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உபேதசக் ��ப்�கள்

��ச�்ற்றம்பலம்

2. உபேதச� �றி��க�
1. அ�ட ப��ட ��ண பாவன அ��டான வ�தி

அக�, அக��ற�, �ற�, �ற��ற� எ�கி�ற நாலிட�தி�� கட�� ப�ரகாச ��ள�. அதன��
கா�ய�தா��ள வ�பர�:- ப��ட�தி� அக� ஆ�மா, ஒ� ெபா�ள�ன� உ�ைமையஅறித� ஆ�ம
அறி�. ப��ட�தி� அக��ற� ஜ�வ�, ஒ� வ��வ�� ப�ரேயாஜன�ைத யறி�த அறிேவ ஜ�வ அறி�.
ப��ட�தி� �ற� கரண�, ஒ� வ��வ�� நாம�ப�ைத�� �ண ��ற�கைள�� வ�சா��தறித�
கரணமாகிய மன அறி�. ப��ட�தி� �ற��ற� க� �தலிய இ�தி�ய�க�, ஒ� ெபா�ள�ன� நாம
�ப �ண ��ற�கைள வ�சா�யாம� அ�த� ெபா�ைள�கா�த� இ�தி�ய�கா�சி, இ�தி�ய அறி�.
இ�ேபாலேவ கரண�கா�சி, ஜ�வ�கா�சி, ஆ�ம�கா�சி����. இ�ேபா�, அ�ட�தி� அக�
அ�கின�, அ�ட�தி� அக��ற� ��ய�, அ�ட�தி� �ற� ச�திர�, அ�ட�தி� �ற��ற�
ந��திர�க�. ஆகேவ ப��ட�தி� நாலிட� அ�ட�தி� நாலிட� - ஆக எ��ட�தி�� கட��
ப�ரகாச� கா�ய�தா��ள�. காரண�தா��ள இட�:- ப��ட�தி� ��வம�தி, அ�ட�தி�
பரமாகாச�. கா�யகாரணமா��ள இட� நா��:- ப��ட�தி� வ���, நாத�. அ�ட�தி� மி�ன�,
இ�. ச�வேயான�ய�ட���, வ��� வ�ள�கமாகிய மி�ன லிட���, நாத வ�ள�கமாகிய இ�ய�ட���;
இ�லாத� பாெரா� வ��ணா�� பர�தேதா� ேஜாதி எ���, ேஜாதி�� ேஜாதி�� ேஜாதியா��... ...
ேம� �றி�த அகமாகிய ஆ�மப�ரகாசேம ஞானசைப, அ�த� ப�ரகாச��� ��ள����� ப�ரகாச�
கட��, அ�த உ�ெளாள�ய�� அைச� நட� - இ�தா� ஞானாகாசநடன ெம��� அைச��றேத
நடராஜெர��� ஆன�தநடன ெம��� ெசா��கி�ற�. ஆதலா� ஏம�, கனக�, ரஜித�, ெரௗ�ப�ய�
�தலாக� ெசா�வதி� ��யன�ட�தி� கனக�� சசிய�ட�தி� ரஜித��......இ�ேபா� ப��ட�தி�
ஆ�மாகாச� ெபா�சைபெய���, ஜ�வாகாச� ரஜிதசைப ெய��� ெசா��வ�. ஆதலா�
ேம��றி�த இட�க� யாவ�றி�� கட�� �ரண வ�ய�ைக வ�ள�க� கா�யமா�� காரணமா��
கா�யகாரணமா�� இ��கி�ற�. ��கிய இட�களாகிய ப��ட�தி� நா�� அ�ட�தி� ஐ���
ஆகிய 9 இட�தி�� கட�� வ�ள�க� வ�ேசஷ ��ள�. ஆதலா� நா� தின� ஆ� கால�தி�� ேம�
�றி�த ப�ரகாசேம சைபயாக�� அத� உ�ெளாள�ேய பதியாக�� வண�க ேவ���. எ�கால�தி��
��வம�திய�� க�ேண ந��ைடய கரண�ைத� ெச��த ேவ���. ேம��றி�த கால�க� ��ய
உதய�, உ�சி�ேபா�, சாயர€�, மாைல, யாம�, ைவகைற - ஆகிய கால�கள�� எ�லா� வ�ல
தைலவைன வண��த� ேவ���.
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கட�� ப�ரகாச�

அக�, அக��ற�, �ற�, �ற��ற� எ�கிற நா�கிட�தி�� கட�� ப�ரகாச� கா�ய�தா��ள வ�வர�:-
ப��ட�தி� அக� ஆ�மா, அக��ற� - ஜ�வ�, �ற� - மன� �தலிய கரண�, �ற��ற� - க�
�தலிய இ�தி�ய�க�. அ�ட�தி� அக� - அ�கின�, அக��ற� - ��ய�, �ற� - ச�திர�, �ற��ற� -
ந��திர�க�. ஆகேவ ப��ட�தி� 4, அ�ட�தி� 4, ஆக 8 இட�தி�� கட�� ப�ரகாச� கா�ய�தா
��ள�. ஞானசைப�� நடராஜ��

ஒ� ெபா�ள�ன� நாம �ப �ண ��ற�கைள வ�சா�யாம� அ�த� ெபா�ைள� கா�த�
இ�தி�ய�கா�சி, இ�தி�ய அறி�. அத� நாம �ப�ைத�� �ண ��ற�கைள�� வ�சா��தறித�
மனஅறி�. அத� ப�ரேயாஜன�ைத யறித� ஜ�வ அறி�. அ�த� ெபா�ள�ன� உ�ைமைய அறித�
ஆ�மஅறி�. ஞானசைப ெய�ப� ஆ�ம� ப�ரகாச�. அ�த� ப�ரகாச�தி��� ள����� ப�ரகாச�
கட��. அ�த உ�ெளாள�ய�� அைசேவ நடன�. இவ�ைற�தா� சி�சைப அ�ல� ஞானசைப எ���,
நடராஜ� எ���, நடன� எ��� ெசா��கிற�.

��ய�

ஏம� கனக� எ�பன ��யைன� �றி�கி�றன. ��யன�ட�தி� ெபா�ன���கி�ற�.

2. ப��ட ஒள��� அ�ட ஒள���

ப��ட ஒள� - அ�ட ஒள�

ஆ�ம ஒள� - அ�கின� ஒள�

ஜ�வ ஒள� - ��ய ஒள�

மன ஒள� - ச�திர ஒள�

க�ெணாள� - ந�ச�திர ஒள�

3. ப��டா�ட கிரகண சி�தா�த�

இ��லக�� இ��லக�தி��ள சராசர ேபத�கள�� ��கியமா��ள சரமாகிய ஜ�வராசிக��
க�பேபத�� ேதா�றி உ��� ெபா���, அேநகவ�த வா�ேபத�க� அநாதிய�� கட�ளா�
உ��ப�ண�ப����கி�றன. அவ�றி� ��கியமானைவ அ�த�கா��� வ�ஷ�கா���. அைவ
வ�ேசஷ வ�யாபகமா ய����ெகா����கி�றன. இவ�றி� அ�த�கா�� ப�ரமா�ட பகிர�ட
கடாக�தி� வ�ேசஷ வ�யாபகமா�� இ��கி�ற�. வ�ஷ�கா�� ேம�ப� ப�ரமா�டாதி கடாக�தி� -
ஏகேதச� நிமிஷகால� அ�ல� ����த�, அசாதாரண�தி� ஜாம� வைரய�� - வ�யாபகமா��
இ�மகா அ�டாதி ஜ�வராசிகள�ட�தி� வ�ேசஷ வ�யாபகமா�� இ��� ெகா����கிற�.

ப�ரமா�டாதிகள�� அ�த�கா�� வ�ேசஷ வ�யாபகமா��ளதா�, அ�வ�ட�கள���ள ��ய ச�திர
உ��க� �தலியைவக�� ெசா�பகால�தி� அழிவைடதலி�றி இ��கி�றன. வ�ஷ�கா�� ஏகேதச
வ�யாபகமாதலா�, க�பகால�தி� வ�யா�ப�யமா�� வ�யாபகமா�� இ��தலா�, அ�த�கால�கள��
அைவ ந�ட�ப�கி�றன.

ேம�ப� வ�ஷ�கா�� க�ைம வ�ணமா�� ெச�ைம வ�ணமா�� இர�� பாகமா�� ப����.
இைவகைள இரா� ேக��கெளன வழ��கி�றன�. இ� ஒ� ����த� ஒ� ஜாம�... அத��ேம�
இ�வ�ணமா�, இ�வ�ட கண�த�ப�, அ�வ�ட�கள�� கண�த கால�தி� வ�யாபகமா
ய���ப�தா� ச�திராதி�த கிரஹண ேதாஷ கால�. ேதாஷகாலெம�ப� ப�ரகாசமி�றி இ��
வ�ணமா�� சிலகால�தி� ���� மைற��� சிலகால�தி� ஏகேதச� மைற��� இ��பதா�,
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இ�வ�ட ��ஷ���� கரண�தானமாகிய ச�திர�� ஜ�வ�தானமாகிய ��ய�� ப�ரகாச�
ம���கி�றப�யா� ேதாஷெமன� ெபய�. ேம�� ேதாஷ� எ�ப� இ��, அறியாைம, அ�ஞான�.
வ�ஷ�கா�� வ�யாபகமா��ள� இ�வ�ட�தி�� ஜ�வ�கள�ட�தி�� ஆதலா�, ஜ�வேகா�ராசிக�
ெசா�ப�தி� அ��க� ந�ட�ப���ெகா����கி�றன.

அ�த�கா�� இ�வ�ட�தி� இரவ�� அ�ேணாதய� ெதாட�கி உதயப�ய�த� வ�யாபகமா�
இ��கி�ற�. அ�கால�தி� ஜ�வ�க� ந��ய�சிய� லி��ப� வ�ேசஷ நல�. ேதகாதி ப��ட�தி�
ேம�ப� அ�த�கா�� வ�யா�ப�யமாய�����. ஒ�கா� ஒ� �ண ேநர� அ�த�கா��
வ�யாபகமாய�����கா�, ஜ�வ�க��� இ� வைரய�� தா�களறியாததான கட��வ�ள�க�
உ�டா��. ேம�ப� கா�� வ�யாபக� ஏகேதச� மி�லாவ��� ஜ�வ�க� வ�ஷ�கா�றினா� சதா
வ�யாபகமைடதலி�, இ�த� ெசா�ப ஜ�வ���� வ���தி�� வரமா�டா�. அ�த�கா�� வ�யா�ப�யம�றி
வ�யாபகமாய����� கால�தி�, ஜ�வ�க��� அறி�வ�ள�க�, மனெநகி��சி, இ�தி�ய அட�க�,
ஈ�ரப�தி �தலிய�� வ�ள���. அ�கால�ைத அ�த� கா�றி� வ�யாபக காலெம��
அறியேவ���. இத�றி இ��மயமா� �� ப�� ேதா�றா� அறிவ��றி ய�����கால�
வ�ஷ�கா�� வ�யாபகமாய����� காலெம� றறிய ேவ���.

அ�ட�தி� ச�திராதி�த கிரஹண ேதாஷ�ேபா� இ�ப��ட�தி� கிரஹண ேதாஷ� யாெதன��:-
ப��ட ��ஷ���� �றமாகிய கரணெம��� ச�திரனாகிய ேதா��� அறி�, இ��ப�� ���
ஏ�வ�ேபா�, வ�ஷயவாசைனய� ல��தி ஏகேதச� ப�ரகாச வ�ள�க�ைடய�தா� ச�திரகிரஹண�.
இஃதறியாைம. ��ய கிரஹணெம�ப�: அக��றமாகிய ஜ�வென��� ��யனாகிய ேதா��வ����
அறி�, ெச�ப�� கள��ேப�வ�ேபா�, வ�ஷயவாசைன மயமா� யா�� ேதா�றா� அறிவ��றி
நி���கால� ��யகிரஹண�. இஃ� மாயாசி����� இய�ைகயானா��, இ��ைப��
தாமிர�ைத�� ப�சனாதி ேவதிகளா� ர��ப�யாதி ஏம�க� ெச�வ� ேபா�, ந��ய�சியாகிய
சீவகா��ய மயமா�� ப��சிய� ெச�தா� ேம�ப� ��� ந����. ேம�� ஆசா�ய�
அ��கிரக�தா�� ந����. இ� ப��டா�ட கிரஹண சி�தா�த�.

4. அ�ட ப��ட திைசக�

1. வட��� பாக�, ந��திர� ப�ரகாச�.

2. கிழ��� பாக�, ச�திர� ப�ரகாச�.

3. ேம��� பாக�, ��ய� ப�ரகாச�.

4. ெத��� பாக�, அ�கின�� ப�ரகாச�.

கிழ��� தி�ைக ேநா�கி� தியான� ெச�கிற� ேபாகசி�திைய� ெப�கிறத��.

ேம�� - ெசா�ண சி�திைய� ெப�கிறத��.

ெத�� - சாகா�கைலைய (நி�திய ேதக�ைத�� ஞானசி�திைய��) ெப�கிறத��.

வட�� - சி�த��திைய� ெப�கிறத��.

வட�� கா��ற�, ெத�� தைல�பாக�.

இதனா�தா� ெத�� ஞான�தி� சிற�த�; வட�� அ�ஞான�தி� அ��திய�.

தைல கீ�, கா� ேம� எ�பத�� நியாய�:-

அ� கீ�, �� ேம�.

அ� தைல, �� கா�.
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தைல கிழ��, கா� ேம��.

கிழ�� தா��த�, ேம� தி�� உய��த�.

ேம�� இவ�ைற அ�பவ�தா� அறிக.

ப��ட திைச

கிழ��, ேம��, ெத��, வட�� எ�பனவ�றி�

தைல ெத��.

கா� வட��.

ெந�றி கிழ��.

��� ேம��.

5. அ�ட ப��ட அ�த�க�

அ�ட அ�த� 4 ப��ட அ�த� 4

அக அ�த� அக அ�த�

அக��ற அ�த� அக��ற அ�த�

�ற அ�த� �ற அ�த�

�ற� �ற அ�த� - மைழ. �ற��ற அ�த� - வ�ய�ைவ

அ�ட அ�த� மைழ �தலாக 4

ப��ட அ�த� வ�ய�ைவ �தலாக 4

6. மைழ

�ைகய�� ��றாவ� கைலய�� சீதளச�திய�னா� மைழ��டாகி�ற�. இ�ேபா� ��யகிரண உ�ண
ஆவ�யாகிய �ைக ஓஷதிகள��� ந���� பா��� ெபா��ப����ள திரவச�திைய� கிரகி��,
வா�ம�டல�தி� ேச���, ேம��கீ�� உ�ண� நிர�ப, ம�திய���ள திரவ அ��க� ���கி
ந�ரா�, காலேபத வ�ண� வா�வா� ப�ேர��க�ப�� அைச���ேபா�, கீ�ேம���ள உ�ணவா�
த��� வ�ல��ேபா�, மி�னலாகிய ப�ரகாச��, ெந��கி ெயா��ப��ேபா� ச�தமாகிய இ���,
அ�ெதான�யா� படல�ேபால ��ய���த காராகிய ேமக� வ�லகி வா�வா� கல�கிய ேபா� மைழ��
உ�டா��. இத�றி, ேமக� கட� ஜல�ைத உ�� மைழெப�வ ெத�ப� ெபா�.

7. ���ட� (��ய� ச�திர� அ�கின�)
��ய� ஆணாக�� ச�திர� ெப�ணாக��, வல� இட� ச�தி சிவ�மாக �ைடய� ம��ேடக�.
வல� ச�திரனாகிய ச�தியா�� இட� ��யனாகிய சிவமா� மி��ப� அ�பவ�. தி�சிய
அ�பவ�தி��ள இட� வலமாக�� வல� இடமாக�� அ�பவ� ேதா���.

ேம�� ��ய� அ�கின�ேயா� ��னா� தி�க��, ச�திர� அ�கின�ேயா� ��யேபா� பா���,
��ய� மதிேயா� ��ய ேபா� ெபௗம��, ச�திர� பா�ெவா� ��யேபா� ெசௗமிய��, ��ய�
ெசௗமியெனா� ��யேபா� ����, ச�திர� ெபௗமெனா� ��யேபா� ப�����, ��ய ச�திர�க�
அ�கின�ேயா� ��ய ேபா� ம�த�� ேதா���. ஆக 7.
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ேம�ப� ��ய���� கைல 16.ேம�ப� கைல 16-� ச�திர���� கைல 4 ேபாக, இ��� கைல 12.
��ய� கா�ய��வ�. ச�திர���� கைல 16. ேம�ப� கைல 16-� தாரைகக���� கைல 4 ேபாக,
��யனா� ெகா��த 4 கைல�� ேச��� ச�திர���� கைல 16. ச�திர� கா�யகாரண உ�வ�.
சகல� ��ய�, ேகவல� ச�திர�. அ�பவ�தி� இட� வல� ேபா� மா��. ப�ரம��வ�
��யன�ட�தி��, வ�����வ� ச�திரன�ட�தி�� உ�ளன. அ�கின���� கைல 64. இ�ேபா� எ���
கைலேயா� காரண உ�வனா� ம�ைற� கைலகைள உ�ளட�கி ந��� த��ேபா� எ���ைடயவ�.
ஆக� கைல 96. ேம�ப� 96 கைலேய 96 த��வமா�� ப��ட வ�வாய���.
அ�கின�கைல 64-� �ண�க� ைசவ�தி� 64 தி�வ�ைளயாட�க� ஆக��, உ�ைம அ�யா�க� 63
அத�த� ஒ�� ஆக�� வழ��கி�றன. ச�திரகைல 12-ேம ைவ�ணவ பர�தி� �வாதச ஆ�வா�களாக
வழ��கி�றன. ம�ற 20 கைல�� ெகௗமார�, பா�பத�, மஹாவ�ரத�, சா�ேதய�, காணாப�திய�,
காபால�, ெசௗர�, மக�மத�ய�, ெபௗ�த�, கிறி��வ� �தலிய சமய�கள�� வழ��கி�றன.
இவ�றி� அ�பவ�கைள� �� �க�தி� அறிக.

ேம��றி�த ேசாம ��ய�க� ஒ��ப�வ� அமாவாைச, ஒ��ப�ட ேசாம� ஒ�ெவா� கைலயாக�
��யன�ட�திலி��� வ��ப�� ேமேலறி� பகிர�ட�தி� ெச���ேபா� 16 கைல�� ���தியா��
ப�ரகாசி�ப� ெபௗ�ணமி. பகிர�ட�திலி��� ப�ரமா�ட�தி�� வ�யாபகமா��ேபா�, ��ய உ�ண�
ேசாமகைலைய ஒ�ெவா�றாக� கிரகி�க ஒ� கைலேயா� பா��ட�ேச�த� அமாவாைச. ேம�ப�
ேசாமகைலைய� பா� கிரகி�காவ��டா� இ��லக� ஜ�வ��கா�. ��ய� ப�ரமா�ட பகிர�ட
வ�யாபகி, ச�திர� பகிர�ட ப�ரமா�ட வ�யாபகி, ��யவ�யாபக� ேதா�றா�, ச�திரவ�யாபக�
ேதா���.

அ�பவ�தி� ச�தி சிவ�
��ய� அ�கின�ேயா� ��யேபா� ச�திரனா�. ச�திர� அ�கின�ேயா� ��யேபா� ��யனா��.
��ய� ஆணாக�� ச�திர� ெப�ணாக��, வல� பாக� சிவமாக�� இட� பாக� ச�தியாக��
வழ�கி வ�வ� ம��ேடக நியாய�. வல� பாக� ச�தியாக�� இட� பாக� சிவமாக� மி��ப�
அ�பவ�.

ச�திர� ��ய� அ�கின�

�பா�ப� �ப� அ�ப�

கா�யகாரண� கா�ய� காரண�

ேசாபாமா�திர� ஒள�மா�திர� ப�ரகாசமா�திர�

�டாத த�ைம ���� �டாத த�ைம ���த�ைம

கைல 12, தாரைக கைல4 கைல16 கைல 64

அ��தவ�வ� வ�டவ�வ� ��ண வ�வ�

ப�ரமா�ட பகிர�ட ப�ரமா�ட வ�யாபகி எ��� வ�யாபகி
வ�யாபக�

ப�ைச ெவ�ைம ப�சவ�ண�* �வ�ண�
கல�த ேமன�

மனஅறி� சைப ஜ�வ அறி� சைப ஆ�ம அறி� சைப

மனஒள�ேய பதி ஜ�வ ஒள�ேய பதி ஆ�ம ஒள�ேய பதி

*ப�சவ�ண�களாவன:-
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ெவ�ைம ஆதிச�தி அ��கிரக�

ப�ைச பராச�தி திேராபவ�

ெச�ைம இ�சாச�தி ச�மார�

க�ைம கி�யாச�தி �திதி

ெபா�ைம ஞானச�தி சி���

8. சி��� நியாய�

ஆகாச� அனாதி. அ�ேபா� அத��� காரணமான பரமாகாச ெசா�பராகிய கட�� அனாதி.
அனாதியாகிய ஆகாச�தி� கா��� அனாதி. அனாதியான ெவள�ய�� கா�� எ�ப� அனாதிேயா,
அ�ப�� கட�ள�ட�தி� அ��ச�தி அனாதியா� இ��கி�ற�. ஆகாய�தி� அ��க� ந��கமற
நிர�ப�ய���கி�றன. இ� ேபா� கட�� ச�க�தி� - ஆ�மாகாச�தி� - அ��க� ச�தானமயமா�
நிர�ப�ய���கி�றன. அ�த அ��க��� ஆ�மா எ�ேற ெபய�.

�தாகாய�தி லி���� சாதாரண அசாதாரண அ��க� எ�வைகயா�� ப����. அைவயாவன:
வால�, திரவவ�, ��வ�, ல�வ�, அ�, பரமா�, வ��வ�, ேம�ப� அ��க�
அன�தவ�ண ேபதமா� இ����. இவ�றி� கா�யவ�, கா�ய காரணவ�, காரணவ� என
���வைகயா� நி���. யாைவெயன�� ப��வ ஆ�மா, அப��வ ஆ�மா, ப��வாப��வ ஆ�மா
என �வைக�ப��. ஆகாய�திலி���� அ��க� ��� வ�தமானத��� காரண� அ���ள
கா�ேறயா�. அ�ேபா� ஆ�மா�க� �வ�தமானத��� காரண� கட�� ச�க�தி��ள
அ��ச�திேயயா�.

அ�ப� �வைகயான ஆ�மா�க��� - அ��ச�திய�� ச�க�தி� ேதா�றிய ஞான� கி�ைய
ெய��� ேபத�தா� ஆ�மா�க���� ேதக� ���ள. யாைவெயன��: க�ம ேதக�, ப�ரணவ ேதக�,
ஞானேதக�, என ��� வ�த�. அ�ப� ��� ேதக� உ�டானத��� காரண�: �த ஆகாய�தி
��டான வா� ேபத�தினா� ேசாம��யா�கின� ெயன ��� வைக நி�பன ேபா�ண�க. அ�த
ஆகாய�ைத வ���கி� அன�த ேபதமா�. வா�வ�� ேபத� அ�ேபாலன�த�. ஒ�வா� அ�ப��
நா��ேகா� ேபத�. இவ�றி� அ�தபாக�, வ�ஷபாக�, �தபாக�, உ�ணபாக� என� பலேபத�ப��.

ேம�ப� அ��க� அன�த வ�ண மாதலா�, அன�த அ��க� ேச��� ஒ� வ��தா�, இ�வ���
திரவஅ� ச�ப�தமா� �� அ�ேவா� ேச��ேபா�, �தகா�ய அ�வாகிய கிரண உ�ண�தா�
ஜ�வ����. ஜ�வ��த ஓஷதி �தலியன இ�த நியாய�தா� வ�ண� �சி �தலிய ேபத�ப�கி�றன.
இ�வ�ணேம ெபௗதிக ப��ட அ��க� காரண ��ய உ�ணமாகிய ஜ�வ உ�ண�தா� வ�வமா�,
பரமகாரணதையயா� ஜ�வ��கி�றன. சிலகால�தி� வ����களாதியா�. சிலகால�தி� வ���மாதியா�.
எ�லாவ�றி��� ஆதியா��ள� �தகா�ய அ�வாகிய ��ய கிரணேமயா�.

இ�வ�ணேம, ஒ� கால�தி� கட�� ப�ேரரக�தா� அ�� ச�தி ஆ�மாகாச�தி� வ�சி��ப��க,
ஆ�மா�க� ெவள��ப��� ப�சகி��திய� ெதாழி�ப��. ேம�ப� ஆ�மா�க� ெவள��ப�ட
அ�கணேம, ேம�ப� ஆகாய� ச�தானமாதலா�, ஆ�மா�க� நிர�ப� நி���. ஆதலா�
ப�சகி��திய� எ�கால��� தைட�றா�. ஆ�மா�க� தா��த கதியைடவ� அனாதிய�ய�ைக
ய�ல; ஆதி ெசய�ைகேய யா�. ஆணவ� அனாதி ய�ய�ைகேய யா�. இத� ரஹ�ய�
���கமாயறிக.

9. ப�ேபத�� சி�����



10/13/2019 உபேதசக் ��ப்�கள் - �� அ�டப்ா, ��வ�டப்ா , Vallalar, வள்ளலார ், Ramalinga Adigalar , Thiru Arutprakasa Vallalar , …

www.thiruarutpa.org/Tamil/VORG000000047B 7/63

சி���க� ப�ேபத�தா� அன�தவைக. ப�மாவன அ�ப��, பரமா�ப��, ச��ப��,
வ��ப��, ப�ரகி�திப�� - ஆக 5. இவ�றி� ச��, வ�� - இ�வ�ர����� அப��வமி�ைல. ம�ற
��றி��� ப��வ அப��வ �ள. இத��� ப�ரமாண�. "அட�மல�தைடயா� தைட���",
"தைட�றா� ப�ரம�" எ��� தி��பா�ர�கள��* உ�ள�கிைடயா �ண�க.ேம�ப� ப� சி���
வ�சி�திர�களாவன: அ�ப� அப��வ சி��� ஒஷதிகளா�� ெபௗதிக�களா�� ஆகார �லமா�
�தி� ��ஷ ச�ப�த�ேதா� உ�டா��வ�. ேம�ப� ப��வ சி���யாவ� ��ஷ� �தி�ைய�
பா��ப� ேபா� த� அ�த�தா� �தி�ைய� தடவ� ஊ�றி ேநா�கி� ��ஷேனா� ேதகச�ப�த�
ெச�வ��� உ�டா��வ�. பரமா�ப� அப��வ சி��� ேதக�ைத� கர�தா� ப�சி�� ஊ�றி�
பா��த உட� க��த��த�. ேம�ப� ப��தி� ப��வ� க�ணா� பா��த உடேன �ண��சிய�றி�
க��த��த�. ச��ப�� வா�கினா� ெசா�ன�ட� க��த��த�. ப�ரகி�தி ப��தா� ச�க�ப��த
��ேற��கா� நாழிைக��� ப��ட� கீ��ேதா��த�. வ��ப�சி��� பா��த�ட� திரண
�தலானவ�ைற�� நரனாக� ெச�வ��� அேநக வ�சி�திர�க� உ��ப��வ�. ேம�ப�
சி���க� பல; ேவதாகம�கள�ேல�� பலபட வ���தன.

இ�� ேவத�தி� ��கியாமிச�ைத... கிறி�தவ�க� 7 நாள�� இ�த உலக�ைத� பைட�ததாக�
ெசா��வதி� உ�ைம - அ� வ�ல - யாெதன��: சில அ�பவ வ�ஷய�கைள அ� வ���கி�ற�.
ைக�ெநா��ெபா�தி� 60-� 7 பாக� கைலய�� ���த�. ேம�ப� கைலகளாவன ெப�பாக�தி� 4,
ஆ�பாக�தி� 3 - ஆக 7. ஒ�ெவா� கைலய�� தா� அ�வா�� ேச���, 7-வ� கைலய�� க�
ச���ணமா�� ச�த தா��� ��ய ப��டா��.

* தி�அ��பா 3926, 3925

கைல

ெப�பாக�தி� கைல 4, ஆ�பாக�தி� கைல 3, ஆக� கைல 7. ஒ�ெவா� கைலய�� ஒ�ெவா� தா�
அ�வா�� ேச��� 7-வ� கைலய�� க� ச��ரணமா�� ச�த தா��க�� ��யப�� ப��டமா��.

சி��� வைக

சி���வைக 5: அ�ப��, பரமா�ப��, ச��ப��, வ��ப��, ப�ரகி�திப��. இவ�றி� ச��
வ�� தவ�ர ம�றைவக���� ப��வ� அப��வ� உ��. அ�ப��தி� அப��வ சி���யாவ�
ஓஷதிகைள�� ப�திக�கைள�� உ����� ெகா���, �தி� ��ஷ ச�ப�த�ேதா� ப�ரேஜா�ப�தி
ெச�வ�; ப��வ சி��� ��ஷ� �தி�ைய� பா��ப�ேபா� அ�த�தா� தடவ� ஊ�றி� பா���,
ேதக ச�ப�த� ெச�� ஸ�தான�ைத உ�டா��வ�. பரமா�ப� அப��வ சி���யாவ� ��ஷ�
ேதக�ைத� தடவ��பா��த உடேன க��த��த�; பரமா�ப� ப��வ சி���யாவ� க�ணா�
பா��த�ட� க��த��த�. ச��ப� அப��வ சி���வா�கினா� ெசா�ன�ட� க��த��த�.
ச��ப�* ப��வ சி���யாவ� ச�க�ப��த ��ேற ��கா� நாழிைக��� க��த���� கீேழ
ப��ட� ெவள��பட�. வ��ப�மாவ� பா��த�ட� தி�ண �தலானவ�ைற ம�ஷ’யனாக� ெச��,
அதி� அேனக வ�சி�திர�க� ெச�த�.

* ப�ரகி�தி ப��?

10. ��மலேபத�� சி�����



10/13/2019 உபேதசக் ��ப்�கள் - �� அ�டப்ா, ��வ�டப்ா , Vallalar, வள்ளலார ், Ramalinga Adigalar , Thiru Arutprakasa Vallalar , …

www.thiruarutpa.org/Tamil/VORG000000047B 8/63

ஆணவ� மாைய க�ம� என மல� ���. இதி� ப��வ� 3, அப��வ� 3 - ஆக 6. இைவ
ஒ�ெவா��� ����றாக வ��தலி� 18 ஆ�. இ�த� க�ம ேபத�தா� அ��ச�திய�� ச�க�தி�
எ�வைக� ேதா�ற ��டான�. ேம�ப� க�ம மல�தா� சி��� உ�டா�� வ�வர� ஒ�வா�:-
ப��வ ஆணவ�, ப��வமாைய - இ� இர��னா�� வ��ஞான கலாேபத�. அப��வமாைய,
அப��வ க�ம�, அப��வ ஆணவ� ��ய ேதவ நரக ைபசாச�க�. ப��வ மாைய, அப��வ க�ம�
��ய� ஜ�வ�க�. அப��வக�ம�, அப��வக�ம ஆணவ�, அப��வக�ம மாைய - இைவ ��ய�
தாவர உய��க�. இைத வ���கி� ெப���.

ஆணவ� மாைய க�ம�
ஆணவ�, மாைய, க�ம� - இ���றி� ப��வ� 3, அப��வ� 3 ஆக 6-� ஒ�ெவா�றி�
����றாக வ���தைவ 18. ப��வ ஆணவ� ப��வமாைய ய��வ�ர��� தன��� நி�ப�
வ��ஞானகல�. �ரநரக ைபசாச�க� அப��வமாைய அப��வ க�ம� அப��வ ஆணவ� ���
த��த�. ஜ�வ�க� ப��வமாைய அப��வக�ம�. தாவர�க� அப��வக�ம� அப��வமாைய
அப��வ ஆணவ� - இ�த மயமாக நி�ற�. 11. எ�வைக� ப�ற��
இ�த� ேதக�தி��� ப�ற�� 7 உ��. அ� ேபா� எ�வைக� ப�ற�ப��� ஒ�ெவா� ப�ற�ப���
எ�ேவ� ப�ற����. அ�த எ�ேவ� ப�ற��� ஒ�ெவா�றி� அன�தமா� வ���த ேயான�ேபத�கள��
வ��ெவ�லா� ேதா�றி ேமேலறி ம�ப�றவ� உ�டா�. ஒ�ெவா� ப�றவ��� எ�த� க�ப�தி�
ந�டமைடகி�றேதா அ�த� க�பகால� வைரய�� ேதா�ற மி�லாம� ம�ண�� மைற�தி���,
ம�க�ப�தி� ேதா�றி, இ�வ�தமாகேவ ம�றேயான�கள�ட�தி�� ப�ற��, ��வ�� இ�ேதக�
கிைட�த�. இ�ேதக�தி��� ஏ� ப�றவ� ���. யாெதன��:- க��ப�தி� ஐ�� மாத� வைரய��
�ழவ�யாய���ப� ஒ��, அவயவாதி உ�ப�தி� கால� ஒ��, ப��ட� ெவள��ப�ட கால� ஒ��,
�ழ�ைத� ப�வ� ஒ��, பால�ப�வ� ஒ��, �மார�ப�வ� ஒ��, வ���த�ப�வ� ஒ�� ஆக�
ப�றவ� 7. இ�வாேற தாவர �தலியவ�றி�� �ள. ேம��, ��ல� ப�ற�� 7, ���ம� ப�ற�� 7,
காரண�ப�ற�� 7. ஆதலா�, ேம��றி�த ��ல�ப�ற��, ���ம� ப�ற�� யாெதன��: ஜா�கிர�,
ெசா�பன�, ���தி, ஜா�கிர�தி� ெசா�பன�, ஜா�கிர�தி� ���தி, ெசா�பன�தி� ெசா�பன�,
ெசா�பன�தி� ���தி - ஆக ப�ற�� 7. காரண�ப�ற�� - மேனா ச�க�ப�கெள�லா� ப�றவ�. ஆதலா�
ேம��றி�த ப�றவ���� காரண� நிைன�� மைற��. அ� அ�றா� ப�றவ�ய��ைல. எ�ப� அ�ெமன��:
பேராபகார� ச�வ�சார� - இ�வ�ர�டா�� ேம��றி�த� ந��கி� சிவா�பவ� ெபறலா�. ப�ற��

ப�ற�� 7 எ�ப� ஒ�ெவா� ேதக�தி�� ஏ� ப�ற��. அதாவ� க��ப�தி� 5 மாத� வைரய��
�ழவ�யாக வ���ப� 1, அவயவாதி உ�ப�தி�கால�1, ப��ட� ெவள��ப�ட கால� 1, �ழ�ைத�
ப�வ�1, பால�ப�வ� 1, �மார�ப�வ�1, வ���தா�ப�ய�ப�வ� 1, ஆக� ப�றவ� 7. தாவர �தலிய
எ�வைக� ேதா�ற�தி�� ஒ�ெவா�றி� ஏ� ப�றவ� ���. ஒ� ப�ற�ப�� இற�தா�, ஒ�க�பகால�
வைரய�� ேதா�றமி�லாம� ம�ண�� மைற�தி����. ம� க�ப�தி�தா� ம�ப��� ேதா�ற
ேவ���. காரண� ப�ற�� 7, ���ம�ப�ற�� 7, �ல� ப�ற�� 7, அ�றி��, சா�கிர�ப�ற�� 1, ெசா�பன�
ப�ற�� 1, ���தி� ப�ற�� 1, சா�கிர�தி� ெசா�பன� ப�ற�� 1, சா�கிர�தி� ���தி� ப�ற�� 1,
ெசா�பன�தி� ெசா�பன�ப�ற�� 1, ெசா�பன�தி� ���தி� ப�ற�� 1, ஆக 7. இத�றி மேனா
ச�க�பெம�லா� ப�ற���களா�.

ெஜ�ம�

��வெஜ�ம� எ�ப� க��பேகாளவாச�. உ�தரெஜ�ம� எ�ப� ஜனனகால�.

12. ஆ�ெப� - ெப�ணா�

ஆ���� ெப��� ெப����� ஆ�� இ����வ�த� எ�வாெறன��:- ப��திவ�, அ��, ேத�,
வா�, ஆகாச�, ப�ரகி�தி, ஆ�மா ெவ��� 7-� ��., ��கில �ேராண�த ச�ப�த ச�த தா�வா�,
சி������ காரணமாய�ன. ஆதலா� ஆ�பாக� ேசரா� ெப���வ�படா�. ெப�பாக� ேசரா�
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ஆ��வ� படா�. ேம�� �ப ேபத�ைத� ெப� ஆ� எ�ப� அறியாைம. ேம�� அறிவ��ய��சி
தா��சியா��, சி������ காரணமான வ��� த��வத�� ே��திரமானதா�� ஒ�வா�
உ�வ�தா� ெகா�ளலா�; அ�பவ�தா� ெகா�ள�படா�. அறிவ��ய��சி தா��சிெய�ப�
ஜ�வஅறிவாகிய மனஅறி� ெப�ண�ட��� ஆ�ம அறிவாகிய அறி� ஆண�ட��� உ�ள�. ேம��
மன அறி� ��தி அறி� எ�� ெசா�ல����. ேம�� ஆகாச�தி� ப��திவ� ேதா��வ� ேபா�
�தி� பாகமாகிய ப��திவ�ய�� ஆகாச�� ேதா���. ஆனதா� அ�பவ�தி� ெத���.

ஆ�ெப� ெப�ணா�

ஆ���� ெப��� ெப����� ஆ�ெம�ப� எ�வாெற�றா� :- ப��திவ�, அ��, ேத�, வா�,
ஆகாச�, ப�ரகிரதி, ஆ�மா எ��� 7-� ��� ��கில �ேராண�தமா� ஸ�ததா�வாகி, சி������
காரணமாய���பன வாதலா�, ஆ���� ெப��� ெப����� ஆ�மி��ப ��ைம. �ப
ேபத�தா� ெப� ஆ� எ�ப� ெபா�. ெப� ஆ� எ��� நாம ேபத� வ�வாேன�? அறிவ��
உய��சி தா��சியா� எ�க. ஆ�ம அறி� ஆ�, ஜ�வ அறி� ெப�. ஆ�ம அறிெவ�ப�� ஜ�வ
அறிெவ�ப�� ��தி அறி�� மனஅறி�மா�. ப�ர�திய�ா�பவ� யாெதன��:- ��ஷபாக� 3-�
ஆகாச�தி� ப��திவ���, ெப�பாக� 4-� ப��திவ�ய�ன�ட�தி� ஆகாச�� ேதா�றி அட��வ� ேபா�,
ெப� ஆணாக�� ஆ� ெப�ணாக�� நியாய� உ�டாய���.

13. ஆ�ெப� ப�வ�

ஆ� ப��ைள�ப�வ� 5 ெப� ப��ைள� ப�வ� 8

ைசசவ� 5 வைரய�� ேபைத 7 வைரய��

வாலிப� 15 வைரய�� ெப��ைப 9 வைரய��

ெகௗமார� 30 வைரய�� ம�ைக 12 வைரய��

ெயௗவன� 40 வைரய�� மட�ைத 16 வைரய��

வா��திக� 40-�� ேம� அ�ைவ 25 வைரய��

ெத�ைவ 30 வைரய��

ேப�ள� ெப� 40 வைரய��

வ���ைத 40-�� ேம�

14. க� உ�ப�தி

க��ேதா��� ��கில நியாய� யாெதன��:- ��கில� இர�டைர வராகெனைட யளவா ய�����.
அதி� வ�ஷபாகமாகிய ச�தி 1; சாதாரண ெம��� �தமாகிய அறி� 1; அசாதாரண அ�த மாகிய
வ��� அைர - ஆக - இர�டைர. இ�ேபா� ெப�பாலிட��� �ேராண�த�ள�. ேம�க�ட ��கில
�ேராண�த மிர���� கட�� ஆவ���ள�. ேகாச�தி� �� வ�ஷ�, அைத அ��� �த�, அத��
ேம� அ�த� உ��. இ�வா� ெப�பாலிட�� ���. ����ள வ�ஷபாக� �ண��சி�
காைலய�� ெவள��ப�டா� ேதகந�ட�; �த� ெவள��ப�டா� வ�யாதி; அ�த� ெவள��ப�டா� ச�ததி
வ���தி. கட�ள�ளா� கால�ச�கர� ேபா� ஏகேதச�தி� ேகாச உப�த�கள�� அ�தபாக நா�ைய
��ேன த�ள�, வ�ஷாதிகைள� ப��ேன ேச���� க��த��க� ெச�வ��பா�. இ�த நியாய�தா�
இைடவ�டா� �ண�கிறவ�க���� க��பமி�ைல. ேம��, வ��� வள�, இடவள�, வ�ன�, கி�மி,
ேமாக வ�ேசட� - இவ�றா�� க��ப மி�ைல.
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��கில� உ�டாவத��� காரண�: தின� ஆகார�ெகா�டா� அ�வாகார� மா�ப�ட�தி� ஓ� த���
த���. அ�த� த��� ேம� கட�� கட�ள� எ�றிர�டாகி ய���கிற�. உ�ட அ�ன�ைத
இர�டைர நாழிைகய�� - அ�த அ�ன�தி��ள அ�ைத� ப����, ஊ�டேவ��ய த��வ�தி��
ஊ��கி�ற�. ம�ப��� ஐ�� நாழிைக��� ேம�ப� அ�ன�தின� ம�திய தரமாகிய ெநகி��சிைய�
�றி��� ��கிலமா�கி, இர�டைர வராகெனைடய�� ேகாச�ன�ய�� ஒ��� நாப�ய�� ஒ���
ப�ரமர�திர�தி� அைர�� ேச���, ம�றைவகைள� ெகா�� அ�க�� வ�ள�க�ைத ��� ப�ண�
ஈைள ���ைப நக��� ெதா��ள��� க�ப�ைள �தலான அ��ைக ெவள��ப���கி�ற�. ேம�ப�
அ�ன�ைத ஏழைர நாழிைக��� - அதி��ள திரவா�ச�ைத� ப����, உதிரமா�கி ���கி�ற�.
ஏழைர��ேம� ேம�ப� ச�ைகைய மலபாக�தி� த�ள� வ��கி�ற�. இ�ேபா� எ�த வ���கைள��
ப���கி�ற�. ஆதலா�, ஆகார�ெகா�ட ஏழைர நாழிைக�� ேம� ஆகார� ெகா�ளேவ���.

��கில வைக

��கில� 3 வைக. அ� 2 1/2 வராகெனைட ய�����. வ�ஷ� 1, சாதாரண பாக� 1, அ�தபாக� 1/2, ஆக
பாக� 2 1/2. இ�ேபாலேவ �தி�க���� �ேராண�த மி����. ��கில �ேராண�த�தி� ேம� கட��
ஆவ���வா ய���ப�. ேதகச�ப�த கால�தி� வ�ஷபாக� ெவள��ப�டா� ேதக ந�ட�, சாதாரண பாக�
ெவள��ப�டா� வ�யாதி. அ�தபாக� ெவள��ப�டா� ச�தான வ���தி. இ�த நியாய�தா� சதா
ேதகச�ப�த� ெச�தா��, ச�தான வ���தி ஏகேதச�.

��கில �ேராண�த�

�ேராண�த� ைபய�ட�தி� ��� மண� ேச��த ெகா�� 1 வல� �ற�தி��, நா�� மண� ேச��த
ெகா�� 1 இட� �ற�தி�� இ��கி�றன. �ேராண�த ��கில� கல�� க��ப� த��கிற கால�தி�
��� ேச��த ெகா�தி� ச�ப�த�ப�டா� ஆ� �ழ�ைத�� நா�� ேச��த ெகா�தி�
ச�ப�த�ப�டா� ெப� �ழ�ைத�� ப�ற���. �ண��சி� கால�தி� வல� �ற� சா�வாக�
�ண��தா� ஆ��, இட��ற� சா�வாக� �ண��தா� ெப� �ழ�ைத�� ப�ற���.

15. ச�த தா��க�

ஆண�� 3, ெப�ண�� 4. ஆண�� ��றாவன:- ஆகாச�, ப�ரகி�தி, ஆ�ம�ண��சி - இைவக�
ஒ�மி��� ��கிலமாக� த���� ேகாச�த�ய�� ெச�பர�த� �வ�த� ��� ெமா�றாய��கிய�
ேபாலி����. ெப�ண�ட�தி� நா�காவன:- ப��திவ�, அ��, ேத�, இயமான� எ��� வா� - ஆக
நா��� ஒ�மி��� ப�லி��ைடேபா� 4 பாகமாக� ப���� ஒேர வ�ணமா� ேயான���� இ����.
ஆக 7-� �� ஒ�மி��� ��கில �ேராண�த ச�ப�த�ப��� ப��டமா�. இ� ச�த தா�. ேம�ப�
தா��கள�� ெபய� ேதா�, அ�தி, திைச, �ைள, ��கில�, இர�த�, இரச� - ஆக ஏ�. ேம�ப�
ச���க� ஆண�ட���ள இட�க� �ைள, ெதா���, லி�க�த�; ெப�����ள இட�க� �ைள,
ெதா���, உப�த�த�, �தன�தி� கீ�. �ண��சி� கால�தி� இ�த� ச��� ேச��� ெவள��ப�டா�
க��ப��டா�.

ேதக ச��

ஆ� ப��ைளய�� ேதக�தி� 3 இட�கள�� ச����. அைவ, 1. ம�ைடய�� �ைள, 2. ெகா���, 3.
இலி�க�தி� கீ��ற� ஆ�. ெப� ப��ைள��� ேதக�தி� ச�� 4 இட�கள�� உ��. அைவ, 1.
ம�ைடய�� �ைள, 2. �தன�கள�� கீ�, 3. ெகா���, 4.��ய�. ேதக�ைத� திற�� ைவ�தி��த�
ஆகா�; ச��� கா��� ேபா�.

ச�த தா��க�
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ஆண�ட�தி� 3, ெப�ண�ட�தி� 4 எ�ப�: ஆண�ட�தி� ஆகாச�, ப�ரகி�தி, ஆ�ம�ண��சி -
இ����� ஒ�மி��� ��கிலமா�, அறி� ச�தி வ��� எ��� பாக�ேதா� த��� ஓ� மண�யா�.
ெப�ண�ட�தி� ப��திவ�, அ��, ேத�, வா� எ��� ��ய�, ச�திர�, அ�கின�, இயமான� எ���
உய�� ஆக நா��� ேச��� �ேராண�த மாய���. ஆக ஏ����� ச�த தா��களாய�ன.

16. ப��ட இல�கண�

தைல அ�ட�, மா�� �தலானைவ ப��ட�. அ�ட�தி� ப��ட� ��வம�தி, அ�ட�தி ல�ட�
ப�ரமர�திர�. இதி� ேசாம �� யா�கின� ப�ரம வ����க� இ���மிட�: ேந�திர� ��வம�தி,
அ�ணா, ப�ரமர�திர�. இதி� ப�ரகாசமா�� அறிவா�� ப�ராணவா� வா��...... இ��கி�ற�.
ப��ட�தி� ப��ட� இ������கீ� பாதப�ய�த�. ப��ட�தி ல�ட� ப�ச�. ப��ட� வய��.....
ேம�ப� ப��ட �தான�தி� க��தா�கள���� மிட� ேகாச�, ெதா���, மா��; இவ�க� வ�ண�,
நா�, உ�ண�, கா��, �றி �தலிய ேபத�களா�. ஆதலா�, ப�ரம வ��� ��திர ேபத�க� அன�த
ேகா�. அ�ட�ைத� பா��கி�� ப��ட� வ�சால��ள�. இ� ேபாலேவ ப�ரமா�ட நியாய�.

இ�த� ேதக�தி� ஜ�வ� இ��கி�ற �தான� 5. அதி� ��கிய �தான� 2. அைவ யாைவ? க�ட�,
சிர� சிர�தி��ள� பரமா�மா எ��� சாமான�ய ஜ�வ�; இ� இற�கா�. க�ட�தி��ள� ஜ�வா�மா
எ��� வ�ேசஷஜ�வ�; இ� இற��வ���. ேம�ப� ேதக�தி� ப�ரமேபத� கீ�� ேம� மி��பதா�,
நாமைடய ேவ��ய பத�தான�க� எைவ எ�றா�; அைவ க�ட�த� உ�சி வைரய��
அட�கிய���கி�றன. ேம�ப� பத�களாவன ெசா��க ��வமாக சதாசிவபத ம�றாக ��ளன. இத��
ேம� நாதாதி ��த ம�றாக உ�ளன. ைகலாசாதி பத�க� உ�தி�� ேம� க�ட ம�றாக ��ளன; இ�
சாதாரணபாக�. நரக இடமாவன உ�தி �த� �தப�ய�த�. க�ம �தான� �த �த� பாத ம�றாக
��ள�. இைவகள�� ப�ரமாதி� ப�ரகாச ��ள�. அ�பவ��ப� க�ட�தி�. இ�த� ேதக�தி�
எமன����மிட� �தமாகிய நரக�தான���� இட� பாக�. ேம�ப� ேதக�தி� ஆ�மா
தன��தி����; ஜ�வ� மன�தலிய அ�த�கரண� ��ட�தி� ம�திய�லி����.

ப��ட�தி� ��வெம�ப� தைல, உ�தரெம�ப� கா�. ��வெம�ப� ��வச�ப�த�தா� வ�த ெபய�.
��வஞான ெம�ப� ெந�றி� க�ணா� பா��த�. ப��ட�தி��� கிழ�� �க�, ேம�� கா�, வட��
வல�ைக, ெத�� இட�ைக; ெகா�மர� ெதா��ள�, ேம�ப� மர�தி� அள� உ�ணா��, ெகா� ��வ
ம�தி���ள����� வைப, பலிப�ட� ெதா���, ந�தி எ�ப� ப� ஆணவமல�, �லாதார�தின�
உ�ள�கேம சிவலி�க�, வா� வாச�, ��வம�தி சைப, அறிேவ பதி; ஆதிகா�, அநாதிதைல; கீ�
தைல, ேம� கா�. ஆதலா�, ��வ�, ��வ��வ�, உ�தர�, உ�தேரா�தர� என நா��. இதி�
��வெம�ப� �ற��றமாகிய ந��திர� ேபா�ற இ�தி�ய� கா�சி. ��வ��வ� �றமாகிய சசி ேபா�ற
கரண�கா�சி. உ�தர� அக��றமாகிய ப�தி ேபா�ற ஜ�வ�கா�சி. உ�தேரா�தர� அகமாகிய அ�கின�
ேபா�ற ஆ�ம�கா�சி. ஆதலா� அக�, அக��ற� �ற�, �ற��ற� எ��� நா��ேம ேம��றி�த
��வாதி உ�தேரா�தரெமன வழ��வ�.

ப��ட நியாய�
ப��ட நியாய�. அ�டெம�ப� க����� ேம� சிர�. ப��டெம�ப� க������ கீ� பாத�
வைரய��. அ�ட�தி� ேசாம� ��ய� அ�கின� ப�ரமா வ��� ��திர� இ���மிட� ெந�றி.
ப��ட�தி� ப�ரமா, வ���, ��திர� இ���மிட� ப�ரஜாபதி, ெதா���, மா��. இவ�க� வா�
வ�வ�. இதி� ப�ரம ேபத மன�த�. வ��� ��திர ேபத மன�த�. அ�ட�ைத� பா��கி�� ப��ட�
வ�சால��ள�. இ�ேபாலேவ ப�ரமா�ட நியாய�. ஜ�வ�தான�

ஜ�வன���கிற �தான� 5-� ��கிய �தான� 2. அைவ சிர�. க�ட�. சிர�திலி��கிற ஜ�வ�
இற�கிற தி�ைல, க�ட�திலி��கிற ஜ�வ� இற���.

�வ��க நரக�
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மன�த ேதகேம �வ��க� நரக� இ��கிற இட�. ப�ரமபத� வ����பத� ��திரபத� மேய�ரபத�
சதாசிவபத �தலிய பத�கள�� இட� இ�த மன�தேதக�தி� க�ட� �த� உ�சி வைரய��. இ�த�
பத�க���� �வ��க� எ�� ெபய�. நரக� நரகாதிக��கிட� உ�தி �த� �த ப�ய�த�.
இயமன����மிட� �த�தி�� இட� பாக�.

ஆ�மா�� ஜ�வ��

ஆ�மா தன��ேத ய�����. ஜ�வ� மன �தலாகிய அ�த� கரண� ��ட�தி� ம�திய�லி����.

��ேவா�தர�

��வ� எ�ப� தைல, உ�தர� எ�ப� கா�. ��வ� எ�ப� ��வ ச�ப�த�தா� வ�த ெபய�.

ெப��ேகாய��

கிழ�� �க�, ேம�� கா�, வட�� வல�ைக, ெத�� இட� ைக, ெகா�மர� ெதா���, ெகா� மர�தி�
அள� உ� நா��, பலி ப�ட� வய��றி� ேம�, ந�தி ஆணவ� �தலிய மல�க� உ�ள ப�,
சிவலி�கேம �லாதார�தி� உ�ள�க�.

ஆதி அநாதி

ஆதி அநாதி, கீ� ேம� எ�பைவ கா� - தைல.

கா�சி

��வ� - �ற��ற�, இ�தி�ய� கா�சி. ��வ ��வ� - �ற�, கரண� கா�சி. உ�தர� - அக��ற�, ஜ�வ�
கா�சி. உ�தேரா�தர� - அக�, ஆ�ம� கா�சி.

17. ப��டா�பவ இல�கண�

மன�த ேதக�தி� ேகாச�தி�� இர�டைர அ��ல�தி��ேம� நா�ச�ரமான ஒ� ைப���. அதி� 16
வயதள�� உ�டா�� இ�தி�ய� ஜலமாக� ேச�கி�ற�. அைத�தா� மானசதடாக ெம��
ெசா��கி�ற�. 16-�� ேம� ேச�� இ�தி�ய� உைற�த அ�த ஜல�தி�� ம�திய�� ேச�கிற�.
அ�ப�யாக� ேச��� ெகா�� வ�� இ�தி�ய� ெபா�வ�ணமாக இ����. அ� தாமைர�� ெவ��
ெசா�ல�ப��. அத� ம�திய�� ஒ� ஆவ� சாதாரண கா���� ��றிெலா� ப�காக ெவ�
ேந�ைமயாக இ����. அத� வ�ண� ெபா�மயமாய�����. அத�� அதி�டான ெத�வ�
ப�ரமென�� ெசா�ல�ப��. அ�த ஆவ� உ�டா�� கால� அவ���� சகலகால� எ��� அட���
கால� ேகவலகால� எ��� ெசா�ல�ப��. அ�த ஆவ� உ�டா�� கால�தி� ெசய�ைகயானா�
க��த����. அ� சி���ெய�� ெசா�ல�ப��.

அதி� ஆவ���டாக� ெதா��ள�லி��� ஒ� நா� ேதா�றி அத� ம�திய�� �க�� ெகா����கிற�.
அத� �லமா� அ�கின�ய� ��கி�ற�. அ� �லா�கின� எ�� ெசா�ல�ப��. அ� ெதா��ள�லி���
உ�டாவதா� வ��� ெதா��ள�லி��பதாக� ெசா�ல�ப�கி�ற�. அத� ேம� இர�டைர
அ��ல�தி� உ�தி�� ேநராக உ�பாக�தி� ச�ரமா� ஒ� ைப���. �சி�த அ�ன�ைத ஐ��
நாழிைகய�� பா� ேபா�ற ஜலமா� ��திர பாக�தி��ள ஆவ� ப���� அ�த� ைபய�� ேச��கி�ற�.
அைத ��ரா�தி எ�� ெசா��கிற�. அ�த� ைபய�லி���� பா� ேபா�ற ஜல�தி� ேம� ஆலிைல
வ�ைவ�ைடய வய��றி ��பாக� ப�வதனா� அேத வ�ணமாக ஓராைட க��ய�����. அைத
ஆலிைலெய�� ெசா�கி�ற�. அ�த ஆைடய�� ேம� ஒ� நர�� வ�டமா�� தைல
��கிய���கி�ற�. அைத� ேசஷென�� ெசா��கி�ற�. அ�த� ��டலி வ�ட ேசஷென���
நா� ம�திய�� ெச�ப�ன� கள��� ேபா�ற ப�ைச ேமன�யா ெயா� ச�தி���. அைத
வ���ெவ���, அ�ச�திய�� �� ப�� ந�ெவ��� இட�தி� அத� காரண� ச�� ெபா�
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வ�ணமா�� அ��திராவ�ணமா�� ���ம வ�ணமா�� ��� உ�ளன. அவ�ைற� சீேதவ�,
�ேதவ�, ந�ளாேதவ�ெயன� ெசா��கி�ற�. ம�திய�� ஒ� ச�திய���பதா� வ��� மா�ப��
ல�மிைய ைவ�தாெர�ப�.

��டலிவ�டமான நா� ம�திய���ள ப�ைச வ�ணமான ச�திய�லி��� ஒ� நா� உ�டா�
இர�� தைலயா� வ���� ஒ� தைல ேம�� ஒ� தைல கீ�� ெச��கி�ற�. இ�த நா�கள��
�லமா� அ�த� ச�� ேமேல ெச���ேபா� ப�ைமவ�ணமாக�� கீ�� ெச���ேபா�
ப�தவ�ணமாக�� ெச��கி�ற�. ேமேல ெச��வதினா� ஜ�வ�க��� ஜ�வ���� அதி� சார�
ெக��� கீேழ ெச�வதினா� ஜ�வ��ப��ைம�� உ�டாகி�ற�. ேமேல ெச�வதி�
ஜ�வ����டா�வதா� கா�த� ெதாழிைல உண���கி�ற�. ேம�� ேமேல ெச��கி�றைத வ���
ைவ��த�ேபாகி�றா ெர��� கீேழ ெச��கி�றேபா� ��ரா�திய�� இ��கி�றாெர���
ெசா��கி�ற�. கீேழ ெச��� நா� �� ெசா�ன ெதா��� நா��ட� கல���டா� ப�ரம���
உ�ண�ைத� த�கி�ற�.

அ�றி�� இ�த� ச�ரமான ைபய�� வல� பாக�தி� ஒ� ைப���. அ�த� ைபய�� அ�கின� நிர�ப��
காரணமாய���கி�ற�. அ� �சி�த வ���கள�� ச�ைத� கிரகி���ெகா�� அ�தச�ைத மலமாக
இட� பாக�தி� ேச��� வ��கி�ற�. கிரகி�த ச�ைத ��ெசா�ன ��ரா�தி� ைபய�� ேச��கி�ற�.
இைத வடவா�கின� எ�� ெசா��கி�ற�. ேம�� இ�த ெவ�ைள ஜல�ைத அ�கிரமமி�றி�
சம�ப��தி� ப�ரளய� வாரா� கா��� ெகா����கி�ற�. இ�த உதரா�கின� �ைற�ப��
��ரா�திய�� ஜல�தி� தர�ெக�மானா� ேநா���.

இ�த� ைபயாகிய �தான�தி��ேம� இர�டைர அ��ல�தி� இ�தய�தி� மல��த
வாைழ���ேபா� ஒ� ைப���. அ� ெவ�ைமயாய�����. இைத� ைகலாய ெம��
ெசா��கி�ற�. இ�த� ைப�� �� ெசா�ன கா�றி� பதினாய�ர� ேகா� ப�கிெலா� ப�காக ெவ�
ேந�ைமயா� அ�கின� மயமா� ஒ� ஆவ�ய�����. இத��� காரணா�கின� ெய�� ெபய�.
இ�வ�கின�ைய� காலச�திர��திர���தி ெய�ப�. இ�ைபய�� அ�கி� இட� �ற�தி� மல��த
தாமைர� ��ேபா� ஒ� ைப���. அ�த� ைப ப�ைம வ�ணமாய�����. அத��� �� ெசா�ன
ெவ�ைம� ைப��� ஒ� நா����. அத� �லமா�� காரணா�கின� அதிக�ப��தாம��
�ைற�ப��தாம�� சம�ப��தி ைவ���. இ�த மல��த ைப��� கீழி���� ��ரா�தி� ைப���
ஒ� நா����. அத� �லமா� அத�� உ�ண� ெகா��� நிைலய�� ைவ���. இதனா�
��திரன�ட�தி� வ��� ப�ற�ததா�� ெசா��கி�ற�. இ�த நா� �லமாக வ��� இடமாகிய
ஜல�தி�� ப�ரமன�டமாகிய இ�தி�ய�தி�� உ�ள ��ற�கைள� க���பதா� ��திரைன� ச�ஹார
க��தா ெவ�� ெசா�வ�.

இ�த அ�கின�� ைபய�� ��டலி வ�ட நர�� ஒ�� உ��. அதி� ��றாக� ப���� கிைள���.
அ� �ல �த� ப�ரமர�திர� வைரய�� இட� வல� ந� ெவ�� க�த�மாறலா�� ப�ராணாபான���
இட�ெகா��� ஊ��வ� நி���. இ� நர��க���� ேசாம �� யா�கின� ெய�� ெபய�.

இஃத�றி இ� ��டலி வ�ட நர�ப�ன�ய�� நி�� இர�� நர��, வல�தி� அ�� கவ�ைடய
தைலயா�� இட�தி� ஆ� தைல�ைடய கவரா�� நி�கி�றன. வல�தி��ள� கணபதி ெய���,
இட�தி��ள� ��ப�ரமண�ய ெர��� ெபய� ெசா��வ�. ேம�ப� ஐ�� கவ�ைடய நர�ப���
அ�ய�� தைலெய��பான நர�� கீ� ேநா�கி கி��ணவ�ணமா ய�����. இ�த நர�� இைடவ�டா�
அைச��ெகா������. இ�த அைசவா� அ�கின�� ைப�� ஆதார� உ�டாவதா� இத���
கணபதிெய�� ெபய�. ேம�ப� ஐ�� கவ�ைடய நா��� இட� வல� இர���� சி�தித��வ�
��தித��வ� உ��. இட�தி��ள ஆ� கவ�ைடய நா���� கீ� அன�த வ�ணமான நா�
ஒ����. இத�� ம�ரெம�� ெபய�. இ�த நா�ய�� அைசவா� எ�ப�த�ராய�ர� (72,000) நா���
அ�கிரமமி�றி நிைலெப�கி�ற ப�யா�, இத��� ேசனாதிபதி ெய��� ெபய�. ேம�� வல� �ற��
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நா��� அ�ப�திர�� மா�திைர�� இட��ற�� நா��� நா�ப� மா�திைர�� அள�
வ��தியாசமி��பதா�, இவ�கைள� ேசாதர�களாக� ெசா�வ�ம�றி, ேம�ப� ��திரா�சமாகேவ
ெசா��கி�ற�.

இ�தய�தி��ேம� இர�டைர அ��ல இடமான க�ட�தி� மேக�வர��, அத��ேம� இர�டைர
அ��ல அ�ணா�கி� சதாசிவ��, அத��ேம� இர�டைர அ��ல உயர�தி� ��வம�திய��
வ�����, அத��ேம� இர�டைர அ��ல�தி� நாத��, அத��ேம� இர�டைர அ��ல�தி�
பரவ�����, அத��ேம� இர�டைர அ��ல�தி� பரநாத��, அத��ேம� இர�டைர அ��ல�தி�
தி�கிரா�த� அதி�கிரா�த� �வாதசா�த� �தலானைவக��, அத�த�தி� ��தசிவ� �ள. மேக�வர
�தான� �த� வ����தான� வைரய��� �� ேபா� இட� நா� ெதாழி� வ�ண� �தலிய�
��ளன. நாத�தான�ெதா��� �வாதசா�த� வைரய�� அ�பவெவள�யாகிய ஆகாச ேபதமயமா
ய�����. அத��ேம� அதிகாரண மா�திரமா� ஆ�மா�பவ�தி� வ�ள���.

ேம�� ப�ரம�தான� ெதாட�கி� ��தசிவ�தான� வைரய�� ஒ� �த�ப�, இ�தய� வைரய��
வா�நா� வ�ணமா�� அத�� ேம� அ�கின� வ�ணமா�� இ����. இ� அ�ய�� ப��� வர வர
ேந�ைமயா�, இ�தி�ய கரண�க���� �ல�படாம� அ���க�வா�, ஜ�வ���� �ல�படாம�
அக�டமா�, ஆ�ம�கா�சிய�� அ�கி� ேதா��வதா�, இர�டற நி���. இத��� சிவாகார �ரண
�த�ப� எ�� ெபய�.

�� ெசா�ன இ�தயா�கின�� ைப அ�கிரமமா� வ����, வ�ேசஷ அ�கின� �வாைல வ�சி��ப����
கீழி���� ��ரா�தி� ைபய�லி���� ஜல�ைத� �����ெகா�ள, ஜ�வ��� மரண கால� ேந���.
ேம�ப� ைப வ��வத�� ஆதார� அ��த� ெபா��த�. இைவ சமமானா� மி��தி� வரா�.

18. மன�த ேதக�தி� கட�� கா�ய�ப�வ�

இ�த மன�தேதக�தி� ��வ �தலாகிய இட�கள�� உேராம� ேதா�றி ெந�றி �தலாகிய இட�கள��
உேராம� ேதா�றா தி��பத�� நியாய� யாெதன��: இ�ேதக� பாதாதி ப�ரமா�திர ப�ய�த�
வா�வாலாகிய ேதக�. ேம�ப� வா�வ��ைடய ப��திவ� கா�யேம ேதக வ�வ�. ஆதலா�, வா�வ��
வ�ண� ெச�ைம, க�ைம நிற உேராம� ப��திவ�ய�� ��. ேதக�தி� ப��திவ� வா� இர���
��கிய காரணமானதா�, ெச�ைம�� க�ைம�மாகிய உேராம� உ�டாய���. இ� நி�க. நைர
உ�டாவ� த��வ� ெக�தியா�. இ�ேதக�தி� 27 இட�கள�� வா�வ�� ப��திவ� த���. அவசிய�
ேம�ப� இட�கள�� ஆ�பா��� உேராம� ேதா���. ேம�ப� இட�க� எைவ என��:- கபால� 1,
��வ� 2, க�கீ� இைம 2, ேமலிைம 2, நாசி�� உ��ற� 2, ம�ைச 1, ேமாவா� க�ன� 2,
கா�����ற� 1, இ�தய� 1, ைக��ல� 2, உ�திய�� ேம� ேரைக 1, அ�வய�� 1, லி�க�த� 1,
��ட�தி� கீ���ற� 1, ெதாைட 2, �ழ�தா� 1, பாத�தி� ேமலிட� ஒ��, ேம�ப� வ�ரலி� ேமலிட�
பல�� 1, ��� 2, வ�லா��ற� 2, �ழ�ைக��� கீ� 2, ைகவ�ரலி� ேம��ற� 1 ஆக 27. இைவ
அ�லா� ம�ற இட�கள�� ேதா��வ� த��வ� ெக�தி. த��வ�கள�� உ��ற மல�கேள வா�வ��
ப��திவ�. ஆதலா�, ேம��றி�த இட�கள�� அ�கின�ய�� கா�ய மி�லாததினா� உேராம�
உ�டாகி�ற�. அ�கின� கா�ய�ப�ட இட�கள�� ேதா�றி�� ேதா�றாம� அ�கிய���கி�ற�.

ெந�றிய�� ேதா�றா தி��ப� ேம�ப� இட�தி� ஆ�ம வ�ள�க� வ�ேசஷ ��ள�. அைத� ப�றி
ேம�ப� இட�தி�� வ����தான� எ���, அறிவ�ட� எ���, லலாட� எ���, ���ட�ட�
எ���, ��ச�தி�ல� எ���, ெந�றி�க� எ���, மஹாேம� எ��� ��வம�தி எ���,
சி�சபா அ�க� எ��� ெபய�. ஆதலா�, வ��� எ�பேத ஆ�மா. வ���வ�� ப�ட� அ�கின�. இ�த
இர��ன� கா�யேம ப�ரகாசமாகிய அறிவ�� வ�ள�க� ஆதலா�, உேராம� அ�கி ய���கி�ற�.
��வ�தி� வ�����, உ�தர�தி� நாத�� இ��கி�றன. வ��� ஆ�மா, நாத� பரமா�மா.
நாத�ேதா� வ��� ேச�தலா�, வ��� ச�தி��, நாத� சிவ�� ஆகி�றன. வ������ உ�தர நியாய�
��வ நியாயமாவ� எ�லா� த��வ�க���� �ற��� அக��� ம��� வ�ள�கி, த��வ�கைள�
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த�வச�ப��தி�� ெதாழி�கைள� ெச�வ���� தன��� நி��� த�ேனா� த��வ�கைள�
ேச��கி�ற ப�யா�, வ��� ச�தனா�� த��வ�க� ச�தியா�� இ����. ேம�� ஆ�மா����
சகல வ�ள�கமாகிய சா�கிர �தான� லலாட�, ஆதலா�, வ�ேசட� சிற�த� லலாட�தி�
����ன�யாகிய ��வம�தி. இத�� அ�பவ சி�திக� திரேயாதசா�த� வைரய�� ���.

திரேயாதசா�தமாவ� யாெதன��: ஜ�வசா�கிர�, ேம�ப� ெசா�பன�, ேம�ப� ���தி ஆக 3.
நி�மலசா�கிர�, ேம�ப� ெசா�பன�, ேம�ப� ���தி ஆக 3. பரசா�கிர�, ேம�ப� ெசா�பன� ேம�ப�
���தி ஆக 3. ��சா�கிர�, ��ெசா�பன�, �����தி, ����ய�, ����யாத�த� ஆக 5, ஆக
ெமா�த� 14. இத�� ேம��ள ��தசிவசா�கிர�, ேம�ப� ெசா�பன�, ேம�ப�, ���தி, ேம�ப�
��ய�, ��யாத�த� - இைவ ேச��கா� ஜ�வ சா�கிராதி ந��க�ப��. இ�வள வ�பவ��
��வ�தி��ள அ�பவ�களா� �றி�க�ப�ட நிைலகள�� இ�ைல. ஒ�வா� ����ய ப�ய�த�
ேவதாகம�களா�� த��வராய� �தலிய மகா�கள�பவ�தா�� �றி�க�ப��. அத�� ேம�ப�ட
அ�பவ� ��த ச�மா��க சா�திய�.

ேம�� ெப�க��� உேராம� ேதா�றாதி��பத��� காரண� ஆண�ட�தி� 3-� ெப�ண�ட�தி� 4-�
ஆக இ��பதா�, ேம�ப� ெப�க���� தைல, ��வ�, இைம�கீ� ேம�, ��கி���ற�,
ைக��ல�, லி�க�த� - இைவக� தவ�ர ம�ற இட�கள�� உேராம� ேதா�றா� அ�கிய�����.
உேராம� வ�ேசஷ� ம�ற இட�கள�� உ�டாவ� த��வ�ெக�தி. ேம�� உேராம�
ேதா�றாதி��கிற இட�க ெள�லா� வ���வாகிய ப�ரகாச� ஜா�தியா ய�����. ேம�ப� வ����க�
ேமாவா�, மா�� �தன�தி� கீ���ற� - இைவகள�� நிர�ப� ய���கி�றன. அதனா� ெப�பாக�
உேராம� இ�ைல.

பரமா�மா ஜ�வா�மா ெவ��� இர��� நி�தியாநி�திய�கைள�� ப��ட ேபத�தி�
உய��தா�ைவ�� கா�யகாரண ச�ப�த�கைள�� ெத�வ��த� யாெதன��: சாமான�ய�
வ�ேசடெம�� ஜ�வ� இர��. இவ�றி� சிற�த� சாமான�ய�. தா��த� வ�ேசட�. ஜ�வ�
இர�ெட�ப ெத�வாெறன��: ஆ�ம காரண� சாமான�ய�, ஆ�மகா�ய� வ�ேசஷ�. சாமான�ய
ெம�ப� ஆ�மஅறி�, வ�ேசட ெம�ப� மன அறி�. இைவ ��ேவா�தரமா ய���கி�றன.
��வெம�ப� லி�க�தான�. உ�தரெம�ப� ப����தான�. ஆதலா� சி������ காரண� லி�க�.
ஆதலா�, சாமான�ய ஜ�வ� காரண� பட வ�ேசஷ ஜ�வ� கா�ய�ப��. வ�ேசஷ ஜ�வ ச�ப�தமி�லாத
ப��தி� சி��� கா�ய�படா�. இ� சாதாரண பாக�. அசாதாரண ச��ப� சி���ய��
சாமான�ய�ைத� ெகா�ேட வ�ேசட�ைத ெவள��ப��தி� ெகா�ளலா�. சாமான�ய� ச�தான�, வ�ேசட
மத��� ளட�கிய�����. ப�ரமாண� யாெதன��: அ��லிகள�� நக�தி�� அ� ச�தான��, வள��சி
வ�ேசட�� ேபால.

ேம��, ெந�றிய�� உேராம� உ�டாகாத வ���கெள�லா� ஆ�மகாரணஅறி� கா�ய�ப�ட�.
மி�காதிக��� உேராம� உ�டான ப�யா� ஆ�மகாரண அறி� காரணகாரணமா�
அ�கிய���கி�ற�. எ�ப� என��: ச�ேவ�ரென��� நாம�தி� ப�ர�திேயக ஆ�ம ைசத�நியமாகிய
வ�� எ��� �ரணமா� இ��ப� இய�ைக��ைம ஏகேதச�... ஆதலா�, கட�ைள - அறிவத�� -
ஆ�ம அறிைவ� ெகா�ேட அறிய ேவ���. ேம�ப� அறி� ஆ�மவ�யாபக ஆலயமாகிய மன�த�
ேதக�தி� கட�� கா�ய�ப�வ� உ�தம�.

இத�றி, சமய மத ஏ�பா��� மகா�க� ����றி - அைடயாள� - களாக� ெபய��ட வ��கிரக
ேபதமாகிய சிலா, ேலாக, தா�, த�த, இ�� �தலியைவகள�� கட�� கா�ய�ப�வ� ச�ைய கி�யாதி
ேபத� எ��� ச�ையய�� ச�ைய கி�ையய�� ச�ைய - இ�வ�ர�ைட�� ெச�கி�ற ம�த�கள�ன�
நியாய�. ேம�� அதி� ேதா�றி அ��கிரகி�ப�� சால�. அ���வமான அறிேவ உ�வ�ெகா�ட
சிவ�ைத அறிவாேல அறிவ� உ�ைம. ேம�� அன���� ச�யான க���ர�, ப��, க�, க�ைட
�தலிய வ���கள�� அ�கின� சீ�கிர� கா�ய�ப��. கதலி �தலிய வ���கள�� கா�ய� ப�வ�
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தாமச�. அ�ேபா�, ப��வா�மா�க ள�ட�தி� கட�ள�� ெவள��ப�டா� ��தமாதி ��� ேதக��
அ�த�ணேம வ��. ப�கவமி�லாதவ�க��� அ�� ெச�தா� வாைழய�ன�ட�தி� அ�கின�
கா�ய�ப�வ� ேபாலா�. ஆதலா�, கட�ள�� ெவள��பவத�� அப��வ�க� த�க� ெசய�ைக�
�ண�களாகிய ராக� �ேவஷாதிகைள ந��க� ேவ���. சின� ெவ�ள� �தலியவ�ைற�� ந��க�
ேவ���.

சினெம�ப� யா�? உ�ேவ�கா�, �டநியாய�ேபா�, இ� ேதக�ைத� சீ�கிர� ந�ட� ப���.
ெவ�ள� ெய�ப� ம�ைச ���த�, க�சிவ�த�, ைக�தலிய உ���க� ���த�, வா� �ழறி ேம�
வ���� ��த� - இஃ� ஆ�ைள ந�ட� ப���. ஆைகயா�, எ�வைகய��� ேகாப�தி�
��ேவா�தரமாகிய சின� ெவ�ள� எ��� ��ைற ஒழி�த� அவசிய�.

இ�ேபா� ம�ற� ெக�தியாகிய காம� �ேராதாதி ச�ப�த�கைள�� ந��க� ேவ���. காரணெம�ப�
கரண ச�ப�த �ைடய�. கரணெம�ப� ஒ��ைம ேவ��ைம� ெதாழி� ற�ைம உைடய�,
ம��ட�ைத�ேபா�. ேம��, இல�ண� அைடயாள�, இல�ிய� அைடயாள�ைத �ைடய�. அ�க�
இல�ண�. ஆதலா�, இல�ண� இல�ிய� அ�க� காரண� கரண� �தலிய
ச�ப�த�க�ெமா�� மி�லா�, ெக�தியாகிய த��வ�கைள அட�க�ேவ���.

உேராமத��வ�� ப����தான��

மன�த ேதக�தி� ��வ �தலாகிய இட�கள�� உேராம� ேதா�றி��, ெந�றி �தலாகிய இட�கள��
ேதா�றாம�மி��பத�� நியாய�: இ�த� ேதக� பாதாதி ப�ரமர�திர ப�ய�த� வா�வாலாகிய ேதக�.
ஆதலா� அத�ைடய ப��திவ� கா�யேம ேதகவ�வ�. ஆதலா� வா�வ�� �� ெச�ைம. க�மய��
ப��திவ�ய�� ��. இ�த நியாய�தா� ேதக�தி� ெச�ைம�� க�ைம�� ��ய உேராம�
உ�டாய���. நைர த��வ� ெக�தியா� ேந��ட ஆபாச�.

இ�த� ேதக�தி� 27 இட�கள�� வா�வ�� ப��திவ� த��கி�ற இடமாதலா� அவசிய� உேராம�
இ����, ேம�ப� இட�கள�� வ�வர�: கபால� 1, ��வ� 2, க�கீ� இைம 3, ேம� இைம 4,
நாசி����ற� 5, ம�ைச 6, க�ன� 7, கா�����ற� 8, இ�தய� 9, ைக� �ல� 10, உ�திய��
ேம�ேரைக 11, அ�வய�� 12, லி�க�த� 13, ��ட�தி� கீ���ற� 14, ெதாைட 15, �ழ�தா� 16,
பாத�தி� ேமலிட� 17, ேம�ப� வ�ரலி� ேமலிட� 18, ��� 19, 20, 21, வ�லா��ற� 22, 23,
�ழ�ைகய�� கீ� 24, க��ைக�� ேம� 25, ைகவ�ரலி� ேம��ற� 26, இ�த இட�கள�� தவ�ர ம�ற
இட�கள�� உேராம� ேதா��வ� த��வ ஆபாச�. த��வ�கள�ன� உ��ற மல�கேள வா�வ��
ப��திவ�யாதலா��, ேம��றி�த இட�கள�� அ�கின�ய�� கா�யமி�லாததினா�� உேராம�
ேதா��கிற�.

அ�கின� கா�ய�ப�ட இட�கள�� உேராம� ேதா�றி�� ேதா�றாம� அ�கிய����� ெந�றிய��
ஆ�ம வ�ள�க� உ�ள�. அதனாலத��� ப����தான ெம���, அறிெவ���, பாலெம���,
���டெர���, ��ச�திெய���, ��பாெழ���, ெந�றி�க� எ���, கபாட�தானெம���,
சபா��வாரெம���, மக�ேம�ெவ���, ��வம�திய �லெம���, சி�சைப ெய��� ெபயரா�.
ஆதலா� ப���ெவ�பேத ஆ�மா. ப���வ�� ப�ட� அ�கின�. இ�த இர��ன� கா�யேம ப�ரகாசமாகிய
அறிவ�� வ�ள�க�. ஆதலா� உேராம� அ�கிய���கிற�.

ப��� நாத�க�

��வ�தி� ப����� உ�தர�தி� நாத�மி��கி�றன. ப��� ஆ�மா; நாத� பரமா�மா. நாத�ேதா�
ப��� ேச��தா� ப��� ச�தி��, நாத� சிவ�� ஆகி�றன. ப������ இ� உ�தரநியாய�. ��வ
நியாயமாவ� எ�லா� த��வ�க���� �ற��� அக��� அக��ற��� �ற��ற��� வ�ள�கி�
த��வ�கைள� த�வச� ப��தி��, ெதாழி�கைள� ெச�வ����, தன����, த�ேனா�
த��வ�கைள� ேச��கிறப�யா�, ப��� ச�தனா�� த��வ�க� ச�தியா�� இ����.
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பால�தான�

நா� இ��ப� பால�தான மாதலா�, பால� சிற�த�. இத�� அ�பவ சி�திக� திரேயாசா�த�
வைரய�� உ��.

ெப� ப�றவ��� ப��� வ�ள�க��

ஆண�ட�தி� ப��� வ�ள�க� ��� ப���, ெப�ண�ட�தி� ப��� வ�ள�க� நா�� ப���
இ��பதா�, ெப�க���� தைல, ��வ�, இைம� கீ� ேம�, ��� உ��ற�, ைக��ல�,
லி�க�தான� - இைவ 7 �தான�க� தவ�ர ம�ற இட�கள�� உேராம� ேதா�றா� அ�கிய�����.
ெப�க��� உேராம� ேதா�றாம� இ��கிற இட�கெள�லா� ப��� வ�ள�கமாகிய ப�ரகாச�
ஜா�தியாக இ����. ெப�க���� ப��� இ��கிற �தான� ���: வா�, மா��, �தன�தி� கீ�.
உேராம� வ�ேசஷ� ேதா��வ� த��வ ஆபாச�.

சாமான�ய ஜ�வ� வ�ேசஷ ஜ�வ�
சாமான�ய ஜ�வ� வ�ேசஷ ஜ�வ� ஆக 2. இவ�றி� சிற�த� சாமான�ய�; தா��த� வ�ேசஷ�. ஜ�வ�
இர�ெட�பத�� வ�வர�: ஆ�மகாரண� சாமான�ய�; ஆ�மகா�ய� வ�ேசஷ�. சாமான�ய ெம�ப�
ஆ�மஅறி�, வ�ேசஷ ெம�ப� மனஅறி�. இ� ��ேவா�தரமா� இ��கி�ற�. ��வெம�ப� லி�க
�தான�. உ�தரெம�ப� வ��� �தான�. சி��� �தலியைவக���� காரண� லி�க �தான�.
ஆைகயா�, சாமான�ய ஜ�வேன காரண�ப��, வ�ேசஷ ஜ�வ� கா�ய�ப��. வ�ேசஷ ஜ�வ ச�ப�த
மி�லாத ப��தி� சி��� நடவா�; இ� சாதாரண�. அசாதாரண�தி�, ச��ப� சி���ய��
சாமான�ய ஜ�வைன� ெகா�ேட வ�ேசட�ைத ெவள��ப��தி� ெகா�வ�. சாமான�ய� ச�தான மாதலா�
வ�ேசட� உ�ளட�கி ய���கி�ற�. நக����� ச�தான� அ��� வ�ேசஷ� வள��சி�� ேபாலவா�.
மி�காதிக���� சாமான�ய� கா�ய�படாததனா� சாமான�ய� இ�ைலெய�� ெசா�ல�ப�ட�.
கட�� கா�ய�ப�வ�

கட�� ஆ�ம வ�யாபகமாகிய மன�த ேதக�தி� கா�ய�ப�வ� உ�தமமாக இ��க, சிலாவ��கிரக �த
தா� �தலியைவகள�� ெவள��ப��தி�ெகா�வ� ம�த நியாய�. அதி� ேதா�றி அ��கிரகி�பதாக�
ெசா��வ� ஜால�. கா��த க�ைடய�ன�ட�தி� அ�கின� அதி சீ�கிர� ப��த�ேபா�, ப��வ�களாகிய
ஜ�வ�கள�ட�தி� கட�� அ�� ெவள��ப�டா�, ��தமாதி ��� ேதகசி�தி�� அ�த�ணேம வ��.
ப��வ மி�லாதவ��� அ�� ெச�தா��, வாைழய�ன�ட�தி� அ�கின� ெச�வ� ேபாலவா�.
ஆதலா�, கட�� அ�� ெவள��ப�வத���� அப��வ�க� த�க� ெசய�ைகயாகிய
ராக��ேவஷாதி அ��த�கைள� ேபா�கி�ெகா�வ� உ�தம�.

ேகாப�

சின� ெவ�ள� ெய�பவ�றி� ெபா��: சின� உ�ேவ�கா�, �டநியாய� ேபா�. இ� ேதக�ைத�
சீ�கிர� ந�ட� ெச���. ெவ�ள� ம�ைச ���த�, க� சிவ�த�, ைககா� உட�� ���த�
�தலாகியவ�ைற ெவள��பைடயாக� கா��த�. இ��� ஆ�ைள ந�ட� ெச���. ஆைகயா� எ�த
வைகய��� ேகாப� �டா�. அைத அவசிய� ஒழி�க ேவ��ய�.

காம� �ேராத�க�
காம� �ேராதாதிக� �தலிய ெப�� �ைறகைள அவசிய� ந��க ேவ��ய�. காரண�

காரணெம�ப� கரண ச�ப�த�ைடய�. காரணெம�ப� ஒ��ைம ேவ��ைம� ெதாழி� த�ைம
�ைடய�, ம��ட�ைத�ேபா�.

இல�ண�

இல�ண� அைடயாள�; இல�ிய� அைடயாள�ைத உைடய�; அ�க� இல�ண�.
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19. சமய ��கள�� உ�ைம

ெப�ய�ராண�தி� �றி�த 63 நாய�மா�க�� ம�ற நாய�மா�க�� த��வ�கேள ெயாழிய
ேவறி�ைல. அைத அைத வ�சா��� அ����தா�, அ� அ� ஒ�ெவா� சி�திைய� ெகா����.
இ�ேபால ைசவ�தி� ெசா��கி�ற ெசௗராதி ச�ைட ப�ய�த��* த��வேம யா�. ைசவ �ராண�
வ��� �ராண� �தலிய யாவ�றி� உ�ைம�� த��வ ச�மார�க�. �ரப�ம� ��த� �தலிய
��த�க�� த��வ ச�மார�கேள. இ�ேபா� மாண��கவாசக �வாமிக� �தலிய மகா�கள��
ச��திர�� த��வசி�திேய. ேம��றி�தவ�க� ேபரா� ஒ�ெவா� மஹா�க� சா�திர�கைள��
ேதவார� தி�வாசக�க� �தலியைவகைள�� அைம��, இவ�றி�� இடமாக ஆலய�க� அைம��,
ேம�ப� சி�தி�� உ�ய த��வ த��வ�கள�� ெபயைர� க��தாவா�கி, அ�த� சி�தி ����� கால�
தின� க�வ� �தலியைவகைள ேம�ப� ஆலய�க��� வ�ேசஷ காலமா�கி, வழ�க�தி�
வ�வ��தா�க�. ேம��றி�த நாய�மா� �தலியவ�கள�� உ�ைமய�பவ தா�ப�ய�ைடய சி�திக�
���� ப���� இன���ள. நா� ேம�ப� த��வ�கைள அ����தா� அ�வ�தமாக ஆக� ���.
இ� ேபாலேவ தி�வ�ைளயாட� பாரத பாகவத�க� மைம��� ெகா�க. ஒ�வா�.

* ெசௗராதி ச�ைட ப�ய�த� - ��ய �ைச �த� ச�ேட�வர �ைச ��ய.

�ராண ஹ’�தய�
ெப�ய�ராண�தி� �றி�த 63 நாய�மா�க�� த��வ�கேள ஒழிய ேவற�ல. அைத அைத வ�சா���
அ����தா�, அ� அ� ஒ�ெவா� சி�திைய� ெகா����. கணபதி, ��ப�ரமண�ய �வாமிக��
த��வ�கேள தவ�ர ேவற�ல. �ராண�கள� ன��தயெம�லா� த��வ ச�மாரேம. இத� உ�ைம ��த
ச�மா��க�தி� வ�வரமா� ெவள�யா��. சமய �� உ�ைம
மாண��கவாசக �வாமிக�� 63 நாய�மா�க�� மன�தர�ல�. த��வ�க�. ேதவார� தி�வாசக�
�தலியைவக� ேம��றி�தவ�க� பா�யனவ�ல, சி�த�க� சில சி�திகைள� �றி���
க�பைனயா�� ெச�த ச��திர�; அத�� ேம�ெகா� ேவ��வதி� ெபா���� சில பாட�� ெச��,
�ராண�தி� ேம��றி�தப� ெபய���, அவ�க� ெச�ததாக� ப��சய� ெச�தேத தவ�ர,
உ�ைமய�ல. இவ�றி���ய தா�ப�ய�க�� உ�ைமக�� ��த ச�மா��க�தி� பகிர�கமா�
இன� ெவள��ப��. (ேவெறா� �றி��)
�ரப�ம�ைடய ��த� ��ைம�� த��வ ச�மாரேம. ��ப�ரமண�ய� வ�நாயக� மய�லி� ேம��
ெப��சாள�ய�� ேம�� ஏறினா�கெள�கிற தா�ப�ய� ேவ�. அ� ெத�யாம ல�த� �வாமிகைள�
தி�வ�ழா� கால�தி� வாகன�கள�� ேம� ஏ��த� ெத�யாைம. 20. சமய ��கள�� ப�ைழ
சமயமத சா�திர�கள�� அேனக இட�தி� ப�ைழகள���கி�றன. அத��� காரண� அவ�ைற
இய�றியவ�க� மாையய�� ச�ப�த�ைத அைட�தி��தவ�க�. ஆைகயா� ������ ப��
மைற���� த��க� ேந�����கி�றன. மாையைய ெவ�ற ��த ஞான�க��க�ல�
ம�றவ�க���� ப�ைழயற இய�ற ��யா�. அ�த� ப�ைழக� ��தச�மா��க� வ�ள��கி�ற
கால�தி� ெவள��ப��.
21. க�ப�� ப�ரளய��

மகா க�ப� - �ல�ப�ரகி�திய�ன��� உ�டா� சி��� �த� ப�ரமாவ�� ஆ��வைரய��
ஏ�ப���ள கால�.

அவா�தர க�ப� - ச���க� ப�ரம�ைடய ஒ� நா���ய கால�.

இ�த இர�� க�ப�தி� ந�ேவ ஒ�ெவா� ஒ��க��டாகிற�. அ� 1. நி�திய�, 2. ைநமி�திக�, 3.
ப�ராகி�திக�, 4. ஆதிய�தக� என நா�வைக�தா�.
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நி�திய� ப�ரளய� - மரணேம நி�திய� ப�ரளய�.

ைநமி�திக� ப�ரளய� - ப�ரம�ைடய க�ப��வ���டாகி�ற ஒ��க�.

ப�ராகி�திக� ப�ரளய� - மக��வ �த� வ�ேசட ப�ய�த� ஒ��க�ைத யைடவ�.

ஆதிய�திக� ப�ரளய� - த��வஞான�தா� ேயாகி�� உ�டா�� ஒ��க�.

22. க�பேபத�

க�பேபத ெம�ப� கட�� இடபவாகனா �டரா� உலக�திெல��த�ள�� கா�சி ெகா��த���
கால�. இடப ெம�பத��� ெபா�� த�ம�வ�ப�. த�மெம�ப� கா��ய�, தய�, அ��. ஆதலா�,
அ�� வ�வமான ஆ�மாலய உலகமான ேதக�தி� அ�பவ ஞான� ேதா��த�.

க�பேபத�

க�பேபத ெம�ப� கட�� �ஷப வாகன ஆ�டரா� உலக�திெல��த�ள�� கா�சி ெகா��� அ���
கால�. �ஷப ெம�கிறத��� ெபா�� த�ம ெசா�ப�, கா��ண�ய�, தைய.

23. கலி�க�
கலி�க�தி� தா�ப�ய�:- �த� �க���� நா� 8, இர�டாவ� �க���� நா� 6, ��றாவ�
�க���� நா� 4, நாலாவ� �க���� நா� 2, ஒ� தின�தி�� நாழிைக 60, நிமிஷ� 2,16,000. இர��
நாைள�� 4,32,000 நிமிஷ�. இ�வ�ணேம 4,6,8, �தலியவ�றி��� ெகா�க. ஆக நா� 20-�� நிமிஷ�
43,20,000. இைத� ����றிய�� வ�ஷமாக� ெசா�ன�. �த� �க� கள�க மா��க�; இர�டாவ�
�க� திராவக மா��க�; ��றாவ� �க� நவந�த மா��க�; நாலாவ� �க� ப�ம மா��க�. ஆதலா�,
ேம��றி�த ப�ம�ைத ேம��றி�த வ�ஷ�தி� ���� உ�ெகா�ட ��ஷனாகிய சி�த����
கலி��ஷென�� நாம� வ�த�. ேம�ப� ப�ம�ைத இர�� தின�தி� ���� க�ப�ெகா��
ேதகசி�திைய�ெப��� தி�சிய�படாம�, ேம�ப� ��ஷ� தன� ச�க�ப வ�க�ப�களா�
இ��லக�ைத� ேதா�றலாதி அைச�க� ெச�வ��� ஆ�கி�றா�. இ�த�லக� ��வத�� இ���
27 வ�ட� இ��கி�ற�: இத��ேம� ேம� ��ஷ� ெசய� நடவா�; ஞான சி�த� ெசய� உ�டா�.
ஆ�கிரச வ�ட� �ர�டாசி மாத� 3ஆ� நா�. கலி�க ���
�த� �க�தி�� நா� 8. 2-வ� �க�தி�� நா� 6. 3-வ� �க�தி�� நா� 4. 4-வ� �க�தி�� நா� 2.
ஆக� ��ய நா� 20-� க�ப� ���க� ��� நா�க�. 60X60X60=2,16,000 ெநா� ஒ� நா�. அதாவ�
நா� ஒ���� நாழிைக 60, நாழிைக ஒ���� வ�னா� 60, வ�னா� ஒ���� ெநா� 60 எ�றப�.
நாள�ர���� 4,32,000 ெநா�. இ�த 4,32,000 ெநா��� அ�தைன வ�டமாக� கலி�க�தி���
ெசா�லிய���கிற�. ஆனா� இ�த� கலி�க�தி�� வ�ட� ஐயாய�ர�தா�. இ�த� கலி�க�
��வத�� இ�ன� இ�ப�ேத� வ�டமி��கிற�. இ�த ஐயாய�ர வ�ஷ�� ஜ�வ��தி����ப�,
கலி�க�தி��� �றி�த நாள�ர��� க�ப� ெச�� ேதகசி�திைய� ெப���ெகா��, ந��ைடய
க����� ேதா�றாம� ேவ� வ�வ�ேதா� இ��கிறவ� கலி�க ��ஷ�. இவ�ைடய ச�க�ப
வ�க�ப�களா� இ�த உலக� இ�ேபா தைச� ெப�றி��கி�ற�. இ�த உலக� ச�மா��க உலகமாக
மா�வத� கி��� ப�ன�ர�� மாதமி��கிற�. ஆ�கீரச வ�ஷ� �ர�டாசி மாத� 3ஆ� நா�.

24. கால ச�கார�

மா��க�ட��காக ��திர���தி இட� காலா� எமைன உைத�தத�� நியாய�:- மா��க�ட ெர�ப�
மய�கமாகிய மைற�ெப��� மரண�ைத� தவ���த�. ��திர ென�ப� தன��த ஆ�ம அறி�.
எமென�ப� மய�க�ைத� தர�த�க ெவ�ள� சின� �தலிய. இட� காலா� எமைன �ைத�த
ெத�ப�: இட� எ�ப� ச�திர கைல, காெல�ப� ப�ராணவா�. ஜனன மரண�ைத உ�� ப��வ�
ச�திர��யச�தி. ஆதலா�, அ�ஞான பாச�தா� சினமாகிற ���வ� க�ட, வ�ேவகிெய���
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மா��க�ட� ��திரென��� ஆ�மஅறிேவா� �டேவ, ேம�ப� ��திர� ப��டந�ட� ெச�கி�ற
இடகைலைய ேமேல�றி, �ண�களாகிய �ல�தா� ��ைறெயாழி��, அ�ளாகிய ச��வ மயமா�
ந���க� ெச�வ� - எமச�மார�. இட� கா�
இட�காலா� இயமைன உைத�தாெர�ப� இைடயாகிய ச�தி எ��� அ�ளாகிய
ஆ�மஇய�ைகயா� ேதக�ைத ந����� ெகா�ட�. 25. �ர� அ�ர�

�ர� அ�ர� எ�பத��� ெபா��:- �ர� எ�ப� அறி�ைடய ஜ�வ�க� �த� வாசனாதி
வ���கெள�லா� �ர�. அக�கா� �த� ���க�த வ���கெள�லா� - �மி�க� ேதா���
க�த�ல� - அ���ைடய வ�� - இைவக� அ�ர�. ேம�� அறிவ�� உய��சி தா��சியா�
ேதவெர��� மன�தெர��� ெசா�ல�ப�டேத தவ�ர, ேவ� எ�த� காரண�தா�ம�ல. ஆனா� தைய
வ�ேசஷமி��க ேவ��ெம�ப� அறி� உய��சிய�� அட�கிவ��ட�. ேதவ�க��� நா�� ைக எ�பத
தையய�� வ�ேசஷ�ைத� �றி��� ெசா�னேத தவ�ர ேவறி�ைல. தையேய வ�வமாக இ��கி�ற
��ண�ய ேதகிகேள ேதவ�க�...

மன�த�� ேதவ��
அறிவ�ன� உய��சிய�னா�� தா��சிய�னா�� ேதவெர��� மன�தெர��� ெசா�ல�ப�டேத தவ�ர
ேவேற ெய�த� காரண�தினா�� அ�ல. ஆனா� தைய வ�ேசஷ மி��கேவ��ய ெத�ப� அறி�
உய��சிய�லட�கி வ��ட�. ேதவ�க��� 4 ைகெய�ப� ஈைகப�றிய தைய வ�ேசஷ�ைத� �றி���
ெசா�னேத தவ�ர ேவற�ல. ஆைகயா� தயேவ வ�வமாக இ��கிறவ�கேள ��ண�ய ேதகிக�.
அவ�கேள ேதவ�க� மாவ�. �ர� அ�ர�
�ர� அ�ர� எ�பத��� ெபா��:- �ர� எ�ப� திராவக�, வாசைன, ேமேலறிய அறி�ைடய ஜ�வ�களா�.
அ�ர� எ�ப� �ழி�ைதல�, அ���ைடய வ��, கிழ��, ��வாசைன, ��வாசைன�ைடயவ�க�,
����ண ம�ஷ’ய�க�. 26. அ� �� ேதட�

ப�ரமா அ�னமாக�� வ��� வராகமாக�� உ�வ�ெகா�டா� எ�பத� ெபா��:- பாச அறி��
ப�அறி�� ஆ�. ஒ� ெபா�ைள� கா�� த�ைம�ைடய� பாசஅறி�. ப�அறிவாவா� - ெபாறி
�ல�களாேல அறிய�ப�ட� ஜ�வ அறி�. மல�தி� அ���வ� பாச�. ப��தறிவ� ப�. ேம�� கீ��
ெச��தலா�, பாதாள�தி�� ஆகாச�தி�� ேத�னாெரன� ெசா�ன�. ேம��, ஒ�ெவா�
வ��வ��� பதி ப� பாச ல�ண� உ��.

27. ப�ரம த�டைன
ப�ரம ேதவ��� ஐ�� �கமாவன: ஆணவ�, காமிய�, மாைய, திேராைத, மாமாைய. இைவகள��
ஆணவ� எ��� ஒ� தைல மா�திர� பரமசிவ�தினா� அ�ய�ப�ட�. ப�ரமேதவன� ஒ� சிரைச
ெவ���ெபா���� ேதா�றின ��திர��� ஐ�� தைலயாவன: இ�ைச, ஞான�, கி�ைய, ஆதி, பைர
எ��� ஐ��மா�.

இ�ேபா� இராவணன� ப���தைல�� அக�காராதிக� என அறி��.

28. சர�வதிைய ��க��த�
ப�ரமேதவ� ப�தின�யாகிய சர�வதிைய ��க��த� யாெதன�� ப�ரமேதவன� சிரசி� ஒ�
�கமாகிய அக�கார த��வ�தி�� உபக�வ�யாவன. அவர� ப�தின�யாகிய சர�வதி. ேம�ப�
க�வ�ய�� �க�ைப அ�ல� �க�தைலயாகிய ��ைக அ��த� எ�ப� அட�கிய�.
இ�லாவ��டா�, அபரஞானேம ஒழிய� பரஞான� வரா�. 29. ச�திர சாப�
ச�திர��� இர�� த�டைன எ�ப� யாெதன��: கணபதியாகிய அவாைவ உ�ல�கன�
ப�ண�னதா� ச�டாள��வ� ேந��ட�. ச�திர���� கைல�ைற�த�� சிவ� சிரசி� த����
ெகா�ட�� யாெதன��: த�கனாகிய ஜ�வேபாத�தி��� ெப�க� எ��� உபகரண�க� 27. இவ�ைற
மனமாகிய ச�திர���� க�யாண� எ��� ெசய�ைகைய� ெச��, சமமாக� பா����ப�� த�க�
ெசா�னைத� த���, கி��திைக உேராகிண�யாகிய ஆைச ேமாக� இர�ைட�� பாரா��, ம�ற�



10/13/2019 உபேதசக் ��ப்�கள் - �� அ�டப்ா, ��வ�டப்ா , Vallalar, வள்ளலார ், Ramalinga Adigalar , Thiru Arutprakasa Vallalar , …

www.thiruarutpa.org/Tamil/VORG000000047B 21/63

ெப�கைள� ச�திர� அல�ிய� ெச�தா�.
ெச�யேவ, த�கன� சாப�தா� பதினா� கைலய�� க�ண�ய�ெக�� ஒ�ெவா�றா�� �ைறய பய�
ெகா�� ப�ரமாவாகிய பாச அறிவ�ன�ட��� ெசா�னா�. ப�ரம� த�கன� பல�ைத எ�ண�� த�னா�
��யா� எ�� பதியாகிய ��த அறிவ�ன�ட�தி� ெசா���ப�� ெச�தா�. அ�ஙன� ெசா�ல��,
சிவமான� ச�திரனாகிய மன�தி� வ�யாபார கைலகைள ஒ��கி, ஒ� கைலயான ��த மன�ைத�
தானாகிய அறிவ�� சிர� எ��� ப�ர�ைஞய�� த���, சாப� வ �� ேபாகாம� ஏறி�� �ைற���
இ����ப� ெச�த�. இ�ப�� ெச�யாவ��டா� அ�பவ� வரா�. 30. த� யாக�
த�க� எ�ப� யா� என� எ�� அக�க���� ஜ�வேபாத�, த�க� யாக�ைத அழி�த� எ�ப�
ஜ�வேபாத�ைத அழி�த�. 31. �ரப�ம ச�ஹார�
ப�மா�ர� எ�ப�: ப�ம� - நாப�, அ - அவா, �ர� - �ழி�� எ�த�. நாப�ய�ன�டமா� அட�காம�
எ���� �ண�ைத அட�கி�� தைடபடாத� ப�மா�ரனாகிய அவா. கஜ�க� எ�ப� மத�.
சி�க�க� எ�ப� ேமாக�. இைவகைள ெவ�வ� ஐ�தறிவா�� உபச�தியான ப�ச ச�தியா��
�டா�. ஆதலா� சிவ�தா� தைட�ப�ட�. ��ப�ரமண�ய� எ��� ஷ��கரா� ச�ம��க
ேவ��ய� எ�ப� என��: ப�ச ச�திேயா� அன�ன�யமாகிய ச�ேவதைன எ��� அ��ச�திைய��
���� ��த அறிேவ வ�வாகிய ஆறறி ெவ��� �க�கேளா�, ��தஞான� ��த�கி�ைய எ���
ச�தி�ட�, ��ைம ெபா��திய ேவ� எ��� வ�ேவக�தா�, தயாவ�வா� அவா ேமாக மத�கைள
நாச� ெச�வ� �ரச�மார�. மய�� எ�ப� ேம�ப� த��வ�க� ந�டமானா�� அவ�றி�
அ�கிரம� அதி�கிரம� ெக��� கிரம� மா�திர� இ��ப�. ��வ வாசனாதிக� பல வ�ணமா�
வ���� ஆ�வ� இய�பாதலா�, அவ�ைற அைசய ெவா�டா� ம�திய�� ஏறி இ��பதாகிய ��த
அறிேவ ஷ��க�. வ�க�ப ஜாலேம மய��. இ�வ�ணேம அ�ட�தி�� உ��. ேம��, நம�
��வ ம�திய�� ஆ� ப�ைடயா� மண�ேபா� ஓ� ேஜாதி ய���கிற�. அ�த ேஜாதிேய ஷ��க�. 32.
��ேடாதர��� அ�னமி�ட�

��ேடாதர��� அ�னமி�டா� எ�பத��� ெபா��: ��ேடாதர� எ�ப� ��தநாக� �டா��,
ஓதனெம�ப� அ�ன�, தர� எ�ப� பசிய��லாதவ�. ேம�ப� நாக�ைத� ��ண�ெச��
பசிய��லாதவ�� கள��க வ�ேசஷ பசி உ�டா��. எ�ப�ெயன��: நாக�ெகா�ைடைய ைமேபாலா��,
நாக�தி��� ப���ப���� சி��டமா�� ப�தி�� எ���, நாலிெலா�� �த�ேச���, வ�டா�கி�
க���ளசியா� கவசி��� சீைலம� ெச��, �டமிட� ��ணமா�. இ�ேபா� ம�ற வ�ைளயாட�
��ைம�� ஒ�வா�,

க�ப நியாய�
நாக�ெகா�ைடைய அைர�� நாக����� கவச� ெச��, சி��ட� 10 ேபா��� ���கி��, அத��
நாலிெலா�� �த� ெதா�தி��, �ள�சிய�ைல அைர��� கவச� ெச�� �ட� ேபா�டா� ��ணமா��.
அைத எ���� பசிய��லாதவ��� நவந�த�தி� ெகா��க இர�டைர நாழிைகய�� பசி உ�டா��.
இ�தா� ��ேடாதர�� க�னமி�ட ெத�ப�. க�ப நியாய�. 33. பா�கட� கைட�த�
தி��பா�கட� கைட�� அ�தபான� ேதவ�க� ெச��� ெபா��� வ�ஷ�ைத ��திர� உ�ெகா�டா
ெர�பத��� ெபா��:- தி��பா�கட ெல�ப� ேத�கா�. அ�தெம�ப� அத� ஜல�. ேத�காய��
பாலி��ள எ�ெணேய வ�ஷ�. ேம�ப� எ�ெணயாகிய வ�ஷ�ைத� ேபா��வ� ���வாகிய
��திர�. ஆதலா�, ேத�கா�� பாலி��ள வ�ஷமாகிய எ�ெணைய ���வா� ேபா��வ� ��திர�
வ�ஷ� சா�ப��ட�. ம�ற� கட�க� யா�� இ��, ம� �தலிய வ���கேள. இ�வா�,
அ�ட�தி�� ப��ட�தி�� ெபௗதிக�தி�� தா��கள��� ஓஷதிய��� கட�க� உள.
தி��பா�கட�
தி��பா�கட ெல�ப� ேத�கா�. அ�த ெம�ப� ஜல�. ேத�கா�� பாைல� ப�ழி�� ���ைவ�
ேபாட அ�தமா�. வ�ஷ��டா ெர�ப� ேத�காய���ள எ�ெணைய ���வா� ேபா��வேத
வ�ஷ� சா�ப��வ ெத�பத��� ெபா�ளா�. க��ப�சா���கட ெல�ப� க���, ம��கட ெல�ப�
ேத�. 34. பா�கடலி� ப�ள�ெகா�ட�
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ஆகார� உ�ட�டேன ஜ�ரணமா�� பா�வ�ணமாக ஆகார� ைபய�� ெவ�ைம நிறமாக இ��ப�
தி��பா�கட� எ���, அதன�ய�� உ�டா� பசி - த�வ�ர ச�தியாகிய உ�ண� - வடவா �கா�கின�
எ���, இர����� ம�திய�� உ�டாகிய சீதள� வ��� ப�ள�ெகா�ட� எ��� ெசா�வ�.
தி��பா�கடலி� வ��� ப�ள�ெகா�ட� இ� தா�.

35. நாராயண�

நாராயண� எ�பத� ெபா��: அ�� த��வ�தி� அதி�டான க��தாெவ���, அ�� த��வ�தி�
ேதா�றினவ� எ���, நர வ�ேசஷண� ப�ற�ைப உைடேயா� எ���, நரன�� ேதா�றிேனா�
எ���, மாயாேகாஷ�ைத அ�ல� நட�ைப உய���� உ�� ப��ேவா� எ���, இ�ப ச�திைய
உய���� ஊ��ேவா� எ��� ெகா�ளலா�. இ��� பலேவ� வைகய��� ெகா�ளலா�. நார�
ஜல�தி�, அண� உ�ப�தியானவ�, ந மாையய��ைடய, ர ேகாஷ� - நட�� - வ�யாபார�ைத, ய -
உய��க���, ண - உ��ப��கிறவ�. ந ப�ரகி�திய��ைடய; ர ேச���ைப, ந ஆதிச�திய��ைடய,
ர இ�ப�ைத...

36. க�ட�

க�ட�ம�� வ��� ஏறிய� எ�ப�: க ஜல�, � க�ைம, ட ெவ�ைம. ஆதலா� வ�ள�கா
ெவ�ைமயாகிய ஜல�தி� ப�� ேதா��� ெச�ைம�� இைடய�� க�ைமயாகிய ந�ராவ�ேய வ���.
ஆதலா�, சீத வ���கெள�லா� வ���; அ���வ ெம�லா� ப�ரமா; உ�ண��வ ெம�லா�
��திர�. இ� ேபா� ம�ற� த��வ�கைள�� அறிய��.

37. அய�கி�வ�

அய�கி�வ ெம�பத��� ெபா��: அய� ப�ராணவா�, கி�வெம�ப� க���. ஆகேவ அய�கி�வ
ெம�ப� ப�ராணவா�ைவேய க��தாக� ெகா�ட�.

அய�கி�வ�

மாலி� 10-வ� அவதார� அய�கி�வ அவதார�, அய� எ�பத��� ெபா�� ப�ராணவா�, கி�வ�
எ�ப� க���, ஆகேவ அய�கி�வ� எ�ப� ப�ராணவா�ைவேய க��தாக� ெகா�ட�. இ�ப�ேய
ம�ற அவதார�க� எ�பவ�றி�� ெவ�ேவ� ெபா�� உ��.

38. வாமனாவதார�

காசிப� எ�ப� மன�. இவர� ப��ைளயாகிய மாபலி� ச�கரவ��தியாவ� மனதி� ம�த�. அதி�
உ�டாகிய சீத� சா�கிர�தி�� ���திய��� நிைற�� நி�ற�. உலகள�த ெப�மா� ஒ�கா�
ேம�� ஒ�கா� கீ�� அள�� ஓ� அ��� இடமி�லா தி��த�. 39. வ�கநாத�

வ�கநாத� வ���வ��ைடய ேதாைல உ���� ேபா���� ெகா�ட� யாெதன��: மன�தி�
உ�டான ம�த�தி� ேதா�றின சீதமான வ��� அக� �ற� எ��� இ��பைத, அ�ப� எ���
பரவெவா�டா�, உ�ண ச�தி வ�ள�கி� சீதபாக����� கவச� ேபா� உ�ப�க� இ�லாம�
ேம��றமாக� பரவ�ய���ப� ��திரனான வ�கநாத� எ�ப�.

40. ைபரவ� வ �ரப�திர�

வட�ேக ைபரவ� இ��பா� எ�ப� யாெதன��: நம� பாத�தி�க� உ�ணச�தி வ�ள��வ�தா�.
சிரசிேல வ �ரப�திரராவ�* இ�சாச�தி. இைத� ெத�திைசய�� வ �ரப�திர� இ��பதாக� ெசா��வ�.
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* அ�ட �க��� உ�ள� வ �ரப�திர�வன�.

41. ேவதார�ய�

ேவதாரண�ய�தி� கத� திற�க�ப�ட�� �ட�ப�ட�� யாெதன��: ேவத�ெபா�ைள மைற�த��
திற�த�� என� ெகா�க. உ�ைமைய வ�ள�கிய� திற�த�, மைற�த� ��ய�.

42. ேவத�

அ�� த��வ�தி� �ண� நா�கி� இ����டானைவேய நா�� ேவத��.

43. ேவத� ஆகம� �தலிய ��க�

ேவத� பதி ல�ண�ைத வ�ள���. ஆகம� ப� ல�ண�ைத வ�ள���. �ராண� பாச ல�ண�ைத
வ�ள���. இதிகாச� ப�திைய வ�ள���. �மி�தி க�ம�ைத வ�ள���. ேம�� ேவத� பதி ப�
பாச�ைத� ெசா���. அ�ேபா� ஆகம�� ெசா���. ேவத� எ�ப� நா�� மகாவா�கிய�தா�.
ம�றைவ அ�க உபா�கசா�க� ப�ர�தியா�க�க�. இைவக� யா�� மனமட��� �வாரமா�.

44. ேவதாகம வழிக�

ஒ�வ� ஆ�ம லாப� ெப�வத�� இர�� மா��க� உ��. ஒ� மா��க� ப���ள�; ஒ� மா��க�
ப�ய��லாத�. எ�ப� என��: ெம�ைத ஏற வழிய���ப�ேபா�. ஏறிவ��டா� ேமலிடமாகிய அரமிய�
ஒ�ேற. அ�வழி, ஆகமவழி ேசாபான �ைடய�. ேவதவழி ேசாபான� இ�லாத�. ஒ�வ� ஆகமவழி
ெச�லா� ேவத வழி ேபாக��டா�. ஏெனன�� ஜ�வ� உபாசனா �வாரமா� ஜ�வ��வ� ெக�ட
இட�தி�, இர�ட�� ஒ�றாகிய ேவதவழி எ��� அ��ைவத� நிைல���. ேவதவழியான
அ��ைவத� அ�பவ�; ஆகமவழியான �ைவத� வ�வகார�. ஒ�ெறன வ�வக��பவ�ட�தி�
அ�பவமி�ைல. உபேதச�திய�� ெசா�லா� ஒ�ெறன�படேவ���.

45. ேதவார�

ேதவார� எ�ப�: ேத� - தய�, ஆர� - ஒ���, தயா ஒ��ேக ேதவார�.

46. தி�வாச�

தி�வாசக� எ�ப�: ெம��ெபா�� நிர�ப�ய வா��ைத. ெம��ெபா�ைள� த�� வா��ைத.

47. தி�ம�திர�

இ�த மா��க உ�ைம ெத�ய ேவ��மாகி� தி�ம�திர�ைத� கவன��கி� வ�ள���.

48. தி�ம�திர�� தி�வாசக��

சா�திர�கள�� சிற�த� தி��ல� தி�ம�திர�. இஃ� ெமா�த� எ�ணாய�ர�; ேதா�திர�கள��
சிற�த� தி�வாசக�. இவ�ைற ஊ�றி� பா��க��.

49. சிவ� எ�பத� ெபா�� சிவ�

சிவ� எ�பத��� ெபா�� ச�சிதான�த�. ச�சிதான�த ெம�ப� ச��, சி��, ஆன�த�. இதி� சிகர�
ச��. வகர� சி��, மகர� ஆன�த�; சிகர� எ�லா ��ளதா� வ�ள��வ�, வகர� எ�லா�
வ�ள��வதா ��ள�, மகர� இர��னா�� நிர�ப�ய வ��ப�.
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சிவ�

சிவ� எ�பத��� ெபா�� ஸ�சிதான�த�. ஸ�சிதான�த ெம�ப� ஸ�� சி�� ஆன�த�. சி ச��, வ
சி��, � ஆன�த�. சி எ�லா� உ�ளதா� வ�ள��வ�, வ எ�லா� வ�ள��வதா��ள�, � இ�த
இர��னா�� நிர�ப�ய இ�ப�.

சிவ

சிவ எ�பத��� ெபா�� அனாதியா� மலமி�லாத ச�வ வ�லைம �ைடய�. சி எ�பத��� ெபா��
அனாதியா� மலமி�லாத�; வ எ�பத��� ெபா�� ச�வவ�லைம �ைடய�.

சிவ

சிவ எ�பத� ெபா�� அனாதியா� மலமி�லாத ச�வ வ�லப �ைடய�. சி எ�ப� அனாதியா�
மலமி�லாத�, வ எ�ப� ச�வ வ�லப �ைடய�.

சி

ேம�� சி எ�� ெம������ ெபா�� ஒ�வா�: இதிலட�கிய ப�ஜ� 5. அைவயாவன: ேதா�றி
அைசதலாகிய வ��� ஒ��, அத� �ைடெபய��சி ஒலியாகிய நாத� 2, அத� வ�ண வ�வமாகிய
வ� அ�கர�தி� சகரெம� ெய��� � 3, அதன� �ண�கைள ெவள��ப���� ஆதி அ�கரமாகிய
ப�ரணவ �ல அகர� 4, இைத� த� வ�ண� �பாவ�ேதா� ெவள�ய�� ேதா�ற� ெச�வ��� வ�ள���
அ��ப�ரணவமாகிய இகர� 5, ஆக� ��ய வ����கைள��� ஓ��வமா�� சிகரமாய���. இத�
இல�கண� வ���கி� ெப���. அ�பவ�தா லறிக.

சி

சி எ�� ெம������ ெபா��: இத� ப�ஜா�ர� 5. அைவயாவன: ப���, நாத�. சகரஒ��, அகர�,
இகர�. இைவ ��ய� சிகரமாகிய ஓ� உ�வ� இத��� ெபா�� ��த ச�மா��க கால�தி�
ெவள��ப��.

50. சிவ�ண�� ஜ�வ�ண��

சிவ�ண� 8 ஜ�வ�ண� 8

த� வய�தனாத� பராத�ன�

�ய உட�ப�னனாத� ��கேதகி

இய�ைக �ண�வ�னனாத� ெசய�ைக உண�வ�ன�

���� உண�த� சி��ண�வ�ன�

இய�பாகேவ பாச�கள�ன ���த� ப�த�

ேபர��ைடைம கா��ன�ய�

��வ�லா�ற �ைடைம நி�பவ�

வர�ப�லி�ப �ைடைம மலேதகி

51. சிவமாத�

ப�ெவ�ப� ���� மல��ள�.

ஜ�வென�ப� ��� ப�� மல��ள�.
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ஆ�மாெவ�ப� ஒ� ப�� மல��ள�.

சிவ� ���� மல� ந��கிய�.

ஆதலா� மல� ���� ந��கி� தயா வ�வமாவேத சிவமாத�.

52. ப�சா�கர�

சமய ���ம ப�சா�கர�தி� தா�ப�ய� நா��, ேம�ப� அ�ர� 5: சிவாயநம - இத��� தா�ப�ய�
நா�காவன. ��வ�, ��வ��வ�, உ�தர�, உ�தேரா�தர� ஆக 4. இதி� ��வ�தி�� அ��த�: சிவைன
நம�க��கி�ேற�. ��வ��வ�தி��� தா�ப�ய�: அனாதிய�� மலமி�லா� எ�லா�ைடய
சிவ�தி�� எ��ைடய கரண உ�ள�கைள� சம��ப��கி�ேற�. ம�ற இர����� அ��த�
அ�பவ�தா� ெத�யலா�. இ�ேபா� மத ச�மா��க�தி��� ேம�ப� அ�ரேம. அத���
��ேபாலேவ நா�� தா�ப�ய ��ள�. அதி� ��வ�தி��� தா�ப�ய�: சி எ�ப� பதி, வா எ�ப�
ச�தி, ய ெவ�ப� ஜ�வ�, ந ெவ�ப� திேராைத, ம ெவ�ப� மாமாைய; ஆதலா�, மாமாைய திேராைத
ந��கி, ஜ�வ ேபாத ம��, அ�� வ�வா�� சிவமாவ�. ��வ��வ�தி� தா�ப�ய�: சி எ�ப�
எ�லா�ைடய�, வா எ�ப� அப��நமாகிய அ��, ய ெவ�ப� ஆ�ம சி�சைப, ந ெவ�ப� சீவ�, ம
ெவ�ப� ப�; ஆதலா� ப��த�ைம ெக��, ஜ�வேபாத� ேபா�, ஆ�ம வ�ய�ைக வ�வா��
ச��வமயமா� எ�லா�ைடய�வா�� �ரணமா� நி�ற�; ஒ�வா�. அ�பவ�தி�, பரவ��� பரநாத�
பர�தி��, அபரவ��� அபரநாத� ��வ�தி�� வழ���. இ�வள�� ெசப�லமா�� கரண ��தி
வ��, அ�ர ���தைல வ���, அறிவாகி�தியா�, க�ைண�� சிவ�ேம ெபா�ெள��ப�
நி�ற�� �த��வாரமா�. ம�ற உ�தர�தி� ஏம சி�தி�� உ�தேரா�தர�தி� ேதகசி�தி��
ெசா���. இஃ� மத ச�மா��க அ��டான�. இ�ேபா� சமய�தி�� ேதகசி�தி�� ஏமசி�தி� �ள.
ேம��றி�த சமய மத�கள�� வ��� அன�தேகா�. அ�த சி�திக� யா�� அ�வ�சமய மத�கள��
க��தா ���தி தைலவ� தைலவ� �தலியவ�க� பத�ப�ரா�தி வைரய��� நி���. ஆதலா�
ேம��றி�த இர�� சி�தி�� எ�கால��� அழி�றா தி��பதாக� ெசா��வ� ��த ச�மா��க
��ேவா�தர�. ஏமசி�தி  ேதகசி�தி ஆகிய இவ�ைற ேம��றி�த ���ம ப�சா�கர�தி�
ெசா��வத��� ப�ரமாண�:- "சிவாயநம ெவன� ெச�� ெபா�னாய���"  "சிவாயநமெவன�
சி�தி�தி��பா��� அபாய ெமா�நா� மி�ைல."  ஆதலா�, ேம��றி�த அ�கர�ைத மகா�க�
����றியாக - வ�வ�வா� - ���னா�க�. இைத அக அ�பவ�க� த��வ�கைள அறி��,
அ�ச�தான� ெச�வா�க�. சாதகிக��� நாவ�னா��ன�� கரண ேமா��தா�, த��வா�ச�தான�
ெச�ய����. உலகிக� நாவ�னா��ன� த�க� மேனாரத� சி�தி���. வகர வ��ைத  �ைடயவ�க�
ேம�ப� அ�கர�தி� உ�ைமைய� ப�திக�, ேலாக�, ஓஷதி, லவண�, �தலியவ�றி� ேச���
வகர�ைத ���பா�க�. தகர வ��ைத  �ைடயவ�க� அ�ேபாலேவ அைம���ெகா�� ேதக�ைத
ந���க� ெச�வா�க�. ஆதலா� ேம��றி�த அ�கர�க� ப�பாைஷ. இதன� உ�ைம யா�� ��த
ச�மா��க சகஜசா�திய ஞானா�பவ��� வ�ள���.

1. ஏமசி�தி - ெபா� ெச��� வ�லப�.
2. தி�ம�திர� 903
3. ந�வழி 15 (ஔைவயா�)
4. வகரவ��ைத - ெபா� ெச�த�.
5. தகரவ��ைத - ேதகசி�தி ெச��ெகா�ள�.

1

2

3

4

5
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சிவாய நம

சமய�தி� சிவாயநம ெவ��� வா�கிய�தி��� தா�ப�ய� 4 வைக�ப��: ��வ�, ��வ��வ�,
உ�தர�, உ�தேரா�தர�. ��வ�: சிவைன நம�க��கி�ேற� எ�ப�. ��வ ��வ�: அனாதிய�� மல
மி�லாதைத�� எ�லா�ைடயதா�� உ�ள சிவ�தி�� எ��ைடய கரண உ�ள�கைள�
சம��ப��கிேற� எ�ப�. உ�தர� உ�தேரா�தர ெம��� ெபா���� வ�வர� இன�� ��த
ச�மா��க�தி� ெவள��ப��.

ப�சா�ர�� சி�தி��

சிவாயநம ெவ��� ம�திர����� ெபா�� ��ேபா� 4 வைக. அதி� ��வமாவ�: சி எ�ப� பதி,
வா ச�தி, ய ஜ�வ�, ந திேராைத, ம மாைய. ��வ ��வமாவ�: சி ெய�ப� எ�லா�ைடய�, வ
எ�ப� அப��னமாகிய அ��, ய ஆ�மாவாகிய சைப, ந ஜ�வ�, ம ப�, உ�தர�தி� ெபா��: பரவ���
பரநாத� பர�தி��, அபரவ��� அபரநாத� ��வ�தி�� வழ���. இ�வள�� சிவ� தியானம�ல.
த��வ அ�ச�தானேம. உ�தர�தி� ஏமசி�தி�� உ�தேரா�தர�தி� ேதகசி�தி�� ெசா��வ� மத
ச�மா��க அ��டானமா�. ப�சா�ர�தி� ஏமசி�தி�� ேதகசி�தி�� ெசா�வத��� ப�ரமாண�:
"சிவாயநம ெவன� ெச�� ெபா�னாய���" "சிவாயநம ெவன� சி�தி�தி��பா��� அபாய�
ஒ�நா�மி�ைல". ஆதலா� ப�பாைஷயா� ம��த�. ேம��றி�த ஏமசி�தி�� ேதகசி�தி��
எ�கால��� இ����ப�யாக� ெசா�வ� ��த ச�மா��க� ��ேவா�தர�.

சிவ சி�தைன

ஓ� சிவாயநம எ�� சதா சி�தி��� ெகா����த� ேவ���. இ��லக� அ��ச�தி, ெபா��ச�தி,
கி�யாச�தி, ேயாக ச�தி, ஞானச�தி மயமாக இ��பதாக� பா���� ெகா����த� ேவ���. ேயாக�
ெச�த� ேவ��வதி�ைல. அதி� அ��தி வ��டா� ம��வ� க�ட�. சதா சிவ�கல�பா��
கிட�தா�� ம��த� அ�ைம. �ட� உ�டா��. உ�ைம.

53. ப�ரணவ�

ஓ� எ��� எ��� ப�ரணவ� எ�� ெசா�ல�ப��. பைட�தள��தழி�க வ�ல தைலவ� எ�பேத
அ�த ஓ�கார�தி� ெபா��.

ப�ரணவ�

ப�ரணவ�தி� ஐ�� பாக� யாெதன��:- அகர�, உகர�, மகர�, வ���, நாத�. ப�சமி எ��� வா��
ப�ரணவ�தி�க� இ��� ேதா�றிய�. அத�� �தான� �லாதார�. அதிலி��� ேதா�றிய ம�ற
நா��� ���ைம, ைபச�தி, ம�திைம, ைவக�. இவ�றி�� இட� நாப�, இ�தய�, க�ட�, லலாட�.

54. அகர�

�லா�க� ப�ரணவமாகிய அகர ல�ண� ஒ�வா�:-

ஊ�ற� வாைம.

�ழி�த� ேஜ�ைட.

வ�சி��ப��த� ெரௗ�தி�.

ம��� ேமேலற� காள�.

அ�கி��� கீ�வர� கலவ�கரண�.



10/13/2019 உபேதசக் ��ப்�கள் - �� அ�டப்ா, ��வ�டப்ா , Vallalar, வள்ளலார ், Ramalinga Adigalar , Thiru Arutprakasa Vallalar , …

www.thiruarutpa.org/Tamil/VORG000000047B 27/63

ேம� �ைடெபய��த� பலவ�கரண�.

கீ��தாழ� பல�ப�ரமதன�.

கீ� ஊ�றி நி�ற� ச�வ�ததமன�.

வ�வ�வாத� மேனா�மன�.

இதி� வ��� நாத� �தலிய நவநிைலக��ள.

அகர�

அகரமாகிய �த� எ��� உ�ப�தி வ�வர�:-

1. வ��� - ெப�ய ெவள��ச�, ��ய ெவள��ச�.

2. நாத� - ெப�யநாத�.

3. பரவ��� - அதி� பாதி ெவள��ச�, ச�திர ெவள��ச�.

4. பரநாத� - நாத�.

5. அபரவ��� - ெவள��ச�, ந��திர ஒள�.

6. அபரநாத� - நாத�.

7. தி�கிரா�த� - அ�கியெவள��ச�, மி�ன� ஒள�.

8. அதி�கிரா�த� - ச�த�.

9. வாமச�தி

10. ேஜ�ட ச�தி.

11. ெரௗ�தி� ச�தி.

12. காள� ச�தி.

55. காய��
காய��: கா-ய-��. க ஜலத��வமாகிய ��லேதக�, ப�ரம�வ�ப�. ய வா�த��வமாகிய
��மேதக�, வ��� �வ�ப�. ஆ அ�ன�த��வமாகிய காரணேதக�, ��ர�வ�ப�. �� ���.
அதாவ�, ேம��றி�த ��� ேதக�கள�� �வ�ப �ப�பாவ �ண�கைள ஐய� தி�� மய�க
மி�றி� கட�தா�, ஜனனமரண சாகர� ந��கி நி�திய� ஆேவா�. எ�ப�ெயன��: காய�தி�
ம�திர�தி��� பாத� ���. பாத� ஒ�றி�� வ�ண� எ��. ஆக ��� பாத�தி��� வ�ண�
இ�ப�� நா��. பாத� ��ெற�பத� �றி��: ஜ�வ�க��� மல� ���. வ�ண� இ�ப�� நா��
எ�பத� �றி��: ஜ�வ�க��� மல� ���. வ�ண� இ�ப�� நா�� எ�பத� �றி��: இ� -
இர��, ஜ�வகா��ய� த��வவ�சார� ஆகிய இர�ைட��; ப�� (ப��) - ப��, ப�றினா�; நா�� -
நாலாகிய ஜ�வகா��ய�, ஈ�ரப�தி, பாச ைவரா�கிய�, ப�ரம ஞான� ஆகிய இவ�ைற அைடயலா�.
அைட��, காய��ம�திர� தி����தி �வ�பமாதலா�, இத�� அத�தமான ப�ரமா�பவ�ைத�
ெபறலா�.

ேம��, த��வ �ேரய�களான ��� ேதக�க���� த��வ� யாெதன��:- வ�ண� இ�ப��நா��.
ஆதலா�, ��லத��வ� இ�ப��நா��. பாத� ���, காய�� தி� ���தி �வ�ப�, இவ���
ஒ�றி� ஒ�ைற� ெகா��கவ�த� ஒ��:- 3,3,1 ஆகிய இவ�ைற� ேச��க ஏ� ஆகிற�. ஆதலா�,
���ம த��வ� ஏ�. இத��� ச�தி ���. அ�பவச�தி ஒ��, சம��வ� ஒ��. ஆக ஐ��.
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ஆதலா� காரணேதக த��வ� ஐ��. ேம��றி�த ��ப�தா� த��வ�கைள�� கட�தா�, அ�பவ�
வ�ள���. எ�ப�ெயன��:- ஓதயா�: ஓ ஆ�மஅறிவ��க�, த ச��வ �ணமயமா�, � அ�ள�பவ�
ெப��, யா ப�ரமமாத�. ஆதலா�, ேம��றி�த காய�தி�ய�� �வ�பா�பவ�ைத� ெப�தலா�.

56 த��வ�
த��வெம�ப�: த�+தவ� = த��வ�. த� - அ�. அ� ெவ�ப� சிவ�. �வ� - அத�த�ைம.
ஆதலா�, த��வ� எ�ப� சிவ�தி� த�ைம.
57. ��ைல
��ைல எ�ப� �ல� ப�ரகி�தி.
58. �த�

�த� எ�ப�: �-த-�. � அல��த�, த த��த�, � கல�த�, ஆதலா�, எ��� நிைற�� அ�வா��
கல�த� �த�.

�த� எ�பத� ச�தா��த�
�தெம�ப� யா�? அதன� ெசா�ப �ப �பாவ�கெள�ன? �த� எ�பத��� ச�தா��த�: �
மல��த�, ப�ரகாச�; த த��த�, கா�ய�; � ஊ�றிய�, நிைல. இத��� தா�ப�ய�: நிைல ெப�ற
கா�ய� ப�ரகாச�. �த அ�கின�� ேதா�றெம��� ெபய�. �தகா�ய அ�கின� எ��� ெபய�. �
எ�பதி� உகர உய��� த� எ�பதி� அகர உய��� எ�ண�� அ - �, உ - � ஆய�ன, ஆக ெதாைக 10.
இ�த� ப�� இட�தி�� �தகா�ய அ�கின�� ேதா�ற� உ��. க�����ள���கிற ெந��� ப�சி�
கா�ய�ப�வ� ேபாலா�. ப��� ெபா� �தான�களாவன: ம�, ஜல�, அ�கின�, கா��, ெவள�,
ப�ரகி�தி, மாைய, ��ய�, ச�திர�, ந��திர� ஆக இட� 10.
59. ெபௗதிக�

ெபௗதிக ெம�ப� லி�கமாதி உபரச� ��றி�பதி���, பாஷாணமாதி 64 பாஷாண�க���, ��காதி
ஓஷதி �ல ப�திர ப�ச�க��� ெபய�. இஃ� ஒ�வா� �தகா�ய ேதகமாதி த��வ�க��� ெபய�.
ெபௗ+த�+அக� = ெபௗத�க�. ெபௗ - �ட�, அக� - உ�, த� - அ�கின�, ஆதலா� த�ைய உ�ளட�கிய�
ெபௗத�க�. த� எ�ப� காரண உ�ண�.

ெபௗதிக�க�
ெபௗதிக�க ெள�பைவ வ �ர� �ர� �தலிய 64 சர��க�.
60. நிைன�� மைற��
நிைன�� மைற�� உ�டாவத��� காரண�: ச�திர� அ�கின�ேயா� ��, ��யபாக�தி��டா��
கா�றினா� அைச�க�ப�� ேபா�, உ�டா�� நிைன��; ��ய� அ�கின�ேயா� ��, ச�திர பாக�தி�
உ�டா�� கா�றினா� அைச�க�ப��ேபா� உ�டாகி�ற� மைற��. நிைன�� மைற�� எ�பத���
ெபா��: நிைன�ெப�ப� யா�? ஜனன�, மன அைச�, ஒ�ைற நிைன�த�, சகலகால�, ேம�ப�
த��வ� ேவெறா�றி� ப�ற�, த��வ�தி� அைசவாகிய ஆவ� ேமேல�த�, ேம�ப� ஆவ� ஏறின
இட�தி� நி�லா� அ�கிரமி�த�. மைற�ெப�ப� யா�? மரண�, ��க�, மன� ஒ�ைற�ப�றி
உடேன மைறத�, ேகவலகால�, ேம�ப� த��வ�தி� ��ைம கீ��ெச��த�, ப�ர�ைஞ
இ�லாதி��த�, ேம�ப� ஆவ� அ�கிரமி�த�, மன� ஆபாச�ப��� �ன�யமாத�. ேம��றி�த
நிைன�� மைற� ப�� நிரதிசயான�தமா� அ��வ�வாவேத ��த ச�மா��க சாதன�.
நிைன�� மைற��
இ�த ஜ�வ� அ�கின�ய�� ��யபாக�தி ��டா�� கா�றினா� அைச�க�ப��ேபா� நிைன���,
அ�கின�ய�� ச�திரபாக�தி� உ�டா�� கா�றினா� அைச�க�ப�� ேபா� மைற��� உ�டாகி�றன.
இ�தா� நிைன�� மைற�� உ�டாவத��� காரண�.
நிைன�� மைற��
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நிைன�� மைற�� எ�பத��� ெபா��: நிைன�ெப�ப� ஜனன�, மன� நிைன�த�, சகல�,
த��வ�தி� ஆவ� அதி�கிரமி�கிற�. மைற�ெப�பத��� ெபா��: மரண�, ேகவல�, ��க�,
த��வ�தி� ��பா� கீ��ெச��த�, ப�ர�ைஞ ய��லாதி��த�, அதன� உ�ண� அதி�கிரமி�கிற�,
மன� ஆபாச�ப��� கீ��ெச��த�. ஆதலா�, நிைன�� மைற�� அ��, நிரதிசயான�தமா�
அ��வ�வமாவேத ��தச�மா��க சாதன� இ� ஒ�வா�.

61. வ���� ெவ���
வ���� ெவ��� எ�பத��� ெபா��: வ���ெப�ப� யா�? ஒ�ைற ேவ��� ப�த�ப��, �ரண
ல�ிய�ைத வ���, அதிசயமாக� பா��� நி�ற�. இ�த வ���பா� தா�� ெக��, இதர வ����
ெக��, சாதன�� தைட�ப��வ���. எ�வைகய��� வ���ெப�ப� �டா�. ெவ��ெப�ப� யா�?
ேவ�டாைம, �ேவஷ�, இதர வ��ைவ� ப�றாதி��த�. இ�த ெவ��பா� இதரவ��வ�ட�தி�
�ேவஷ� ேதா�றி ஜ�ேவாபகார�ைத� தைட ெச���. ஆைகயா� ெவ���� �டா�. ேம��றி�த
இர�� ம��, ச��வமயமா� நி�ற�ேவ���.
வ���� ெவ���
வ���� ெவ��� எ�பத��� ெபா��: வ���ெப�ப� ேவ��த�, ப�த�. ��ணபாவைனைய வ���
அதிசயமாக� பா��� வ����தலா� ��ணபாவைன தைட�ப��� தா� ெக�வ�. ஆதலா�
வ���ெப�ப� எ�வள�� �டா�. ெவ��ெப�ப� ேவ�டாைம, �ேவஷ�, எதி�க�ட வ��ைவ�
ப�றாதி��த�. இதரவ��ைவ� ெக�தெல�� நிைன�பதா� ெவ��ெப�ப�� �டா�. வ����
ெவ��� அ�� அ��வ�வாவேத ��த ச�மா��க�.
62. ச�க�ப�
ச�க�ப�தி� ெபா��� வ���� யாெதன��:- வ��வாவ� ஐ��: நி�வ�க�ப�, சவ�க�ப�, ச�க�ப�,
வ�க�ப�, க�ப�. இவ��� நி�வ�க�பமாவ� கட�ளறி�. ேம�ப� அறிவ�� வ�யாபகேம சவ�க�ப�.
ச�க�ப ெம�ப� கரண� யாெதா�றி�� ப�றாம� ��தமாய���த கால�தி� ேதா�றிய அைசேவ
ச�க�ப�; ஒ�றி�� ப�றா� அைச�த ேமலைசெவ��� �ைடெபய��சிேய ச�க�ப�. நா�
ந�டமைடேயா� எ�� உ�ள��திய ப�ர�ைஞேய ச�க�ப�. வ�க�ப ெம�ப� ப�ரம சதாசிவ கால
அளைவ� �றி�கிற�. இதி� பலவாக வ���த அ�ச�தான�க� க�ப�. உ�ள��த�, அைத�
சி�தி�த� சி�தி�தைல வ�சா��த� இ����ேம ச�க�ப வ�க�ப க�ப�.

ேம��றி�த ச�க�ப மயமா ய���தா� சிவா�பவ� ெபறலா�. "ச�தத�� ேவதெமாழி யாெதா��
ப�றி ன�தா� வ������"* எ�றப�.

* தா�மானவ� பாட�, க�ணா�கர� கட��, 7.

ச�க�ப�

ச�க�ப ெம�ப� 5 வைக. அதாவ� நி�வ�க�ப� 1, சவ�க�ப� 2, ச�க�ப� 3, வ�க�ப� 4, க�ப� 5.
நி�வ�க�பெம�ப� கட�ளறி�. சவ�க�பெம�ப� அதின� வ�யாபக�. ச�க�பெம�ப� யாெதா�றி��
ப�றாம� ��தமாய���த கால�தி� ேதா�றிய அைசவாகிய நிைன�ேப, �� அைசவ��றி அைச�த
அைசவாகிய ேமலைச ெவ��� �ைடெபய��சிேய, எ�கால��� மரணமைடய மா�ேடாெம�கிற
ப�ர�ைஞேய. வ�க�ப� எ�ப� ப�ரம சதாசிவ கால அளைவ� �றி�த�. க�ப� எ�ப� ேம�
�றி�தைவக��� அ�ச�தான�க�. ச�க�ப வ�க�ப க�பெம�பைவ 3 வைக. உ� அ��த� ஆ�ம
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தி���, அைத� சி�தி�த� ஜ�வ தி���, அைத வ�சா��த� மனதி���. இ�த ���ேம ச�க�ப
வ�க�ப க�ப�. ஆதலா�, மன�தி� யாெதா��� இ�லாம� ��த மனமாக, நா�
ந�டமைடயமா�ேடா ெம�� உ�ள��தி நி�சய��தேல ச�க�ப�.

ப��
மன�தி� ��பா� 4 வைக: அதாவ� ஜ�வ�ப��, ப��� ப��, கள�திர�ப��, ேதக�ப��.
ேதக�ப�றாகிய அக�ப��� ேபாய���த� ச�க�ப�.
ச�க�ப�

ச�க�பமாவ�: ச� - ���; க�ப� - காலேபத�; கால ���.

63. த�ைனயறித�

த�ைன�� தன� காதாரமான தைலவைன�� �ட�தைன�� ெத��� ெகா��த� ேவ���.

64. �ட�த ப�ரம ஐ�கிய�

ேகவல ேவதா�த�தி� �ட�த ப�ரம ஐ�கிய�தி� ெபா��. ஜ�வைசத�ய�, ஈ�ரைசத�ய�,
ப�ரமைசத�ய�, �ட�தைசத�ய�, ச�வசா�ி. இவ�றி��� ப�ரதிநாம� ேமகாகாச�, ஜலாகாச�,
கடாகாச�, த��வாகாச�, மஹாகாச� ஆக ஐ��. த�பல���சி �த� ம�ஷ�கள�� �ட� ப�ய�த�
பரத�திர�க�, ஜ�வைசத�ய�. �ரா�ர� அறி�ைடய ஜ�வ�க� �த�திர�க�, இவ�க� ஈ�ரைசத�ய�.
கா�ய� �ப� �தலியவ�ேறா� ��ய ��தேதகி ப�ரமைசத�ய�. காரணகா�ய� �பா�ப�
�தலியவ��டன��ற ப�ரணவேதகி �ட�தைசத�ய�. காரண� அ�ப� �தலியவாக நி�ற
ஞானேதகி ச�வசா�ிெயன� ெகா�க.

ைசத�ன�ய�
ஜ�வ ைசத�ன�ய� - ேமகாகாச�

ஈ�ர ைசத�ன�ய� - ஐலாகாச�

ப�ரம ைசத�ன�ய� - கடாகாச�

�ட�த ைசத�ன�ய� - த��வாகாச�

ச�வசா�ி - மகாகாச�

ஜ�வ ைசத�ன�ய� - த�பல���சி �த� மன�த�� �ட� ப�ய�த�, பரத�திர�க�

ஈ�ர ைசத�ன�ய� - அ�ர� ரா�ச� உயரறி�ைடய ஜ�வ�க�, �த�திர�க�

ப�ரம ைசத�ன�ய� கா�ய �ப�ேதா� ��ய ��தேதகி

�ட�த ைசத�ன�ய� - கா�ய காரண அ�ப�ேதா� ��ய ப�ரணவேதகி

ச�வசா�ி - காரண அ�ப�ேதா� ��ய ஞானேதகி

65. கட�� ஏக� அேனக�
கட�� ஏக� அேனக� எ�பத��� ெபா��: சமய�தி� சிவ� ஏக�, ப�ரமாதிக ளேனக�; மத�தி�
ப�ரம� ஏக�, ஜ�வ�க� அேனக�; சாதாரண�தி� கட�� ஏக�, ப��க� அேனக�; ��த ச�மா��க�தி�
தன��கட�� ஏக�, அ�வ�ளா� ��தமாதி ஞான ேதக� ேவறாக� ெப�ற ஞான�க� அேனக� என�
ெகா�க.
கட�� ஏக� அேனக�
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கட�� ஏக� அேனக� எ�பத��� தா�ப�ய�: சமய�தி� சிவ� ஏக�, ப�ரமாதிக ளேனக�.
சமயாத�த�தி� ெசா�லிய ப�ரம� �த� ��த� ப�ரம� வைரய��� ஏக�, அைத� ெப�றவ�களேனக�.
சாதாரண பாக�தி� கட�� ஏக�, ஜ�வ�க� அேனக�. ச�த ச�மா��க�தி� கட�� ஏக�.
கட�ள�ளா� ��தமாதி ��� ேதக�கைள� ெப�ற ஞான�களேனக�.

66. கட�� ஒ��� இர��� ஆத�
கட�� ஒ�றல இர�டல ஒ��மிர��மானா� எ�பத��� தா�ப�ய�: ஒ�றல - கட�ளானவ�
ஒ�றாகிய ஞானேதகி�� அ�ல. இர�டல - ��த� ப�ரணவேதகி�� அ�ல. ஒ��மிர��மானா� -
கட�ளானவ� த�ன�ைள� ெப�ற ��த ஞான��� ஞானேதக�ைத�� ��த� ப�ரணவேதக�ைத��
ெகா��க �த� க�வ�யாக இ��கி�றா�. இைத அ�பவ�தா� ���க�தி� உண�க.
67. �வைக உய��க�

சகல�, ப�ரளயாகல�, வ��ஞானகல� ஆக 3. சகல� இய�ைகயாகிய ஆணவ�, இய�ைகய��
ெசய�ைகயாகிய மாைய. ெசய�ைகயாகிய காமிய� அ�ல� க�ம� இ���� ��ளவ�. ப�ரளயாகல
இய�ைகயாகிய ஆணவ�, இய�ைகய�� ெசய�ைகயாகிய மாைய இ�வ�ர�� ��ளவ�.
வ��ஞானகல� இய�ைகயாகிய ஆணவ� மா�திர� உ�ளவ�. சகல� ஜ�வ�க�. ப�ரளயாகல� க�ப
ேதகிக�. வ��ஞானகல� காலாத�த�க�. ��த� 9, அ��த� 9, ஆக 18.

68. ���ண�
தானாக நி�ற� ச��வ�ண�, ராக� �ேவஷ ச�ப�த�ைடய� ராஜச�, ேசா�பலாதி ஜ�வ இ�ைச�
கிடனாவ� தாமச�. ஆ�மாவ�� ெசய�ைக ராேஜாதம�க�, இய�ைக ச��வ�. ஜனன மரண ஏ�
ெசய�ைகயா��டா�; இய�ைகயா� சிவா�பவ� ெபறலா�. இைத வ���கி�, ஒ�ெவா���
����றா��, அன�த�மா�.
ச��வ� ராஜச� தாமச�
தானாக நி�ற� ச��வ�. இராக� �ேவஷாதிகேளா� ��ய� இராஜச�. ஜ�வஹ’�ைச ெச�த�,
ேசா�ப�, நி�திைர �தலியன தாமச�. ஆைகயா லிய�ைகயாகிய ச��வ�ேதா� ���
ெசய�ைகயாகிய ராஜச தாமச�ைத� சி�க� சி�க ந��க ேவ��யதி� சதா ஞாபக� ெச�யேவ��ய�.
�ணவைக
ச��வ�, ராஜஸ�, தாமச� எ�� �ண�க� 3. ஒ�ெவா�றி�� 3 ேச��� 9 ஆய�ன. இ�த 9-� ��த�
அ��த� எ��� ேபத�தா� 18 ஆய�ன.
69. ��றாைச

��த ச�மா��க ல�ிய அ�பவ வ���ப �ைடயவ�க��� நனவ��� ம�ணாைச, கனவ���
ெப�ணாைச, ���திய��� ெபா�னாைச �தலிய ���� �டாவா�.

70. ��� அவ�ைத
அவ�ைத ���: ஜா�கிர�, ெசா�பன�, ���தி. இவ�றி� உ�ள� ப��த உ�ண�ேதா� �� லலாட
�தான�தி� நி�ப� ஜா�கிர�; ெசா�பனமாவ� உ�ள� வாத நா�ேயா� ��� க�ட �தான�தி�
இ��ப�; ���தியாவ� உ�ள� சிேல��ம நா�ேயா� �� மா�� �தான�தி� நி�ப�.
71. �வைக ஞான�

ஞானெம�ப� ��� வைக�ப��. அைவ உபாயஞான�, உ�ைமஞான�, அ�பவஞான�. இவ�றி�
தா�ப�ய�: ந��திர�ப�ரகாச� ேபா� ேதா�றிய ஜ�வஅறிேவ உபாயஞான�; ச�திர�ப�ரகாச� ேபா�
ேதா�றி அறி�� ஆ�மஅறிேவ உ�ைமஞான�; எ�லா வ���கைள�� ெத��� அ�பவ��க�
ெச�கி�ற ��ய� ப�ரகாச� ேபா�ற கட�ளறிேவ அ�பவஞான�. ஒ� வ��ைவ அத�
நாம�பமி�றி� கா�ப� இ�தி�ய�கா�சி, இ�தி�யஅறி�; �டமாக அறித� கரண�கா�சி, கரணஅறி�;
இ�னெத�� ெத�த� ஜ�வ�கா�சி, ஜ�வஅறி�; எைத�� தானாக அறித� ஆ�ம�கா�சி, ஆ�மஅறி�;
இத��� ேதா��மறி� 1, ேதா��மறி� 1, ேதா��வ���மறி� 1, பதியறி� 1. ஆதலா�, ஒ�
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வ��வ�ன�ட�தி� ப��த� அவா; அைத அ�பவ��க ேவ��ெமன எ��த� ஆைச; அத� மயமாத�
காம�; அைத� த�வச�ப��த எ�வ� ேமாக�; எ�த வ��வ�ட�தி�� ேமாகமாதிக ள��றி
அவாமயமா� நி�ற� ேவ���.

அவாமா�திர�
இ�தி�ய�கா�சி எ�ப� ஒ� வ��வ�� நாம�பமி�றி� கா�த�; கரண�கா�சி எ�ப� அ�த
வ��ைவ� ப�ற�; அைத அ�பவ��கேவ�� ெம�கிற சி�தவ���தி உ�டாகிற� ஆைச எ���
காம�; அைத� த� வச�ப��த எ�வ� ேமாக�. ஆதலா� எ�த வ��வ�ன�ட�தி�� ேமாக� காம�
�தலியைவ ய��றி அவா மா�திரமா ய���த� ேவ���. ச�மா��க�தி� அவா�� ஏகேதச�தி��
�டா�.
ஞான வைக
உபாய ஞான� - ஜ�வஅறி�, ந��திர� ப�ரகாச�.

உ�ைம ஞான� - ஆ�மஅறி�, ச�திர� ப�ரகாச�.

அ�பவ ஞான� - கட�ளறி�, ��ய� ப�ரகாச�.

உபாய ஞான ெம�ப� ந��திர� ப�ரகாச�ேபா� ேதா�றிய ஜ�வஅறி�. உ�ைம ஞான ெம�ப�
ச�திர� ப�ரகாச� ேபா� ேதா�றிய ஆ�மஅறி�. அ�பவ ஞான ெம�ப� எ�லா வ���கைள��
ெத��� அ�பவ��க� ெச�கி�ற ��ய� ப�ரகாச� ேபா�ற கட��அறி�. ஆைகயா� கட�ைள
ஆ�மஅறிைவ� ெகா�� அறியேவ���.

72. பர அபர ஞான�க�

ஞான� பரஞான� அபரஞானெமன இர��. பரஞான ெம�ப� ��, சா�திரஞான� அ�ல�
வ�சாரஞான�, வாசா கய��க�ய�, சாதன�, வா�சியா��த�. அபரஞானெம�ப� ப��, அ�பவ ஞான�,
சா�திய�, ல�ியா��த�. ேம�� பர� ��, அபர� ப�� சா�திர� ��, அ�பவ� ப��; சாதன�
��, சா�திய� ப��. ஆதி - �த�, அ�த� - கைட, அநாதி - ஆதி அ�த மி�லாத�.

73. �வ�ட� (த�ைம ��ன�ைல பட��ைக)
தமிழி� த�ைம ��ன�ைல, பட��ைக எ�பைவ யாைவ? அவ�றி� க��� யா�? த�ைம,
ப���ெசா�, சா��மயமா� இ��தைல�ப�றி - தன�� ேம� ஒ�றிைன� சா��தி��பதனா� - ப���
ெசா� ஆகிற�. ��ன�ைல எ�ப� ��-நிைல, �� இட� �றின�. ஆனா� ��றா� இட�தி���
பட��ைக எ�ப� எ�ெனன��: பட� - பட��ப�யான, ைக - இட�, நிைல - அக�ட இட�. ைக எ�ப�
��கிய இட�. ஆதலா� ேபதாேபத� �றி��� நிமி�த� இர�டா� இட���� ��ன�ைல எ���,
��றா� இட�தி��� பட��ைக எ��� ெபய�க� வ�தன என அறிய��.
74. ப�ச மகா பாதக�க�

க�, காம�, ெகாைல, கள�, ெபா� - இ�ைவ��� ெகா�ய ��க�ைத உ��ப���. இ�ைவ�தி��
ெகாைல வ�ேசஷ பாவ�. என���, க���டவ���� காம� உ�டாகாமலி��கா�, ெகாைல
ெச�ய� �ண�� வாராமலிரா�, கள� ெச�யாமலிரா�, ெபா� ேபச அ�சா�. ஆைகயா�, இ�த
ஐ�ைத�� ஒழி�க ேவ��ய� அவசிய�. இதி� ஒ�ைற அைட�தவ னானா�� அவைன ம�றைவ
ெதாடராம லிரா.

75. பர அபர வா��க�

வா�� நா�� எ�ப� யாெதன��:

அபரவா��, பரவா��, ��யவா��, அ�பவ வா��.

இவ�றி� அபர� ��லவா��
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பர� அச��வா��

��ய� அறிவ�� வ�ள��வ�

அ�பவ� யா�மா� வ�ள�கி� ேதா��வ�.

76. ப�ப�லிக வ�க�க* நியாய�க�

ஆ�ம லாப� அைடவத�� நியாய� இர��. எ�ெனன��: ப�ப�லிகா நியாய�; வ�க�க நியாய�.
இவ��� சிற�த� வ�க�க�, பலவைக இ�ைசயா� ேபாக� தைட�ப��� ேபாவ� ப�ப�லிகா மா��க�.

* ப�ப�லிக� - எ���, வ�க�க� - பறைவ, அ�ன�

77. சி�தா�த ேவதா�த�

சி�ய� ஆசா�யைன� ேத�� ப���பதான ம��கட* நியாய� ேபா� கா�ட�ப�ட ேகா�க�ட
��யாகிய� சி�தா�த�. இ�வழி நி�� ஜ�வேபாத� ெக�டவ�ட�தி�, ஆசா�யேன சி�யைன� ப�றி
இ��பதான மா��சால* நியாய�ேபா� ஊ�ட�ப�ட ேகா� ெகா�ட ��யாகிய� ேவதா�தமாகிய
அ�ைவத�.

* ம��கட� - �ர��, மா��சால� - �ைன.

78. ஜ�வ���த�� ஞானசி�த��

ஜ�வ���த� மேனாசாஷ’. ஞானசி�த� ேராம���� ேராம� சா�ி. இவ� ெதாழி� எ��� ���த�,
யா�மா� நி�றேல.

79. ��ஷ�

ஜ�வ���� ��ஷ� என� ெபய� வ�வாேன�? வ��தியாத��வ�தி� ��ஷ� எ�ப� வ�ஷய�தி�
அ��தி ய����� எ��� �ண�கைள� �றி�ப��கி�றப�யா�, த���ஷ�, ம�திய��ஷ�, ��ஷ�
எ�� வழ�கிய�. ேம�� சிவ� எ�ப� ஒ�ேற.

80. ��யகைல

சாதாரண ஜ�வ�க� ச�திரகைலய�� இற�ப�� ப�ற�ப�� இய�ைக. ப��வ�க� ��யகைலய��
ப�ற�ப�� இற�ப�� இய�ைக. ��யகைல அ�பவ� கிைட�ப� க�ட�. தின� ��ய கைலய��
ெச���ப� மனைத அ�த� க�கள�� ெச��த�ேவ���.

��யகைல
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ஆலமர�த�ய�� ��யைன வண�கேவ��ய� எ�ப� எ�ெனன��: ��யகைலய�� தியான�
�தலிய ெசய�க� எ�லா� ெச�ய ேவ��ய� ப�றி� ெசா�ன�.

81. தியான�

தியான� ெச�யேவ��மானா�, ஏதாவ� ஓ� உ�வ�ைத� தியான��கேவ���. நி�களமா
ய���க�படா�. உ�வமாக இ��க ேவ���. அ�வமாக� தியான��க�படா�. ப��, உ�வ� கைர��
அ�வமா��. �ைவதமாக இ��தா�, அ��ைவத� தாேன ஆ��. எ�ப� என��, பா���� தா�
ெக�வ� அ�ைவத�. பா��க�ப�� ெபா��� ெக�வ� அத�த�. ச�திய�.

82. த�€�

த�€� எ�ப� யாெதன��: த� - மல�, €� - ஒழி�, த�€� - மல ஒழி�.

83. நி�திய� �ற�

நி�திய� �றெவ�ப�: அற� ெபா�� இ�ப� வ �� - இ�த நா�ைக�� நி�திய� 4 கால�கள���
ெச�� அ�பவ���� ப�ற�� இ��பேத நி�திய�ைத அைடவத�� ஏ�வாக இ��கி�ற�.

84. உட�ப�� அ�ைம

இ�த உட�ைப அல�ிய� ப�ணாம� ெபா�ைன�ேபா� பா��க ேவ���.

85. ஆ�டவ� ேசாதைன

ஆ�டவ� ேசாதி�கி�றா� எ�ப� ப�ண�, ���, பய�, பசி �தலியவ�றா� வ��த� ெச�வ��பத�ல.
மரணமைடய� ெச�வ��ப� தா� ேசாைன.

86. ஞான சி���

இற�தவ�க� உய��ெப�� வ��ேபா� அ� ஞானசி��� ஆதலா�, ஞான�ேதா� வ�வா�களா
��ன���த அறிேவா�தா� வ�வா�களா எ�றா�? இ�த மான�டேதக� ஆ�டவர� சி��� அ��,
மாயா சி���. ��ன���த ஞான அ�ஞான�ேதா�தா� வ�வா�க�. ஆனா� கி�சி�� ஞான
வ�ேசஷ� உ�டாய�����. ஆதலா�, ம�ள த�சன வ�ேசஷ�தா� ம�த� ந��கி ஞான� வ�ள���.

87. ஆணவ மல நிவ��தி

ம��ய வ�லப�தா� தன�கி��கிற அ��த�கைள நிவ��தி ெச��ெகா�ள� ��மா ெவ�றா�:
இ� ந�ல� இ� ெக�ட� எ�� ப��தறி�� ஞான�தா� வ�ஷய வாசைனய�� கரண�கைள� ெச�ல
ெவா�டாம� த��க���ேம ஒழிய, நிவ��தி�க� �டா�. அ� ஆ�டவர�ளா� ��தேதக�
ெப�றவ�களா�தா� ����. அ� அ�ெளாள� கிைட�தா� அ�த�ணேம ��த�கரணமா� நி���.
அ��த� வ�வத��� காரண� யாெதன�� ெச�ப�� கள��� இய�ைக. அ�ேபா� ஆ�மாவ���
ஆணவ� இய�ைக. ெச�ப�ேல கள��� இய�ைகயா ��ளைத� ப�சனேவதிய�னா� நிவ��தி��
ஏமமா��வ� ேபா�, மாயாகா�யமான இ�த� ேதக�தி�க� உ�ள ஆ�ம இய�ைகயாகிய
ஆணவமல� ஆ�டவர�ள�னா� ந��க�ெப��� ��த உட�பா�கி� ெகா�ளலா�. ஆ�டவ� அ��
அைடவத��, நா� இைடவ�டா� ந��ய�சிய��க� பழ�த� ேவ���.

"ஓடா� மாையந� ஊடா� ந�ெனறி

வ �டா ெதன� ெசா�ன�� வா��

வாடா தி�ெவ�ற�� வா��*
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* தி�அ��பா 4449

88. அ���வ�

கட�ைள� காண உ�ைமயா� வ���ப�னா�, அ�த க� � மா�மா? ஆகார�தி� இ�ைச ெச��மா?

89. அக�கார ஒழி�

த�ைன� கா�டா� ஒழி�க ேவ���.

90. இகபர காம�க�

இகபர காம�கைள வ���பாமலி��த� ேவ���.
91. அேபத�

த�கைள� பா��கேவ�� மானா�, எ�ைன� பா��க�, எ�ைன� பா��கேவ�� மானா� த�கைள�
பா��க�, த�கைள� பா��தா�, எ�ைன� பா��ப��க�, எ�ைன� பா��தா�, த�கைள� பா��ப��க�.

92. கவைல

கவைல �டா�. உ��� �ற�� ஓ� �ைணயாக வ�ள� இ��பதா�, வா�ட மைடவத���
காரணேம இ�ைல.

93. கைல அறி�� அ�� அறி��

ப�� ஆ��ைம ஒ� வ��� பார�. நா�� வ��� �ைம ஒ� ��வ��� பார�. ��வ��
ஆய�ர�ெகா�ட ��கைள ஒ� ெஜ�ம�தி� ஒ�வ� அதித�வ�ர ஜ�வ�ய�சியா� ப��க� சிறிய
உபாசைன� சகாய�தா� ����. அ�ப��ப�டவ� ஆய�ர� ெஜ�ம� எ���� ப���� கைலஅறிைவ,
ஒ�வ� அ����ன�டமாக� ��த சிவ ேநா�க�தா� அறிய� ெதாட�கினா�, ஒ� கண�தி� ப����
ெகா�ளலா�. இ� ச�திய�.

94. ஷடா�த சமரச ��த ச�மா��க�

சமரச ேவத ச�மா��க ச�க� எ�பத��� ெபா��: எ�லா� சமய�க���� ெபா�வாகிய அறி���
��பான நா�காவ� மா��க�ைத அ����கி�ற ��டெம�� ெகா�க. ேம�ப� மா��க�
நா�காவன: தாச மா��க�, ச���திர மா��க�, சக மா��க�, ச�மா��க� என நா��.

ஷடா�த சமரச ��த சிவ ச�மா��க� எ�பதி� ஷடா�த� எ�ப� யா�? ேவதா�த�, சி�தா�த�,
ேபாதா�த�, நாதா�த�, ேயாகா�த�, கலா�த� ஆக ஆ�. ேம�ப� அ�த�கள�� அ�பவ� கால�
இட� �தலிய ேவ�பா�களா� ஏறி� �ைற��. ஆதலா�, ஷடா�த�� வ�யாபகமி�லாம� ேவதா�த
சி�தா�த�தி� நா�க�த�� வ�யா�ப�யமா ய���கி�றன. ேம�ப� அ�த� நா�கி� ஐ�கிய வ�வர�:
ேவதா�த�தி� ேபாதா�த ேயாகா�த��, சி�தா�த�தி� நாதா�த கலா�த�� அட�கிய���கி�றன.
இ�த ஐ�கிய� ப�றி ேவதா�த சி�தா�தேம இ�ேபா� அ�பவ�தி� ��த ேவதா�த ��த சி�தா�தமா�
வழ��கி�றன.

இவ�றி�� அத�த� ஆகிய ��த ேவதா�த சி�தா�த அ�தா�தமாகிய சமரச��த ச�மா��கேம நி�திய
மா��க�. ேம��றி�த மா��க�தி��� சமய மத�களாகிய ச�மா��க�க� அந�நியமா� வ�ள���;
அ�நியம�ல. ேம�ப� சமயமத மா��க�க� எைவ என��, சமய ச�மா��க� மதச�மா��க� என
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இர��. இவ��� அட�கிய ச�மா��க� அன�த�. அதி� சமய ச�மா��க�தி� வைக ஆ�, ெதாைக
��ப�தா�, வ��� அ�ேகா�. இ�ேபா� மத�தி�� வைக ெதாைக வ��� உ�ளன. ேம��றி�த சமய
மத ச�மா��க�கள�� வகரவ��ைத தகரவ��ைத�ள. அைவ அ�வ� சமயமத ச�மா��க�கள��
தைலைமயாகிய க��தா ���தி ஈ�ர� ப�ரம� சிவ� �தலிய த��வ�கள�� கால� ப�ரமான ப�ய�த
மி����; அத��ேமலிரா.

ேம�ப� சமயமத ச�மா��க�கள�� ஷடா�த சமரச �ளேதாெவன��: உள�. யாெதன��: ேவதா�த
சி�தா�த சமரச�, ேயாகா�த கலா�த சமரச�, ேபாதா�த நாதா�த சமரச�. இத�� அத�த� ஷடா�த
சமரச�. இத�� அத�த� ச�மா��க சமரச�. இத�� அத�த� ��த சமரச�. ஆதலா�, ��த சமரச�தி�
ச�மா��க�ைத� ேச��க ��த சமரச ச�மா��கமா�. இ� ��ேவா�தர நியாய�ப�,
கைடதைல���டாக� சமரச ��த ச�மா��கெமன ம�வ�ய�.

இத� தா�ப�ய� யாெதன��: சமரச� எ�பத��� ெபா�� - எ�லா அ�த�கள�ன� அ�த�� தன���
��வமா�கி� தா� உ�தர�தி ன��� ம�வ�ய� சமரச�. இத�� அ�பவ� ����ய �தான�. ��த
சமரச ெம�பத�� நியாய�: வ��� பரவ��� இர�ைட�� ம��க� ��தவ��� வ�த� ேபா��, சிவ�
பரசிவ� இர�ைட�� ம��த� ��தசிவ� ேபா��. ச�மா��க� சிவச�மா��க� இர�ைட��
ம��த� ��த ச�மா��க�. ��வ�தி� நி�ற சமயமத ச�மா��க�கைள ம��ப� ��த ச�மா��க�.
இத� ெபா��� ஷடா�த சமரச ��த ச�மா��க ெம�ேற ம�வ�ய�. ஒ�வா�, ஷடா�த�கள��
ெபா�வாகிய ஷடா�த ச�மா��க� ஒ��. இத� ��வ�தி� சமரச ச�மா��க� ஒ��, இத�
உ�தர�தி� ��த ச�மா��க� ஒ��; ஆதலா� ஷடா�த சமரச�. ஆ�மா��� அ�� எ�ப�
அந�நியேமா, அ�ேபா� ��த ச�மா��க�தி��� ��வ�தி� ெசா�ன ச�மா��க�க� யா��
அந�நிய�.

ச�மா��க� எ�பதி� வைக ெதாைக வ��� அன�த�. இத� தா�ப�ய� யாெதன��: சமய
ச�மா��க�தி� ெபா�� �ண�தின� ல�ிய�ைத அ�ச�தான� ெச�வ�. �ணெம�ப� யா�?
ச��வ�ண�. இய�ைக உ�ைம ஏகேதசமான ச��வ �ண�தி� ச�ப�த�ைடய மா��கேம சமய
ச�மா��க�. ச��வ ச�ப�த�ைடய மா��க� யாெதன��: ச�ேபாத�, ச�க�ம�, ச�ச�க�, ச�கால�,
ச�வ�சார�, ச�பா�திர�, ச�சன�, ச�ெச�ைக �தலியன�� ச��வ ச�ப�த� உைடயன.
இதன�ய�பாவன: ெகா�லாைம, ெபா�ைம, சா�த�, அட�க�, இ�தி�யநி�கிரக�, ஆ�ம இய�ைக�
�ணமாகிய ஜ�வகா��ய�. இ� ச��வ �ண�தி� வா�சியா��த�. இ�வ�ண� வா�சியா�பவ�
ெப��� ெசா�பா�பவமாகிய சாதனேம சமய ச�மா��க�.

சமயாத�த மாவ� மத�. மத ச�மா��க�தி� ெபா�� நி���ண ல�ிய� ெச�வ�. நி���ணமாவ�
��வ�ண மாகிய ச��வ�தி� வா�சியா�பவ� ெப�� ல�சியா�பவ� ெப�த�. யாெதன��: ேசாக�,
சிேவாக�, த�வமசி, சிவ��வமசி எ��� வா�கிய�தி� ��கியா�பவ�. அ�பவ� எ�ப� யா�?....
ச��வ�ண நி���ண ல�சிய�தி�� மா��க� நா��: எைவ என�� ச��வ �ண�தி� �த�
வ�ைள� த�ன�ைமயாக� பலைர�� பாவ��த�, இர�டாவ� ��திரனாக� பாவ��த�,
��றாவ� சிேநகிதைன� ேபால� பாவ��த�, நா�காவ� த�ைன�ேபால� பாவ��த�. இ� ஜ�வ
நியாய�. இ�வாேற தா� கட���� அ�ைமயாத�, ��திரனாத�, சிேநகனாத�, கட�ேளதானாத�.
இ� ச��வ�ண ல�சியா��த மாகிய மத ச�மா��க ���.

ச��வ�ண வ�ைள� எ�பத��� ெபா�� ச��வ�ண�தி� ��கிய ல�சியமாகிய எ�லா� வ�ல
ச�வ சி�திேயா� ஞானசி�திைய� ெப�த�. ெந�ைல வ�ைத�தா� எ�பத� ெபா�� உ�த�
ெதாட�கி� கி�க�தி� ேச��� அ�பவ��கிற ப�ய�த� அட�கிய���ப�ேபா� ச�மா��க� எ�ப�
சாதாரண� �த� அசாதாரண� ஈறாக அட�கிய ெபா�ெளன� ெகா�க. �ண நி���ண வா�சிய
ல�சியா��தமாகிய சமய மத�தி� அ�பவ ம�லாத� ��த ச�மா��க�. இ� மா��க�தி��
ேம��றி�த மா��க�க� அ�லாதனேவ ய�றி இ�லாதன வ�ல.
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��த ச�மா��க�தா� யாெதன��: ��த� எ�ப� ஒ��ம�லாத�. ��த� எ�ப� ச�மா��க
ெம��� ெசா����� ��வ� வ�ததா�, ேம��றி�த சமய மதா�பவ�கைள� கட�த�. ச�மா��க�
எ��� ெபா��� அ��த� நா�� வைக: அஃ� ��வாதி உ�தேரா�தர ப�ய�த�. இத� ��கிய
ல�சிய� ��த ச�மா��க அ�பவ �தானமாகிய ��த சிவ ��யாத�த நிைல ெபறி� வ�ள���.
ஏகேதச�தி� ஒ�வா� ��வ� எ�பத��� ெபா��: சி���யாதி அ��கிரக ம�றாக� ெச��� ப�ரமாதி
சதாசிவ ம�றாக��ள ப�ச கி��திய க��த�கள� ெலா�ெவா� கி��திய�தி� வ��� ஐ�தாக வ���த
க��த� ேபத� இ�ப�ைத�தாக வ���த மஹாசதாசிவா�த அ�பவ கால�ைத அ�ப�� நாலாய�ர�தி�
ெப��கிய கால அள� எ�வளேவா அ�கால அள� ��த மகா சதா சிவா�பவ�ைத� ெப��� ��த
ேதகியா ய���ப�. ச�ெத�ப� ப�பாைஷ அ� அன�த தா�ப�ய�கைள�ெகா�� ஓ� வா�கிய பதமா�
நி�ற�. மா��க� எ�ப� யாெதன��: �வார�, வழி, வழிெய�ப� ச�ெத��� ெபா�ள��
உ�ைமைய� ெத�வ��கிற மா��க�. ஆதலா�, எ�வைகய��� உய��ைடய� பாவனாத�த அத�த�,
�ணாத�தஅத�த�, ல�சியாத�தஅத�த�, வா�சியாத�தஅத�த� ஆகிய ��த ச�மா��க�.

ேம�ப� மா��க�தி� ஏகேதச� அ�ய�� �றி��� அ�பவ�க�: எ�கால��� எ�வ�ட���
எ�வ�த��� எ�வைக� தைட�� வாராத ��தமாதி ஞானேதக சி�தி��, அ�ட ப��ட
த��வ�கைள� �த�தர�தி� நட��� தன��ெப�� வ�லைம��, ஏமர��ப�ய ப�ேரதஜ�வ�தாதி
சி�தி��, வ��� ப�ர�ய�ா�பவ சி�தி�� ஆகிய இவ�ைற ஒ��ேக அைடவ� ேம��றி�த
மா��க�தி� ���. ஒ�வா�.

ச� எ��� ெசா� ப�பாைஷ எ�பத��� ��உ� �றியாக இத� கீ�வ�� சில ம�திர வாசக
பதவ�ணாதிகைள உண�க. காரண மா�திரமா� வ�ள�கா நி�ற வ��� நாத �தலியன��, கா�ய
காரண மா�திரமா� வ�ள�கா நி�ற அ�, அ�, சி�, வ�, ம�, சிவா, வசி, ஓ� �தலிய��, கா�ய
மா�திரமா� வ�ள�கா நி�ற ஹ�, ச�சிதான�த�, ப��ரண�, ேஜாதி�� ேஜாதி, சிவயவசி, சிவயநம,
நமசிவய, நாராயணாயநம, சரவணபவாயநம �தலிய�� இ�வ�ண� �றி�த ப�பாைஷகள��
உ�ைம ஆ�ம அ�பவ�தி�� வகர தகர வ��ைதய��� வ�ள���.

ேம��, ேம��றி�த வ�ண� த��வ�கைள உபாசி���, அ��சி���, த��வாத�தாத�த�ைத�
தியான����, இைடய�� ஜப����, கரணலயமாக� சமாதி ெச���, த��வ� ேச�ைடகைள
அட�காநி�ற வ�ரதமி����, சாதாரண ேயாகபாக�தி� ��சட�கி�� சாதக�க� ேம��றி�த வ�ண�
ெச�வா�க�. சா�திய�க�ேக ேக�ட�, சி�தி�த�, ெதள�த�, நி�ைட�ட� எ��� நா��� கட��
அவ�க� ஆ�டராக நி�பதா� சாதனெமா��� ேவ��வதி�ைல. ேம�ப� சா�திய�கேள
��தேதகிக�. அவ�க� அ�பவ�ைத வ���கி� ெப���.

ச�மா��க ச�க�

சமரச ேவத ச�மா��க ச�க ெம�பத��� ெபா��: எ�லா� சமய�க���� ெபா�வாகிய அறி�
�லி� ��வான நா�காவ� மா��க�ைத அ����கி�ற ��டெம�� ெகா�க. மா��க�
நா�காவன: தாச மா��க�, ச���திர மா��க�, மி�திர மா��க�, ச�மா��க�.

ச�திய மா��க�

ஷடா�த�கள�ன� அ�பவ� ஒ�றானா�� கால� இட� �தலியவ�றா� அைவ ேவ�ப��.
ஆதலா� ஷடா�த�க� மி�ேபா� ெவள��� வ�யாபகமி�லாம லி��கி�றன. ேவதா�த� சி�தா�த�
எ��� இ�த 2-� ேவதா�த�தி� ேபாதா�த�� ேயாகா�த��, சி�தா�த�தி� நாதா�த��,
கலா�த�� அட�கிய���கி�றன. ஆதலா� ேவதா�த சி�தா�தேம சிற�த�. ேவதா�த அ�தாத�த
சி�தா�த அ�தாத�த ��த ச�மா��கேம ந��ழி அழியாத ச�திய மா��க�.

சமரச�
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சமரசெம�ப� யா�? எ�லா அ�த�கள�ன� அ�த�� தன��� ��வமா�கி� தா� உ�தர�தி� நி��
ம�வ�யதா� சமரசமாய���. இத�� நியாய�: வ��� பரவ��� இ�வ�ர�ைட�� ம��க� ��த
வ���வான� ேபா��: சிவ� பரசிவ� இ�வ�ர�ைட�� ம��க� ��த சிவமான� ேபா��;
ச�மா��க� சிவச�மா��க� இ�வ�ர�ைட�� ம��த� ��த ச�மா��க�. ஆகேவ ஷடா�த
சமரச��த ச�மா��க ெம�� ம�வ�ய�.

ச��வ�ண ல�சிய�

ச�மா��க ெம�ப� யா�? அ� 3 வைக�ப��. சமய ச�மா��க�, மத ச�மா��க�, ��த ச�மா��க�.

சமய ச�மா��கமாவ� ச��வ�ண ல�சியா� ச�தான�. ச��வ�ண ச�ப�த�ைடய மா��கேம
சமய ச�மா��க�. ச��வ ச�ப�த�ைடய ேச��ைக ெய�லா� ச�மா��க�. அதாவ� ச�ேபாத�,
ச�க�ம�, ச�ஸ�க�, ச�கால�, ச�வ�சார�, ச�பா�திர�, ச�ஜன�, ச�ெச�ைக �தலியைவ
ச��வ�ண ச�ப�தமானைவயா�. ச��வ�ண இய�பாவ� ெகா�லாைம, ெபா�ைம, சா�த�,
அட�க�, இ�தி�ய நி�கிரக�, ஜ�வகா��ண�ய�. இ� ச��வ �ண�தி� வா�சியா��த�. இ�த
உ�ைமைய� ெகா�� ச��வ �ண�தி� வா�சிய�ைத ல�சிய� ெச�வேத சமய ச�மா��க�.

சமயாத�த மத ச�மா��க� - நி���ண ல�சியமாகிய ச��வ �ண�தி� ல�சியா��த�ைத� ெகா�வ�
மத ச�மா��க�. அதாவ� ேசாக�, சிேவாக�, அவ�, அவ�, நா� எ��� அ�பவ�. அதாவ�
ச��வ�ண�தி�� மா��க� 4. ச��வ�ண�தி� �த� வ�ைள� த�ன�ைமயாக� பலைர��
பாவ��த�, 2-வ� ��திரைன� ேபா� பாவ��த�, 3-வ� சிேனகிதைன�ேபா� பாவ��த�, 4-வ�
த�ைன� ேபா� பாவ��த�. இ� ஜ�வ நியாய�. இ�வாேற தா� கட���� அ�ைமயா�த�,
��திரனா�த�, சிேநகிதனா�த�, கட�ேள தானா�த�. இ� ச��வ �ண ல�சியா��தமாகிய மத
ச�மா��க�தி� ���. ச��வ �ண�தி� வ�ைளெவ�� ெசா�னத��� ெபா�� ச��வ �ண�தி�
��கிய ல�சியமாகிய எ�லா� வ�ல ச�வசி�திேயா� ஞானேதக� ெப�கிறவைரய�� உ�ள
அ�பவ� ெந� வ�ைள�தா ென�பத� ெபா�� உ�த� ெதாட�கி� கி�க�தி� ேச��கிறவைரய��
அத� தா�ப�ய மட�கி ய���ப� ேபா�.

��த�

��த ச�மா��கமாவ� �ணநி���ண வா�சிய ல�சியா��தமாகிய சமய மத�கள�ன� அ�பவம��.
��த ச�மா��க ெம�ப� ச� ச�மா��கேமயா�. ��தெம�ப� ஒ��மி�லாத�. ஆதலா�,
��தெம�ப� ச�மா��க� எ��� ெசா���� �� வ�தைமயா�, �� ெசா�ன சமயமத�கைள�
தா��ன�. அத� அ�பவ�கைள�� கட�த�.

ச�மா��க�

ச�மா��க� எ�பத��� ெபா�� 4 வைக: ��வ�, ��வ ��வ�, உ�தர�, உ�தேரா�தர�. ஆதலா�
இத� ��கிய ல�ய� இன�� ��த ச�மா��க�தி� ெவள��ப��. ��வ� எ�பத��� தா�ப�ய�
ஒ�வா�: சி���, �திதி, ச�மார�, திேராபவ�, அ��கிரஹ� எ�� ப�சகி��திய த��வ�கைள�
க��தாவாக வழ�கி வ�கிற ப�ரமா வ��� ��திர� மேய�ர� சதாசிவெம��� த��வ�கள��,
சி���ய�� சி���, ேம�ப� �திதி, ேம�ப� ச�மார�, சி���ய�� திேராபவ�, ேம�ப�
அ��கிரஹ� இ�ேபா� 5 ஆக வ���த த��வ�க� 25. இ�த இ�ப�ைத�ைத�� அ�ப��
நாலாய�ர�தி� ெப��கிய கால� எ�வளேவா அ�வள� கால ப�ய�த� மகாசதாசிவ அ�பவ�ைத�
ெப��, ��த ேதகியாக இ��ப�. வ�ஷ� ெதாைக ெமா�த� ஒ� ேகா� அ�ப� ல��.

ச�ெத�ப� ப�பாைஷ. ��உ��றி� ெபய�. அன�த தா�ப�ய�ைத� ெகா�� ஓ� ெமாழியான�.
மா��கெம�ப� வழி. வழிெய�ப� ச�ெத��� ெபா�ள�� உ�ைமைய� ெத�வ��கி�ற மா��க�.
ஆைகயா� எ�வைகய��� உய��ைடய� ��த ச�மா��க�.
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ச�மா��க�தி� ஏகேதசெம�ப� எ�த� கால��� எ�வைக� தைடக�� இ�றி அழியாத ��த�
ப�ரணவ ஞானேதகெம�கி�ற ேதகசி�தி�� எ�லா� வ�ல ச�வசி�தி�� ெப���ெகா�வ�.

ச�வ சி�தி

சமய ச�மா��க� மத ச�மா��க� ஆகிய இவ�றி��� அட�கிய ச�மா��க� அன�த�. அதி� சமய
ச�மா��க� 36. அைத வ���க ஆ�ேகா�யா�. இ�ேபாலேவ மத�தி�� 36. ேம��றி�த சமய�
மத�கள��� ஏமசி�தி ேதகசி�தி �தலியைவ ���. அைவ சமய மத�கள�� ெசா��கிற க��தா
���திக� ஈ�வர� ப�ரம� சிவ� �தலிய த��வ�கள�� கால� ப�ரமாண ப�ய�த� இ��பெதாழிய,
அத��ேம� இரா.

சமய மத�கள��� சமரச� உ��. ேவதா�த சி�தா�த சமரச�, ேயாகா�த கலா�த சமரச�, ேபாதா�த
நாதா�த சமரச� இத�� அத�த� ஷடா�த சமரச�. இத�� அத�த� ச�மா��க சமரச�. ஆதலா� ��த
சமரச�தி� ச�மா��க�ைத� ேச��க� ��த சமரச ச�மா��கமா�. இைவ ��ேவா�தர நியாய�ப�,
கைடதைல� ��டாக, சமரச��த ச�மா��கெமன ம�வ�ன. இத��� சாதன� ஒ�வா� ஷடா�த
சமரச�.

ஆ�மா��� அன�ன�ய அ�� எ�ப�ேயா, அைத�ேபா� ��த ச�மா��க���� அன�ன�யமாக
இ��ப� ச�வ சி�தியா�. ச�த ச�மா��க����� ப� ���. ஷடா�த�கள�� ெபா�வாகிய ஷடா�த
ச�மா��க� 1, சமரச ச�மா��க� 1, ��த ச�மா��க� 1, ஆக 3. ஆதலா� ��த ச�மா��க�தி���
ப�க� 3: சி�சைப 1, ெபா�சைப 1, ��த ஞானசைப 1, ஆக 3. இைவக� ����தா� ப�களாக
இ����.

��த ேதக�தி�ைடய அ�பவ�ைத வ���தா� வ�ேசஷமா�. ��த ச�மா��க� வ�ள��� கால�தி�
எ�லா� ஆ�டவ� ெவள��பைடயா� ெத�வ��பா�.

ப�பாைஷ�� ��த ச�மா��க��

ப�பாைஷ - அ�, சி�, வ�, ப�, அ�, வ���, நாத�, சிவ, வசி, ஓ�, அ�, அர, ச��, சி��, ஆன�த�,
ப��ரண�, ேஜாதி, சிவயவசி, சிவாயநம, நமசிவாய, ஆ, ஈ, ஊ, ஐ, நாராயணாயநம, சிேவாக�, ேசாக�
�தலியவாக� சமயமத�கள�� �றி�க�ப�ட ம�திர த�திர ரகசிய வாசக வா�சிய வசன அ�ர த��வ
ப�திக �தலியைவ�� ப�பாைஷயா�. ேம��றி�த வ�ண� ஜப����, தியான����, அ��சி���,
உபாசி���, சமாதிெச���, �வாச�ைத அட�கி��, வ�ரதமி����, இைவ ேபா�ற ேவ� வைக�
ெதாழி�ப��� ப�ரயாைச ெய��ப� வ�ய��த�. ��த ச�மா��கேம சிற�த�. பாவனாத�தாத�த�,
�ணாத�தாத�த�, வா�சியாத�தாத�த�, ல�சியாத�தாத�த� ஆகிய ��த ச�மா��க� ெபா�ளாகிய
அ��ெப�� ேசாதி ஆ�டவரா� இதன� உ�ைமக� இன� ெவள��ப��.

சா�திய நிைல

சமய மத ச�மா��கிகள�� தா�மான �வாமிக�� இ��� அேனக ெப�ேயா�க�� ��த� பர�
ப�ரம�தின�ட�தி� இர�டற� கல��வ��டதாக �ைறய��வ� வா�தவமா அவா�தவமாெவ�றா�,
அவா�தவ�. ��த ச�மா��க� ஒ���ேக சா�திய� ைக���. எ��� சாகாத நிைலைய� ெப���
ச�வ சி�தி வ�லப�� ெபற����. ம�ற� சமய மத மா��க�கெள�லா� ��த ச�மா��க�����
ெச�ல� கீ��ப�க ளாதலா�, அவ�றி� ஐ�கிய ெம�பேத ய��ைல. தா�மானவ� �தலானவ�க�
��த ச�மா��கிக� அ�ல�. மத ச�மா��கிக� எ�� ஒ�வா� ெசா�லலா�. இதி� நி�தியேதக�
கிைடயா�. இ� சாதக மா��கேம அ�றி� சா�தியம�ல. நாைள� ��த ச�மா��க� வழ���ேபா�
இவ�க� யாவ�� உய��ெப�� ம�ள வ�வா�க�. ��ன���த அளைவ� கா���� வ�ேசஷ
ஞான�ேதா� ��த ச�மா��க��� ��யவ�களா� வ�வா�க�; சா�திய�களா� இர�டற�
கல�பா�க�.
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95. ��த ச�மா��க� ெகா�ைக

ச�வசி�திைய�ைடய தன��தைலைம� பதியாகிய ஆ�டவைர ேநா�கி - தப� ெச�� சி���யாதி
ப�ச கி��திய�கைள�� ெப���ெகா�ட ���திகளாகியவ� ஒ� ெதாழி�ைடய ப�ரமா��, இர��
சி�தி�ைடய வ�����, ��� சி�தி�ைடய ��திர�� - இ�ேபா�ற ம�ைறய�க��, ேம��றி�த
�வரா� ஏ�ப��திய த��வசி�தி� க�பைனகளாகிய சமய மத மா��க�கைள அ�����,
அவ�கைளேய க��தா�களாக வண�கி வழிபா� ெச��வ�கிற இ� வைரய����ள அ��க�
ேம��றி�தவ�கள� பத�ப�ரா�திைய - ேம�ப� அ��க� - ேலச� ெப��� ெகா�டா�க�. ஆதலா�
இவ�கைள அைச�ப��� அ��கிரகி��� ச�வ சி�திைய�ைடய தன��தைலைம� கட�ள�� சி�திய��
ேலச�க� இவ�க���ள. ஆதலா� இவ�க� அ�த� ச�வ சி�திைய �ைடய கட����� ேகா�
ேகா��ப�� தா��த தர�திலி��கி�றா�க�. ஆகேவ சமய� ேதவ�கைள வழிபா� ெச�வ�
அவசியம�ல. ேம��றி�தவ�க� அ�ப சி�திைய� ெப��, அதி� மகி��� அக�க���, ேம� ப�க�
ஏறேவ��யைவகைள ஏறி� �ரண சி�திைய யைடயாம� தைட�ப�� நி�ற�ேபா�, இ��
ம�றைவகைள உ�ன� அவலமைட�� நி�லாம�, ச�வ சி�தி�ைடய கட�� ஒ�வ��ெட��
அவைர உ�ைம அ�பா� வழிபா� ெச��, �ரண சி�திைய� ெபற ேவ��வ� ச�மா��க�
ெகா�ைக. ேம�� தன��தைலவ� ல�ிய� தவ�ர அநி�திய சட��காதிகைள� ெபா��ப��தி
உபாசனாதி மா��கமா� வழிப�வ� ெகா�ைக ய�ல. உபாசைன �தலியவ�றா� வழிப�த�� ேம�
�றி�த தைலவைன� �றி�தேத தவ�ர ேவறி�ைல.

இத��� ப�ரமாண�: "ச�மா��க ச�க�த�� சி�ற�ேய�" எ��� தி�அ��பா�ர�
தி�உ�ள�கிைடயா��, "அற� �ல� ேதாழி இ�ேக"* எ��� அ��பா�ர உ�ள� கிைடயா��
ெப��பதி ெத�வ��தா�. இத�றி, தி��கதவ� தி��கா�ப��வத�� ��தின இரவ�� "இ�கா��
எ�ெனா� ந��க� பழகி�� ச�மா��க ஒ��க� இ�னெத�� ெத��� ெகா�ளவ��ைல. யாெதன��:
இ�கி��கி�ற ஒ�ைற�� ெபா�ளாக� ெகா�ளாத��க�; எ�லா� ப���க���� காரணமான ஆசார
வைககைள வ���� தைலவைனேய ெதா�வ ��க�" எ�ற தி�வா��ைத யதனா� தைலவைன�
ெதா�வேத ெதாழிலாக �ைடய� கடைம.

* தி�அ��பா 5452, 5695

ச�மா��க� ெகா�ைக

ச�வசி�திைய�ைடய தன��தைலைம� பதியாகிய ஆ�டவைர ேவ��� தப�ெச�� சி������
சி�திைய� ெப���ெகா�டவ� ப�ரம�; சி���, திதி, ஆகிய சி�திைய� ெப���ெகா�டவ�
வ���; சி���, திதி, ச�கார� ஆகிய சி�திைய� ெப��� ெகா�டவ� ��திர�. இவ�க�
ஏ�ப��திய சமய மா��க�கைள அ����கி�றவ�க� இவ�கைள அ�த�த� சமய�க����
ெத�வ�களாக வண�கி வழிபா� ெச��வ�தா�க�. இ� ���திக�ைடய சி�திக�
ச�வசி�திைய�ைடய கட�� சி�திய�� இேலச�க�; அதி� ஏகேதச��ட அ�ல. ஆைகயா�, இவ�க�
அ�த� ச�வசி�திைய�ைடய கட���� ஒ�பாகா�க�; ேகா� ேகா�� ப�� தா��த தர�தி�
இ��கி�றா�க�. ஆைகயா�, சமய�ெத�வ�கைள வழிபா� ெச��, அ�த� சமய� ெத�வ�க�
ெப���ெகா�ட அ�ப சி�திய�� அவ�க� மய�கி மகி��� அக�க��� ேமேலறேவ��ய
ப�கெள�லா� ஏறி� �ரண சி�திைய யைடயாம� தைட�ப�� நி�ற�ேபா� நி�லாம�,
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ச�வசி�திைய�ைடய கட�ெளா�வ� உ�ெட���, அவைர உ�ைமய�பா� வழிபா� ெச�� �ரண
சி�திைய� ெபற ேவ��ெம��� ெகா�ள ேவ��வ� ச�மா��க ச�க�தவ�க�ைடய ெகா�ைக.
இைத யா�டவ� ெத�வ��தா�.

ஆ�கீரச வ�ட� ஆவண� மாத� **. இத��� ப�ரமாண�: அ��ப�ரகாச வ�ளலா� அ��பாவ��
"ச�மா��க ச�க�த�� சி�ற�ேய�" "அற��ல� ேதாழிய��ேக ந��ைர�த வா��ைத" எ��� இர��
தி��பா�ர�கள�� தா�ப�ய�தா� கா�க.

96. ��த ச�மா��க ���

ச�மா��க�தி� ��� சாகாத க�வ�ைய� ெத�வ��பேதய�றி ேவறி�ைல. சாகிறவ� ச�மா��க
நிைலைய� ெப�றவன�ல�. சாகாதவேன ச�மா��கி.

97. சாகாத க�வ�

ேவத�க� ��கிய� சாகாதக�வ�ைய� ெசா�லிய���கி�றன. ேதவ� �றள�� �த� அதிகார�தி�
சாகாத க�வ�ைய� �றி��� ெசா�லிய���கிற�. அைத� த�க ஆசி�ய� �லமா�� ெத���
ெகா�ளலா�.

98. சாகா�க�வ��� ஏ�

��க�ைத ஒழி�தா� ஆ�� வ���தியா��. ஒ�வ� ஒ� நாைள�� இர�டைர நாழிைக ��க�
பழ�க� ெச�வானானா�, அவ� ஆய�ர� வ�ட� சீவ��தி��பா�. எ�ேபா�� மற�ப��லாம�
ஆசா�ைடய தி�வ�ைய ஞாபக� ெச��ெகா�� ��பேத சாகாத க�வ��� ஏ�வா�.

(ேவ��றி��)

ஒ�வ� இர�டைர நாழிைக ��க� பழ�க� ெச�வானானா�, அவ� ஆய�ர� வ�ஷ�
ஜ�வ��தி��பா�. எ�ேபா�� சலி�ப��லாம� ��த� கரணமா� அ�� வ�வா�� தானாக நி�றேல
சாகா� க�வ��� ஏ�.

99. ��த ச�மா��க�தி� ��கிய தைடக�

��த ச�மா��க���� ��கிய தைடயாகிய சமய� மத� �தலிய மா��க�கைள ���� ப�றற�
ைகவ��டவ�க��, காம� �ேராத� �தலியைவக� ேந��ட கால�தி� ஞான அறிவ�னா�
த����ெகா�பவ��, ெகாைல �ைல தவ���தவ�க�� ஆகிய இவ�க� தா� ��த ச�மா��க����
உ�யவ�க� ஆவா�க�. மரண�, ப�ண�, ���, பய�, ��ப� - இைவ �தலியைவகைள� தவ�����
ெகா�வா�க�. அதாவ�, ெசய�ைகயாகிய �ண�கைள ந��ய�சியா� த���� ெகா�பவ�க����
ேகவலாதிசார மரண� ந����. அ�ப� இ�லா� இ�வ�ட�* கா�தி��பவ�க� மரண�ைத�
தவ�����ெகா�ள மா�டா�க�. அ�� வ�ள��� கால�தி� அவரவ�க� ப�பாக����� த�கதாக
இகேலாக ேபாக�ைத ம��� அ�பவ��க����. பரேலாக ேபாகமாகிய ஞானசி�திகைள�
ெபறமா�டா�க�.

* இ�வ�ட� எ�ப� ேம�����ப� சி�திவளாக�ைத� �றி���. அ�க� அ�கி��த கால�தி� ெச�த
உபேதச�.
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100. ச�மா��க� ெப�ெநறி ஒ��க� ��ஷா��த�

நா� ெப�� ��ஷா��த� நா��. அைவயாவன:

ஏமசி�தி.

சாகா�க�வ�.

கட�ண�ைல யறி�� அ�மயமாத�.

த��வநி�கிரக� ஆக 4.

ஒ��க�

இைவ ெப�வத�� ஒ��க� யாெதன��: நா�� வைக�ப��.

1. இ�தி�ய ஒ��க�.

2. கரண ஒ��க�.

3. ஜ�வ ஒ��க�.

4. ஆ�ம ஒ��க�.

1. இ�தி�ய ஒ��க�

இவ�றி� இ�தி�ய ஒ��க�, க�ேம�தி�ய ஒ��க� ஞாேன�தி�ய ஒ��கெமன இ�வைக�ப�ட�.
ெகா�ய ெசா� ெசவ��கா� நாத �தலிய �ேதா�திர�கைள� ேக�ட�; அ��த ப�சமி�லா�
தயாவணமாக� ப�சி�த�; ��ரமாக� பாராதி��த�; உ�சி வ���பாதி��த�; �க�த�
வ���பாதி��த�; இ�ெசா�லாட�; ெபா� ெசா�லாதி��த�; ஜ�வஹ’�ைச ேந��� கால�தி�
எ�வ�த� த�திர�தினாலாவ� தைட ெச�த�; ெப�ேயா�க� எ��த�ள� ய����� இட�க����
ெச��த�; ஜ�ேவாபகார நிமி�தமா� சா��க� வாச�தான�கள��� ேவ� இட�கள��� ச�ச��த�;
ந��ய�சிய��ெகா��தெல��தலாதி ெச�த�; மலஜல உபாதிகைள அ�கிர மாதி�கிரம மி�றி
கிரம�தி� நி�க� ெச�வ��த�, எ�வ�தெமன��, மிதஆகார�தா�� மித ேபாக�தா�� ெச�வ��த�,
கால ேபத�தா�� உ�ண ஆபாச�தா�� தைட ேந��தா�, ஓஷதி வைககளா�� ெபௗதிக
�ல�களா�� சரேபத அ�தப�ச த�திர�தா�� �லா�க� ப�ரணவ �யான ச�க�ப�தா��
ெச�வ��த�, ��கில�ைத அ�கிர� அதி�கிரம�தி� வ�டா� நி�ற� - ம�ததர�, த�வ�ரதர� -
எ�வைகய��� ��கில� ெவள��படாம� ெச�வ��த�; இைடவ�டா� ேகாச�ைத� கவச�தா�
மைற�த�, இ�ேபா� உ�சி மா�� �தலிய அ�க�கைள�� மைற�த�; ச�ச���� கால�தி�
காலி� கவச�த��த�; அ��காைட உ��தாதி��த� �தலியன இ�தி�ய ஒ��கமா�.

2. கரண ஒ��க�

கரண ஒ��கமாவ�: மன�ைத� சி�சைப எ��� அறிவாகி�தி ஆ�க�; இத� ��வ�தி�
��வம�திய�� நி�க�ெச�த�. இத�றி ��வ�ஷய�ைத� ப�றாதி��க� ெச�த�; சீவேதாஷ�
வ�சா�யா தி��த�; த�மதி�ப��லாதி��த�; இராகாதி ந��கி இய�ைக� ச��வ மயமாத�, தன�
த��வ�கைள அ�கிரம�தி� ெச�லா� க���த�.

3. ஜ�வ ஒ��க�
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ஜ�வ ஒ��கமாவ�: ஆ�ம�க� ெப�ம�க� �தலிய யாவ�கள�ட�தி��, ஜாதி, சமய�, மத�,
ஆசிரம�, ��திர�, ேகா�திர�, �ல�, சா�திரச�ப�த�, ேதசமா��க�, உய��ேதா� தா��ேதாெர���
ேபத� ந��கி, எ�லா�� த�மவ�களா�� சம�தி� ெகா��வ�.

4. ஆ�ம ஒ��க�

ஆ�ம ஒ��கமாவ�: யாைன �த� எ��ப�றாக� ேதா�றிய ஜ�வ�கள�ன� ���ம� தன�� தைலவ�
ஆதலா� - அ�வ� சீவ�கள�� ஜ�வா�மாேவ தி��சைபயா� அத�� பரமா�மாேவ பதியா� நி�பதா�
- யா�� ந��கமற எ�வ�ட��� ேபதம�� எ�லா� தானாக நி�ற�.

இ�வ�ண நி�றா� ேம��றி�த அ����ஷா��த� ைக���. ஒ�ைம ெய�ப� தன� அறி�
ஒ��க� ஒ�த இட�தி�, தாேன ���; ம�ற இட�தி�, த�னா� இதர�க��� இ�ைச இ�லா�
அவ�க� ெச�ய��� தா� சகி�� அட�கி நி�ப�. ஆ�கீரச வ�ட� கா��திைக மாத� 3ஆ� நா�.

நா�� ��ஷா��த�

மன�த� ��கியமா�� ெப���ெகா�ள ேவ��யன அ�ய�� �றி�த 4 வ�ஷய�களா�. அைவயாவன:
ஏமசி�திெச�த�, சாகாத க�வ� க�ற�, கட�ண�ைலயறித�-அ�மயமா�த�, த��வநி�கிரக�
ெச�த�. இ�நா�ைக�� �ரணமாக அைடத� ேவ���.

நா�� வைக ஒ��க�

ஒ��க� 4 வைகயா�. 1. இ�தி�ய ஒ��க�, 2. கரண ஒ��க�, 3. ஜ�வ ஒ��க�, 4. ஆ�ம ஒ��க�.

1. இ�தி�ய ஒ��க�

இவ��� இ�தி�ய ஒ��க� ஆவ�: ெகா�ய வா��ைத �தலியைவ யாடாம�� ெசவ��காம��
நி�ற�; நாத �தலிய �ேதா�திர�கைள அதிசய��காம� உ���ேக�ட�; ம�றைவகைள�
ேகளாதி��த�. அ��த�கைள� த��டாதி��த�; ெகா�ரமானவ�ைற� ேகளாதி��த�, பாராதி��த�;
�சிய�� ேம� வ���பமி�லா தி��த�; �க�த� வ���ப மி�லாம� அ�பவ��த�; இன�ய வா��ைத
யா�த�; ெபா� ெசா�லாதி��த�; ஜ�வ�க��� இ�ைச ேந��� கால�தி� அைத எ�தவ�த�
த�திர�திலாவ� தைடெச�த�; ெப�ேயா�க� எ��த�ள� ய����� இட�தி��� ெச��த�;
உய��க��� உபகார நிமி�த� ச�ச��த�; உய��க��� மன�தா��, வா�கா��, ச�ர�தா��,
தன�தா�� த� ச�திய�� அள� ம�றாம� உபக��த�; மலஜலாதிகைள அள� ம�றாம��
�ைறயாம�� கிரமமா�� கழி��ப� சரேபத அ�தப�ச த�திர�தா��, ஓஷதிகளா��,
ஆகார�தா��, ெபௗதிக� ப��வ�தா�� ெச�வ��த� �தலியன இ�தி�ய ஒ��கமா�.

2. கரண ஒ��க�

கரண ஒ��கமாவ�: உ�ைமயான கட�� ஒ�வேர எ�� ச�திய ச�க�ப� ெகா�ள�;
சி�சைபய��க� மன� ெச��வ� தவ�ர, ேவ� எ�தவைக ஆபாச�தி�� ெச�லாம� அைத இ���
ேம��றி�த இட�தி�, அதாவ�, கட�ள�ட�தி� நி���வ�; ப�ற���ற� வ�சா�யா� இ��த�;
த�ைன மதியாதி��த�, ெசய�ைக� �ண�களா ��டாகிய ெக�திகைள ந��கி இய�ைகயாகிய
ச��வமயமாக நி�ற�; ப�ற�ேம� ேகாப�யா தி��த�; தன� ச����களாகிய த��வ�க� -
அ��டவ��க�க� - ேம� ேகாப��த�; அ�கிரம அதி�கிரம� �ண��சி ெச�யாதி��த� �தலிய
இவ�ைறேய கரண ஒ��க ெம�ப�.

3. ஜ�வ ஒ��க�

ஜ�வ ஒ��க�: எ�லா மன�த�ட��� ஜாதி, சமய�, மத�, ஆசிரம�, ேகா�திர�, ��திர�, �ல�,
சா�திர�, ேதகமா��க�, உய��, தா�� �தலியனவாகிய ேபத� அ��� தானாக நி�றலா�.
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4. ஆ�ம ஒ��க�

ஆ�ம ஒ��க�: எ�ப�� நா�� ல�� ேயான�ேபத ��ள ஜ�வ�கள�ட�தி�� இர�க� ைவ��,
ஆ�மாேவ சைபயாக�� அத��ெளாள�ேய பதியாக�� க�� �ரணமாக நி�ற� ஆ�ம ஒ��கமா�.

101. ��தச�மா�க சாதன� (பேராபகார�, ச�வ�சார�)

பேராபகார ெம�ப� யா�? ேதக�தா�� கரண�தா�� இ�தி�ய�தா�� திரவ�ய�தா��
ஆ�மா�க��� உபக��த�, திரவ�ய� ேநராத ப�ச�தி�, தி�கரண ��தியா� ஆ�மேநய ச�ப�தமான
தயா வ�சார�ேதா� எ�லா� சீவ�கள�ன� வா�ட�ைத� �றி��� ப�ரா��தி�த�. ச�வ�சாரெம�ப�
கட�ள�ன� �கைழ�� ஆ�மாவ�� தர�ைத�� நம� சி�ைமைய�� கட�ள�� தர�ைத��
இைடவ�டா� வ�சா���, நம� �ைறெய�லா� கட�ள�� தி�வ�ய�� வ��ண�ப��ப�.
சிவா�பவமாகிய ேதக�திரய� ெப�வத�� ேம��றி�த இர�� �வார� தவ�ர ேவறி�ைல. ேம��
தயெவ�ப� இர�� வைக�ப��. யாெவன�� கட�� தைய ஜ�வ தைய ஆகிய இர��. கட�� தைய
ெய�ப� இற�த உய�ைர எ���த�, தாவர�க��� மைழ ெப�வ��த�, மி�க ப�சி ஊ�வன
வாதிக��� ஆகார� நியதிய��ப� அ��ச�தியா� ஊ�� ைவ�த�, ேசாம �� யா�கின��
ப�ரகாச�கைள� கால ேதச வ�ண� ப�ரகாச� ெச�வ��த�, ப��வ�க��� அ��கிரகி�த�,
அப��வ�கைள� ெச�ய ேவ��ய அ�� நியதிய��ப� த�டைன ெச�வ���� ப��வ� வ�வ��த�.
ஜ�வதைய ெய�ப� த� ச�திய�னள� உய���� உபக��த� அ�ல� ஆ�மேநய ச�ப�த� ப�றி�
தயாவ�வமாய���த�.

��த ச�மா��க சாதன�

��த ச�மா��க சாதன� 2 வைக�ப��: பேராபகார�, ச�வ�சார�, பேராபகார� எ�ப� ேதக�தா��,
வா�கா��, திரவ�ய�தா�� உபகார� ெச�வ�. ச�வ�சார� எ�ப� ேந�டாத ப��தி� ஆ�மேநய
ச�ப�தமான தயாவ�சார�ேதா� இ��ப�. கட�ள� �கைழ வ�சா��த�, ஆ�மாவ�� உ�ைமைய
வ�சா��த�, த� சி�ைமைய� கட�ள�ட�தி� வ��ண�ப��த�. இ�த மா��க�தா�தா� ��தமாதி
��� ேதக�கைள� ெபற ேவ���.

கட�� தய�� ஜ�வ தய��

கட�� தைய, ஜ�வதைய ெய�ப�: கட��தைய ெய�ப� இற�த�ய�ைர ெய���த�, தாவர�க���
மைழ ெப�வ��த�, மி�க ப�ி ஊ�வன வாதிக��� ஆகார� ெகா��த�, கால ச�கிர�தி�ப�
ேசாம� ��ய� அ�கின�� ப�ரகாச�கைள அள� ம�றாம� நட�தி ைவ�த� �தலியன. இவ�ைற
வ���கி� ெப���. ஜ�வதைய ெய�ப� த� ச�தியள� உய���� உபக��த�, ஆ�ம ேநய தயா
வ�சார�ேதா� இ��த�, அ�ன�ய ஜ�வேதாஷ வ�சார� கனவ��� ெச�யாதி��த� �தலியவா�.

��த ச�மா��க சாதன�

��த ச�மா��க���� ��கிய சாதன� எ�னெவ�றா�, எ�லா ஜ�வ�கள�ட��� தய��
ஆ�டவ�ட�� அ��ேம ��கியமானைவ. உதாரண� அ��ெப�� ேசாதி ஆ�டவ� ெசா�லிய�;
க�ைண�� சிவேம ெபா�ெளன� கா�� கா�சி�� ெப�க ம�ெற�லா� ம�ெணறி ெயனேவ
என�� ந� உைர�த வ�ணேம ெப�றி��கி�ேற�"*

* தி�அ��பா 3503
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ச�மா��க சாதன�

சாதன�க� ஒ��� ேவ�டா�. ஏதாவ� ஓ� சாதன� ெசா�ல�ேக�� அத�ப� நட�தா� சி� ஒள�
உ�டா�. அைத� க�� ப�லிள��� இ�மா�� ெகட ேந���. ஆதலா�, கால� தா��கா� எ�லா
உய�ைர�� த��ய�ைர� ேபால� பா���� உண�ைவ வ�வ���� ெகா��த� ேவ���. இ�ேவ
சாதன�. இ�த� �ண� வ�தவ� எவேனா அவ�தா� இற�தவைர எ���கிறவ�; அவேன
ஆ�டவ�மாவா�.

102. ��த ச�மா��க� ப�ரா��தைன

ஒ�வ� ப�ரா��தைன ெச�வதி� அவ��காக ம��� ெச�வ� ச�ய�ல. இ�த உலகெமலா�
வா��ப� ப�ரா��தைன ெச�த� ேவ���. அ�ப�� ெச�வதா�, அதி� ஒ�வ��� ேவ��யைவ
எ�லா� அட�கி வ��கி�றன. ப�ரா��தைன ெச�ய ேவ��மாகி� இ�ப��தா� ெச�ய ேவ���.

பாதி இரவ� ெல��த�ள�� பாவ� ேயைன ெய��ப�ய��
ேசாதி யள��ெத� ��ளக�ேத ���� கல�� �ல��கி�றா�
ந�தி நட�ெச� ேப��ப நிதிநா� ெப�ற ெந��ேப�ைற
ஓதி ��யா ெத�ேபாலி� �லக� ெப�த� ேவ��வேன.*

எ�பேத எ� ப�ரா��தைன யா��.

* தி�அ��பா 3630

103. ��த ச�மா��க ச�திய ஞானாசார�

ஜ�வகா��ய�தா� ப�ரம� ஆ���, பாசைவரா�கிய�தா� வ��� ஆ���, ஈ�ர ப�தியா� ��திர�
ஆ��� ப�ர�மஞான�தா� எ��மழியாத �வ�ண ேதக �தலியைவகைள� ெப���கட��
மயமாகலா�. எ�ப�ெயன��: கட�� ச�வ ஜ�வதயாபர�, ச�வ வ�லைம�ைடயவ�; ஆைகயா�,
ந�ைம�� ச�வ ஜ�வதைய�ைடயவ�களா�� ச�வவ�லைமைய�� ெப��� ெகா���ப� மன�த
ேதக�தி� வ�வ��தா�. ஞான���� தய� அதிக�ப����கிறப�யா�, ேகளாதேக�வ� �தலிய மஹா
அ��த�களான இற�தாெர�த� �தலிய அ��த வ�லைமைய� ெப�றி��கி�றா�. எ�த
ஜ�வ�கள�ட�தி� தயாவ���தியாகிய அ�� வ�ேசஷ� வ�ள��கி�றேதா, அ�த ஜ�வ�கள�ட�தி� கட��
வ�ள�க� வ�ேசஷமாய�����. ம�றவ�கள�ட�தி� கா�ய�படா�. ஆதலா� மலஜல ச�க�ப கால�க�
தவ�ர ம�ற� கால�கள��, கட�ள�ட�தி� அ��� ஜ�வ�கள�ட�தி� ப�தி�� ெச��த ேவ���.
ஆதலா� ப�திெய�ப� மன ெநகி��சி, மன���க�, அ�� எ�ப� ஆ�ம ெநகி��சி, ஆ�ம���க�.
எ�லா�ய��கள�ட��� கட�� வ�யாப��தி��பைத அறிதேல ய��ர ப�தியா�. அ�த�கரண ��திய��
ப�ரேயாசன� ப�திைய வ�ைளவ��ப�. ஜ�வகா��ய��டானா� அ���டா��, அ���டானா�
அ���டா��, அ���டானா� சிவா�பவ��டா��. த��வெவா��க� ப�றி� சமய�க�
ஏ�ப��த� ப����கி�றன. ெதாழிெலா��க� ப�றி ஜாதிக� ஏ�ப��த� ப����கி�றன.
தயைவ வ���தி ெச�வத��� தைடயாய���பன சமய ஏ�பா� ஜாதிேய�பா� �தலிய க���பா��
ஆசார�க�. அைவயாவன: ஜாதியாசார�, �லாசார�, ஆசிரம ஆசார�, ேலாகாசார�, ேதசாசார�,
கி�யாசார�, சமயாசார�, மதாசார�, மரபாசார�, கலாசார�, சாதனாசார�, அ�தாசார�, சா�திராசார�
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�தலிய ஆசார�க�. ஆதலா� ேம��றி�த ஆசார�க� ஒழி��, ��தசிவச�மா��க ச�திய ஞான
ஆசார�ைத வழ�கி� ெபா� ேநா�க� வ�தா�, ேம�ப� கா��ய� வ���தியாகி� கட�ள�ைள�
ெப��, அன�த சி�தி ��திகைள� ெபற���ேமய�ல�, இ�லாவ��� �டா�.

கட�� மயமாவ�

ஜ�வ கா��ய�தா� ப�ரமாவ��ைடய ஆ���, பாசைவரா�கிய�தா� வ����ைடய ஆ���,
ஈ�ரப�தியா� ��திரனா���, ப�ரமஞான�தா� எ�� மழியாத �வ�ண ேதக� �தலியைவ��
ெப��� கட�� மயமாகலா�.

தய�� கட���

கட�� ச�வஜ�வ தயாபர�. ஆைகயா� ச�வ வ�லப�ைடயவ�. அ�ேபா� ந�ைம�� ச�வ ஜ�வ
தைய�ைடயவ�களா�� ச�வ வ�லப�ைத�� ெப��� ெகா���ப� ெச�வா�. ஞான���� தைய
அதிக�ப����பதா�, அவ� இற�தவ�கைள ெய���த� �தலிய அ��த�கைள� ெச��� வ�லப
�ைடயவரா ய���கி�றா�. யா�ட�தி� தய� அதிக�ப����கி�றேதா, அவ�ட�தி� கட��
இ��கி�றா�. அ�த� தைய ய��லாதவ�கள�ட��� கட�ள���� மி�லாைமயா ய���கிறா�.
கட�ள�ட�தி� சதா அ��� ப�தி�� ெச��த ேவ���.

ப�தி

ப�தி எ�ப� மனெநகி��சி மன���க�. அ�� எ�ப� ஆ�ம ெநகி��சி ஆ�ம���க�. ஈ�வரப�தி
எ�ப� எ�லா�ய��கள�ட��� கட�� வ�யாப��தி��பைத அறித�. ஜ�வகா��ய��டானா� அ��
உ�டா��; அ�� உ�டானா� அ���டா��; அ���டானா� சிவா�பவ� உ�டா��.
அ�த�கரண ��திய�� ப�ரேயாஜன� ப�திைய வ�ைளவ��ப�.

(ேவ� �றி��)

த��வ நியாய�ைத அ�ச���� சமய�க ேள�ப��த�ப����கி�றன. ெதாழி� நியாய�ைத
அ�ச��� ஜாதிக� ஏ�ப��த�ப����கி�றன. தயைவ வ���தி ெச�வத��� தைடயாக இ��பன
சமய ஏ�பா� ஜாதி ஏ�பா� �தலியைவக� ஆதலா�, இைவகைள வ��ெடாழி��� ெபா� ேநா�க�
வ�தாெலாழிய, கா��ண�ய� வ���தி ஆகி� கட�� அ�ைள� ெப�� அன�த சி�தி வ�லப�கைள�
ெபற��யா�.

ச�திய ஞானாசார�

ஜாதியாசார�, �லாசார�, ஆசிரமாசார�, ேலாகாசார�, ேதசாசார�, கி�யாசார�, சமயாசார�, மதாசார�,
மரபாசார�, கலாசார�, சாதனாசார�, அ�தாசார�, சா�திராசார� �தலிய ஆசார�கெளாழி��, ��த
ச�மா��க ச�திய ஞானாசார� ஒ�ேற இ� ெதா�� வழ�க ேவ���. அதாவ�, ெப��தயேவ
வ�வமாக இ��க ேவ���. அ�நிய�� ேதாஷ� வ�சா�யாம� இ��க ேவ���.

104. ஆ�ம இய�ைகயாகிய தயா�லத�ம�

த�மெம�பத���ெபா�� சீவத�ம�, �லத�ம�, சா�திர த�ம�, ஆசாரத�ம�, ஆசிரம த�ம�,
சாதித�ம� �தலியவாக வ����. இதி� அதி��ைம அதி� த�ைம... த�ைம எ�ப� அதி�
�பாவ�. �பாவெம�ப� இய�ைக� �ண�. அ�ெவ�ப� ஆ�மா. ஆதலா�, ஆ�மா��� இய�ைக�
�ண� தைய. ஆ�மாவ�� இய�ைகெய�பேத த�ம�தி��� ெபா��. ஆ�ம இய�ைகேயா�
இ��தா� சிவமாகலா�. இைத� பலவாக� த�மெம�� ெபய��டா�க�. அ��ெவள�யாகிய ஆ�ம
இய�ைகயா� சிவா�பவ�ைத� ெப�வ� உ�ைம. இத�� ேவதாகம�கள�� பலபட வ���த
நாம�க� அன�த�. அவ�றி� சில:- அ��ச�தி, அ��ெவள�, வ��ஷப�, த�மேதவைத,
அனாதிய�ய�ைக��ண�, பரஞான�, அகர�கர�, அ��நட�, அ��, ஆ�மெநகி��சி, ஆ�மஅைச�,
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��தத��வ�, ஆ�மஅறிவ��ேபத� - என இைத வ���தா�க�. அ��வ�வா�� சிவமாகி�
ப��னம�றி� �ரணமாய���ப� நிரதிசயான�த�. ஆன�தெம�ப� ச�ேதாஷ�. நிரதிசயெம�ப�
ஆன�தமி�ைம(?). சீவ�க���� தி��தி ய��ப�ைத ேந��தவைரய�� ெச�வ� ஆன�தா�பவ�.

த�ம�

த�மமாவ� ஜ�வத�ம�, �லத�ம�, சா�திர த�ம�, ஆசாரத�ம�, ஆசிரமத�ம�, ஜாதித�ம� �தலாக�
பலவைகயா�. இதன� உ�ைம ஆ�மாவ�� த�ைம. த�ைம எ�ப� ஆ�மாவ�� �பாவ�.
�பாவெம�ப� ஆ�மாவ�� �பாவ�ண�. �பாவ�ணெம�ப� ஆ�மாவ�� இய�ைக��ண� தைய.
ஆ�மாவ�ன�ய�ைக எ�பேத த�ம����� ெபா��. த�ம�ேதா� ��யவ� ேதக ந�ட�ைத
அைடயமா�டா�.

அ�ெளாள�

அ��ெவள�ய�� ச�மா��க�தி��ள அ�பவ�கைள� ெபறலா�. இத�� அ��ச�தி எ���,
அ��ெவள� எ���, �ஷப ெம���, அதி� த�ைம எ���, அனாதி இய�ைக எ���, பரஞான
ெம���, ��ண நி�ைட எ���, அகர உகர ெம���, அ��நடன ெம���, ஆ�ம ெநகி��சி
எ���, ஆ�ம அைசெவ��� பலபட வ���த நாம�க� உ��. அ��ெவள�ய�� வ�வா� உ�ைம
எ��� சிகாரமாகிய பதிேயா� �� ெமௗனான�த�தி லி��பேத உ�ைம.

ஆன�த�

ஆன�தெம�ப� சதா ச�ேதாஷ�ேதா� எதி��ட ஜ�வ�கைள� தி��தியா� ச�ேதாஷ’�ப����
தானதிசயமி�றி நி�ற�.

105. ஜ�வகா��யேம ��தி�� �த�ப�

ந��ைடய தைலவராகிய கட�ைள நாமைடவத�� அவெர��த�ள� இ���� ேகா�ைடய��
சாவ�யாகிய அ�� ேவ���. அ�வ�� அ�ப�னால�ல� ேவ� வைகயா லைடவத��. இ�வ��
ஜ�வகா��ய�தால�ல� ேவ�வைகயா� வாரா�. ஜ�வகா��ய�தி� லாபேம அ��. இ�த
ஜ�வகா��ய ��டாவத�� ஏ� அ�ல� �வார� யாெதன��: கட��ைடய ெப�ைமைய��
தர�ைத�� ந��ைடய சி�ைமைய�� தர�ைத�� ஊ�றி வ�சா��தேல. அ�ன�ய�ய��க���
இ�ைச உ�டாகா� நட�தேல ஜ�வ கா��ய�. இ�தா� ��தியைடவத�� �த�
ப�யாய���கி�ற�. ஆதலா� இைத� பா�கா�த� ேவ���.

ஜ�வகா��ய�� சி�தி��

ந��ைடய தைலவராகிய கட�ைள நாமைடவத��, அவ� எ��த�ள�ய����� ேகா�ைடய��
சாவ�யாகிய அ�� ேவ���. அ�வ�� அ�ப�னால�ல� ேவ� வைகயாலைடவ� அ��. அ�வ��
ஜ�வகா��ண�ய�தால�ல�, ேவ� வைகய�� வாரா�. ஜ�வகா��ண�ய�தி� லாபேம அ��. இ�த
ஜ�வகா��ண�ய� உ�டாவத�� மா��க� யாெதன��: கட�ள�ன� ெப�ைமைய�� வ�லைமைய��
தர�ைத�� ந��ைடய சி�ைமைய�� தர�ைத�� ஊ�றி வ�சா��த�தா�. அ�ன�ய உய��க���
இ�ைச உ�டாகாம� நட�தேல ஜ�வகா��ண�ய�. இ�தா� சி�தி ெப�வத��
�த�ப�யாகவ���கி�ற�. ஆதலாலிைத� பா�கா�த� ேவ���.

106. ஞானசி�தி�� ஒள�நிைல��

இரவ�� த�பமி�லாத வ�ட�தி� இ��க��டா�. ஏெனன��, அஃ� ப�ராண ந�ட� ப���.
ஆதலா�, நம� கி�க�தி� த�ப� ைவ�� இ�ைள� ேபா�கி ஆன�த மயமா�
நி�திைரய��லாதி��தா�, ஆ�� வ���தியா�. இஃ� சா�திய���. சாதக� ஒ�வா� நி�திைர
ெச�த� ேவ���. கி�க�தி� இ�ள��லா� எ��� ப�ரகாசமா� த�ப� ைவ�தா�, ேம�ப� இ��
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அ�த� த�ப�தி� அட���. அ�ேபா� ஜ�வத�பமாகிய நா� வசி�கிற கி�க�தி� ப�ரகாசமி�லாவ��டா�,
ேம�ப� இ�� ஜ�வ� ப�ரகாசமாகிய ந�மிட�தி� ேச��� ந�ட�ைத� ப���. அ�ேபா� ஆ�ம
வாசமாகிய இ�த� ேதகமாகிற கி�க�தி� அ��ப�ரகாச மி�லா� ம�ளாகிய அ�ஞான
ச�ப�த�ைடய இ�� ேச��தா� ப�ராண ந�ட� சீ�கிரமா�.

ஆதலா�, நா� ெந�றிய�லி���� ந��க�ைண ஆசா�ய� அ��கிரக�தா� திற�க� ெப���
ெகா�வ� நல�. ஏெனன��, ேம�ப� ெந�றி� க�ைண� திற�க�ெப��� ெகா�டவ��� எ�லா
அ�பவ�க�� ப�ட�பக�ேபா� ெத���. அவ�தா� ��தஞான�. ேம�ப� ஞான� தயேவா� ஒ�
ப�ேரத�ைத� பா��த மா�திர�தி� ப�ேரத� உய��ெப�ெற��. ேம�ப� ஞான��� ஆ�மா�கள�ன�
அப��வ ப�பாக�தா� சின� ேதா�றினா�. உடேன அ�த ஜ�வ� ப�பமாகி வ��வ�. ேம�ப�
ஞான��� ேம��றி�த அைடயாள�க�ள. ேம�ப� க�ைண� திற�பத�� ஒ� கத�� ����ள�.
ேம�ப� ��ைட அ�ெள�கிற திற�ேகாைல� ெகா�� திற�க ேவ���. ஆதலா�, ேம�ப�
அ�ெள�ப� ஆ�ம இய�ைகயாகிய ெப��தய�. நா� தயாவ�வமானா� ேம�ப� அ�பவ� ேந��.

ேம�� அ�த� ��தஞான� இற�த உய��கைள எ���வத��� ப�ரமாண� யாெதன��: ஒ�வா� த�ப�
ப�ரமாண�தா லறிக. த�ப� ப�ரமாணெம�ப� யா�? த�ப�தின�ட�தி� கா�யஒள�, கா�ய காரண ஒள�,
காரணஒள� என ���. ேம�ப� ஒள�யாவன ஒள�, ேசாைப, ப�ரகாச�. ஆதலா� கட�� கா�யமா��
ப�ரகாச�ேபா� �வ�ணேதகியா�� ேதா�றினா�, அதி�ர�திலி��கிற இ�ெள��� அ�ஞான�ைத�
ேபா�கி ஆ�ம அ�பவ�ைத வ�வ��ப� ப�ரகாசமய�. அ�ேபா� ஒள� ேம�ப� ப�ரகாச�திலட�கி�
ேசாைப கா�ய காரணமா� இ��கி�ற�ேபா�, ஆ�மா�க� அ� ஞான�தி� க���� அறிவாகிய
த�ப�ைத� க�தினா� ேம�ப� அறிவாகிய த�ப� ேதா�றின கணேம அத� மயமாவா�க�. அ�ேபா�
கட�ள�� ேசாைபைய� க�டா�, ப�சகி��திய�� ெச�ய����. ஒள�ைய� ெதா�டா�
��வ�ேபா�, இற�த ப�ேரத�ைத அவ���� சம�ப��க� ேச��தா�, த�கணேம அ� ஜ�வ����. ேம��
ப�ரகாச� எ����ள�. எ�த இட�தி� �ைல ெகாைல அக�றிய சீவ�க� ப�ரா��தி�தா�� த�கணேம
அவர� காரண உ�வமாகிய ப�ரகாச�தி� நி�� கா�ய உ�வமாகிய ஒள� வ�வா�� ேதா�றி அ��
ெச�வ�. இத��� ப�ரமாண�: சி�தமா��க�தி��ள ���� ��ண�ைத ம�சள�� ேதா��த �ைல
ெந���ர�க��, அ�க�� காயா� உபகரண� �சி, மன�த�கைள நி�க ைவ��, ேம�ப� ��ண�ைத
அ�ய�� கா��ன த�ணேம �ன�ய�� சிவ�ேப��.

ஜ�வ�� த�ப��

இரவ�� த�பமி�லாத இட�தி� இ��க�படா�. ஏெனன��, அ�ப�ய���தா�, அ� ஆ�� ந�ட�ைத
உ��ப���. ஆைகயா� நா� வா�கிற வ ���� த�ப�ைத ைவ�� ஆ�ைள வ���தி ெச�� ெகா�ள
ேவ���. வ ���� எ�த இட�தி�� த�ப� ைவ�தி��க ேவ��ய� அவசிய�. இ�ள���க�படா�.
ஒ� வ ���� த�ப� ைவ�தா� அ�த வ ���லி��த இ�ெள�லா� அ�த� த�ப�திலட�கி�ேச��.
அ�ேபா� இ�த ஜ�வனாகிய த�ப� இ��கிற இட�தி� வ�ள�கி�லாவ��டா� அ�த இட�திலி��கிற
இ�ெள�லா� ஜ�வனாகிய த�ப�ைத� ேச��� ேதக ந�ட�ைத உ�� ப���. ஆதலா�, அவசிய�
த�ப� இ��க ேவ��ய�.

தயா வ�வ�

��வஞான ெம�ப� ெந�றி� க�ணா� பா��த�. ஒ�வ� ெந�றிய�லி���� ந��க�ைண� ெப���
ெகா�வானானா� அவ��� எ�லா� ப�ட� பகைல� ேபா�ெற���. அவ�தா� ��தஞான�. அ�த
ந��க�ைண� ெப���ெகா�ட ��தஞான� தயேவா� ஓ� ப�ண�ைத� பா��த மா�திர�தி�, அ�த�
ப�ண� உய�� ெப�� ம�ளெவ��தி����. ஒ�வைன� ேகாப���� பா��தா�, உடேன அவ� ப�பமா�
வ��வா�. இ�தா� ந��க� ெப�ற ��தஞான�� கைடயாள�. இ�த ெந�றிய�லி���� ந��க���
ெகா� கத�� ���மி��கி�ற�. அ�த� கதவ�� ��ைட அ�ெள�கிற திற�ேகாைல� ெகா��
திற�கேவ���. அ�ெள�ப� ெப��தய�. ஆகேவ தயேவ வ�வமாக இ��க ேவ��ய�.
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கட�� அ��கிரக�

த�ப�தி� ஒள�, ேசாைப, ப�ரகாச� எ��� 3-� ப�ரகாச� காரண அ�கின�, ேசாைப கா�யகாரண அ�கின�,
ஒள� கா�ய அ�கின�. ப�ரகாச மய�தி� கட�� கா�யமா� ெசா�ணேதகி ஆனா��, ப�ரகாச�ைத�
ேபா� அதி�ர�திலி��கிற இ�ளாகிய அ�ஞான�ைத� ேபா�கி ஆ�ம அ�பவ�ைத வ�வ��ப�.

ஒள�ெய�ப� அட�கி� ேசாைப கா�யகாரணமா ய���கிறேதா அ�ேபால, ஜ�வ�க� இ�ள�� ��கி�
கிட�த கால�தி�, வ�ள�கின�ட�� ல�சிய� அதிக��த த�ண�, ஒள�ைய� க�டா� அத�
மயமாவா�க�. அ�ேபா� கட�ள�ன� ேசாைபைய� க�டா�, சி���யாதி ப�சகி��திய�க��
ெச�ய����. ஒள�ைய� ெதா�டா� ��வ�ேபா� இற�த ஜ�வ�கைள ஆ�டவ���� சம�ப�தி�
ேச��தா� உடேன ஜ�வ��பா�க�. ஆ�டவர� ப�ரகாச� எ��� உ�ளதா�, எ�த இட�தி� �ைல
ெகாைலய��லாம� ஜ�வ�க� �ய�சி ெச�கிறா�கேளா, அ�த இட�தி� கட�� வ�� காரண
உ�வமாகிய ப�ரகாச�தி� நி��� கா�ய உ�வமாகிய ஒள�யாகி� ேதா�றி அ��கிரகி�ப� �பாவ�.
இத��� ப�ரமாண�: ���� ��ண�ைத ம�சள�� நைன��, அதிக ந�ள��ள �லி� ஒ�
தைல�ைப� ��ண�தி� ப��ப� நைன�த உடேன, அ��� ��ைம�� சிவ�ேப�வ� ேபாலா�.

107. ேதக� ந���பத��� த�ப� ப�ரமாண�

ேதக� ந���பத��� த�ப� ப�ரமாண�: அக� - ேதக�, எ�ெண� - இர�த�, தி� - ��கில�, ப�ரகாச� -
ஆ�மா, ஆதலா� ேம��றி�த த�ப�தின� தி�ைய� ���வ��டா��, கா���ள இட�தி�
ைவ�தா��, கா�றி�லா வ�ட�தி� ைவ�தா��, ெப��த�ப� சம�ப�தி� ேச��தா��, வ����, ப�ரமர�,
�ஷ’க�, மா��சால� �தலிய அஜா�கிரைதயா��, ேம�ப� த�ப� ந�டமா��. ��திமான�ட�தி�
த�ப�தின� உபகரண�கைள� ெகா��� ஒ� நாைள��� த�ப� பா��க� ெசா�னா�, ��தி வ�சால�தா�
ேம��றி�த அஜா�கிரைதய��றி, தகள���� �ேடறாம��, எ�ெணய�� அ��� ஏறாம��, வ��தி
�� இ�க� தள��சி ப�ம� இைவகள��லா� - சி� தி� ேபா��, அ��க� ��டாம�, த�ப�ைத
ம�ெறா� தின�மி��க� ெச�வ��பா�. ேம��றி�த ��ற�கேளா� த�பேம�றினா�, பதிைன��
வ�னா� அ�ல� கண� இதி� சி�ட� க��வ� இய�ைக. �� ேபா�கி ைவ�தா�, பதிைன��
நிமிஷ�தி�ெகா�வ�ைச சி�ட� க���. வ�ேசஷ அறி�ைடயவ� ேம��றி�த ேலாக� �தலியவ�றி�
த�ப� ைவயா�, ைவர ப�க�கள�� அைம�த த�ப�தகள�ய��, ேம��றி�த த�ேபாபகரண�கைள�
திராவகமா�கி, ��தா�கின�யா� ப�ரகாச��டா��வா�. அ�ேபா� சி�ட�� ப�ரகாச ந�ட��
ேந�டா�. ஆதலா� ந��ைடய ேதக�தி� ��கிலமாகிய தி�ைய வ�ேசஷ� ��� அ��க�
ெப�ண�ட�தாகி�� ேவ� த�திர�தாலாய��� ெசல� ெச�� வ��டா�, தி�ேபா� ஆ�ளாகிய
ப�ரகாச� ந�டமா�வ���. ஆனா� சி�ட�ைத மா�திர� - ெதா�ளாய�ர�� அ�ப� நாழிைக�
ெகா�தர� ேதகச�ப�த�ெச�� ஆபாச�ப�ட சி�டமாகிய ��கில�ைத ெவள��ப��திவ�ட ேவ���.
இ� ம�த���. அதித�வ�ர ப��வ�யா� ேம��றி�த வ�ண� கட�ள�ட�தி� இல�ிய��
ஜ�வ�கள�ட�தி� தய��ைடயவ��� சி�ட� ேபா�ற ��கிலாபாச� ேந�டா�. ேதக� ந�����.

அதித�வ�ர ப��வ�

சீவ� எ�கிற த�ப����� ��கில� தி�, இர�த� எ�ெண�. ஆைகயா� ��கிலமாகிய தி�ைய
வ�ேசஷ� ���� ெசல� ெச�� வ��டா� ஆ�� ந�டமா� வ���. ஆனா� சி�ட�ைத மா�திர�
எ���வ�ட ேவ��ய�. அதாவ� 16 தின�தி�� ஒ�தர� ேதகச�ப�த� ெச�� ஆபாச�ப�ட
��கில�ைத ெவள��ப��தி வ�ட ேவ���. ஆசா�ைடய அ�ல� ஆ�டவ�ைடய தி�வ�ய�� சதா
ஞாபக�ைடயவ���� ேகாச�த��� உ�டாகா�. ஆைகயா�, ேதகச�ப�த� ஏகேதச�தி�
ெச�யலாெம�ற� ம�ததர�ைத�ைடயவ��ேகய�றி, அதித�வ�ர ப��வ��க�ல.

108. ந�ைம ந�ட� ெச��� நா��
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ந�ைம ந�ட� ெச�வன நா��. அைவயாவன: ஆகார�, ைம�ன�, நி�திைர, பய� - ஆகிய
இ�நா�கி�� அதிக ஜா�கிரைதயாய���க ேவ���. இ�த நா�கி�� ��கியமானைவ ஆகார�,
ைம�ன�. ஆதலா� இ�வ�ர���� அதன��� அதிக ஜா�கிரைதேயா� இ��க ேவ���. இ�த
இர���� ��கியமான� ைம�ன�. ஆதலா�, இ�த வ�ஷய�தி� எ�லாவ�ைற� பா��கி�மதிக
ஜா�கிரைதயாய���க ேவ���. அ�வா� இராவ��� ேதக� அதி சீ�கிர�தி� ேபா�வ���. ப���
��தியைடவ� �டா�. ��தியைடவத�� இ�மான�ட ேதகேம த�கதா�� ேவ�
ேதக�தாலைதயைடவ� அ�தா�� இ��பதாதலா�, எ�வ�த�தாலாய��� ேதக� ந���தி����ப�
பா�கா�த� ேவ���.

ஜா�கிரைத

ஆகார�, நி�திைர, ைம�ன�, பய� - இ�த நா�கி�� அதிக ஜா�கிரைதயாய���க ேவ���,
இவ�றி� ��கியமானைவ ஆகார�, ைம�ன�. இவ�றி�� ��கியமான� ைம�ன�. இதனளவ��
ஒ� மன�த� த�ைன ஸ�வ ஜா�கிரைத�ட� கா�கேவ���. இ�ைலயாய�� அதி சீ�கிர�தி� மரண
மைடவா�; ச�ேதகமி�ைல. இ�வா�வா��� ைம�ன� ஊ���ேகண� நியாய�ைத�ைடய�.

ேதக ந�ட�தி� �த� காரண�க�

இ�த உலக�தி� மன�த�க���� ேதக� சீ�கிர�தி� ந�ட� அைடவத��� காரண� இர��.
அைவயாவன: ஆகார�, ைம�ன�. ஆகார�தா ெலா�ப� ப�� ந�ட��, ைம�ன�தாெலா� ப��
ந�ட�� உ�டாகிற�. எ�ப�ெயன��: ப��ட உ�ப�திய�� கால� ெதாட�கி இற�� ேபாகிற
ப�ய�த� ஆகார� உ��. இ� இய�ைக. சி�, வாலிப�, வ���தா�ப�ய� - இ�த� ப�வ�கள��
ைம�ன� கிைடயா�. க�மார�, ெயௗவன� - இ�த இர�� ப�வ�கள�� மா�திர� ைம�ன� உ��.
இ�த� ப�வ�கள���, ேநாயா�� ��க�தா�� த��திர�தா�� பசியா�� பய�தா�� ேவ�
அந�தவைகயா� உ�டா�� ��ப�களா�� ைம�ன� தைட�ப��. இ�த� கால�தி�� ஆகார�
உ��. ெபா��த� ஏகேதச�. ந�ட�� அ�ப�ேயய���கிற�. ஆகாரவ�ஷய�தி� அதி�கிரம�,
அ�கிரம�, அஜா�கிரைத, அசாதாரண� இ�ப��ப�ட உண�கைள ந��கி, ��த ச��வ ஆகார�கைள�
�சி�� ஆ�� வ���தி ெச�� ெகா�வ� ��த ச�மா��க ஏ�பா�.

109. �� மரண�

ஜ�வ�க��� வா�திேபதி மாரைட�� �தலியவ�றா� ேந��� ��மரண�க� ஆகார� �ைறவா��
மி�தியா�� அ�கிரம அதி�கிரம�தா�� ெபா��தலா�� - இைவ ேபா�ற பலவைக� ெக�தியா��
உ�டாகி�றன.

110. இ�வா�வா��� நியாய�

ைம�ன� ஊ���ேகண� நியாய�ைத ஒ�தி��கி�ற�. அதாவ�, ஊ���ேகண�ைய இைடவ�டாம� 10
தின� இைற�தா�, அத� வ�வா� �ைற��, அதி� சலமி�லாம� ேபா�� ப�ரேயாசன�படா�.
அ�ேபா� இைற�காத ஊ���ேகண�ய���ள ந��ல��ேகறி, அத� வ�வா� அைடப��, அத� �ர��
நி��வ���. ப��� அ�த� ேகண�ய���ள சல� ��ய உ�ண�தினா� கிரகி�க�ப�� ஒ��மி�லாம�
ேபா�வ���. இ�ேபா� இைடவ�டா� ைம�ன� ெச�தா� இ�தி�ய�தி� வ�வா� �ைற��,
அ�ைமயாக� கிைட�தி��கி�ற ேதக� அதி சீ�கிர�தி� ேபா�வ���. ைம�ன� எ�த� கால���
இ�லாதி��தலினா�� ேம� �றி�த ஊ���ேகண� நியாய�தா� ேக���. அதாவ� ைம�ன�
எ�த�கால�தி�மி�லா தி��தலினா� இ�தி�ய�தி� த�ைம ெக��, அதனா� அ�வ��தி�ய�தி�
வ�வாயைடப��, மி��தி��த அ�வ��தி�ய�� உ�ண�தினா� வ�றிவ���. ப��� ேதக� உடேன
ேபா�வ���.

111. ச�நியாச�� காவ� உைட��
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��றாைசகள�� வ�ேசஷ� ப���ளவ�களாகி� தயவ��லாத க�ன சி�த�க� ச�நியாச�
ெப���ெகா�ள ேவ���. ேம�ப� ��றம�றவ�க���� ச�நியாச� ேவ��வதி�ைல. ச�நியாசி
காவ� ேவ�� ேபா�வத�� நியாய�; தயவ��லாத க�ன சி�த�களாைகயா� த��வாபாச��ள�;
த��வ�ைத� ெசய��� தயைவ நட��வத�� ��த��றி அ�ல� அைடயாளமாக� த��ப� காவ�.
ெவ�றியான ப�ற� அைடவ� தய�. ஆதலா� ெவ�றி�ெகா� ெவ�ைள. தய� ெவ�ைளெய�பத��
நியாய�; தயெவ�ப� ச��வ�, ச��வெம�ப� ��த�, ��தெம�ப� நி�மல�, நி�மலெம�ப�
ெவ�ைளவ�ண�, ெவ�ைள எ�ப� ஞான�, ஞானெம�ப� அ��, அ�ெள�ப� தய�, தயெவ�ப�
கா��ய�.

ச�ன�யாச�

�வாைசகள�� வ�ேசஷ ப���ளவ�களாகி� தையய��லாத க�ன சி�த�க� ச�ன�யாச�
ெப���ெகா�ள ேவ���. அ� ��ற�ைத ந��கினவ�க� ச�ன�யாச� ெச�� ெகா�ள
ேவ��வதி�ைல. ���ப ச�ன�யாசிகளா ய���கலா�. தேனஷண� தாேரஷண� ��திேரஷண�...

தய�

தய� - ��த�, ெவ�ைள வ�ண�, ஞான�, தய� - அ�� கா��ண�ய�.

காவ�ேவ��

காவ�ேவ�� த��ப� தய��� வ�ேராதமானைவகைள ெஜய��பத�கைடயாள�.

112. மகள�� சம��வ நிைல

ெப�க��� ேயாக� �தலிய சாதன�க� அவசிய� க�ப��க ேவ��ய�. ேம�� ேபதம��
அேபதமா�� ப��� �தலியைவ�� ெசா�லி� ெகா��க ேவ��ய�. த��வ� �தலியவ�றி�
ெசா�ப �பாதிகைள� ெத�வ���� சரளமா�கினா�, ப�� தைடய��றி ந��ைடய ��ய ஆசிரம
கால�தி� ஒ�தி��பா�க�. "ெத�வ� ெதாழாஅ�" எ��� ேதவ� �றளா� இைத அறிக.

113. ெபா�� பா�ைவ

எ�லா உய�ைர�� ெபா�வா�� பா��பெத�ப� தன���ள ஆகார�ைத� ெகா���வ���� தா�
ப��ன�ய���பத�ல. அ�ப� இ��தா� பாவ�. வ�தவ�கள�� பசி அறி��, தா�காதவ�களாகி� தன�
ஆகார�ைத� ெகா����, சகி�பா�களாகி� எ�வைகய�லாவ� �ய�சி��� பசிைய� தண��க��.
அத��� இட� இ�ைலயாகி�, ப�சா�தாப��ட� கட�ைள� ப�ரா��தி�� இ� ெசா�லினா�
இன��க� ெச��, தா�ெக����பேத ேமலான ��ண�ய�.

114. வ�தன �ைற

ஆசா�ய���� சி�ய� வ�தன� ெச�வத���, ெப�யவ�க���� சிறியவ� வ�தன�
ெச�வத���, எ�லவ���� ஞான�க� ேயாகிக� சா�த�க� வ�தன� ெச�வத��� காரண�� அத�
ப�ரேயாசன�� யாெதன��:-

வ�தன� ெச�வ� ஆ�� வ���தி��� அறி� வ�ள�க�தி��� ஆதாரமாய���கி�ற�. சி�ய����
சிறிேயா���� ஆசா�ய�� ெப�ேயா�� வ�தன� ெச�தா�, ஆ�� வ���தி�� அறி� வ�ள�க��
�ைறவா��.

இத��� ச�ப�த� யாெதன��, ஒ� ஜ�வ���� தி�வ�ள����� ச�ப�தமி��கி�ற�. எ�ப�ெயன��:
ஒ� தி�வ�ள�� எ�வத�� ந�ல உ�ண ச�ப�தமான ைதல�ைத உத�கிற� ேபா� ஒ� ஜ�வ���
ஆ�ம வ�ள�க����� மல� ேபா����� ஆதாரமான நிரஹ�காரெம�கிற ந�ல உ�ண
ச�ப�தமான ைதல�ைத ஊ�� வ�ள�� ைவ�க ேவ��ய�. ஆனா� ேம�ெசா�ன இர���
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ச�தி���ேபா� ேநா�கமான ெக�ட உ�ண�ைத� ச�ப�த�ப��தினா� லாப� ெச�யாேதாெவன��,
ெச�யா�. தி�வ�ள�� ஜல உ�ண�ைத�� கா�றினா��டாக ேவ��ய உ�ண�தி�� ேம�ப�ட
அதிக உ�ண�ைத�� ெப�றா� ெக��. அ�ேபா�, ஜ�வ��� ��மல�தாலாகிய உ�ண�ைத��
இ��� ப�பல ேபத��ள ெக�ட உ�ண�ைத�� ச�ப�த�ப��தினா�, ெக��� ேபா�வ���. இ�
யாவ���� தி��டா�தமா� இ��கிறத�லவா?

இவ�றா� ஆசா�யைன�� ெப�யவ�கைள�� சி�ய�� சிறியவ�க�� வண�கினா� ஆ��
வ���தி��, சி�யைன�� சி�வ�கைள�� ஆசா�ய�� ெப�யவ�க�� வண�கினா� ஆ��
�ைற�� உ�டா�ெம�கிற ச�ப�த� எ�ப�ெயன��: தி�வ�ள�� எ�ய - சாதாரண கால�தி� அதம
ப������ய ெகா�ைடெய�ெண� இ��ைபெய�ெண� �தலியவ�றா� வ�ள��ைவ�கி�ற��,
ெகா�ச� வ�ேசஷ கால�தி� ந�ெல�ெணய�னா� வ�ள�� ைவ�கி�ற��, கட�� ச�நிதான�தி��
ஞானாசா�ய� ச�நிதான�தி�� ப�வ�� ெந�ய��� வ�ேசஷ வ�ள�க�ைத�ைடய வ�ள��
ைவ�கி�ற�� ேபா�. ெகா�ைட எ�ெண� �தலாகியத� ெகா�பாகிய ஒ� ஜ�வ� அதமப��
ம�திமப��தி���ய ஒ�ெவா� மல�தினா��டாகிய ேதாஷ�ைத� ேபா�கி� ெகா�வதி� ஆ�ம
வ�ள�க�தி�� ஆதாரமாகிற��, வ�ேசஷமா� கட�ளாதி ஆசா�ய� ச�நிதான�தி� ைவ���
ெந�வ�ள���� ஒ�பான ��மல� ேபா�கான ��த நிரஹ�காரெம�கிற ைதல�ைத ஆ�மா���
உ�டா�கி ைவ�பதி� ஜ�வவ���தி� ��டாகி�ற�. தி�வ�ள�� - அத� உ�ண ச�ப�தமான
ைதல�கைள வ���� ெகா�� வ�வதி� வ�ள�� எ��� ெகா����ப� ேபா��, அதி�
ந�ெல�ெண� ெந� �தலியைவ வ��ெட��பதி� வ�ேசஷ� ப�ரகாசமா� வ�ள�� எ�வ� ேபா�� -
ஜ�வ��� அத� உ�ண ச�ப�தமான ��மல� ேபா�ைக���ப��வதி� ஜ�வ���
வ���தி��டாகிற��, வ�ேசஷமா� நிரஹ�காரெம�கி�ற ��த உ�ண�ைத���ப�ண�� ெகா��
வ�வதி� ஜ�வ��� வ�ேசஷ வ�ள�க�தி���ய ஜ�வ��ப���� ெகா����கி�ற��. இதனா�தா�
ைதல�ைத� ெகா����கிற தி�வ�ள�� வ���தியாவ� ேபா� ��மல� ேபா�ைக� ெகா�ட
ஜ�வ�� ஆ�� வ���தியைடகி�ற�. ஆதலா� ஆசா�யைர�� ெப�யவ�கைள�� சி�ய��
சிறிேயா�� வண��வதி� நிரஹ�கார ச�தி ெப�வதனா� ஜ�வ��� ஆ�� வ���தி��டாகி�ற�.

சி�யைன�� சிறிேயாைர�� ஆசா�ய�� ெப�ேயா�� வண��வதி� ஆ���ைற�
எ�ப���டாவெதன��: ஒ� மண�வைரய�� எ�ய�த�க எ�ெணய��� எ�வ��தி���� சிறிய
தி�வ�ள����� சம�ப�தி� ஒ� ெப�ய ப�த�தி�� ஒ�பான ஒ� ெப�ய தி�வ�ள�� ைவ��
எ��தா�, 1 மண� ேநர� எ�ய�த�க அ�த� த�ப உ�ண�ைத� ெப�ய த�ப� கிரஹ’���ெகா�வதி�
ஒ�மண� ேநர� எ�யேவ��ய த�ப� அைர மண���� எ���வ��வ�ேபா�, ஆசா�ய��
ெப�ேயா�� சி�யைன�� சிறிேயாைர�� வண��வதி�, ெப�ய த�வ��தி� ெகா�பான ஆசா�ய�
ெப�ேயா� எ�கி�ற ேயா�கியைதேயா�, நி�மல ரஹ’தமான நிரஹ�கார ெமனகி�ற ம�தா���
ெகா�பான வ�ள�க�ைத� சிறிய வ�ள�கான சி�ய� சிறிேயா� ��ன�ைல�� வ�ள�கி ைவ�பதி�,
சி�ன வ�ள�கைட�த �ைறைவ�ேபா� ஜ�வ�ைடய ஜ�வவ���திைய� �ைற�கி�ற�. இ�த
நியாய�தா�, ஆசா�ய�� ெப�ேயா�� சி�யைன�� சிறிேயாைர�� வண�கினா�, ஆ��
�ைறைவ அைட�ெம�� தி��டா�தமா� இ��கிற�.

ஆசா�ய� ெப�ேயா� ஞான� ேயாகி இவ�க� சிறிேயாைர�� சி�யைர�� வண�கினா� ஆ��
�ைற� வரமா�டா� எ�றெத�ப�ெயன��:- ேம��றி�தவ�கள� வ�ள�க���� ேம�ப�ட வ�ள�க�
இவ�க��� அக�தி��டா�மானா� ஆ��வ���தி��� �ைற� வரமா�டா�. இத���
தி��டா�த�: சமய� சா�ப�� பரமசிவ� ��ப�ரமண�ய �வாமிய�ட�தி� அ��கிரக� ெப�றி��ப��,
ஞான�க� மா��� ச�ப�த �வாமிகைள அ�த� �வாமிகள�� தா� த�ைதய� வண�கிய��
அ�ப��வாமி �தலிேயா�� வண�கிய� �ண�க. ேம�� சமயமதாத�த ஞான�க����
சமயமத�க���ப�ட ெப�ேயா�க���� இ��லக�தி� க���ள ஜ�வராசிகள�� ேதக மாதியா��
தம� பதிய�� �ல���ம மாதலா��, தம� ப��ரண ஆ�ம அ�பவ�தி�க� ேதா�றிய
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அ�பவ�களாகிய இய�ைக��ைம ஏகேதச�களாதலா��, எ�லா� அவ�க��� தாம�றி
இர�ட�றி��பதா��, எ�லாவ�ைற�� இவ�க� அ��வ�த�தி� சிவெமன� க��ண�தலா�� -
இவ�க� ெச�றவ�டெம�லா� க�� சிவமா�� தாமா�� ந��கமற� ைக ���வ� இய�ைக.

ஆதலா�, மலசகித�களான ஜ�வ�க� மதி��ைடயவ�களாதலா�, ஆசா�ய சி�ய பாவ�தி�
வண�கலாதி ெதாழிலா� ஜ�வ��ப��ைம�� வ���தி�� உ�டாகி�றன. மகா�க� ைக ���வதி�
ஆ�மவ���தி �ைற�படா�; ஜ�வ�கள�� அறி� வ�ள���. ஏெனன��: அவ�க� ச�க�ப�
��தமாதலா�, இவ�கைள ேமேல���.

115. ��த ச�மா��க ஆகார�

��த ச�மா��க சாதக�க� எ�கால��� ���காதி��கிற வ��ைவ� ெகா�ள� ேவ���. ���காத
வ���க� யாெவன��:- ச��கைர, ேத�, க�க��, ெவ�ல�, அய� �தலிய ெச��ர�, தாமிர
�தலிய ப�ப�. ஆதலா� அவசிய� ஆகார�தி�� ��கிய வ�� ேம��றி�தைவ ப�யாய�தி�
ச��கைரெய�� லவண�ைத� ெசா��வ����. ேம�ப� லவண�ைத� ��� ேபா�கி ஜய
லவணமா�� க�� ஆகார�தி� ெகா�டா� ேதக� ந�����. இத�றி, ச�வ பதா��த�தி� லவண�
சி�க� ேச����ெகா�ள�� ���.

ச�மா��க ஆகார�

ெந� பா� தய�� ேமா� - இைவகைள ஆகார�தி� வ�ேசஷ� ேச��ப� ேதக ந�ட�. மன�த�க���
எ�லா� தா��கள��� �த� தா� ெகா���. அத� ச�� ெந�. அைத எ��தா� ேதக ந�ட�.
இ�ேபா� ப��கள�ன� �த�றா� ெந�. ஆதலா� அைதெய��ப� ��த ச�மா��க மரப�ல.
ச�மா��க�தி� ேதகவ���தி ெச�� ெகா�வத�காவ� �ற��றவ�த�. ஆதலா�, ஊ��ந��
ெபா�றைல� க�சலா�க�ண� வாைழ ெத�ைன �தலியவ�றி�ேம� ெப�கிற பன�சல� மைழ�சல�
- இைவக�தா� ��தசல� அ�ல� அ�த�. அ�ல� சாதாரண ஜல�� ெகா�ளலா�. அதாவ�
ேம��றி�த ஜல�ைத 5-� 3, 5-� 2 பாக� நி�க� கா��சி, ச��கைர ெவ�ல� இைவகைள� ேச����
���கலா�. இைவக� ேதகவ���தி ெச���. ��த ச�மா��க மரப�� ��ய� இன����தா�. ஆதலா�
ேத� ச��கைர க�க�� ெவ�ல� இைவகைள ஆகார�தி� ேச���� ெகா�வ� உ�தம�.

உ��

ேதக ந�ட� ெச�வ� உ��. உ�ைப� க�� யாகார�தி� ேச��ப� சி�தமா��க�.

ச��கைர

ச��கைர எ�த� கால�தி�� ���தலி�றாகலி ��தமவாகாரமா�. ம�ற வ���க� எ�லா�
�����.

ச�மா��க ஆகார வ�ல��

��த ச�மா��க சா�திய�க� ெந� �தலிய வ���க� ெகா�ள�படா�. அ�ேபா�
சாதக�க��....ஒ�வா� ெகா�ள�ப��. ஏெனன��, ஓ� ேதக�தி��ள தா��கள�� �த�தா�
ெகா���, அதி� அ�சேம பா�, அதி� அ�ச� ெந�, ேம�ப� ஆபாச� ேமா� தய��. ஆதலா�, ேம�ப�
ெகா��� ெவள��ப�டா�, ேம�ப� ப�வ��க� ெக�தி�� ேந��. ஆதலா� ெகாைல. க����
ஒ�வா� வ��� பாைல கிரகி�கலா�. ஆதலா�, இஃதா� ஜ�வ இ�ைச ேந�தலா�, ேம�ப�
வ���க� ெகா�ளலாகா�; ேநராத ப��தி� ெகா�ளலா�.

சாத�
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சாத� வ���� சா�ப��த� நலமா, ெபா�கி� சா�ப��த� நலமா என��:- வ���� சா�ப��வ�
அதி��ள எ�ெண� ேபா� வ��வதா� நல�. ெபா��வதி� எ�ெண� ேபாகா�; தாமச �ண�
உ�டா��. இ�ேபாலேவ உ��, �ள�, மிளகா� �தலிய வ���கள�� எ�ெண� ேபாக��ட ைவ���
சா�ப��த� ேவ���. ப�ச�சி எ�ப� இ�ேபா� ெகா��வ�வ� அ�ல... ேம�� உ�ண�ைத
உ��ப�ண���ய ஆகார�க� ெகா��த� ேவ���.

116. ெவ�ந��

அ�ட�ைத�� ப��ட�ைத�� ஓ��ேக வள��ப� �ற��ற அ�த�. ஆதலா� அஃேத ெகா�ள�
ேவ���. யாெதன��:- ஊ��ந��, ெபா�றைல, வாைழ, ெத�ைன �தலியவ�றி� ேப���ள
பன�ஜல�, மைழஜல� - இைவக� ெகா�ளலா�; சாதாரண ஜல�ெகா��வ� ெக�தி. ஏெனன��
ேம�ப� ஜல�தி� ��� �ண���. எைனஎன��: வ�ஷ�, �த�, அ�த�. இ���� ெமா�றாகேவ
இ����. எ�ப�ெயன��: ேம�பாக�தி� சிலி��பாகிய வ�ஷ��, அதன�ய�� ஏகேதச� ��ைக��ள
�த��, அதன�ய�� வ�ேசஷ உ�ண��ள அ�த�� �� ஒ�றாய�����. ேம�ப� ஜல�தின�
�ண�க� ஆவன: �தஜல� த��வ வ���தி ெச���; அ�தஜல� ப�ராணச�தி ெச���; வ�ஷஜல�
த��வ���ைச� ேபா���. ஆதலா� இடேபத�தா� ேம�ப� ந��க� தன��தன�யாக���ளன;
ஒ�ெவா�றி� ����றாக�� வ����. ஆதலா�, ேம�ப� ��தா�த�கிைடயாத ப��தி� இதர
ஜல�கைள� ப�ைசயாக� ெகா�ள�படா�; ெவ�ந�ராக� ெகா��த� ேவ���. அ�ந��� ஐ��
���� ஐ�� இர��மாக� கா��சி, ச��கைர ெவ�ல� க�க�� - இைவக� ேச���� ெகா�ள��.
ேநராத ப��தி�, ெத�ைன நா��வ� வாைழ �தலிய வ���கைள� ச�ப�த�ப��தியாவ�, ��ய
கிரண�தி� ைவ�தாவ�, ��யசர�தா� பா��தாவ�, சிகர�ைத உ�ன�யாவ� ெகா�ள�
ேவ��ேமய�ல� ப�ைசயா�� ெகா�ள�படா�. சநிந�ராெட�� ெசா�வ� சநி ேபா�ற க�ைமயான
க�கியந�ராலாெட�� ெசா�ன�. யாெதன�� ெவ�ந��, ஒ�வா� ஊ��ந��. இத�றி - ம�ற�ப� -
ெசா�வ� ெத�யாைம.

ெவ�ந��

��த ச�மா��க�தி� ேதகவ���தி ெச�த� ெவ�ந�ராதலா�. எ�கால��� ��தஜல� ேச��க��டா�.
ப�ைச ஜல�தின�ட�தி� ��� �ண���: வ�ஷஜல�, �தஜல�, அ�தஜல�. இ�த ����
ஒ�றாகேவ இ����. ஜல�தி� ேம� பாக�தி� வ�ஷமாகிய சிலி����, அதன�ய�� ெகா�ச�
��ைக��ள �த��, அதன�ய�� வ�ேசஷ� ��ைக��ள அ�த�மாக இ����. �தஜல� த��வ
வ���தி ெச���. அ�தஜல� ப�ராணவா�ைவ வ���தி ெச���. வ�ஷஜல� ஆபாசந��களாக� ப���.
ஆதலா� ப�ைசஜல� ெகா�ள�படா�. ெவ�ந�� ேந�டாத ப��தி�, ச��கைர நா��வ� ெத�ைன
வாைழ �தலிய வ���கைள� ச�ப�த�ப��தியாவ� ெகா�ள ேவ���.

�ள���த ஜல�

கால�கட�� �ள���த ஜல�தி� �ள��� ஈர உைட�ட� இ��ப� ேதக�ெக�தி. �ள��க
ேவ��மானா� ெவ�ந��� �ள��க ேவ���.

117. க�சலா�க�ண��� ��ைள��

க�சாைலைய தின�ேதா�� ப�ைசயாகவாவ� சைமய� ெச�த� �தலிய வைகயாலாவ� சா�ப���
வரேவ���. ப�ரதம உ��ட�பாகியைத ந���க� ப���. ேம��றி�த �லிைகைய அல�ிய�
ெச�யா� ஆசா�ய� தி�வ�ய�� க�ேண இல�ிய� ைவ��, எ�வ�த த�திர�தினாலாவ� தின�
தின� உ�ெகா�டா�, ேதக� ெக�தியாகிய அச�த� ந��கி, ேதக� வ���ளதா� ெந�நாைள��
இ����. ��தியைடவத�� சகாயமா�மி����. மகா�கள�ட�தி� அன�த கால� கா�தா��
ேம��றி�த �லிைகய�� ப�ரேயாஜன�ைத�� உ�ைமைய�� அ�பவ�ைத�� ெவள�ய�டா�க�.
பரம க�ணாநிதியாகிய ந� தைலவனா� கிைட�த�. அச�ைடய��றி உ�ெகா�ள� ேவ���.
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ேம��றி�த �லிைக ஜலமி�லாத இட�தி� இ��கிற� வ�ேசஷ ந��. ஜல��ள இட�தி��ளதி�
காரமிரா�. த�த��தி ெச�� அ�ணா�கி� த�ஜன� வ�ரலா� ேத��க - ேம��றி�த �லிைகயா� -
ப��தந�� கபந�� ெவள�யாகி, க�ெணாள� வ�ேசஷ’���. ேநராத ப��தி� ெபா�றைல�
ைகயா�த�கைர ���. ேம��றி�த �லிைக ெச��ர� ெச�வத��� சிற�த�. உல��தி�
�ழி�தய�ல� வா�கி�� ெச��ர� ெச�யலா�. அ� ேபாலேவ, அறிைவ வ�ள��வத���, கவனச�தி
உ��ப��வத���, கரண� ஓ�வத���, கப�ைத அ��பத��� ேயா�கிைத�ைடய ஓஷதி
��ைள. அைத ேம��றி�தப� அ����தா� வ�ேசஷ ந�ைம ெச���. க�சாைல த�த ��தியா�
வசீகர�� ேந���. உ�ைம.

க�சலா�க�ண��� ��ைள��

க�சலா�க�ண�ைய� ப�ைசயாகவாவ� அ�ல� சைமய� ெச�தாவ� தின�ேதா�� அ��டான�
ெச��வர ேவ���. ேதக� திட��ளதாகி ெந�நாைள�கி����. ��ைளைய�ம�ப�ேய ேச����
ெகா�� வ�தா�, ��திைய வ�காச�ப����.

118. ப�ச க�ய�

ப�சக�வ�ய�தி� உ�ைம யாெதன��:- ேகாமய�, ேம�ப� ஜல�, கி�த�, ததி, ��ர� இைவ ஐ��.
இவ�றி� �ண�: ேம�ப� மய�தா� ப��திவ� ��தி, ஜல�தா� ஜல��தி, கி�த�தா� அ�ன� ��தி,
ததியா� வா���தி, பயசா� ஆகாச��தி. இ�ேபா� ப��ட�தி� ப��திவ�யாகிய ேதக�தி��ள
���கைள�� அ��த மல�கைள�� ேம�ப� மய� ேபா���; ந���க�� ேகாைவ �தலியவ�ைற
ேம�ப� ஜல� ேபா���; உ�ண ஆபாச� �தலியவ�ைற ேம�ப� கி�த� ேபா���; அ�ேபா�
வா�வ�� ெக�தியாகிய மலப�த �தலியவ�ைற ேம�ப� ததிேபா���. ஆ�மாவாகிய ப�ராண�
ேசா�ைவ ேம�ப� ��ர� ேபா���; ேம�� ப� மி�க�தி� ந��திர (?) வ����தி� �லாதி
பல�கேள ப�ச க�வ�ய�களா�.

119. ப�ச சைப

ஆ�டவ����� ெபா� �தான�க� 5. இைவக� ப�ச சைபகளாக� ெசா�ல�ப����கி�றன.

ப��திவ� - ெபா�சைப

அ�� - ரஜிதசைப

ேத� - ெத�வசைப

வா� - நி��தசைப

ஆகாய� - சி�சைப

120. ப�ச அ�த �தான�க�

��த அ�த �தான�க� 5.

1-வ� அ�த� நா�கின�ய�� இன����ள ஊ��ஜல� ேபாலி����.

2-வ� அ�த� உ� நா����ேம� இளகின இன����ள ச��கைர� பா� ேபாலி����.

3-வ� ��� �ைனய�� கா��சின ச��பைர� பா� ேபாலி����.

4-வ� ெந�றி ந�வ�� �தி��த மண�� க��யாகவ�����.

5-வ� மகா இன����ள மண�� க��யாகவ�����; அதிக �ள���சியாக�மி����.
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இ�த 5-வ� அ�த�ைத��டவ�க� எ��� அழியாத ேதக சி�திைய� ெப�றவ�க�.

ப�ச அ�த �தான�க�

ேயாகா��கிரக ப�ச அ�த �தான�க� 5.

1-வ� அ�த� நா�� �ன�ய��. ப��வ ஞான�தா�. சி��� வ�லப� ப�ர�ைஞயா�.

2-வ� �வனா�த� - நா��ம�திய��, ப��வ கி�ையயா�, �திதி ப�ர�ைஞ �ண��சியா�.

3-வ� ம�டலாமி�த� - நா�கின�ய��, ப��வ இ�ைச, ச�சார உண��சியா�.

4-வ� ரகசியாமி�த� - உ� நா�க�ய��, ப��வ திேராபவ�.

5-வ� ெமௗனாமி�த� - உ�ணா�� ேம�, ப��வ அ��கிரக�. அ��கிரக�, �பாவ�தின�
அ�பவ�, ��யநிைல.

121. ஏ� திைரக�

இ�த� ப�திக உட�ப�லி��கிற ந� யாெரன��: நா� ஆ�மா, சி�ற� வ�வ�. ெஷ அ� ேகா�
��ய� ப�ரகாச�ைடய�, லலாட�தானமி��ப�ட�, கா�ப�� ெபா�ைம ��கா�ப�� ெவ�ைம
கல�த வ�ண�. இ�ப��ப�ட ஆ�ம� ப�ரகாச�ைத மைற�க மாயா ச�திகளாகிய 7 திைரக���.
அைவயாவன:

க���� திைர மாயாச�தி.
ந�ல�திைர கி�யாச�தி.
ப�ைச�திைர பராச�தி.
சிவ���திைர இ�சாச�தி.
ெபா�ைம�திைர ஞானச�தி.
ெவ�ைம�திைர ஆதிச�தி.
கல���திைர சி�ச�தி.*

* கைரவ��மா மாைய� க��ெப�� திைரயா�
அைரச� மைற��� அ��ெப�� ேஜாதி
ேப�� ந�ல� ெப��திைர அதனா�
ஆ�ய�� மைற��� அ��ெப�� ேஜாதி
ப�ைச� திைரயா� பரெவள� அதைன
அ��ற மைற��� அ��ெப�� ேஜாதி
ெச�ைம� திைரயா� சி��� ெவள�ைய
அ�ைமய�� மைற��� அ��ெப�� ேஜாதி
ெபா�ைம� திைரயா� ெபா��� ெவள�ைய
அ�ைமய�� மைற��� அ��ெப�� ேஜாதி
ெவ�ைம� திைரயா� ெம��பதி ெவள�ைய
அ�ைமய�� மைற��� அ��ெப�� ேஜாதி
கல��� திைரயா� க�த� பவ�கைள
அல��ற மைற��� அ��ெப�� ேஜாதி
- தி�அ��பா, அ��ெப��ேஜாதி அகவ� 813-826
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122. ரசவாத� ஏ�. ரசவாத� 7

�ப�சவாத� - �� ச�ப�த�தா�
ரசவாத� - ஓஷதி ச�ப�த�தா�
�மவாத� - �ைகேவதியா�
தா��வாத� - ப�சேலாக�களா�
வா��வாத� - ெசா�லா�
அ�ுவாத� - பா�ைவயா�
ச�க�பவாத� - தியான�தா� - ெச�ய�ப��.

உபரசவாத� 7

ம�திரவாத� - எ����க� ச�ப�த�தா�
��ஷவாத� - மல��திர�தினா�
�ளனவாத� - பாத�ள�ைக ச�ப�த�தா�
வா� ப�ேரரகவாத� - �வாச ச�ப�த�தா�
ேதவா�கவாத� - உபாசைனய�னா�
ப�ரேவச வ�சி��ப�த வாத� - �த தா�வா�
த�திரவாத� - நிேர�வாக - ெச�ய�ப��.

122. நவநிைல

நவநிைல எ�ப� அ�பவ மா��க�.

1. வ���
2. நாத�.
3. பரவ���
4. பரநாத�
5. தி�கிரா�த�
6. அதி�கிரா�த�
7. ச�ெமௗன�
8. ��த�
9. அத�த�

124. �ள�ைக மண� ஒ�ப�

�ள�ைக மண� ஒ�பதி� வ�வர�:

1. பர�பரமண� - அ�ட�ைத�� அ�ட வ���கைள�� கா��வ�.

2. பராபரமண� - ப��ட�ைத�� ப��ட வ���கைள�� கா��வ�.

3. அ��ெபற�மண� - நிைன�தைத நிைன�தப� அ��வ�.

4. ககனமாமண� - வ���லக வ���கைள ஆ�� ைவ���.

5. சரஒள�மண� - ம��லைக�� ம��லக வ���கைள�� ஆ�� ைவ���.

6. கைலநிைறமண� - எ�லா �லக��� உலா�த�.

7. வ��தகமண� - சர, அசர வ���கள�ட� வ�ள��வ�.
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8. சி�திெச�மண� - மகாசி�திகைள நட��வ�.

9. வளெராள�மண� - அழியா� ெப�வா�� அள��ப�.*

* அ�ட�� அத�ேம� அ�ட�� அவ��ள
ப�ட�� கா��ய பர�பர மண�ேய
ப��ட�� அதி�உ� ப��ட�� அவ��ள
ப�ட�� கா��ய பராபர மண�ேய
நிைன�தைவ நிைன�தைவ நிைன�தா� ெக��ற
அைன�ைத�� த��ஓ� அ��ெபற� மண�ேய
வ��பத� அைன��� ேம�பத ��வ��
க�ெபற நட��� ககனமா மண�ேய
பா�பத� அைன��� பக�அ� ��வ��
சா��ற நட��� சரஒள� மண�ேய
அ�டேகா �க�எலா� அைர�கண� ேதகி�
க��ெகா� �டஒள�� கைலநிைற மண�ேய
சராசர உய��ெதா�� சா�றிய ெபா��ெதா��
வ�ரா�� வ�ள��� வ��தக மண�ேய
�வ�� �ன�வ�� ��த�� சி�த��
ேதவ�� மதி��� சி�திெச� மண�ேய
தா�ெவலா� தவ����� சகமிைச அழியா
வா�ெவன� கள��த வள�ஒள� மண�ேய
- தி�அ��பா, அ��ெப��ேஜாதி அகவ� 1291-1308.

125. திரேயாதச நிைலக�

திரேயாதச நிைலக� யாெவன��:

1. �தநிைல
2. கரணநிைல
3. ப�ரகி�தி நிைல
4. ேமாகின�நிைல
5. அ��தமாயாநிைல
6. அ��தமகாமாயாநிைல
7. ��தமாயாநிைல
8. ��தமகாமாயாநிைல
9. ச�வமகாமாயாநிைல
10. ��டலிநிைல
11. ப�ரணவநிைல
12. ப��கிரகநிைல
13. தி�வ��நிைல

ஆக 13. இத�கத�த�தி� ��த சிவநிைல. இத��� ச�தி, ஆகாய�, நிைல, ெவள�, ப�ரகாச�, அ�பவ�,
பத�, இட� �தலிய ெபய��ளன.
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ேம��, வ�னமாகிய எ��தா��, வ�ணமாகிய �ப�தா��, ெதாழிலாகிய ெபயரா�� அன�தமாக
வ����. இைவ யா�� ராகெம�கிற திைர ந��கினா� ஒ�வா� ேதா���. ேம�� இைவக�
ப��பா� அறிய��டா�. அறிவ� எ�ப�ெயன��: ஒ��க� நிர�ப�� க�ைணேய வ�வாக நி���
வ�சார ச�க�ப ��டானா�, நா� தா�� �ண� வ��. அ�த�ண�தி� தி�வ��ச�தி பதி��
அறி� வ�ள���. ஆதலா�, இைடவ�டா� ந��ய�சிய�� பழக� ேவ���.

126. ஞானேயாக அ�பவ நிைலக�

1. ப�கேமைட

2. ஆய�ர�ெத��� கமல இத�

3. ஓ�காரப�ட�

4. ��டலிவ�ட�

5. ேஜாதி�த�ப�

6. ��தநடன�

இவ�ைற அ�பவ�தினாலறிக. இஃ� நிராதார ல�ண�.

127. ��த ச�மா��க அ�பவ �தான�க�

��த ச�மா��க���� அ�பவ �தான�க� க�ட���� ேம�.

128. சகஜ நிைல

சமாதி� பழ�க� பழ�கம�ல. சகஜ� பழ�கேம பழ�க�.

129. சாகா�தைல, ேவகா�கா�, ேபாகா��ன�

சாகா�தைல, ேவகா�கா�, ேபாகா��ன� எ�பவ�றி���ெபா�� யாெதன��:- அ�ய��
வ�வேனயா�. சாகா�தைலெய�ப� ��திரபாக�, ��திரத��வ�, வ��யாகைல, வ��,
அ�ளான�த�, காரணா�கின�, சிவா�கின�. ேவகா�காெல�ப� மேக�வரபாக�, மேக�வரத��வ�,
சா�திகைல. ஆ�மா, அ��, காரணவா�. ேபாகா��னெல�ப� சதாசிவபாக�, சதாசிவத��வ�,
ப�ரதி�டாகைல, ஜ�வ�, இர�க�, காரேணாதக�. இைவ ���� சாகாத க�வ�ைய� ெத�வ����.
ஆ�ம த��வாதி சிவகரண� 36, நி�மல ����யாத�த� 7; ஆக நிைலக� 43. இ�த 43 நிைலகள��
ஒ�ெவா� நிைலகள��� ேம��றி�தைவ உள. ேம�� இைவ ���� ப��ட�தி� நாலிட�தி��
அ�ட�தி� நாலிட�தி�� உள. அைவக� ப��டா�ட ��திர சதாசிவ ேபத�. சாகா� க�வ�ைய�
�றி�த 43 நிைலகள�� �த�நிைல அ�பவ�ைத� ெப��� ெகா�டவ� ப�ரம�. அவன� கால� ஒ�
க�ப�. இ�ப� 43 நிைலகைள�ேமறி அ�பவ�ைத� ெப�றவ� கால�கட�த காலாத�த�.

ேம��றி�த ���� பரமா��கமாகிய ஞானேயாக� கா�சிய�� உ�டா�� ேயாகா�பவ�கள��
உ�ைம� ெபா��. அபர மா��க�தி� சில� உ�� வைககள�� ேபதெம��� ஓஷதி ேபதெம���
�தேபத ெம��� ெசா��வ� உபாயமா��க�. அக அ�பவேம உ�ைம. உபாய வைகயாகிய
அபரமா��க� ேதக �ஷணாதி காமிய சி�திைய� த��. உ�ைம, ந��கம�ற ெசா�ப ஞான�ைத�
த�ெம�றறிக. ேம�ப� உபாய�கைள ஒ�வா� ெத�வ��ப�� ைசவ சமய�க� தவ�ர ேவ� எ�வ�த
சமய�கள��மி�ைல. அ�ப� ய���பதாக� ெசா�லிய���ப�� ஏகேதசெம�றறிய��. ேம�ப�
ஏகேதச�க�... ம�திர�கள��� ேம�ப� ���� வழ��கி�றப�யா�, ஒ�ப� மா���� ேம�ப�ட
த�கேர�கி� ப�சா�ர�ைதயைட�� வ��கிரக�தி� அ�ய�� ைவ�க, மக��வ�க ��டா��.
ேம�� ேம�ப� உய��ைடய த�க�தி� வ��கிரக� ெச�� ைவ�� ஓஷதியாதி லவண�கைள
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அத��� ேச��� ைவ�தா�, வ�ேசஷ சி�தி வ�ள���. இஃ� தி�சிய� கா�சி. ��த ச�மா��க�தி��
உபாய வைககளான அபரமா��க� கா�சி �டா�. பரமா��கமாகிய அக அ�பவேம உ�ைம. ேம�ப�
��ைற�� இல�ியமாகேவ ெகா�க. உபாய வைகயான வா�சிய தி�சிய� கா�சிக� பேராபகார�. (?)
ஆதலா�, சாகா�தைல ேவகா�கா� ேபாகா��னெல�பைவ இர�� �ற�தி��ள. உபாய வைகைய
ந��த� �டா�; உ�ைமைய ந��த� ேவ���. இஃ� ரகசிய�.

ஆ�கிரச � �ர�டாசி மாத� 5ஆ� நா�.

ேவதாகம� சிற��

இ�� ேவதாகம�கள�� மா�திர�தா� ஏமசி�தி ஞானசி�தி �தலிய சி�திகைள�
ெசா�லிய���கி�ற�. ம�ற எ�த� சமய�கள��� ேம�ப� சி�திகைள�� சாகாத க�வ�ைய��
ெசா�லவ��ைல. ஒ�ேவைள அ�ப� ய���கிறதாக� காண�ப�மாகி�, அ� இ�� ேவதாகம�கள��
ெசா�லிய���பதி� ஏகேதச�கெள�ப� உ�ைம.

ெபா��� மக��வ��

ஒ�ப� மா���� ேம�ப�ட ெபா�னா� ெச�த வ��கிரக�க� ைவ�தி���� ேதவாலய�கள��
மக��வ�க ��டா��. மக��வ�தி� உய�� தா�� ெபா�ன�ன� மா��ய��
தா�வாகேவய�����. மா��ய��த த�கேர�கி� ப�சா�ர�ைத அைட�� வ��கிரக�தி� அ�ய��
ைவ�க மக��வ�க��டா��. இ� ரகசிய�.

சாகா�தைல ேவகா�கா� ேபாகா��ன�

சாகா�தைல ஆகாச�, ேவகா�கா� வா�, ேபாகா��ன� அ�கின�. சாகா�தைலெய�ப� ��திரபாக�,
��திர த��வ�. ேவகா�கா� எ�ப� மேய�ரபாக� மேய�ரத��வ�. ேபாகா��ன� எ�ப�
சதாசிவபாக�, சதாசிவத��வ�. இ����� சாகா�க�வ�ைய� ெத�வ��கி�ற�. ஆ�மத��வாதி
சிவகரண� 36-� நி�மல �� ��யாத�த� 7-� ேச��� ஆனநிைல 43-� ஒ�ெவா� நிைலய���
இைவக���. ேம�� சாகா�தைல, ேவகா�கா�, ேபாகா��ன� எ�கிற த��வ�க� ப��ட�தி� 4
இட�தி��, அ�ட�தி� 4 இட�தி�� ஆக 8 இட�தி�� உ��. இைவக� ப��ட��திர�க�
அ�ட��திர�க� �தலிய ��திர மேய�ர சதாசிவ ேபதெம�றறிக. சாகா�க�வ�ைய� �றி�த இ�த
நா�ப����� நிைலகள�� �தன�ைலய�� அ�பவ�ைத� ெப��� ெகா�டவ� ப�ரம�. அவ���
ஆ�� 1 க�ப�. இ�ப� 43 நிைலக�� ஏறிய�பவ�ைத� ெப�றவ� கால�கட�தவ�, காலரகித�.
சாகா�தைல ேவகா�கா� ேபாகா��ன� எ�பவ�றி��� ெபா�� சில� உ�� வைககள�� ேபதெம��
ெசா��வ� ப�ச�. அைவகள���ைம� ெபா�ைள ேம��றி�தப� ேயாக� கா�சிகள��
அ�பவ��கலா�. ஆைகயா� இைவக� ேயாக அ�பவ�கேள ெய�� அறியேவ���.

130. �வைக� சி�தி

க�மசி�தி, ேயாகசி�தி, ஞானசி�தி என� சி�திவைக ��றா�.

க�மசி�தியாவ�:-

அண�மா - ���ைப ேம�வா��கிற�

மகிமா - ேம�ைவ� ���பா��கிற�

க�மா - ேம�ைவ ஒ��மி�லாம� ெச�கிற�

லகிமா - ஒ��மி�லாத இட�தி� அேனக�களாக� ெச�கிற�

ப�ரா�தி - ேவ��வன அைடத�
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ஈச��வ� - �ள�ைக வ�லப�தாெல��� ெச��கிற�

ப�ராகாமிய� - பரகாய�ப�ரேவச�

வசி��வ� எ�வைக� ேதா�றமாகிய ேதவமா��ய நரக மி�க ப�ி ஊ�வன வ����
�தலியவ�ைற� த�வச�ப���கிற�.

ேதக�ைத� க�பசி�தி ெச�� ெகா��த�; அபரமா��கி; சதாசிவா�த அ�பவ�; சதாசிவகால வைர;
ப�ேரத�ைத உய���ப��த�; சி�தி கால� 3 3/4 நாழிைக �த� 3 3/4 வ�ஷ�தி���.

ேயாக சி�தி வ�வர�:- 64 சி�திகைள�� த� �த�தர�தி� நட��கிற�; ச�க�ப�ள�ைக;
ப�ராணக�பேதகி; ப�ரமகால�; பராபரமா��கி சி�திகால� 12 வ�ஷ �த� 108 வ�ஷ�தி���; �ைத�த
ேதக�ைத நாசமைடயா�� உய���ப��த�.

ஞானசி�திகள�� வ�வர� - அ�ப�� நாலாய�ர� ச�திகைள�� த� �த�திர�தி� நட��கிற�. 647
ேகா�யாகிய*, 688 ேகா� (?) ேபதமாகிய மகாசி�திகைள�� த�ன��ட�ேபா� நட��கிற�; கால�
கட�த�; அ�நிைல ��நிைல ��தக�ம, ��தேயாக, ��தஞான சி�திவ�லப�கைள� த�
�த�தர�தா� நட��கிற�.

* ஆ�� சி�திக� அ�ப�� நா�ெக�
ேகா��� வ�ள�க� �ல�ெம��ெபா�ேள
- அ��ெப��ேஜாதி அகவ� 911-2

131. ��தமாகி ேதக�க�

��தமாதி ��� ேதக வ�வர�: �வ�ணேதக�, ப�ரணவேதக�, ஞானேதக�.

�வ�ண ேதக� ப�ரணவ ேதக� ஞானேதக�

கா�ய �ப� கா�ய காரண �ப� காரண �ப�
பரேதக� பர�பர ேதக� எ��� �ரண
பர உண��சி பர�பர உண��சி வ�யாபக�
பர அறி� பர�பர அறி� பராபர அறி�
பர��வ� பர�பர த��வ� பராபர த��வ�
ெபா� வ�ண� 16 �த� 108 வைரய�� அள� கட�த மா��
அபர�சி மா�� மா��, உைரபடாத�
12 வய� ப�வ� 5 �த� 8 வய� ச�த மயத�சன�
நைர, திைர, ப�ண�, ேதக� ேதா���, உ�வ� ேதா�றி��
���, மல�, ஜல�, ப��படா�. ேதா�றாம�� இ����
வ�ய�ைவ, ஆகார�,
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நி�திைர, தாக�,
சாைய �தலியன
இ�லாைம
ேராம வள��சி
தா��சி இ�லாைம
க�மசி�தி ச�வ சி�தி ச�வ மகாச�தி, ச�வ
க�பேதகி ப�ராண க�பேதகி �த�தர�
அபரமா��கி பர அபர மா��க� காலாத�த�

132. �வ�ண ேதகிக� ஆ��

�வ�ண ேதகிக� ஆ��.

ஒ� மா���ள �வ�ண ேதகிக� வய� - நா� ல��� ��ப�த�ராய�ர�.

இர�� மா���ள �வ�ண ேதகிக� வய� - எ�� ல��� அ�ப�� நாலாய�ர�.

��� மா���ள �வ�ண ேதகிக� வய� - ப�ன�ர�� ல��� ெதா���� ஆறாய�ர�.

நா�� மா���ள �வ�ண ேதகிக� வய� - பதிேன� ல��� இ�ப�ெத�டாய�ர�.

ஐ�� மா���ள �வ�ண ேதகிக� வய� - நா�ப�� ��� ல��� இ�பதாய�ர�.

ஐ�� �த�கள�� ேபத� ப�ன�ர�� ல��� இர�டாய�ர�� எ���� ஐ�ப� ேகா�யா�
இ��கி�ற�.

133. அ�ப� ச��ப� அ�பவ வ�வர�

ஐ�� மா���ள �வ�ணேதகி ப�ரம� வய� - நா� ல��� ��ப�த�ராய�ர�.

ஆ� மா���ள �வ�ணேதகி வ��� வய� - எ�� ல��� அ�ப�� நாலாய�ர�.

ஏ� மா���ள �வ�ணேதகி ��திர� வய� - ப�ன�ர�� ல���� ெதா���� ஆறாய�ர�.

எ�� மா���ள �வ�ணேதகி மேய�ர� வய� - பதிேன� ல��� இ�ப�ெத�டாய�ர�.

ஒ�ப� மா���ள �வ�ணேதகி சதாசிவ� வய� - நா�ப�� ��� ல��� இ�பதினாய�ர�.

இவ� அ�ப��தா�.

அ�ப��தி� நா�ப�� �வாய�ர�� இ��� ல��ேகா� வ��� ச�திய�� அள�; அளவ�ற�த
ேகா� நாத�தி� அள�.

அ�ப��தி� பரவ��� ��தமாையைய� கட�த�; பரநாத� ��தமகாமாையைய� கட�த�.

ச�� ப��தி� ப�ரம�, வ���, ��திர�, மேய�ர�, சதாசிவ�, வ���, நாத�, பரவ���, பரநாத�
எ�பவ�றி�:

ப�ரம�, வ��� - ��த மகா மாையைய� கட�த ஞான அ�பவ ேபத�.
��திர� - சி� அ�பவ�
மேய�ர� - ஆன�த அ�பவ�
சதாசிவ� - ச� அ�பவ�
வ��� - சிதான�த அ�பவ�
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நாத� - சதான�த அ�பவ�
பரவ��� - ச�சிதான�த அ�பவ�
பரநாத� - சிவா�பவ�. இைவ ஒ�வா�.

உபேதச� �றி��க� ��றி��.

No audios found!
Oct,12/2014: please check back again.
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