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இறையின் ஒன்பது உருவங்கறை நவந்தருபபதம் எனச ்றசவம் 

கூறுகின்ைது.    

• சிவம்,சத்தி, நாதம், விந்து ,சதாசிவன், திகழும் ஈசன்,   

உவந்தருள் உருத்தி ரன்தான், மால், அயன் ஒன்றின் ஒன்றாய்ப்   

பவந்தரும் அருவம் நாலு; இங்கு உருவம் நாலு, உபயம் ஒன்றாய் 

நவம் தரு பேதம் ஏக நாதபன நடிே்ேன் என்ேர்.  

- மமய்கண்ட ைாத்திரம், சிவஞானசித்தியார் – 164 

1) தன்னிறையிை் (சசொரூபம்/ சுயரூபம்) இறையின் வடிவம் ேரசிவம்;  

2) சசொரூப நிறையிை் உை்ை பரசிவத்தின் கருறை வடிவம் ேராைக்தி; 

பரொசக்திபய சுத்தமொறயயிை் இருந்து நாதம், விந்து, ைாதாக்கியம், 

மாபகசுரம், சுத்தவித்றத எனும் ஐந்து சதொழிை்படு தைங்கறைச ்சிவ 

தத்துவங்கைொகத் பதொை்றுவித்துச ்சசயை்படுத்துகின்ைது. இத் 

தத்துவங்கைிை் நின்று சிவன் எடுக்கின்ை ஏழு வடிவங்களுக்கும் 

ஆதொரமும் உருவமும் இப் பரொசக்திபய. ஆயினும் பரசிவம், பரொசத்தி 

இரை்டு வடிவங்களும் சுயொதீனமொனறவ; 36 தத்துவங்களுக்கும் 

அப்பொைொகவும் உை்ைறவ; தத்து சம்பந்தம் இை்ைொதறவ.  

3) நொதம் எனும் சுதத் மொயொ தத்துவத்றதத் தைமொகக்சகொை்டு நிை்கும் 

பரசிவத்தின் அருவத் திருபமனி நாதம் அை்ைது அேரசிவன் ஆகும்.  

ஆதிசிவன் என்பதும் இறதபய.  

4) பிந்து என்னும் சுத்த மொயொ தத்துவத்றதத் தைமொகக்சகொை்டு நிை்கும் 

பரசிவத்தின் அருவத் திருபமனி விந்து அை்ைது அேரைக்தி ஆகும்.  

ஆதிைக்தி என்பது இதுபவ. 

5) சொதொக்கியம் என்னும் சுத்த மொயொ தத்துவத்றதத் தைமொகக்சகொை்டு 

நிை்கும் பரசிவத்தின் அருவுருவத் திருபமனி ைதாசிவன் ஆகும். இபத 

தத்துவ உைகங்கைிை் இவரின் கீழ் பை பக்குவொன்மொக்களும் 

சதொசிவரக்ைொக உை்ைனர.் அவரக்ை் அணுைதாசிவர் எனப்படுவர.் அணு 

என்ைொை் ஆன்மொ என்று சபொருை்.   



 

6) மொபகசுரம் அை்ைது ஈசுரம் என்னும் சுத்த மொயொ தத்துவத்றதத் 

தைமொகக்சகொை்டு நிை்கும் பரசிவத்தின் உருவத் திருபமனி 

மபகசுவரன் ஆகும். இந்த தைத்திை் உயர ்ஆன்மொக்கைொகிய 

அனந்பதசுவரர,் சூக்குமர,் சிபவாத்தமர,் ஏகபநத்திரர,் 

ஏகருத்திரர,் திரிமூரத்்தி, ஸ்ரீகண்டர,் சிகண்டி எனும் அட்ட 

வித்திபயசுவரரக்ை் தமது வாறம, பேஷ்றட, மரௌத்ரி, காளி, 



கலவிகரணி, ேலவிகரணி, ேலே்பிரதமனி, ஸர்வபூதமனி ஆகிய 

தத்தம் சக்திகளுடனும், ஸே்த பகாடி ( ஏழு பகாடி) மஹா 

மந்திபரசுவரரக்ளுடனும், இந்திரன், அக்கினி, இயமன், நிருதி, 

வாயு, வர்ணன், குபேரன், ஈைானன் ஆகிய அட்டதிக்குப் 

பொைகரக்ளுடனும், நந்தி முதைொன கைநொதரக்ளுடனும் வீை்றிருந்து 

சதொழிை்படுகின்ைொரக்ை். 

 

 
இங்குை்ை வித்திபயசுவரரக்ளுை் ஒருவரொன ஸ்ரீகை்டர ்பவறு; 

அனந்பதசுவரரொை் அதிட்டிக்கப்படட்ு அசுத்தமொறயயிை் 

இருந்துசகொை்டு பிரகிருதி மொயொ உைகங்கறை இயக்கும் 

ஸ்ரீகண்ட ருத்திரர் பவறு ( பொரக்்க றசவ வினொவிறட – 19).  



 
இங்குை்ை அனந்பதசுவரர ்முதொைொன வித்திபயசுவரரக்ை் பவறு; 

சதொசிவ தத்துவ உைகங்கைிை் சதொசிவபரொடு சூழ்ந்து உை்ை 

வித்திபயசுவரரக்ை் பவறு. இவரக்ை் ஈசுவர தத்துவ 

வித்திபயசுவரரக்ைொய் இருந்து தமது அதிகொர மை வொசறனயிை் 

இருந்து நீங்கி, அதனொை் ஐந்சதொழிை்கை் சசய்வதினின்றும் 

விடுபடட்ு சதொசிவ புவனத்றத அறடந்து அங்கு இருப்பவரக்ை் 

ஆவர.் இவரக்ை் மஹொப்பிரைய கொைத்திை் இறவ யொவும் 

பரசிவனொை் சங்கரிக்கப்படும்பபொது பரமுத்தி சபறுவொரக்ை்.  

 

இங்குை்ை இந்திரன், இயமன், வரை்ன் முதைொபனொர ்பிரகிருதி 

மொயொ உைகங்கைின் சுவரக்்கபைொக அதிபதியொன இந்திரன், 

நரகபைொக அதிபதியொன இயமன் முதைொபனொரிை் இருந்து 

பவைொனவரக்ை். மொரக்்கை்படயரின் உயிறரக் கவர வந்து 

தை்டறன சபை்ை இயமன் பிரகிருதி மொறயயிை் உை்ை இயமன். 

இவறரத் தை்டித்தது அசுத்தமொய உைகிை் அனந்பதசுவரரொை் 



அதிட்டிக்கப்படுத் சதொழிை்படும் ஸ்ரீகண்டருத்திரர் ( பொரக்்க – 

றசவ வினொவிறட -19). இரொமர ்பசது சமுத்திரத்றதக் கடக்க 

முயை்சித்தபபொது தை்டிக்கப்பட்ட வரை்ன் பிரகிருதி மொறய 

உைகுக்கு உரிய வரை் பதவன். சுந்தர மூரத்்தி நொயனொர ்

மஹொறகைொயம் சசன்ை பபொது அவர ்பொடிய கறடசிப்பதிகமொன 

திருசநொடித்தொன் மறைப் பதிகத்றத அவர ்ஆறைப்படி இங்கு 

சகொை்டு வந்து திருவஞ்றசக்கைத்திை் பசரத்்தது சுத்த மொயொ 

தத்துவ உைகின் ஈசுர தத்துவத்திை் வதியும் வரை்பதவன் ஆவொன்.  

 

இங்குை்ை மந்திபரசுவரரக்ை் ேர மந்திபரசுவரரக்ள் 

எனப்படுகின்ைொரக்ை். இவரக்ை் அசுத்த மொயொ தத்துவ உைகிை் 

அனந்பதசுவரரொை் அதிட்டிக்கப்படட்ுத் சதொழிை்படும் அபர 

மந்திபரசுவரரக்ைிடம் இருந்து பவைொனவரக்ை்.   

 

இந்த வித்திபயசுவரரக்றை இராேராபேஸ்வரர் எனவும் 

அவரக்ைின் சக்திகறை இராேராபேஸ்வரி எனவும் கூறுவர.் 

முதைொவது ரொஜ என்பது இந்திரன் முதைொன இங்குை்ை அட்டதிக்குப் 

பொைகரக்றையும், அடுத்துவரும் ரொஜ என்பது இங்குை்ை நூறு 

ருத்திரரக்றையும் ஈஸ்வர என்பது உசச்ியிை் விைங்கும் சூரிய, 

சந்திர, அக்கினி, மை்றும் சக்தி மை்டைங்கறையும் ஆதிபத்தியமொக 

உறடயவரக்ை் என்பறதக் குறிக்கின்ைது.  

 

ஆகம முறைப்படியொன ஆன்மொரத்்த சிவபூறசயிை் இவரக்ை் 

யொவரும் பஞ்ச ஆவரைங்கைிை் இரை்டொவது ஆவரைத்திை் 

பூசிக்கப்பட்பட சிவ பூறச சசய்யப்படுகின்ைது.  

 

அட்ட வித்திபயசுவரரக்ை் எை்மரும் முதன்முதை் ஆகமங்கை் 

இருபத்சதட்றடயும், உப ஆகமங்கை் இருநூை்று ஏறழயும் 

பவதங்களுடன் முழுறமயொக சதொசிவரிடம் உபபதசமொகப் சபை்ை 

சபருறமக்கு உரியவரக்ை் ஆவர.்  எடட்ு வித்திபயசுவரரக்ைிை் 

அனந்பதசுவரர ்தறைறமயொனவர.் இவ்வொறு இவரக்ை் உபபதசம் 

சபை்ை இருபத்சதடட்ு ஆகமங்கைின் சுபைொகங்கைின் சதொறக 

மடட்ும் ஒரு பரொரத்்தம் ( ஒன்றுடன் 19 சுழிகை்) ஒரு பதுமம் ( 

ஒன்றுடன் 14 சுழிகை்) ஒரு சங்கம் ( ஒன்றுடன் ஒன்பது சுழிகை்/ நூறு 

பகொடி) 99 பகொடிபய 33 இைடச்த்து 44 ஆயிரம் ஆகும்.  

 

பிரகிருதி மொறயயிை் உை்ை ஸ்ரீகை்ட ருத்திரருக்கு  இந்த பவத 

ஆகமங்கை் யொவும் அனந்பதசுவரரொை் உபபதசிக்கப்படுகின்ைன. 

இவர ்தட்சைொமூரத்்தியொக கை்ைொை நீழலிை் இருந்து சனகொதி 

முனிவரக்ளுக்கும், திருநந்திபதவருக்கும் இவை்றின் சொரத்றத 



உபபதசித்தொர.் இவை்றுை் ஒன்பது ஆகமங்கைின் உபபதசத்றத  

ஒருங்பக சபை்ை சபருறமக்கு உரியவர ்திருமூைர.்  

 

 

7) சுத்தவித்றத எனும் சுத்த மொயொ தத்துவத்றதத் தைமொகக்சகொை்டு 

நிை்கும் பரசிவத்தின் உருவத் திருபமனிகை் பிரம்மா,  

8) விஷ்ணு,  

9) உருத்திரன் என்பனவொம்.  

இப்பிரம்மொறவ ேரே்பிரம்மம் என்றும் விஷ்ணுறவ மஹாவிஷ்ணு 

என்றும் உருத்திரறன மஹாருத்திரன் என்றும் கூறுவர.் இவரக்ை் 

சம்புவொகிய பரசிவத்தின் ைம்புேட்ை வடிவங்கள் ஆறகயொை், தமது 

புை்ைிய பைதத்ினொை் இந்நிறையறடந்த உயிரக்ைொகிய ஏறனய 

பிரம்ம, விஷ்ணு, உருத்திரரக்ைிடமிருந்து பவறுபட்டவரக்ை்.  

சுத்தவித்றதயிை் பரசிவன் பிரமனொக நின்று பறடத்தறையும், 

விஷ்ணுவொக நின்று கொத்தறையும், உருத்திரனொக நின்று அழித்தறையும் 

சசய்கின்ைொன். சொதொக்கிய தத்துவத்திை் சதொசிவனொக நின்று 

அருைறையும், மொபகசுர தத்துவத்திை் மபகசுவரனொக நின்று 

மறைத்தறையும் சசய்கின்ைொன். இவ்வொறு சம்புவொகிய பரசிவத்தின் 

சவவ்பவறு வடிவங்கபை. ஐந்சதொழிை்கறையும் சசய்கின்ைன. ஆதைொை் 

இவ்வடிவங்கறை ைம்புேட்ைம் என்பர.் இவரக்ைது இவ்வுருவங்கை் 

மொறயயினொை் ஆனறவ அை்ை; யொவும் இறையின் சக்தியினொை் 

ஆனறவ. சிவம் நின்று சதொழிை்படுவதொை் இந்த ஐந்து சுத்தமொயொ 

தத்துவங்களும் சிவதத்துவங்கள் என அறழக்கப்படுகின்ைன.   

 

• அரியாகிக் காே்ோன், அயனாய்ே் ேறடே்ோன், 



அரனாய் அழிே்ேவனுந் தாபன….. 

- 11ம் திருமுறை, பைரமான் மேருமாள் அருளிய – திருக்றகலாய 

ஞான உலா 

 

• நாரணன்காண் நான்முகன்காண் நால்வவ தன்காண் 

ஞானப்பபருங் கடற்வகார் நாவாய் அன்ன 

பூரணன்காண் புண்ணியன்காண் புராணன் தான்காண் 

- 6ம் திருமுறை - திருநாவுக்கரைர் பதவாரம்  

 

• ஆதிப் பிரானும் அணிமணி வண்ணனும் 

ஆதிக் கமலத் தலர்மிசச யானும் 

வசாதிக்கில் மூன்றுந் பதாடரச்ச்ியில் ஒன்பறனார் 

வபதித்து உலகம் பிணங்கு கின்றாரக்வள 

- 10 ம் திருமுறை - திருமந்திரம் -104 

 

• பரத்திவல ஒன்றாய்உள் ளாய்ப்புறமாகி 

வரத்தினுள் மாயவ னாய்அயன் ஆகித் 

தரத்தினுள் தான்பல தன்சமயன் ஆகிக் 

கரத்தினுள் நின்று கழிவு பசய்தாவன 

- 10 ம் திருமுறை - திருமந்திரம் – 111 

 

• சிவன்முதல் மூவவராடு ஐவர் சிறந்த 

அசவமுதல் ஆறிரண்டு ஒன்வறாடு ஒன்றாகும் 

அசவமுதல் விந்துவும் நாதமும் ஓங்கச ்

சசவமுதற் சங்கரன் தன்பபயர் தாவன 

- 10ம் திருமுறை - திருமந்திரம் - 106 

 

பரசிவனின் இந்த ஏழு மூரத்்தங்கறைவிட பவறு பை பக்குவ 

ஆன்மொக்களும், புை்ைியொன்மொக்களும் சுத்தமொயொ புவனங்கைிலும், 

அதன் கீழுை்ை அசுத்த மொயொ புவனங்கைிலும் பிரம்ம, விட்டுணு, 

உருத்திரரக்ளாக பவைொக உை்ைொரக்ை். இந்திரன், இயமன், அக்கினி 

முதைொன அட்டதிக்குப்பொைகரக்ளும் இவ்வொபை சுத்தமொயொ 

உைகங்கைிலும் அசுத்தமொயொ உைகங்கைிலும் பவறுபவைொக உை்ைொரக்ை்.  

நந்தி முதைொன கைநொதரக்ளும், அனந்பதசுவரர் முதைொன 

வித்திபயசுவரரக்ளும் சுத்தமொயொ உைகங்கைிபைபய உை்ைொரக்ை். நந்தி 

பரசிவத்பதொடு இரை்டைக்கைக்கும் பரபைொக சிவசொயுசச்ியத்துக்கு 

உரிய முத்தொன்மொவொக இருந்தும் சிவனுறடய ஆக்றஞப்படி தொம்  



பவைொக நின்று சுத்தமொயொ உைகத்திலும் சதொழிை்படுவொர.் றசவத்தின் 

குரு பொரம்பரியத்தின் ஆதி கரத்்தொ இவபர,  

சுத்தமொயொ உைகம் ஆைவம், கன்மம், மொறய ஆகிய மூன்று மைங்கைிை் 

ஆைவ மைம் மொத்திரம் உறடய விஞ்ஞானகல ஆன்மொக்கைின் 

இருப்பிடமொகும். இங்கு கன்மம் இை்ைொதபடியினொை் இவரக்ளுக்கு 

மறுபிைவி இை்றை. இவரக்ைது உடை், கருவி, கரைங்கை் யொவும் விந்து 

தத்துவத்திை் இருந்பத பதொன்றுபறவ. ஆதைொை் இவரக்ைது சரீரத்றத 

றவந்தவ ைரரீம் என்பர.் இவரக்ை் இப்பதங்கைிை் இருந்து மைபரிபொகம் 

சபை்ைவுடன் அை்ைது மகொசங்கொர கொைத்திை் இவ்வுைகம் பரசிவனொை் 

ஒடுக்கப்படும்பபொது சிவதரிசனம் சபை்று முத்தி அறடவர.் சிவபூறச, 

கும்பொபிபசகங்கைிை் சசய்யப்படும் யொக மை்டபப்பூறச, மபகொை்சவ 

கொைத்திை் சசய்யப்படும் யொகசொறைப் பூறச, சகொடித்தம்ப பூறச ஆகிய 

ஆகமப்பூறசகை் யொகங்கைிை் பூசிக்கப்படுபவரக்ை் இந்த சுத்தமொயொ 

உைக பிரம்ம, விடட்ுணு, இந்திரரக்பை.   

பிரகிருதி மொறய உைகங்கைிை் உை்ை பிரம்ம, விடட்ுணு, 

உருத்திரரக்ளுக்கு ஆைவம், கன்மம், மொறய அகிய மும்மைங்களும் உை. 

இவரக்ைின் உடலும் கருவி கரைங்களும் பிரகிருதி மொறயயினொை் 

ஆனறவ. இதனொை் இவரக்ளுக்க்கு பிரகிருதி மொறயக்குரிய இரபஜொ, 

தபமொ, சத்துவ குைங்கைின் பொதிப்பு உை்டு. இதனொை் இவரக்றை 

குணிே்பிரம்மா, குணி விஷ்ணு, குணி உருத்திரன் எனவும் அறழப்பர.் 

இவரக்ை் சம்புவொகிய பரசிவம் எடுக்கும் வடிவங்கைொன சம்புபட்ச 

பிரம்ம, விஷ்ணு, உருத்திரரக்றை விட பவைொன இவரக்ை் ஆன்மொக்கை் 

ஆறகயொை் இவரக்றை அணுேட்ை வடிவங்கள் என்பர.் அணு என்ைொை் 

ஆன்மொ என்று சபொருை். பிரகிருதி மொயொ சம்பந்தமொன இந்த பிரம்ம, 

விஷ்ணு, இந்திரரக்ளுக்கு மொனசீகமொக அசுத்த தத்துவங்கை் 

முப்பத்சதொன்றையும் கடந்து சசய்கின்ை சிவபூறச, யொகசொறைப்பூறச 

பபொன்ைவை்றிை் வழிபொடு இை்றை 

இவரக்றை அதிகொரம் சகொடுத்துச ்சசயை்படுத்துவது பிரகிருதி 

மொறயக்கு பமைொன அசுத்தமொயொ உைகத்திை் உறையும் 

ஸ்ரீகண்டருத்திரர் ஆவொர.்  இவர ்இரு மைங்கை் மடட்ும் உை்ை 

பிரையொகைர ்வரக்்கத்து ஆன்மொக்கைிை் உத்தம பக்குவம் அறடந்தவர ்

ஆவொர,் இங்கு குை பதொஷங்கை் இை்ைொதபடியினொை் இவர ்பிரகிருதி 

மொறயயிை் உை்ை முக்குை பதொஷங்களுக்கு உட்படட்ு பிைக்குறும் 

குணிே்பிரம்மா, குணி விஷ்ணு, குணி உருத்திரன் ஆகிபயொருக்கும் 

பமைொனவர.் அவரக்றைச ்சசயை்படுத்தி அவரக்ை மூைமொக அவரக்றை 

அதிட்டித்து நின்று அந்த உைகங்கைிை் பறடத்தை். கொத்தை், அழித்தை் 

ஆகியவை்றைச ்சசய்விப்பவரும் இவபர. இந்த பிரம்ம, விஷ்ணு, 



உருத்திரரக்ைினொை் பறடத்துக் கொத்து அழிக்கப்படும் உைகத்சதொகுதி 

பிரம்மொை்டம் எனப்படும். நொம் வொழும் பூமி இந்த பிரம்மொை்டத்திை் 

பூபைொகம் என்னும் ஆகொயகங்றக அை்டத்சதொகுதியிை் உை்ை நொனூறு 

மிை்லியன் சூரிய குடும்பங்கைிை் ஒன்ைொகும்.  

ஸ்ரீகண்டருத்திரறர அதிட்டித்து நின்று சசயை்படுத்துவது சுத்தமொயொ 

உைகிை் உறையும் அனந்பதசுவரர் ஆவொர.் இவர ்அங்குை்ை அட்ட 

வித்திபயசுவரரக்ைிை் தறைறமயொனவர.்  

ேரசிவம் மொறயக்கு அப்பொை்படட்ு நின்று சசயை்படுவது. ேரமசிவன், 

ேராைக்தி, ேரே்பிரம்மம், ேரமாத்மா, ேரஞ்பைாதி, ேரம்மோருள், 

ேரமானந்தம், ஆகிய எை்ைொ பதங்களும் குறிப்பது இந்த ேரசிவபம.   

மொயொ உைக இருப்புகளுக்கு அதீதமொன, அப்பொை்பட்ட இந்தப் 

பரசிவத்தின் இருப்றப ேரபலாகம் என்றும், இந்த இருப்றப அறடவறத 

ேரகதி என்றும் ேரமுத்தி என்றும் கூறுவர.் இதுபவ கிபரக்க சமொழியிை் 

ேர-தீஸ் என்றும், ஆங்கிைத்திை் ேரறடஸ்- paradise - என்றும் 

கூைப்படுகின்ைது. இங்குை்ை றகைொசம் மஹாறகலாைம் எனப்படும்.  

• மஹா றகலாஸ நிலயாறய நமஹா –  

மகொ றகைொசத்திை் நிறை சகொை்டிருப்பவளுக்கு நமஸ்கொரம். 

- ஸ்ரீ லலிதா ைகஸ்ரநாமம் - 578 

• உறரத்த இத் மதாழில்கள் மூன்றும்  

மூவருக்கு உலகம் ஓத  

வறரத்து ஒருவனுக்பக ஆக்கி  

றவத்தது இங்கு என்றன?" என்னின் 

விறரக் கமலத்பதான் மாலும்  

ஏவலால் பமவி பனாரக்ள்,  

புறரத்துஅதிகார ைத்தி  

புண்ணியம் நண்ண லாபல.  

 

விறரக்கமைத்பதொன் - இதழ்கறையுறடய தொமறரயிபை 

வீை்றிருக்கும் பிரம்மொ, ஏடுறடய மைரொன்;  

எவைொை் - பைியொை்            

- மமய்கண்ட ைாத்திரம், சிவஞானசித்தியார் - 54 

 

• முற்றுசண யாயி னாசன மூவரக்்கும் முதல்வன் றன்சனச ்

பசாற்றுசண யாயி னாசனச ்வசாதிசய யாத ரித்து 

உற்றுணர்ந் துருகி யூறி யுள்கசி வுசடய வரக்்கு 

நற்றுசண யாவர ்வபாலு நனிபள்ளி யடிக ளாவர.  

- 4ம் திருமுறை, அே்ேர் பதவாரம் 



 

• மூவரும் அறிகிலர் யாவர ்மை்ைறிவார்  

- 8ம் திருமுறை - திருவாைகம் 

 

• மூவரக்்கு அருள் மைய்ய வல்லாபன 

- 7ம் திருமுறை - சுந்தரர ்பதவாரம்  

 

• மூவரின் முதல்வனாய் நின்ைவன் 

- 3ம் திருமுறை - ைம்ேந்தர் பதவரம் 

 

• உருவு பல பகாண்டு உணர்வரிதாய் நிற்கும் ஒருவன் 

-11ம் திருமுறை, கயிறல ோதி காளத்தி ோதி திருவந்தாதி 

 

• மோன்றிகழ் ைடிலத்து அண்ணல்தன் மேயரும்,  

மோருவிலா உருவமும் மதான்னாள் 

நன்றுமேை்று உறடய உருத்திர கணத்பதார்..... 

- கந்தபுராணம் - 1302 

 

• அயசன முன்பசடத் திடும்ஒரு கற்பத்து, 

அரிசய முன்பசடத் திடும்ஒரு கற்பத்து, 

உயர்உ ருத்திரன் தசனமுனம் பசடப்பன் 

ஒருகற் பத்து,மற் பறாருகற்பந் தன்னில் 

முயலும் மூவசர ஒருங்குடன் பசடப்பன், 

முற்பி றந்தவர ்மற்றிரு வசரயும் 

பசயலி னாற்பசடக் கவும் அருள் புரிவன் 

சிவபி ரான்எனில் ஏற்றமிங் பகவவனா? 

- சிவதத்துவ விபவகம் - 48 
 


