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சைவம், ைிவம் என்பதன் பபொருள் 

 சையம் ன்து - ைிய ைம்ந்தமுசைனது. 

 கைவுள் ன்தன் பொருள் - னொயர் 

உணர்சயயும் கைந்தயர். 

 இசயன் ன்தன் பொருள் - 

ப்பொருிலும் தங்குயன். 

 முதல்யன் ன்தன் பொருள் - 

ப்பொருளுக்கும் முற்ட்டு 

அதச  பதொமிற்டுத்துயன். 

 ைியம் ன்து - பைம்பொருள் ன் 

பைொல்சக் குிக்கும். 

 „பண்ணொண் அிபனனும் பற்ினன் 

கொண்க” - திருயொைகம். 

 திருஞொைம்ந்தர் பௌத்தர்கச 

யொதில் பயன் இைம் - திருபதிச்சைரி 

 „ொைநொம் ற்றுக்கும் ஆரினச” - 

திருயொதவூபொரின் திருயொைகம். 

 „பதய்யசந ைியசந, ைியருள் சையம் 

ைியத்பதொடு ைம்ந்தம்” -

திருச்ைிற்ம்ொடிகள் யொய்பநொமி. 
  „ஓபல் ீமல் ஒன்கமல் இபண்டும்” - 

திருஞொைம்ந்தர் ழுதின 

திருபநொமிப்ொைல். 

 ைிந்து ைநபயி ொகரிகம் இன்ிிருந்து - 

சுநொர் ஐந்தொனிபம்(5000) ஆண்டுகளுக்கு 

முற்ட்ைது. 

 ஹபப்ொ ன்னுநிைத்தில் 

முதன்முதில் ஆபொய்ச்ைி பைய்து 

அிக்சக பயினிட்ையர் - ைர் ஜொன் 

நொர்ரல். 

  „இருபநொமிக்கும் கண்ணுதொர் 

முதற்குபயர்” - கொஞ்ைிப்புபொணம் 

 ைநட்டி ிச ன்து - முழுமுதல் 

இசணந்தது ப் பொருள்டும். 

 யினட்டி ிச ன்து - ிரிவு 

ிசசனக் குிக்கும். 

 „ைத்” ன் பைொல் குிப்து - 

ைியபருநொன். 

 „ைத்தொகின ஒன்ச முதற்கண் உகத் 

சதொற்த்தின் முன் அத்யிதீனநொய் 

இருந்தது” - 

ைொந்சதொக்ன உிரத். 

 „ஒருயன் உருத்திபச, 

இபண்ைொயபதொன்சக் பகொள்யொர் 

அல்ர்” - சுயொதொசுயப உிரத். 

 „ஒருயன் ன்னும் ஒருயன் கொண்க” - 

நொணிக்கயொைகர். 

 „ஒி நணியண்ணன் ன்சகொ! ிர்நதிச் 

ைசைனன் ன்சகொ!” - ம்நொழ்யொரின் 

திருயொய்பநொமி. 
 ைக்தியும் ைியனும் ைத் னும் பைொல்ின் 

குதி யிகுதிகொக ஓதப்டுகிொர்கள். 

 „தம்நர் அடிபனொன்று அடினயர் பய” - 

திருஞொைம்ந்தர். 

 ைிப்திகொபம் நற்றும் நணிசநகச 

சதொன்ின கொம் - ைங்க கொத்தின் 

இறுதினில். 

 சுைசனொடி  அசமக்கப்டுயர் - 

ைியபருநொன். 

 „உகம் னொவும் னொண்டு ஓடுங்கும், 

அசய ஆண்டு ின்ச சதொன்றும்” -

கித்பதொசக. 

 „ஒடுங்கி நத்து உதொம் அந்தம் ஆதி 
ன்நொர் புயர்” - ைியஞொசொத 

முதற் சூத்திபம். 

 “நர்தச உகத்து நபபு ன்கினப் 

ர்பைச் பைல்ொக் கொடு யொழ்த்து” - 
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பதொல்கொப்ினரின் கொஞ்ைித்திசணனின் 

பொருட்குதி. 
 „ஊக்கண் ொைம் உணபொப் திசன 

ஞொக்கண்ணிில் ைிந்சத ொடி” - 

ைியஞொ சொத ஒன்தொம் சூத்திபம். 

 பதொல்கொப்ினம், திருக்குள் ஆகின 

நூல்கள் - ொன்கு சயத பினிசயும், 

ொன்நச யமக்சகயும் தழுயி 
அசநந்துள் நூல்கொகும். 

 „பதன்ொடுசைன ைியச சொற்ி, 
ந்ொட்ையர்க்கும் இசயொ சொற்ி” - 

நொணிக்கயொைகர். 

 கங்சகயும் னமுசயும் இசணயுநிைம் 

- ிபனொசக. 

 „சதயர் குளும் திருொள் நசமுடியும்” 

- ஒசயனொரின் ல்யமி. 
 ொன்கு சயதங்கின் முடிபு  

அசமக்கப்டுயது - உிைதங்கள். 

 சைய ைநனத்தின் மங்கொ பனர்கள் - 

திருபி, பநய்பி, முன்பி, 
ைியநொபி. 

 ஆரினர்கள் ைிந்து திக்கசபனில் 

யைித்தசொது அயர்கச „இந்துக்கள்” 

 அசமத்தயர்கள் -- ொபைீகர்கள் 

நற்றும் கிசபக்கர்கள். 

 ஹிந்து ன்தன் பொருள் -- 

ஹிம்சைனில் துக்கிக்கின்யன் 

 ி உனிர் துன்புறும்சொது அத்துன்ம் 

தநக்கு சர்ந்தது சொல் யருந்துயன் - 

இந்து. 

 அன்ச ைியம் க் கூறுயது - இந்து 

நதம் 

 இந்து நதத்தின் சயறுபனர்கள் -- 

ைொததர்நம், திருபி, தயபி, 
அருள்பி, அன்புநதம் ஆகின. 

 „ைொததர்நம்” ன்தன் பொருள் -- 

அமியிொ அம். 

 மசநனொ நதம், உக நதங்களுக்கு 

தொய் - இந்து நதம். 

 „இந்து நத இசணப்பு யிக்கம்” „இந்து 

நத இசணப்பு யிக்கந னும் நூச 

ழுதினயர் - நகொயித்துயொன் ஆறுமுக 

ொயர். 
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