவ� ெச�� ப�� அ��பா� ஆக� -- தவ� ெச�த  
ந�சா�பி� வ�� உதி�� ஞான�ைத ந��தைல�  
க�றா��� ெசா��மா� க�� 45 
பசி�� உ�� பி��� பசி�பாைன ஒ���  
இைச�� வ�விைனயி� இ�ப� -- இைச�த  
இ�விைன ஒ�பி� இற�பி� தவ�தா�  
ம��வ� ஆ� ஞான�ைத வ�� 46 
26. இர�டா� அதிகரண�. 
ேம�ேகா�: இனி, இ� ஆ�மா�க��� தம��த� தாேன ���மா� உண���� எ�ற�. 
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ஏ�: அவ� அ�னிய� இ�றி� ைசத�னிய ெசா�பியா� நி�றலா�. 
உதாரண�: 
ெம��ஞான� தாேன விைள�� வி�ஞானகல���  
அ�ஞான அ�சகல��� அ���வா� -- ெம��ஞான�  
பி��ண���� அ�றி� பிரளயா கல���  
���ண���� தா� ��வா� �� 47 
அறிவி�க அ�றி அறியா உள�க�  
ெசறி�மா� ��பி� �ைறக� --- ெநறியி�  
�ைற�ைடய ெசா�ெகா�ளா� ெகா�பவ�தி� வீ�எ�  
�ைறவி�சக� ��ெகா� பவ��� 48 
இ�லா �ைல�பா�� க�ணீ�� ஏ�திைழபா�  
ந�லா� உளவாமா� நீ�நிழ�ேபா� -- இ�லா  
அ�வாகி நி�றாைன ஆரறிவா� தாேன  
உ�வாகி� ேதா�றாேன� உ�� 49 
27: ��றா� அதிகரண� 
ேம�ேகா�: இனி, இ� ஆ�மா�க� ஐ உண��களா� மய�கி� த�ைம உணரா எ�ற�. 
ஏ�: அைவதா� பளி�கி� இ�ட வ�ன�ேபா� கா���ைற� கா�� நி�றலா�. 
உதாரண�: 
ப�நிற� கா��� ப�க�ேபா� இ�திரிய�  
த�னிறேம கா��� தைகநிைன��-- ப�னிற���  
ெபா���லைன ேவ�ண��� ெபா�ெபா�யா ெம� க�டா�  
ெம�ெபா���� ைதவமா� ேவ� 50 
28: நா�கா� அதிகரண� 
ேம�ேகா�: இனி, இ� ஆ�மா� த�ைன இ�திரிய�தி� ேவறாவா� காணேவ தம� �த� சீபாத�ைத அைண�� 
எ�ற�. 
ஏ�: ஊச� கயி� அ�றா� தா�தைரேயயா� �ைணயா�. 
உதாரண�: 
சிைறெச� நி�ற ெச���னலி� உ�ள�  
சிைறெச� �ல�ண�வி� தீ��� -- சிைறவி��  
அைலகடலி� ெச�� அட��� ஆ�ேபா� மீளா�  
உைல�இ� அர� பாத�ைத உ�� 51 
எ����� தாென�னி� எ��வா� இ�ைலதா�  
இ���வி� ேவேற� இைறஅ�ல� -- எ�����  
க�ேபா� அவயவ�க� காணாஅ� க� இ�லா�  
க�ேபேற கா� அ� கழ� 52 
ஐ�ெபாறியி� அ�ைல எ�� அ�த தர சிவைன  
ஐ�ெபாறிைய வி�� அ�� அைணசகல� -- ஐ�ெபாறியி�  
நீ�கா�நீ�� பாசிேபா� நீ��மல க�ம�வரி�  
நீ�காைன நீ��� நிைன��. 53 
ஒ�பதா� ��திர� 
ஊன�க� பாச� உணரா� பதிைய  
ஞான� க�ணினி� சி�ைத நா�  
உரா��ைன� ேத��� என� பாச� ஒ�வ�  
த� நிழலா� பதிவிதி எ��� அ� ெச��ேத 
எ�ப� ��திர� 
வா��திக� ெபாழி�� 
க���ைர: எ� �தலி�ேறா எனி�, ஆ�ம��தி ப��மா� உண���த� �தலி�� 
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29. �த� அதிகரண� 
ேம�ேகா�: ஈ��, அ��தைல ஞான� க�ணினாேலேய கா�க எ�ற�. 
ஏ�: அவ� வா�� மன அதீத ேகாசரமா� நி�றலா�. 
உதாரண�: 
நா�ேயா எ�ேபா நர��சீ� ேகாைழேயா  
ேத� எைனயறிேய� ேத��தவைக -- நா� அர�  
த�னாேல தைன�� க�� தைம�காணா�  
எ�னா� என அறிவா� இ�� 54 
கா��ய க�ேண தைன�காணா க�����  
கா�டாய உ�ள�ைத� க� காணா -- கா��ய  
உ�ள� தைன�காணா உ�ள�தி� க�ணாய  
க�வ�தா� உ�ள�தி� கா� 55 
30. இர�டா� அதிகரண� 
ேம�ேகா�: இனி, அச�தா��ள வ�னேபத�கைள அச�� எ�� காண உளதா� நி�ப� ஞானெசா�ப� எ�� 
உணர�பா�� 
ஏ�: இனி அச�தா��ள பிரப�ச�ைத அச�ெத�� காண உளதா� நி�ப� ஞானெசா�ப� எ�ற� ேவ�றிய�பாகிய  
வ�னேபத�கைள ேவ�றிய�� எ�� க�� கழி�பி� உளதா� நி�ப� ப�க ெசா�பமா� �ைணயா� 
உதாரண�: 
நி���ணனா� நி�மலனா� நி�தியா ன�தனா��  
த�பரமா� நி�ற தனி�த�வ� -- அ��த�ேபா�  
ஆனா அறிவா� அள�இற�� ேதா�றாேனா  
வாேன �த�கைளயி� வ�� 56 
��� உண�வதைன� ��� அச�ெத�ன�  
ச�ட இனி�ள� ச�ேதகா� --- ���  
உண��த நீ ச�� அ�ைல உ�ைமைய� ைதவ�  
�ண��ததனா� ெபா�வி��� ேபா� 57 
க�டைத அ�� அ�� எனவி��� க�� அச�தா�  
அ�டைன ஆ�மாவி� ஆ���ணர� -- ப�� அைண�த  
ஊன�ைத தா�வி�மா� உ�தமனி� ஒ�க�ட  
சான�தி� தீ�விட�ேபா� தா� 58 
31. ��றா� அதிகரண� 
ேம�ேகா�: இனி, இ�விட�� சிறீ£ ப�சா�கர�ைத (தி�ைவ�ெத��ைத) விதி�ப� உ�சரி�க எ�ற�. 
ஏ�: இ�வா�மா�க��� ஞான� பிரகாசி��� அ�ஞான�ைத ேவ�� தி�ற ���ேபால ேநா�கி�ைற ேநா�கி 
நி��மாகலி�  
அ� நீ��த�� என� ெகா�க. 
உதாரண�: 
அ�ெச��தா� உ�ள� அர�ைடைம க�� அரைன  
அ�ெச��தா� அ��சி�� இதய�தி� -- அ�ெச��தா�  
��டலினியி� ெச�� ஓம� ேகாத�ட� சானி�கி�  
அ�டனா� ேசடனா� அ�� 59 
இ��வி� பா�வி� இரா�ைவ� க��ஆ���  
சி�ைதயி� காணி� சிவ� க�ணா� -- உ�தேவ  
கா�டா�கி� ேதா�றி கன�ேச� இ��ெப�ன  
வா�டானா� ஓ� அ�ெச��� 60 
ம��த� நாள� அல� வி�ைத கலா�ப�  
எ�ணிய ஈச� சதாசிவமா� -- ந�ணி�  
கைல உ�வா� நாதமா� ச�தி அத� க�ணா�  
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நிைலஅதி� ஆ� அ�சிவ�தா�, ேந�. 61  
----  
உ�ைம அதிகார�: பயனிய� 
ப�தா� ��திர� 
அவேன தாேன ஆகிய அ�ெநறி  
ஏக� ஆகி இைறபணி நி�க  
மலமாைய த�ெனா� வ�விைன இ�ேற 
எ�ப� ��திர�. 
வா��திக� பஒழி�� 
க���ைர: எ� �தலி�ேறா ெவனி�, பாசŒய� ப��மா� உண���த� �தலி��. 
32: �த� அதிகரண� 
ேம�ேகா�: ஈ��� பரேம�வர� இ�வா�மாவா� நி�ற �ைறைமயா� அவனிட�� ஏகனாகி நி�க எ�ற�. 
ஏ�: அ�வா� நி�கேவ யா� என� எ��� ெச��� அ�� அவன� சீபாத�ைத அைண�� ஆகலா�. 
உதாரண�: 
நா� அவ� எ�� எ�ணின���� நா�� உள� உ�டாத�  
தா� என ஒ�� இ�றிேய தான�வா� --- நா� எனெவா��  
இ�ெல�� தாேன எ�� அவைர� த�ன�ைவ��  
இ�ெல�� தா� ஆ� இைற 62 
33. இர�டா� அதிகரண� 
ேம�ேகா�: இனி, இைறபணி வ�வா� நி�க எ�ற�. 
ஏ�: அவ� அ�ளா� அ�ல� ஒ�ைற�� ெச�யா� ஆகேவ அ�ஞான க�ம� பிரேவசியா ஆகலா�. 
உதாரண�: 
நா� அ�ல இ�திரிய� ந�வழியி� அ�ல, வழி  
நா� அ�ல நா�� அர�ைடைம -- ஆ� எ�னி�  
எ�த�வி� நி��� இைறபணியா��� இ�ைலவிைன  
��ெச�விைன�� த�வா� �� 63 
சா��தாைர� கா�த� தைலவ� கடனாத�  
சா��தாைர� கா��� சலமிலனா�� -- சா��த�யா�  
தா�தானா� ெச��பிற� த�க�விைன தா�ெகா��த�  
ஆ��தா��� ெச�விைன�� ஆ�� 64 
இ��ளி வா��� கல�ேபால ஞானிபா�  
��ெச� விைன மாைய ������ -- பி�ெச�விைன  
மாைய�ட� நி�லா� ம�றவ�தா� ெம��ெபா�ேள  
ஆய அதனா� உண�� அ�� 65 
ந� அன� ேவவாத ந�றவ� த�மி��  
ப� அமர மா�ெச���� பாகரி�� -- எ�ணி  
அரன� ஓ�பவ� ஐ��லனி� ெச���  
அவ�திற� நீ�கா� அத�� 66 
சதச�தா� ெம�க�டா� ச�த�ளி� காணி�  
இதமி�த� பாச�தி� இ�றி� - கதமி��  
எரிகதிரி� ��னி��ேபா�, ஏலா அச�தி�  
அ�� அைணயா�, ச�� அைணவா� ஆ�� 67 
பதிெனா�றா� ��திர� 
கா�� க����� கா��� உள�ேபா�  
காண உ�ள�ைத� க�� கா�டலி�  
அயரா அ�பி� அர�கழ� ெச�ேம 
எ�ப� ��திர� 
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வா��திக� ெபாழி�� 
க���ைர: எ� �தலி�ேறா எனி�, பரேம�ரன� சீபாத�கைள அைண�மா� உண���த� �தலி�� 
34. �த� அதிகரண� 
ேம�ேகா�: ஈ��, அவ�� அவ�ற� விடய�ைத உண�� எ�ற� 
ஏ�: இ�வா�மா�க� அவைனயி�றி அைம�� ஒ�ைற�� விடயியா ஆகலா� 
உதாரண�: 
ஐ�ைத�� ஒ�க உணரா� அவ��ண�வ�  
ஐ���ேபா� நி��ண�� ஆகலா� -- ஐ�திைன��  
ஒ�ெறா�றா� பா���ண�வ� உ�ளேம எ��ல��  
ஒ�ெறா�றா� பா���� உண��� 68 
ஏகமா� நி�ேற இைணய�க� ஒ��ணர�  
ேபாகமா�� தா� விைள�த ெபா�பினா� - ஏகமா�  
உ�ள�தி� க�ணானா� உ��வா� உ�கி�ைற  
உ�ள�தா� காணாேனா உ�� 69 
35. இர�டா� அதிகரண� 
ேம�ேகா�: இனி� ப�தியினா� மறவா� ஏ�த அவன� சீபாத�ைத அைண�� எ�ற�. 
ஏ�: அவ� அ�னியமி�றி� ெச�ேவா� ெச�தி�பய� விைள�� நி�றலா�. 
உதாரண�: 
அ��க� ேந� நி�பி�� அ�லி�ேள காணா���  
இ��க�ேண பாச�தா��� ஈச� --- அ��க�ணா�  
பாச�ைத நீ��� பக� அல���� தாமைரேபா�  
ேநச�தி� த�����தா� ேந�. 70 
ம��� இ�ைள மதி�ர�த வா� அ�பி�  
ம��� அரேன மல� �ர�� -- த�னி�  
வலி�� இ��ைப� கா�த� வச�ெச�வா� ெச�த�  
சலி�பி� விகாரி அல� தா� 71 
நசி�� ஒ�றி� உ�ள� நசி�தலா� ஒ�றா  
நசி�திலேத� ஒ�றாவ� இ�ைல -- நசி��மல�  
அ�� அைண�த உ�பி� உள� அைண�� ேசடமா�  
க�� இ�றா� ஈச� கழ� 72 
ெபா�வா��� ெகா��வி� ��� ஒ��கி�ேபா� அகல�  
த�வாேள எ��மா� த�ைமேபா� -- ��வா�  
மல�தி� மைற�� உ�ள� ம�� உலைக உ���  
மல�� இரி��� ெச��� வர�� 73 
ப�னிர�டா� ��திர� 
ெச�மல� ேநா�தா� ேசர� ஒ�டா  
அ�மல� கழீஇ அ�பெரா� மரீஇ  
மா�அற ேநய� மலி�தவ� ேவட��  
ஆலய� தா�� அர� என� ெதா�ேம 
எ�ப� ��திர�. 
வா��திக� ெபாழி�� 
க���ைர: எ� �தலி�ேறா ெவனி�, அசி�திதனா� நி�ற பதிைய� சி�திதனாக� க�� வழிப�மா� உண���த� 
�தலி��. 
36. �த� அதிகரண� 
ேம�ேகா�: ஈ��, ஆணவ� மாைய கா�மிய� எ�� மல�கைள� கைளக எ�ற�. 
ஏ�: அைவதா� ஞான�ைத உண��தா� அ�ஞான�ைத உண���� ஆகலா�. 
உதாரண�: 
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��ணிய பாவ� ெபா���� இ� கா�மிய��  
ம��த� மாையகா� மாைய�� -- க�ணிய  
அ�ஞான� கா��� இ� ஆணவ�� இ� ����  
ெம��ஞானி� காகா வி�. 74 
37. இர�டா� அதிகரண� 
ேம�ேகா�: இனி� சிவப�த�கேளா� இண��க எ�ற�. 
ஏ�: அ�லாதா� அ�ஞான�ைத உண���வா� ஆகலா�. 
உதாரண�: 
மற�பி��� த�ைம மல�களி� வீ����  
சிற�பிலா� த�திற��� ேச�ைவ -- அற�பி���  
ப�த� இன�தா�� பர� உண�வினா� உண��  
ெம��தவைர ேமவா விைன 75 
38. ��றா� அதிகரண� 
ேம�ேகா�: இனி� ப�தர� தி�ேவட�ைத�� சிவாலய�ைத�� பரேம�ர� என� க�� வழிப�க எ�ற�. 
ஏ�: அவ� ம�� இ�விட�களி� பிரகாசமா� நி�ேற அ�லாத விட�� அ�பிரகாசமா� நி�றலா�. 
உதாரண�: 
த�உணர ேவ��� தன� உ�ைவ� தா�ெகா���  
த� உணர� த��� இ��தலா� -- த� உண��  
ேநச�த� த�பா� நிக�� ததிெந�ேபா�  
பாச�தா��� இ�றா� பதி 76 
க�டெதா� ம�திர�தா� கா�ட�தி� அ�கிேவ�  
உ�ட�ேபா� நி�� அ�� உளதாமா� -- க�ட உ��  
தா� அ�வா� அ�� ஆனா� தா� அ�வா�� ேதா�றாேனா  
தா� அ�வா�� கா�� தவ��� 77 
39. நா�கா� அதிகரண� 
ேம�ேகா�: இனி இ�விட�களி� வழிப�க எ�ற�. 
ஏ�: நர�� நா� �தலானவ�ைற� தான�வா� வ�� ��ட� அைவயாகாவா� அ���ட�� ஆகலா�. 
உதாரண�: 
அ� இ� எ�ற� அ�அ�லா� க�டா���  
அ� இ� எ�றைத�� அ�லா� -- ெபா� அதனி�  
அ��வித� ஆத� அக�ட�� ைதவேம  
அ�திவிதி அ�பி� ெதா� 78 
விைனயா� அச�� விைளதலா� ஞான�  
விைனதீரி� அ�றி விைளயா -- விைனதீர  
ஞான�ைத நா�� ெதாழேவ அ�நிக��  
ஆன�தா� அ�பி� ெதா�. 79 
த�ைன அறிவி��� தா� தானா�� ெச�தாைன�  
பி�ைன மற�த� பிைழய� அ� -- ��னவேன  
தாேன தானா� ெச��� ைதவெம��� ைதவேம  
மாேன ெதா�ைக வலி 80 
��� அதிகாரிக� 
சிவெம��� அ�ததர சி�ைதேந� ேநா�க�  
பவமி�றா� க� வாசக�தி� -- சிவ� உ�டா�  
ஒ��� இர��� மல�தா��� இ�� ஒ���வா�  
இ�� இ��� ��ைம மல��� 
சிற���பாயிர� 
எ�ைத சன��மர� ஏ�தி� ெதாழ இய�பா�  
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ந�தி உைர�� அ��� ஞான�� -- சி�ைத ெச��  
தா� உைர�தா� ெம�க�டா� தாரணிேயா� தா� உணர  
ஏ�தி�� டா�த�தா� இ��.  
சிவஞானேபாத� ����  
---------------  
--------------------------- 
 
��ணி�ெகா�� 
ெபா�வதிகார�: பிரமாணவிய�  
�த� ��திர� 
1. சக� பிற�� இ��� இற�பாகிய ��ெதாழிைல�ைடய� 
2. அ� அரனாேல உைடய� 
3. ம�ற இ�வ�� ��ெதாழி� ப�வ�க� 
இர�டா� ��திர� 
1. அர� உயி�களி� இர�டற நி�ப� 
2. உயி�க���� க�ம�பலைன அரேன ெகா��ப� 
3.உயி�க� அ�� மாறிேய பிற���. 
4. அர� ச�வ வியாபக�. 
��றா� ��திர� 
1. இ�ைல எ�கிற அறி�டேன ெச��ைகயினாேல அறி உயி� உ��. 
2. என� உட� எ�� ெபா��பிறிதி� கிழைமயாக� ெசா��ைகயினாேல, உட�� ேவறா� உயி� உ��. 
3. ஐ�ைத�� ஒ�வேன அறிதலி�, ஒ�ெவா�ைற மா�திர� அறிகிற ஐ�தி��� ேவறா� உயி� உ��. 
4. கன�டைல வி�� நன�டலிேல வ�ைகயினாேல அ� கன�ட�� ேவறா� உயி� உ��. 
5. நி�திைரயி�� பிராணவா�� ெதாழி� ப�ண�� சரீர����� �சி��� ெதாழி�� இ�லாதப�யினாேல, பிராண 
வா����  
ேவறா� உயி� உ��. 
6. மற�� மற�� நிைன�கிறப�யினாேல மறவாம� இ��கிற அர��� ேவறா� உயி� உ��. 
7. எ�லா� த��வ�க���� ேவ� ேவ� ெபய� இ��ைகயினாேல, அ�த�த� த��வ�க��� ேவறா� உயி� உ��. 
ெபா�வதிகார�: இல�கணவிய� 
நா�கா� ��திர�. 
1. அ�த�கரண�க��� உயி� உ���னால�றி� ெதாழி� இ�லாதப�யினாேல, அ�த�கரண�க��� ேவறா� உயி�  
உ��. 
2. மலமைற�பா� உயி��� அறி� இ�ைல 
3. உயி� ��� அவ�ைத�ப��. 
ஐ�தா� ��திர� 
1. உயிராேல த��வ�க� எ�லா� ெதாழி� ெச���. 
2. அரனாேல உயி�கெள�லா� அறி��. 
ஆறா� ��திர�. 
1. உயி� அறிவினாேல அறிய�ப�டெத�லா� அழி��. 
2. அ�பிரேமயமாக அறிய�ப�டவேன அர�. 
உ�ைம அதிகார�: சாதனவிய� 
ஏழா� ��திர�. 
1. அர� பாச�ைத அ�பவியா�. 
2. பாச� அரைன அ�பவியா�. 
3. உயி� அ� அரைன அைட��; அ�பவி���. 
எ�டா� ��திர�. 
1. உயி��� ந�லறி� தவ�தினாேலேய வ��. 
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2. உயி���� ச���வா� வ�வ� அரேன. 
3. உயி� ப�ேச�திரிய�கைள� ப��ைகயினாேல த�ைன�� அறியமா�டா�. 
4. உயி� ப�ேச�திரிய�களிேல ப�ற�றா� த�ைன�� அறி��. 
ஒ�பதா� ��திர�. 
1. உயி� அர� ஞான�தினாேலேய அரைன� கா��. 
2. உயி� பாச�திேல ப�ற�றா�, அர� ெவளி�ப�வ�. 
3. ப�சா�சரெசப� ப�ணின� வாசனாமல� ேபா�. 
உ�ைம அதிகார�: பயனிய� 
ப�தா� ��திர�. 
1. அர�ட� ஒ�றாகி நி�. 
2. உ�ெதாழிெல�லா� அர� பணி எ�� ெகா�. 
பதிெனா�றா� ��திர�. 
1. ஞானி�� வ�கிற விடய�கைள அரேன அ�பவி�ப�. 
2. அரைன மறவாம� அ�� இ��தா� அவனிட�திேல ஐ�கியமா�� ேபாவ�. 
ப�னிர�டா� ��திர�. 
1. ��மல�கைள�� கைளக. 
2. சிவஞானிக�டேன ��க. 
3. சிவஞானிகைள�� சிவலி�க�ைத�� சிவெனனேவ ேதறி வழிப�க. 
4. வழிபடாைமைய ஒழிக. 
ஆக� ��திர� 12�� ��ணி�ெகா�� 39 
(����) 
 
 


