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காப்புபாடல் || விநாயக வணக்கம்	
 

எடுத்துக் ெகாண்ட இந்நூல் இைடயூறு இன்றி இனிது முடிதற் ெபாருட்டு 
முதலில் விநாயகப் ெபருமாைன வணங்கி நூைலத் ெதாடங்குகிறார் 
ஆசிrயர். 

ஐங்கரைன உள்ளத்தில் ைவப்ேபாம் 

வண்ைம தரும் ஆகமநூல் ைவத்த ெபாருள்வழுவா 

உண்ைம விளக்கம் உைர ெசய்யத் ‐   திண்மதஞ்ேசர் 

அந்திநிறத் தந்திமுகத் ெதாந்திவயிற்று ஐங்கரைனப் 

பந்தமறப்புந்திள்ைவப்பாம் 

பதவுைர 

வண்ைம- உபநிடதங்களின் ெதளிெபாருள் ஆகிய வளத்ைத 

தரும் - விளக்கிச் ெசால்லுகின்ற 

ஆகம நூல் - சிவாகம நூல்களில் 

ைவத்த -  உணர்த்தப்பட்ட 

ெபாருள் - பதி,பசு, பாசம் என்னும் முப்ெபாருள்களின் 

உண்ைமயியல்புகைள 

வழுவா - அவ்வாகமங்களின் கருத்திற்குச் சிறிதும்மாறுபடாதவைகயில் 

விளக்கிக் கூறுகின்ற 

உண்ைம விளக்கம்- உண்ைம விளக்கம் என்னும் ெபயைர உைடய இச் 

சாத்திர நூைல 

உைர ெசய்ய-  யாம் உைரத்தற்கு 

திண் மதம் ேசர்- அழுத்தமான மதநீர் ஒழுகும் கன்னங்கைளயும் 
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அந்தி நிற- ெசவ்வானம் ேபான்ற சிவந்த ஒளிையயும் ெகாண்ட 

தந்தி முக- யாைன திருவயிறும் 

ஐங்கரைன - ஐந்த திருக் ைககளும் உைடயவராகிய விநாயகக் கடவுைள 

பந்தம் அற- எமது அறிவில் உள்ள அஞ்ஞானம் ஆகிய தைட நீங்கும்படி 

புந்தியுள் ைவப்பாம்- உள்ளத்துள் ைவத்துத் தியானிப்ேபாம் 

ெபாழிப்புைர 

உபநிடதங்களின் ெதளிெபாருைள விளக்குவன சிவாகமங்கள், அச் சிவாகம 
நூல்களில் உணர்த்தப்படும் ெபாருள்கள் பதி,  பசு,  பாசம் என்பன. 
அம்முப்ெபாருள்களின் இயல்புகைள அவ்வாகமங்கள் கூறுகின்றபடிேய 
வழுவாமல் உைரக்கப் புகுவது உண்ைம விளக்கம் என்னும் இந்நூலாகும். 
இந்நூைல யாம் ெசய்வதற்கு விநாயகப் ெபருமானது அருைள ேவண்டி 
அவைர எம் உள்ளத்திற் ெகாண்டு வழிபடுேவாம்.  

அவர் ெசவ்வானம் ேபான்ற சிவந்த ஒளியிைன உைடயவர். மதம் 
ெபாழியும் ஆைனமுகம் ெகாண்டவர். பருத்த திருவயிற்றிைன உைடயவர். 
ஐந்து திருக்ைககேளாடு விளங்குபவர். இத்தைகய வடிவினராக 
நிைனத்தற்கு உrயவர் அவர். 

விளக்கம் 

வண்ைம தரும் ஆகம நூல் 

உபநிடதங்களும் சிவாகமங்களும் முடிவால் ேவறல்ல என்று சித்தாந்த 
ைசவம் ெகாள்ளும். அைவ ெசால்லும் முைறயாமல் 
ேவறுபடுவனேவயன்றிப் ெபாருளால் ேவறுபடுவன அல்ல.  

ஆன்மாக்கள் முதலிேலேய ெபாருள்களின் நுண்ணியல்ைப உணர்ந்து 
ெகாள்ளும் அறிவு வன்ைம உைடயன வல்ல. முதலிேலேய 
உணரமாட்டாது,  படிப்படிேய அறிவு விளங்கி ேமம்பட்டு வந்து 
முடிவிேலேய முழுவுண்ைமைய உணரும் தகுதிையப் ெபறும். இதற்கு ஓர் 
எடுத்துக் காட்டுக் கூறுேவாம். 
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இரவில் வானத்தில் வடதிைசயில் ஏழுவிண்மீன்களின் கூட்டம் 
காணப்படும். அைவ ஏழு முனிவர்களின் ெபயரால் கட்டப்படும். அவ் 
விண்மீன்களில் ஒன்று வசிட்டர் என்னும் மீன். அத ெபrதாயிருக்கும். 
கண்ணுக்கு எளிதிற் புலப்படும். அதன் அருேக இருப்பது அருந்ததி என்னும் 
மீன். அருந்ததி என்பவள் வசிட்ட முனிவrன் மைனவி. கற்பின் சிறப்புக்கு 
எடுத்துக்காட்டாகக் கூறப்படுபவள். வசிட்டர் மீனின் அருகிலுள்ள மீனுக்கு 
அவள் ெபயர் ைவக்கப்பட்டுள்ளது. அருந்ததி மீன் மிகமிகச் சிறியதாய் 
இருக்கும்;  பார்த்தவுடேனேய புலப்பட்டுவிடாது. கற்பிற் சிறந்த ஒரு 
ெபண்ணின் வடிவம் என்பதால் அம் மீைனப் பலரும் காணு விரும்புதல் 
இயல்பு. 

அருந்ததி மீைன ஒருவர் பார்க்க விரும்புகிறார் என்று ெகாள்ேவாம். 
அவருக்கு அதைனக் காட்ட முற்படுகிறான் மற்ெறாருவன். அப்ெபாழுது 
அவன் ஒரு முைறையக் ைகயாளுவன். அஃதாவது, அவன் முதலிேலேய 
இதுதான் அருந்ததி மீன் என்று காட்டமாட்டான். முதலிேலேய காட்டினால் 
கண்டு ெகாள்ள இயலாது என்று கருதி, அருந்ததி மீைன ஒட்டினாற் ேபால 
உள்ள ெபருமீனாகிய வசிட்டர் மீைனச் சுட்டி,  அதுதான் அருந்ததி என்று 
முன்னர்க் காட்டி, அதைன அவர் கண்ட பிறகு, அதுவன்று அருந்ததி மீன், 

அதற்குப் பக்கத்தில் உற்றுப் பாருங்கள். ஒரு நுண்ணிய மீன் விளங்குகிறது 
அல்லவா?  அதுதான் அருந்ததி மீன் என்று ெசால்லி,  அவர் அதைன 
எளிதாகக் கண்டு ெகாள்ளும்படி ெசய்வான். 

இம்முைறயிேலதான் உபநிடதங்கள் ெபாருள்களின் உண்ைமைய 
முழுதுமாக உணர்த்தாமல்,  ஓரளவாக உணர்த்துகின்றன. ெபாருள்கைளப் 
ெபாதுப்படக் கூறிச் ெசல்கின்றன. உபநிடதங்கள் ெபாதுவாகக் கூறுவது, 

அருந்ததியின் அருகில் உள்ள மீைன அருந்ததி என்று காட்டுதல் 
ேபான்றது. உபநிடதங்கள் அங்ஙனம் குறிப்பாய் உணர்த்திய ெபாருள்கைளச் 
சிவாகமங்கள் ெதளிவுபட ெவளிப்பைடயாக இனிது விளக்கிக் கூறுகின்றன. 
இஃது அருந்ததி மீைனேய சுட்டி,  அதுேவ அருந்ததி எனக் காட்டுதல் 
ேபான்றது.  

இவ்வாறு உபநிடதங்களின் ெதளிெபாருைளத் தருவன சிவாகமங்கள் 
ஆதலின் வண்ைம தரும் ஆகம நூல் என்று குறிப்பிட்டார் ஆசிrயர். 
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பாடல் || 01மாணவர் ஆசிrயrடம் ேவண்டுதல் 
 

ெபாய்காட்டிப் ெபாய்யகற்றிப் ேபாதானந்தப்ெபாருளாம் 

ெமய்காட்டும் ெமய்கண்டாய் விண்ணப்பம் -  ெபாய்காட்டா 

ெமய்யா திருெவண்ைண வித்தகா சுத்தவினா 

ஐயாநீ தான்ேகட்டருள் 

பதவுைர 

ெபாய்காட்டி- (வந்து அைடந்த உயர்ந்த பக்குவமுள்ள மாணவர்க்கு) 

நிைலயில்லாத உணர்வுகளாகிய பாச ஞானமும், பசு ஞானமும் உனக்கு 

உrயனவல்ல என்பைதப் புலப்படுத்தி 

ெபாய் அகற்றி - அவற்ைற நீக்கி 

ேபாத ஆனந்தப்ெபாருளாம் ெமய்- (பதி ஞானத்ைத விளங்கச்  

ெசய்து)தூயஅறிவாயும், ேபrன்பமாயும், ெமய்ப்ெபாருளாயும் விளங்கும்  

சிவத்ைத 

காட்டும்- அவர்க்கு அனுபவப்படுமாறு காட்ட வல்ல 

ெமய்கண்டாய் - ெமய் கண்ட நாதேர! 

விண்ணப்பம்- அடிேயன் ெசய்யும் விண்ணப்பம் ஒன்று உண்டு. 

ெபாய் காட்டா - விைன தராத 

ெமய்யா - உடம்ைப(அருளுடம்ைப) உைடயவேர 

திருெவண்ைண வித்தகா–திருெவண்ெணய் நல்லூrல்  

எழுந்தருளியுள்ள ஞானேதசிகேர! 

ஐயா - ஐயேன! 



உ 

உண்ைம விளக்கம்     9 || 214 

சுத்த வினா - திருவருேளாடு ஒன்றாய் நிற்பதாகிய சுத்த நிைலையத் 

தைலப்படுவதற்கு விரும்பி அடிேயன் ேகட்கும் சில வினாக்கைள 

நீதான் ேகட்டருள் - உமது திருச்ெசவியில் ஏற்றருளி அவற்றிற்கு விைட 

கூறியருள ேவண்டும். 

ெபாழிப்புைர 

வந்தைடந்த பக்குவ ஆன்மாக்களுக்கு நிைலயற்ற உணர்வுகளாகிய 
பாசஞான,  பசு ஞானங்கைள நீக்கி,  அவற்றின் நீங்கி நிற்கும் அவர்தம் 
அறிவில் பதிஞானமாகிய திருவருள் ஒளிைய விளங்கச் ெசய்து. 
அவ்வருளுக்கு முதலாகிய ேபrன்ப மயமான ெமய்ப் ெபாருளாகிய 
சிவத்ைத அனுபவமாக உணரைவக்கும் ெமய்கண்ட நாதேர! அடிேயன் 
உம்ைம ேவண்டிக் ெகாள்கிேறன்.  

விைன காரணமாக வராத அருளுருைவக் ெகாண்ட முதல்வேர! 
திருெவண்ெணய் நல்லூைர இருப்பிடமாகக் ெகாண்ட ஞானேதசிகேர! 
அடிேயன் சுத்த நிைலயாகிய ஞான வாழ்விைன எய்தும் விருப்பத்தால் 
ேகட்கும் வினாக்கைளத் திருச் ெசவிேயற்று அவற்றிற்கு விைட கூறியருள 
ேவண்டும் என்று ஆசிrயrடம் விண்ணப்பம் ெசய்கின்றார் மாணவர். 

விளக்கம் 

பாச ஞானம் 

ஆன்மாக்களாகிய நாம் உடம்ைபயும் ஐம்ெபாறி முதலிய கருவிகைளயும் 
சார்ந்து நின்று அவற்றால் அறிவு விளங்கப் ெபறுகிேறாம். அங்ஙனம் 
கருவி கரணங்களால் உலகப்ெபாருள்கைள அறியுமிடத்து, அவ்வறிவு பாச 
அறிவு அல்லது பாச ஞானம் எனப்படும்.  

அறிதற் கருவிகளாகிய அைவயும், அவற்றால் அறியப்படும் ெபாருள்களும் 
ஆகிய அைனத்தும் மாையயிலிருந்து ேதான்றிய காrயங்கேளயாகும். 
மாைய பாசம் எனப்படும் என்பது நாமறிந்தது. எனேவ மாையயின் 
காrயங்களாகிய உடம்பும், கண் முதலிய புறக்கருவிகளும், மனம் முதலிய 
அகக் கருவிகளும், அவற்றால் அறியப்படும் உலகப் ெபாருள்களும் ஆகிய 
எல்லாம் பாசப் ெபாருள்கள் என்பது ெதளிவு. பாசமாகிய கருவிகைளக் 
ெகாண்டு பாசமாகிய உலகத்ைத அறியும் பாசஞானம் எனப்படுவதாயிற்று.  
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ஆன்மா பாசமாகிய கருவிகைளயும் பாசமாகிய உலகப் ெபாருள்கைளயும் 
தனக்கு ேவறானைவ என்று உணராமல்,  அப்ெபாருள்கைளேய தானமாக 
மயங்கி அறிகிறது. ேவறான அவற்ைறத் தானாக அறிவதனால் தனது 
உண்ைமயியல்ைப அறியாது ேபாகிறது. 

ஓர் எடுத்துக்காட்டினால் இதைன விளக்கலாம். ெபான்னால் ெசய்த 
அணிகலனில் உள்ள அழகிய ேவைலப்பாடு ெபான்ைன மைறத்துத் தனது 
அழகிைனேய உணரச் ெசய்து மக்கைள மயக்குகிறது. அதுேபால, 

ஆன்மாைவ உடம்பும் ஐம்ெபாறி முதலிய கருவி கரணங்களும் தம் 
வயப்படுத்தி ஆன்மா தன்ைன அறியாதபடி மைறத்து மயங்கச் ெசய்து 
விடுகின்றன. ெபான் ேபால இருப்பது ஆன்மாவின் உண்ைமயியல்பு. 
ெபான்ைனப் ெபாருந்தி நின்று மயக்கும் அழகிய ேவைலப்பாடு 
ேபான்றைவ ஆன்மாைவப் ெபாருந்தி நின்று மயக்கும் தனுகரணங்கள்.  

நிைலயில்லாத இக்கருவிகரணங்கள் ஆன்ம அறிவில் நிைலயாத 
உணர்வுகைள எழுப்புதலால் ெபாய் எனப்பட்டன. ெபாய் என்பதற்கு 
நிைலயாதது என்பது ெபாருள் இல்லாதது என்பது கருத்தன்று. 

பசு ஞானம் 

ஞானாசிrயைரயைடந்து அவரது உபேதசத்ைதப் ெபற்ற காலத்திேலதான் 
ஆன்மா தன்ைனச் சார்ந்துள்ள கருவி கரணங்கள் அறிவில்லாத 
சடப்ெபாருள்கேள என்பைதயும்,  தான் அவற்றின் ேவறாகிய சித்துப் 
ெபாருள் என்பைதயும் உணரும். உணர்ந்து, அக் கருவிகள் நாமல்ல என்று 
அவற்றினின்றும் நீங்கும். அவற்றினின்றும் நீங்குதலாவது,  அவற்றின் 
வசப்படாைம. அவற்றின் வழியில் நில்லாைம.  

ஒவ்ேவார் ஆன்மாவும் வியாபகப் ெபாருளாய் இருப்பது, எங்கும் நிைறந்த 
ெபாருளாயிருப்பது. அதனால் வியாபக அறிேவ அதற்குrய இயல்பான 
அறிவாகும். உடம்ைபயும் கருவிகைளயும் சார்ந்துள்ள கட்டுநிைலயில் 
தனது உண்ைமயியல்ைப உணராமல்,  அவற்றால் உண்டாகும் 
சிற்றறிைவேய தனக்குrய அறிவு என்று அது மயங்கி உணரும்.  

ஞானாசிrயருைடய அருளுைரையப் ெபற்ற முத்தி காலத்தில் அது கருவி 
கரணங்களினின்றும் நீங்கியவுடன் தனக்கு இயற்ைகயாகவுள்ள 
வியாபகவுணர்வு விளங்கப் ெபறும். காட்டாக,  ேமக படலம் மூடியிருந்த 
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காலத்தில் ஆகாயத்தின் விrந்த தன்ைம புலப்படாது. காற்றால் அடித்துச் 
ெசல்லப்பட்டு ேமகபடலம் நீங்கியேபாது ஆகாயத்தின் அளப்பrய பரப்பு 
விழங்கித் ேதான்றும். அதுேபால,  ஐம்ெபாறி முதலிய கருவிகளின் நீங்கி, 
அவற்றால் உண்டான சிற்றறிவும் நீங்கிய காலத்தில் ஆன்மவுணர்வு தன் 
அளப்பrய வியாபக இயல்பு விளங்கப் ெபறும்.  

கருவி கரணங்களால் உயிர்க்கு உண்டாகும் சிற்றறிேவ சுட்டறிவு என்றும், 

கருவியறிவு என்றும், பாசஞானம் என்றும் கூறப்படும். அஃது ஆன்மாவின் 
ெபாதுவியல்பு ெசயற்ைகயியல்பு வியாபக அறிேவ அதன் உண்ைமயியல்பு. 

இவ்வாறு கருவியறிவாகிய பாச ஞானம் நீங்கி வியாபக அறிைவப் 
ெபற்றேபாது எல்லாவற்ைறயும் அறியும் நிைல ைககூடும். அந்நிைலயில் 
ஆன்மா நாேன எல்லாவற்ைறயும் அறிகிேறன். என்றும், என்னால் எல்லாம் 
ெசய்தல் கூடும் என்றும்,  நாேன ெபரும்ெபாருள் என்றும் கருதித் 
தன்ைனேய பதிப்ெபாருளாக மயங்கி அறியும். அவ்வறிவு பசு அறிவு 
அல்லது பசு ஞானம் எனப்படும். பசுவிற்கு ேமல் உள்ள பதியாகிய 
முதற்ெபாருைள அறியமாட்டாது பசுவாகிய தன்ைனேய பதியாக அறிந்து 
நிற்கும் அறிவு பசு அறிவு எனப்படுவதாயிற்று.  

அளப்பrய ஆகாயம் இரெவல்லாம் விளக்கமின்றி இருண்டு கிடக்கிறது. 
விடிந்தவுடன் அது விளக்கமுற்றுத் ேதான்றுகிறது. அவ்வாறு விளங்கித் 
ேதான்றுவதற்குக் காரணம்,  காைலயில் எழுந்த சூrய ெவாளி அதன்கண் 
உடன் கலந்து அதைன விளக்கி நிற்பேதயாகும்.  

இவ்வுண்ைமைய உணர்ந்து ெகாள்ளாமல்,  தன்னறிவு வியாபக நிைலைய 
எய்தியைதக் கண்டு தன்ைனேய ெபrய ெபாருளாக பதிப்ெபாருளாக 
மதிப்பது அறியாைமயின் விைளவாகும். அவ்வியாபக நிைலயிலும் 
திருவருள் உடனிருந்து அறிவிக்கத்தான் ஆன்மா அறிகிறேதயன்றித் தாேன 
அறியவில்ைல. எந்நிைலயிலும் ஆன்மாவின் இயல்பு,  அறிவிக்கேவ 
அறிவதாகும். 

பதிஞானம் 

முதல்வனது அருளின் உண்ைமைய அவ்வான்மா உளங்ெகாள்ளுமாறு 
ஆசாrயர் பின்வருமாறு அறிவுறுத்துவார். இத்தைன நாள் வைரயில் 
பிறப்பு இறப்பிற்பட்டு இடர்ப்பாடு உற்று வந்த நீ பதி ஆவாேயா? 
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பாசத்ேதாடு கூடிய நீ பசு ஆவாய். உன்ைனப் பாசத்தினின்றும் நீக்கி 
எடுத்து உனது வியாபக அறிைவ விளக்கிய முதற் ெபாருள் தூய 
அருேளயாகும் என்பைத உணர்வாயாக என்று உணர்த்துவார்.  

இங்ஙனம் ஞானாசிrயர் உணர்த்த,  அவ்வான்மா அதைனச் சிந்தித்துத் 
தன்னுள்ேள ஊன்றி ேநாக்கியேபாது,  தன்னறிவிற்கு அறிவாய் நிற்கும் 
பதிப்ெபாருளினது அறிவாகிய திருவருள் அதற்குப் புலப்படும். அதுேவ 
பதிஞானம் எனப்படுவது அந்தப் பதிஞானமாகிய ேபருணர்வில் 
ஆன்மவுணர்வு அடங்கித் தன் முைனப்பின்றி நிற்பின். அவ்வருளுக்கு 
முதலாகிய சிவம் ேபrன்பப் ெபாருளாய் அனுபவப்படும். 

ேமற்கூறிய மூவைக ஞானங்களில் பாசஞானமும் பசுஞானமும் 
நிைலயில்லாத உணர்வுகளாய்க் கழிவன ஆதலின் ெபாய் எனப்படும். 
இைறவனது ஞானமாகிய பதிஞானேம நிைலெபற்ற உணர்வு ஆதலின் 
ெமய்யுணர்வு எனப்படும். இைறவனது ஞானமாகிய பதிஞானேம 
நிைலெபற்ற உணர்வு ஆதலின் ெமய்யுணர்வு எனப்படும். அதுேவ ெமய்ப் 
ெபாருளாகிய சிவத்ைதக் காட்ட வல்லது. ேசய்ைமயில் உள்ள சூrயைன 
அதன்கண் உள்ள ஒளிைய நமது கண்ணிற்குக் காட்டி நிற்கும். அது ேபால, 

அறியவாராத இைறவைன அவனது அருெளாளியாகிய பதிஞானேம 
காட்டவல்லதாகும். ஏைனய ஞானங்களால் அவைன அறியெவாண்ணாது. 
அத்தைகய பதிஞானத்ைத ஆன்மவுணர்வில் விளங்கச் ெசய்து,  பதியாகிய 
சிவத்ைதக் காட்டுபவேர ஞானகுரு ஆவார்.  

ஞானெநறியில் நிகழும் இவ் அனுபவப் படிமுைறகைள ெயல்லாம் 
இந்நூலாசிrயர் ெபாய்காட்டிப் ெபாய் அகற்றிப் ேபாத ஆனந்தப் ெபாருளாம் 
ெமய்காட்டும் ெமய்கண்டாய் என்ற அடிகளில் சுருங்கச் ெசால்லி விளங்க 
ைவத்துள்ளைம காணலாம்.  

ெமய்யுணர்ைவ முற்றப் ெபற்ற ெமய்கண்ட ேதவராகிய முதற் குரவர் 
தம்ைமயைடந்த பக்குவ மாணாக்கருக்கு ேமற்கூறிய படிமுைறயிேல 
ஞானத்ைத உணர்த்தி ஆட்ெகாண்டார் என்பைத அவர்தம் மாணாக்கராகிய 
மனவாசகங் கடந்தாrன் இவ்வாக்கினால் நாம் நன்கு அறியலாம். 
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ேபாத ஆனந்தப் ெபாருளாம்ெமய் 

இைறவனது உண்ைமயியல்ைபப் ேபாதம், ஆனந்தம்,  ெமய் என்ற மூன்று 
ெசாற்களால் குறிப்பிட்டார் ஆசிrயர்.  

இவற்றுள்,  ெமய் என்பது நிைலத்து நிற்பது. அஃதாவது என்றும் மாறுதல் 
இன்றி ஒரு தன்ைமத்தாய் நிைலத்து நிற்பது. இது வடெமாழியில் சத்து 
எனப்படும். நிைலத்து நிற்பது சத்து ஆதலின்,  நிைலயில்லாதது அசத்து 
எனப்படும். சத்து என்பது தமிழில் ெமய் எனப்படுதலின் அசத்து என்பது 
ெபாய் என்று ெசால்லப்படும்.  

மாற்றம் அல்லது ஒரு நிைலயில் நில்லாத தன்ைம என்பது பிற 
ெபாருளால் வருவது;  பிற ெபாருளின் வசப்படுவதால் வருவது. கட்டாக, 
ஆன்மா பிறெபாருளாகிய உடம்பின் வசப்படுவதால் அது பல 
மாற்றங்களுக்கு உட்படுகிறது. பசித்தும்,  ேநாயுற்றும்,  ெமலிந்தும்,  மூத்தும் 
இவ்வாறு பலவிதமான மாற்றங்கைள அைடவதற்குக் காரணம்,  அஃது 
உடம்பின் வசப்பட்டிருப்பதுதான். ஆன்மா மாறி மாறிப் பிறந்தும் இறந்தும், 

இன்பத் துன்பங்கைள மீள மீள அைடந்தும் பல மாற்றங்கைள 
எய்துவதற்குக் காரணம்,  பிற ெபாருள்களாகிய மும்மலங்கேளாடு கூடி 
அவற்றின் வசப்பட்டிருப்பேதயாகும். 

இைறவன் எல்லாப் ெபாருள்களிலும் கலந்திருப்பவேனயாயினும் அவன் 
அவற்றில் சிறிதும் ேதாயாது. அவற்றின் வசப்படாது,  தனித்ேத நிற்பான். 
அவன் தன் வயம் இன்றிப் பிறெபாருளின் வயப்பட்டு, அதற்ேகற்ப நடக்க 
ேவண்டியவனாய் இருப்பின்,  அவன் அைனத்துலகங்கைளயும் 
அைனத்துயிர்கைளயும் எங்ஙனம் ஆளுதல் கூடும்?  எனேவ அவன் 
குைறவற்ற தன் வயம் உைடயவன் என்பது ெதளிவு. அவன் தன்வயம் 
உைடயவன் என்பது ெபறப்படேவ,  பிற ெபாருளால் வரும் மாற்றம் 
இல்லாதவன் என்பதும் தாேன விளங்கும்.  

இவ்வாறு என்றும் ஒரு ெபற்றியனாய் நிற்பவன் என்ற ெபாருளிேலேய 
இைறவைன ெமய்ப் ெபாருள் என்றும்,  ெசம்ெபாருள் என்றும் நூல்கள் 
குறிப்பிடுகின்றன. 
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இனி,  இைறவனுக்குrய மற்ேறார் இயல்பாக மன வாசகங்கடந்தார் 
குறிப்பிடுவது ேபாதம் என்பது. ேபாதம் என்பது அறிவு. இைறவனது அறிவு 
சிற்றறிவு ஆகாது. ேபரறிவாய் நிற்பது. சிற்றறிவு என்பது குைறபாடுைடய 
அறிவு. ஒரு ெபாருைள அறியுமிடத்து அப்ெபாருளில் அழுந்திவிடுதல், 

அவ்வாறு ஒன்றில் அழுந்தும்ேபாது மற்ெறான்றிைன அறியமாட்டாது 
நிற்றல்,  அதனால் ஒவ்ெவான்றாகேவ அறிதல்,  ஒன்றைனயும் 
ெதாடர்ச்சியாக அறிந்து நில்லாது விட்டுவிட்டு அறிதல்,  அறிந்ததைன 
மறத்தல்,  தானாக அறியாது அறிவிக்கேவ அறிதல் என்னும் 
இக்குைறபாடுகெளல்லாம் உயிர்களின் அறிவுக்கு உண்டு. இப்படிப்பட்ட 
குைறபாடு ஒன்றும் இல்லாத அறிவு இைறவன் ஒருவனுக்ேக உrயது. 
அவனது அறிவு எல்லாவற்ைறயும் எப்ேபாதும் தாேன அறியும் அறிவாகும். 
அவ்வாறு அறியும் அறியாைம பற்றமுடியாது. ஆகேவ அஃது என்றும் தூய 
அறிவாகேவ இருக்கும். இவ்வாறு உள்ள இைறவனது அறிைவேய ேபாதம் 
எனக் குறிப்பிட்டார் மனவாசகங் கடந்தார். 

இனி,  அவர் இைறவனது இயல்பாகச் ெசால்லுவது ஆனந்தம் என்பது. 
அறிேவ இன்பத்திற்குக் காரணம். இைறவன் குைறவில்லாத,  நிைறந்த 
ேபரறிைவ உைடயவன். ஆதலால் அவன் குைறவில்லாது நிைறந்த 
ேபrன்பத்ைதயும் உைடயவன் ஆகிறான்.  

இைறவனது இயல்புகளாக இதுகாறும் கூறிவந்தவற்ைற ஒருேசர 
ேநாக்கினால்,  சத்தாயும் சித்தாயும் ஆனந்தமாயும் நிற்றேல அவனது 
உண்ைமயியல்பு என்பது இனிது விளங்கும். சத்து சித்து ஆனந்தம் என்ற 
மூன்று ெசாற்களும் ேசர்ந்து சச்சிதானந்தம் என்று ஆயின. 
இத்ெதாடைரேய ேவெறாரு வைகயால் ேபாத ஆனந்தப் ெபாருளாம் ெமய் 
என்றார். இந்நூலாசிrயர். 

ெபாய் காட்டா ெமய்யா 

முதலடியில் ெபாய் காட்டி என்று குறிப்பிட்ட ஆசிrயர் இரண்டாம் 
அடியின் இறுதியில் ெபாய் காட்டா என்கிறார். முன்னுக்குப் பின் முரணாக 
உள்ளேத என்று எண்ணும் படியாக இஃது உள்ளது. ெபாய்காட்டா என்பதன் 
ெபாருைள உணர்ந்தால் இம்முரண்பாடு ேதான்றாது.  
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நாெமல்லாம் விைனவயப்பட்டுப் பிறந்தவர்கள். நமது பழவிைனக்கு 
எற்பேவ நமக்கு உடம்பு அைமந்துள்ளது. இருவிைன தந்த உடம்பு இது, 

ெமய்கண்ட ேதவேரா விைனயின் நீங்கியவர்;  மூவாண்டு நிரம்பாத 
இளங்குழவிப் பருவத்திேலேய ெமய்யுணர்ைவ முற்றப் ெபற்றவர்; 
சிவெபருமான் தனக்ேக உrய ெநற்றிக் கண்ைணயும் நீல கண்டத்ைதயும் 
மைறத்து ெமய்கண்ட ேதவர் வடிவில் வந்தருளினார் என்று ேபாற்றித் 
துதிக்கும் படியான ெபருநிைலையப் ெபற்றவர். எனேவ அவரது வடிவம் 
அருளுருேவயன்றி நம்மேனார்க்கு உள்ளதுேபால விைன காரணமாக வந்த 
வடிவம் அன்று. இக்கருத்துப்படேவ ெபாய் காட்டா ெமய்யா என்று 
அைழக்கிறார். 

ெபாய் என்பது நிைலயாதது; நிைல மாற்றம் அைடவதாய் நீங்குவது. இங்கு 
விைன ெபாய் எனப்பட்டது. அஃது எதனால் எனின், ேதான்றுதல், நுண்ணிய 
நிைலயில் அடங்கியிருத்தல்,  இன்ப துன்பமாகிய பயைனக் ெகாடுத்து 
நீங்குதல் என்ற மூன்று நிைலகள் விைனக்கு உண்டு. இவ்வாறு நிைல 
மாற்றம் உைடயதாதல் பற்றி விைன ெபாய் எனப்பட்டது. அடுத்துள்ள 
ெமய் என்ற ெசால் உடம்பு என்ற ெபாருளில் வந்தது. எனேவ ெபாய் 
காட்டா ெமய்யா என்ற விளி,  விைன தராத உடம்ைப (அருளுடம்ைப) 
உைடயவேர எனப் ெபாருள்படுவதாயிற்று. 

சுத்த வினா 

ேகவல நிைல 

உயிர் அறியாைமயில் அழுந்தி நிற்கும் நிைல ேகவலம் எனப்படும். 
நாள்ேதாறும் நமக்குக் ேகவல நிைல உண்டாகிறது. உறக்கம் என்பது 
ஒன்றும் அறியாத நிைலதாேன. உடம்பில்ெதாழிற்படும் அறிகருவிகளும் 
ெசயற்கருவிகளும் ேசார்ந்து மடங்கும்ேபாது உறக்கம் நிகழ்கிறது, 

உறக்கத்தில் அழுந்துதல் எந்த அளவிற்கு உள்ளேதா அந்த அளவிற்கு ஏற்ப 
அறியாைமயும் குைறந்தும் மிகுந்தும் அைமயும். எனேவ உறக்கம் என்பது 
ேகவல நிைலயாகும்.  

இனி, இறப்பு என்பதும் உயிர் அறியாைமயில் அழுந்துகிற நிைலேயயாம். 
இறப்பு இவ்வைகயில் உறக்கத்ைதப் ேபான்றது எனலாம். உறங்குவது 
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ேபாலும் சாக்காடு என்பது குறள். எனேவ இறப்பு என்பதும் ேகவல 
நிைலேயயாகிறது.  

இன்ெனாரு ேகவல நிைலயும் உண்டு. அது நமது விழிப்பு நிைலயிேலேய 
நிகழ்கிறது. நாள்ேதாறும் பாராயணம் ெசய்து வருகிற பாடல் கூடத் 
திடுெமன யாராவது ேகட்டால் நமது நிைனவிற்கு வருவதில்ைல. இப்படி 
விழிப்பு நிைலயில் ஏற்படுகிற மறதியும் ேகவல நிைல எனப்படுகிறது.  

இதுகாறும் கூறியவற்றால்,  உறக்கம்,  இறப்பு,  மறப்பு என்பைவெயல்லாம் 
அறியாைமயில் அழுந்துகிற ேகவல நிைல என்பது விளங்கும். 

சகல நிைல 

அறியாைம என்பது இருள் எனில்,  அவ்விருைளச் சிறிது நீக்குகின்ற 
ஒளியாய் நிற்பது மாையயாகும். மாையயிலிருந்து ேதான்றிய உடம்பும், 

உடம்பின் அகத்தும் புறத்தும் உள்ள கருவிகளும் அறியாைமயிருைளச் 
சிறிது நீக்கிச் சிற்றறிைவ உண்டாக்குகின்றன. இவ்வாறு மாயா 
கருவிகைளப் ெபாருந்தி அறிவு விளங்கி உலகப் ெபாருள்கைள நுகர்ந்து 
வரும் நிைல சகல நிைல எனப்படும். ேகவல நிைல என்பது 
அறியாைமயில் அழுந்துதல் என்றால்,  சகல நிைல என்பது மாையயில் 
அழுந்துதல் எனச் ெசால்லலாம்.  

இறப்பு என்பது ேகவல நிைல எனப் பார்த்ேதாம். எனேவ பிறப்பு என்பது 
சகல நிைல என்பது விளங்கும். நாள்ேதாறும் வரும் உறக்கம் ேகவல 
நிைல என அறிந்ேதாம். எனேவ உறக்கம் நீங்கி எழுகின்ற விழிப்பு சகல 
நிைல என விளங்கிக் ெகாள்ளலாம். அவ்வப்ேபாது வருகின்ற மறப்பு 
ேகவல நிைல எனக் கண்ேடாம். எனேவ மறப்பு நீங்கி உண்டாகின்ற 
நிைனப்பு சகலநிைல என்பது ெவளிப்பைட. 

இதுகாறும் கூறியவற்றால்,  பிறப்பு, விழிப்பு,  நிைனப்பு ஆகியைவெயல்லாம் 
மாையயில் அழுந்துகிற சகலநிைல என்பது ெதளிவாகும்.  

இரவு நீங்கினால் பகலும்,  பகல் நீங்கினால் இரவும் மாறி மாறி 
வருகின்றன. அதுேபாலேவ ேகவல நிைலயாகிய அறியாைமயும்,  சகல 
நிைலயாகிய சிற்றறிவும் மாறி மாறி நிகழ்கின்றன. இறப்புக்குப் பின் 
பிறப்பும்,  உறக்கத்திற்குப் பின் விழிப்பும்,  மறதிக்குப் பின் நிைனப்பும் 
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எனத்ெதான்று ெதாட்டுத் ெதாடர்ந்து வருகின்றன. உயிர் இறந்தும் பிறந்தும் 
உறங்கியும் விழித்தும் மறந்தும் நிைனந்தும் இவ்வாறு உழன்று வருகிறது. 

சுத்த நிைல 

இத்தடுமாற்றம் தீர்ந்து ஒரு நிைலப்பட்ட தன்ைமைய எய்த 
ேவண்டுமாயின், உயிர் திருவருைளச் ேசர்தல் ேவண்டும்.  

திருவருள் உயிருக்கு அப்பால் எங்ேகேயா உள்ளது என்று 
எண்ணேவண்டா. உயிrடத்ேதேய எப்ேபாதும் உடனாக உள்ளது. அதைன 
நாம் ெதrந்து ெகாள்ளாமேல இருக்கிேறாம். உடற்சார்பும் உலகச் சார்பும் 
ஆகிய பற்றுக்கேள நம்ைமத் திருவருைள ேநாக்காதபடி ெசய்கின்றன. 
அப்பற்றுக்கள் அறுந்தால் அக்கணேம திருவருளின் இருப்ைபத் ெதற்ெறன 
உணர்ந்து ெகாள்ேவாம்.  

கயிறுகளால் கட்டப்ெபற்ற ஊசலின் ேமலிருந்து ஆடிக்ெகாண்டிருக்கின்ற 
வைரயில் நிலம்தான் ஆதாரமாக இருந்து தாங்கிக் ெகாண்டிருக்கிறது 
என்ற உண்ைமைய நாம் ெதrந்து ெகாள்வதில்ைல. கயிறுகள் அறுந்து 
கீேழ விழும் ேபாதில் நிலம் நம்ைமத் தாய் ேபாலத் தாங்கிக் ெகாள்ளும் 
ேபாதுதான் அவ்வுண்ைமைய அனுபவமாக உணர்ேவாம் அதுேபால, அற்றது 
பற்ெறனில் திருவருைள உற்றவராேவாம்.  

உயிரறிவில் கலந்திருக்கின்ற இைறவனது அறிேவ திருவருள் என்பது அப் 
ேபரறிேவ மைறந்து நின்று கருவி கரணங்களின் வழியாக உயிருக்குச் 
சிற்றறிேவ விளக்கி வருகிறது. இது திருவருைள உணர்வதற்கு முந்திய 
நிைல. 

கயிறு அறுந்த ஊசல் ேபாலத் திருவருட் சார்ைப உயிர் ெபற்றுவிட்டால் 
அத்திருவருள் ஞானம் தாேன முன்நின்று அவ்வுயிருக்கு ேநேர 
உணர்த்தும். அந்நிைலயில் மனம் முதலிய கருவி கரணங்கள் உயிருக்குத் 
ேதைவயில்லாமற் ேபாகின்றன. ஓர் எடுத்துக் காட்டினால் இதைன 
எளிதில் விளங்கிக் ெகாள்ளலாம். இரவு ேநரத்தில் விளக்கு எrந்து தனது 
சிற்ெறாளியால் இருைளச் சிறிேத ஒட்டிப் ெபாருைளக் காட்டுகிறது. 
விடிந்து சூrயெவாளி ேதான்றி எல்லாவற்ைறயும் ெதளியக் காணுகிற 
நிைல வந்த பின்னரும் விளக்கு எrயுமானால் அவ்விளக்ெகாளி என்ன 
பயைனச் ெசய்யும்?  ஆகேவ விளக்ைக நாம் அைணத்து விடுகிேறாம். 
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ேதைவயற்ற அதைன எடுத்து அப்புறமாய் ைவத்து விடுகிேறாம். உடம்பும், 

அதிலுள்ள கருவி கரணங்களும் இரவில் எrயும் விளக்குப் ேபான்றைவ. 
அஞ்ஞானத்ைத ஓரளவு நீக்கிச் சிற்றறிைவக் ெகாடுப்பைவ. திருவருளாகிய 
சூrயெவாளி வந்து பிறகு, சிற்றறிவும் அதைன விளங்கச் ெசய்யும் கருவி 
கரணங்களும் பகல் விளக்குப் ேபால நீங்குதற்கு உrயவாகி விடுகின்றன. 
அக்கருவிகளின் துைணயில்லாமேல, திருவருள் ேநேர அறிவிக்க அதனால் 
எல்லாவற்ைறயும் அறிகின்ற விrந்த அறிவு உண்டாகும். 

கருவிகைளக் ெகாண்டு அறிவு விளங்குகின்ற நிைலேய சகலம் என்று 
கூறப்படும் ஆகலின்,  கருவிகளின் துைணயின்றி அறிவதாகிய 
அருள்நிøயில் சகலமாகிய நிைல பகல் விளக்குப் ேபால ஆகிவிடும். 
அருள்நிைலயில் அறியாைமயாகிய இருள் முற்றிலுமாக நீங்கி விடும் 
ஆதலால்,  ேகவலமாகிய நிைல நிகழ்வதில்ைல. இங்ஙனம் சகல 
ேகடலங்கள் நிகழாமல் உயிர் திருவருளில் அழுந்தி நிற்கின்ற நிைலேய 
சுத்த நிைல எனப்படும். இவ்வுலகில் வாழும் ேபாேத இச் சுத்தநிைலைய 
அைடயலாம். 

பாடல் || 02மாணவர் ேகட்கும் வினாக்கள்	
 

ஆறாறு தத்துவம்ஏது ஆணவம்ஏது அன்ேறதான் 

மாறா விைனஏது மற்றிவற்றின் -  ேவறாகா 

நான்எது நீஏது நாதன்நடம் அஞ்ெசழுத்துத் 

தான்ஏது ேதசிகேன சாற்று. 

ஆறு ஆறு தத்துவம் ஏது - ைசவ சமயத்தில் ெகாள்ளப்படுகிற 

முப்பத்தாறு தத்துவங்களின் இயல்பு யாது? 

ஆணவம் ஏது - ைசவ தவிரப் பிற மதங்களில் ெகாள்ளப்படாத ஆணவம் 

என்னும் ெபாருளின் இயல்பு யாது? 

அன்ேறதான் - ெதான்றுெதாட்ேட 

மாறா நீங்காமல் -  ெதாடர்ந்து வருகிற 
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விைன ஏது- கன்மத்தின் இயல்பு யாது? 

மற்று, இவற்றின்- இத்தத்துவங்கள், ஆணவம், கன்மம் ஆகிய இவற்றிற்கு 

ேவறாகா -  ேவறாகாமல் அவற்ேறாடு கூடி அைவேயயாக  

ஒற்றுைமப்பட்டு வருகின்ற 

நான் ஏது - என் இயல்பு யாது? 

நீ ஏது - குருவாக எழுந்தருளி வந்துள்ள நும் இயல்பு யாது? 

நாதன் நடம் ஏது - முதல்வன் இயற்றும் திருக்கூத்தின் இயல்பு யாது? 

அஞ்ெசழுத்து ஏது - திருைவந்ெதழுத்தின் இயல்பு யாது? 

தான் ஏது - முத்தியின் இயல்பு யாது? 

ேதசிகேன - குரு முதல்வேர 

சாற்று- இவ்வினாக்களுக்கு விைட கூறியருள்க 

ெபாழிப்புைர 

1. முப்பத்தாறு தத்துவங்களின் இயல்பு யாது? 

2. ஆணவத்தின் இயல்பு யாது? 

3.  ெதான்று ெதாட்டு ஆணவத்ேதாடு ெதாடர்ந்து நீங்காமல் வரும் 
விைனயின் இயல்பு யாது? 

4.  இத்தத்துவங்கள்,  ஆணவம்,  விைன ஆகியவற்றிற்கு ேவறாகாமல் 
அவற்ேறாடு கூடி ஒற்றுைமப் பட்டு வரும் என் இயல்பு யாது? 

5.  என் அறியாைமைய நீக்கி உண்ைமைய உணர்த்த வந்தருளிய நும் 
இயல்பு யாது? 

6. இைறவன் இயற்றும் நடனத்தின் இயல்பு யாது? 

7. திருைவந்ெதழுத்தின் இயல்பு யாது? 
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8.  முத்தியின் இயல்பு யாது?  குரு முதல்வேர,  இவற்றிற்கு விளக்கம் 
கூறியருள்வரீாக என்று மாணவர் ஆசிrயrடம் ேவண்டுகிறார் 

விளக்கம் 

வினாக்களின் ைவப்பு முைற 

தத்துவங்கள் என்பைவ மாையயிலிருந்து ேதான்றிய காrயப் ெபாருள்கள். 
எனேவ முதல் வினா மாையையப் பற்றியதாகக் ெகாள்ளலாம். இரண்டாம் 
வினா ஆணவத்ைதப் பற்றியதாகவும்,  மூன்றாம் வினா கன்மத்ைதப் 
பற்றியதாகவும் அைமதலின்,  முதல் மூன்று வினாக்களும் பாசம் 
பற்றியைவ என்பது விளங்கும்.  

நான்காம் வினாவாகிய நான் ஏது என்பதில் உள்ள நான் என்ற ெசால் 
முதலில் மாணவைரக் குறித்துப் பின் பசுவாகிய உயிைரக் குறிப்பதாயிற்று. 
அவ்வாேற ஐந்தாம் வினாவாகிய நீ ஏது என்பதில் நீ என்பது 
ஞானாசிrயைரக் குறிப்பதாலும்,  ஞானாசிrயர் சிவேம யாதலாலும் 
அவ்வினா பதியாகிய இைறவைனப் பற்றியதாயிற்று.  

இவ்வாறு முதல் ஐந்து வினாக்களும் பாசம்,  பசு,  பதி ஆகிய 
முப்ெபாருள்களின் இயல்பு பற்றியன என்பது புலனாகும். பாசம் நமக்குத் 
ெதrந்த ெபாருளாதலின் அதைன முன் ைவத்தார். இவற்றின் ேவறாகா 
நான் என்றதனால் அப்பாசத்ேதாடு கூடி அதன் வசப்பட்டிருக்கின்ற பசுைவ 
அடுத்து ைவத்தார். குருவாகி வந்து உண்ைமைய உணர்த்திப் 
பாசத்தினின்றும் விடுவிக்கின்ற பதிைய அதன்பின் ைவத்தார் என 
இவ்வாறு ெபாருத்தம் காணலாம்.  

ஆறாவது வினா நாதன் நடம் பற்றியது. இைறவன் ெசய்யும் ஐந்ெதாழிேல 
நடனம் எனப்படுதலின்,  அதுவும் பதியின் இயல்பாய் அைமதலின் 
அதுபற்றிய வினாைவ ஐந்தாம் வினாவிற்குப் பின் ைவத்தது 
ெபாருத்தேமயாகும். 

இவ்வாறு முப்ெபாருள்களின் இலக்கணத்ைதக் கூறி முடித்த பின், 

சாதனமாகிய திருைவந்ெதழுத்ைதப் பற்றிய ஏழாம் வினாைவ அைமத்துக் 
ெகாண்டார்.  
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சாதனத்திற்குப் பின் பயைனக் கூறுவது முைற. எட்டாவது வினா 
முத்தியாகிய பயைனப் பற்றியதாகும். முத்திையக் குறிப்பதாகச் 
ெசய்யுளில் என்ன ெசால் இருக்கிறது?  நான்காம் அடியிலுள்ள தான் ஏது 
என்பதில் உள்ள தான் என்பேத முத்திையக் குறிப்பதாகும். அச் ெசால் 
எவ்வாறு முத்திையக் குறிக்கும் என்பைதப் பார்ப்ேபாம். 

உயிர் எதைன எதைனச் சார்கிறேதா அதன் அதன் தன்ைமையேய தன் 
தன்ைமயாகக் ெகாண்டு நிற்பது. இப்பிறப்பு நிைலயில் உயிர் உடம்ைபச் 
சார்ந்து உடம்பின் தன்ைமையேய தன் தன்ைமயாகக் ெகாண்டு 
உடம்பாகேவ நிற்கிறது என்பது ெதளிவாகத் ெதrகிறது. அவ்வாேற முத்தி 
நிைலயில் உயிர் சிவத்ைதச் சார்ந்து சிவத்தின் தன்ைமையேய தன் 
தன்ைமயாகக் ெகாண்டு சிவமாகேவ நிற்கும். சிவம் தன்ைனேய தந்து 
உயிைரத் தன் வண்ணம் ஆக்கிவிடும். மாணிக்கத்ைதச் சார்ந்த பளிங்கு 
தன்னிடத்ேத மாணிக்கத்தின் நிறத்ைத முழுதுமாகப் ெபற்று மாணிக்கேம 
என்று ெசால்லும்படியாக நிற்பது ேபான்றது இது. இதுேவ தானாதல் ஆகிய 
முத்திநிைல. தான் என்பது சிவத்ைதக் குறிக்கும். எனேவ தானாதல் 
என்பது சிவமாதல் எனப் ெபாருள்படும். தானாதல் என்பேத ெசய்யுளில் 
தான் என நின்று முத்திையக் குறிப்பதாயிற்று. 

வினாக்களுக்கு உrய விைடகள் அைமந்துள்ள ெசய்யுட்கள் 

நூலில் வரும் வினாக்கள் எட்டினுக்கும் உrய விைடகள் அைமந்துள்ள 
ெசய்யுட்களின் எண்கள் கீேழ ெகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

வினாக்கள் விைடகள் 

முதல் வினா(தத்துவங்கள் பற்றியது) 4 முதல் 21 முடிய உள்ளைவ (18 
ெசய்யுட்கள்) 

இரண்டாம் வினாவும் மூன்றாம் வினாவும் 22ஆம் ெசய்யுள் மட்டும் 

(ஆணவமும் விைனயும் பற்றியைவ) 

நான்காம் வினா(உயிர் பற்றியது) 24 முதல் 26 முடிய உள்ளைவ(3 
ெசய்யுட்கள்) 

ஐந்தாம் வினா(இைறவைனப் பற்றியது) 27 முதல் 29 முடிய உள்ளைவ(3 
ெசய்யுட்கள்) 
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ஆறாம் வினா(நாதன் நடம் பற்றியது) 31 முதல் 38 முடிய உள்ளைவ(8 
ெசய்யுட்கள்) 

ஏழாம் வினா(அஞ்ெசழுத்துப் பற்றியது) 40 முதல் 44 முடிய உள்ளைவ 

(5 ெசய்யுட்கள்) 

எட்டாம் வினா(முத்தி நிைல பற்றியது) 45 முதல் 48 முடிய உள்ளைவயும், 

50 முதல் 52 முடிய உள்ளைவயும்(7 ெசய்யுட்கள்) 

விைடயாக அைமந்த 45 ெசய்யுட்களும் ஆசிrயர் கூற்றாதல் ெவளிப்பைட, 

அவற்ேறாடு, 3ஆவது ெசய்யுள் விைடகூற இைசந்தைமையத் ெதrவிக்கும் 
ஆசிrயர் கூற்றாக உள்ளது. இனி,  1,2,23,30,39,49,53 ஆகிய ஏழு ெசய்யுட்கள் 
மாணாக்கர் கூற்றாக உள்ளன. இவற்ேறாடு முதலில் உள்ள காப்புச் 
ெசய்யைளயும் ேசர்க்க, இந் நூற்ெசய்யுட்கள் 54 ஆதல் காணலாம். 

பாடல் || 03ஆசிrயர் விைட கூறப் புகுதல்	
 

உள்ளபடி இத்ைத உைரக்கக்ேகள் உன்றனக்கு 

வள்ளல் அரு ளால்அன்று வாய்மலர்ந்த ‐ ெதள்ளிய சரீ் 

ஆகமங்கள் ெசான்ன அைடவிேல ஆனந்த 

ேயாகம் நிகழ் புதல்வா உற்று. 

பதவுைர 

ஆனந்த ேயாகம் - சிவானந்த நிைலைய அைடவிக்க வல்ல ேயாக  

ெநறியில் 

நிகழ் - புதல்வா நிற்கின்ற நன் மாணாக்கேன! 

வள்ளல் - சிவெபருமான் 

அருளால் - உயிர்கள்மீது ெகாண்ட கருைணயினால் 

அன்று - முற்காலத்ேத 
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வாய் - மலர்ந்த ஆக்கியருளிய 

ெதள்ளிய சரீ் - ெதளிவும் சிறப்பும் மிக்க 

ஆகமங்கள் - சிவாகமங்கள் 

ெசான்ன - ெசால்லிய 

அைடவிேல - முைறயிேல 

இத்ைத - இதைன(நீ அறிய விரும்பும் ஞானப் ெபாருைள) 

உன் தனக்கு - உனக்கு 

உள்ள படி -உள்ளவாறு 

உைரக்க - யாம் ெசால்ல, 

உற்றுக் ேகள் - நீ மனம் ெபாருந்திக் ேகட்பாயாக 

ெபாழிப்புைர 

சிவானந்த நிைலக்கு இட்டுச் ெசல்லும் ேயாக ெநறியில் நிற்கின்ற 
நன்மாணாக்கேன! சிவ பிரான் முற்காலத்தில் ஆன்மாக்களின் மீது 
ெகாண்ட அருள் காரணமாக ஆகமங்கைள ஆக்கியருளினார். சிறப்பு மிக்க 
அச்சிவாகமங்கள் உணர்த்தும் ஞானெநறிைய அவற்றில் உள்ளபடி யாம் 
உனக்கு உைரப்ேபாம். உளம்ெபாருந்திக் ேகட்பாயாக என்று ஆசிrயர் கூறத் 
ெதாடங்குகிறார். 

விளக்கம் 

வள்ளல் அன்று வாய்மலர்ந்த ஆகமங்கள் 

சிவெபருமாேன ேவதங்கைளயும் ஆகமங்கைளயும் அருளிச் ெசய்தார் 
என்பது ைசவ சமயத்தின் ெகாள்ைக. அவற்ைற அவர் அருளிச் ெசய்தது, 

சதாசிவ மூர்த்தி என்னும் நிைலயில் இருந்ேதயாகும்.  

சதாசிவ வடிவம் என்பது ஐந்து முகங்களும் பத்துக் ைககளும் உைடயது. 
கிழக்கு முதலிய நான்கு திைசகைள ேநாக்கினவாக நான்கு முகங்களும், 



உ 

உண்ைம விளக்கம்     24 || 214 

அவற்றின் ேமல் நடுேவ வானத்ைத ேநாக்கியதாக ஒரு முகமும் 
இருக்கும்.  

ேமல் ேநாக்கிய உச்சிமுகம் ஈசானம் எனப்படும். கிழக்கு ேநாக்கிய முகம் 
தற்புருடம் எனப்படும். ெதற்கு ேநாக்கிய முகம் அேகாரம் எனப்படும். 
வடக்கு ேநாக்கிய முகம் வாமேதவம் எனப்படும். ேமற்கு ேநாக்கிய முகம் 
சத்திேயா சாதம் எனப்படும்.  

ேமற்கூறியவாறு சிவெபருமான் சதாசிவ வடிவம் தாங்கி நின்று, கீழ் நின்ற 
நான்கு முகங்களாலும் நான்கு ேவதங்கைளயும் ேமல் நிற்கும் ஈசான 
முகத்தால் சிவாகமங்கைளயும் அருளிச் ெசய்தார்.  

உச்சியில் உள்ள ஈசானம் என்னும் ஒரு முகேம கிழக்கு முதலிய 
திைசகைள முைறேய ேநாக்கித் தற்புருடம் முதலிய நான்கு 
முகங்களாயும் நிற்கும். அந்த நான்கு முகங்களாலும் முகம் ஒன்றுக்கு 
ஐந்து ஆகமங்களாக இருபது ஆகமங்கைளயும்,  இயல்பான ஈசான 
நிைலயில் நின்ற அம்முகத்தால் எட்டு ஆகமங்கைளயும் சதாசிவ மூர்த்தி 
அருளினார் என்பர். 

சத்திேயா சாத முகத்தால் ெசால்லப்பட்ட ஐந்து ஆகமங்கள் காமிகம், 

ேயாகசம், சிந்தியம், காரணம், அசிதம் என்பன.  

வாமேதவ முகத்தால் ெசால்லப்பட்ட ஐந்து ஆகமங்கள் தீப்தம், சூக்குமம், 

சகச்சிரம், அஞ்சுமான், சுப்பிரேபதம் என்பன.  

அேகார முகத்தால் ெசால்லப்பட்ட ஐந்து ஆகமங்கள் விசயம், நிச்சுவாசம், 

கவாயம்புவம், ஆக்கிேனயம், வரீம் என்பன.  

தற்புருட முகத்தால் ெசால்லப்பட்ட ஐந்து ஆகமங்கள் இரவுரவம், மகுடம், 

விமலம், சந்திர ஞானம், முகவிம்பம் என்பன.  

ஈசான முகத்தால் ெசால்லப்பட்ட எட்டு ஆகமங்கள் புேராற் கீதம், 

இலளிதம்,  சித்தம்,  சந்தானம்,  சருேவாக்தம்,  பாரேமசுரம்,  கிரணம்,  வாதுளம் 
என்பன.  

இந்த இருபத்ெதட்டு ஆகமங்கேள மூல ஆகமங்கள் எனப்படுகின்றன.  
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இந்த ஆகம நூல்கள் உபேதச முைறயில் வழிவழியாக இைடவிடாது 
வந்து உயிர்களுக்கு ெமய்ந் ெநறிையக் காட்டுதல் ேவண்டும் எனக் கருதி, 
அவ்ஆசிrய வழி முைறைய உண்டாக்குதற் ெபாருட்டுச் சதாசிவப் 
ெபருமான் மூலாகமங்கள் இருபத்ெதட்டிைனயும் இருபத்ெதண்மருக்கு 
உபேதசித்தருளினார்.  

அவ்வாறு அவrடம் ஆகமங்கைள ேநேர ேகட்டவர்கள் சிவர்கள் எனவும், 

உருத்திரர்கள் எனவும் இருவைகப்படுவர். சிவர் எனப்படுேவார் பத்துப் ேபர். 
அவர்களுள் பிரணவர் என்பவர் முதன்ைமயானவர். உருத்திரர் 
எனப்படுேவார் பதிெனட்டுப் ேபர். அவர்களுள் மகாருத்திரர் 
முதன்ைமயானவர். 

பிரணவர் முதலிய பத்துச் சிவர்களுக்குக் காமிகம் முதல் சுப்பிரேபதம் 
ஈறாக உள்ள பத்துச் சிவாகமங்கைள ஒருவருக்கு ஒன்றாக 
உபேதசித்தருளினார். மகாருத்திரர் முதலிய பதிெனட்டு உருத்திரர்களுக்கு 
எஞ்சியுள்ள விசயம் முதல் வாதுளம் ஈறாக உள்ள பதிெனட்டுச் 
சிவாகமங்கைள ஒருவருக்கு ஒன்றாக உணர்த்தியருளினார்.  

இனி, வித்திேயசுவரர் என்று ெசால்லப் ெபறுேவார் எட்டுப் ேபர் உள்ளனர். 
அவர்களுள் முதன்ைமயானவர் அனந்த ேதவர் இந்த ஆனந்த ேதவர் 
வாயிலாகேவ சிவெபருமான் அசுத்த மாையையத் ெதாழிற்படுத்தவார்.  

ேமற்கூறியபடி பிரணவர் முதலிேயார்க்குத் தனித் தனிேய ஒவ்ேவார் 
ஆகமத்ைத உபேதசித்த சதாசிவ மூர்த்தி அதன் பிறகு அனந்த ேதவருக்கு 
அவ்விருபத்ெதட்டு ஆகமங்கைளயும் ஒருங்ேக ெதாகுத்து உபேதசித்தார்.  

இம்முைறயில் எல்லா ஆகமங்கைளயும் ேகட்டுணர்ந்த அனந்த ேதவர் 
தமக்குக் கீழ் உள்ள உருத்திரர்களுள் முதல்வராய் விளங்கும் சீகண்ட 
ருத்திரருக்கு அவ்வாகமங்கைளெயல்லாம் உபேதசித்தார். 

சீகண்ட ருத்திரர் ைகலாயத்தில் தமது அருகிேல இருக்கும் நந்தி 
ெபருமானுக்கு அவ்விருபத்ெதட்டு ஆகமங்கைளயும் அருளிச் ெசய்தார். 
நந்தி ெபருமான் அவற்ைறத் ேதவ இருடிகளுக்கு உணர்த்தினார். அம் 
முனிவர்கள் அவற்ைற நிலவுலகில் உள்ள பக்குவ ஆன்மாக்களுக்கு 
உணர்த்தினர். இது சிவாகமங்கள் நிலவுலகில் வந்த வரலாறாகும். 

ேயாகம் நிகழ் புதல்வா என்ற விளியின் உட்ெபாருள் 
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நல்லாசிrயரது உபேதசம் மாணாக்கனது அறிவில் பக்குவம் இருந்தாேல 
விளங்கும். பக்குவம் என்பது ஆசிrயர் அறிவுறுத்தும் உண்ைமைய 
விளக்கமில்லாதும், ெபாருள் மாறுபடவும் உணராமல், உள்ளவாறு உணரும் 
நிைலயாகும். 

இந்தப் பக்குவம்,  ஆன்ம அறிைவ ஆணவ மலம் பற்றியுள்ள வைரயில் 
உண்டாகாது. அம் மலம் அறிைவத் திைச திருப்பி,  இழிந்த உலகப் 
ெபாருைளேய ெபrதாக மதித்து அதைனேய நாடும்படியாகச் 
ெசய்யுேமயன்றி, உயர்ந்த ஞானப் ெபாருளில் நாட்டத்ைதச் ெசல்லவிடாது. 
எனேவ ஆணவ மலத்தின் ஆற்றல் ேதய ேவண்டும். மலத்தின் ஆற்றல் 
ேதயத் ேதய, ஆன்ம அறிவு சிறிது சிறிதாக விளக்கம் ெபற்றுப் படிப்படிேய 
பக்குவம் எய்தும். 

ஆணவ மலத்தின் ஆற்றல் எவ்வாறு ேதயும் எனில்,  பதிையத் ெதாழுதல் 
ஆகிய தவத்தினாேலேய மல ஆற்றல் ேதய்வதாகும். அத்தவம் சrைய, 

கிrைய,  ேயாகம் என மூன்றாய் நிகழும். அவற்றுள் சrைய என்பது 
திருக்ேகாயில் வழிபாடு ெசய்தல்,  அடியார்கைளச் சிவன் எனேவ கருதி 
வழிபடுதல் முதலியன. இது புற வழிப்பாடு என்பது புலனாகும். கிrைய 
என்பது தம் தம் இல்லங்களில் சிவலிங்கப் ெபருமாைன ஆன்மார்த்த 
மூர்த்தியாக எழுந்தருளுவித்துக் ெகாண்டு அகத்தும் புறத்தும் வழிபடுதல். 
இதில் உடேலாடு உள்ளமும் ஈடுபடுவதால் புறமும் அகமும் 
கலந்தவழிபாடாகிறது. ேயாகம் என்பது மனத்ைத அடக்கி ஒருவழியில் 
நிறுத்தி இைறவைன அகக் காட்சியிற் கண்டு அவேனாடு உள்ளம் 
ஒன்றுபடுதல். இஃது அக வழிபாடு ஆகும். 

சrைய கிrைய ேயாகம் ஆகிய இவ்வழிபாட்டிைன உலகப் பற்றுடன் 
ெசய்யாமல்,  பற்றற்ற நிைலயில் ெசய்தால் அதுேவ உண்ைமத் தவம் 
ஆகும். உண்ைமத் தவத்தினால் ஆன்மாவினது அறிவு ேமலும் ேமலும் 
நுணுகி வரும். அது நுணுகி வர வர,  அதைன மைறத்து நின்ற ஆணவ 
மலமும் அதற்ேகற்பத் ேதய்ந்து ேதய்ந்து வரும். அந்நிைலயில் அவ்வான்ம 
அறிவின் கண் இைறவனது திருவருள் பதிந்து ேமம்பட்டு விளங்கி வரும். 
அதனால் உலக இன்பத்தில் ெவறுப்பும், வடீ்டின்பத்தில் விருப்பும் வளர்ந்து 
வரும். ஞான ெநறியில் மனம் ெசல்லும், இப் பக்குவநிைல உைடயவேர 
சீடராதற்கு ஏற்றவர். 
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இங்ேக,  ஆசிrயர் மாணாக்கைர ேநாக்கி ேயாகம் நிகழ் புதல்வா என 
அைழக்கிறார். அம்மாணாக்கர் சrைய கிrையகைள முற்றச் ெசய்து, ேயாக 
ெநறியில் நின்று அதன் பயனாக ஞானத்ைதப் ெபறுதலில் ேவட்ைகயுற்று 
இவ்வினாக்கைளக் ேகட்கின்றார் ஆகலின் தாம் கூறும் விைடகைள 
வாங்கிக் ெகாள்ளும் பக்குவம் அவர்க்கு இருத்தைல ேநாக்கிேய இவ்வாறு 
அைழக்கின்றார் என்று ெகாள்ளலாம். 
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பாசம்   

ஆறாறு தத்துவங்கள் 

இனி, ஆறாறு தத்துவம் ஏது? என்ற முதல் வினாவுக்கு விைடயளிக்கின்றார் 
ஆசிrயர். அவ்விைடகள் மிகவும் சுருக்கமாகேவ உள்ளன. இப்ெபாழுேத 
ேநராக நாம் ெசய்யுட்குச் ெசன்றால் ெபாருைள விளங்கிக் ெகாள்வதில் 
சிக்கலும் சிரமமும் ஏற்படும். ஆதலால் முதலில் தத்துவங்கைளப் பற்றி 
ஒரளவு விrவாகத் ெதrந்து ெகாள்ேவாம். முன்கூட்டிேய தத்துவங்கள் 
ெதாடர்பான ெசய்திகைளத் ெதrந்து ெகாண்டால் பின் ெசய்யுட்கைள 
விளங்கிக் ெகாள்ளுதல் எளிதாகும். 

மாைய என்னும் மூலப் ெபாருள் 

ஒருவனால் ெசய்யப்படுகின்ற ெபாருள் காrயப் ெபாருள் எனப்படும். அவன் 
பலவாகிய பகுதிகைள இைணத்துச் ேசர்த்து அக்காrயப் ெபாருைள 
உருவாக்குகிறான். எனேவ காrயப் ெபாருெளல்லாம் பகுதிகைள 
உைடயதாக இருக்கும் என்பது ெதளிவு நாம் ைகயில் அணியும் கடிகாரம், 

உடம்பில் அணியும் ஆைட, ேதாளில் அணியும் மாைல, கழுத்தில் அணியும் 
நைக முதலியைவெயல்லாம் பல பகுதிகைள உைடய காrயப் 
ெபாருள்கேளயாகும். உற்று ேநாக்கினால் உலகப் ெபாருள்கள் அைனத்துேம 
இத்தைகய காrயப் ெபாருள்கள்தாம் என்பது புலனாகும் நாம் வாழுகின்ற 
இப்ெபrய நிலவுலைகேய எடுத்துக் ெகாள்ளுங்கள். மண்,  நீர்,  தீ,  காற்று, 

ெவளி என்னும் ஐம்பூதங்களாகிய பகுதிகளின் ேசர்க்ைகயால் உருவானது 
தாேன இவ்வுலகம். எனேவ இவ்வுலகமும் ஒரு காrயப் ெபாருேள. 

முதலாசிrயராகிய ெமய்கண்டார் உலகம் காrயப் ெபாருள் என்பைதப் 
பின்வருமாறு உணர்த்துவார். உலகில் எண்ணற்ற ெபாருள்கள் 
காணப்படுகின்றன. அைவெயல்லாம் உலகின் பகுதிகளாக உள்ளன. 
அப்பகுதிகெளல்லாம் ேசர்ந்த காrயப் ெபாருள் தான் உலகம். உலகின் 
பகுதிகளாய் அைமந்த சடப்ெபாருள்கள் அைனத்ைதயும் இரண்டு வைகயுள் 
அடக்கி விடலாம். பல்ேவறு பிறவிகளாகக் காணப்படும் உடம்புகளாகிய 
சடப் ெபாருள்கள் எனபன ஒருவைக. உடம்பு அல்லாத பிற சடப் 
ெபாருள்கள் எல்லாம் இரண்டாம் வைக. நிலம்,  நீர் முதலிய ெபரும் 
ெபாருள்களும் அவற்றினால் ஆக்கப்படும் சிறு ெபாருள்களும் ஆகிய 
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எல்லாம் இரண்டாம் வைகயில் அடங்கிவிடும். முதல் வைகயினவாகிய 
உடம்புகைளயும் கூட ஆண் உடம்பு. ெபண் உடம்பு என 
இருவைகப்படுத்திக் கூறலாம் தாேன. எனேவ முன்னர்கூறிய 
இருவைகைய இப்படி மூவைகப்படுத்திக் கூறலாம். அஃதாவது ஆண் 
உடம்பு ெபண்ணுடம்பு,  அைவயல்லாத பிற சடப் ெபாருள் என 
வைகப்படுத்தலாம். உலகப் ெபாருள் அைனத்தும் இம்மூவைகயுள் அடங்கி 
விடும் அன்ேறா?  ெமய்கண்டார் இவ்வாறுதான் வைகப்படுத்துகிறார். 
ஆணுடம்ைப அவன் என்ற ெசால்லாலும்,  ெபண்ணுடம்ைப அவள் என்ற 
ெசால்லாலும்,  பிறவற்ைற அது என்ற ெசால்லாலும் குறிப்பிடுகிறார். 
இம்மூன்றன் கூட்டம்தான் உலகம் என்பாராய், அவன் அவள் அது எனும் 
அைவ என்று கூறி,  உலகம் இவ்வாறு பகுதிகைள உைடயதாகக் 
காணப்படுவதால் அது காrயப் ெபாருேள என நிறுவுகிறார். 

காrயப் ெபாருள் எதுவாயினும் அதற்கு ஒரு மூலப்ெபாருள் ேவண்டும். 
குடம் என்ற காrயப் ெபாருளுக்குக் களிமண் மூலப் ெபாருள். நாற்காலிக்கு 
மரம் மூலப்ெபாருள். நைகக்குப் ெபான் மூலப் ெபாருள். மூலப் ெபாருைள 
முதற் காரணம் என்று குறிப்பிடுவர். மற்றைவ ெயல்லாம் நிரம்ப 
இருப்பினும் எந்த ஒன்று இல்லாமல் காrயம் ேதான்றாேதா அந்த ஒன்ேற 
முதற் காரணம் எனப்படும். குடம் என்ற ெசயப்படுெபாருள் உருவாவதற்குச் 
சக்கரம்,  கழி முதலியைவ பயன்படுகின்றன. அவற்ைறெயல்லாம் 
குைறவறப் ெபற்றிருந்தாலும் களிமண் என்ற ஒன்று இல்ைலேயல் குடம் 
ேதான்றாது. அது பற்றிேய களிமண் முதற்காரணம் எனப்படுகிறது. 
இவ்வுண்ைம பிற காrயப் ெபாருள்களுக்கும் ெபாருந்தும்.  

உலகம் காrயப் ெபாருள் எனப் பார்த்ேதாம் எனேவ காrயமாகிய 
உலகுக்கும் ஒரு முதற் காரணம் இருத்தல் ேவண்டுமன்ேறா?  அம்முதற் 
காரணமாகிய மூலப் ெபாருள் எது? அதுேவ மாைய என்பது. 

மாையயின் நுண்ைமயும் விrவும் 

மாைய எப்படியிருக்கும்? அது கண்ணுக்குப் புலப்படாத நுண்ைம உைடய 
அருவப் ெபாருள் ஆகும். பின்வருமாறு ெசான்னால் அதன் நுண்ணிைல 
ஒருவாறு விளங்கும். மாையயிலிருந்து தான் எல்லாக் காrயப் 
ெபாருள்களும் ேதான்றுகின்றன. காrயம் காரணத்ைத விடப் பருைமயாக 
இருக்கும். பருைம தூலம் எனப்படும். எனேவ மாøயிலிருந்து 
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படிமுைறயில் ேதான்றும் காrயப் ெபாருள்கள் ஒன்ைறவிட ஒன்று 
தூலமாக இருக்கும். இறுதியில் ேதான்றும் காrயங்கள் முந்திய 
எல்லாவற்ைறயும் விடத் தூலமாக இருக்கும். மாையயிலிருந்து 
இறுதியாகத் ேதான்றுகின்ற தூலமான காrயங்களில் ஒன்றாக இருப்பது 
ஆகாயம். முன்ேன ேதான்றிய காrயங்கைளப் பார்க்கத் தூலமான அந்த 
ஆகாயேம நமக்குப் புலப்படாத அருவமாக இருக்கிறேத. அவ்வாறாயின் 
அதற்கு முன்ேன ேதான்றிய காrயங்கள் அைதவிட எவ்வளவு 
நுண்ணியவாக இருக்கும்! அக்காrயங்கள் அைனத்திற்கும் மூலமாக 
இருக்கும் மாைய என்பது எத்துைண எத்துைண நுண்ணியதாக இருக்கும் 
என்பைதச் ெசால்லவும் கூடுேமா? 

இத்துைண நுண்ணியதாகிய மாைய எங்கும் விrந்து நிைறந்திருக்கும். 
அதன் விrைவப் பின்வருமாறு ெசான்னால் ஓரளவு விளங்கும்\.காைலயில் 
வடீ்டு வாசல் வழியாகேவா பலகணி வழியாகேவா நுைழயும் 
சூrயெவாளிக் கற்ைறயில் மிதக்கும் சிறுசிறு துகள்கள்தாம் எத்தைன? 
அத்தைன அண்ட ேகாடிகள் விrந்து கிடக்கின்றன. அவ்வண்ட 
ேகாடிகெளல்லாம் விrந்து ேதான்றுவதற்கு இடமாக இருப்பது 
மாையெயன்றால் அம்மாையயின் விrைவ நம்மால் உணரவும் கூடுேமா? 

சுத்த மாையயும் அசுத்த மாையயும் 

இத்தைகய மாைய சுத்தமாய் உள்ள பகுதி என்றும்,  அசுத்தமாய் உள்ள 
பகுதி என்றும் இரு பகுதியாய் நிற்கும். சுத்தப் பகுதி என்பது ஆணவ 
மலத்ேதாடு கலவாதது. அசுத்தப் பகுதி ஆணவ மலத்ேதாடு கலந்தது 
எனேவ மாைய ஒன்ேற இங்ஙனம் சுத்தமும் அசுத்தமும் பற்றிச் சுத்தப் 
பகுதி சுத்த மாைய எனவும்,  அசுத்தப் பகுதி அசுத்த மாைய எனவும் 
இரண்டாக ைவத்துக் கூறப்படும். குன்றிமணி ஒன்ேற சிவந்ததும் கrயதும் 
ஆகிய இரு பகுதிப்பட்டதாய் விளங்குதைல இதற்கு உவைம கூறுவர் 
இன்ெனாரு உவைமயும் கூறலாம். பூமிையச் சூழ்ந்து காற்று மண்டலம் 
உள்ளது. காற்று மண்டலத்தின் ேமற்பகுதி மாசு கலவாமல் தூயதாய் 
விளங்குவது. கீேழ உள்ள பகுதி தூசு,  புைக முதலிய மாசுகள் கலந்து 
விளங்குவது. இக்காற்று மண்டலம் ேபான்றது மாைய எனலாம். காற்று 
மண்டலத்தின் தூய பகுதி ேமலாய் விrந்து விளங்க,  மாசு படிந்த பகுதி 
அதற்குள்ேள நிற்கிறது. அதுேபாலச் சுத்த மாைய ேமலாய் விrந்து நிற்க, 
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அசுத்த மாைய அதனுள்ேள அடங்கி நிற்கும். சுத்த மாைய வியாபகமும், 

அசுத்த மாைய அதில் வியாப்பியமும் ஆகும். வியாபகம் என்பதற்கு 
விrவு என்பது ெபாருள். வியாப்பியம் என்பதற்கு உள்ளடங்கி நிற்றல் 
என்பது ெபாருள். 

மாமாைய குடிைல விந்து என்பன சுத்தமாையையக் குறிக்கும் ேவறு 
ெபயர்கள். ேமாகினி என்பது அசுத்த மாையயின் மறுெபயர். ஆணவத்ேதாடு 
கலவாைமயால் சுத்த மாைய மயக்கத்ைதச் ெசய்யாது. அசுத்த மாைய 
ஆணவத்தின் சார்பினால் மயக்கத்ைதச் ெசய்யும். அது பற்றிேய அது 
ேமாகினி எனப்பட்டது. ேமாகினி மயக்குவது. ேமலும் மாைய என்றாேல 
அஃது அசுத்த மாையையத்தான் குறிக்கும். 

பிரகிருதி மாைய 

இனி, இவ்விரண்டு மாையகேளாடு பிரகிருதி மாைய என்பைதயும் ேசர்த்து 
மும் மாையகள் என வழங்குவர். பிரகிருதி மாைய என்பது தனித்த ஒரு 
மாையயன்று. அஃது அசுத்த மாையயினின்றும் ேதான்றிய 
காrயேமயாகும். அசுத்த மாைய மயக்கத்ைதச் ெசய்யும் எனப் பார்த்ேதாம். 
அம் மயக்கம் சிறிேதயாகும். ஆயின் அசுத்த மாையயின் காrயமாகிய 
பிரகிருதி மாையேயா ெபருமயக்கத்ைதத் தருவதாகும். அசுத்த மாைய 
சுத்த மாையயின் உள்ளடங்கி நிற்பது எனப் பார்த்ேதாம். அவ்வாேற 
பிரகிருதி மாைய அசுத்த மாையயின் உள்ளாக அடங்கி நிற்பதாகும். 
எனேவ சுத்தம், அசுத்தம், பிரகிருதி ஆகிய மும் மாையகைளயும் முைறேய 
ேமலாய் நிற்பது,  அதன் உள்ேள நிற்பது. அதற்கும் உள்ேள நிற்பது என 
உணர்ந்து ெகாள்ளேவண்டும்.  

நம்முைடய உலகம் ேதான்றுவது பிரகிருதி மாையயிலிருந்துதான். எனேவ 
பிரகிருதி மாைய நம்ேமாடு எவ்வாறு ெதாடர்பு ெகாள்கிறது என்பைத 
முதலில் ேநாக்குேவாம்.  

பிரகிருதி மாைய முக்குண வடிவாய் இருக்கும். சாத்துவிகம்,  இராசதம், 

தாமதம் என்பன அம்முக்குணங்கள். மணத்திைனத் தன்னுள்ேள நுட்பமாய் 
அடக்கி நிற்கும் அரும்புநிைல ேபாலப் பிரகிருதி மாைய 
அம்முக்குணங்கைளயும் சூக்குமமாய் உள்ளடக்கி நிற்கும். எனேவ 
முக்குணங்களும் ெவளிப்படாது சூக்குமமாய் அடங்கி நிற்கும் நிைலேய 
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பிரகிருதி மாைய எனலாம். பிரகிருதி என்ற ெசால்லுக்குக் காரணம் என்பது 
ெபாருள். ேமற்கூறிய முக்குணங்களுக்குக் காரணமாதல் பற்றிப் பிரகிருதி 
எனப்பட்டது. தமிழில் அது மூலப்பகுதி எனப்படும். 

பிரகிருதி மாையயிலிருந்து ேதான்றும் 

ஆன்ம தத்துவங்கள் 24 

அந்தக்கரணங்கள் 4 

இத்தைகய பிரகிருதியினின்றும் உயிருக்கு உதவுவனவாகிய அகக் 
கருவிகள் முதலில் ேதான்றும். அகக் கருவிகைள அந்தக் கரணங்கள் 
என்பர். சித்தம்,  புத்தி,  அகங்காரம்,  மனம் என்னும் நான்குேம 
அவ்வகக்கருவிகள். அைவ ேதான்றும் முைறையப் பார்ப்ேபாம். 

சித்தம் 

முக்குணங்களும் ெவளிப்படாத காரண நிைலயில் நின்ற பிரகிருதி பின்பு 
அக்குணங்கள் ெவளிப்பட்டுத் தம்முள் சமமாய் நிற்கும் நிைலயினதாய் 
ஆகும். அந்நிைலயில் அது குண தத்துவம் எனப்படும். ெவளிப்பட்டதைன 
வியத்தம் என்றும் ெவளிப்படாது நிற்பதைன அவ்வியத்தம் என்றும் 
கூறுவர். பிரகிருதிக்கு அவ்வியத்தம் என்ற மறு ெபயரும் உண்டு. 
அவ்வியத்தமாய் நின்ற பிரகிருதிேய முக்குணங்களும் சமமாய் 
ெவளிப்பட்டு வியத்தமாய் நிற்ைகயில் குணதத்துவம் எனப்படுகிறது. 
இக்குண தத்துவேம சித்தம் என்னும் அந்தக்கரணமாகும். சித்தம், ஆன்மா 
யாெதான்ைறயும் சிந்திப்பதற்குக் கருவியாய் அைமயும். 

புத்தி 

முக்குணங்களும் சமமாய் நின்ற இக்குண தத்துவத்தில் புத்தி என்னும் 
அந்தக்கரணம் ேதான்றும். புத்தியில் சாத்துவிக குணம் மிகுதியாகவும் 
ஏைனய இரு குணங்களும் குைறவாகவும் இருக்கும்.  

இங்ேக ஒன்ைறச் ெசால்ல ேவண்டும். ஒன்றிலிருந்து மற்ெறான்று 
ேதான்றுகிறது என்றால் ஒன்று மற்ெறான்றாய்ப் பrணாமம் அைடகிறது 
என்பது கருத்தாகும். பrணாமாவது மாற்றம் இதுபற்றி ஓர் ஐயம் 
எழக்கூடும். அஃதாவது குண தத்துவத்திலிருந்து புத்தி ேதான்றும் எனப் 
பார்த்ேதாம். இப்ெபாழுது கூறியபடி குணதத்துவம் புத்தியாய்ப் 
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பrணமிக்கும் என்றால் அவ்வாறு புத்தியாய்ப் பrணமித்த பின்பு 
அக்குணதத்துவம் தன்நிைலயில் நின்று தனக்குrய ெசயைல எப்படிச் 
ெசய்யும்? என்பேத அவ்ஐயம் இதற்குrய விைடையக் காண்ேபாம்.  

பrணாமத்தில் இரண்டு வைகயுண்டு. பால் முழுவதும் திrந்து தயிராகி 
விடுகிறது. இம்மாற்றம் முழுப் பrணாமம் எனப்படும். ெவண்ெணையச் 
சிலநாள் ைவத்திருந்தால் அதன் ஒரு பகுதியில் புழுத்ேதான்றும்,  ஒரு 
பகுதி புழுவாக மாறுவதால் இம்மாற்றம் ஏகேதச பrணாமம் எனப்படும். 
பிரகிருதியிலிருந்து காrயங்கள் ேதான்றுவது பால் தயிராவது ேபால 
முழுப் பrணாமம் அன்று;  ெவண்ெணயில் புழுத்ேதான்றுவது ேபால 
ஏகேதச பrணாமேம யாைகயால் ஒரு தத்துவம் தனது ஒரு பகுதியில் 
ேவெறாரு தத்துவமாய்ப் பrணமிக்கும். அவ்வாறு பrணமித்த பின்பும் 
பrணமியாது நின்ற பகுதி முன்ைனத் தத்துவமாகேவ நின்று தனக்குrய 
ெசயைலச் ெசய்யும். அம் முைறயில் குணதத்துவம் தனது ஒரு பகுதியில் 
புத்தியாய்ப் பrணமித்த பின்பும் தனது நிைலயில் நின்று தனக்குrய 
ெசயைலச் ெசய்வதற்குத் தைடஇல்ைல. இது இனிவரும் பிற 
தத்துவங்களுக்கும் ெபாருந்தும். 

முக்குணங்களும் அறேவ ேதான்றாத நிைலையப் பார்த்ேதாம். அதுேவ 
பிரகிருதி, முக்குணங்களும் சமமாய்த் ேதான்றிய நிைலையப் பார்த்ேதாம். 
அதுேவ குண தத்துவம். அதன்பின்,  முக்குணங்களுள் சாத்துவிகம் 
மிகுந்தும் ஏைனயைவ குைறந்தும் உள்ள நிைலையப் பார்த்ேதாம். அதுேவ 
புத்தி தத்துவம். இனி வரும் காrயங்களிெலல்லாம் இதுேபால ஒவ்ெவாரு 
குணம் மிகுந்திருக்கும். ஏைனயைவ குைறந்திருக்கும் என்பைத நிைனவிற் 
ெகாள்ள ேவண்டும்.  

இக்குணங்களுள் சாத்துவிக குணம் பிரகாசம், ெமன்ைம, அைமதி முதலிய 
இயல்புகைளத் ேதாற்றுவிக்கும் இராசத குணம் வன்ைம. ெசயலூக்கம், 

ெகாடுைம முதலிய இயல்புகைளத் ேதாற்றுவிக்கும், தாமத குணம், மந்தம், 

மூடம்,  ேமாகம் முதலிய இயல்புகைள விைளவிக்கும். சாத்துவிக குணம் 
இன்பத்திற்கும் இராசத குணம் துன்பத்திற்கும்,  தாமத குணம் 
மயக்கத்திற்கும் ஏதுவாகும்.  

குண தத்துவத்தில் புத்தி ேதான்றும் என அறிந்ேதாம். இவ்வந்தக்கரணேம 
ஆன்மா யாெதான்ைறயும் இஃது இன்னது என்று நிச்சயம் ெசய்வதற்குக் 
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கருவியாகும். இக் கருவி நிச்சயித்தல் ஆகிய அறிவுத் ெதாழிைலச் 
ெசய்தற்கு ஏற்றவாறு பிரகாசமான சாத்துவிக குணம் மிக்குைடய 
தாயிருத்தல் ேநாக்குதற்குrயது. 

அகங்காரம் 

புத்தி தத்துவத்தினின்றும் அகங்காரம் என்னும் அந்தக் கரணம் ேதான்றும். 
இதில் இராசத குணம் மிகுதியாகவும் ஏைன இரு குணங்களும் 
குைறவாகவும் நிற்கும். யான் இதைன அறிேவன். யான் இதைனச் 
ெசய்ேவன். யான் இதைன நுகர்ேவன் என்றாற் ேபால எச்ெசயலிலும் 
ஆன்மா முைனத்ெதழுவதற்கு இவ்வகங்காரேம கருவியாகும். அவ்வாறு 
எழுச்சியுறுவதற்கு ஏற்றவாறு இக்கருவி இராசத குணம் 
மிக்குைடயதாயிருத்தல் காணலாம். எல்லா வைகயான எழுச்சிக்கும் 
அகங்காரேம காரணமாய் இருத்தலால்,  இனித்ேதான்றும் பல 
தத்துவங்களுக்கு அது காரணமாய் நிற்கிறது. அஃது எவ்வாறு என்பைதப் 
பார்ப்ேபாம்.  

அகங்காரம் குண இயல்பால் மூன்று கூறாய் நிற்கும். அைவ சாத்துவிக 
குணக் கூறு, இராசத குணக் கூறு,  தாமத குணக்கூறு என்பன. சாத்துவிக 
குணக் கூறு ைதசத அகங்காரம் என்றும்,  இராசத குணக்கூறு ைவகாrக 
அகங்காரம் என்றும், தாமத குணக்கூறு பூதாதி அகங்காரம் என்றும் ெபயர் 
ெபறும். 

மனம் 

அவற்றுள்,  சாத்துவிக குணக் கூறாகிய ைதசத அகங்காரத்தினின்றும் 
முதலில் மனம் என்னும் அந்தக்கரணம் ேதான்றம். இவ்வந்தக்கரணம் 
புறத்ேதயுள்ள ெபாருைளச் ெசன்று பற்றுவதாகும். முன்ேன கூறிய சித்தம், 

புத்தி, அகங்காரம் என்னும் மூன்றேனாடு இம்மனமும் ேசர, அந்தக்கரணம் 
நான்காயினவாறு காணலாம். இைவ ெசயற்படும் முைறைமயிைனச் 
ெசய்யுள் 16இல் நாம் விளக்கமாகக் காணவிருக்கிேறாம். 

ஞாேனந்திrயங்கள் 5 

அகக் கருவிகளாகிய இைவகளின் பின்னர்ப் புறக்கருவிகளாகிய 
ஞாேனந்திrயங்களும் கன்ேமந்திrயங்களும் ேதான்றும், அைவ ேதான்றும் 
முைறையக் காண்ேபாம்.  
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ைதசத அகங்காரத்தினின்றும் மனம் ேதான்றும் என அறிந்ேதாம். 
அவ்வகங்காரத்தினின்ேற மனத்தின் பின்னர் ஞாேனந்திrயங்கள் ஐந்தும் 
ேதான்றும். அைவ ெசவி,  ேதால்,  கண்,  நாக்கு,  மூக்கு என்பன. இைவ 
இம்முைறயிேல ஒன்றன்பின் ஒன்றாகத் ேதான்றும் இைவ புறத்ேத உள்ள 
ஓைச, ஊறு, ஒளி, சுைவ, மணம் என்னும் புலன்கைள ஆன்மா அறிதற்குக் 
கருவிகளாதலின் ஞாேனந்திrயங்கள் எனப்பட்டன. தமிழில் அறிகருவிகள் 
என்றும், ஐம்ெபாறிகள் என்றும் கூறப்படும். 

இவ்விடத்தில் ஓர் ஐயம் எழலாம். மனமும் ஞாேனந்திrயமும் ஆகிய 
இைவ ஓrடத்தில் ேதான்றும் என்றல் ெபாருந்துேமா என்பேத அவ் ஐயம். 
ெசவி முதலிய ஞாேனந்திrயங்கைள வாயிலாகக் ெகாண்டு ஓைச 
முதலிய புலன்கைளச் ெசன்று பற்றுவ மனேமயாகும். அகக் கருவியாகிய 
மனம் இவ்வாறு புறத்ேதயும் ெசன்று புறக்கருவிகளாகிய 
ஞாேனந்திrயங்கள் கவர்ந்தø  ெவளிப்புலன்கைள மனமானது பற்றி 
அகத்ேதயுள்ள புத்திக்குத் தருகிறது. இவ்வாறு மனம் ஏைனய அகக் 
கருவிகளுக்கும் ஞாேனந்திrயங்களாகிய புறக் கருவிகளுக்கும் இைடேய 
நின்று அகம் புறம் ஆகிய ஈrடத்ேதயும் விைரந்து ெசல்வதாய் உள்ளது. 
இதனால்,,  ஏைனய அகக் கருவிகைளப் ேபாலல்லாமல் மனமானது புறக் 
கருவிகளாகிய ஞாேனந்திrயங்கேளாடும் இையந்து நிற்கும் என்பது 
விளங்கும். இவ்விையபு பற்றி,  மனமும் ஞாேனந்திrயங்களும் ஆகிய 
இைவயிரண்டும் ைதசத அகங்காரமாகிய ஓrடத்ேத ேதான்றின என்று 
ெகாள்ளுதல் ெபாருத்தமுைடயேதயாகும்.  

சாத்துவிக குணம் பிரகாசம் உைடயது ஆதலால் குண தத்துவத்தில் 
சாத்துவிக குணம் மிகுந்து ேபாது நிச்சயித்தல் ஆகிய அறிவுத்ெதாழிைலச் 
ெசய்யும் புத்தி ேதான்றிற்று எனப் பார்த்ேதாம். அது ேபாலேவ இங்கும் 
பிரகாசம் உைடய சாத்துவிகக் கூறிலிருந்து மனமும் 
ஞாேனந்திrயங்களும் ேதான்றியுள்ளைம காணலாம். 

ஞாேனந்திrயங்களாவன ெசவி, ேதால், கண், நாக்கு, மூக்கு என அறிந்ேதாம். 
இப்ெபயர்கள் உறுப்புக்களின் ெபயர்களாய் இருப்பினும் அவ்வுறுப்புக்கள் 
ஞாேனந்திrயங்கள் அல்ல. அவ்வுறுப்புக்களில் நின்று அவ்வப்புலன்கைள 
அறிவனவாகிய ஆற்றல்கேள ஞாேனந்திrயங்கள் எனப்படுகின்றன. எனேவ 
ெசவியாகிய உறுப்பில் நின்று ஓைச என்னும் புலைன அறிகின்ற 
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ஆற்றேல ெசவியிந்திrயம் ஆகும். கண் ஆகிய உறுப்பில் நின்று ஒளி 
என்னும் புலைன அறிகின்ற ஆற்றேல கண்ணிந்திrயம் ஆகும். இவ்வாேற 
பிற இந்திrயங்கைளயும் ெகாள்ள ேவண்டும். ெசவியாகிய உறுப்பு 
இருந்தும் ஓைசைய அறிகின்ற ஆற்றல் அவ்விடத்ேத இல்லாத ேபாது 
ேகட்டல் நிகழ்வதில்ைல. இவ்வாேற பிற உறுப்புக்களிலும் அந்த அந்த 
ஆற்றல் இல்லாவிடில் அவ்வவ்வறிவு நிகழாைம கண்கூடு,  இதனால் 
உறுப்பு என்பது ேவறு. இந்திrயம் என்பது ேவறு என்பதும். இந்திrயம் 
தங்கி நின்று அறிவதற்கு உறுப்பு இடமாகவுள்ளது என்பதும் ெதளிவாகும். 

கன்ேமந்திrயங்கள் 5 

இனி,  கன்ேமந்திrயங்கள் ேதான்றும் முைறையக் காண்ேபாம். ைதசத 
அகங்காரத்தினின்று மனமும்,  ஞாேனந்திrயங்களும் ேதான்றிய பின்னர், 
ைவகாrக அகங்காரத்தினின்றும் கன்ேமந்திrயங்கள் ஐந்தும் ேதான்றும். 
அைவ வாய், கல், ைக, எருவாய், கருவாய் என்பன இைவ இம்முைறயிேல 
ஒன்றன்பின் ஒன்றாகத் ேதான்றும். இைவ ேபசுதல்,  நடத்தல் முதலிய 
ெதாழில்கைளச் ெசய்தற்குக் கருவியாகலின் கன்ேமந்திrயங்கள் எனப் 
ெபயர் ெபற்றன. தமிழில் ெதாழிற்கருவிகள் எனவும்,  ெசயற்ெபாறிகள் 
எனவும் கூறலாம். இவற்றால் நிகழும் ெதாழில்கள் முைறேய ேபசுதல், 

நடத்தல், இடுதல் ஏற்றல், கழித்தல், இன்புறல் என்பன.  

ைக இடுதல் ஏற்றல்கைளச் ெசய்வதாகக் கூறினாலும் உடம்பில் உள்ள 
எந்த உறுப்பின் இயக்கமும் ைகயின் ெசயலாகேவ ெகாள்ளப்படும். 
அஃதாவது காைல நீட்டுதல், மடக்குதல், தைலைய அைசத்தல், புருவத்ைத 
ெநrத்தல்,  கண்கைள இைமத்தல்,  வாைய அைசத்தல் 
முதலியைவெயல்லாம் ைகயிந்திrயத்தின் ெதாழில்களாகேவ ெகாள்ள 
ேவண்டும்.  

எருவாய் என மலக்கழிவு வாயிைனேய கூறினாலும் அஃது உடம்பில் 
உள்ள பிற கழிவு மண்டலம் முழுவைதயும் குறிக்கும். எனேவ மலசலம் 
கழித்தல்,  எச்சில் உமிழ்தல்,  உண்டைதக் கக்குதல்,  மூக்கு நீர் சிந்துதல், 

வியர்ைவைய ெவளிப்படுத்தல் முதலியைவெயல்லாம் எருவாயின் 
ெதாழில்களாகேவ ெகாள்ளப்படும்.  
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கருவாயும் கழித்தல் ஆகிய ெதாழிைலத் தாேன ெசய்கிறது. அதைன 
எருவாய் என்றதில் அடக்கி விடலாேம. அவ்வாறு ெசய்யாமல் தனிெயாரு 
இந்திrயமாக ஏன் ெகாள்ள ேவண்டும் என வினவலாம். எருவாயின் 
ெசயலிலும் கருவாயின் ெசயலிலும் ேவறுபாடு உண்டு. எருவாயின் 
ெசயைல அடக்கினால் அஃது உடலுக்குத் தீங்கு பயக்கும். ஆனால் 
கருவாயின் ெசயைல அடக்கினால் அஃது உடைல நன்றாக ைவக்கும். 
உயிருக்கும் நலம் தரும். இவ்ேவறுபாட்டினால் எருவாயும் கருவாயும் 
ெவவ்ேவறு இந்திrயங்களாதல் விளங்கும். ேமலும் கருவாயின் ெசயலால் 
இனப்ெபருக்கம் உண்டாதலாகிய ேவறுபாடும் குறிப்பிடத்தக்கது.  

ஞாேனந்திrயங்கைளப் பற்றிக் கூறும்ேபாது உறுப்புக்கள் இந்திrயமல்ல; 

அவற்ைற இடமாகக் ெகாண்டு நிற்கும் ஆற்றல்கேள இந்திrயங்கள் எனக் 
குறிப்பிட்ேடாம். கன்ேமந்திrயங்களுக்கும் இது ெபாருந்தும். வாய்,  கால் 
முதலிய இடங்களில் நின்று ேபசுதல்,  நடத்தல் முதலிய ெசயல்கைளச் 
ெசய்யும் ஆற்றல்கேள கன்ேமந்திrயங்களாகும்.  

கன்ேமந்திrயங்கள் ெதாழில் ெசய்யும் கருவிகளாதலின், ஊக்கத்ைதத் தரும் 
இராசத குணக் கூறாகிய ைவகாrக அகங்காரத்தினின்றும் அைவ 
ேதான்றின என்றது ெபாருத்தம் உைடயதாகும். 

தன்மாத்திைரகள் - 5 

இனி,  கன்ேமந்திrயங்களுக்குப் பின்னர் மூன்றாவது கூறாகிய பூதாதி 
அகங்காரத்திலிருந்து முதலில் தன்மாத்திைரகள் ேதான்றும். அைவ சத்தம், 

பrசம், ரூபம், ரசம், கந்தம் என்பன. சத்த தன்மாத்திைர, பrச தன்மாத்திைர, 
ரூப தன்மாத்திைர,  ரச தன்மாத்திைர,  கந்த தன்மாத்திைர,  ஆகிய இைவ 
ஐந்தும் இம் முைறயிேல ஒன்றன் பின் ஒன்றாகத் ேதான்றும். இவ் 
ைவந்து தன்மாத்திைரகளிலிருந்ேத பின்பு ஐம்பூதங்கள் ேதான்றும்.  

ஐம்பூதங்களுக்கு முதற்காரணமாய் நிற்றல் பற்றிேய இவ்வகங்காரம் 
பூதாதி அகங்காரம் எனப்பட்டது. ஆயின் இதிலிருந்து பூதங்கள் ேநேர 
ேதான்றுவதில்ைல. முதலில் தன்மாத்திைரகள் ேதான்ற, அவற்றிலிருந்ேத 
பூதங்கள் ேதான்றும்.  

தன்மாத்திைரகள் நுட்பமானைவ. அவற்றிலிருந்து ேதான்றும் காrயமான 
பூதங்கள் பருைமயானைவ. தன்மாத்திைரகைளச் சூக்கும பூதம் எனவும். 
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பூதங்கைளத் தூல பூதம்,  மகா பூதம் எனவும் வழங்குவர். ெபாதுவாகப் 
பூதம் என்றால் அது தூல பூதத்ைதேய குறிக்கும். 

தன்மாத்திைரகள் பற்றி ேமலும் சிறிது கூற ேவண்டும். தன்மாத்திைர 
என்ற ெசால்லுக்கு அதனளவில் நிற்பது என்பது ெபாருள். அதனளவில் 
நிற்றல் என்றால் என்ன?  பின்வருமாறு அதைன விளக்கலாம். ஓைசைய 
நாம் ேகட்கும் ெபாழுது அது வல்ேலாைச என்ேறா, ெமல்ேலாைச என்ேறா, 
இனிய ஓைச என்ேறா,  இன்னா ஓைச என்ேறா சில ேவறுபாடுகைள 
உைடயதாய்ச் சிறப்பு வைகயால் நமக்குப் புலனாகுேமயன்றி, 
அவ்ேவறுபாடுகள் இல்லாமல் ெவறும் ஓைச என்னும் அளவில் 
ெபாதுவாய் அது புலனாகாது. ஊற்றிைனத் ேதால் மூலமாக உணரும் 
ேபாது வழுவழுப்பு,  ெசாரெசாரப்பு,  பிசுபிசுப்பு என்றாற் ேபாலச் சிறப்பு 
வைகயால் உணர்கின்ேறாேமயன்றி,  அவ்ேவறுபாடுகள் அற்ற ெவறும் 
ஊற்றிைன நாம் உணர்வதில்ைல. சுைவயும் இவ்வாேற,  தித்திப்பு, ைகப்பு, 
புளிப்பு என்றாற் ேபாலச் சிறப்பாகப் புலனாகுேமயன்றி ெவறும் சுைவ 
என்னும் நிைலயில் ெபாதுவாய் அது புலனாவதில்ைல. ஏைனயைவயும் 
இவ்வாேற. 

ஓைச முதலிய ஐந்தும் இங்குக் கூறிய சிறப்பு நிைலைய எய்தாமல் 
ெபாதுவாய் நிற்கும் நிைல உண்டு. அஃதாவது ஓைச வன்ைம ெமன்ைம 
முதலிய பாகுபாடு இன்றி ஓைச என்னும் அளவில் நிற்கும். ஊறு 
வழுவழுப்பு முதலிய பாகுபாடு இன்றி ஊறு என்னும் அளவில் நிற்கும். 
சுைவ இனிப்பு கசப்பு முதலிய பாகுபாடு இன்றிச் சுைவ என்னும் அளவில் 
நிற்கும் அதனளவில் நிற்றல் என்பதன் ெபாருள் இதுதான். இவ்வாறு 
நிற்கும் ெபாதுநிைலயிேல அைவ தன் மாத்திைரகள் எனப்படுகின்றன. 
ெசவி முதலிய ெபாறிகளுக்குப் புலனாகாத நுண்ணிய நிைல இது. 

தன்மாத்திைரகளும் புலன்களும் 

ஓைச முதலியைவ முதலில் தம் நிைலயில் தன்மாத்திைரகளாய் நின்று, 

பின்பு பூதங்களாய்ப் பrணமிக்கும் அவ்வாறு பrணமித்த ெபாழுது 
இவ்ேவாைச முதலியைவ அப்பூதங்கைள விட்டு நீங்காது அவற்றின் 
குணங்களாய் நிற்கும். அக்குணங்களும் சத்தம்,  பrசம், ரூபம்,  ரசம்,  கந்தம் 
என்னும் ெபயர்கைளேய ெபறும். தமிழில் அைவ ஓைச, ஊறு, ஒளி, சுைவ, 

நாற்றம் எனப்படும். இந்நிைலயில் அைவ ெசவி முதலிய ெபாறிகளுக்கு 
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அறியப்படும் ெபாருளாய் புலன்கள் எனவும் விடயங்கள் எனவும் 
குறிக்கப்படும்.  

தன்மாத்திைரகளும் சத்தம் முலிய ெபயர்கைளப் ெபறும். புலன்களும் 
அப்ெபயர்கைளேய ெபறும். அவற்றிைடேய ேவறுபாடாவது சூக்குமமாய் 
நிற்றலும்,  குணங்களாய் விளங்கி நிற்றலும் ஆகும். தன்மாத்திைரகள், 

பூதங்களும் முதற்காரணமாகிய தத்துவங்கள்,  புலன்கள் தத்துவங்கள் 
அல்ல. பூதங்களின் குணங்களாகிய அைவ தாத்துவிகங்கள் எனப்படும். 

பூதங்கள் (5) 

தன்மாத்திைரகளிலிருந்து பூதங்கள் ேதான்றும் எனக் குறிப்பிட்ேடாம். 
அப்பூதங்கள் ேதான்றும் முைறைய இனிக் காண்ேபாம்.  

சத்தம் முதலிய தன்மாத்திைரகளுள் ஒவ்ெவான்றிலிருந்தும் ஒவ்ெவாரு 
பூதம் ேதான்றும். சத்தத்திலிருந்து ஆகாயம் ேதான்றும். பrசத்திலிருந்து 
காற்றுத் ேதான்றும். ரூபத்திலிருந்து ெநருப்புத் ேதான்றும். ரசத்திலிருந்து 
நீர் ேதான்றும். கந்தத்திலிருந்து நிலம் ேதான்றும். 

பூதங்களின் குணங்கள் 

காரணத்தின் தன்ைமேய காrயத்திலும் இருக்கும். ஆதலால் எந்தத் 
தன்மாத்திைரயிலிருந்து எந்தப் பூதம் ேதான்றிற்ேறா அந்தத் 
தன்மாத்திைரைய அந்தப் பூதம் தனது குணமாகக் ெகாண்டிருக்கும். 
இம்முைறயில் ஓைச ஆகாயத்தின் குணமாய் நிற்கும். ஊறு காற்றின் 
குணமாய் நிற்கும்;  ஒளி ெநருப்பின் குணமாய் நிற்கும்;  சுைவ நீrன் 
குணமாய் நிற்கும்; நாற்றம் நிலத்தின் குணமாய் நிற்கும்.  

தன்மாத்திைரகைளப் பற்றி அறிய ேவண்டிய மற்ெறாரு ெசய்தி உண்டு. 
அஃதாவது,  சத்த தன்மாத்திைர சத்தம் ஒன்ேறயாய் நிற்கும். பrச 
தன்மாத்திைர சத்தம்மும் பrசமும் என்னும் இரண்ைடயும் உைடயதாய் 
நிற்கும். உருவ தன்மாத்திைர சத்தமும் பrசமும் ஆகிய இரண்ேடாடு 
உருவத்ைதயும் உைடயதாய் நிற்கும். இரச தன்மாத்திைர சத்தம்,  பrசம், 

உருவம் ஆகிய மூன்ேறாடு இரசத்ைதயும் உைடயதாய் நிற்கும். கந்த 
தன்மாத்திைர சத்தம்,  பrசம்,  உருவம்,  இரசம் ஆகிய நான்ேகாடு 
கந்தத்ைதயும் உைடயதாய் நிற்கும். 
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காரணங்களாகிய தன்மாத்திைரகள் இவ்வாறு ஒன்றும், இரண்டும், மூன்றும், 

நான்கும்,  ஐந்தும் உைடயனவாம் ஆதலின்,  அவற்றினின்றும் ேதான்றும் 
ஆகாயம் முதலிய பூதங்களும் முைறேய ஒன்று, இரண்டு மூன்று, நான்கு, 

ஐந்து ஆகிய குணங்கைள உைடயவாயிருக்கும் அஃதாவது, ஆகாயம் ஓைச 
என்னும் ஒரு குணேம உைடயதாகும். காற்று,  ஓைச ஊறு ஆகிய இரு 
குணங்கைள உைடயதாகும். ெநருப்பு ஓைச,  ஊறு ஒளி ஆகிய மூன்று 
குணங்கைள உைடயதாகும். நீர் ஓைச ஊறு ஒளி சுைவ ஆகிய நான்கு 
குணங்கைள உைடயதாகும். நிலம், ஓைச ஊறு ஒளி சுைவ மணம் ஆகிய 
ஐந்தும் குணங்கைள உைடயதாகும்.  

இக் குணங்களுள் இறுதியாய் நிற்பது அவ்வப் பூதத்திற்குrய சிறப்புக் 
குணம் எனவும்,  ஏைனயைவ ெபாதுக் குணங்கள் எனவும் 
அறிதல்ேவண்டும். 

மின்னுருைவ விண்ணகத்தில் ஒன்றாய் மிக்கு 

வசீுங்கால் தன்னகத்தில் இரண்டாய்ச் ெசந்தீத் 

தன்னுருவின் மூன்றாய்த் தாழ்புனலின் நான்காய்த் 

தரணி தலத்து அஞ்சாகி )திருமுைற 6: 54: 5) எனவும் 

 

மண்ணதனில் ஐந்ைத மாநீrல் நரன்ைக 

வயங்ெகrயில் மூன்ைற மாருதத் திரண்ைட 

விண்ணதனில் ஒன்ைற )திர ◌ுமுைற 6: 60: 3) 

எனவும் வரும்திருமுைறப் பகுதிகளில் ஐம்பூதங்களின் குணங்கள் 
கூறப்பட்டுள்ளைம காணலாம். இக்கருத்தைமந்த, 

பாrைட ஐந்தாய்ப் பரந்தாய் ேபாற்றி 

நீrைட நான்காய் நிகழ்ந்தாய் ேபாற்றி 

தீயிைட மூன்றாய்த் திகழ்ந்தாய் ேபாற்றி 

வளியிைட யிரண்டாய் மகிழ்ந்தாய் ேபாற்றி 
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ெவளியிைட ஒன்றாய் விைளந்தாய் ேபாற்றி )ேபாற்றித் 

திருவகவல் 137141) 

என்னும் திருவாசகப் பகுதி பலரும் அறிந்தது. 

பூதங்கள் இக்குணங்கைளேயயன்றி ேவறு குணங்கைளயும் உைடயன. 
பூதம் ஒவ்ெவான்றும் ஒவ்ெவாரு ெதாழிைலயும் உைடயது. அைவகைளப் 
பற்றிச் ெசய்யுள் 9இல் நாம் பார்க்க விருக்கிேறாம்.  

பூதங்களிலிருந்து ேதான்றிய காrயங்கேள நாம் வாழும் உலகமும், 

உலகத்திற் காணப்படும் பல்ேவறு வைகயான எண்ணற்ற ெபாருள்களும், 

பூதங்களும் பூதகாrயங்களும் ஆகிய இைவெயல்லாம் உணர்வற்ற சடப் 
ெபாருள்களாயிருத்தல் ெதளிவு. இவற்றிற்ெகல்லாம் முதற் காரணமாய் 
நிற்பது பூதாதி அகங்காரம் எனவும்,  அது தாமதகுணக் கூறு எனவும் 
பார்த்ேதாம். தாமத குணம் என்பது மூட வடிவாயும் ேமாக வடிவாயும் 
இருப்பது. அதிலிருந்து சடமாகிய உலகம் ேதான்றும் என்றது ெபாருத்தம் 
உைடயதாகும்.  

பிரகிருதி மாைய  
| 

1. குண தத்துவம் (சித்தம்) 
| 

2. புத்தி 
| 

3. அகங்காரம்  
| 

|    |    |  

சத்துவிகக் கூறு     இராசதக் கூறு   தாமதக் கூறு  

4. மனம்     10. வாய் 

5. ெசவி     11. கால் 

6. ேதால்     12. ைக 

7. கண்      13. எருவாய் 

8. நாக்கு     14. கருவாய் 

9. மூக்கு 

15. சத்தம்  16. பrசம் 17. ரூபம் 18. ரசம் 19. கந்தம் 

20. ஆகாயம் 21.காற்று 22. ெநருப்பு 23. நீர்  24. நிலம் 
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இதுகாறும் கூறியவற்றால் பிரகிருதி மாையயிலிருந்து ேதான்றும் 
காrயங்கள் இைவ இைவ என்பது புலனாகும். ேமற்கண்டவாறு அைமத்துக் 
காட்டுதல், அவற்றின் ேதாற்ற முைறைய நிைனவிற் ெகாள்ள உதவும்  

இங்குக் காட்டிய காrயங்கள் இருபத்து நான்கும் தத்துவங்கள் எனப்படும். 
பிரகிருதி மாைய முதலில் தத்துவமாய்க் காrயப்பட்ேட பின் உலகமாய்க் 
காrயப்படுவதாகும். வித்திலிருந்து ேநேர மரம் ேதான்றி விடுவதில்ைல. 
வித்திலிருந்து முன்னர் முைள ேதான்றும்,  அது பின்னர் மரமாகும். 
அதுேபாலப் பிரகிருதியிலிருந்து முதலில் நுண் ெபாருளாகிய தத்துவங்கள் 
ேதான்றும். பின்ேன அவற்றின் காrயமாக உலகம் ேதான்றும். 

தத்துவங்கள் ஆன்மாவிற்குக் கருவியாய் நின்று உதவுதல் 

தத்துவம் என்ற ெசால்லுக்கு கருவி என்பது ெபாருள். எவ்வைகயாேலனும் 
ஆன்மாவிற்குக் கருவியாய் நின்று உதவுவேத தத்துவமாகும்.  

ேமற்கூறிய தத்துவங்களில் அந்தக்கரணங்கள் நான்கும், ஞாேனந்திrயங்கள் 
ஐந்தும்,  கன்ேமந்திrயங்கள் ஐந்தும் ஆகிய பதினான்கும் ஆன்மாவின் 
அறிவு,  ெதாழில்களுக்குக் கருவியாய் நிற்றல் ெவளிப்பைட. அவற்றின் 
பின்னர்த் ேதான்றும் தன் மாத்திைரகளும் பூதங்களும் ஆகிய தத்துவங்கள் 
பத்தும் ஆன்மாவிற்கு எவ்வாறு கருவியாய் நின்று உதவுகின்றன என 
எண்ணலாம். தன்மாத்திைரகள் ஞாேனந்திrயங்களுக்கும் 
கன்ேமந்திrயங்களுக்கும் நிைலக்களமாய் அைமந்து அைவ தம்ைமப் பற்றி 
நின்று ெசயற்படுமாறு உதவும். பூதங்கள் அவ்விரு வைக 
இந்திrயங்களுக்கும் துைணயாய் நின்று அவற்றின் ஆற்றைல 
மிகுவிக்கும். தன்மாத்திைரகளும் பூதங்களும் இவ்வைகயில் ஆன்மாவிற்கு 
உதவும் தத்துவங்களாய் உள்ளன. இது பற்றிய விrவான ெசய்திகைள 
11முதல் 15 உள்ள ெசய்யுட்களில் நாம் காணவிருக்கிேறாம். 

தாத்துவிகங்கள் 

இனி தத்துவங்களின் கூறுகளும் காrயங்களும் தாத்துவிகம் எனப்படும். 
ைதசத அகங்காரம்,  ைவகாrக அகங்காரம்,  பூதாதி அகங்காரம் ஆகிய 
மூன்றும் அகங்காரத்தின் கூறுகள் என்பது நாம் அறிந்தது. ஆதலின் அைவ 
தாத்துவிகங்களாம். அதுபற்றிேய அைவ தத்துவங்கேளாடு ைவத்து 
எண்ணப் ெபறவில்ைல. பல்ேவறு வைகயான உடம்புகளும், 
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அவ்வுடம்புகளின் புறத்தும் அகத்தும் உள்ள உறப்புக்களும் தத்துவங்களின் 
காrயங்களாகும். ஆதலால் அைவ தாத்துவிகங்கள் எனப்படும். உடம்பாக 
அைமயும் தாத்துவிகங்கள் அறுபது ஆகும். பின்வரும் அட்டவைணயில் 
அவற்ைறக் காணலாம். 

தாத்துவிகம் 60 Table 

பிருதிவியின் கூறு  5  எலும்பு, தைச, மயிர், ேதால், நரம்பு 

அப்புவின் கூறு   
5 

சிறுநீர், இரத்தம், சிேலத்துமம், 

வியர்ைவ, சுக்கிலம் அல்லது 
ேசாணிதம் 

ேதயுவின் கூறு   
5 

இருதயத்தில் ெவப்பம், பசித்தீ, 

கண்ணில் ெவப்பம், உடம்பில் 
ெவப்பம், கபால ெவப்பம் 

வாயுவின் கூறு   
10

உதானன், பிராணன், அபானன், 

சமானன், வியானன், நாகன், கூர்மன், 

கிருகரன், ேதவ தத்தன், தனஞ்சயன் 
என்னும் வாயுக்கள் 

ஆகாயத்தின் கூறு   
10

அத்தி, அலம்புைட, இைட, பிங்கைல, 

சுழுமுைன, காந்தாr, குகுைத, 

சங்கினி, சிகுைவ, புருடன் என்னும் 
நாடிகள் 

ஞாேனந்திrயங்களின்விடயங்கள்  
5 

சத்தம், பrசம், ரூபம், ரசம், கந்தம் 

கன்ேமந்திrயங்களின்விடயங்கள்
 

 
5 

வசனம்(ேபச்சு), கமனம்(நைட), 
தானம்(ெகாைட), விசர்க்கம்(ேபாக்கு), 
ஆனந்தம்(இன்பம்) 

அகங்காரத்தின் கூறு  3  ைதசதம், ைவகாrயம், பூதாதி 

குற்றம்  5  காமம், குேராதம், உேலாபம், ேமாகம், 

மதம்(மாற்சrயம் குேராதத்துள் 
அடங்கும் 

குணத்தின் கூறு  3  சாத்துவிகம், இராசதம், தாமதம் 

வாக்கு  4  சூக்குைம, ைபசந்தி, மத்திைம, ைவகr 
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பிரகிருதி தன் முக்குணங்களால் மயக்குதல் 

இவ்வாறு பிரகிருதி மாைய இருபத்து நான்கு தத்துவங்களாக விrந்து 
ஆன்மாக்கேளாடு ெபாருந்தி உலக நுகர்ச்சிையத் தருகிறது. காரணத்தில் 
உள்ளது காrயத்திலும் இருக்கும் எனப் பார்த்ேதாம். முதற்காரணமாகிய 
பிரகிருதி முக்குண வடிவானது. ஆகேவ அதன் காrயமாகத் ேதான்றும் 
தனு கரண புவன ேபாகங்களும் முக்குணமயமாயிருக்கும். இவற்ைறப் 
ெபாருந்துகிற ஆன்மாக்களும் முக்குணவயப்பட்டு இன்ப துன்ப 
மயக்கவுணர்வுகைள அைடயும். பிரகிருதி தனது முக்குண ேவறுபாட்டான் 
உயிர்களது உள்ளத்ைதப் பலவாறு மயங்கச் ெசய்யும். இவ்வைகயில் 
பிரகிருதி மயக்கும் தன்ைமயுைடய ஒரு ெபண் மகைளப் ேபான்றது. அவள் 
தன் ஆைட அணிகளாலும் குணங்களாலும் ஆடவைன மயக்குவது ேபாலப் 
பிரகிருதி தன் காrயமாகிய முக்குணங்களால் ஆன்மாக்கைள மயக்குகிறது 
என்று ெசால்லப்படுகிறது.  

ேமற்கூறிய தத்துவம் இருபத்து நான்கும் ஆன்மாக்களுக்குப் ேபாக 
சாதனமும்,  ேபாக்கியமுமாய் அைமகின்றன ஆதலின் அைவ ேபாக்கிய 
காண்டம் என்று ெசால்லப்படும். ேபாக்கியம் - நுகரப்படுவது; காண்டம் - 
ெதாகுதி.. 

ஆன்ம தத்துவம் - ெபயர்க் காரணம் 

இத்தத்துவங்கள் இருபத்துநான்கும் ஆன்ம தத்துவம் எனப்படுகின்றன 
இப்ெபயருக்கான காரணம் அறிதற்குrயது. ஆணவம்,  கன்மம்,  மாைய 
என்னும் மும்மலங்களாலும் கட்டுண்ட ஆன்மாக்கள் சகலர் எனப்படுவர். 
சகலராகிய ஆன்மாக்களுக்குத் தைலவர் சீகண்டவுருத்திரர். அவேர 
இைறவனது ஆைண வழி நின்று பிரகிருதி முதல் நிலம் ஈறாக உள்ள 
தத்துவங்கைளத் ேதாற்றி ஒடுக்குபவர் ஆவர். ஆன்ம தத்துவம் என்பதில் 
உள்ள ஆன்மா என்ற ெசால் சகலராகிய ஆன்மாக்கைள முதலில் குறித்துப் 
பின்னர் அவர்கட்குத் தைலவராகிய சீகண்டவுருத்திரைரக் குறித்தது 
அவரால் ெசயற்படுத்தப் படுதலின் அத்தத்துவங்கள் ஆன்ம தத்துவம் எனப் 
ெபயர் ெபற்றன. இது மரபாகச் ெசால்லி வரும் விளக்கம். இவ்வாறன்றிச் 
சகலராகிய ஆன்மாக்களுக்குச் சிறப்பாக உrயனவாய் நிற்றல் பற்றி 
இத்தத்துவங்கள் ஆன்ம தத்துவம் எனப்பட்டன என்று கூறுதலும் 
அைமயும். 
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இதுகாறும் நாம் விrவாக அறிந்த ெசய்திகைளப் பின்வருமாறு ெதாகுத்துக் 
கூறலாம். உலகுக்கு முதற் காரணம் மாைய. அது சுத்த மாைய, அசுத்த 
மாைய என் இருபகுதியாய் நிற்கும். அசுத்த மாையயிலிருந்து ேதான்றும் 
காrயேம பிரகிருதி மாைய,  நாம் வாழும் உலகுக்கும்,  நமது உடம்புக்கும் 
ேநேர காரணமாய் இருப்பது இப்பிரகிருதிேயயாகும். பிரகிருதியிலிருந்து 
முதலில் அந்தக்கரணங்களும் பின்னர் ஞாேனந்திrயங்களும் 
கன்ேமந்திrயங்களும்,  அவற்றின் பின்னர் தன்மாத்திைரகளும், 

அவற்றிலிருந்து ஐம்பூதங்களும் ேதான்றும். பூதங்களின் பrணாமேம 
இவ்வுலகம். 

ஆசிrயர் கீழிருந்து விளக்கிச் ெசல்லுதல் 

பிரகிருதியிலிருந்து ெதாடங்கிப் பூதங்கள் முடியவுள்ள இருபத்துநான்கு 
தத்துவங்கைளயும் அைவ ேதான்றும் முைறயிேல ைவத்துக்காட்டிேனாம். 
இது ேதாற்ற முைறயாகும். ஆயின் ஆசிrயர் மனவாசகம் கடந்தார் 
இம்முைறயிைன ேமற்ெகாள்ளவில்ைல. அவர் கீழிருந்து ெதாடங்குகிறார். 
அஃதாவது பூதங்கைள முதலில் விளக்கிப் பின் ேமல் ேமல் உள்ளவற்ைற 
விளக்கிச் ெசால்கிறார். ஆசிrயரது அணுகுமுைற பற்றித் 
ெதாடக்கத்திேலேய குறிப்பிட்ேடாம். ெதrந்ததிலிருந்து ெதrயாததற்குச் 
ெசல்லுதல் என்பேத அவர் பின்பற்றும் முைறயாகும். தத்துவங்கள் 
அைனத்திலும் தூலமாய் உள்ளைவ பூதங்களாகும் அவற்றின் காrயங்கேள 
இவ்வுலகும்,  இதன்கண் உள்ள அளவற்ற ெபாருள்களுமாகும். இவ்வாறு 
பூதங்கள் தூலமாய்,  காrயப்பாட்டில் புலனாகும் ெபாருளாய் நிற்றலின், 

நமக்குத் ெதrந்த ெபாருளாகிய அவற்ைறேய முதலில் எடுத்துக் ெகாண்டு 
விளக்கப் புகுகின்றார் ஆசிrயர். 

பாடல் || 04ஐம்பூதங்களின் வடிவு	

 

நாற்ேகாணம் பூமி, புனல் நண்ணு மதி யின் பாதி 

ஏற்கும் அனல் முக்ேகாணம் எப்ேபாதும் ஆர்க்கும் 

அறுேகாணம் கால் வட்டம் ஆகாயம் ஆன்மா 

உறுகாயம் ஆம் இவற்றால் உற்று. 
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பதவுைர 

பூமி       மண் 

நாற்ேகாணம்     நாற்ேகாண வடிவு உைடயது 

புனல்      நீர் 

மதியின்பாதி நண்ணும்பாதியாய் உள்ள சந்திரைனப் ேபால  

அைரவட்ட வடிவினதாய் இருக்கும் 

அனல்     ெநருப்பு 

முக்ேகாணம் ஏற்கும்  முக்ேகாண வடிைவப் ெபாருந்தும் 

எப்ேபாதும் ஆர்க்கும் கால் எப்ேபாதும் இயங்கி ஓைச ெசய்யும் காற்று 

அறுேகாணம்      அறுேகாண வடிவினதாகும் 

ஆகாயம் வான்     வட்டம் வட்ட வடிவாய் இருப்பது 

ஆன்மா உறு காயம்    உயிர் விைனக்கு ஈடாகப் ெபாருந்துகின்ற 
தூல சrரம் 

இவற்றால்      இப்பூதங்களின் பrணாமத்தால் 

உற்று ஆம்      ஏற்பட்டு உயிருக்கு அைமந்ததாகும் 

ெபாழிப்புைர 

ஐம்பூதங்களுள் நிலம் நாற்ேகாண வடிவாய் இருக்கும்; நீர் பாதி மதி ேபால 
அைரவட்ட வடிவாய் இருக்கும்;  ெநருப்பு முக்ேகாண வடிவாய் இருக்கும்; 

காற்று அறுேகாண வடிவாய் இருக்கும்; வான் வட்ட வடிவாய் இருக்கும். 
உயிர் ெபறுகின்ற உடம்பு இப்பூதங்களின் ேசர்க்ைகயால் ஆனது. 

விளக்கம் 

நிலம் முதலிய ஐம்பூதங்கள் வட ெமாழியில் பிருதிவி, அப்பு, ேதயு, வாயு, 

ஆகாசம் எனப்படும். இவற்றுக்குrய வடிவங்கள் ேமற்கூறியவாறு 
ஆகமங்களில் கூறப்பட்டுள்ளன. நமக்குக் கிைடத்துள்ள பருவுடம்பு பஞ்ச 
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பூதங்களின் கூட்டத்தால் அைமந்தது. உடம்பிலுள்ள என்பு,  தைச,  மயிர், 
ேதால்,  நரம்பு என்பைவ பிருதிவியின் கூறுகளாகும். சிறுநீர்,  குருதி, 
வியர்ைவவ முதலியைவ அப்புவின் கூறுகள்,  பசித்தீ,  உடம்பில் ெவப்பம் 
முதலியைவ ேதயுவின் கூறுகள்,  பிராண வாயு முதலியைவ வாயுவின் 
கூறுகள். பத்து வைகயான நாடிகள் ஆகாயத்தின் கூறுகளாகும். நமக்குப் 
புலப்படுகின்ற நிலம், நீர், முதலியைவ தத்துவங்கள் அல்ல. இைவ காrயப் 
ெபாருள்கள். இவற்றிற்குக் காரணமான பஞ்ச பூத தத்துவங்களுக்ேக இங்கு 
வடிவம் முதலியைவ கூறப்படுகின்றன. 

பாடல் || 05பூதங்களின் நிறமும் எழுத்தும்	

 

ெபான்பார்; புனல்ெவண்ைம; ெபாங்கும் அனல் சிவப்பு 

வன்கால் கருைண; வளர் வான்தூமம்என்பார் 

எழுத்து ல வ ர ய அ பாராதிக்கு என்றும் 

அழுத்தமதாய் நிற்கும் அது 

பதவுைர 

பார் ெபான்     மண் ெபான்னிறம் உைடயது 

புனல் ெவண்ைம     நீர் ெவண்ணிறம் உைடயது 

ெபாங்கும் அனல் சிவப்பு  ஓங்கிெயழும் ெநருப்பு ெசந்நிறம் உைடயது 

வன்கால் கருைம    வலிைம ெபாருந்திய காற்று கருநிறம் 
உைடயது 

வளர் வான் தூமம்    பரந்து விrந்த ஆகாயம் புைக நிறம் 
உைடயது 

என்பார்        இவ்வாறு ஐம்பூதங்களின் நிறங்கைள 
ேயாகக் காட்சியால் கண்டுணர்ந்தார் கூறுவர் 

பார் ஆதிக்கு      மண் முதலிய இப் பூதங்களுக்கு உrய, 
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எழுத்து        அைவகளின் உடன் நின்று ெதாழிற்படுத்தும் 
வித்து எழுத்துக்கள்(பஜீ அக்கரங்கள்) 

ல வ ர ய அ      முைறேய ல,வ,ர,ய,ஹ எனப்படும் 
ெமய்ெயழுத்துக்களாம் 

அது          அவ்ெவழுத்து(அப்பூதங்களில்) 

என்றும்        எப்ேபாதும் 

அழுத்தமதாய் நிற்கும் அழுந்தி நிற்கும் 

ெபாழிப்புைர 

மண் ெபான்னிறம் உைடயது. நீர் ெவண்ணிறம் உைடயது. ெபாங்கி எழும் 
இயல்புள்ள ெநருப்பு ெசந்நிறம் உைடயது வலிைம மிக்க காற்று கரு நிறம் 
உைடயது. எங்கும் பரவி நிற்கும் ஆகாயம் புைக நிறம் உைடயது. 
இவ்வாறு பூதங்களின் நிறங்கைள ேயாகக் காட்சியில் கண்டுணர்ந்த 
ெபrேயார் கூறுவர்.  

மண் முதலிய பூதங்கைள உடன் நின்று ெசலுத்தும் மூலம் எழுத்துக்கள் 
முைறேய ல,வ,ர,ய,ஹ எனப்படும் ெமய்ெயழுத்துக்களாம். 

விளக்கம் 

மூல எழுத்து வடெமாழியில் பஜீ அட்சரம் எனப்படும். பஜீம்வித்து,  ஹ 
என்ற வித்ெதழுத்து ெசய்யுளில் அ எனக் குறிக்கப்பட்டுள்ளது.  

எல்லாப் ெபாருள்களுக்கும் மூல ஒளிகள் உள்ளன என்று ெகாள்ளப்படும். 
அைவேய அவ்வப் ெபாருள்களுக்குrய மந்திரங்கள் அல்லது வித்து 
எழுத்துக்கள் ஆகும். அம்முைறயில் இங்குப் பூதங்களுக்குrய 
வித்ெதழுத்துக்கள் கூறப்பட்டுள்ளன. 

இைறவனது சத்தியாகிய திருவருள் எதைனயும் ேநராகத் 
ெதாழிற்படுத்தாது. அது சுத்த மாையைய ஊடகமாகவும் 
நிைலக்களமாகவும் ெகாண்டு நின்று பிறவற்ைறத் ெதாழிற்படுத்தும் 
என்பது அறிதற்குrயது. மூல ஒலிகள் என்பைவ சுத்த மாையயில் 
ேதான்றுவன. அைவ திருவருளுக்கு ஊடகமாகவும் நிைலக்களமாகவும் 
அைமகின்றன. திருவருள் அவற்றின் இடமாகக் ெகாண்டு பதிந்து நின்று 
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அவற்றின் வழியாக ஐம்பூதங்கைளயும் ெசலுத்தும்,  அது பற்றிேய மூல 
ஒலிகள் பூதங்கைள உடன் நின்று ெசலுத்தும் என்று கூறப்பட்டது. 

பாடல்  ||06	பூதங்களின் அைடயாளம்	

 

குறி குலிசம் ேகாகனதம் ெகாள்சுவத்தி குன்றா 

அறு புள்ளி ஆரமுத விந்துபிறிவின்றி 

மண் புனல்தீக் கால் வானம் மன்னும் அைடேவ என்று 

ஒண்புதல்வா ! ஆகமம் ஓ தும்.  

பதவுைர 

ஒண் புதல்வா    சிறந்த மாணாக்கேன! 

குறி        அைடயாளமாக 

குலிசம்      வச்சிராயுதத்ைதயும் 

ேகாகனதம்   தாமைரையயும் 

ெகாள்சுவத்தி    ெபாருந்திய சுவத்திகத்ைதயும் 

குன்றா அறுபுள்ளி  குைறயாத ஆறு புள்ளிையயும் 

ஆர் அமுத விந்து  அமுதத் துளிையயும் 

அைடேவ      முைறேய 

மண் புனல் தகீ்கால் வானம் மண்ணும் நீரும் தீயும் காற்றும் வானும் 
ஆகிய ஐம்பூதங்களும் 

பிறிவின்றி   நீங்காமற் ெகாண்டு 

மன்னும் என்று  நிைல ெபறும் என 

ஆகமம்   சிவாகமங்கள் 

ஓதும்   கூறும் 
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முதலில் அைடயாளங்கைள ஒரு வrைசயில் நிறுத்தி, மூன்றாம் அடியில் 
அவ்வைடயாளங்கைளக் ெகாண்டுள்ள பூதங்கைள அேத வrைசயில் 
முைறேய நிறுத்தியுள்ள பான்ைமையக் காணலாம். எனேவ,  மண்ணிற்கு 
வச்சிரப் பைடயும்,  நீருக்குத் தாமைரயும்,  தீக்குச் சுவத்திகமும்,  காற்றுக்கு 
ஆறு புள்ளியும்,  வானுக்கு அமுதத் துளியும் அைடயாளங்களாம் என்பது 
விளங்கும்.  

சுவத்திகம் என்பது ஸ்வஸ்திக் என்ற வடிவம். இதைன தமிழில் இருதைல 
ேமழி என்பர். 

ெபாழிப்புைர 

நன்மாணாக்கேன! மண்ைணக் குறிக்கும் அைடயாளம் வச்சிராயுதம்; நீருக்கு 
அைடயாளம் தாமைரப்பூ; ெநருப்பிற்கு அைடயாளம் கவத்திகம்;  காற்றுக்கு 
அைடயாளம் ஆறு புள்ளி; வானுக்கு அைடயாளம் அமுதத் துளி. இவ்வாறு 
சிவாகமம் கூறும். 

பாடல் || 07அதிெதய்வங்களும் அவர்கள் ெதாழில்களும்	

 

பாராதி ஐந்துக்கும் பன்னும் அதி ெதய்வங்கள் 

ஆர் ஆர் அயன் ஆதி ஐவராம் ஓேரார் 

ெதாழில் அவர்க்குச் ெசால்லுங்கால் ேதாற்றமுதல் ஐந்தும் 

பழுதறேவ பண்ணுவர்கள் பார். 

பதவுைர 

பார் ஆதி   மண் முதலிய 

ஐந்துக்கும்  ஐந்து பூதங்களுக்கும் 

பன்னும்   (சிவாகமங்கள்) ெசால்லுகின்ற 

அதி ெதய்வங்கள் அதி ெதய்வம் ஆவார் 

ஆர் ஆர்   யார் யார்? என்றால் 
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அயன் ஆதி  பிரமன் முதலிய 

ஐவராம்   ஐவரும் ஆவர் 

ஓேரார் ெதாழில் ஒவ்ெவாரு ெதாழில் 

அவர்க்குச் ெசால்லுங்கால்  அவர்களுக்குச் ெசால்லப்படும் 
அங்ஙனம் ெசால்லுங்கால் 

ேதாற்றம் முதல் ஐந்தும்  பைடத்தல் முதலிய ெதாழில்கள் 
ஐந்திைனயும் 

பழுது அறேவ    குற்றமின்றி 

பண்ணுவர்கள்    அவர்கள் ெசய்வார்கள் 

பார்      இதைன அறிவாயாக 

ெபாழிப்புைர 

நிலம் முதலிய ஐம்பூதங்களுக்கும் உrய அதிெதய்வங்கைள ஆகமங்கள் 
குறிப்பிடும். பிரமன் முதலிய ஐவேர அந்த அதிெதய்வங்கள். அவர்கள் 
முைறேய பைடத்தல் முதலிய ஐந்ெதாழில்கைளச் ெசய்வர். 

விளக்கம் 

இச்ெசய்யுளில் அதிெதய்வங்கைளயும்,  அவர்கள் ெதாழில்கைளயும் 
ெதாகுத்துக் கூறினார் ஆசிrயர் அடுத்த ெசய்யுளில் வகுத்துக் கூறுவார். 

பாடல் || 08அதி ெதய்வங்களின் ெதாழில்கைள வகுத்துக் 
கூறுதல்	

பைடப்பன் அயன் . அளிப்பன் பங்கயக்கண் மாயன்  

துைடப்பன் உருத்திரனும் ெசால்லில் திடப்ெபறேவ 

என்றும் திேராபவிப்பார் ஈசர்; சதாசிவரும் 

அன்ேற அநுக்கிரகர் ஆம் 

பதவுைர 



உ 

உண்ைம விளக்கம்     52 || 214 

ெசால்லில்   முந்திய ெசய்யுளில் ெதாகுத்துக் கூறிய 
ெதாழில்கைள இங்கு வகுத்துக் கூறினால் 

அயன்    பிரம ேதவன் 

பைடப்பன்    பைடத்தல் ெதாழிைலச் ெசய்வான் 

பங்கயக் கண் மாயன்  தாமைர ேபான்ற கண்கைள உைடய 
மாேயான் 

அளிப்பன்    காத்தல் ெதாழிைலச் ெசய்வான் 

உருத்திரனும்   உருத்திரனும் 

துைடப்பன்   அழித்தைலச் ெசய்வான் 

திடம் ெபறேவ   உயிர்கள் உறுதி அைடயும் படி 

ஈசர்     மேகசுரர் 

என்றும்    எப்ெபாழுதும் 

திேராபவிப்பர்   மைறத்தைலச் ெசய்வார் 

அன்ேற    (மைறத்தல் ெதாழிலின் பயனாகப் பக்குவம் 
எய்திய உயிர்களுக்கு) அப்ெபாழுேத 

சதாசிவரும்   சதாசிவரும் 

அனுக்கிரகர் ஆம்  அருளும் ெதாழிைலச் ெசய்வார் 

ெபாழிப்புைர 

பிரமன் பைடத்தல் ஆகிய ெதாழிைலச் ெசய்வான் மாேயான் ஆகிய 
திருமால் காத்தல் ஆகிய ெதாழிைலச் ெசய்வான். உருத்திரன் அழித்தல் 
ஆகிய ெதாழிைலச் ெசய்வான்.  

உயிர்கள் பக்குவம் ெபறுதற் ெபாருட்டு என்றும் மைறத்தல் ஆகிய 
ெதாழிைலச் ெசய்பவர் மேகசுரர். அதன் பயனாகப் பக்குவம் எய்திய 
உயிர்களுக்கு அப்ெபாழுேத அருள்புrயும் ெதாழிைலச் ெசய்பவர் சதாசிவர். 

விளக்கம் 
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ஐந்ெதாழில்களாவன பைடத்தல்,  காத்தல்,  அழித்தல்,  மைறத்தல்,  அருளல் 
என்பனவாம். 
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பைடத்தல் 

பைடத்தலாவது இல்லாதைதத் ேதாற்றுவித்தல் அன்று.இல்லாதது என்றும் 
இல்லாதேதயாம். அதைன ஒரு காலத்தில் ேதான்றச் ெசய்ய முடியாது. 
முயலின் தைலயில் ெகாம்பு என்பது இல்லாதது. அதைன 
எக்காலத்திேலனும் ேதாற்றுவிக்க முடியுமா?  ஆதலால் பைடத்தல் 
என்பதற்கு உள்ளைதத் ேதாற்றுவித்தல் என்பேத கருத்தாகும்.  

உள்ளைத ஏன் ேதாற்றுவிக்க ேவண்டும்?  அதுதான் உள்ளதாயிற்ேற என 
வினவலாம். உள்ளது என்பதன் ெபாருைள முதலில் விளங்கிக் ெகாள்ள 
ேவண்டும் ஒவ்ெவாரு ெபாருளுக்கும் இரண்டு நிைலகள் உண்டு. ஒன்று 
காரணநிைல; மற்ெறான்று காrயநிைல. காரணநிைலயாவது ஒரு ெபாருள் 
தனது காரணத்தில் நுட்பமாய் ஒடுங்கிப் புலப்படாதிருக்கும் நிைலயாகும். 
காrய நிைலயாவது அப்ெபாருள் தனது காரண நிைலயிலிருந்து ெவளிேய 
புலப்பட்டு நிற்கும் நிைலயாகும்.  

களிமண்ணால் ஆகிய குடத்ைத எடுத்துக் ெகாள்ேவாம். குடமானது 
ேதான்றுவதற்கு முன்ேன தனது காரணமாகிய களிமண்ணில் நுட்பமாய் 
ஒடுங்கியிருந்தது. அதுேவ குடத்தின் காரணநிைல. பின் வைனபவனின் 
முயற்சியால் அது ெவளிப்பட்டுப் புலப்படும் நிைலைய எய்தியது. 
இந்நிைலேய காrய நிைல. இவ்விரு நிைலகளும் எல்லாப் 
ெபாருள்களுக்கும் உண்டு.  

காரணநிைலயில் புலப்படாமல் உள்ள ெபாருைளப் புலப்படும் காr 
நிைலக்குக் ெகாண்டு வருதேல பைடத்தல் அல்லது ேதாற்றுவித்தல் 
எனப்படும். உள்ளைதத் ேதாற்றுவித்தல் என்பதன் ெபாருள் இதுேவயாகும். 
உலைகப் பைடத்தல் என்பதைன இந்த வைகயில் நாம் ேநாக்க ேவண்டும். 
பைடப்பதற்கு முன்னும் உலகம் தனது காரணத்தில் நுட்பமாய் 
ஒடுங்கியிருந்தது என்று ெகாள்ள ேவண்டும்.  

குடத்திற்கு மூலகாரணமாய் நிற்பது களிமண். அதுேபால உலகிற்கு 
மூலமாய் நிற்பது எது?  அதுேவ மாைய. மாைய என்னும் மூலப் 
ெபாருைளப் பற்றி நாம் முன்ேப விrவாக அறிந்துள்ேளாம். அந்த 
மாையயிேல தான் இந்த உலகம் ஒடுங்கியிருந்தது. அதிலிருந்து உலைக 
ெவளிப்படுமாறு ெசய்தேல பைடத்தல் ெதாழில் என்பதாகும். 
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இவ்வுலகானது உடல்,  கருவி,  நிலம்,  நுகர்ச்சிப் ெபாருள் என நான்காகப் 
பாகுபட்டு நிற்கும். இைவ தனு,  கரணம்,  புவனம்,  ேபாகம் எனப்படும். 
இவற்ைறத் ேதாற்றுவித்து உயிர்கேளாடு ெபாருத்துதேல பைடத்தல் 
ெதாழிலாகிறது. 

காத்தல் 

உடம்ைபப் ெபற்ற உயிர்கள் உலகிைடப் ேபாக்குவரவு புrகின்றன. 
அறிகருவிகள்,  ெதாழிற் கருவிகள் ஆகியவற்ைறக் ெகாண்டு உலகப் 
ெபாருள்கைள அறிந்து பயன் ெகாள்ளுகின்றன. விைனகைளச் 
ெசய்கின்றன. விைனப் பயன்களாகிய இன்ப துன்பங்கைள நுகர்கின்றன 
இவ்வாறு விைன நுகர்ச்சியின் ெபாருட்டு, உயிர்களுக்குக் ெகாடுக்கப்பட்ட 
உடம்பு முதலியவற்ைறக் குறித்த காலம் வைர நிற்கும்படி ெசய்தேல 
காத்தல் ெதாழிலாகும். 

அழித்தல் 

இனி,  உடம்பு முதலியவற்ைற உயிர்களிடமிருந்து பிrத்து,  அவற்றின் 
காரணத்தில் ஒடுக்குதேல அழித்தல் ெதாழில் எனப்படுகிறது.  

எந்த உயிரும் தனக்குக் ெகாடுக்கப்பட்ட உடம்ைபயும் உலைகயும் விட்டுப் 
பிrவைத விரும்புவதில்ைல. சாவு என்பது உயிருக்குச் ெசல்ல முடியாத 
துன்பமாகும். சற்று முன் வைர நன்றாகப் ேபசிச் சிrத்துக் 
ெகாண்டிருந்தவர் துடுெமன மாண்டு விழுவைதக் காணும்ேபாது அவைரச் 
சார்ந்தவர் மனம் என்ன பாடுபடுகிறது? இைறவேன இது என்ன அநியாயம்? 

உனக்குக் கண்ணில்ைலயா?  என்று கதறுகிறார்கள். இப்படிப்பட்ட 
அழித்தைல இைறவன் ெசய்தல் நன்ேறா?  என ஐயுறலாம்,  ஓர் 
எடுத்துக்காட்டினால் இதற்கு விைடகூறலாம்.  

மகன் ேநாய்வாய்ப்பட்டு இைளத்திருந்தான். தந்ைத மிகவும் 
கவைலப்பட்டார். மருத்துவர் வந்து பார்த்தார். ைபயனுக்கு இப்ெபாழுது 
முழு ஓய்வு ேதைவ. படிப்பது கூட அவனது நிைலையப் பாதிக்கலாம். 
என்று கூறிச் ெசன்றார். அவர் ெசான்ன அறிவுைரையப் ைபயன் ெபrதாக 
எடுத்துக் ெகாள்ளவில்ைல. அவன் ெவளிேய ெசன்று விைளயாட 
விரும்பினான். ஆனால் தந்ைதயார் அனுமதிக்க வில்ைல. இரவு ேநரத்தில் 
கண் விழித்துப் படிக்க விரும்பினான்; அதற்கும் தந்ைதயார் விடவில்ைல 
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புத்தகத்ைத எடுத்துப் பூட்டி ைவத்தார். விளக்ைக அைணத்து விட்டார் 
இைதெயல்லாம் கண்டு மகனுக்கு ஆத்திரம் வந்தது. ஆனாலும் என்ன 
ெசய்ய முடியும்? அப்பாவாயிற்ேற!  

மகனுைடய பார்ைவயில் தந்ைதயின் ெசயல் ெகாடுைமயானதாகத் 
ெதrகிறது. ஆனால் மகன் மீது ெகாண்ட அன்பினால் அல்லவா தந்ைத 
இப்படிெயல்லாம் ெசய்கிறார்?  விைளயாட்டுப் ெபாருைள அவனிடமிருந்து 
விலக்கி ைவக்கிறார். விளக்ைக அைணத்து ைவக்கிறார்;  புத்தகத்ைத 
அவனிடமிருந்து பிrத்து ைவக்கிறார்.  

இத்தந்ைதயின் ெசயல் ேபான்றது இைறவன் ெசயல். 
விைனப்பயன்களாகிய இன்ப துன்பங்கைள மாறி, மாறி நுகர்ந்த உயிர்கள் 
அதனால் இைளப்பு எய்தி நிற்கும். அவ்இைளப்பிைன நீக்கக் கருதுகிறான் 
இைறவன். அதன் ெபாருட்ேட உடம்பு முதலியவற்ைற உயிர்களிடமிருந்து 
பிrத்து ைவக்கிறான் உயிர்களின் பார்ைவயில் இச்ெசயல் 
ெகாடுைமயானதாகத் ேதான்றலாம். ஆனால் ஆழ்ந்து ேநாக்கினால், 

உயிர்களின் மீது ெகாண்ட கருைணயினால் அல்லவா இைறவன் இப்படிச் 
ெசய்கிறான் என்பது புலனாகும்;  இைறவன் அழித்தைலச் ெசய்வது 
உயிர்களின் நன்ைமக்காகேவ என்பது விளங்கும்.  

ேமற்கூறிய முத்ெதாழில்களும் மாயாகாrயமாகிய சடப்ெபாருள்களிடத்ேத 
இைறவன் ெசய்கின்ற ெதாழில்களாகும். சடமாகிய உடம்பு 
முதலியவற்ைறத் ேதாற்றுவித்தல் அவற்ைற நிைலநிறுத்துதல்,  பின் 
அவற்ைற ஒடுக்குதல் என்பது பற்றி இவ்வுண்ைம அறியப்படும். இனிச் 
சித்தாகிய உயிrனிடத்ேத ெசய்கின்ற ெதாழில்கேள அடுத்து வரும் 
மைறத்தலும், அருளலும் ஆகும். 

மைறத்தல் 

மைறத்தலாவது, மாைய கன்மங்கைளச் ெசயற்படுத்தி உயிர்கைளப் பிறப்பு 
இறப்புக்களிற் பட்டு உழலச் ெசய்தல். இதற்கு மைறத்தல் என்ற ெபயர் 
ஏன்?  எனில்,  மாைய கன்மங்கள் ெசயற்படும் ெபாழுது உயிர்களுக்கு 
ெமய்யுணர்வு ஆகிய ேபரறிவு ேதான்றாமல்,  மயக்கவுணர்வு ஆகிய 
சிற்றறிேவ ேதான்றும். அச்சிற்றறிவு உயிர்கைள உலகப் ெபாருள்கேளாடு 
பிணித்து அப்ெபாருள்கைளேய ேமலும் ேமலும் ெபற்றுத் துய்க்கும் 
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படியான நாட்டத்ைதச் ெசய்யும். இைறவைன ேநாக்கவிடாது உலைகேய 
ேநாக்கி நிற்கச் ெசய்யும். அதன் காரணமாக உயிர்கள் பல அல்லல்கைள 
அைடயும். இவ்வாறு உயிர்கள் தம்ைமயும்,  தைலவைனயும் அறியாது 
மயங்கி நிற்கச் ெசய்தலின் அவ்வைகயில் இைறவனது ெசயல் மைறத்தல் 
எனப்படுகிறது.  

மைறத்தைல இைறவன் ஏன் ெசய்ய ேவண்டும்?  என வினவலாம். 
ஆணவமாகிய ேநாய்க்கு மருந்தாகேவ உயிர்களுக்கு மாைய 
கனமங்கைளச் ேசர்க்கின்றான். அவற்றின் வயப்பட்ட உயிர்கள் உலக 
வாழ்வில் பல அல்லல்கைள அைடகின்றன. இவ்வாறு உயிர்கைள உழலச் 
ெசய்தலின் பயன்,  ஆணவ மலத்தின் சத்தி ெதாழிதேலயாகும் ஓர் 
எடுத்துக்காட்டுக் கூறினால் இது விளங்கும்.  

ெதரு முைனயில் ஒரு சிறிய காபிக் கைட. கைடயின் முன்ேன 
ெபருங்கூட்டம் நாம் ெமய் வருத்தம் பாராது முட்டி ேமாதி உள்ேள புகுந்து 
கைடக்காரைன அைடகிேறாம். அவன் ஒரு சிறிய கண்ணாடித் தம்ளrல் 
(அைத அவன் எங்குதான் கண்டுபிடித்து வாங்கினாேனா) காபிைய சுடச்சுட 
ஊற்றிக் ெகாடுக்கிறான். வாய் ெபாறுக்காத அளவுக்குச் சூடு. ைகயில் கூட 
ைவத்திருக்க முடியவில்ைல. அருகில் இருந்த பலைகயில் அைத 
ைவக்கிேறாம். ேநரம் ேபாகிறேத தவிரச் சூடு ேபாகவில்ைல. நாேமா 
விைரந்து ேபாக ேவண்டும். ஆகேவ கைடக்காரனிடம் அப்பா ெகாஞ்சம் 
ஆற்றிக் ெகாடு என்கிேறாம். அவன் ெவறுைமயாக இருந்த மற்ெறாரு 
தம்ளைர எடுத்துக் ெகாண்டு இைதயும் அைதயும் ேமலும் கீழுமாக 
ைவத்துக் ெகாண்டு காபி வானுக்கும் மண்ணுக்குமாகப் ேபாய் வரும்படி 
ஆற்றுகிறான்! ஒரு துளி கூடச் சிந்தவில்ைல(காபி ஆற்றுவதும் ஒரு 
கைலதான்) பிறகு நம் ைகயில் தருகிறான். இப்ெபாழுது சூடு தணிந்து 
விட்டது.  

காபிையத் தம்ளrேலேய அைசயாமல் ைவத்திருந்தால் அதன் சூடு 
குைறயப் ேபாவதில்ைல. அைதேய ேமலும் கீழுமாகச் ெசலுத்தியவுடன் 
அதன் சூடு தானாகத் தணிந்து ேபாயிற்று. அேத ேபால,  உயிரானது 
இயக்கமற்றுக் கிடந்தால் அதைனப் பற்றியுள்ள ஆணவ மலம் நீங்கப் 
ேபாவதில்ைல. அது கருதிேய இைறவன் மாைய கன்மங்கைளக் கூட்டி 
உயிைரச் ெசயற்படுத்துகின்றான். உலக நுகர்ச்சியில் ஈடுபடுத்தியும், 
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இைளப்பாற்றியும் வருகின்றான் இவ்வாறு உயிர் ெசயற்படச் ெசயற்பட 
அதைனப் பற்றியுள்ள ஆணவமும் ெசயற்பட்டு அதன் சத்தி ெமல்ல 
ெமல்லத் ேதய்ந்து ெமலிகிறது. அதன் ெபாருட்ேட இைறவன் 
உயிர்க்குயிராய் மைறந்து நின்று மைறத்தல் ெதாழிைலச் ெசய்கின்றான். 
ஆணவத்தின் சத்தி ெமலிவைடகிறது என்றால் அதன் மைறப்பு நீங்கி 
உயிrன் அறிவு வளர்ந்து வருகிறது என்பது கருத்தாகும்.  

அழித்தைலச் ெசய்வது உயிர்களின் நன்ைமக்காகேவ என்று முன்ேன 
கூறிேனாம். அேத ேபால மைறத்தைலச் ெசய்வதும் உயிர்களின் அறிைவ 
வளர்த்து உய்வித்தற் ெபாருட்ேட என்பைத உணர்தல் ேவண்டும். 

அருளல் 

இனி அருளலாவது, உயிர்கள் அறிவு முதிர்ந்த பக்குவ நிைலயில் தம்ைம 
உணர்ந்து அதனாேல தைலவைனயும் உணர்ந்து,  பிறப்பு 
இறப்புக்களினின்றும் நீங்கி வடீு அைடயும்படி ெசய்தலாகும்.  

இதுவைர ஐந்ெதாழில்கைளப் பற்றி விளக்கமாக அறிந்ேதாம். 
ஐந்ெதாழில்களில் பைடத்தல் முதலிய மூன்றிைனயும் ெசய்ேவார் பிரமன், 

மால்,  உரத்திரன் என்பத பலரும் அறிந்தது. ஏைனய மைறத்தைலயும் 
அருளைலயும் மேகசுரரும் சதாசிவரும் ெசய்வர்.  

இவ்வாறு பலர் கூறப்படினும் உண்ைமயில் எல்லாவற்ைறயும் ெசய்பவன் 
சிவெபருமான் ஒருவேன என்பது உளங் ெகாள்ளுதற்குrயது சிவபிரானது 
ஓர் அதிகார சத்திேய அவரவrடத்தில் நின்று அவ்வச் ெசயைல 
ஆற்றுகிறது. இந்நாளில் ஒரு மாநிலத்ைத ஆட்சி ெசய்யும் முதல்வருக்ேக 
எல்லா அதிகாரமும் உண்டு. அவருக்குக் கீழ் பல அைமச்சர்கள் 
இருப்பினும் அவர்களுக்ெகன்று சுதந்திரமாக எந்த அதிகாரமும் இல்ைல 
முதல்வரது கருத்திற்கு மாறாக ஒரு ெசால் கூறினாலும் அவர் பதவியில் 
இருக்க முடியுமா?  இஃது எைதக் காட்டுகிறது?  அைமச்சர்க் ெகன்று தனி 
அதிகார சத்தியில்ைல என்பைதத் தாேன காட்டுகிறது. ேமலும் எந்த 
அைமச்சர் எந்தத் திட்டத்ைத நிைறேவற்றினாலும் அது முதல்வர் 
நிைறேவற்றிய திட்டம் என்று தாேன ெசால்லப்படுகிறது. எனேவ 
அைமச்சர்களிடத்தில் உள்ள அதிகார சத்தி முதல்வருைடய அதிகார 
சத்திேய என்பது விளங்கும். அது ேபாலத் தவ மிகுதி காரணமாகப் 
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பைடத்தல் முதலிய ெதாழில்கைளச் ெசய்யும் அதிகாrகள் ஆேனார் 
பிரமன் முதலிேயார் அவர்களிடத்து நின்று அவர்கைள வாயிலாகக் 
ெகாண்டு ெசய்விப்பது சிவசத்திேயயாகும். எனேவ எல்லாச் ெசயல்களும் 
சிவனுைடய ெசயல்கேளயாம். 

ஐந்ெதாழில் இரண்டாய்ச் ெசால்லப்படுதல் 

இைறவன் உயிர்க்குயிராய் மைறந்து நின்று,  உயிர்கைளப் பிறப்பு 
இறப்புக்களில் மீள மீளச் ெசலுத்தி,  உலக நுகர்ச்சியில் அழுத்தியும் 
இைளப்பாற்றியும் வருவேத மைறத்தல்,  ஆதலின் இம் மைறத்தல் 
ெதாழிலில் பைடத்தல், காத்தல், அழித்தல் என்னும் மூன்று ெதாழில்களும் 
அடங்கும் என்பது ஊன்றி ேநாக்குவார்க்குப் புலனாகும். எனேவ 
ஐந்ெதாழிலும் மைறத்தல்,  அருளல் என்ற இரண்டாய் அடங்கும் என்பது 
விளங்கும். மைறத்தல் பந்தம் என்றும், அருளல் வடீு என்றும் கூறப்படும். 
பந்தமுமாய் வடீும் ஆயினாருக்கு என வரும் திருவாசக அடியில் 
(திருப்ெபாற்சுண்ணம் 20)  ஐந்ெதாழிலும் இவ்வாறு இரண்டாய்ச் 
ெசால்லப்பட்டைம காணலாம். 

முத்ெதாழிலில் அடக்கிக் கூறுதல் 

பல சமயத்தவரும் ெபாதுவாகக் ெகாள்வது பைடத்தல், காத்தல், அழித்தல் 
என்ற முத்ெதாழிைலேய,  அதற்ேகற்ப ஐந்ெதாழிைல முத்ெதாழிலில் 
அடக்கிக் கூறலாம். அங்ஙனம் கூறும் ேபாது,  மைறத்தல்,  காத்தல் 
ெதாழிலில் அடங்கும்; அருளல் அழித்தல் ெதாழிலில் அடங்கும். 

திடப் ெபறேவ 

இச் ெசய்யுளில் ஆசிrயர் பிற ெதாழில்கைள வாளா கூறி,  மைறத்தல் 
ெதாழிைல மட்டும் திடப் ெபறேவ, என அைடெகாடுத்துக் குறித்துள்ளைம 
ேநாக்குதற்குrயது. ஏைனய ெதாழில்கைள மாணாக்கர் எளிதில் விளங்கிக் 
ெகாள்ளலாம். ஆனால் மைறத்தல் ெதாழிைல விளங்கிக் ெகாள்ளுதல். 
அத்துைண எளிதன்று. அதன் ேநாக்கத்ைத உணர்ந்து ெகாள்ளுதலும் 
எளிதன்று. அதைனக் கருதிேய ஆசிrயர்அைடெமாழி தந்து, மைறத்தலின் 
ேநாக்கத்ைதக் கிளந்ெதடுத்துக் கூறுகின்றார். திடப் ெபறேவ என்பதற்கு 
உறுதியைடயும் படி என்பது ெபாருள். உயிர்கள் உறுதியைடயும்படி 
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மைறத்தைலச் ெசய்கின்றான் என்பது கருத்தாகிறது. உறுதியைடதல் 
என்றால் என்ன? 

ஆணவ மலத்தின் தூண்டுதலால் உயிர் யான் யான் என்று எச்ெசயலுக்கும் 
தன்ைனேய தைலவனாகக் ெகாண்டு ெசருக்குற்று நிற்கும். இைறவனது 
மைறத்தல் ெதாழிலால் உயிர் பிறப்பு இறப்புக்களில் மாறி மாறிச் சுழன்று 
அளவிலாத் துயரங்கைள மாறி மாறி அனுபவிக்கும் ேபாதுதான் உயிைரப் 
பிணித்துள்ள ஆணவ மலத்தின் சத்தி குைறயும். அறியாைம ேதய்ந்து 
நல்லுணர்வு ேதான்றும். தனக்ெகன ஒரு ெசயலும் இல்ைல என்பைதயும், 

எல்லாம் அவன் ெசயல் என்பைதயும் சிறிது சிறிதாக உணரும். 

இதுவைர தன்ைனேய ெபrதாக மதித்திருந்த உயிர் இப்ெபாழுது 
இைறவேன என் வாழ் முதலாகிய ெபாருள் என்ற உறுதிையப் ெபறும். 
ஆைட ெநய்யுமிடத்தில் நூல் இைழகளின் ஊேட இங்குமங்கும் மாறி மாறி 
ஓடும் குழல் ேபால எனது உள்ளம் உலக ஆைசகளிற் பட்டு அைலந்தது 
அதனால் உன்ைன மறந்ேதன். மயக்கத்ைதச் ெசய்யும் உடம்பிேல கிடந்து 
இைளத்ேதன். உைடயாய்,  அடிேயன் உன் அைடக்கலம். என்று 
இைறவனிடம் முைறயிடும். உலகத்ைத ேநாக்காது இைறவைனேய 
ேநாக்குகின்ற இந்த உறுதிதான் உயிrன் பக்குவ நிைலயாகும். இந்த உறுதி 
நிைலைய உயிர்கள் ெபறும் ெபாருட்ேட இைறவன் மைறத்தல் 
ெதாழிைலச் ெசய்கின்றான். 

இவ்வாெறல்லாம் விrத்துப் ெபாருள் ெகாள்ளும் படியாக் திடப் ெபறேவ 
என்ற சிறிய அைடெமாழிைய அைமத்துள்ள ஆசிrயrன் ெசால்லாட்சி 
எண்ணி மகிழ்தற்குrயது. 

ஐம்பூதங்களின் ெசய்தித் ெதாகுப்பு 

இதுவைரயிலும் நாம் அறிந்த ஐம்பூதங்களின் வடிவம் முதலிய 
ெசய்திகைள இங்ேக ெதாகுத்துக் கூறுேவாம். 

பிருதிவி(மண்) 

வடிவம்    நாற்ேகாணம் 

நிறம்    ெபான்ைம 

குறி(அைடயாளம்)  வச்சிராயுதம் 
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எழுத்து   லகர ெமய் 

அதி ெதய்வம்  பிரமன் 

அப்பு(நீர்) 

வடிவம்   அைரவட்டம் 

நிறம்   ெவண்ைம 

குறி    தாமைரப்பூ 

எழுத்து   வகர ெமய் 

அதி ெதய்வம்  திருமால் 

ேதயு(த)ீ 

வடிவம்   முக்ேகாணம் 

நிறம்   ெசம்ைம 

குறி    சுவத்திகம் 

எழுத்து   ரகர ெமய் 

அதி ெதய்வம்  உருத்திரன் 

வாயு(காற்று) 

வடிவம்   அறுேகாணம் 

நிறம்   கருைம 

குறி    ஆறு புள்ளி 

எழுத்து   யகர ெமய் 

அதி ெதய்வம்  மேகசுரன் 
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ஆகாயம்(வான்) 

வடிவம்   வட்டம் 

நிறம்   புைகைம 

குறி(அைடயாளம்) அமுத விந்து 

எழுத்து   ஹ 

அதி ெதய்வம்  சதாசிவன் 

பாடல் || 09பூதங்களின் குணமும் ெசயலும்	

 

மண் கடின மாய்த் தrக்கும்; வாrகுளிர்ந் ேத பதமாம் 

ஒண் கனல் சுட்டு ஒன்றுவிக்கும் ஓவாமல் வண்கால் 

பரந்து சலித் துத்திரட்டும் பார்க்கில் ஆ காயம் 

நிரந்தரமாய் நிற்கும் நிைறந்து. 

பதவுைர 

பார்க்கில்   ஆராய்ந்து பார்த்தால் 

மண் கடினமாய்  மண் திண்ைமக்குணம் உைடய தாய் 

தrக்கும்   ெபாருள்கைளத் தாங்கும் 

வாr   நீர் 

குளிர்ந்ேத    குளிர்ச்சிக் குணம் உைடயதாய் 

பதமாம்   ெபாருள்கைள ெமன்ைமப் படுத்தும் 

ஒண்கால்   ஒளி ெபாருந்திய தீ 

சுட்டு   ெவம்ைமக்குணம் உைடயதாய் 

ஒன்றுவிக்கும்  ெபாருள்கைள நீறாக்கி ஒன்றுபடுத்தும் 
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வண்கால்   வளைமயுைடய காற்று 

ஓவாமல்   ஒழியாமல் 

பரந்து சலித்து  எங்கும் பரவி இயங்கி 

திரட்டும்   ெபாருள்கைளத் திரட்டும் 

ஆகாயம்   ஆகாயம் 

நிரந்தரம் ஆய்  ெவளியாதல் ஆகிய குணம் உைடயதாய் 

நிைறந்து நிற்கும் எப்ெபாருளிலும் ஊடுருவி நிைறந்து நிற்கும் 

குறிப்பு: ரந்திரம் ெவளி,  அதேனாடு நி என்பது ேசர்ந்து நிரந்தரம் 
என்றாயிற்று. நி என்பதற்குத் தனிப்ெபாருள் ஏதும் இல்ைல. 

ெபாழிப்புைர 

மண்ணின் குணம் திண்ைம;  ெசயல்,  எப்ெபாருைளயும் தாங்குதல். நீrன் 
குணம் தண்ைம,  ெசயல்,  ெபாருள்கைள ெமன்ைமப்படுத்துதல்,  காற்றின் 
குணம் அைசவு(சலனம்) ெசயல்,  பரந்து கிடக்கும் ெபாருள்கைள ஒருங்கு 
திரட்டுதல்,  ஆகாயத்தின் குணம் ெவளியாதல்;  ெசயல் எப்ெபாருளுக்கும் 
இடங்ெகாடுத்தல். 

விளக்கம் 

இச்ெசய்யுளில் கூறப்பட்ட பூதங்களின் குணங்கைளயும் ெதாழில்கைளயும் 
பின்வரும் அட்டவைணயில் நிரல்படக் காணலாம்.  

பூதத்தின்கண் உள்ளதாய் உணரப்படும் இயல்பு குணம் என்றும், அதனால் 
பிற ெபாருளின்கண் நிகழும் விைளவு ெசயல் என்றும் ெகாள்ள ேவண்டும்.  

காரணமாகிய தத்துவங்களில் இைவ இருத்தலால்தான் காrயப் 
ெபாருள்களிடத்தும் காணப்படுகின்றன. 

பூதங்கள் குணம் ெதாழில் 

மண்  திண்ைம  ெபாருைளத் தாங்குதல் 

நீர் குளிர்ச்சி ெபாருைள 
ெமன்ைமப்படுத்துதல் 

தீ  ெவம்ைம  ெபாருைள நீறாக்கி 



உ 

உண்ைம விளக்கம்     64 || 214 

ஒன்றுபடுத்துதல் 

காற்று  அைசவு  ெபாருைளத் திரட்டுதல் 

வான்  ெவளியாதல்  ெபாருளில் ஊடுருவி 
நிைறந்து நிற்றல் 

 

பாடல் || 10 ஐம்புலன்	

 

உள்ளபடி மாபூதம் ஓதிேனாம் உன்றனக்குக் 

கள்ளமிகும் ஐம்புலனும் கட்டுைரக்கில் ெமள்ளேவ 

ஓைச பrசம் உருவம் சுைவ நாற்றம் 

ஆைச தரும் ஐம்புலேன யாம். 

பதவுைர 

உன்றனக்கு  (நன்மாணாக்கேன) உனக்கு 

மாபூதம்   ெபரும் பூதங்களின் இயல்ைப 

உள்ளபடி   உள்ளவாறு 

ஓதிேனாம்  விளக்கிச் ெசான்ேனாம் 

கள்ளமிகும் ஐம்புலனும் இனி, மனத்ைதக் கவரும் ஐம்புலன்கைள 

கட்டுைரக்கில்  எடுத்துச் ெசால்வதாயின் 

ஓைச பrசம் உருவம்சுைவ நாற்றம் ஓைசயும்,  ஊறும்,  உருவமும், 

சுைவயும், மணமும் என்பைவ 

ஆைச தரும்  ஆைசைய மிகுவிக்கும் 

ஐம்புலேனயாம்  ஐம்புலன்களாகும் 

ெபாழிப்புைர 

இதுவைர தூல பூதங்களின் இயல்ைப உள்ளவாறு எடுத்துைரத்ேதாம். இனி, 
மனத்ைதக் கவர்ந்து வசஞ்ெசய்யும் ஐம்புலன்கள் இைவ எனச் 
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ெசால்ேவாம். அைவ ஓைச, பrசம், உருவம், சுைவ, மணம் என்பன. இைவ 
ஆைசைய மிகுவிப்பனவாகும். 

விளக்கம் 

ஐம்புலன் என்பதற்குச் சிலர் கூறும் ெபாருள் 

தூல பூதங்கைளக் கூறிய பின்னர் அடுத்துக் கூற ேவண்டுவது 
அப்பூதங்களுக்கு முதற்காரணமாய் உள்ள தன்மாத்திைரகைள ஆனால் 
ஆசிrயர் தன்மாத்திைரகைளப் பற்றிக் கூறாமல் ஐம்புலன்கைளப் பற்றிக் 
கூறுலுறுகின்றார். அதனால் இச்ெசய்யுள் சிலருக்குத் தடுமாற்றத்ைத 
உண்டாக்கியிருப்பதில் வியப்பில்ைல. இவ்விடத்தில் ஐம்புலன்கைளக் 
கூறுதற்கு ஏதும் இையபில்ைலேய என்று கருதிய அவர்கள் ஐம்புலன் 
என்றதற்குத் தன்மாத்திைரகள் என்ேற ெபாருள் எழுதிச் ெசன்றார்கள். 
அவ்வாறு ெபாருள் கூறுதல் ெபாருந்துமா என்பைத ேநாக்குதல் ேவண்டும். 

ஆசிrயர் வாளா ஐம்புலன் என்று கூறியிருந்தால் அதற்குத் 
தன்மாத்திைரகள் என்று ெபாருள் கூறுதல் ெபாருந்துவதாகலாம். 
எவ்வாெறனில், ஓைச முதலிய ஐந்தும் ெபாறிகளால் ெகாள்ளப்படும் சிறப்பு 
நிைலைய எய்திய ெபாழுது புலன் எனப்படும். அைவ ெசவி முதலிய 
ெபாறிகட்குப் புலனாகாமல் நுண்ைமயாய் நிற்கும் நிைலயும் உண்டு. 
அந்நிைலயில் அைவ தன்மாத்திைரகள் எனப்படும். புலனாகாைம பற்றி 
அவற்ைற நுண்புலன்கள் என்றும் கூறலாம். அம்முைறயில் ெசய்யுளில் 
ஐம்புலன் என்றும் மட்டும் கூறியிருந்தால் நுண்புலன்கைள அைவ 
குறிப்பதாகக் ெகாண்டு தன்மாத்திைரகள் எனக் கூறுதற்கு இடம் உண்டு. 

அைட ெமாழிகளால் ஆசிrயர் உணர்த்துவது 

ஆசிrயர் ஐம்புலைனக் குறிப்பிடும் இரண்டு இடங்களிலும் அைட ெமாழி 
புணர்ந்துக் கூறியுள்ளார். கள்ளமிகும் ஐம்புலன் என்றும் ஆைச தரும் 
ஐம்புலன் என்றும் கூறியுள்ள அைட ெமாழிகைள ேநாக்குதல் ேவண்டும். 
ஓைச முதலிய ஐந்தும் பூதங்களின் குணங்களாய் ெவளிப்பட்டு நின்று 
ெசவி முதலிய ெபாறிகளால் ெகாள்ளப்படும் ேபாேத அைவ நம் மனத்ைதப் 
பற்றுகின்றன. ஆைசைய மிகுவிக்கின்றன. இவ்வைகயில் அைவ 
ெபாறிகளுக்கு விடயங்கள் ஆகின்றன. தன்மாத்திைரகள் அங்ஙனம் 
ெபாறிகளுக்கு விடயம் ஆவதுமில்ைல. ஆைசைய மிகுவிப்பதும் இல்ைல. 



உ 

உண்ைம விளக்கம்     66 || 214 

எனேவ ஆசிrயர் அைமத்துள்ள அைட ெமாழிகைள ேநாக்கினால் அவர் 
இங்ேக தன்மாத்திைரகைளக் குறிக்கவில்ைல என்பதும் புலப்படும். 
நிைலயினவாகிய ஐம்புலன்கைளேய குறிப்பிட்டார் என்பதும் ெதளிவாகும். 

தன்மாத்திைரகைளக் கூறாமல் புலன்கைளக் கூறிய காரணம் 

தன்மாத்திைரகேள தத்துவங்கள் என்றும், ஐம்புலன்கள் என்பைவ புலப்படும் 
குணங்களாகிய தாத்துவிகங்கள் என்றும் முன்ேன குறிப்பிட்டது 
நிைனவிருக்கலாம். இவ்விடத்தில் தன்மாத்திைரகைளக் கூறுதேல முைற. 
அைத விடுத்துத் தாத்துவிகங்கள் ஆகிய புலன்கைளக் கூறியிருப்பது 
எக்காரணம் பற்றி? என வினவலாம்.  

ஆசிrயrன் அணுகு முைறையப் பற்றி முன்ேனேய கூறியுள்ேளா. 
ெதrந்தைதக் ெகாண்டு ெதrயாதைதப் ெபறைவத்தல் என்பது அவர் 
பின்பற்றும் முைறயாகும். நமக்கு நன்கு ெதrந்தைவ ஐம்புலன்களாகிய 
விடயங்கள். சிறப்பு நிைலயில் விளங்கி நிற்கும் குணங்களாகிய 
அப்புலன்கைள எடுத்துக் காட்டி,  அவற்றிற்கு மூலமாய் ெபாதுைமயில் 
விளங்காது நுட்பமாய் நிற்கும் நிைலகள் உண்டு எனவும்,  அைவேய 
தன்மாத்திைரகள் எனவும் குறிப்பாய் உணர்த்தினார் ஆசிrயர்.  

குணமாதல் ஒப்புைம பற்றியும்,  பருப்ெபாருளாக ைவத்து முதற்கண் 
உணர்த்துதல் எளிைமயாதல் பற்றியும் புலன்கேள இங்குக் குறிக்கப் 
ெபற்றன எனக் ெகாள்ளலாம். 

இனி, ஞாேனந்திrயங்கள் 

ஞாேனந்திrயங்கள் ஆகிய அறிகருவிகள் ெமய், வாய்,  கண், மூக்கு,  ெசவி 
என்பன. ெமய் என்பது உற்று அறிவதாகிய ேதாலிைனக் குறிக்கும். வாய் 
என்பது சுைவத்து அறிவதாகிய நாக்கிைனக் குறிக்கும். இைவ ேதான்றும் 
முைறயிைன முன்ேன அறிந்ேதாம். இைவ புலன்கைள அறியும் 
முைறயிைன இப்ேபாது காண்ேபாம். 

அறிதலின் இரண்டு வைக 

ஆன்மா ஞாேனந்திrயங்கள் ஆகிய இவ் ைவம்ெபாறிகைளக் ெகாண்டு 
புறத்ேத உள்ள ஓைச,  ஊறு,  ஒளி,  சுைவ,  மணம் ஆகிய ஐம்புலன்கைளப் 
ெபாதுவாக அறியும். ெபாதுவாக அறிதல் என்றால் என்ன?  ஓர் 



உ 

உண்ைம விளக்கம்     67 || 214 

எடுத்துக்காட்டினால் இதைன விளக்கலாம். ெதாைலவில் ஒருவர் 
வருகிறார். முதலில் நம் கண்களுக்கு ஏேதா ஓர் உருவம் என்ற அளவில் 
மட்டுேம ெதrகிறது. பிறகு அவர் ெநருங்கி வரவர அவைரப் பற்றிய 
விவரங்கள் ெதrகின்றன. அவரது ெபயர் இன்னது என்று ெதrகிறது. 
கன்னங்கrய அவரது நிறம் ெதrகிறது. தைலயில் உள்ள வழுக்ைக 
ெதrகிறது. அவர் அணிந்துள்ள சட்ைடப் ைபயில் ைவத்திருக்கும் பணம் 
கூடத்ெதrகிறது. அவரது நைடயின் ேவகமும் ெதrகிறது.  

இக்காட்சியில் முதலில் நம் கண்களுக்குத் ெதrந்தது இஃது ஓர் உருவம் 
என்ற அளவில் மட்டும்தான். இதுேவ ெபாதுவாக அறிதல் என்பதாகும். 
பின்னர் ெபயர்,  நிறம்,  தைலயின் அைமப்பு, அணிந்துள்ள சட்ைட,  நடக்கும் 
பாங்கு முதலிய விவரங்கள் சிறப்பாகப் புலப்படுகின்றன. அவற்ைறக் 
ெகாண்டு அவர் இன்னார் என்று ேவறுபடுத்தி அறிகின்ேறாம். இது 
சிறப்பாக அறிதலாகும். இதனால் அறிவில் இரண்டு வைக உண்டு என்பது 
புலனாகும். ஒன்று ெபாருள்கைளப் ெபாதுவாக அறிதல்,  மற்ெறான்று 
ெபாருள்கைளச் சிறப்பாக அறிதல். 

ஞாேனந்திrயங்களால் நிருவிகற்பக் காட்சி நிகழ்தல் 

ெசவி முதலிய ஞாேனந்திrயங்கள் ெபாருள்கைளப் ெபாதுவாக 
அறியுேமயன்றிச் சிறப்பாக அறியமாட்டா. ெசவி இஃது ஓர் ஓைச என்று 
மட்டுேம அறியும். ேதால் இஃது ஓர் ஊறு என்று மட்டுேம என்று அறியும். 
கண் இஃது ஓர் உருவம் என்று மட்டுேம அறியும். நான்கு இஃது ஓர் சுைவ 
என்று மட்டுேம அறியும். மூக்கு இஃது ஓர் மணம் என்று மட்டுேம 
அறியும். 

எனேவ ஆன்மா ஞாேனந்திrயங்களால் புலன்கைளப் ெபாதுவாகேவ 
உணரும் என்று ெசால்லலாம். ெபாதுவாக அறிவைத நிருவிகற்பக் காட்சி 
என்பர். நிருவிகற்பம் ேவறுபாடின்ைம, ஒரு ெபாருளுக்குrய ெபயர், குணம், 

ெதாழில் முதலிய ேவறுபாடுகள் ஏதும் ெதrய வாராமல் இஃது ஒன்று 
என்ற அளவில் மட்டும் அறிவதால் இது நிருவிகற்பக் காட்சி என்று 
குறிக்கப்பட்டது. இனி,  அவ்ேவறுபாடுகள் ெதrந்து இஃது இன்ன ெபாருள் 
என்று சிறப்பாக அறிதல் மனம் முதலிய அந்தக்கரணங்களில் 
ெசயற்பாட்டினால் விைளவதாகும். இவ்வாறு சிறப்பாக அறிவைத 
சவிகற்பகாட்சி என்பர். சவிகற்பம் ேவறுபாட்ேடாடு கூடியது. 
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அந்தக்கரணங்களினால் உண்டாகும் சிறப்புக் காட்சிையப் பற்றிப் பின்னால் 
(ெசய்யுள் 16)  நாம் பார்க்க இருக்கின்ேறாம். இப்ெபாழுது 
ஞாேனந்திrயங்கைளப் பற்றி ஆசிrயர் வழியில் நின்று அறிந்து 
ெகாள்ேவாம். 

பாடல் || 11 ஞாேனந்திrயங்கள்	

 

ஞாேனந் திrயங்கள் நன்றா உைரக்கக் ேகள் 

ஊன மிகு பூதம் உற்றிடமா ஈனமாம் 

சத்தாதி ைய அறியும் தானம் ெசவி ேதால் கண் 

அத்தாலு மூக்ெகன்று அறி. 

பதவுைர 

ஞாேனந்திrயங்கள் ஞாேனந்திrயங்களின் இயல்ைப 

நன்றா   ெதளிவாக 

உைரக்கக் ேகள்  உைரக்கின்ேறாம் ேகட்பாயாக. 

(அவ்விந்திrயங்கள்) 

ஊனம் மிகு  தாமத குணம் மிகந்த 

பூதம்   சூக்கும பூதம் எனப்படும் தன்மாத்திைரகைள 

இடமா உற்று  இடமாகக் ெகாண்டு 

ஈனமாம்   இழிந்தனவாகிய 

சத்த ஆதிைய  ஓைச முதலிய விடயங்கைள 

அறியும்   அறிந்து வரும் 

தானம்   அவ்விந்திrயங்கள் தங்கித் ெதாழிற்படும் 
இடமாகிய உறுப்புக்கள் 

ெசவி ேதால் கண் ெசவியும், ேதாலும், கண்ணும் 
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அத்தாலு மூக்கு என்று அந்த நாக்கும் மூக்கும் என்று 

அறி    அறிவாயாக. 

 

ெபாழிப்புைர 

ஞாேனந்திrயங்கள் ஆகிய ஐம்ெபாறிகளின் இயல்ைப யாம் விளக்கமாகச் 
ெசால்ேவாம். நீ ேகள்.  

ஞாேனந்திrயங்கள்,  சூக்கும பூதங்கள் எனப்படும் தன் மாத்திைரகைளத் 
தமக்கு இடமாகக் ெகாண்டு ஓைச முதலிய புலன்கைள அறிந்துவரும். 
அவ் இந்திrயங்கள் ஒவ்ெவான்றும் ஒவ்ேவார் உறுப்பில் நின்று 
ஒவ்ெவாரு புலைனக் கவரும். அவற்றிற்கு இடமாகிய உறுப்புகள் ெசவி, 
ேதால், கண், நாக்கு, மூக்கு என்று அறிவாயாக. 

விளக்கம் 

இந்திrயங்களுக்கு இடமாய் உள்ளைவ 

தமிழில் ெசவி முதலிய உறுப்புக்களின் ெபயேர அவ்விடங்களில் நின்று 
அறியும் இந்திrயங்களுக்கும் ெபயராக வழங்குகின்றன.  

அவ்வவ் உறுப்புக்களில் இருந்து அறியும் ஆற்றல்கேள இந்திrயங்கள் 
எனக் கூறியுள்ளது நிைனவிருக்கலாம். எனேவ இந்திrயங்களுக்கு 
இடமாவன உறுப்புக்கள் என்பது விளங்குகிறது. இனி, சூக்கும பூதங்களாகிய 
தன்மாத்திைரகளும் இந்திrயங்களுக்கு இடமாய் உள்ளன என்று 
ெகாள்ளப்படுகிறது. அவ்வாறாயின்,  இந்திrயங்களுக்கு உறுப்புக்களும் 
இடம்;  தன்மாத்திைரகளும் இடம் என்று ஆகிறது. இதைன எவ்வாறு 
விளங்கிக் ெகாள்வது? ஓர் உவைமயின் மூலம் இதைன விளக்குேவாம். 

ஊர்தியும் நிலமும் உவைமயாதல் 

ஒருவன் ஊர்தியில் ஏறிச் ெசல்கிறான். அவனுக்கு அவ்ஊர்தி ேநேர 
இடமாய் அைமகிறது. அந்த ஊர்திக்கு இடமாய் உள்ளது நிலம். 
அம்முைறயில் நிலமும் அவனுக்கு இடமாகிறது. இந்திrயம் ஊர்தியில் 
ெசல்பவைனப் ேபான்றது. தன்மாத்திைர ஊர்தி ேபான்றது. உறுப்பு நிலம் 
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ேபான்றது. இதனால்,  இந்திrயங்களுக்குத் தன்மாத்திைரகள் ேநேர இடம் 
என்பதும், உறுப்புக்கள் தன்மாத்திைர வழியாக இடம் என்பதும் விளங்கும்.  

இந்திrயம்,  தன்மாத்திைர,  உறுப்பு என்ற இம்மூன்ைறயும் இைணத்து 
இனிவரும் ெசய்யுட்களில் காண்ேபாம். 

பாடல் || 12 ஞாேனந்திrயங்கள் அறியும் முைற	
 

வான்இடமா நின்று ெசவி மன்னும் ஒலியதைன 

ஈனமிகும் ேதால்கால் இடமாக ஊனப் 

பrசம் தைன யறியும் பார்ைவயின்கண் அங்கி 

விரவி உரு வங்காணு ேம. 

பதவுைர 

ெசவி   ெசவி என்னும் இந்திrயம் 

வான் இடமா நின்று (உறுப்பாகிய காதில் நிற்கும்) சத்த 
தன்மாத்திைரைய இடமாகப் பற்றி நின்று 

ஒலியதைன  ஓைசயாகிய புலைன 

மன்னும்   அறிந்து வரும் 

ஈனமிகும்   இழிவு மிகுந்த 

ேதால்   ேதால் என்னும் இந்திrயம் 

கால் இடமாக  (உறுப்பாகிய ேதாலில் நிற்கும்) பrச 
தன்மாத்திைரைய இடமாகப் பற்றி நின்று 

ஊனப் பrசம் தைன குற்றமுள்ள ஊறு என்னும் புலைன 

அறியும்   அறிந்து வரும் 

பார்ைவ   கண் என்னும் இந்திrயம் 
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அங்கியின் கண் விரவி (உறுப்பாகிய கண்ணில் நிற்கும்) உருவ 
தன்மாத்திைரைய இடமாகப் பற்றி நின்று 

உருவம்   உருவமாகிய புலைன 

காணும்   அறிந்து வரும் 

ெபாழிப்புைர 

ெசவி என்னும் இந்திrயம் (உறுப்பாகிய காதில் நிற்கும்) சத்த 
தன்மாத்திைரையப் பற்றி நின்று ஓைசயாகிய புலைன அறியும். ேதால் 
என்னும் இந்திrயம்(உறுப்பாகிய ேதாலில் நிற்கும்) பrச 
தன்மாத்திைரையப் பற்றி நின்று ஊறு என்ற புலைன அறியும். கண் 
என்னும் இந்திrயம் (உறுப்பாகிய கண்ணில் நிற்கும்)உருவ 
தன்மாத்திைரையப் பற்றி நின்று உருவம் என்ற விடயத்ைத அறியும். 

விளக்கம் 

ஆசிrயர் வான் இடமாய் எனவும் கால் இடமாக எனவும்,  அங்கி விரவி 
எனவும்,  பூதங்கைள இந்திrயங்களுக்கு இடம் என்று கூறியுள்ளார். நாம் 
முன்பு கூறியவாறு தன்மாத்திைரகேள இந்திrயங்களுக்கு இடமாக 
இருக்கவும்,  பூதங்கைள இடம் என்று ஆசிrயர் கூறியது ஏன்?  இதற்குப் 
பின்வருமாறு விைட கூறலாம்.  

தன்மாத்திைரகளும் பூதங்களும் முைறேய முைளயும் மரமும் ேபால 
சூக்குமமும் தூலமுமாய் நிற்பைவ,  பூதங்களின் சூக்கும நிைலேய 
தன்மாத்திைரகள். தன்மாத்திைரகேளாடு பூதங்களுக்கு உள்ள இவ் 
ஒற்றுைமையக் கருதி ஆசிrயர் தன்மாத்திைரகளுக்குப் பதில் பூதங்கைள 
இடம் என்று கூறினார் எனலாம். ேமலும்,  ெதrந்த பருப் ெபாருளாகிய 
பூதங்கைளக் கூறித் தன்மாத்திைரகைளப் ெபற ைவத்தார் என்பதும் 
ஆசிrயரது இயல்புக்குப் ெபாருந்துவேதயாகும். 

ஆகேவ ெசய்யுளில் வான் என்பது சத்த தன் மாத்திரையையக் குறிக்கும். 
அங்கி என்பது உருவ தன்மாத்திைரையக் குறிக்கும். 

ெசவி, ேதால், கண் ஆகிய இந்திrயங்கள் புறத்ேத காணப்படும். காது, ேதால், 

கண் ஆகிய உறுப்புக்களில் நிற்கும் சத்தம்,  பrசம்,  உருவம் ஆகிய 
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தன்மாத்திைரகைள இடமாகக் ெகாண்டு நின்று தம்காrயத்ைதச் ெசய்யும் 
என்பது கூறப்பட்டது. 

 
 

  



உ 

உண்ைம விளக்கம்     73 || 214 

பாடல் || 13 ஞாேனந்திrயங்கள் அறியும் 
முைற(ெதாடர்ச்சி)	

நன்றாக நீர்இடமா நாஇரதம் தான்அறியும் 

ெபான்றா மணம் மூக்கு பூஇடமா நின்று அறியும் 

என்று ஓதும் அன்ேற இைறஆ கமம் இதைன 

ெவன்றார் ெசன்றார் இன்ப வடீு 

பதவுைர 

நா   நாக்கு என்னும் இந்திrயம் 

நீர் இடமா  (உறுப்பாகிய நாவில் நிற்கும்) இரத தன்மாத்திைரைய 
இடமாகப் பற்றி நின்று 

இரதம்  சுைவயாகிய புலைன 

நன்றாக   நல்ல முைறயில் 

அறியும்  அறிந்து வரும் 

மூக்கு  மூக்கு என்னும் இந்திrயம் 

பூ இடமா நின்று (உறுப்பாகிய மூக்கில் நிற்கும்) கந்த தன்மாத்திைரைய 
இடமாகப் பற்றி நின்று 

ெபான்றா மணம் ெகடாத மணம் ஆகிய புலைன 

அறியும்  அறிந்து வரும் 

என்று  இவ்வாறு 

இைற ஆகமம் சிவாகமங்கள் 

ஓதும்  கூறும் 

இதைன  இவ்விந்திrயங்கைள 

ெவன்றார்  உலக விடயங்களில் ெசல்லாதபடி அடக்கிய ஞானிகேள 
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இன்ப வடீு  ேபrன்ப வடீ்டிைன 

ெசன்றார்  அைடந்தவராவார். 

ெபாழிப்புைர 

நாக்கு என்னும் இந்திrயம் (உறுப்பாகிய நாக்கில் நிற்கும்) இரத 
தன்மாத்திைரையப் பற்றி நின்று சுைவயாகிய புலைன நன்றாக அறியும் 
மூக்க என்னும் இந்திrயம் (உறுப்பாகிய மூக்கில் நிற்கும்) கந்த 
தன்மாத்திைரையப் பற்றி நின்று மணமாகிய விடயத்ைத அறியும்.  

இவ்வாறு சிவாகமங்கள் கூறும். இவ் இந்திrயங்கைளப் புலன்களில் 
ெசல்லாதபடி அடக்கிய ஞான வரீேவ ேபrன்ப முத்திையப் ெபறுவார்கள். 

விளக்கம் 

முந்திய ெசய்யுளிற் ேபாலேவ இங்கும் பூதங்களாகிய நீர் பூ(நிலம்) என்பன 
தன்மாத்திைரகைளக் குறிப்பன எனக் ெகாள்ளல் ேவண்டும்.  

நாக்கு,  மூக்கு ஆகிய இந்திrயங்கள் புறத்ேத காணப்படும் நாக்கு,  மூக்கு 
ஆகிய உறுப்புக்களில் நிற்கும் இரதம். கந்தம் ஆகிய தன்மாத்திைரகைள 
இடமாகக் ெகாண்டு நின்று தம் காrயத்ைதச் ெசய்யும் என்பது 
கூறப்பட்டது. 

ெவன்றார் ெசன்றார் இன்ப வடீு 

ஞாேனந்திrயங்கள் ஐந்தும் தத்தம் புலன்கைள அறியும் முைறயிைன 
ேமற்ேபாந்த இரண்டு ெசய்யுட்களில் வகுத்துக் காட்டிய ஆசிrயர் 
அவ்விந்திrயங்கைள ெவன்றார் எய்தும் பயைனயும் உடன் ேசர்த்துக் 
கூறினார். 

இந்திrயங்கைள ெவல்லுதல் என்றால் அவற்ைறக் ெகடுத்தல் என்பது 
ெபாருளன்று. சமணரும் சாக்கியரும் புலன்கைளக் கவர்கின்ற 
ஐம்ெபாறிகைளயும் அழிப்பேத அவற்ைற ெவல்லுதல் என்பர். ைசவ 
சமயத்திற்கு அஃது உடன்பாடன்று ஐம்ெபாறிகைளக் ெகடுத்ெதாழித்தால் 
உயிர் யாெதான்ைறயும் அறிய மாட்டாது அறிவற்ற சடம் ேபால 
ஆகிவிடும். ஆதலால் அவற்ைறக் ெகடுத்திடாது ெசயற்பட ைவத்ேத 
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அவற்றால் கவரப்படும் புலன்களில் பற்றின்றி இருத்தேல அவற்ைற 
ெவல்லுதலாகும்.  

ஐம்ெபாறிகள் நம்ைமக் ெகடுக்கவில்ைல. ஐம்ெபாறிகளின் வழி 
ஐம்புலன்களின் ேமற் ெசல்லுகின்ற ஆைசேய நம்ைமக் ெகடுக்கின்றது. 
அவ் ஆைசைய ஆரா இயற்ைக அவா என்றார் திருவள்ளுவர். 
ஆராைமயாவது நிரம்பாைம. ஐம்புலன்களுக்குச் சார்பாயுள்ள ெபாருள்கைள 
எவ்வளது தான் ெபற்றாலும், எத்தைன காலம்அனுபவித்தாலும் அவற்றின் 
மீதுள்ள ஆைச நிரம்புவேதயில்ைல. அது பற்றிேய ஆரா இயற்ைக 
எனப்பட்டது. 

உலகம் நிைலயற்றது என்பைதக் கூறும் நூல்கைளப் பல கால் 
படித்திருக்கிேறாம். அவற்றின் ெபாருைளப் பலர் விளக்கிப் ேபசியைதயும் 
ேகட்டிருக்கிேறாம். இவ்வாறு உலகம் கானல் நீர் ேபான்றது என்பைதக் 
கல்வியினாலும் ேகள்வியினாலும் உணர்ந்தாலும் அைவெயல்லாம் 
இந்திrயங்கைள அடக்குவதற்குத் துைண ெசய்யா. நிைலயாைமைய 
எவ்வளவுதான் உணர்ந்திருந்தாலும். நம் மனம் நிைலயில்லாத ஐம்புலப் 
ெபாருள்களின் ேமல் அவாக் ெகாண்டு அவற்ைற ேநாக்கிேய முடிவின்றி 
ஓடுகிறது. அவ்வாறு ஓடுகின்ற மனத்ைத அடக்குதேல இந்திrய 
அடக்கத்திற்கு ேநர் வழியாகும்.  

ஓடுகின்ற மனத்ைத அடக்குமாறு எவ்வாறு?  மதங் ெகாண்டு ெசல்கின்ற 
யாைனைய ஒரு தறியில் கட்டிவிடுதல் ேபால,  ஐம்புலப் ெபாருள்கைள 
விரும்பிச் ெசல்கின்ற மனத்ைத அச் ெசலவினின்றும் மீட்டு, 

சிவெபருமானது உருவத் திருேமனியிேல படிந்து நிற்குமாறு சிவ 
வழிபாட்டில் ஈடுபடுத்த ேவண்டும். இைறவைன உள்ளன்ேபாடு வழிபாடு 
ெசய்து வrன் ஐம்புலன்கைள நாடி ஓடுகின்ற மனம் ெமல்ல ெமல்ல 
அதைன விடுத்து அவனிடத்ேத ெசன்று ஒடுங்கும். இந்திrயங்களும் பிற 
வழியிற் ெசல்லாது. 

கண்காள் காண்மின்கேளா கடல் 

நஞ்சுண்ட கண்டன் தன்ைன 

ெசவிகாள் ேகண்மின்கேளா சிவன் 

எம்இைற ெசம்பவள 



உ 

உண்ைம விளக்கம்     76 || 214 

எrேபால் ேமனிப் பிரான்திறம் எப்ேபாதும் 

ெசவிகாள் ேகண் மின்கேளா 

வாேய வாழ்த்து கண்டாய் மத 

யாைன யுrேபார்த்துப் 

ேபய் வாழ் காட்டகத் தாடும் பிரான்தன்ைன 

வாேய வாழ்த்து கண்டாய் 

என்று அருளாசிrயர் அறிவுறுத்திய வழியிற் ெசல்லும்,  எனேவ, இந்திrய 
அடக்கம் என்பது உண்ைமயில் மன அடக்கேமயாகும்.  

ேமற்கூறிய வைகயில் இந்திrயங்கைளயும்,  மனத்ைதயும் அடக்கி 
அவற்ைற ஞானெநறியில் ெசலுத்தியவர் ேபrன்ப வடீ்ைடத் தைலப்படுவர் 
என்பது இச் ெசய்யுளில் கூறப்பட்டது. 

ஞாேனந்திrயங்கள் அறியும் முைறையப் பின்வருமாறு அட்டவைணப் 
படுத்திக் காட்டலாம். 

இந்திrயம்  சார்பு/பற்றுக்ேகாடு  உறுப்பாகிய 
இடம் 

அறியப்படும் புலன் 

ெசவி  சத்த தன்மாத்திைர  காது  ஓைச 
ேதால்  பrச தன்மாத்திைர  ேதால்  ஊறு 

கண்  உருவ 
தன்மாத்திைர 

கண்  ஒளி 

நாக்கு  இரத தன்மாத்திைர  நாக்கு  சுைவ 

மூக்கு  கந்ததன்மாத்திைர  மூக்கு  மணம் 

 

பாடல்  ||14	கன்ேமந்திrயங்கள்	

 

கண்ணுதல்நூல் ஓதியிடும் கன்ேமந் திrயங்கள் 

எண்ணும் வச னாதிக்கு இடமாக நண்ணியிடும் 

வாக்குப் பா தம் பாணி மன்னு குதம் உபத்தம் 
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ஆக் கருதும் நாளும் அது 

 

பதவுைர 

கண்ணுதல் நூல் சிவெபருமான் அருளிச் ெசய்த சிவாகம நூல் 

ஓதியிடும்   ெசால்லுகின்ற 

கன்ேமந்திrயங்கள் ெதாழிற் ெபாறிகள் 

எண்ணும்   ேவறு ேவறாய்க் கருதப்படும் 

வசன ஆதிக்கு  ேபச்சு முதலிய ெசயல்கைள 

இடமாக   ேதாற்றுவிப்பனவாக 

நண்ணியிடும்  ெபாருந்தும். 

(அத் ெதாழிற்ெபாறிகள் யாைவ எனில்) 

வாக்கு   வாய் 

பாதம்   கால் 

பாணி   ைக 

மன்னு குதம்  ெபாருந்திய எருவாய் 

உபத்தம் ஆ(க)  கருவாய் என 

அது    அச்சிவாகமம் 

நாளும்   எப்ேபாதும் 

கருதும்   ஆராய்ந்துைரக்கும் 

ெபாழிப்புைர 

இைறவன் அருளிச்ெசய்த ஆகம நூலில் ெசால்லப்பட்டுள்ள 
கன்ேமந்திrயங்கள் ேபசுதல்,  ேபாக்கவரவு ெசய்தல்,  ஏற்றல் இடுதைலச் 
ெசய்தல்,  கழிவுப் ெபாருள்கைள ெவளிேயற்றுதல்,  சிற்றின்பம் ெசய்தல் 
ஆகிய ெசயல்கைளச் ெசய்யும்,  அக்கன்ேமந்திrயங்களாவன வாய்,  கால், 
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ைக,  எருவாய்,  கருவாய் என்பன. அைவ வடெமாழியில் வாக்கு,  பாதம், 

பாணி, பாயு, உபத்தம் என்று கூறப்படும். 

 

பாடல் || 15 கன்ேமந்திrயங்கள் ெசயற்படும் முைற	
 

வாக்கு ஆகா யம்இடமா வந்துவச னிக்கும் கால் 

ேபாக்காரும் காற்றிடமாய் புல்கி அனல் ஏற்கும் 

இடும் ைக குதம் நீர் இடமா மலாதி 

விடும் பார் இடம் உபத்தம் விந்து 

பதவுைர 

வாக்கு    வாக்கு என்னும் இந்திrயம் 

ஆகாயம் இடமா வந்து (வாய் ஆகிய உறுப்பில் நிற்கும்) சத்த 
தன்மாத்திைரைய இடமாகப் பற்றி நின்று 

வசனிக்கும்   ேபசுதைலச் ெசய்யும் 

கால்    பாதம் என்னும் இந்திrயம் 

காற்று இடமாய்   (கால் ஆகிய உறுப்பில் நிற்கும்) பrச 
தன்மாத்திைரையப் பற்றி நின்று 

ேபாக்கு ஆரும்   ேபாக்கு வரவிைனச் ெசய்யும் 

ைக     பாணி என்னும் இந்திrயம் 

அனல் புல்கி   (ைக யாகிய உறுப்பில் நிற்கும்) உருவ 
தன்மாத்திைரையப் பற்றி நின்று 

ஏற்கும் இடும்   ஏற்றல் இடுதைலச் ெசய்யும் 

குதம்    பாயு என்னும் இந்திrயம் 
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நீர் இடமா    (எருவாய் ஆகிய உறுப்பில் நிற்கும்) இரத 
தன்மாத்திைரையப் பற்றி நின்று 

மல ஆதி விடும்   மலம் முதலியவற்ைற ெவளிப்படுத்தும் 

உபத்தம்    உபத்தம் என்னும் இந்திrயம் 

பார் இடம்(ஆக)   (கருவாய் ஆகிய உறுப்பில் நிற்கும்) கந்த 
தன்மாத்திைரையப் பற்றி நின்று 

விந்து(விடும்)   ஆடவர்க்குச் சுக்கிலமும் மகளிர்க்குச் 
ேசாணிதமும் ெவளிப்படுத்தி இன்பஞ் ெசய்யும் 

ெபாழிப்புைர 

வாக்கு என்ற இந்திrயம் (வாய் ஆகிய உறுப்பில் நிற்கும்) சத்த 
தன்மாத்திைரையப் பற்றி நின்று ேபசுதைலச் ெசய்யும். பாதம் என்ற 
இந்திrயம் (கால் ஆகிய உறுப்பில் நிற்கும்) பrச தன்மாத்திைரையப் பற்றி 
நின்று ேபாக்குவரவு ெசய்யும். பாணி என்ற இந்திrயம் (ைக ஆகிய 
உறுப்பில் நிற்கும்) உருவ தன்மாத்திைரையப் பற்றி நின்று ஏற்றல் 
இடுதைலச் ெசய்யும். பாயு என்ற இந்திrயம்(எருவாய் ஆகிய உறுப்பில் 
நிற்கும்) இரத தன்மாத்திைரையப் பற்றி நின்று மலம் முதலியவற்ைற 
ெவளிப்படுத்தும். உபத்தம் என்ற இந்திrயம்(கருவாய் ஆகிய உறுப்பில் 
நிற்கும்) கந்த தன்மாத்திைரையப் பற்றி நின்று விந்திைன ெவளிப்படுத்தி 
இன்பம் ெசய்யும். 

விளக்கம் 

ெசய்யுளில் ஆகாயம், காற்று, அனல், நீர், பார் என்பன சூக்கும பூதங்களாகிய 
தன்மாத்திைரகைளக் குறிக்கும்.  

வாக்கு,  பாதம்,  பாணி,  பாயு,  உபத்தம் ஆகிய இந்திrயங்கள் புறத்ேத 
காணப்படும் வாய் கால் ைக எருவாய் கருவாய் ஆகிய உறுப்புகளில் 
நிற்கும் சத்தம் பrசம் உருவம் இரதம் கந்தம் ஆகிய தன்மாத்திைரகைள 
இடமாகக் ெகாண்டு கந்தம் ஆகிய தன்மாத்திைரகைள இடமாகக் ெகாண்டு 
நின்று தம்தம் காrயத்ைதச் ெசய்யும் என்பது கூறப்பட்டது.  
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கன்ேமந்திrயங்கள் ெசயற்படும் முைறையப் பின்வருமாறு 
அட்டவைணப்படுத்திக் காட்டலாம். 

இந்திrயம்  சார்பு/பற்றுக்ேகாடு  உறுப்பாகிய 
இடம் 

ெசய்யும் ெதாழில் 

வாக்கு  சத்த தன்மாத்திைர  வாய்  ேபசுதல் 

 

பாதம்  பrச தன்மாத்திைர  கால்  ேபாக்கு வரவு ெசய்தல் 

 

பாணி  உருவ 
தன்மாத்திைர 

ைக  ஏற்றல் இடுதல் 

 

பாயு  இரத தன்மாத்திைர  எருவாய்  மலம் முதலியன 
ெவளிப்படுத்தல் 

உபத்தம்  கந்த தன்மாத்திைர  கருவாய்  சுக்கில ேசாணிதங்கைள 
ெவளிப்படுத்தல் 

 

 

பாடல் || 16 அந்தக்கரணங்கள்	

 

ஞாேனந்திrயங்கைளப் பற்றிக் கூறிய இடத்தில் அவற்றால் முதலில் 
ெபாருள்கைளப் ெபாதுவாக அறிவதாகிய நிருவிகற்பக் காட்சிேய 
உண்டாகும். எனவும்,  அதன் பின்னர் அப்ெபாருள்களின் ெபயர்,  குணம், 

ெதாழில்,  முதலியவற்ைறச் சிறப்பாக அறிவதாகிய சவிகற்பக் காட்சி 
அந்தக் கரணங்களினால் உண்டாவதாகும் எனவும் குறிப்பிட்ேடாம். 
அவ்வந்தக்கரணங்கள் ெதாழிற்படும் முைறயிைன இச் ெசய்யுளில் 
எடுத்துைரக்கின்றார் ஆசிrயர். 

அந்தக்கரணம் அைடேவ உைரக்கக் ேகள் 

அந்தமனம் புத்தியுடன் ஆங்காரம் சிந்ைத இைவ 

பற்றியது நிச்சயித்துப் பல்கால் எழுந்திருந்து அங்கு 

உற்றது சிந்திக்கும் உணர் 

பதவுைர 
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அந்தக் கரணம்   அகக் கருவிகைள 

அைடேவ    வrைசப்பட 

உைரக்க    யாம் கூற 

ேகள்    ேகட்பாயாக 

அந்த மனம்   மனமும் 

புத்தியுடன்   புத்திேயாடு 

ஆங்காரம்    அகங்காரமும் 

சிந்ைத    சித்தமும் ஆகியைவ 

இைவ    இக்கருவிகளாம் 

பற்றி    ெபாறிவழியாக வந்தைத மனம் பற்ற 

அது நிச்சயித்து   மனம் பற்றியதைனப் புத்தி இஃது இன்னது 
என்று நிச்சயிக்க 

பல்கால் எழுந்திருந்து அகங்காரம் இச்ெசயல்களுக்கு அடி நிைலயாக 
அைமந்து நான் இதைனச் ெசய்ேவன் எனப் பலகாலும் முந்தி எழ 

அங்கு உற்றது சிந்திக்கும் அங்ஙனம் அறியப்பட்டைதச் சித்தம் மீள 
மீளச் சிந்திக்கும் 

உணர்    அந்தக் கரணங்களின் ெசயல்கைள இவ்வாறு 
உணர்ந்து ெகாள். 

ெபாழிப்புைர 

அகக்கருவிகள் நான்கிைனயும் முைறேய கூறுகிேறாம். ேகள், அைவமனம், 

புத்தி, அகங்காரம், சித்தம் என அைழக்கப்ெபறும்.  

புறத்ேத உள்ள ஒரு புலைன அதற்குrய ெபாறியானது கவர்ந்து தர, மனம் 
அதைனப் பற்றும்,  மனம் பற்றியதைன புத்தி இஃது இன்னது என்று 
நிச்சயிக்கும் அகங்காரம் இச்ெசயல்களுக்கு அடி நிைலயாக அைமந்து 
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முன்னும் பின்னும் யான் ெசய்ேவன் என முந்திெயழும் சித்தம் உற்ற 
அப்ெபாருைளப் பற்றி மீள மீளச் சிந்திக்கும். 

விளக்கம் 

ஆன்மா இந்நான்கு கருவிகைளயும் பற்றி நின்று உலகப் ெபாருள்கைளச் 
சிறப்பாக உணர்ந்து அவற்றில் அழுந்துகிறது. 

 

 

மனம் 

நிருவிகற்பக் காட்சியின் பின்னர் ஆன்மா மனத்ைதப் பற்றி நின்று இஃது 
அதுவாகுேமா,  இதுவாகுேமா என்று பல வைகயில் ஐயுறும். இங்ஙனம் 
ஐயுறுவதற்குக் கருவியாவது மனமாகும். 

புத்தி 

பின் ஆன்மா புத்திையப் பற்றி நின்று அப்ெபாருளின் ெபயர், இனம், குணம், 

ெதாழில் முதலியவற்ைற உணருமாற்றால் இஃது இன்னேத என்று 
துணியும். இவ்வாறு துணிவதற்குக் கருவியாவது புத்தியாகும். 

அகங்காரம் 

இனி எச்ெசயலிலும் ஆன்மா முன்னர் முைனத்து எழுவதற்குக் 
கருவியாவது அகங்காரமாகும். அகங்காரம் என்பதற்கு யான் என்று 
எழுவது என்பது ெபாருள். இஃது ஆங்காரம் என்றும் வழங்கப் ெபறும். 
எனேவ மனம் நிருவிகற்பக் காட்சிையப் பற்றும் ெபாழுதும். புத்தி அதைன 
இன்னது என்று நிச்சயிக்கும் ெபாழுதும் ஆன்மா இைடயிைடேய 
அகங்காரத்ைதப் பற்றி எழுதல் உண்டாகும் இது பற்றிேய பல்கால் 
எழுந்திருந்து என்றார் ஆசிrயர்.  

புத்தி நிச்சயித்த பின்பும் அகங்காரத்தின் ெசயற்பாடு ேவண்டி உள்ளது. 
எவ்வாெறனில்,  நிச்சயித்தலின் பயன் அப்ெபாருளில் ஆன்மா அழுந்தி 
நுகர்வதுதான். அதற்கும் ஆன்மா யான் இதைன நுகர்ேவன் என்று 
அகங்காரத்ைதப் பற்றி முன்னர் எழ ேவண்டும். இவ்வாறு நிச்சயித்த 
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பின்பும் அகங்காரம் எழுதலின் நிச்சயித்துப் பல்கால் எழுந்திருந்து என 
நிச்சயித்தலின் பின்னர் அகங்காரத்தின் ெசயற்பாட்ைட ைவத்தார் ஆசிrயர். 

சித்தம் 

இனி அழுந்தி அறிதேல அனுபவம் அல்லது நுகர்ச்சி எனப்படுகிறது. 
ஆன்மா தான் நிச்சயித்த ெபாருளின் தன்ைமகைள எல்லாம் மீள மீளப் 
பலவாறு சிந்திக்கும் ேபாேத அப்ெபாருளில் அழுந்தும் நிைல உண்டாகும். 
அவ்வாறு உற்று உற்றுச் சிந்திப்பதற்குக் கருவியாய் இருப்பது சித்தம் ஆம் 
இது பற்றிேய உற்றது சிந்திக்கும் உணர் என்றார் ஆசிrயர். அனுபவமாகிய 
முடி நிைலக்குச் சித்தேம உதவியாய் இருத்தலின் சித்தத்தின் ெசயைல 
இறுதியில் ைவத்து முடித்தார். 

கரணங்கள் நான்கும் சிந்ைதேய ஆக 

சித்தத்தின் ெசயைல சுந்தரமூர்த்தி நாயனாrன் வாழ்க்ைக நிகழ்ச்சி 
ஒன்றில் ைவத்து விளக்கியுள்ளார் ேசக்கிழார். சுந்தரமூர்த்திகள் தில்ைல 
ெசன்று ெபான்னம்பலத்தில் ஆனந்தக் கூத்தாடும் ெபருமாைன ேநர் நின்று 
கண்டார். அத்திருக்ேகாலத்தில் ஈடுபட்டு ெமய்ம்மறந்து நின்றார். அவரது 
மனம் ேவறு எப்ெபாருைளயும் பற்றவில்ைல. புத்தி ேவறு ெபாருளிடத்தில் 
ெசல்லவில்ைல. அகங்காரம் ேவறு ெபாருைள அறிய எழவில்ைல. சித்தம் 
மட்டுேம ெசயற்பட்ட நிைல அது. அளப்பரும் கரணங்கள் நான்கும் 
சிந்ைதேய ஆக, அவர் இைறநிைனவில் மீளமீள ஈடுபட்டு அழுந்தி நின்ற 
அனுபவ நிைலையச் ேசக்கிழார் நுட்பமாக எடுத்துக்காட்டியுள்ளார். 

உற்றைத மீளமீளச் சிந்தித்தல் 

இனி புதிதாக வரும் ெபாருள்கைள மட்டுேம சித்தம் சிந்திக்கும் 
என்பதில்ைல. முன்னேர புத்தி உணர்ந்து ைவத்துள்ள ெபாருள்கைளயும் 
சித்தம் மீளப்பற்றி நின்று சிந்திக்கும்; நாம் முன்பு நிகழ்ந்தவற்ைறெயல்லாம் 
இப்ெபாழுது நிைனத்து வருந்துகிேறாம். அல்லது மகிழ்கிேறாம். முன்பு 
நடந்த சில இனிய நிகழ்ச்சிகைள இப்ெபாழுது நிகழ்வது ேபால எண்ணிக் 
களிக்கிேறாம். இப்படிெயல்லாம் சிந்திப்பதற்குச் சித்தேம கருவியாக 
உள்ளது.  

முன்னேர உணர்ந்தவற்ைற சித்தமானது மீளச் சிந்திக்கும் என்பதற்கு ஒரு 
சான்று தருேவாம். பழங்காலத்தில் ஒரு புலவர் இருந்தார். முதுைமேய 
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அவைரக்கண்டு ெவறுக்கும் அளவுக்கு நைரயும் திைரயுமாய் மூப்புற்று 
விளங்கினார். நடக்கும் வலிைமையக் கால்கள் இழந்து விட்டன ேகால் 
ஊன்றிேய நடக்க ேவண்டும். உடலில் நடுக்கம் ஏற்பட்டிருந்தது. ெதாடர்ந்து 
அவரால் ேபச முடியாது. இைடயிைடேய இருமல் வந்து ெதால்ைல 
ெகாடுத்தது. 

அந்நிைலயில் அவர் கடந்து ேபான வாழ்க்ைகையத் திரும்ப நிைனத்துப் 
பார்த்தார். இளைமயில் நான் எப்படி இருந்ேதன்! கவைல என்பைத 
அறியாத அப்பருவத்தில்,  ஒளிவு மைறவு என்பைத அறியாத 
இளம்பிள்ைளகளுடன் நான் எப்படிெயல்லாம் ஆடித் திrந்ேதன்! ஒரு 
சமயம் நான் துணிச்சலான ஒரு ெசயைலச் ெசய்ேதன். என் இைளய 
நண்பர்களுடன் ஒரு நீர் நிைலக்குச் ெசன்ேறன். அது ஆழமான நீைர 
உைடய ேகணி. அதன் கைரயிேல ஒரு மரம். அதன் ஒரு கிைள வைளந்து 
தாழ்ந்து ேகணியின் நீர்ப்பரப்பின் ேமலாகச் ெசன்றது. அைதப் பார்த்ததும் 
நண்பர்களுக்கு என்னுைடய திறைமையக் காட்ட இது ஒரு வாய்ப்பு என்று 
கருதிேனன். நான் அந்த மரத்தின் மீது ஏறி நீர்ப்பரப்புக்கு ேமலாக இருந்த 
ெகாம்பிைன அைடந்ேதன். அங்கிருந்து துடும் என அந்த ஆழமான 
மடுவில் குதித்ேதன். கீேழ மூழ்கிச் ெசன்ேறன். தைரையத் ெதாட்ேடன். 
அது மட்டுமா! தைரயில் உள்ள மணலில் ஒரு ைகப்பிடிைய 
எடுத்துக்ெகாண்டு ேமேல நீர்ப்பரப்பிற்கு வந்ேதன். கைரயில் 
நின்றவெரல்லாம் வியந்து ைகதட்டும் படியாக அம்மணைல 
அவர்களுக்குக் காட்டிேனன். அவர்களிைடேய அப்ெபாழுது ஒரு வரீனாகக் 
காட்சியளித்ேதன் அந்த இளைம எங்ேக ேபாயிற்று? இப்ெபாழுது ெபால்லாத 
முதுைம வந்து வாட்டுகிறது. தண்டிைன ஊன்றித் தளர்ந்து இருமலிைடேய 
சில ெசாற்கேள ேபசும் நிைலக்கு ஆளாேனன். அந்தப் பைழய காலம் 
மீண்டும் வருமா?  இப்படிக் கழிந்து ேபானவற்ைற மீள எண்ணிஎண்ணி 
இரங்குகிறார் அப்புலவர்! அவர் மட்டுமா?  நாமும் கூட அைதத்தான் 
ெசய்கிேறாம். உற்றது சிந்திக்கும் உணர் என்ற ஆசிrயrன் வாக்கு 
எவ்வளவு உண்ைமயாக உள்ளது. 

இனி, அசுத்த மாையயிலிருந்து ேதான்றும் வித்தியா தத்துவங்கள் 7 
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பூதங்கள் ெதாடங்கி அந்தக்கரணங்கள் இறுதியாக உள்ள 
ஆன்மதத்துவங்கள் இருபத்து நான்கிைனயும் ஆசிrயர் விளக்கிய 
முைறயில் இதுகாறும் அறிந்ேதாம்.  

இக்கருவிகள் மட்டுேம ஆன்மாவிற்குப் ேபாதியன அல்ல. இவற்றுக்கு 
ேமலும் ேவறு கருவிகள் ேதைவப்படுகின்றன. இஃது ஏன்?  என்று 
வினவலாம். அவ்வினாவிற்கு விைட கூறுேவாம்.  

ஒன்றிைன அறிதல்,  அதைன விரும்புதல்,  அதற்காக முயலுதல் என்னும் 
முத்திறனும் உயிருக்கு இயல்பாக உள்ளது. உயிருக்கு அைமந்த 
இம்மூன்றனுள் அறியும் திறன் ஞானசத்தி எனப்படும் விைழயும் திறன் 
இச்சா சத்தி எனப்படும். ெசயல் திறன் கிrயா சத்தி எனப்படும். இந்த 
ஞானம், இச்ைச, கிrைய என்னும் மூன்றும் ெசயற்படும் ேபாேத உயிருக்கு 
உலக ேபாகமாகிய நுகர்ச்சிப் ெபாருள்களிடத்தில் நாட்டம் உண்டாகும். 
அவற்ைற அனுபவிக்கப்புகும் முயற்சி உண்டாகும்.  

ஆயின், இைவ ெசயற்பட முடியாதபடி ஆணவ மலமாகிய தைள உயிைரப் 
பிணித்திருக்கின்றது. அம்மலப்பிணிப்பிலிருந்து விடுபட்டால் அன்றி 
உயிrன் ஞானம்,  இச்ைச,  கிrையகள் ெசயற்பட இயலாது. அைவ 
ெசயற்படாத ேபாது உலக ேபாகத்தில் நாட்டமும் ேநாக்கமும் ேநாக்கமும் 
உண்டாகாவிடில் உலக ேபாகமாகிய நுகர்ச்சிப் ெபாருள்கள் இருந்து என்ன 
பயன்?  இந்திrயங்கள்,  அந்தக்கரணங்கள் முதலிய கருவிகள் எல்லாம் 
இருந்து என்ன பயன்? சுருங்கக் கூறினால் ஆன்ம தத்துவங்களால் என்ன 
பயன்?  

ஆணவ மலத்திலிருந்து நீங்கி உயிrன் அறிவு, விைழவு, ெசயல்கள் நன்கு 
ெசயற்படும் நிைல வரும்ெபாழுதுதான் உயிரானது ேமற்கூறிய 
ஆன்மதத்துவங்களாகிய அகக் கருவிகள் புறக் கருவிகைளக் ெகாண்டு 
உலகப் ெபாருள்கைள அறிந்து அனுபவிக்க முடியும். 

ஆகேவ உயிrனது அறிவு இச்ைச ெசயல்கைள ஆணவ 
மலப்பிணிப்பிலிருந்து விடுவித்து உலக நுகர்ச்சியில் ஈடுபடுத்துவதாகிய 
உதவிையச் ெசய்வதற்குச் சில கருவிகள் ேதைவப்படுகின்றன. ேமலும் 
உயிர் ெபறும் இன்ப துன்ப நுகர்ச்சி காலத்திற்கு உட்பட்டது என்பைத 
அறிேவாம். உrய கால அளவிற்கு ேமல் நாம் நுகரும் இன்பத்ைத 
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நீட்டித்துக் ெகாள்ளவும் முடியாது. உrய கால அளவு முடிவதற்குள்ேள 
நாம் ெவறுக்கும் துன்பத்ைத விலக்கிக் ெகாள்ளவும் முடியாது என்பது 
அனுபவ உண்ைம. ஆகேவ காலம் என்ற கருவியும் ேவண்டும் என்பது 
புலனாகும். இது காறும் கூறியவற்றால் ஆன்ம தத்துவங்கள் மட்டும் 
ேபாதா அவற்றிற்கு அப்பாற்பட்டனவாய் ேவறு கருவிகளும் 
ேதைவப்படுகின்றன என்பது ெதளிவாகும்.  

முன்பு கூறிய இருபத்துநான்கு தத்துவங்களுக்கு ேமல் உயிருக்கு உதவும் 
கருவிகளாக ஏழு தத்துவங்கள் ெகாள்ளப்படுகின்றன. அைவ 
பிரகிருதியிலிருந்து ேதான்றுவனவல்ல. பிரகிருதிக்கு ேமேலயுள்ள அசுத்த 
மாையயிலிருந்து ேதான்றுவனவாகும். அைவ மாைய, காலம், நியதி, கைல, 

வித்ைத,  அராகம் புருடன் என்பன. இைவ அசுத்த மாைய தத்துவங்கள் 
எனப்படும். இைவ ஒவ்ெவான்று பற்றியும் இனிக் காண்ேபாம். 

மாைய 

விrவுைடய அசுத்த மாையயின் ஒரு சிறு பகுதிேய மாைய என்னும் 
முதல் தத்துவமாகும். இந்த மாைய தத்துவத்திலிருந்ேத காலம் முதலிய 
பிற தத்துவங்கள் ேதான்றும். எனேவ பிற அசுத்த தத்துவங்கள் 
ேதான்றுவதற்கு ஏற்புைடயதாகப் பதப்படுத்தப்பட்ட ஒரு பகுதிேய மாைய 
எனக் கூறலாம். இதைன ஓர் உதாரணம் ெகாண்டு விளக்கலாம். 
இம்மண்ணுலகம் மிகப் ெபrயது. இதன் ஒரு சிறு பகுதிேய மண் எடுத்துக் 
குடம் முதலியன ெசய்வதற்குப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. அதுேபால 
விrவுைடய அசுத்த மாையயின் ஒரு சிறு பகுதிேய பிற தத்துவங்கள் 
ேதான்றுவதற்குrய தகுதி உைடயதாய், மாைய அல்லது மாயா தத்துவம் 
எனப்படுகிறது. 

காலம் 

இம்மாயா தத்துவத்திலிருந்து முதலில் காலம் என்னும் தத்துவம் 
ேதான்றும். இக் காலத்தத்துவத்ைதச் சிறிது விளக்குேவாம். காலம் என்பது 
இன்றி எச்ெசயலும் நடவாது என்பைத அனுபவத்தில் நாம் அறியலாம். 
எதற்கும்காலம் ேநரம் வரேவண்டும் என்று மக்கள் ேபசிக்ெகாள்வது 
அன்றாட நிகழ்ச்சி.  
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ஒரு ெபற்ேறாருக்குத் திருமண வயதில் ெபண் இருக்கிறாள். 
அக்குடும்பத்தில் ெசல்வத்துக்குக் குைறவில்ைல. அப்ெபண்ணின் 
அழகுக்குக் குைறவில்ைல. அப்ெபற்ேறாrன் முயற்சிக்கும் குைறவில்ைல. 
ஆயினும் அப்ெபண்ணுக்குத் திருமணம் கூடாமேல நாட்கள் 
ெசல்லுகின்றன. எல்லாருக்கும் ஒேர கவைல. ஒருநாள் எதிர்பாராத 
நிைலயில் எதிர்பாராத இடத்திலிருந்து ெபண் பார்க்க வருகிறார்கள். 
அடுத்த சில நாட்களிேலேய திருமணம் இனிதாக நடந்து முடிகிறது. இப்படி 
நடப்பைத ைவத்துத்தான் காலம் வந்தால் எல்லாம் நல்ல படியாக நடக்கும் 
என்று ெசால்லுகிறார்கள். இதனால் எல்லாம் இருப்பினும் ெசயல் 
நிகழ்தற்குக் காலம் ேவண்டும் என்பது ெதளிவாகிறது.  

மூதுைர என்னும் நீதி நூல் இக்கருத்ைதப் பின்வருமாறு ெசால்லுகிறது. 
பழ மரங்கள் எல்லாக்காலத்திலும் பூத்துக் காய்த்துக் கனிகைளத் 
தருவதில்ைல. அவ்வக்காலம் வந்தால் மட்டுேம காய்த்துப் பழுத்துப் பயன் 
தருவைதக் காண்கிேறாம். அதுேபால ஒருவர் எவ்வளவு தான் 
முயன்றாலும் அவர் ஈடுபடுகிற ெசயல் அவர் நிைனத்த வண்ணேம 
நிைறேவறிவிடுவதில்ைல. அதற்குrய காலம் வரும்ேபாது தான் 
அக்காrயம் நிைறேவறும். 

அடுத்து முயன்றாலும் ஆகும் நாள் அன்றி 

எடுத்த கருமங்கள் ஆகா ெதாடுத்த 

உருவத்தால் நீண்ட உயர் மரங்கள் எல்லாம் 

பருவத்தால் அன்றிப் பழா 

இதுவைர கூறியவற்றால் கால தத்துவத்தின் இன்றியைமயாைம ஒருவாறு 
விளங்கும்.  

காலம் இறந்தகாலம் என்றும்,  நிகழ்காலம் என்றும்,  எதிர்காலம் என்றும் 
மூன்று பகுதிப்பட்டு நிற்கும். இறந்த காலம் ெசயைல முடிக்கும். 
நிகழ்காலம் ெசயைல நிகழ்விக்கும் எதிர்காலம் ெசயைலத் 
ேதாற்றுவிக்கும்.  

காலம் ஒவ்ெவாரு ெபாருளிலும் ேவறுேவறாக உள்ளது. ேமலும் அளவால் 
ெபrதும் சிறிதுமாய் உள்ளது. ஒருவர் உடம்பில் காலம் ெநடியதாய் 
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இருக்குமாயின் அவர் நீண்ட ஆயுைள உைடயவராகிறார் அவ்வாறின்றி 
அவர் உடம்பில் உள்ள காலம் அளவால் சிறியதாய் இருக்குமாயின் 
அதற்ேகற்ப அவர் குறுகிய ஆயுைள உைடயவராகிறார். இவ்வாறு ெபாருள் 
ேதாறும் காலம் ெவவ்ேவறு அளவினதாய் அைமந்து ெசயைல 
நிகழ்விக்கின்றது.  

காலம் சடப்ெபாருேளயாதலின் அது தாேன ெசயற்படாது என்பைதயும், 

இைறவனது சத்தி ெசலுத்தேவ அது தன் காrயத்ைதச் ெசய்யும் 
என்பைதயும் நிைனவிற் ெகாள்ளுதல் ேவண்டும். 

 

நியதி 

காலத்தின் பின்னர் மாயா தத்துவத்தினின்றும் நியதி என்னும் தத்துவம் 
ேதான்றும்.  

நமது வாழ்வில் நாம் நிைனத்தபடிெயல்லாம் நடந்து விடுவதில்ைல. 
ஒருவர் படிக்கின்ற காலத்தில் மருத்துவத்துைறயில் எப்படியாவது ேசர 
ேவண்டும் என்று முயல்கிறார். ஆனால் அது முடியாமேல ேபாய்விடுகிறது 
மற்ெறாருவர் ஒரு ெபண்ைண உயிருக்கு உயிராக ேநசித்தும் ேவெறாரு 
ெபண்ைணக் ைகப்பிடிக்க ேவண்டிய கட்டாயம் ஏற்பட்டு விடுகிறது. 
இன்ெனாருவர் பதவி உயர்வு ெபறுதற்குrய தகுதி எல்லாம் ெபற்றிருந்தும் 
அவருக்குக் கிட்டாமல் அவர்க்குக் கீழ்நிைலயில் உள்ள மற்ெறாருவருக்கு 
அது கிைடத்து விடுகிறது.  

இவற்றுக்ெகல்லாம் காரணமாய் இதைனேய நுகர்க ஏைனயவற்ைற 
நுகரற்க என வைரயறுத்து நிறுத்துவது நியதி தத்துவமாகும். நியதி 
தத்துவம் அவரவர் ெசய்த விைனயின் பயன்கைள அவரவேர 
அனபவிக்குமாறு ெநறிப்படுத்தி நிற்பதாகும்.  

இைறவனது சத்திேய இவ்வாறு நியமித்து நடத்தும் என்று ெகாள்ளலாம் 
அல்லவா?  நியதி என்ற ஒரு கருவி எதற்கு?  என வினவலாம். கட்டு 
நிைலயில் இைறவனது சத்தி தாேன ேநராக எதைனயும் ெசய்யாது 
ஏேதனும் ஒரு கருவிையக் ெகாண்டு அதன் வழியாகேவ ெசய்யும். 
ஆதலால் இைறவனது சத்தி விைனகைள வைரயறுக்கும் ெசயலுக்கு 
இந்நியதி தத்துவம் கருவியாய் நிற்கிறது எனலாம். நியதி தாேன 
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சுதந்திரமாகச் ெசயற்படாது. என்பைதயும்,  இைறவனது சத்தியின் வழி 
நின்ேற ெசயற்படும் என்பைதயும் கருத்திற்ெகாள்ளுதல் ேவண்டும்.  

நியதி விைனப்பயன்கைள அவ்வவ்வுயிர்கேள நுகரும் படி ெசய்யும் 
எனவும்,  காலம் அந்நுகர்ச்சியின் அளைவ வைரயறுத்து நிற்கும் எனவும் 
அறிந்ேதாம். இனி உயிர்கள் நுகர்ச்சியில் ஈடுபட ேவண்டுமாயின் 
அவற்றின் அறிவு இச்ைச ெசயல்கள் ஆணவ மல மைறப்பிலிருந்து 
விடுபட்டுத் ெதாழிற்பட ேவண்டும் எனச் சற்று முன்ேன கூறிேனாம். 
அங்ஙனம் அைவ ெதாழிற்படுவதற்கு உதவும் கருவிகள் கைல,  வித்ைத, 

அராகம் என்பனவாகும். அக்கருவிகள் ேதான்றும் முைறைய இனிப் 
பார்ப்ேபாம். 

கைல 

மாயாதத்துவத்தினின்றும் நியதி தத்துவம் ேதான்றிய பின்னர், கைல என்ற 
தத்துவம் ேதான்றும். இக்கருவி ஆணவ மலமைறப்ைபச் சிறிது நீக்கி 
ஆன்மாவின் கிrயா சத்திைய முதலில் எழுப்பித் ெதாழிற்படச்ெசய்யும்.  

இங்கு ஓர் ஐயம் எழலாம். அறிவுப் ெபாருளாகிய ஆன்மா ஆணவ 
மலத்தால் முற்றிலும் மைறக்கப்பட்டு,  அறியுந்திறைன இழந்து அறிவற்ற 
சடப்ெபாருள் ேபாலக் கிடக்கும் நிைலயில் முதலில் அதன் அறிவாகிய 
ஞான சத்திையயல்லவா எழுப்புதல் ேவண்டும். அதைன விடுத்துக் கிrயா 
சத்திைய முதலில் எழுப்புவது எதற்கு? என்பேத அவ்ஐயம். ஞானசத்திைய 
முதலில் எழுப்புவதாக ைவத்துக் ெகாள்ேவாம். ஞானசக்தி ஆணவ மலப் 
பிணிப்பிலிருந்து சற்று விடுபட்டு எழுந்தாலும் அது தாேன ெசயற்படாது. 
ஆன்மா அதைனத் ெதாழிற்படுத்த ேவண்டும் அப்ெபாழுது தான் ஞானசத்தி 
ெதாழிற்படும்.  

ஆன்மா அதைனத் ெதாழிற்படுத்த ேவண்டுமானால் அதற்குக் கிrயா சத்தி 
ேவண்டும். கிrயா சத்தியின்றி எச்ெசயலும் நிகழாது. கிrயா சத்தி 
விளங்கப் ெபற்ற ேபாேத ஆன்மா எச்ெசயைலயும் ெசய்ேவான் என்ற 
நிைலைய அைடகிறது. ஆதலால் ஞான சத்தி ெதாழிற்படுவதற்கும் கிrயா 
சத்தி ேவண்டப்படுகிறது. அது பற்றிேய கிrயா சத்திைய முதலில் எழுப்பும் 
கைல என்ற கருவி ேதான்றுவதாயிற்று.  
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கலித்தல் என்ற ெசால்லிலிருந்து கைல என்பது வந்தது. கலித்தல் 
என்பதற்கு நீக்குதல்,  ெசலுத்துதல் என்ற ெபாருள்கள் உண்டு. எனேவ 
ஆணவ மலத்ைத நீக்கி ஆன்மாவின் கிrயா சத்திைய எழுப்பிச் 
ெசலுத்துகிற கருவிக்குக் கைல என்று ெபயrட்டது ெபாருத்தமாகும். 

வித்ைதயும் அராகமும் 

கைல ேதான்றிய பின்னர் அக் கைலயிலிருந்ேத வித்ைத என்னும் 
தத்துவம் ேதான்றும். வித்ைத என்ற அக்கருவி ஆணவ மல சத்திையச் 
சிறிது அடக்கி ஆன்மாவின் ஞான சத்திைய எழுப்பும். வித்ைத ேதான்றி 
பின்னர் அதிலிருந்ேத அராகம் என்னும் தத்துவம் ேதான்றும். அராகம் 
என்ற அக்கருவி ஆன்மாவின் இச்சா சத்திைய எழுப்பும்.  

முன்ேன ெசான்ன காலம்,  நியதி,  கைல என்னும் மூன்றும் 
மாையயிலிருந்து ேநேர ேதான்ற, வித்ைதயும் அராகமும் ஆகிய இரண்டும் 
அங்ஙனம் மாையயிலிருந்து ேநேர ேதான்றாமல் கைலயிலிருந்து 
வித்ைதயும் அவ்வித்ைதயிலிருந்து அராகமும் ேதான்றுவது 
ேநாக்குதற்குrயது. இதற்கான காரணத்ைதப் பின்வருமாறு கூறலாம். 

ஆன்மாவினது அறிவு ஒன்ேற அறிதல் விைழதல் ெசய்தல் என்னும் 
ெசயல் பற்றி ஞான சத்தி,  இச்சா சத்தி,  கிrயா சத்தி என மூன்றாக 
வழங்கப்படுகிறது. எனேவ இம் மூன்றும் தம்முள் ேவறல்ல என்பதும். 
அறிவாகிய ஒன்றன் நிைல ேவறபாேட என்பதும் விளங்கும். கிrயா 
சத்தியும் ஞான சத்தியும் தம்முள் மாறுபட்டனவல்ல ஆைகயால் 
கிrையைய எழுப்புவதாகிய கைலயிலிருந்ேத ஞானத்ைத எழுப்புவதாகிய 
வித்ைத ேதான்றுவதாயிற்று. இச்சா ஞானத்தின் நிைல 
ேவறுபாேடயாைகயால் ஞானத்ைத எழுப்புவதாகிய வித்ைதயினின்றும் 
இச்ைசைய எழுப்புவதாகிய அராகம் ேதான்றுவதாயிற்று. 

கிrையயும் ஞானமும் இச்ைசயும் ேவறுேவறல்லவாயின் கைலயாகிய 
ஒரு கருவிேய இம்மூன்ைறயும் எழுப்புதல் இயலாேதா?  கைல,  வித்ைத, 

அராகம் என ேவறு ேவறு கருவிகள் எதற்கு? எனக் ேகட்கலாம். இங்ேக ஓர் 
உண்ைமையத் ெதrந்து ெகாள்ள ேவண்டும். ஒரு கருவி ஒரு ேநரத்தில் 
ஒரு ெதாழிைலச் ெசய்யுேமயன்றிப் பல ெதாழில்கைள ஒருங்கு 
ெசய்யமாட்டாது. ஆதலால் கிrைய,  ஞானம்,  இச்ைச ஆகிய மூன்றும் 



உ 

உண்ைம விளக்கம்     91 || 214 

ஒருங்ேக ேவண்டப்படும்ேபாது கைல என்ற கருவி கிrையைய 
எழுப்புதலாகிய ஒரு ெதாழிைல மட்டும் ெசய்யும் என்பதும், ஞானத்ைதயும் 
இச்ைசையயும் எழுப்புதலாகிய ெதாழிைலச் ெசய்வதற்கு வித்ைதயும் 
அராகமும் ஆகிய ேவறு கருவிகள் ேவண்டியுள்ளன என்பதும் 
ெதளிவாகும். 

வித்ைத என்னும் ெசால் அறிவு எனப் ெபாருள்படும். ராகம் என்னும் 
வடெசால்லுக்கு விருப்பம் என்பது ெபாருள். அச்ெசால்ேல தமிழில் அராகம் 
என வந்துள்ளது. 

இதுகாறும் வந்தவற்றுள் அராகம் ஆன்மாவின் இச்சா சத்திையயும் 
வித்ைத ஞான சத்திையயும்,  கைல கிrயா சத்திையயும் விளக்கி 
ஆன்மாைவ நுகர்ச்சியில் ஈடுபடச் ெசய்யும். நியதி இதைனேய நுகர்க என 
வைரயறுத்து நிறுத்தும். காலம் இந்த நுகர்ச்சிைய இத்தைனக் காலம் 
நுகர்க என எல்ைலப்படுத்தும். இவ்ைவந்து கருவிகளும் ஆன்மாவுக்கு 
இன்றியைமயாதனவாய். ஆன்மாேவாடு எப்ெபாழுதும் நீங்காமல் சட்ைட 
ேபால ஒன்றாய் ஒட்டிேயயிருக்கும். அதனால் அைவ பஞ்சகஞ்சுகம் 
என்னும் ெபயர் ெபறும். கஞ்சுகம்சட்ைட. 

புருடன் 

இந்த ஐந்து சட்ைடகைளயும் அணிந்து நிற்கும் நிைலயில் ஆன்மாபுருடன் 
எனப் ெபயர் ெபறும். ேபாகத்ைத நுகரும் தகுதியுைடைம பற்றி ஆன்மா 
புருடன் எனப்படுகிறது. இந்நிைலேய புருடதத்துவம் எனச் 
ெசால்லப்படுகின்றது. தத்துவம் என்று கூறப்படினும் இஃது ஏைனயைவ 
ேபால ஒரு தனித் தத்துவம் அன்று என்பது அறிதற்குrயது.  

பஞ்சகஞ்சுகத்துடன் கூடிப் புருடன் என நின்ற ஆன்மா ெபாதுவைகயில் 
ேபாகத்ைத நுகரும் தகுதிையப் ெபறும் பின்னர் பிரகிருதிேயாடு ெதாடர்பு 
ெகாள்ளும் ேபாேத அத்தகுதிையச் சிறப்பு வைகயாற்ெபறும். பிரகிருதிேய 
உலக அனுபவத்ைதத் தருவது ஆதலால் அதேனாடு ெபாருந்தும் ேபாேத 
ஆன்மா புருடனாம் நிைலையச் சிறப்பாகப் ெபறுகிறது. இதனால் காலம் 
முதலிய ஐந்தினாேல வரும் தகுதி ெபாதுத் தகுதி என்பதும், 

பிரகிருதியினாேல வரும் தகுதி சிறப்புத் தகுதி என்பதும் விளங்கும். 
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பிரகிருதிையப் பற்றி முன்ேன குறிப்பிட்டேபாது அஃது அசுத்த 
மாையயிலிருந்து ேதான்றும் காrயம் எனச் ெசான்ேனாம். அது 
ெபாதுவாகச் ெசான்ன கூற்ேறயாகும். குறிப்பிட்டுச் ெசால்வதானால்,  அது 
அசுத்த மாையயின் காrயங்களில் ஒன்றாகிய கைலயிலிருந்து 
ேதான்றுவதாகும். ேதாைச என்ற உணவுப் பண்டத்திற்கு மூலப் ெபாருள் 
எது என்று ேகட்டால் மாவு என்றும் ெசால்லலாம்;  அrசி என்றும் 
ெசால்லலாம். மாவு ேநரான மூலப்ெபாருள். அrசி முடிவான 
மூலப்ெபாருள். அதுேபால,  பிரகிருதிக்குக் கைல ேநரான முதற்காரணம்; 

அசுத்த மாைய முடிந்த முதற்காரணம் என அறிதல் ேவண்டும். 

 

கைல என்னும் தத்துவத்தினின்றும் வித்ைத என்னும் 
தத்துவமும்அவ்வித்ைதயினின்றும் அராகம் என்னும் தத்துவமும் 
ேதான்றும் எனக் கூறிேனாம். அவற்றின் பின்னர்க் கைலயினின்றும் ேநேர 
பிரகிருதி ேதான்றும். ஆன்மா பிரகிருதிையப் ெபாருந்திய நிைலயில் 
நுகர்ேவான் என்னும் சிறப்புத் தகுதிையப் ெபற்றுப் புருடனாய் நிற்கும் 
எனக் கண்ேடாம். காலம் முதலிய ஐந்ேதாடு புருடன் என்பைதச் ேசர்க்கத் 
தத்துவங்கள் ஆறாகும். அவற்ேறாடு முதலிற் ெசான்ன மாயா தத்துவம் 
என்பைதச் ேசர்க்கத் தத்துவங்கள் ஏழாகும். இவ்வாறு காலம், நியதி, கைல, 

வித்ைத,  அராகம்,  புருடன்,  மாைய (மாயா தத்துவம்) ஆகிய இவ் ஏழும் 
அசுத்த மாயா தத்துவங்கள் ஆயின. 

அசுத்த மாைய 

1. மாயா தத்துவம் (மாைய) 
| 

2 காலம், 3 நியதி,        4 கைல 

பிரகிருதி,  வித்ைத 5  புருடன் 7 

  அராகம் 6 

இவற்றுள் மாையயும் புருடனும் நீங்கலாக மற்ைறயைவ பrணாம 
முைறயில் ேதான்றுவனவாகும். மாையயின் ஒரு கூறு காலமாகப் 
பrணமிக்கும். மற்ெறாரு கூறு நியதியாகப் பrணமிக்கும். மற்றுெமாரு 
கூறு கைலயாகப் பrணமிக்கும். கைலயின் ஒரு கூறு வித்ைதயாகவும். 
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வித்ைதயின் ஒரு கூறு அராகமாகவும் பrணமிக்கும். கைலயின் மற்ெறாரு 
கூேற பிரகிருதியாகப் பrணாமம் அைடயும் என்பது அறிதற்குrயது. 

வித்தியா தத்துவம் ெபயர்க் காரணம் 

அசுத்த மாயா தத்துவங்கள் ஏழும் வித்தியா தத்துவம் என்னும் ெபயைரப் 
ெபறும். ெபயருக்கான காரணத்ைத ேநாக்குேவாம். இத்தத்துவங்கள் 
இைறவனது ஏவல் வழி நிற்கும் அனந்த ேதவர் என்பவரால் ேதாற்றவும் 
ஒடுக்கவும்படுகின்றன. அவர் வித்திேயசுரருள் சிறந்தவர். எனேவ அவர் 
ெபயரால் இைவ வித்தியா தத்துவங்கள் எனப்படுகின்றன. வித்ைத இங்கு 
வித்திேயசுரைரக் குறிக்கும். இது மரபாகச் ெசால்லி வரும் விளக்கம்.  

இனி வித்ைத என்பது அறிவாகும். எனேவ ஆன்மாவின் அறிவு இச்ைச 
ெசயல்கைளத் ேதாற்றுவிக்கும் கருவிகளாதல் பற்றி வித்தியா தத்துவம் 
எனப்பட்டன என்று கூறுதலும் அைமயும்.  

இவ்வித்தியா தத்துவங்களுக்கு ேபாசயித்திரு காண்டம் என்ற மற்ெறாரு 
ெபயரும் உண்டு. இைவ ஆன்மாவிடத்தில் நுகர்ேவானாம் தன்ைமைய 
உண்டாக்குதலால் இப்ெபயர் ெபற்றன. ேபாசயித்திரு நுகர்ேவான்; காண்டம் 
ெதாகுதி.  

இனி ஆசிrயர் வழியில் நின்று வித்தியா தத்துவங்கைளப் பற்றிய 
ெசய்யுட்களின் ெபாருைளக் காண்ேபாம். 

பாடல் || 17 வித்தியா தத்துவங்கைளக் கூறத் 
ெதாடங்குதல்	

ஓதியிடும் நாலாறும் உற்றான்ம தத்துவம் என்று 

ஆதி அருள்நூல் அைறயுங்காண்; தீதறேவ 

வித்தியா தத்துவங்கள் தம்ைம விளம்பக்ேகள் 

உத்தமேன நன்றா உனக்கு. 

பதவுைர 

ஓதியிடும்        இதுவைர ெசான்ன 
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நால் ஆறும்      இருபத்து நான்கு தத்துவங்களும் 

உற்ற       உயிர்க்கு நுகர்ச்சியாகப் ெபாருந்திய 

ஆன்ம தத்துவம் என்று  ஆன்ம தத்துவம் என்று 

ஆதி அருள் நூல்   சிவபிரான் அருளிச் ெசய்த ஆகம நூல் 

அைறயும் கூறும் 

ததீு அறேவ       இனி, உனது மயக்கம் நீங்கும் படியாக 

வித்தியா தத்துவங்கள் தம்ைம வித்தியா தத்துவங்களின் இயல்ைப 

உனக்கு உனக்கு 

நன்றா      ஐயமற 

விளம்ப      யாம் ெசால்ல 

உத்தமேன      நன்மாணாக்கேன, 

ேகள்      ேகட்பாயாக. 

ெபாழிப்புைர 

இதுவைர யாம் விளக்கிக் கூறிய பூதங்கள் ஐந்து, தன்மாத்திைரகள் ஐந்து, 

ஞாேனந்திrயங்கள் ஐந்து,  கன்ேமந்திrயங்கள் ஐந்து,  அந்தக்கரணங்கள் 
நான்கு ஆகிய இருபத்து நான்கு தத்துவங்கைளயும் ஆன்ம தத்துவங்கள் 
என்று சிவாகமங்கள் குறிப்பிடும். 

நன்மாணாக்கேன! இனி,  வித்தியா தத்துவங்கைள உனக்கு உைரப்ேபாம். 
ேகட்பாயாக. 

பாடல் || 18 வித்தியா தத்துவங்களின் ெபயர்	
 

காலம்நியதி கருதும் கைல வித்ைத 

ஏல அராகம்புருடேன மாைய மால் அறேவழ் 

ெசான்ேனாம் அைடவாகச் ெசான்ன இைவ தம்உண்ைம 
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உன்னி உைரக்கும் நாம் உற்று 

பதவுைர 

காலம்    காலமும் 

நியதி   நியதியும் 

கருதும் கைல  ஆராய்ந்து ெகாள்ளத்தக்க கைலயும் 

வித்ைத    வித்ைதயும் 

ஏல அராகம்  ெபாருந்திய அராகமும் 

புருடன்   புருடனும் 

மாைய  மாையயும் என 

(வித்தியா தத்துவங்கைள) 

மால் அற   மயக்கம் நீங்க 

ஏழ்    ஏழிைனயும் 

அைடவாக  வrைசப்படுத்தி 

ெசான்ேனாம்  கூறிேனாம் 

ெசான்ன இவ்வாறு ெபயர் அளவில் ெசால்லிய 

இைவ தன் உண்ைம இத்தத்துவங்களின் இயல்ைப 

நாம்    யாம் 

உன்னி (உனக்கு விளங்கச் ெசால்லும் முைறைய) 
நிைனந்து 

உற்று   அதைனக் கைடப்பிடித்து 

உைரக்கும்  கூறுேவாம் 

ெபாழிப்புைர 
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காலம்,  நியதி,  கைல,  வித்ைத,  அராகம்,  புருடன்,  மாைய என்னும் ஏழும் 
வித்தியா தத்துவங்கள் ஆகும். இவற்றின் இயல்ைப இனி உைரப்ேபாம். 

பாடல் || 19வித்தியா தத்துவங்களின் ெதாழில்	

 

எல்ைலபலம் புதுைம எப்ேபாதும் நிச்சயித்தல் 

அல்லல் தரும் கிrைய ஆன்மாவுக்கு ஒல்ைல 

அறிவு ஆைசஐம்புலனும் ஆரவரும் காலம் 

குறியா மயக்குஎன்று ெகாள். 

பதவுைர  

(காலம் ெசய்யும் ெதாழிலாவது) 

எல்ைல  இறந்த காலமாய் நின்று,  விைனகைள நுகர்ச்சியினால் 
கழியச் ெசய்தல். 

பலம்   நிகழ்காலமாய் நின்று,  உயிைர விைனப்பயன்கேளாடு 
கூட்டி நுகரச் ெசய்தல். 

புதுைம   எதிர்காலமாய் நின்று,  விைனப் பயன்கைள உயிர் 
எதிர்ேநாக்குமாறு ெசய்தல். 

(நியதி ெசய்யும் ெதாழிலாவது) 

எப்ேபாதும் நிச்சயித்தல் எப்ேபாதும் விைனப்பயன் அதைனச் ெசய்த 
உயிைரேய சாருமாறு நியமித்தல். 

(கைல ெசய்யும் ெதாழிலாவது) 

ஆன்மாவுக்கு  உயிருக்கு 

அல்லல் தரும்  விைனகைள ஈட்டித் துன்புறுதற்கு ஏதுவாகும்படி 

கிrைய   அதன் கிrயாசத்தியாகிய ெசயலாற்றைலச் சிறிேத 
விளங்கச் ெசய்தல். 
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(வித்ைத ெசய்யும் ெதாழிலாவது) 

ஒல்ைல   விைரந்து 

அறிவு   அதன் ஞானசத்தியாக அறிவாற்றைலச் சிறிேத 
விளங்கச் ெசய்தல். 

(அராகம் ெசய்யும் ெதாழிலாவது) 

ஆைச   அதன் இச்சா சத்தியாகிய விைழவு ஆற்றைலச் 
சிறிேத விளங்கச் ெசய்தல். 

(புருடன் என்பது) 

ஐம்புலனும்  (உயிர் ேமற்கூறிய ஐந்ேதாடும் கூடி நின்று) 
ஐம்புலன்கைளயும் 

ஆர வரும் காலம் நுகர்தற்குத் தகுதி ெபற்ற காலத்தில் அந்நிைலயில் 
வழங்கும் ெபயராகும். 

 

(மாைய என்பது) 

குறியா மயக்கு  உயிrன் அறிவு இச்ைச ெசயல் ஆகிய மூன்றும் 
பிrந்து ேதான்றுதல் இன்றி,  ஒன்ைறயும் குறியாத,  ெபாதுவான 
மயங்குநிைலைய உயிருக்குத் தருவது 

என்று ெகாள்  என்று இவ்வாறு உணர்ந்துெகாள். 

ெபாழிப்புைர 

உயிருக்கு விைனப் பயன்கைள இத்துைணப் ெபாழுது என வைரயறுப்பது 
காலம் அது இறந்த காலம், நிகழ்காலம், எதிர்காலம் என மூன்றாகி நிற்கும். 
அவற்றுள் இறந்தகாலம் விைனகைள நுகர்ச்சியினால் கழியச்ெசய்து 
உயிைர அவ்விைனயினின்றும் பிrக்கும். இதுேவ எல்ைல எனப்பட்டது. 
நிகழ்காலம் உயிைர விைனப்பயன்கேளாடு கூட்டி நுகர்விக்கும் இதுேவ 
பலம் எனப்பட்டது. எதிர்காலம் விைனப் பயன்கைள உயிர் 
எதிர்ேநாக்குமாறு ெசய்யும். இதுேவ புதுைம எனப்பட்டது. 



உ 

உண்ைம விளக்கம்     98 || 214 

நியதி எப்ேபாதும் விைனப்பயன் அதைனச் ெசய்த உயிைரேய சாருமாறு 
நியமிக்கும். இதுேவ நிச்சயித்தல் எனப்பட்டது.  

கைல,  உயிrன் ெசயலாற்றைலச் சிறிேத விளங்கச் ெசய்யும்;  வித்ைத 
அறிவாற்றைலச் சிறிேத விளங்கச் ெசய்யும். அராகம் விைழவாற்றைலச் 
சிறிேத விளங்கச் ெசய்யும்.  

உயிர் இவ்ைவந்ேதாடும் கூடி நின்று விடயங்கைள நுகரும் தகுதி ெபற்ற 
காலத்தில் புருடன் எனப்ெபயர் ெபறும்.  

மாைய மயக்குதைலச் ெசய்யும். 

விளக்கம் 

முந்திய ெசய்யுளில் வித்தியா தத்துவங்களின் ெபயர்கைள வrைசப்படக் 
கூறிய ஆசிrயர், இச்ெசய்யுளில் அைவ ெசய்யும் ெதாழிைல அேத வrைச 
முைறயில் நிறுத்திக் கூறியுள்ளார்.  

எனேவ அவற்ைறப் பின்வருமாறு அைமத்துக் ெகாண்டால் ெபாருள் 
எளிதில் விளங்கும். 

வித்தியாதத்துவம்    ெதாழில் 

1. காலம்  இறந்தகாலம்   எல்ைல 

நிகழ்காலம்   பலம் 

எதிர்காலம்    புதுைம 

2. நியதி  எப்ேபாதும்    நிச்சயித்தல் 

3. கைல  கிrைய    விளங்கச் ெசய்தல் 

4. வித்ைத  அறிவு    விளங்கச் ெசய்தல் 

5. அராகம்  ஆைச    விளங்கச் ெசய்தல் 

6. புருடன்  ஐம்புலனும்   ஆரவரும் காலம் 

7. மாைய  மயக்குதல் 

இனி, சுத்த மாையயிலிருந்து ேதான்றும் சுத்த தத்துவங்கள் 5 
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வித்தியா தத்துவங்கள் ஏழிைனயும் ஆசிrயர் விளக்கிய முைறயில் 
இதுகாறும் அறிந்ேதாம். அைவ உயிrன் அறிவாற்றல்,  விைழவாற்றல், 

ெசயலாற்றல்கைள மலத்தைடயிலிருந்து நீங்கி எழுப்பி உயிைர உலக 
நுகர்ச்சியில் ேநாக்குைடயதாகச் ெசய்யும் எனக் கண்ேடாம். ஆயின் 
அக்கருவிகள் தாேம சுதந்திரமாகச் ெசயற்படா. இைறவனது சத்திேய 
அவற்ைறச் ெசலுத்தி நிற்கும். 

இைறவனது சத்தி பற்றி ஒன்ைறச் ெசால்ல ேவண்டும். அது எதைனயும் 
ேநராகச் ெசய்யாது. ஒன்ைற நிைலக்களமாகக் ெகாண்டு நின்ேற ெசய்யும். 
ெநருப்பு ஒரு ெபாருளில் தங்கி நின்று தன் ெதாழிைலச் ெசய்யுேமயன்றி 
அது தனித்து நிற்பதில்ைல. அது விறகு,  ெநருப்புக்குச்சி முதலியவற்றுள் 
ஒன்ைற ஆதாரமாகக் ெகாண்டு நிற்கிறது. அதுேபால இைறவனது சத்தி 
நின்று ெதாழிற்படுவதற்கு ஓர் ஆதாரம் நிைலக்களம் ேவண்டும். அந்த 
நிைலக்களம் எது? தூய்ைமயற்ற அசுத்த மாைய தூயதாகிய இைறவனது 
சத்திக்கு நிைலக்களம் ஆகாது. எனேவ சுத்த மாையேய அதற்கு 
நிைலக்களம் ஆவது என்பது விளங்கும். 

 

இைறவனது சத்தி சுத்த மாையயிற் ெபாருந்தி ஐந்து தத்துவங்கைளத் 
ேதாற்றுவிக்கும். அைவ சிவம்,  சத்தி,  சதாசிவம்,  (அல்லது சாதாக்கியம்), 
ஈசுரம்,  சுத்தவித்ைத என்பன. இவ்ைவந்துேம இைறவனது சத்திக்கு 
நிைலக்களமாய் அைமவன இத்தத்துவங்கள் சுத்த மாையயில் ேதான்றும் 
முைறையக் காண்ேபாம். 

விருத்தி 

பிரகிருதியிலும்,  அசுத்த மாையயிலும் ேதான்றும் காrயங்கள் எல்லாம் 
பrணாமமாய்த் ேதான்றுவன என அறிந்ேதாம். ஆயின்,  சுத்த மாையயில் 
ேதான்றும் தத்துவங்கள் அவ்வாறு பrணமித்துத் ேதான்றுவன அல்ல. 
அைவ விருத்திப்பட்டுத் ேதான்றுவனவாகும். விருத்தி என்றால் என்ன? 

என்பைத முதலில் விளங்கிக் ெகாள்ேவாம். சுருங்கி நிற்பது விrவைடதல் 
விருத்தி எனப்படும். எடுத்துக் காட்டினால் இதைன விளக்கலாம்.  

சர்க்கஸ் நடத்துேவார் அக் காட்சிக்ெகன்று ெபrய கூடாரங்கைள 
அைமப்பர். மடித்து ைவத்திருந்த முரட்டுத் துணிகைள விrத்துக் 
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கால்கைள நாட்டிக் கூடாரமாகச் ெசய்வர். முன்ேன சுருங்கி நின்ற 
துணிேய பின் விrந்து கூடாரமாக மாறுகிறது. இம் மாற்றேம விருத்தி 
எனப்படும்.  

சுத்த மாையயிலிருந்து இம்முைறயில் விrந்து ேதான்றும் தத்துவங்கள் 
ஐந்து எனக் குறிப்பிட்ேடாம். அைவ விrயும் முைற வருமாறு. 

1. சிவதத்துவம் 

முதலில் இைறவன் சுத்த மாையயில் ஒரு பகுதிையத் தனது ஞான 
சத்தியால் இது விrவைடயத் தக்கது எனப் ெபாதுவாக ேநாக்குவான். 
அவ்வாறு அவன் ேநாக்கிய அளவில் சுத்த மாையயின் ஒரு பகுதி 
காrயப்படுவதற்கு ஏற்ற பக்குவத்ைதப் ெபறும். பக்குவப்பட்ட அப்பகுதி 
சிவதத்துவம் என்றும் நாதம் என்றும் ெசால்லப்ெபறும். இது சுத்த 
மாையயின் முதல் விருத்தி. இைறவனது ஞானசத்தி மட்டும் ெசயற்படும் 
நிைல இது. 

2. சத்திதத்துவம் 

இைறவன் பின்னர் முதல் விருத்தியாகிய சிவ தத்துவத்தின் ஒரு 
பகுதிையத் தனது கிrயா சத்தியால் இது விrவைடக எனப்ெபாதுவாகக் 
கருதுவான். அவ்வாறு அவன் கருதிய அளவில் அப்பகுதி இரண்டாம் 
விருத்திப்பட்டு சத்தி என்றும், விந்து என்றும் ெபயர் ெபறும். இைறவனது 
கிrயா சத்தி மட்டும் ெசயற்படும் நிைல இது. 

3. சதாசிவ தத்துவம் 

இைறவன் பின்னர் இரண்டாம் விrவாகிய சத்தி தத்துவத்தின் ஒரு 
பகுதிையத் தனது ஞான சத்தியால் சிறப்பாக ேநாக்கியும், கிrயா சத்தியால் 
சிறப்பாகக் கருதியும் நிற்பான். இது இவ்வாறு விrவைடயத்தக்கது என்பது 
சிறப்பாக ேநாக்குதல்.  

இது இவ்வாறு விrவைடக என்பது சிறப்பாகக் கருதுதல். ேநாக்குதலும், 

கருதுதலும் சிறப்பாக நிகழும் இந்நிைலயில் அப்பகுதி மூன்றாம் 
விருத்தியாக வளர்ச்சியைடந்து சதாசிவம் அல்லது சாதாக்கியம் எனப் 
ெபயர் ெபறும். இைறவனது ஞான சத்தியும்,  கிrயா சத்தியும் சமமாகச் 
ெசயற்படும் நிைல இது. 
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4. ஈசுர தத்துவம் 

ஞான சத்திையயும் கிrயா சத்திையயும் சமமாகச் ெசலுத்தி நின்ற 
இைறவன் பின்னர் மூன்றாம் விருத்தியாகிய சதாசிவ தத்துவத்தின் ஒரு 
பகுதிையச் ெசயற்படுத்தற்குக் கிrயா சத்திைய மிகச் ெசலுத்தி இஃது 
இவ்வாறு ஆகுக எனக் கருதுவான் அப்ெபாழுது அம்மூன்றாம் விருத்தி 
நான்காம் விருத்தியாக வளர்ச்சி அைடந்து ஈசுரம் எனப் ெபயர் ெபறும். 
கிrயா சத்தி மிகுந்தும் ஞான சத்தி குைறந்தும் ெசயற்படும் நிைல இது. 

5. சுத்த வித்தியா தத்துவம் 

கிrயா சத்திைய மிகச் ெசலுத்தி நின்ற இைறவன் பின்னர் நான்காம் 
விருத்தியாகிய ஈசுர தத்துவத்தின் ஒரு பகுதிையச் ெசயற்படுத்தற்குத் 
தனது ஞான சத்திைய மிகச் ெசலுத்தி நிற்பான். அப்ெபாழுது அப்பகுதி 
ஐந்தாம் விருத்தியாக வளர்ச்சியைடந்து சுத்த வித்ைத எனப் ெபயர் 
ெபறும்.  

(அசுத்த மாையயின் காrயங்களுள் வித்ைத என ஒன்று இருப்பதால் சுத்த 
மாையயின் காrயமாகிய இதைன அதிலிருந்து ேவறுபடுத்தற்காகக் சுத்த 
வித்ைத என்றனர்.) ஞான சத்தி மிகுந்தும் கிrயா சத்தி குைறந்தும் 
ெசயற்படும் நிைல இது.  

இைறவனது இச்சா சத்தி என்றும் ஒரு நிைலயிேல நிற்க, ஏைனய ஞான 
சத்தியும் கிrயா சத்தியும் தனித்தனியாயும்,  தம்முள் ஒத்தும்,  ஒன்றின் 
ஒன்று மிகுந்தும் குைறந்தும் ெசயற்படுதலால் சிவம்,  சத்தி,  சதாசிவம், 

ஈசுரம்,  சுத்தவித்ைத என்னும் இவ்ைவந்து தத்துவங்களும் சுத்த 
மாையயின் விrவுகளாய்த் ேதான்றலாயின எனச் சுருக்கமாகக் கூறலாம். 

சுத்த மாைய 

(1. சிவம்(நாதம்)  

2. சத்தி (விந்து)  

3. சிதாசிவம் (சாதாக்கியம்)  

4. ஈசுரம்  

5. சுத்த வித்ைத 



உ 

உண்ைம விளக்கம்     102 || 214 

இவற்ைறச் சுத்த மாையயிலிருந்து சிவெபருமாேன ேநேர ேதாற்றி 
ஒடுக்குவதால் இைவ சிவதத்துவங்கள் எனப்படுகின்றன. சுத்த 
மாையயினின்றும் ேதான்றிச் சுத்தமாய் இருத்தல் பற்றி இைவ சுத்த 
தத்துவங்கள் என்றும் ெசால்லப்படும். முன்ேன ெசான்னபடி இைறவனது 
சத்தி,  சுத்த தத்துவங்களாகிய இவற்ைற நிைலக்களமாகப் பற்றி நின்று 
இவற்றின் வழியாகக் கீேழயுள்ள ஏைனத் தத்துவங்கைளச் ெசலுத்தி 
நிற்கும். ெசலுத்தும் கருவியாதல் பற்றி இத்தத்துவத் ெதாகுதி பிேரரக 
காண்டம் என்றும் ெசால்லப்ெபறும் பிேரரகம் ெசலுத்துவது.  
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பாடல் || 20 சுத்த தத்துவங்களின் ெபயர்	
 

வித்தியா தத்துவங்கள் ஏழும் விளம்பிேனாம் 

சுத்தமாம் தத்துவங்கள் ெசால்லக்ேகள் - நித்தமாம் 

சுத்தவித்ைத ஈசுரம்பின் ெசால்லும் சதாசிவம் நல் 

சத்திசிவம் காண் அைவகள் தாம் 

பதவுைர 

வித்தியா தத்துவங்கள் அசுத்த மாையயின் காrயமாகிய வித்தியா 
தத்துவங்கள் 

ஏழும்    ஏழிைனயும் 

விளம்பிேனாம்   இதுவைரயில் விளக்கிேனாம். 

சுத்தமாம் தத்துவங்கள் இனி, சுத்த மாையயிலிருந்து ேதான்றும் சுத்த 
தத்துவங்களின் இயல்ைப 

ெசால்லக்ேகள்   கூறுகிேறாம். ேகட்பாயாக. 

அைவகள்    அத் தத்துவங்கள் 

சுத்த வித்ைத   சுத்த வித்ைதயும் 

ஈசுரம்    ஈசுரமும் 

பின் ெசால்லும்   அவற்றின் ேமலாகச் ெசால்லப்படும் 

சதாசிவம்    சதாசிவமும் 

நல்சத்தி    நல்ல சத்தியும் 

சிவம்    சிவமும் என 

காண்   அறிவாயாக. 
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ெபாழிப்புைர 

அசுத்த மாையயிலிருந்து ேதான்றும் வித்தியா தத்துவங்கள் ஏழிைனயும் 
விளக்கிச் ெசான்ேனாம். இனி,  சுத்த மாையயிலிருந்து ேதான்றும் 
தத்துவங்களின் இயல்ைப உனக்குக் கூறுகிேறாம். அைவ சுத்த 
தத்துவங்கள் எனப்படும். அைவ சுத்தவித்ைத, ஈசுரம், சதாசிவம், சத்தி, சிவம் 
என்னும் ெபயைர உைடயன. அைவ நித்தமாக உள்ளன. 

பாடல் || 21 சுத்த தத்துவங்களின் நிைல	

 

சுத்தவித்ைத ஞானம்மிகும் ெதான்ைமயாம் ஈசுரம் தான் 

அத்தன் ெதாழில் அதிகம் ஆக்கியிடும்  - ஒத்தவிைவ 

சாதாக்கியம் என்றும் சத்தி சிவம் கிrைய 

ஆதார ஞானஉரு ஆம் 

பதவுைர 

சுத்த வித்ைத  சுத்த வித்ைத என்ற தத்துவம் 

ஞானம் மிகும்  இைறவனது ஞானசத்தி மிகுந்து,  கிrயா சத்தி 
குைறந்து நின்று ெதாழிற்படும் நிைலக்கு நிைலக்களமாய் இருப்பது. 

ெதான்ைமயாம்  பழைமயாகிய 

ஈசுரம்   ஈசுரதத்துவம் 

அத்தன் ெதாழில் இைறவனது கிrயா சத்தி 

அதிகம் ஆக்கியிடும் ேமம்பட்டு நிற்க,  ஞானசத்தி அடங்கி நிகழும் 
நிைலக்கு நிைலக்களமாய் இருப்பது. 

ஓத்தவிைவ  ஞானசத்தியும் கிrயாசத்தியும் ஆகிய இைவ ஒத்து 
இைணந்து நிகழும் நிைலக்கு நிைலக்களமாய் உள்ளது. 

சாதாக்கியம்  சதாசிவ தத்துவமாகும். 

என்றும்   எப்ேபாதும் 
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சத்தி   சத்தி தத்துவம் 

கிrைய ஆதார உரு  இைறவனது சத்தி கிrைய மட்டுமாய் நின்று 
ெதாழிற்படும் நிைலக்கு நிைலக்களமாய் உள்ளது. 

சிவம்    சிவ தத்துவம் 

ஞான ஆதார உருவாம் இைறவனது சத்தி ஞானேமயாய் நின்று 
ெதாழிற்படும் நிைலக்கு நிைலக்களமாய் இருப்பது. 

ெபாழிப்புைர 

சிவசத்தி மூத்திறப்பட்டு விளங்கும். அைவ இச்சா சத்தி, ஞானசத்தி, கிrயா 
சத்தி என்பன. இச்ைச என்றும் ஒேர நிைலயில் இருப்பது. ஏைனய 
ஞானமும் கிrையயும் ஆகியவற்றின் ெதாழிற்பாட்டில்தான் ேவறுபாடு 
உள்ளது. ஞான சத்தி மிகுந்து, கிrயா சத்தி குைறந்து நின்று ெதாழிற்படும் 
நிைல உண்டு. அவ்வாறு சிவசத்தி நிற்கும் நிைலக்கு நிைலக்களமாய் 
இருப்பது சுத்தவித்ைத. 

கிrயா சத்தி மிகுந்து, ஞான சத்தி குைறந்து நின்று ெதாழிற்படும் நிைல 
உண்டு. அவ்வாறு சிவசத்தி நிற்கும் நிைலக்கு நிைலக்களமாய் இருப்பது 
ஈசுரம்.  

ஞான சத்தியும் கிrயா சத்தியும் சமமாய் நின்று ெதாழிற்படும் நிைல 
உண்டு. அவ்வாறு சிவசத்தி நிற்கும் நிைலக்கு நிைலக்களமாய் உள்ளது 
சதாசிவம்.  

இனி,  சிவசத்தி கிrைய மட்டுமாய் நின்று ெதாழிற்படும் நிைல உண்டு. 
அவ்வாறு கிrையயாய் நிற்கும் நிைலக்கு நிைலக்களமானது சத்தி 
தத்துவம்.  

சிவசத்தி ஞானம் மட்டுமாய் நின்று ெதாழிற்படும் நிைல உண்டு. அவ்வாறு 
ஞானேமயாய் நிற்கும் நிைலக்கு நிைலக்களமானது சிவதத்துவம்.  

இவ்வாறு சிவசத்திக்கு இடமாய் உள்ளைவ இச் சுத்ததத்துவங்கள் ஆகும். 
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பாடல் || 22பாசமாகிய ஆணவமும் விைனயும்	
 

அறாறு தத்துவமும் ெசான்ேனாம் அைடவாக 

மாறா மலம்இரண்டும் வாெசால்லக் கூறில் 

அறியாைம ஆணவம் நீயானசுக துக்கம் 

குறியா விைனஎன்று ெகாள். 

பதவுைர 

ஆறாறு தத்துவமும் முப்பத்தாறு தத்துவங்களின் இயல்ைபயும் 

அைடவாக  முைறயாக 

ெசான்ேனாம்  விளக்கிக் கூறிேனாம். 

(ஆணவம்,  கன்மம்,  மாைய என்ற பாசம் மூன்றனுள் இதுவைர மாைய 
பற்றிக் கூறிமுடித்ேதாம். இனி, எஞ்சியுள்ள) 

மாறா   உயிைர விட்டு நீங்காமல் ெதாடர்ந்து வரும் 

மலம் இரண்டும் ஏைனய இரண்டு மலங்களின் இயல்ைபயும் 

ெசால்ல, வா  யாம் கூறுேவாம்; நீ ேகட்க வருவாயாக. 

கூறில்   அவற்ைற எடுத்துச் ெசால்லுமிடத்து 

அறியாைம  அறியாைமையத் தருவது 

ஆணவம்   ஆணவ மலமாகும். 

நீயான   உன்னில் ேவறாகப் பிrத்தறிய முடியாமல்,  உன் 
இயல்பாகேவ நீ கண்டுவருகின்ற 

சுக துக்கம்  இன்பத் துன்பங்கைளப் பயந்து நிற்பது 

குறியா விைன  எதிர்பாராத வைகயில் வந்து ெபாருந்துகின்ற கன்ம 
மலமாகும் 

என்று ெகாள்  என்று அறிவாயாக. 
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ெபாழிப்புைர 

இதுவைர முப்பத்தாறு தத்துவங்கைளயும் முைறயாகக் கூறி முடித்ேதாம். 
இனி, உயிைர விட்டு நீங்காதிருக்கும் ஆணவம், விைன என்னும் இரண்டு 
மலங்களின் இயல்பிைன உனக்கு உைரப்ேபாம். உனது அறிைவ மைறத்து 
அறியாைமையத் தருவது ஆணவம்; உனக்கு இன்ப துன்ப நுகர்ச்சிகைளத் 
தருவது நல்விைன தீவிைன என இரு வைகப்படும் விைனயாகும் என்று 
அறிவாயாக. 

விளக்கம் 

ஆணவம் 

உயிர்களாகிய நாம் அறிவுப் ெபாருள். அறிவுப் ெபாருளாகிய நம்மிடத்தில் 
அறியாைமயும் இருக்கிறது. எவ்வாெறனில் ஒன்றன்பின் ஒன்றாகத் 
ெதாடர்ந்து வருகின்ற பிறப்பு இறப்புக்களில் அகப்பட்டுத் துன்புற்று 
வருகிேறாம். ஆயினும்,  எல்லாப் பிறப்பும் பிறந்து இைளத்ேதாம் 
என்பைதேயா பிறவி நமக்குத் துன்பம் தருவது என்பைதேயா 
உணராதிருக்கின்ேறாம். நாம் ெசய்த விைன காரணமாகேவ பிறவியும் 
துன்பங்களும் வருகின்றன என்பைதயும் நாம் உணர்வதில்ைல. 
இப்பிறவியிலிருந்து நம்ைம எடுத்துக் காத்துப் ேபrன்பத்துள் ைவக்கவல்ல 
இைறவனது திருவருைளயும் நாம் அறியாமல் அதைனப் பற்றிச் சிறிம் 
கவைல ெகாள்ளாமல் வாழ்கின்ேறாம்.  

அறிவுப் ெபாருளாக இருந்தும் நாம் பிறவித்துயர்,  விைன,  திருவருள் 
முதலியவற்ைற அறியாதிருக்கிேறாம். இவற்ைற அறியாமல் இருப்பதற்கு 
என்ன காரணம்? 

அகவிருள் 

காணும் தன்ைமயுைடய கண் ெபாருள்கைளக் காணெவாட்டாதபடி இருள் 
என்ற ெபாருள் அக்கண்ைண மூடி மைறக்கின்றது. கண் ெபாருள்கைள 
அறியாத தன்ைம இருளால் உண்டாவது. கண்ைண மைறக்கின்ற புற 
இருள்ேபால உயிேராடு ெபாருந்தி அதைன மைறத்திருக்கின்ற அகவிருள் 
ஒன்று உள்ளது. அதுேவ ஆணவமலம் எனப்படுவது. முன்ேன கூறியபடி 
பிறவித்துயர். விைன, திருவருள் முதலிய அறியத்தக்க பல ெபாருள்களுள் 
ஒன்ைறயும் அறியெவாட்டாதபடி ெசய்வது ஆணவ இருேளயாகும். 
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அறியாைமேய அறிவாகத் ேதான்றுதல் 

புறவிருள் வந்து கண்ைண மைறக்கும் ேபாது கண் ெசயற்படாது ேபாகிறது. 
உயிர் கண்ணுக்கு ேவறாக இருப்பதனால் அக் கண் ெசயற்படாைமையக் 
ெகாண்டு அதைன மைறக்கக் கூடிய இருளாகிய ெபாருள் வந்துற்றது 
என்று உயிர் கருதி உணர்கிறது. இனி அகஇருளாகிய ஆணவேமா 
உயிைரேய மைறத்து நிற்கிறது. அவ்வாறு மைறத்து நின்று 
அறியாைமைய உண்டாக்குகிறது. உயிர் அவ்வறியாைமையேய 
அறிெவன்று நம்பி விடுகிறது. அதனாேலேய தன்ைன ஒன்று 
மைறத்திருக்கிறது என்பைத எவ்வைகயினாலும் உணர 
முடியாமற்ேபாகிறது. 

உலகில் இருள் வந்துற்றேபாது அதைன உணர்ந்து அதைன நீக்கிக் ெகாள்ள 
வழி ேதடுகிேறாம். ஆணவ இருளினால் அறிவு மைறக்கப்படும் ேபாது அம் 
மைறப்பிைன நாம் உணர்வதில்ைல. அதனால் ஏற்படும் அறியாைமையேய 
அறிவு என்று நம்பி விடுகிேறாம். அதனாேலேய அறியாைமையப் ேபாக்கிக் 
ெகாள்ள வழி ேதடாமல் இருக்கிேறாம்.  

ஓர் எடுத்துக்காட்டுக் கூறினால் இது விளங்கும். ஒரு குடும்பத்தைலவர் 
தமது மைனவி,  மக்கள்,  உடன் பிறந்தார் ெபாருட்டு வாழ்நாெளல்லாம் 
பாடுபட்டுப் ெபாருள் ஈட்டினார். கைடசி காலத்தில் அவர்கள் தனக்குத் 
துைணயாக இருப்பர் என்று உறுதியாக நம்பினார். ஆனால் நடந்தது 
என்ன? அவர் ஓய்வு ெபற்ற பின்னர், அவருக்கு வருவாய் இல்ைல என்று 
ஆன பின்னர், குடும்பத்தார் அவrடம் நடந்து ெகாண்ட முைறயில் அவர் 
ேவறுபாட்ைடக் கண்டார். தனக்கு உrய மதிப்பிைன அளிக்காமல் 
புறக்கணிக்கும் ேபாக்கிைனக் கண்டார். அவர்கள் கைடசி வைர தமக்குத் 
துைணயாய் இருப்பர் என்று நம்பியது எவ்வளவு அறியாைம என்று 
எண்ணி வருந்தினார். இத்துைணக் காலமும் அவர் அறியாைமயில் 
இருந்தார்.  

ஆயினும் நாம் அறியாைமயில் இருக்கிேறாம் என்பைத அவர் 
உணரவில்ைல அதற்குக் காரணம்,  அந்த அறியாைமேய அவருக்கு 
அறிவாகத் ேதான்றியதுதான். 
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ஆணவம் ெசய்யும் முழுமைறப்பு 

இனி அறியாைமயிேல இரு நிைலகள் உள்ளன. ஒன்று ேபரறியாைம; 

மற்ெறான்று,  ஓரளவில் அறியாைம ேபரறியாைமயாவது உயிர் 
யாெதான்ைறயும் அறியமாட்டாமல் முழுஅறியாைமயில் மூழ்கியிருத்தல். 
அந்நிைலயில் உயிர், தான் ஒரு ெபாருள் உண்டு எனத் தன் இருப்ைபயும் 
கூட அறியாது நிற்கும். நாம் உறங்குங் காலத்தில் இப்படிப்பட்ட 
ேபரறியாைமேய நமக்கு உண்டாகிறது அப்ெபாழுது ஐம்ெபாறி முதலிய 
கருவிகள் ெசயற்படாது ேபாதலினால் அறிவு விளங்காமற் ேபாகிறது. 
உயிர் அந்நிைலயில் ஆணவமலத்தின் வயப்பட்டு விடுகிறது. இருள் 
வயப்பட்ட கண் ஒன்ைறயும் அறிய மாட்டால் திைகந்து நிற்பதுேபால 
உயிரும் உறக்கத்தில் ஆணவ மலத்தால் மைறக்கப்பட்டு முழு அறியாைம 
உைடயதாய் நிற்கிறது. இப்படிப்பட்ட ேபரறியாைம நிைல,  ேகவல நிைல 
எனப்படும். நாள்ேதாறும் நாம் இக் ேகவல நிைலைய 
அைடந்துவருகிேறாம். 

ஆணவத்தால் உண்டாகும் மயக்கவுணர்வு 

இனி ஓரளவில் உள்ள அறியாைம என்றால் என்ன? என்பைதக் கூறுேவாம். 
எங்கும் ெசறிந்த இருளிடத்தில் ஒரு விளக்ைக ஏற்றினால் 
அவ்விளக்ெகாளியில் இருள் சிறிது விலகுகிறது. ஆனால் அது முற்றிலும் 
நீங்கி விடவில்ைல. நீங்காதிருக்கிற அந்த இருள் விளக்ெகாளியின் 
காரணமாக முன்பு ேபாலப் ெபாருள்கைள முற்றிலும் மைறக்க 
முடியவில்ைல. ஆனால் அது ேவறு ஒரு காrயத்ைதச் ெசய்கிறது. 
விளக்ெகாளியானது ெபாருள்கைளப் புலப்படுத்துகிற ேபாது இருளானது 
அந்த ஒளிேயாடு கலந்து ெபாருள்கைள மங்கலாகப் புலப்படும்படி 
ெசய்கிறது. தைரயில் கிடக்கும் கயிற்ைறப் பாம்பு என்று தவறாகக் 
கருதும்படி ெசய்கிறது. இவ்வாறு இருள் ஒளிேயாடு ேசர்ந்து ெபாருளின் 
இயல்ைப ேவறுபடுத்திக் காட்டுகிறது. 

இந்தப் புறவிருளின் ெசய்ைக ேபால அக இருளாகிய ஆணவத்தின் 
ெசயலும் அைமகிறது. ஆணவம் இருள் என்றால் அதைன நீக்கும் 
விளக்குப் ேபான்றது மாைய. நமக்கு வாய்த்துள்ள ஐம்ெபாறிகளும், மனம் 
புத்தி ேபான்றைவயும் மாையயினின்றும் ேதான்றிய கருவிகேள என்பது 
நாம் அறிந்தது. இக்கருவிகளின் ெசயற்பாட்டினால் அஃதாவது, 
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மாயாமலத்தின் ேசர்க்ைகயால் ஆணவ மலத்தின் சத்தி சிறிது 
விலகுகிறது. அறிவு விளங்குகிறது. மாையயின் காரணமாக ஆணவ இருள் 
முன்பு ேபால அறிைவ முற்றிலும் மைறக்க முடியவில்ைல. ஆனால் அது 
இப்ெபாழுது ேவறு ஒரு காrயத்ைதச் ெசய்கிறது. மாயா கருவிகளால் 
விளங்கும் அறிைவ விபrத அறிவாக மாற்றி விடுகிறது. அஃதாவது 
அற்பமான ெபாருைள உயர்வானது என்றும்,  நிைலயில்லாத ெபாருைள 
நிைலத்தது என்றும் இவ்வாறு மாறி உணரும்படியாகச் ெசய்து விடுகிறது. 
இவ்வாறு ஆணவ இருள் மாையேயாடு கூடிய நிைலயில் உயிருக்கு 
மயக்க உணர்ைவ உண்டாக்குகிறது. நாெமல்லாம் நமக்கு ேவறாகிய 
உடம்ைபேய நாம் என்று எண்ணிக் ெகாண்டிருக்கிேறாம். இது மயக்க 
உணர்வு தாேன. நமக்ெகன்று என்ன உைடைம இருக்கிறது? நாம் பிறக்கும் 
ேபாது எைதயும் உடன் ெகாண்டு வரவில்ைல. இறக்கும் ேபாது எைதயும் 
உடன் ெகாண்டு ேபாவதும் இல்ைல. அப்படியிருக்க எனது எனது என்று 
எண்ணி உைடைமகைளச் ேசர்த்துக் ெகாண்டிருக்கிேறாேம. இது 
மயக்கவுணர்வு தாேன. இம்மயக்கவுணர்ேவ ஓரளவில் அறியாைம என்று 
முன்ேன குறிப்பிடப்பட்டது. 

ஆணவத்தின் தன்னியல்பும் ெபாதுவியல்பும் 

இதுவைர கூறியவற்றால் ஆணவ மலத்தின் இயல்பு இரண்டு என்பது 
புலனாகும். ஒன்று மாையேயாடு ேசராத தனி நிைலயில் ஆணவமலம் 
உயிருக்குப் ேபரறியாைமையத் தருதல். மற்ெறான்று, மாையேயாடு கூடிய 
நிைலயில் உயிருக்கு ஓரளவில் அறியாைமையத் தருதல்.  

ஆணவம் தனித்துச் ெசயற்படும் நிைல ேகவலநிைல என்று 
குறிப்பிட்ேடாம். மாையேயாடு கூடிச் ெசயற்படும் நிைல சகல நிைல 
எனப்படும்.  

ஆணவம் தனி நிைலயில் ேபரறியாைமையச் ெசய்தல் அதற்குத் 
தன்னியல்பு ஆகும். அது மாையயின் ேசர்க்ைகையப் ெபற்றவிடத்து 
மயக்கவுணர்ைவச் ெசய்தல் அதற்குப் ெபாதுவியல்பு ஆகும்.  

எனேவ தனி நிைலயிலும்,  மாையேயாடு கூடிய ெபாது நிைலயிலும் 
ஆன்மாவுக்கு அறியாைமையத் தருதேல ஆணவத்தின் இயல்பாகும். 
இதுபற்றிேய அறியாைம ஆணவம் என்று குறிப்பிட்டார் ஆசிrயர். 
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இத்ெதாடrன் நடுேவ தருவது என்ற ஒரு ெசால்ைல வருவித்து 
அறியாைமையத் தருவது ஆணவம் எனக்ெகாள்ள ேவண்டும். 

விைன 

ஆணவத்தின் காரணமாக உண்டாவது கன்மம் எனப்படும் விைனயாகும். 
ஆணவத்தினால் விைன எப்படித் ேதான்றுகிறது என்பைதக் காண்ேபாம். 
உயிர் இைறவைனப் ேபால அறிவுப் ெபாருேளயாகும். ஆயினும் 
சுதந்திரமான அறிவுைடயதல்ல. அறிவதற்குத் துைண ஒன்ேற ேவண்டாது 
தாேன அறிவேத சுதந்திர அறிவாகும். அத்தைகய சுதந்திர அறிவு 
உயிருக்கு ஏது?  பிறந்தது முதற்ெகாண்டு ெபற்ேறார்,  ஆசிrயர்,  நூல்கள் 
முதலிய துைணையக் ெகாண்டு தாேன அறிவு விளங்குகிறது. ேமலும் 
கண்டும் ேகட்டும் உண்டும் உயிர்த்தும் உற்றும் அறிவதற்கு ஐம்ெபாறிகள் 
அல்லவா துைண ெசய்கின்றன? இவ்வாறு ெபாறிகளின் துைணயில்லாமல் 
யாெதான்ைறயும் அறிய மாட்டாத உயிர்க்குச் சுதந்திர அறிெவன்பது ஏது?  

உயிருக்குச் சுதந்திர அறிவு இல்லாைம ேபாலேவ சுதந்திரமான ெசயலும் 
இல்ைல. சுதந்திரமான ெசயலாவது எத்தைடயுமின்றி நிைனத்தைத 
நிைனத்தவாேற ெசய்து முடித்தலாகும். இத்தைகய ெசயல் உrைம 
உயிருக்கு இருக்கிறதா? 

ஒன்ைற நிைனக்கில் அது ஒழிந்திட்டு ஒன்றாகும் 

அன்றி அதுவrனும் வந்ெதய்தும் ஒன்ைற 

நிைனயாத முன் வந்து நிற்கினும் நிற்கும் 

எைனயாளும் ஈசன் ெசயல் 

எனவரும் அனுபவ வாக்கு உயிருக்குச் சுதந்திரமான ெசயல் இல்ைல 
என்பைத உணர்த்தி நிற்கிறது. 

பற்றுடன் ெசய்யும் முயற்சிேய விைனயாதல் 

இைறவைனயின்றி ஆன்மா எதைனயும் தாேன அறியவும்மாட்டாது; 

எதைனயும் தாேன ெசய்யவும் மாட்டாது. ஆயினும் ஆணவ மலம் 
உண்டாக்குகிற மயக்க உணர்வால் ஆன்மா எச்ெசயலுக்கும் தன்ைனேய 
விைனமுதலாகக் கருதி நான் நான் என்று முைனத்து எழும். அவ்வாறு 
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எழுந்த ஆன்மா ஆணவ சத்தியின் தூண்டுதலால் உலகப் ெபாருள்கைள 
ேநாக்கி அவற்றின் ேமல் இச்ைச ெகாள்ளும். அவ் இச்ைசயினால் தனது 
அல்லாத அப்ெபாருள்கைள எனது எனது என்று ெசன்று பற்றும். எனது 
என்பது புறப்பற்றும்,  யான் என்பது அகப்பற்றும் ஆகும். இவ்விரு 
பற்றுக்களின் வழிேய ெசய்யும் முயற்சிேய விைன அல்லது கன்மம் 
எனப்படும். 

ஆணவ மலத்தின் வழிப்பட்டது விைன 

ஆணவ மலேம உயிருக்கு யான் என்னும் உணர்ைவ உண்டாக்கி 
ெசய்ேவானாம் தன்ைமையத் தருகிறது;  எனது என்னும் உணர்ைவ 
உண்டாக்கி நுகர்ேவானாம் தன்ைமையத் தருகிறது. ெசய்ேவானாம் 
தன்ைமயும்,  நுகர்ேவானாம் தன்ைமயுேம விைன உண்டாவதற்கு 
ஏதுவாகின்றன. சுருங்கக் கூறினால், ஆணவ மலத்தின் வழியாகேவ விைன 
வந்து உயிைரப் பற்றுவதாகிறது. 

விைனயின் மூவைக நிைலகள் 

ஆன்மா தனது ெசய்ேவானாம் தன்ைமயினால் ஒரு ெசயைலச் 
ெசய்யுங்கால் நிகழ்வது தூல கன்மம். புலப்படுகிற விைன என்பது 
அதற்குப் ெபாருள். அச்ெசயல் முடிந்த பின் அது தூல நிைல நீங்கிச் 
சூக்கும நிைலைய அைடந்து நிற்கும். அதைனப் புலப்படாத விைன 
எனலாம்.  

புலப்படும் விைன நல்விைன, தீவிைன என இரண்டு வைகயாய் அைமயும் 
பின் அைவகேள புலப்படாத விைனயாய் நிற்குங்கால் புண்ணியம்,  பாவம் 
எனப் ெபயர் ெபறும். புலப்படாத விைனகேள தத்தமக்குrய காலம் 
வந்தேபாது இன்பமும் துன்பமும் ஆகிய தம் தம் பயன்கைளத் தம்ைமச் 
ெசய்த ஆன்மாக்களுக்குக் ெகாடுக்கும்.  

புலப்படும் நிைலயில் நிகழும் விைன ஆகாமியம் எனப்படும். ஆகாமியம் 
என்பதற்கு விரும்பிச் ெசய்யப்படுவது என்பது ெபாருள். அச்ெசயல் 
முடிந்தபின்,  புலப்படா நிைலைய அைடந்து சூக்குமமாய் நிைலத்து 
நிற்குங்கால் சஞ்சிதம் எனப்படும். சஞ்சிதம் என்பதற்கு நன்கு ெபறப்பட்டது 
என்பது ெபாருள். புலப்படாத நிைலயினின்று பயனாய் வந்து இன்ப 
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துன்பங்கைளக் ெகாடுக்கும் ேபாது பிராரத்தம் எனப்படும். பிராரத்தம் 
என்பதற்கு ேநர்படுவது என்பது ெபாருள். 

இன்ப துன்பங்களுக்குக் காரணம் 

இதனால்,  ஒருவர் நல்விைன ெசய்தால் அது புலப்படாத நிைலயில் 
புண்ணியமாய் நிைலத்து நின்று பின் காலம் வந்தேபாது இன்பமாகிய 
பயைனத் தன்ைனச் ெசய்தவருக்குக் ெகாடுக்கும் என்பதும்,  ஒருவர் 
தீவிைன ெசய்தால் அது பாவமாய் நிைலத்து நின்று பின் காலம் வந்த 
ேபாது துன்பமாகிய பயைனத் தன்ைனச் ெசய்தவருக்குக் ெகாடுக்கும் 
என்பதும் புலனாகும். எனேவ இன்ப துன்பங்களுக்குக் காரணம் விைன 
என்பது விளங்கும். 

நீயான சுகதுக்கம் 

இன்ப துன்பங்கள் நமது இயற்ைகயல்ல. இயற்ைகெயன்றால் என்றும் ஒரு 
தன்ைமயாய் இருக்கேவண்டும் மாறுதல் அைடவது இயற்ைகயாகாது. 
நமக்கு வருகின்ற இன்ப துன்பங்கள் இயற்ைக எனின் அைவ நம்ைம 
விட்டு எப்ெபாழுதும் நீங்காதிருத்தல் ேவண்டும். ஆயின் அைவ சிறிது 
காலம் இருந்து பின் நீங்கக் காண்கிேறாம். ஆைகயால் அைவ நம்ேமாடு 
என்றும் இருக்கும் இயற்ைகயல்ல. விைன என்னும் காரணத்தினால் வந்து 
ெபாருந்துகிற ெசயற்ைகேயயாகும். அக்காரணம் உள்ள வைரயில் 
அைவயும் இருந்து, அது நீங்கியவுடன் அைவயும் நீங்கி விடும்.  

நாம் இவ்வுண்ைமைய உணர்வதில்ைல. இன்ப துன்பங்கைள நமக்கு 
ேவறானைவ எனப் பிrத்து உணராது, அவற்ைற நம் இயல்பாகேவ கண்டு 
வருகிேறாம். யான் இன்பமாய் இருக்கிேறன்,  துன்பமாய் இருக்கிேறன் 
என்று நம் இயல்புகளாகச் ெசால்லி வருகிேறாம். இது பற்றிேய நீயான 
சுகதுக்கம் என்றார் ஆசிrயர்.  

இங்ேகயும் தருவது என்ற ஒரு ெசால்ைல வருவித்து, சகதுக்கம் தருவது 
குறியாவிைன என்று ெகாள்ளேவண்டும். 

குறியாவிைன 

சுக துக்கத்திற்குக் காரணம் இன்னது என்பைத ேமேல அறிந்ேதாம். 
சுகமும்துக்கமும் வருவதும் ேபாவதும் நம் ைகயில் இல்ைல. அைவ 
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எவ்வழியாக வரும்?  எத்தைன காலம் நிற்கும்?என்று யாரால் ெசால்ல 
முடியும்?  உலக வாழ்க்ைகையப் ேபால் அறியமுடியாத விந்ைத 
ேவெறான்றுமில்ைல.  

நீலவானம் ேமகேமயில்லாமல் களங்கமற்று விளங்கி வருகிறது. 
திடீெரன்று கருேமகங்கள் எங்கிருந்ேதா திரண்டு வந்து,  இடி இடித்து 
மின்னல் மின்னிப் ெபருமைழ ெகாட்டுகிறது.  

சில சமயம் காற்று என்பேத இல்லாமற் ேபாய் விடுகிறது. மரங்களின் 
இைலகளும் அைசயாமல் இருக்கின்றன. திடீெரன்று எங்கிருந்ேதா ஒரு 
சூைறக்காற்று வந்து சுழன்று அடிக்கிறது. அதன் ேவகத்தில் ெபrய ெபrய 
மரங்கெளல்லாம் ேவருடன் ெபயர்ந்து விழுகின்றன. சற்று முன்னால் 
கண்ணுக்குக் குளிர்ச்சியாகக் காட்சியளித்த பசுஞ்ேசாைல இப்ெபாழுது 
நிைலகுைலந்து தைரமட்டமாகி விடுகிறது. 

வாழ்க்ைகயும் இதுேபாலத்தான். சுகம் எப்படி வருகிறது?  துக்கம் எப்படி 
வருகிறது?  என்பைத நாம் அறிய முடியவில்ைல. காலம் வருமளவும் 
நுண்ணியதாய் அடங்கியிருந்து,  காலம் வந்தவிடத்து உருப்பட்டு வந்து 
ெபாருந்தி இன்ப துன்பங்கைளப் பயப்பதாகிய விைனயின் இயல்பு 
அறிதற்கு அrது. அதைனக் குறியாவிைன என அைடெமாழி ெகாடுத்துக் 
கூறினார் உண்ைம விளக்க ஆசிrயர். குறியாவிைன என்பதன் ெபாருைள 
நன்கு விளங்கிக் ெகாள்ளச் சங்க இலக்கியமாகிய அகநானூற்றில் வரும் 
ஒருெதாடர் துைண ெசய்வதாகும். அத்ெதாடைரயும்,  அத்ெதாடர் 
பயன்படுத்தப்பட்ட சூழைலயும் முதலில் அறிந்து ெகாள்ேவாம். 

ஒரு வளமான மைலச்சாரல். எங்ேக பார்த்தாலும் அடர்த்தியான காடு. 
அங்ேக எத்தைன வைகயான மரங்கள்! ெசழிப்பாக வளர்ந்துள்ள வாைழ 
மரங்களில் ெபrய ெபrய குைலகள். அவற்ைற ெவட்டுவார் இல்ைல. 
அவ்வாைழக் குைலகள் முற்றி முதிர்ந்து தாமாகப் பழுத்து நிற்கின்றன. 
கீேழ பாைறயான தைரயில் குழிவான இடத்தில் சிறிய சுைன இருக்கிறது. 
தாேம பழுத்து உதிர்ந்த வாைழக் கனிகள் அச்சுைன நீrல் கலக்கின்றன.  

அருகிேல பலா மரங்கள் உள்ளன. அவற்றில் ெகாத்துக் ெகாத்தாகப் பலாப் 
பழங்கள் காட்சியளிக்கின்றன. அைவ நன்றாகக் கனிந்து ெவடித்து, 
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அவற்றின் சுைளகள் உதிர்ந்து கீேழ பாைறயிலுள்ள சுைன நீrல் 
கலக்கின்றன.  

இவ்வாறு வாைழக் கனிகளும் பலாப்பழச் சுைளகளும் விழுந்து கலந்து 
பல நாள் ஊறி ஊறி அந்தச் சுைனநீர் ேதன்ேபால ஆகிவிட்டது.  

இனிைமயான அந்த மைலச் சாரலில் மனிதர்களின் நடமாட்டம் இல்ைல. 
ஆனால் வளமான மரங்கள் நிைறந்த இடத்திேல வானரங்கள் மிகுதியாக 
இருப்பது இயற்ைக தாேன. மரேமறும் குரங்குகளுக்கு மரங்கள்தான் 
வாழும் அரண்மைன;  பசி தீர்க்கும் உணவுச்சாைல;  தாவி விைளயாடும் 
ஊசல்; துயிலும் ெதாட்டில்!  

இேதா ஓர் ஆண்குரங்கு. அதற்குப் ெபாறுக்கமுடியாத தாகம் ேபாலும். அது 
பாைறயிேல ேதங்கியிருந்த சுைன நீைர ஓடிச் ெசன்று குடித்தது. அது 
ெவறும் நீரா? புளித்த ேதன் (கள்) அல்லவா? அதன் தன்ைமயறியாமல் நீர் 
என்ேற கருதிப் பருகி விட்டது. 

சுைனயின் பக்கத்தில் ஒரு சந்தன மரம் ஓங்கி நிற்கிறது. கள் ஆகிய 
நீைரப் பருகிய குரங்குக்கு ஒேர மயக்கம். சந்தன மரத்தில் அது ஏற 
முயல்கிறது. சிறிது தூரம் ஏறுவதற்குள் மயக்கம் கண்ைணச் சுழற்றுகிறது. 
ேமேல ெசல்ல முடியாமல் கீேழ விழுகிறது. விழுந்த இடேமா பல 
வைகயான மலர்கள் உதிர்ந்து ெமத்ெதன்று இருக்கிறது. ெமன்ைமயான 
அந்த மலர்ப்படுக்ைகயிேல விழுந்ததும் குடி மயக்கத்தால் தன்ைன மறந்து 
இன்ப உறக்கத்தில் ஆழ்ந்து விடுகிறது. இந்த இன்ப உறக்கம் முயற்சியும் 
நிைனப்பும் இன்றி,  எதிர்பாராதவைகயில் அதற்குக் கிைடத்ததாகும். 
அதனால்,  குறியாஇன்பம் என அதைனக் குறிப்பிட்டார் புலவர் 
(அகநானூறு,2) குறியா எதிர்பார்க்காத, நிைனக்காத.  

இச்சங்க இலக்கியத் ெதாடைரெயாத்து அைமந்துள்ளது குறியா விைன 
என்ற உண்ைம விளக்கத்ெதாடர், எதிர்பாராத வைகயில், நாம் நிைனக்காத 
முைறயில்,  வந்து ெபாருந்தி இன்ப துன்பங்கைளத் தருதலின் குறியா 
விைன எனப்பட்டது என்று ெகாள்ளலாம். 
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பாடல் || 23 நான் யார்?	
 

ஆறாறு தத்துவமும் ஆணவமும் வல்விைனயும் 

மாறா அருளால் வகுத்துைரத்தீர் ேவறுஆகா 

என்ைன எனக்கு அறியக் காட்டீர் இைவகண்ேடன் 

உன்னrய ேதசிகேர உற்று. 

பதவுைர 

உன்னrய   எண்ணுதற்கு அrய ெபருைமையயுைடய 

ேதசிகேர   ஆசாrய மூர்த்திேய, 

மாறா அருளால்  அடிேயன் மீது ெகாண்ட நீங்காத ேபரருளால் 

ஆறாறு தத்துவமும் முப்பத்தாறு தத்துவங்களின் இயல்புகைளயும் 

ஆணவமும்  ஆணவ மலத்தின் இயல்ைபயும் 

வல்விைனயும்  வலிய கன்ம மலத்தின் இயல்ைபயும் 

வகுத்து உைரத்தரீ் வைகப்படுத்தி விளக்கினரீ். 

உற்று   உமது திருவருள் ேநாக்கம் ெபற்று 

இைவ கண்ேடன் இவற்றின் இயல்ைபெயல்லாம் உள்ளவாறு உணர்ந்து 
ெகாண்ேடன். 

(இதுவைர கூறிவந்த தத்துவங்களின் ெதாழிற்பாடுகள், ஆணவ மலத்தால் 
விைளயும் அறியாைம,  கன்ம மலத்தால் விைளயும் இன்பத்துன்பங்கள் 
ஆகியைவ எனக்கு உrயன அல்ல என்பைத உணராமல், அவற்ைறேய என் 
இயல்புகள் எனத்தவறாகக் கருதி மயங்கிேனன்.) 

ேவறாகா   இவற்றுக்கு ேவறாக அறியமாட்டாது இவற்றில் 
கட்டுண்டு கிடக்கின்ற 

என்ைன   அடிேயனது உண்ைமயியல்ைப 
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எனக்கு அறியக் காட்டீர்  எனக்கு உணர்த்தியருள்வரீாக 

ெபாழிப்புைர 

எண்ணுதற்கு அrய ெபருைமையயுைடய குரு முதல்வேர! என்னிடத்திற் 
ெகாண்ட ேபரருளால் முப்பத்தாறு தத்துவங்களின் இயல்புகைளயும், 

ஆணவம் விைன என்ற இருமலங்களின் இயல்புகைளயும் வகுத்துச் 
ெசான்னரீ்கள். உமது அருள் ேநாக்கம் ெபற்றைமயால் இவற்ைற 
உள்ளவாறு உணர்ந்து ெகாண்ேடன். இதுகாறும் இத்தத்துவங்கேளாடு கூடி 
இைவேய நான் என்று மயங்கியிருந்ேதன். ஆணவம்,  விைன இவற்றின் 
விைளவுகளாகிய அறியாைமையயும் இன்ப துன்பங்கைளயும் என் 
இயல்புகள் என்று தவறாகக் கருதியிருந்ேதன். இம் மயக்கவுணர்வு நீங்கி 
நான் யார்?  என்பைத உணரும்படி என் உண்ைமயான இயல்ைப எனக்கு 
உணர்த்தியருள்க. இவ்வாறு மாணாக்கர் ேவண்டுகிறார். ஆசிrயர் இதற்குப் 
பின் வரும் மூன்று ெசய்யுட்களில் விைடயளிக்கின்றார். 

பாடல் || 24 ஆன்மாவின் இயல்பு	
 

நன்றா உைரக்கக்ேகள் நல்லசித்தின் முன் அசித்து இங்கு 

ஒன்றாது சித்துஅசித்ைத ஓராது நின்று இவற்ைற 

அன்ேற பகுத்து அறிவது ஆன்மாேவ என்று மைற 

குன்றாமல் ஓதும் குறித்து 

பதவுைர 

நன்றா   (நன்மாணாக்கேன, உன் இயல்ைப) ெதளிவாக 

உைரக்கக் ேகள்  யாம் ெசால்லக் ேகட்பாயாக, 

நல்ல சித்தின் முன் தூய அறிவுப் ெபாருளாகிய சிவத்தின் முன் 

அசித்து   அறிவில்லாதவனாகிய உலகப் ெபாருள்கள் 

இங்கு ஒன்றாது  எதிர்ப்பட்டு விளங்கி நில்லா (ஆதலால்) 

சித்து   அச்சிவம் 
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அசித்ைத   தன் முன் விளங்கி நில்லாத அவ்வுலகப் 
ெபாருள்கைள 

ஓராது   சுட்டியறியாது; அவற்றில் ேதாய்ந்து நுகராது. 

அன்ேற   அனாதிேய 

இவற்ைற   அறிவில் ெபாருள்களாகிய இவற்ேறாடு 

நின்று   ேவற்றுைமயின்றிக் கூடிநின்று நுகர்ந்து 

பகுத்தறிவது ஆன்மாேவ (பின்,  ஆசான் அருளால்) அவற்ைறத் தனக்கு 
ேவறு எனப்பகுத்து அறிந்து, அவற்றின் ெதாடர்பிலிருந்து நீங்கும் அறிவுப் 
ெபாருளாயிருப்பது ஆன்மாேவயாகும். 

மைற   இவ்வாறு ேவத ஆகமங்கள் 

குன்றாமல்  ஐயத்திற்கு இடமில்லாமல் 

குறித்து ஓதும்  விளக்கிக் கூறும். 

ெபாழிப்புைர 

ஆன்மாவின் இயல்ைப உணர்த்துகின்ேறாம் நன்றாகக் ேகள். என்றும் 
மாறாத தூய அறிவாய் இருப்பது சிவம். அதன்முன் அறிவில்லாத உலகப் 
ெபாருள்கள் எதிர்ப்பட்டு நில்லா. ஆதலால் தூய அறிவாகிய சிவம் 
அப்ெபாருள்கைளச் சுட்டியறிவதுமில்ைல; அனுபவிப்பதுமில்ைல.  

இனி,  அறிவில்லாத உலகப் ெபாருள்கைளச் சுட்டியறிந்து அவற்றில் 
அழுந்தி,  அைவ ேவறு தான் ேவறு என்பைத அறியாமல் அவற்ேறாடு 
ஒற்றுைமப்பட்டு நின்று,  பின் நல்லாசிrயrன் உபேதசத்தால் அவற்ைற 
தனக்கு ேவறு எனப் பகுத்தறிந்து அவற்றின் ெதாடர்பிலிருந்து நீங்கும் 
அறிவுப் ெபாருளாய் இருப்பது ஆன்மாேவ ஆகும். இவ்வாறு ஆகமங்கள் 
விளக்கிச் ெசால்லும். 
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விளக்கம் 

உலகத்ைத அறிந்து நுகர்வது ஆன்மாேவ 

சடமாகிய உலகப் ெபாருள்கள் அைனத்தும் பகுதிகைள உைடய 
ெசயப்படுெபாருள்களாய் உள்ளன. அைவ பயன்படு ெபாருள்களாய் 
நுகரப்படும் ெபாருள்களாய் உள்ளன என்பது கண்கூடு. கண்டும்,  ேகட்டும், 

உண்டும்,  உயிர்த்தும்,  உற்றும் அைவ நுகரப்படுகின்றன. அற்பமான 
தைலமுடியும் கூட நுகரப்படு ெபாருளாய் உள்ளது என்றால் பிற 
ெபாருள்கைளப் பற்றிச் ெசால்லவும் ேவண்டுேமா?  

அழகான கட்டில் ஒன்று. அதன் கால்கள் நன்றாகக் கைடயப்ெபற்று 
விளங்குகின்றன. அக்கட்டிலில் சிற்ப ேவைலப்பாடுகள் கண்ைணக் 
கவர்கின்றன. ெமல்லிய ெமத்ைத விrப்பும் சித்திர ேவைலப்பாடுள்ள 
தைலயைணகளும் அக்கட்டிலில் திகழ்கின்றன.  

இப்படிப்பட்ட பல பகுதிகைள இைணத்து ேநர்த்தியாகச் ெசய்யப்ெபற்ற 
கட்டிைலக் காணும் ெபாழுது இக்கட்டில் ஒருவருைடய பயன்பாட்டிற்காகச் 
ெசய்யப்பட்டது எனவும்,  இதைனப் பயன்படுத்துகிற ஒருவர் இருக்கிறார் 
எனவும் எளிதில் ஊகித்தறியலாம் தாேன.  

அதுேபால உலகிற் காணப்படும் சடப்ெபாருள்கள் யாவும் ஆக்கப்படு 
ெபாருள்களாய், நுகர்ச்சிக்குrய ெபாருள்களாய் உள்ளன. எனேவ இவற்ைற 
அறிந்து நுகர்கின்ற, இவற்றால் பயன்ெகாள்ளுகின்ற அறிவுைடய ெபாருள் 
இருத்தல் ேவண்டும் என்பது ெதளிவாகிறது. அவ்வறிவுப் ெபாருள் எது? 

அறிவுப் ெபாருள்கள் இரண்டு உள்ளன என்று ைசவ சித்தாந்தம் ெகாள்ளும். 
ஒன்று முற்றறிவுைடய சிவம். மற்ெறான்று,  சிற்றறிவுைடய ஆன்மா. 
இவ்இரண்டனுள் உலகத்ைத அறிந்து நுகர்வது எது?  

ஒன்ைற அறிந்து நுகர ேவண்டுமாயின் அப்ெபாருள் எதிrல் ேவறாக 
விளங்கி நிற்றல் ேவண்டும். அப்ெபாழுது தான் அதைன இன்னது என்று 
சுட்டியறிதலும். அதைன அனுபவித்தலும் இயலும்.  

இைறவனுக்குச் சுட்டறிவு என்பது இல்ைல சுட்டியறிவதற்கு அவனுக்கு 
எதிrல்,  அவனுக்கு ேவறாக எப்ெபாருளும் இல்ைலேய. எல்லாப் 
ெபாருள்களும் அவனுக்குள்ளாக அல்லவா உள்ளன. அவனது 
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ெபருநிைறவுக்குள் அடங்கியல்லவா உள்ளன. அவனது நிைறவுக்கு 
அப்பால் அவனுக்கு ேவறாய் ஏதும் இல்லாதேபாது அவன் எப்படிச் 
சுட்டியறிய முடியும்?  அவன் தன்னுள் அடங்கிய யாவற்ைறயும் ஒேர 
ேநரத்தில் ஒன்றாக அறிந்து நிற்பாேனயன்றி இது இன்னது என்று தனித் 
தனியாகச் சுட்டியறிய ேவண்டிய நிைல அவனுக்கு இல்ைல. 

எல்லாவற்ைறயும் அறிந்தாங்கு அறிந்து நிற்கும் அவனுக்குச் சுட்டறிவு 
இல்ைல. ேமலும் அவனது அறிவு எதிலும் ேதாயாது நிற்கும் சுதந்திர 
அறிவாகும். பிறவற்றின் வயப்படாது தன்வயத்தனாய் நிற்றல் அவனது 
இயல்பாகும். எனேவ ெபாருள்களின் வயப்பட்டு அவற்றில் அழுந்தி 
நிற்றலாகிய அனுபவம் என்பது அவனுக்கு இல்ைல. எனேவ இைறவன் 
உலகத்ைத அறிந்து நுகர மாட்டான் என்பது ெதளிவாகிறது.  

உலகம் நுகர்ச்சிப் ெபாருள் என்பைத அறிந்ேதாம். இைறவன் அதைன நுகர 
மாட்டான் என்பைதயும் அறிந்ேதாம். எனேவ உலகத்ைத நுகர்வதும், 

அதனால் பயன்ெகாள்வதும் ஆகிய ெபாருள் ஆன்மாேவ என்பது தாேன 
விளங்கும். 

அது அதுவாய் ஒன்றி நிற்பது ஆன்மா 

ஆன்மாவினது அறிவு தன்வயமில்லாதது. எப்ெபாருைளச் சார்கிறேதா 
அப்ெபாருளின் வசப்படுவது. அப்ெபாருேளாடு ஒன்றி அதுேவ தானாய் 
நிற்பது. இதைன ஓர் எடுத்துக்காட்டால் விளக்கலாம். ஒருவனுக்குப் 
ெபருஞ் ெசல்வம் வந்து ேசர்கிறது. அவன் அதைனத் தனக்கு ேவறானது 
என்று கருதவில்ைல. அது இைடயில் வந்தது; இைடயிேலேய நீங்கிவிடக் 
கூடியது என்றும் எண்ணவில்ைல. அவன் அதைனேய தன்னுயிராகக் 
கருதுகிறான். எப்ெபாழுதும் அதைனப் பற்றிய நிைனப்புத்தான். அதைன 
எப்படிப் பாதுகாப்பது?  என்ற கவைலதான். ஒரு சமயம் வருமான 
வrத்துைற அதிகாrகள் அவன் வடீ்ைடச் ேசாதைனயிட்டுக் கணக்கில் 
வாராதவற்ைறெயல்லாம் ைகப்பற்றுகிறார்கள். அவன் கலங்குகிறான்; 

மயங்குகிறான். உயிேர ேபானது ேபால உணர்விழந்து நிற்கிறான். அவனது 
உணர்வு ெசல்வத்ேதாடு ஒன்றி நின்ற காரணத்தாேலேய அச்ெசல்வம் 
ேபானதும் அவனும் உணர்விழந்த நிைலைய அைடகிறான்.  
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இவ்வாறு அசத்தாகிய உலகப் ெபாருள்கேளாடு ஒன்றி அைவேய தானாய் 
நிற்கிறது ஆன்மா. 

சிவத்ேதாடு ஒன்றி நிற்றேல இயற்ைக 

அறிவுப் ெபாருளாகிய ஆன்மா தன்னினமாகிய தூய அறிவுப் ெபாருளாகிய 
இைறவேனாடு ஒன்றி நிற்பேத இயற்ைகயாகும். ேவற்றினமாகிய 
அறிவற்ற உலகப் ெபாருள்கேளாடு ஒன்றி நிற்பது அதற்குச் ெசயற்ைகேய 
ஆகும்.  

இவ்வுண்ைமைய ஞானாசிrயர் உணர்த்தும் ேபாதுதான் ஆன்மா 
அசத்தாகிய உலகச் சார்ைபத் தனக்கு ேவறு எனப் பகுத்தறிந்து, அதனின் 
நீங்கிச் சத்தாகிய சிவத்ேதாடு கூடி இன்புறும்.  

இச்ெசய்யுளின் கருத்ைதப் பின்வருமாறு சுருக்கிக் கூறலாம். உலகம், சிவம் 
என்ற இருெபாருள்களுள் உலகம் அறிவற்றது. எனேவ அது சிவத்ைத 
அறிந்து நுகரமாட்டாது. சிவம் எைதயும் சுட்டி அறியாது. எனேவ அதுவும் 
உலகத்ைதச் சுட்டியறிந்து நுகரமாட்டாது. இவ்வாறு உலகும் சிவமும் 
ஆகிய இரண்டும் தம்முள் ஒன்ைறெயான்று அறிந்து நுகரா. ஆதலின், 

இவ்விரண்டைனயும் அறிந்து நுகர்தற்கு உrைமயுைடய மூன்றாவது 
ெபாருள் உண்டு என்பது ெபறப்படும். அதுேவ ஆன்மா என்பது.  

ஆன்மா உலைக அறிந்து நுகர்ந்து அதன் வயப்பட்டு நிற்கும். இது கட்டு 
நிைல. பின் திருவருள் துைணயால் இைறவைன உணர்ந்து 
இைறயின்பத்ைத நுகர்ந்து அதன் வயப்பட்டிருக்கும். இது வடீ்டு நிைல. 

தத்துவங்கள் ஆன்மா அல்ல 

மாயா காrயங்களாகிய முப்பத்தாறு தத்துவங்கள் நாம் அறிந்தைவ 
அத்தத்துவங்கேள புறக் கருவிகளாயும் அகக் கருவிகளாயும் 
அைமந்துள்ளன. கண்,  காது முதலிய புறக்கருவிகளும் மனம்,  புத்தி 
முதலிய அகக் கருவிகளும் ஆகிய இைவேய உலக அறிைவத் 
தருகின்றன. கண் கண்டறிகிறது. காது ேகட்டறிகிறது. மனம் ஐயுறுகிறது. 
புத்தி நிச்சயிக்கிறது. இவ்வாறு தத்துவங்கேள அறிவனவாய் இருத்தலால் 
அவற்ைறேய உயிர் என்று ெகாள்ளலாேமா என்னும் ஐயம் ேதான்றலாம். 
அவ்ஐயத்ைத நீக்கித் தத்துவங்கள் ஆன்மா அல்ல என்றும், 

அத்தத்துவங்கேளாடு ஒற்றுைமப்பட்டு நின்று அறிந்து வருகிற ஆன்மா 
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என்ற தனிப் ெபாருள் உண்டு என்றும் வலியுறுத்துதற்கு எழுந்தைவ 
இச்ெசய்யுளும் அடுத்த ெசய்யுளுமாகும். 

பாடல் || 25 தத்துவங்கள் ஆன்மா அல்ல	‐	தனிப் ெபாருள்	

 

தத்துவங்கள் ஆறாறும் தம்ைமத்தாம் என்று அறியா 

எத்தன்ைம என்னில் இயம்பக்ேகள் சுத்தமாம் 

ஆறு சுைவயும் அறியாேவ தம்ைமத்தாம் 

கூறில் அைவ இைவ ேபால் ெகாள் 

பதவுைர 

தத்துவங்கள் ஆறு ஆறும் தத்துவங்கள் முப்பத்தாறும் 

தம்ைமத்தாம் என்று அறியா தம்மியல்ைபத் தாம் அறியமாட்டா. 
அஃதாவது,  கண் தன்ைன ேநாக்கி நான் கண்;  நான் பார்க்கிேறன் என்று 
தன்ைன அறியமாட்டாது. பிற கருவிகளும் அவ்வாேறயாம். 

எத்தன்ைம என்னில்  தத்துவங்கள் தம்ைம அறியாத தன்ைம எது 
ேபான்றது என்றால் 

இயம்பக் ேகள்   ஓர் எடுத்துக்காட்டுக் கூறுேவாம். 
ேகட்பாயாக. 

சுத்தமாம் ஆறு சுைவயும் இனிப்பு,  ைகப்பு முதலிய ஆறு 
சுைவையயுைடய ெபாருள்கள் 

தம்ைமத் தாம் அறியா  யான் இனிப்பாக இருக்கிேறன்,  யான் 
ைகப்பாக இருக்கிேறன் என்றாற் ேபாலத் தம்ைம ேநாக்கித் தம் இயல்ைப 
அறியா. 

கூறில்     ெசால்வதாயின் 

அைவ இைவ ேபால் ெகாள் இைவ ேபான்றனேவ அத்தத்துவங்களும் என 
உணர்ந்து ெகாள். 
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ெபாழிப்புைர 

தத்துவங்கள் ஆகிய கருவிகள் அறிவுள்ளனவாகத் ேதான்றினாலும் 
தம்மியல்ைபத் தாம் அறிய மாட்டா. நான் அறிகிேறன் என்ற தன்ைன 
ேநாக்கிய அறிவு அவற்றிற்கு இல்ைல. கண் காணும் ஆனால் நான் 
காண்கிேறன் என்று அது தன்ைன ேநாக்கி அறியாது. பிற கருவிகளும் 
இவ்வாேற. தன்ைன ேநாக்கி அறியாத தன்ைமக்கு ஓர் எடுத்துக்காட்டுக் 
கூறுேவாம். ேகள். 

உண்ணும் உணவில் இனிப்பு, புளிப்பு, உவர்ப்பு, துவர்ப்பு, ைகப்பு, கார்ப்பு என 
அறுவைகயான சுைவகள் உண்டு. உணவு தன்னிடமுள்ள இச்சுைவகைளத் 
தான் அறியாது. உணவிேல சில சமயம் உப்புக் கூடிவிடும். அப்ேபாது 
அந்த உணவு நான் உப்பாக இருக்கிேறன் என்று தன்ைன ேநாக்கி 
அறியாது. அதுேபாலத் தத்துவங்களும் தம்ைமத்தாம் அறியா. 

விளக்கம் 

எது தன்ைன ேநாக்கித் தன்னியல்ைபயும் அறியக் கூடியதாக உள்ளேதா 
அதுேவ ஆன்மாவாக இருக்க முடியும். தத்துவங்கள் தம்ைம ேநாக்கித் 
தாம் என்று அறியாத இயல்பினவாகும். ஆதலால் அைவ ஆன்மா அல்ல 
என்பது ெதளிவாகும். 

பாடல் || 26 தத்துவங்கைள அறிவது உயிர்	
 

ஆறு சுைவயும் அருந்தி அைவதம்ைம 

ேவறுஒருவன் கூறியிடும் ேமன்ைமேபால் ஆறாறும் 

ஒன்றுஒன்றா நாடி உணர்ந்து ஓதில் அதில் உற்று அறிவாய் 

நின்ற ெபாருள் தாேன காண் நீ 

பதவுைர 

ஆறு சுைவயும்  ஆறு சுைவயுைடய ெபாருள்கைள 
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ேவெறாருவன்  அவற்றுக்கு ேவறாக உள்ள ஒருவன் 

அருந்தி   சுைவத்து 

அைவ தம்ைம  அச் சுைவகைள 

கூறியிடும்  இஃது இன்ன சுைவ, இஃது இன்ன சுைவ என்று அறிந்து 
கூறுகிற 

ேமன்ைம ேபால் தன்ைம ேபால 

ஆறு ஆறும்  தத்துவங்கள் முப்பத்தாறின் இயல்ைபயும் 

ஒன்று ஒன்றா  (யாம் காட்ட) ஒவ்ெவான்றாக 

நாடி உணர்ந்து  கண்டு உணர்ந்து, இைவ கண்ேடன் எனத் தன்ைன 
ேநாக்கி உணர்ந்தும், 

அதில் உற்று  அத்தத்துவக் கூட்டத்தில் ெபாருந்தி 
அத்தத்துவங்கேளாடு ஒற்றுைமப் பட்டு நின்று 

அறிவாய் நின்றெபாருள்தான் அவற்றால் அறிவு விளங்கியும் வரும் 
அறிவுப் ெபாருள்தான் 

நீ    உயிராகிய நீ என 

காண்  உன்ைன உள்ேநாக்கி உணர்ந்து ெகாள் 

ெபாழிப்புைர 

உணவு தன் சுைவையத் தான் அறியாது. உணைவ நுகர்கின்ற ேவறு 
ஒருவேன அதன் சுைவைய அறிந்து கூறுகின்றான். உணவிேல காரம் 
சற்றுக் கூடிவிட்டது என்ேறா, உப்புச் சிறிது குைறவாக உள்ளது என்ேறா 
அறிந்து பிறருக்கும் கூறுகின்றான். யான் சுைவத்துப் பார்த்ேதன் என்று 
தன்ைன ேநாக்கியும் உணர்ந்து கூறுகின்றான். 

அதுேபால முப்பத்தாறு தத்துவங்களும் தம் இயல்ைபத் தாம் 
அறியமாட்டா. அவற்றிற்கு ேவறாக இருக்கின்ற அறிவுப் ெபாருளாகிய 
நீேய அத்தத்துவங்கள் ஒவ்ெவான்றின் இயல்ைபயும் (கண் காணும், ெசவி 
ேகட்கும்,  மனம் பற்றும்,  புத்தி நிச்சயிக்கும் என்று இவ்வாறு) தனித் 
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தனியாகக் கண்டு உணர்ந்து ெசால்லுகின்றாய். இைவ கண்ேடன் என்ற 
தன்ேனாக்கு உணர்வும் நீ உைடயாய். இவ்வாறு உன்ைன உள்ேநாக்கி 
உணர்ந்துெகாள். 

 

விளக்கம் 

இவ்விரண்டு ெசய்யுட்களாலும் உயிrன் இயல்ைபத் தத்துவங்களினின்றும் 
ேவறு பிrத்து உணர்த்தினார் ஆசிrயர். 
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பாடல் || 27 பதி	‐	இைறவன் ேவறாய் நிற்றல்	
 

குன்றா அருளாேல கூறினரீ் என்வடிவு 

ெபான்றாத நும் உருவம் ேபாதியீர் நின்று அருக்கன் 

கண்ணுக்குக் காட்டுமாப் ேபாேல உனது அறிவில் 

நண்ணிஅறி வித்திடுேவாம் நாம் 

பதவுைர 

 

குன்றா அருளாேல குைறவுபடாத அருள்ெகாண்டு 

என் வடிவு  ஆன்ம இயல்ைப 

கூறினரீ்   அடிேயனுக்கு உணர்த்தினரீ். 

ெபான்றாத  இனி, அழிவில்லாத 

நும் உருவம்  உமது (இைறவனது) இயல்ைப 

ேபாதியீர்   உணர்த்தியருள்க. 

(இங்ஙனம் மாணாக்கர் ேவண்ட, ஆசிrயர் பின்வருமாறு கூறுகிறார்.) 

அருக்கன்   சூrயன் 

நின்று   (தன் ஒளியால் கண்ணிற் கலந்து) கண்ணுக்கு 
ேவறாக நின்று 

கண்ணுக்கு  அக்கண் ெபாருள்கைள அறியும் படி 

காட்டுமாப் ேபால் விளக்கிக் காட்டுவது ேபால 

நாம்    யாம் 

உனது அறிவில்  உன்னறிவில் 

நண்ணி   ெபாருந்தி (ேவறாய் நின்று) 
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அறிவித்திடுேவாம்  நீ பிற ெபாருள்கைள அறியும்படி ெசய்து 
வருேவாம். 

ெபாழிப்புைர 

ேபரருளாேல என் உண்ைமயியல்ைப எளிேயன் அறியும்படி 
உணர்த்தினரீ்கள். இனி, அழிவில்லாத தூய அறிவு வடிவாய் விளங்கும் நும் 
இயல்ைப அடிேயன் ெதளியும்படி உணர்த்தியருள்க என்று மாணாக்கர் 
ேவண்டுகிறார். ஆசிrயர் பின்வருமாறு உணர்த்துகிறார். சூrயெவாளி 
கண்ெணாளிேயாடு கலந்து ேவறாய் நின்று அக்கண்ெணாளிைய விளக்கிப் 
ெபாருள்கைளக் காணும்படி ெசய்கிறது. அதுேபால யாம் உன் அறிவில் 
ெபாருந்தி,  ேவறாய் நின்று,  நீ ெபாருள்கைள அறிந்து வரும்படி ெசய்து 
வருகின்ேறாம் என்பைத உணர்வாயாக. 

விளக்கம் 

கண்ெணாளியின் தன்ைம 

கண்ெணாளி தாேன தனித்து நின்று ெபாருள்கைளக் காணமாட்டாது. 
தனிேய காணவல்லதாயின் இருட்டில் இருக்கும் ெபாழுதும் அது 
ெபாருைளக் காணுதல் ேவண்டும். அது கூடாைமயால் கண்ெணாளி தாேன 
காணமாட்டாது என்பது விளங்கும். ேவேறார் ஒளியின் துைணையப் 
ெபற்ேற கண்ெணாளி காணும் நிைலைமையப் ெபறும். 
 

சூrயெவாளி ேவறாய் இருந்து காட்டுதல் 

பகலில் கண்ணுக்குத் துைண ெசய்வது சூrயெவாளி அது 
கண்ெணாளிேயாடு ெபாருந்தி நின்று ெபாருைளக் காணும்படி ெசய்கிறது. 
இதனால்,  ெபாருைளக் காணும் காட்சியில் கண்ெணாளியும் 
சூrயெவாளியும் என்ற இரண்டு ஒளிகளும் தம்முள் கலந்துள்ளன என்பது 
புலனாகும். அவ்வாறு கலந்தாலும் அைவ ஒன்றாய்ப் ேபாய் 
விடுவதில்ைல. கண்ெணாளி கண்ெணாளியாகேவ நிற்கும். சூrயெவாளி 
சூrயெவாளியாகேவ நிற்கும். எனேவ கண்ெணாளிேயாடு கலந்திருந்தாலும் 
சூrயெவாளி ேவறாக இருந்து காட்டக் கண்ெணாளி ெபாருைளக் 
காணுவதாகும். 
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கண் ேபால இருப்பது உயிர் 

இதுவைர கூறியது உவைம. இதைனப் ெபாருேளாடு ெபாருத்திப் 
பார்ப்ேபாம் உயிர் எதைனயும் தாேன அறியமாட்டாது. இைறவன் 
தன்ேனாடு இையந்து நின்று அறிவிக்கேவ அது அறிவதாகும் 
இவ்வைகயில் சூrயைனப் ேபான்றவன் இைறவன். கண்ைணப் ேபான்று 
உள்ளது உயிர். 

இைறவன் ேவறாய் நின்று உணர்த்தி வருதல் 

இைறவன் உயிrல் இரண்டறக் கலந்திருக்கின்றான். இைறவனும் உயிரும் 
ேசர்ந்துள்ள அக்கலப்பு நிைல பிrத்தறிய வாராது. அவ்வாறு பிrப்பின்றிக் 
கலந்திருந்தாலும், ஒன்று மற்ெறான்றாகி விடுவதில்ைல. உயிர் உயிர்தான். 
இைறவன் இைறவன் தான். எனேவ உயிேராடு கலந்து 
ெபாருந்தியிருந்தாலும் இைறவன் ேவறாக இருந்து அறிவிக்க,  உயிர் 
எப்ெபாருைளயும் அறிவதாகும்.  

இைறவன் உயிர்க்கு ேவறாகியும்,  கலந்து நின்றும் உணர்த்தி வருகிறான் 
என்பது இச்ெசய்யுளில் கூறப்பட்டது.  

ஞானாசிrயர் இைறவேன யாதலின்,  அவர் வாக்காகிய நாம் என்பது 
இைறவைனக் குறித்ததாயிற்று. அடுத்து வரும் இரண்டு ெசய்யுட்களிலும் 
இவ்வாேற ெகாள்ள ேவண்டும். 

பாடல் || 28இைறவன் ஒன்றாய் நிற்றல்	

 

அன்றியும்ேகள் ஆன்மாவால் ஆய்ந்துஅறியும் ஐம்ெபாறிகள் 

இன்றி அறியா இைவஎன்ன நின்றதுேபால் 

ஓவாமல் உன்ைன உணர்த்துேவாம் உன்அறிவில் 

ேமவாமல் ேமவி நாேம, 

பதவுைர 

அன்றியும் ேகள்   ேமலும் கூறுேவாம். ேகட்பாயாக. 
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ஆன்மாவால்   ஆன்மாவின் உதவியினாேலேய 

ஐம்ெபாறிகள்   அறிவுப் ெபாறிகளாகிய ெமய்,  வாய்,  கண், 

மூக்கு, ெசவி என்னும் ஐந்தும் 

ஆய்ந்து அறியும்  தத்தம் புலன்கைள அறிவனவாம். 

இன்றி    ஆன்மாவின் துைணயில்லாமல் 

அறியா    அைவ தாேம அறியமாட்டா. 

இைவெயன்னநின்றது ேபால் ஆன்மா இப்ெபாறிகைள இடங்ெகாண்டு 
பிrப்பின்றிக் கலந்திருந்து அைவ புலன்கைள அறியுமாறு ெசய்தும்,  தான் 
காணப்படாமல் அவ்வப் ெபாறியாகேவ நின்றதுேபால 

நாம்     யாமும் (இைறவனும்) 

உன் அறிவில்   உனது அறிவினுள் 

ேமவாமல் ேமவி  ெபாருந்தாமல் ெபாருந்தி (நீயாகேவ நின்று) 

ஓவாமல்    இைடயறாமல் 

உன்ைன உணர்த்துேவாம் உன்னறிைவ விளக்கி வருேவாம். 

ெபாழிப்புைர 

இன்னும் கூறுேவாம்,  ேகள்,  ெமய்,  வாய்,  கண்,  மூக்கு,  ெசவி என்னும் 
ஐம்ெபாறிகள் உயிrன் துைணயினாேலேய தம் தம் புலன்கைள 
அறிகின்றன. அைவ புலன்கைள அறிவதற்கு உயிர் அவற்றில் ெபாருந்தி 
அைவேயயாய் ஒன்றுபட்டு நிற்கேவண்டும். அவ்வாறு உயிர் 
அப்ெபாறிகேளாடு ஒற்றுைமப்பட்டு நிற்கவில்ைல என்றால் அப்ெபாறிகள் 
ஏெதான்ைறயும் அறியமாட்டா. இங்ஙனம் ஐம்ெபாறிகள் அறிவதற்கு உயிர் 
அப்ெபாறிகைள இடங்ெகாண்டு அப்ெபாறிகேளயாய் நிற்றல் ேபால,  யாம் 
உனது அறிவினுள் ெபாருந்தாமல் ெபாருந்தி,  நீேயயாய் நின்று உன்ைன 
உணரும்படி ெசய்துவருேவாம். 
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விளக்கம் 

ஐம்ெபாறிகள் உயிருக்கு உவைமயாதல் 

ஐம்ெபாறிகள் தாமாக அறியா. இது எப்படித் ெதrகிறது?  உயிர் நீங்கிய 
உடம்பில் கண்,  காது முதலிய ெபாறிகள் ெகடாமல் நல்ல நிைலயில் 
இருந்தாலும் அைவ அறிதலாகிய ெதாழிைலச் ெசய்வதில்ைல. அைவ 
தாேம அறியா என்பதும், உயிர் தம்ேமாடு ெபாருந்தி நின்றேபாேத அைவ 
அறியும் என்பதும் இதனால் விளங்கும். அந்த ஐம்ெபாறிகளின் 
நிைலயில்தான் உயிரும் உள்ளது. உயிரும் தானாக அறிவதில்ைல. 
உயிருக்கு உயிராக இைறவன் ெபாருந்தி நின்று அறிவிக்கும்ேபாேத உயிர் 
யாெதான்ைறயும் அறியும் வன்ைமையப் ெபறுகிறது. எவ்வாறு 
ஐம்ெபாறிகள் உயிரால் அறிகின்றனேவா, அவ்வாேற உயிரும் இைறவனால் 
அறிகின்றது. இவ்வைகயில் ஐம்ெபாறிகள் உயிருக்கு உவைமயாகின்றன. 

ேமவாமல் ேமவுதல் 

ஒரு ெபாருள் தன் தன்ைமையச் சிறிதும் இழக்காமல் மற்ெறாரு 
ெபாருேளாடு ெபாருந்தி ஒன்றுபட்டு அப்ெபாருேளயாய் நிற்றேல ேமவாமல் 
ேமவுதலாகும். இைறவன் உயிேராடு ெபாருந்தித் தான் சிறிதும் 
ேதான்றாமல் உயிர் ஒன்ேற உள்ளது என்று ெசால்லும் படியாக அதேனாடு 
ஒற்றுைமப்பட்டு நிற்கின்றான். அவ்வாறு நின்றாலும் அவன் தன்னியல்பில் 
சிறிதும் மாறுவதில்ைல. எதிலும் ேதாயாமல் நிற்பவன் அவன். 
இந்நிைலேய ேமவாமல் ேமவுதல் என்பது.  

உயிrன் நிைலேயா இதனின் ேவறுபட்டது. உயிரறிவு எப்ெபாருைளப் 
ெபாருந்தினாலும் அப்ெபாருளின் தன்ைமையப் ெபற்று அதன் 
வண்ணமாய்த்திrந்து நிற்கும். இதுபற்றிய விளக்கத்ைத முன்ேன 
கூறியிருக்கிேறாம் (ெசய்யுள் 24)  

இைறவன் உயிrல் ெபாருந்தி,  உயிேரயாய் நின்று உணர்த்தி வருகிறான் 
என்பது இச்ெசய்யுளில் கூறப்பட்டது. 
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பாடல் || 28 இைறவன் உடனாய் நிற்றல்	
 

அக்கரங்கட்கு எல்லாம் அகரஉயிர் நின்றாற்ேபால் 

மிக்க உயிர்க்கு உயிராய் ேமவிேனாம் எக்கண்ணும் 

நில்லா இடத்து உயிர்க்கு நில்லாது அறிவுஎன்று 

நல்ஆகமம் ஓதும் நாடு 

பதவுைர 

 

அக்கரங்கட்கு எல்லாம் எல்லா எழுத்துக்களிலும் 

அகர உயிர்   அ என்னும் உயிெரழுத்து 

நின்றாற் ேபால்   இையந்து அவற்ைற இயக்கி நின்றாற் ேபால 

மிக்க உயிர்க்கு   எண்ணற்ற உயிர்களிடத்தில் 

உயிராய்    இையந்து அவற்ைற இயக்கும் உயிராய் 

ேமவிேனாம்   யாம் ெபாருந்தியுள்ேளாம். 

எக்கண்ணும்   எவ்விடத்தும் 

நில்லா விடத்து   யாம் உடன் நின்று அறிவிக்காத ேபாது 

உயிர்க்கு    அவ்வுயிர்களுக்கு 

நில்லாது அறிவு என்று அறிவு விளங்காது என்று 

நல் ஆகமம்   குற்றமற்ற சிவாகமங்கள் 

ஓதும்    கூறும். 

நாடு      இதைன நீ சிந்திப்பாயாக. 

ெபாழிப்புைர 
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அகரம் ஆகிய உயிர் ஏைனய எழுத்துக்கள் எல்லாவற்றிலும் கலந்து 
உடனாய் நின்று அவற்ைற இயக்கும். அதுேபால யாமும் எல்லா 
உயிர்களிடத்தும் உயிர்க்குயிராய் உடனிருந்து அவற்ைற இயக்குேவாம். 
அவ்வாறு யாம் எல்லா இடத்தும் நிைறந்து நின்று அறிவித்தாலன்றி 
உயிர்களுக்கு அறிவு நிகழாது என்று ஆகமங்கள் கூறும். அதைன 
ஆராய்ந்து அறிக. 

விளக்கம் 

அகர உயிrன் முதன்ைம 

ஒலிக்கும் முயற்சிகளுள் முதல் முயற்சி வாையத் திறத்தல். அந்த முதல் 
முயற்சியிேலேய வாையத்திறந்த அளவிேலேய உண்டாவது அ என்னும் 
ஒலி. மற்ைறய ஒலிகள் வாையத் திறப்பேதாடு ேவறு சில முயற்சிகளும் 
ெசய்யப் பிறப்பைவயாகும். வாையத் திறத்தல் ஆகிய அம்முதல் 
முயற்சியின்றிப் பிற முயற்சிகள் நிகழா என்பது ெதளிவு. அம்முதல் 
முயற்சிேயாடு கூடிேய பிற முயற்சிகள் நிகழ்கின்றன. எனேவ முதல் 
முயற்சியில் பிறப்பதாகிய அகர ெவாலிேயாடு கூடிேய பிற முயற்சிகளில் 
பிறப்பனவாகிய மற்ைறய ஒலிகள் எழுகின்றன என்பதும், 

அகரெவாலியின்றிப் பிற எழுத்ெதாலிகள் இல்ைல என்பதும் புலனாகும் 
எனேவ எழுத்துக்களுக்ெகல்லாம் அடி நிைலயாய் இருப்பது அகர 
வுயிேரயாகும். அதுேபால இைறவேன எப்ெபாருளின் இயக்கத்திற்கும் 
முதலாய் நிற்கின்றான். 

அகர உயிரும் நிகrல் இைறயும் 

எழுத்துக்கள் உயிெரழுத்தும்,  ெமய்ெயழுத்தும் என இருவைகப்படும். 
அவ்விரு வைக எழுத்துக்களிலும் அகரவுயிர் கலந்திருக்கிறது.  

உலகம் சித்தும் சடமும் என இருவைகப்படும். சித்து என்பது அறிவுைடய 
உயிர்களின் ெதாகுதிையக் குறிக்கும். சடம் என்பது அறிவற்ற 
ெபாருள்களின் ெதாகுதிையக் குறிக்கும். இவ்விரண்டும் ேசர்ந்தேத உலகம். 
சித்தும் சடமும் ஆகிய இவ்விரண்டிலும் இைறவன் கலந்து 
உடனிருக்கின்றான்.  

எழுத்துக்களின் இயக்கத்திற்கு அகர வுயிர் இன்றியைமயாதது. அதுேபாலச் 
சித்தும் சடமுமாகிய உலகத்தின் இயக்கத்திற்கு இைறவன் 
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இன்றியைமயாதவன். இைறவன் சித்தாகிய உயிர்கேளாடு உடனாய் நின்று 
அவற்றின் அறிைவ விளங்கச் ெசய்கின்றான் என்பது இச்ெசய்யுளில் 
கூறப்பட்டது. 
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நாதன் நடம் 

இனி,  இைறவன் இயற்றும் நடனத்தின் இயல்பு யாது?  என்ற வினாவுக்கு 
விைட கூறுகின்றார் ஆசிrயர். அவ் விைடையத் ெதrந்து ெகாள்வதற்கு 
முன், நாதன் நடனம் பற்றிய சில ெசய்திகைளத் ெதrந்து ெகாள்ேவாம். 

இைறவனது அைசவு கூத்து எனப்படுதல் 

எப்ெபாருளின் இயக்கத்திற்கும் அடிநிைலயாய் இருப்பவன் இைறவன் 
என்பதைன முந்திய பகுதியால் அறிந்ேதாம். அவனன்றி ஓரணுவும் 
அைசயாது என்ற பழெமாழி இதைனேய உணர்த்தி நிற்கிறது. அவன் 
அைசயவில்ைலயாயின் எதுவும் அைசயாது என்பது கருத்து. இதைனேய 
உடன்பாட்டு வைகயில்,  அைனத்தும் அைசய ேவண்டி அவன் 
அைசகின்றான் என்று கூறலாம். அவனது அைசைவேய ஆடல் என்றும், 

கூத்து என்றும் உயர்ந்ேதார் குறிப்பிட்டனர். 

இைறவனது ெசயல்கள் விைளயாட்டு எனப்படுதல் 

அைனத்ைதயும் அைசவிக்கும் அவனது ெசயைல விைளயாட்டு என்று 
நூல்கள் கூறும். காத்தும் பைடத்தும் கரந்தும் விைளயாடி என்று 
திருவாசகத்தில் வருதல் காணலாம். விைளயாட்டு என்பது எளிதிற் 
ெசய்யும் வலிைமையக் குறிப்பது. அண்ட ேகாடிகைளெயல்லாம் அவன் 
தனது நிைனப்பு மாத்திரத்தால் இயக்கி வருகிறான் என்றால் அவனது 
ஆற்றைல என்ெனன்பது! அச்ெசயல்கைள அவன் அத்துைண எளிதிற் 
ெசய்தலின் அவன் ெசயல்கைள விைளயாட்டு என்று குறிப்பிடுவது 
மரபாயிற்று. விைளயாட்ேட கூத்து என்றும் நடனம் என்றும் 
ெசால்லப்படுகிறது. 

சிவனது திருக்கூத்ேத அைனத்து இயக்கத்திற்கும் காரணம் 

அவனது திருக்கூத்தினாேலேய அைனத்துப் ெபாருள்களும் நிைலத்துத் 
தத்தம் இயல்பிற்ேகற்பச் ெசயற்படுகின்றன. அைவ இயங்குங்கால் அவனது 
கூத்தும் அவற்ேறாடு உடனாய் இயங்கி நிகழ்கிறது. இதனால் சிவனது 
திருக்கூத்ேத உலகத்தின் ெசயற்பாடு எல்லாவற்றிற்கும் காரணம் என்பது 
விளங்கும். 
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திருக்கூத்து நிகழும் இரண்டு இடங்கள் 

இைறவன் எங்கும் அருவாய் நின்று ஆடுகின்றான். எல்லா இடங்களும் 
அவன் நடம் புrயும் இடேமயாயினும் அவற்றுள் இரண்டு இடங்கைளச் 
சிறந்தனவாக எடுத்துக் கூறுவர். ஒன்று உயிர்களின் அறிவும், மற்ெறான்று 
தில்ைலச் சிற்றம்பலமும் ஆகும். 

தில்ைல மூதூர் ஆடிய திருவடி 

பல்லுயி ெரல்லாம் பயின்றன னாகி  
என்று திருவாசகம் இவ்விரண்டிடங்கைளயும் குறிப்பிடும். 

உயிர்களின் அறிவில் நின்று அவன் இைடவிடாது உணர்த்தி வருகின்றான். 
அச்ெசயல் அதிசூக்கும ஐந்ெதாழில் எனப்படும். அதைனப் பரநடனம் எனக் 
குறிப்பிடுவர். புருவ நடுவில் நிகழ்வதாகிய இந்நடனம் இல்ைலேயல் 
உயிர்களுக்கு அறிவு விளங்குதல் இல்ைல.  

ஒருநாமம், ஓருருவம், ஒன்றும் இல்லாத இைறவன் நம்மேனாரும் எளிதிற் 
கண்டு உய்யும்படி தில்ைலயில் உருவும்,  ெபயரும்,  ெதாழிலும் ெகாண்டு 
ஆடுகின்றான். உயிர்கட்குப் பிறப்பு,  வடீு என்னும் இரு நிைலகைளயும் 
தருதற்காக ஆடுகின்றான். 

நாளும் நிைனக்கேவண்டுவது நாதன் நடனம் 

இைறவன் எண்ணற்ற உயிர்களிடத்து என்றும் உடனாய் நீங்காது நின்று 
அைவகளுக்கு ேவண்டும் எல்லா நலங்கைளயும் எப்ேபாதும் புrந்து 
வருகிறான். அவன் ஆணவத்தில் அழுந்திக் கிடந்த உயிர்கைள அக்ேகவல 
நிைலயிலிருந்து எடுத்துச் சகல நிைலயிற் ெகாண்டுவந்த 
அருட்ெசயைலயும்,  அச்சகல நிைலயில் உயிர்கள் பல வைகப் 
பிறப்புக்கைளக் கடந்து மனிதப் பிறப்ைப அைடயும்படி ெசய்கின்ற அவனது 
ேபருதவிையயும்,  உயிர்கள் உலகிற் பிறந்தும் இறந்தும் உழன்று 
படிப்படியாகப் பக்குவ முதிர்ச்சி ெபற்ற காலத்தில் குருவாய் வந்து 
தத்துவங்களின் இயல்புகள் தன்னியல்பு ஆகிய எல்லாவற்ைறயும் 
விளங்கக் காட்டி அம்ெமய்யுணர்வின் பயனாகப்பாசநீக்கம் வருவித்து 
அவ்வுயிர்கைளத் தானாகச் ெசய்து தன்ெனாடு ேசர்த்துக் ெகாண்டு 
ேபrன்பம் அளித்து வரும் ெபருங்கருைணையயும் பலபடியாக எடுத்துக் 
கூறிப்ேபாற்றுகின்றன நமது திருமுைறகளும் சாத்திரங்களும். 
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இைறவன் இவ்வாறு ெசய்து வரும் எண்ணிறந்த அருட்ெசயல்கள் யாவும் 
பைடத்தல்,  காத்தல்,  அழித்தல்,  மைறத்தல்,  அருளல் என்னும் ஐந்தில் 
அடங்குவனவாகும். அவ் ைவந்ெதாழில்கைளயும் நாம் உணரும்படி காட்டி 
நிற்கும் திருக்ேகாலம் கூத்தப் ெபருமான் திருவடிவேம.  

ஒருவராலும் அறியப்படாத சிவ முதற்ெபாருள் தாேன தனது 
கருைணயினால் அைனவரும் எளிதாகத் தன்ைனக் காணும்படி 
நடனவுருக்ெகாண்டு அம்பலத்தில் ேதான்றி நிற்கின்ற தன்ைமைய வியந்து, 

ஆயும் நுண்ெபாரு ளாகியும் ெவளிேய 

அம்பலத் துள்நின்று ஆடுவார் 
என்றார் ேசக்கிழர் ெபருமான். ேமலும் அவர், கற்பைன கடந்த ேசாதியாகிய 
அது கருைணேய உருவமாகி, அற்புதக் ேகாலம் நீடி, திருச்சிற்றம்பலத்துள் 
நின்று ெபாற்புடன் நடஞ் ெசய்கின்றது என்றும் ேபாற்றினார்.  

இந்நடனத்ைத எண்ணிப் பார்க்குங்கால் அறிவுைடேயார்க்கு உள்ளம் 
உருகாமல் இருக்குேமா?  ைகம்மாறு கருதாத கருைண காரணமாக 
இைறவன் இைடயறாது நிகழ்த்தி வரும் இந்நடனத்ைத ஒருேபாதும் 
மறவாது நிைனந்து அவைன உளம் உருகிப் ேபாற்றுவைதத் தவிர 
உயிர்களாகிய நாம் அவனுக்குச் ெசய்யக்கூடியது ேவறு ஒன்றும் இல்ைல. 
அவனது நடனத்ைத ஒருேபாதும் மறவாது நிைனவைதேய கடைமயாகக் 
ெகாள்ளுதல் ேவண்டும் என்பைத, 

ெகான்ைறயம் முடியினாய் 

கூடல் ஆல வாயிலாய் 

நின்றயங்கி ஆடேல 

நிைனப்பேத நியமேம 

என்று திருஞான சம்பந்தரும், 

அைனத்து ேவடமாம் அம்பலக் கூத்தைனத் 

திைனத்தைனப் ெபாழுதும் மறந்து உய்வேனா 
என்று திருநாவுக்கரசரும் அருளியுள்ள திருவாக்குகளால் அறியலாம். 
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இைறவன் ெகாள்ளும் அருள்திருேமனி 

இைறவன் ெகாள்ளுகின்ற உருவத்ைதப் பற்றி நாம் அறிந்து ெகாள்ளுதல் 
ேவண்டும். அது மாையயினால் ஆனதன்று. உயிர்களாகிய நாெமல்லாம் 
மலம் உைடயவர் ஆதலின் மலங்களில் ஒன்றாகிய மாைய நமக்கு 
உடம்பாக வந்து ெபாருந்துகிறது. இைறவன் மலம் இல்லாதவன் ஆதலின் 
மாைய அவனுக்கு உருவமாய் அைமதல் இல்ைல. தூயதாகிய அவனது 
அறிேவ அவனுக்கு உருவமாய் அைமயும்.  

அறிவின் இயல்பாவது பிறர் நிைலக்கு இரங்குதல்; கருைண ெகாள்ளுதல், 

அருளுதல்,  இைறவனது அறிவு ெபருங் கருைணயாயும்,  ேபரருளாயும் 
நிற்கும். அது பற்றிேய அவனது அறிைவ அருள் என்றும், கருைண என்றும் 
குறிப்பர் ெபrேயார்.  

இைறவன் தனது அறிவினால் ெகாள்ளுகிற உருவம் எல்லாம் அருள் 
திருேமனி எனப்படுகிறது. அவனது திருேமனி அருள். ஆதலினால் 
அத்திருேமனியிற் காணப்படும் ஆைட,  அணிகலம்,  பைடக்கலம் 
முதலியனவும் அருேளயாம்;  அவன் காட்சி தந்து நிற்கின்ற இடமும் 
அருேளயாம். இைறவனது உடம்பு அங்கம் எனப்படும். திருவடி, திருக்கரம் 
முதலிய உறுப்புக்கள் பிரத்தியங்கம் எனப்படும். அங்கத்துடன் கூடியுள்ள 
சூலம்,  மழு,  பாம்பு,  அபய முத்திைர,  ெநருப்பு முதலியைவ சாங்கம் 
எனப்படும். அங்கத்தின் சார்பிலிருக்கும் ஆைட, அணிகலம், மாைல. அமரும் 
இருக்ைக முதலியைவ உபாங்கம் எனப்படும். அங்கம்,  பிரத்தியங்கம், 

சாங்கம், உபாங்கம் ஆகிய இந்நான்கும் அருேளயாம்.  

இைறவனது திருேமனி உருவம்,  அருவம்,  அருவுருவம் என மூன்று 
வைகப்படும். அத்திருேமனிகள் அருேளயாய் நிற்க,  இைறவன் 
அத்திருேமனிகளில் நின்று ஆடுதைல ேமற்ெகாண்டுள்ளான். 

மந்திரத்ைதத் திருேமனியாகக் ெகாள்ளுதல் 

இனி,  இைறவனுக்கு மந்திரம் சிறப்புத் திருேமனியாகச் 
ெசால்லப்படுகின்றது. இதுபற்றிச் சிறிது ெசால்ல ேவண்டும். இைறவன் 
அைனத்து உலகங்களிலும் கலந்து அைவேயயாய் நிற்கின்றான். உயிர் 
உடெலங்கும் கலந்து தான் சிறிதுந் ேதான்றாமல் உடேலயாய் நிற்பது 
ேபான்றது இது. அவ்வாறு கலந்திருக்கும் உயிருக்கு உடம்பு வடிவமாய் 
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அைமகிறது. அதுேபால எல்லாவற்றிலும் கலந்திருக்கும் இைறவனுக்கு 
அைவயைனத்துேம வடிவமாய் அைமகின்றன. 

எனேவ எல்லாப் ெபாருள்களுேம இைறவனுக்குத் திருேமனிகள்தாம் என்று 
ெசால்லலாம். ஆயினும் அவற்றுள்ளும் மந்திரங்கள் அவனுக்குச் சிறப்புத் 
திருேமனியாய் நிற்கின்றன. எவ்வாெறனில், ெசாற்களும் ெசாற்ெறாடர்களும் 
ஆகிய மந்திரங்கள் சுத்த மாையயில் ேதான்றியைவ. இைறவன் சுத்த 
மாையைய இடமாகக் ெகாண்டு நின்ேற அசுத்த மாையயின் காrயமாய் 
உள்ள ெபாருள்கைளெயல்லாம் இயக்கி நிற்பான் என்பது நாமறிந்தது. 
இம்முைறயில் அவன் மந்திரங்கைளத் தனக்கு ேநேர இடமாகக் ெகாண்டு 
அவற்றின் வாயிலாகத் தவத்ேதார்க்குப் புத்தி, முத்திகளாகிய பயன்கைளத் 
தருவான். இைறவனுக்கு மந்திரங்கள் சிறந்த வாயில் ஆதலாலும், 

இைறவன் அவற்ைறப் பற்றி அைவேயயாய் நிற்பன் ஆதலாலும், 

அம்மந்திரங்கள் அவனுக்குச் சிறப்புத் திருேமனிகளாய்ச் 
ெசால்லப்படுகின்றன. கல், மண், ெபான் முதலிய ெபாருள்களும் இைறவன் 
அவற்றில் கலந்துள்ள கலப்பினால் அவனுக்கு வடிவேமயாயினும், மந்திர 
வடிவம் அவற்றினும் சிறந்தது என்பது உணர்தற்குrயது.  

மந்திரங்களுள் தைலயாயது ஐந்ெதழுத்து மந்திரமாகும். அதுேவ 
ஞானத்ைதத் தருவது. கூத்தப்ெபருமான் திருைவந்ெதழுத்ைதத் தனது 
திருவுருவமாகக் ெகாண்டு ஆடல் புrயும் அருட்ெபருைமைய ஆசிrயர் 
இப்பகுதியில் விளங்கக் காட்டியுள்ளார். 

பாடல் || 30 இைறவன் புrயும் ஆடலின் இயல்ைபக் கூற 
ேவண்டுதல்	

30. நற்றவத்ேதார் தாம்காண நாதாந்தத்து அஞ்ெசழுத்தால் 

உற்று உருவாய் நின்று ஆடல் உள்ளபடி ெபற்றிடநான் 

விண்ணார் ெபாழில்ெவண்ைண ெமய்கண்ட நாதேன! 

தண்ணார் அருளாேல சாற்று 

பதவுைர 

விண் ஆர் ெபாழில் வாைன அளாவி எழுந்த ேசாைலகள் சூழ்ந்த 
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ெவண்ைண  திருெவண்ெணய் நல்லூrல் எழுந்தருளியுள்ள 

ெமய்கண்ட நாதேன  ெமய்கண்ட ேதவேர, 

நல் தவத்ேதார்   நல்ல தவத்ைதச் ெசய்தவர்கள் 

காண   காணும்படி 

நாத அந்தத்து   நாதத்தின் முடிவில் 

அஞ்ெசழுத்தால்   திருைவந்ெதழுத்தால் 

உற்ற உருவாய்   நின்று திருவுருக்ெகாண்டு 

ஆடல்    முதல்வன் ெசய்யும் திருக்கூத்தின் இயல்ைப 

உள்ளபடி நான் ெபற்றிடஉள்ளவாறு அறிந்து அடிேயன் நன்ைம 
எய்தும்படியாக 

தண்ணார் அருளால்  குளிர்ந்த அருளால் 

சாற்று    ெசால்லியருள ேவண்டும் 

ெபாழிப்புைர 

நல்ல தவம் ெசய்தவர் காணும்படி நாதத்தின் முடிவில் 
திருைவந்ெதழுத்தால் திருவுருக் ெகாண்டு சிவெபருமான் திருக்கூத்திைன 
இயற்றுவன். திருெவண்ெணய்நல்லூrல் எழுந்தருளியுள்ள ெமய்கண்ட 
நாதேர,  அத் திருக்கூத்தின் இயல்ைப அடிேயன் உள்ளவாறு அறியும் 
வைகயில் அதைன விளக்கியருள ேவண்டும் என மாணவர் ேவண்டுகிறார். 

விளக்கம் 

நாதாந்த நடனம் 

தத்துவங்களில் இறுதியாக,  எல்லாவற்றிற்கும் ேமேல உள்ளதாகச் 
ெசால்லப்படுவது நாதம் ஆகும். அதைனயும் கடந்தால்தான் முப்பத்தாறு 
தத்துவங்கைளயும் கடந்ததாகும். தத்துவங்கைளக் கடத்தலாவது 
ஆன்மாஅவற்ைறத் தனக்கு ேவறாகக் கண்டு நீங்குதல்.  
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நிலம் முதல் நாதம் ஈறாகிய தத்துவம் முப்பத்தாறைனயும் கடந்த 
நிைலயில் அைவ நீங்கிய நிைலயில் ஆன்மா தான் அவற்றின் ேவறாய் 
இருத்தைல உணரும்.  

ஆணவத்திற்கு மாற்றாகேவ மாையயிலிருந்து தத்துவங்கள் இைறவனால் 
கூட்டப்பட்டன. ஆதலால் அைவ நீங்கிய இடத்து ஆணவம் நிற்றல் 
இயல்பாகும். ஒளிக்கும் இருளுக்கும் ஒன்ேற இடம். ஒன்று ேமலிடின் 
ஒன்று ஒளிக்கும் என்று கூறியுள்ளபடி, பக்குவம் இல்லாத ெபாழுது சிவம் 
மைறந்திருக்க ஆணவ இருள் ேமலிட்டிருந்தது. பக்குவம் வந்துற்ற 
இப்ெபாழுது ஆணவம் ேமலிட மாட்டாமல் இருக்க,  சிவேம ேமலிடும். 
சிவம் ேமலிட்டேபாது ஆன்மா அதைனச் சார்ந்து, தான் ேவறு ேதான்றாது 
அதேனாடு ஒன்றிவிடும் கதிெராளியில் விளக்ெகாளி ேபால உயிருணர்வு 
சிவத்தில் அடங்கி நிற்கும். அவ்விடத்தில் ஆன்மா ேபரா இன்பப் 
ெபருெவள்ளத்தில் அழுந்தும். அவ்வாறு நாதாந்தத்தில் ஆனந்த வாrதியின் 
ஆன்மாைவ அழுத்தும் குறிப்புைடயது கூத்தப் ெபருமான் ெசய்யும் 
திருக்கூத்து. அத்திருக்கூத்தின் இயல்ைப விளக்கியருளும்படி மாணவர் 
ேவண்டுகிறார். 

பாடல் || 31 திருநடனம் ெசய்யும் இடம்	
 

எட்டும் இரண்டும் உருவான லிங்கத்ேத 

நட்டம் புதல்வா நவிலக்ேகள் சிட்டன் 

சிவாயநம என்னும் திருஎழுத்து அஞ்சாேல 

அவாயம் அற நின்று ஆடு வான் 

பதவுைர 

புதல்வா   நன்மாணாக்கேன, 

எட்டும் இரண்டும் உருவான ய என்னும் எழுத்தால் குறிக்கப்படுகிற 

லிங்கத்ேத  உயிராகிய ஆதாரத்தில் 

நட்டம்   சிவபிரான் ெசய்கின்ற திருக்கூத்திைன 
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நவிலக் ேகள்  யாம் ெசால்லக் ேகள். 

சிட்டன்   ேமேலானாகிய சிவபிரான் 

சிவாயநம   என்னும் சிவாயநம என்கிற 

திருஎழுத்து அஞ்சால்  திருைவந்ெதழுத்துக்கைளேய 
திருேமனியாகக் ெகாண்டு 

அவாயம் அற   உயிர்களின் பிறவித் துன்பம் நீங்கும் படியாக 

நின்று ஆடுவான்  ஆடல் புrவான் என அறிவாயாக. 

ெபாழிப்புைர 

ஆசிrயர் திருக்கூத்தின் இயல்ைபக் கூறத் ெதாடங்குகிறார். நன் 
மாணாக்கேன,  ய என்னும் எழுத்தால் குறிக்கப்படுவது உயிர். அந்த 
உயிராகிய ஆதாரத்தில் சிவபிரான் ெசய்கின்ற திரு நடனத்தின் இயல்ைபக் 
கூறுகின்ேறாம். ேகள். அம் முதல்வன் திருைவந்ெதழுத்ைதேய 
திருேமனியாகக் ெகாண்டு உயிர்களின் பிறவித் துன்பம் நீங்கும்படி நின்று 
ஆடுவான் என அறிவாயாக. 

விளக்கம் 

இைறவன் ஆடும் இடம் 

இைறவன் எங்கும் நிைறந்தவன்,  உருவம் இல்லாதவன். அவன் நடனம் 
ெசய்கிறான் என்றால் அதற்கு ஓர் இடம் ேவண்டும் அல்லவா? அவனுக்கு 
உருவம் ேவண்டும் அல்லவா? அவன் ஆடல் புrவதற்குக் ெகாள்ளும் இடம் 
எது? உருவம் எது? என்ற வினாக்களுக்கு இச்ெசய்யுளில் விைட கூறுகிறார் 
ஆசிrயர்.  

எட்டும் இரண்டும் உருவான லிங்கத்ேத என்றதனால் அவன் ஆடும் இடம் 
இன்னது என்பைதப் புலப்படுத்தினார்.  

லிங்கம் என்பதற்கு அைடயாளம் அல்லது குறி என்பது ேநர் ெபாருள். 
இங்கு அச் ெசால் ஆதாரம் அல்லது இடம் என்ற ெபாருளில் வந்தது.  

எட்டும் இரண்டும் உருவான இடேம அவன் ஆடல் புrயும் இடமாகும். 
இவ்வாறு மைறெபாருளாக ைவத்து உணர்த்தினார் ஆசிrயர்.  
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எட்டும் இரண்டும் என்பது நம்நாட்டில் வழங்கி வரும் ஒரு பைழய 
வழக்கு. 

 

பட்டி மண்டபம் ஏற்றிைன ஏற்றிைன 

எட்டிேனா டிரண்டும் அறிேயைனேய 

என்று திருவாசகத்தில் வந்துள்ளது. 

எட்டும் இரண்டும் என்பதற்குச் ைசவ சித்தாந்தத்தில் ெசால்லப்படும் 
ெபாருைளக் காண்ேபாம். எட்டும் இரண்டும் கூடியது பத்து. பத்து என்னும் 
எண்ைணக் குறிக்கும் எழுத்து ய என்பது. திருைவந்ெதழுத்தில் ய என்னும் 
எழுத்து உயிைரக் குறிக்கும். ஆகேவ,  எட்டும் இரண்டும் உருவான 
லிங்கத்ேத என்பது,  பத்தின் அறிகுறியான ய என்னும் எழுத்தால் 
குறிக்கப்படும் ஆன்மாவாகிய இடத்தில் எனப் ெபாருள்படுவதாயிற்று.  

உடம்ெபங்கும் உயிர் இருப்பினும் இரண்டு இடங்கைள உயிர் சிறப்பாகப் 
பற்றி நிற்கும். அவ்விடங்களாவன இதயம், புருவநடு என்பன.  

உயிர் சிறப்பாகப் ெபாருந்தி நிற்கும் இந்த இரண்டு இடங்களிலும் 
இைறவனது நடனம் நைடெபறுகிறது. உயிrன் அறிவு நிைலத்து நிற்கும் 
இதயத்திலும்,  விளக்கம் ெபற்றுத் திகழும் புருவ நடுவிலும் அவ்வறிைவ 
இடமாகக் ெகாண்டு, உயிைர நிைலப்பித்தும் அறிவித்தும் இைறவன் நடம் 
புrகின்றான் என்பது ஈண்டு அறியத்தக்கது. 
 

ஆடுதற்குக் ெகாள்ளும் உருவம் 

இைறவன் ஆடும் இடம் ஆன்ம அறிவு என்று பார்த்ேதாம். இனி, 
ஆடுதற்குக் ெகாள்ளும் உருவம் எது என்பாராய்,  சிவாயநம என்னும் 
திருெவழுத்து அஞ்சாேல என்கிறார் ஆசிrயர். எனேவ 
திருைவந்ெதழுத்ைதத் திருேமனியாகக் ெகாண்டு இைறவன் நடனம் 
புrகிறான் என்பது விளங்கும்.  

ஆன்மாவின் அறிவு ெதாழிற்படுதற்கு இன்றியைமயாத் துைணயாய் 
இருப்பது நாதம் ஆகும். நாதத்தில் ேதான்றுவன மந்திரங்கள். 
அம்மந்திரங்கைள இைறவன் தனக்கு வடிவமாகக் ெகாள்வான். 
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அம்மந்திரங்களுள் சிறந்தது திருைவந்ெதழுத்ேத யாகலின் அதைனேய 
தனக்குத் திருேமனியாகக் ெகாண்டு சிவபிரான் ஆன்ம அறிவினிடத்து 
விளங்குகிறான். 

சிட்டன் 

சிட்டன் என்பதற்கு உயர்ந்ேதான் என்பது ெபாருள். அஃது இங்குச் 
சிவபிராைனக் குறித்து நின்றது. திருவாசகத்தில், 

சிட்டேன சிவேலாகேன சிறு 

நாயினும் கைடயாய ெவங் 

கட்டேனைனயும், ஆட்ெகாள்வான் வந்து 

காட்டினாய் கழுக்குன்றிேல 

என்ற பாடலில் சிட்டன் என்ற ெசால் சிவெபருமாைனக் குறிப்பதாய் 
வந்துள்ளைம காணலாம்.  

திருநாவுக்கரசர் அச்ெசால்ைல ஒரு பாடலில் நான்கு அடியிலும் 
அைமத்துப் பாடியுள்ளார். 

சிட்டர் வானவர் ெசன்று வரங்ெகாளும் 

சிட்டர் வாழ்தில்ைலச் சிற்றம் பலத்துைற 

சிட்டன் ேசவடி ைகெதாழச் ெசல்லும் அச் 

சிட்டர்பால் அணுகான் ெசறுகாலேன 

என்பது அப்பாடல். அச்ெசால் முதலடியில் முனிவைரயும், இரண்டாமடியில் 
தில்ைல வாழ் அந்தணைரயும், மூன்றாமடியில் நடராசப் ெபருமாைனயும், 

நான்காமடியில் அடியாைரயும் குறிப்பதாம். 

பாடல் || 32 அஞ்ெசழுத்து உரு	‐	தூல பஞ்சாக்கரம்	

 

ஆடும் படிேகள்நல் அம்பலத்தான் ஐயேன 

நாடும் திருவடியிேல நகரம் கூடும் 

மகரம் உதரம் வளர்ேதாள் சிகரம் 
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பகரும்முகம் வாமுடியப் பார். 

பதவுைர 

ஐயேன   நன்மாணாக்கேன, 

நல் அம்பலத்தான் உயிர்களுக்குத் துன்பத்ைத நீக்கி இன்பத்ைத 
நல்கும் அம்பலவாணன் 

ஆடும் படி ேகள்  திருக்கூத்து இயற்றும் முைறையக் ேகள். 

நாடும்   ஆன்பர்கள் விரும்பும் 

திருவடியில் நகரம் திருவடி நகாரமாயிருக்கும். 

உதரம்   திருவயிறு 

கூடும் மகரம்  ெபாருந்திய மகாரமாகும். 

வளர் ேதாள்  உயர்ந்த திருத்ேதாள் 

சிகரம்   சிகாரமாகும். 

பகரும் முகம் வா ேவதங்கைளயும் ஆகமங்கைளயும் அருளிய 
திருமுகம் வா ஆகும். 

முடி ய   திரு முடி ய ஆகும். 

பார்    இவ்வாறு பஞ்சாக்கரம் அவனுக்குத் திருேமனியாய் 
அைமயும் முைறைய உணர்வாயாக. 

ெபாழிப்புைர 

நன் மாணாக்கேன, கூத்தப் ெபருமான் ஆடும் முைறையக் ேகள். அன்பர்கள் 
நாடும் திருவடி ந காரம் ஆகும். வயிறு ம காரம் ஆகும். ேதாள்கள் சி 
காரம் ஆகும். முகம் வா ஆகும். திருமுடி ய ஆகும். 

விளக்கம் 

திருைவந்ெதழுத்தால் அைமந்த திருேமனி 
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இைறவன் நடனம் புrதற்கு இடம் ஆன்மா என்றும், அவனுக்குத் திருேமனி 
பஞ்சாக்கரம் என்றும் முன்ேன கூறப்பட்டது.  

ஆன்மாக்கைளப் ெபத்தான்மாக்கள் என்றும்,  முத்தான்மாக்கள் என்றும் 
இருவைகப்படுத்தலாம். பாசத்தில் உள்ளைவ ெபத்தான்மாக்கள். 
பாசத்தினின்றும் நீங்கியைவ முத்தான்மாக்கள். அவ்விருவைக 
ஆன்மாக்களுக்கும் இைறவன் ெசய்பைவ இரு வைகயான 
ஐந்ெதாழில்களாகும். எனேவ அவ்விருவைகயான ஐந்ெதாழில்கைள 
உணர்த்தும் இருவைக நடனங்கைள இைறவன் புrகின்றான் என்பது 
விளங்கும். அதற்ேகற்பப் பஞ்சாக்கரம் அவனுக்குத் திருேமனியாய் 
அைமயும் ெபாழுது இருவைகயாகேவ அைமயும். அந்த 
இருவைகயிைனயும் இச்ெசய்யுளாலும்,  அடுத்து உள்ள ெசய்யுளாலும் 
உணர்த்துகிறார் ஆசிrயர்.  

இச்ெசய்யுள் நகாரம் முதலாக அைமயும் தூல பஞ்சாக்கர வடிவத்ைத 
உணர்த்தியது. இவ்வாறு கண்டு வணங்குவார்க்கு உலகப் பயேன 
விைளவதாகும். 

பாடல் || 33 அஞ்ெசழுத்து உரு	‐	சூக்கும பஞ்சாக்கரம்	

 

ேசர்க்கும் துடிசிகரம் சிற்கனவா வசீுகரம் 

ஆர்க்கும்யகரம் அபயகரம் பார்க்கில் இைறக்கு 

அங்கி நகரம் அடிக்கீழ் முயலகனார் 

தங்கும் மகரம்அது தான். 

பதவுைர 

பார்க்கில்   ஆராய்ந்தால் 

இைறக்கு   கூத்தப் ெபருமானுக்கு 
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ேசர்க்கும் துடி  ஏந்திய உடுக்ைகைய உைடய திருக்கரம் 

சிகரம்   சிகாரம் ஆகும். 

வசீு கரம்   வசீிய திருக்கரம் 

சித் கன வா  ஞான உருவான வா ஆகும் 

அபய கரம்  அஞ்சற்க என்று காட்டும் திருக்கரம் 

ஆர்க்கும் யகரம்  யகாரம் ஆகும் 

அங்கி   ெநருப்பு ஏந்திய திருக்கரம் 

நகரம்   நகாரம் ஆகும். 

அடிக்கீழ் முயலகனார் முயலகைனக் கீேழ அழுத்தும் திருவடி 

தங்கும் மகரம்  மகாரம் ஆகும். 

ெபாழிப்புைர 

உடுக்ைகைய ஏந்திய திருக்ைக சிகாரம். வசீிய திருக்ைக ஞான உருவாகிய 
வா ஆகும். அஞ்சற்க என்று காட்டும் அபயத்திருக்ைக யகாரம். ெநருப்பு 
ஏந்திய திருக்ைக நகாரம். முயலகைனக் கீேழ அழுத்தும் திருவடி மகாரம் 
ஆகும். 

விளக்கம் 

கூத்தப் பிரானது திருவுருவத்தில் உடுக்ைக,  வசீ்சு,  அைமப்பு,  ெநருப்பு 
என்னும் இைவகைளயுைடய நான்கு ைககைளயும்,  ஊன்றிய 
திருவடிையயும் முைறேய சி, வா, ய, ந, ம என்னும் எழுத்துக்களாகக் கண்டு 
துதித்து வணங்குக என்பது கூறப்பட்டது. 

இச்ெசய்யுள் சிகாரம். முதலாக அைமயும் சூக்கும பஞ்சாக்கர வடிவத்ைத 
விளக்கிற்று. 

பாடல் || 34 ஓங்காரம்	‐நல் திருவாசி	
 

ஓங்காரேம நல் திருவாசி உற்றுஅதனில் 
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நீங்கா எழுத்ேத நிைறசுடராம் ஆங்காரம் 

அற்றார் அறிவர் அணி அம்பலத்தான் ஆடல்இது 

ெபற்றார் பிறப்பு அற்றார் பின் 

பதவுைர 

நல் திருவாசி  இைறவனது திருவுருைவச் சூழ்ந்திருக்கும் 
ஒளிவட்டமான திருவாசி 

ஓங்காரம்   ஓங்காரமாகும். 

நிைற சுடர்  அத்திருவாசியில் அைமந்துள்ள நிைறந்த சுடர்கள் 

அதனில் உற்று  ஓங்காரத்தில் ேதான்றி 

நீங்கா எழுத்து ஆம் அதினின்று நீங்காமல் உள்ள முதல் எழுத்துக்கள் 
ஆகும். 

அணி அம்பலத்தான்  அழகிய சிற்றம்பலம் உைடயானது 

ஆடல் இது   ஆடலின் இவ்வியல்ைப 

ஆங்காரம் அற்றார் அறிவர் யான் எனது என்னும் ெசருக்கு நீங்கப் 
ெபற்றவேர அறிவர். 

ெபற்றார்    இதைனயறிந்து வழிபடும் ேபறு ெபற்றார் 

பின் பிறப்பு   இனிப் பிறப்ைப 

அற்றார்    அறுத்துக் ெகாண்டவராவார். 

ெபாழிப்புைர 

ஓம் என்னும் பிரணவேம அவைனச் சூழ்ந்துள்ள திருவாசியாகும். 
அப்பிரணவத்தில் ேதான்றிய அக்கரங்கள் ஐம்பத்ெதான்றும் திருவாசியில் 
விளங்கும் சுடர்களாகும். முதல் ஒலியாகிய ஓங்காரமாம் திருவாசியுள், 

அவ்ேவாங்காரத்தின் உள்ெளாளியாய் விளங்கி நிற்பவன் கூத்தப் 
ெபருமான். அவனது கூத்தின் இயல்ைப யான் எனது என்னும் 
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ெசருக்குஅற்றவேர அறிவர். அவ்வாறு அறிந்து வழிபடும் ேபறு ெபற்றவர் 
பின் பிறவாத நிைலையப் ெபற்றவர் ஆவர். 

விளக்கம் 

ஓங்காரமும் இைறவன் திருவுருவும் 

உலகம், ெபாருளுலகம் எனவும்,  ெசால்லுலகம் எனவும் இரு வைகயாய் 
அைமந்துள்ளது. ெபாருள் வடிவாய் உள்ளைவ (புவனம்,  தத்துவம்,  கைல) 
ெபாருளுலகம் ஆகும். ஒலிவடிவாய் வழங்கும் பலவைக ெமாழிகள் 
ெசால்லுலகம் ஆகும்.  

ெசால்லுலகம் எழுத்து,  ெசால்,  ெசாற்ெறாடர் என மூன்று நிைலைமைய 
உைடயது. எழுத்து வடெமாழி பற்றி ஐம்பத்ெதான்று எனக் ெகாள்ளப்படும். 
ஐம்பத்து மூன்று என்று கூறும் வழக்கும் உள்ளது. இவ்ெவழுத்துக்களுள் 
அைனத்து ெமாழிகளின் எழுத்துக்களும் அடங்கும் என்னும் கருத்தினால் 
இவற்ைற மாதிருகாக்கரங்கள் (தாய் எழுத்துக்கள்) என்று குறிப்பிடுவர்.  

ெசால்லுலகம் ஆகிய அைனத்து ெமாழிகளுக்கும் மூலமாய் இருப்பது 
நாதம் ஆகும். நாதம் ஓம் என்னும் குறியடீ்டால் குறிக்கப்படும். அதனால், 

அது ஓங்காரம் எனப்படும்.  

இன்னும், ஓங்காரம் ஐந்து கூறுகைள உைடயதாகச் ெசால்லப்படும். அைவ 
அ, உ, ம், விந்து,  நாதம் என்பன. இவற்றுள் முதலில் உள்ள மூன்றும் நம் 
ெசவியால் உணரப்படும் அகரம் முதலியன அல்ல. ஆயினும் அகரம் 
முதலியவற்ேறாடு ஒத்த தன்ைம உைடைமயால் அைவயும் அகரம் 
முதலியனவாகேவ ஒப்புைம பற்றிக் கூறப்படுகின்றன.  

ஓங்காரத்தின் கூறுகளாகிய அகரம் முதலிய ஐந்தும் பஞ்சாக்கரம் என்று 
ெசால்லப்படும். ஆயினும் அைவ திருைவந்ெதழுத்தாகிய பஞ்சாக்கரம் 
ேபான்றைவ அல்ல. ஆதலால் இைவ சூக்கும பஞ்சாக்கரம் என்ேற 
குறிக்கப்படும்.  

இைறவன் அகர, உகர, மகர, நாத, விந்துக்களாய் நின்று, அந்தக் கரணங்கைள 
இயக்கிப் ெபாருளுணர்ைவத் தருகின்றான் என்பது பற்றி, 

உய்ய என் உள்ளத்துள் ஓங்காரமாய் நின்ற 

ெமய்யா 
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என்று அருளிச் ெசய்தார் மாணிக்கவாசகர். 

ெபாருளுலகம் அைனத்திற்கும் முதல்வன் ஆகிய கடவுேள 
ெசால்லுலகத்திற்கும் முதல்வன் ஆதலின் ஓங்காரத்தால் குறிக்கப்படுபவன் 
அவேன என்று நூல்கள் கூறும். ஓங்காரேம அவனது திருவுருைவச் 
சூழ்ந்துள்ள ஒளிவட்டமாகிய திருவாசி என்பதும்,  அத்திருவாசியில் 
அைமந்துள்ள 51 அல்லது 53 என்னும் எண்ணிக்ைகயுள்ள சுடர்கள், 

மாதிருகாக்கரங்கள் என ேமேல குறிப்பிட்ட முதல் எழுத்துக்கள் என்பதும் 
உண்ைம விளக்கத்தால் நாமறிந்த ெசய்திகள்.  

நாம் ேகாயிலுக்குச் ெசல்லுகிேறாம். ேகாயில் எத்தைனப் ெபrயதாக 
இருந்தாலும், மூலவர் இருக்கும் கருவைற சிறியதாகத்தான் இருக்கும். ஏன் 
இப்படி இருளைடந்த குைக ேபான்ற இடத்தில் மூலமூர்த்திைய 
ைவத்திருக்கிறார்கள்?  என்று சிலர் நிைனக்கலாம். நம் முன்ேனார்கள் 
ெதrயாமல் அப்படிச் ெசய்யவில்ைல. ஒரு கருத்ேதாடுதான் அவ்வாறு 
அைமத்தார்கள். ேகாயிலிலுள்ள மூலஸ்தானம் நம் இதயத்ைதப் ேபான்றது. 
இதயம் ேபான்ற சன்னல் இல்லாத இடத்தில் ஆண்டவைன ைவத்தார்கள்.  

ேகாயிலுக்குப் ேபாய்க் கர்ப்பக் கிருகத்தில் இருக்கும் ஆண்டவன் முன் 
நின்று பார்த்தால் இருட்டில் ெதrயாது. கூர்ந்து பார்த்தால்தான் ெதrயும். 
பூைச ெசய்கிறவர் தீபாராதைன காட்டும் ெபாழுது மிக விளக்கமாகத் 
ெதrயும். தீபாராதைன காட்டும் ேபாது தீபத்தால் ஓங்கார எழுத்ைத 
எழுதுவது ேபாலக் ைகையச் சுற்றிக் காட்டுவார். இந்த ஓங்கார ஒளி 
வட்டத்திற்குள் நாம் இைறவனது உருவத்ைதக் காண ேவண்டும். அப்படிக் 
காணுகிற திருவுருைவ மனத்தில் நிைல நிறுத்தப் பழகுதல் ேவண்டும். 

அம்பலத்தான் ஆடைல அறிந்து வழிபடும் ேபறு ெபற்றவர் : 

கூத்தப் ெபருமானின் எடுத்த ெபாற்பாதத்தில் தம் அன்ைப ைவத்தவர் 
நிலத்தின் ேமல் ெநடுங்கிைடயாய் விழுவர்,  பின்பு திருக்கூத்திைனக் 
காணேவண்டி எழுவர். தம்ைமேய தாம் மறந்து விடுவர். தற்ெபருைம 
என்பது அவர்களுக்கு எங்ேகயிருக்கும்? அஃது அறேவ ெகட்ெடாழியும். 

ைகயும் தைலமிைச புைனஅஞ் சலியன; 

கண்ணும் ெபாழி மைழ ஒழியாேத 

ெபய்யும் தைகயன; கரணங் களும்உடன் 
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உருகும் பrவின; ேபெறய்தும் 

ெமய்யும் தைர மிைச விழும்; முன்ெபழு தரும் 

மின் தாழ் சைடெயாடு நின்றாடும் 

ஐயன் திருநடம் எதிர்கும் பிடும் அவர் 
ஆர்வம் ெபருகுதல் அளவின்றால்  
(ெபrயபுராணம்) 
 

திருக்கூத்ைத அன்ேபாடு தrசிப்பவர் நிைல இது. 

பிறவியறுதைல எண்ணாதவர் அதைனப் பற்றிச் சிறிதும் கவைல 
ெகாள்ளாதவர் திருக்கூத்திைனப் புறத்ேத மட்டும் ஒருகாற் கண்டு ஒழிவர். 
பிறவியறுதைல ேவண்டும் ஞானியர் அதைன எப்ெபாழுதும் உள்ளத்ேத 
கண்டு ெகாண்டிருப்பர். 

 

ஊன நடனம் 

தூல ஐந்ெதாழில் 

இைறவன் ெசய்யும் ஐந்ெதாழில்கைளப் பற்றி முன்ேன விrவாக 
அறிந்ேதாம் (ெசய்யுள் 8)  பைடத்தல்,  காத்தல்,  அழித்தல் ஆகிய மூன்றும் 
உலகத்தின் ேமல் நிகழ்வன என்றும்,  மைறத்தலும் அருளலும் ஆகிய 
இரண்டும் உயிrடத்தில் நிகழ்வன என்றும் அறிந்ேதாம். அைவ தூல 
ஐந்ெதாழில் எனப்படும். இது தவிர,  சூக்கும ஐந்ெதாழில்,  அதிசூக்கும 
ஐந்ெதாழில் என இரண்டு ெசால்லப் ெபறும். 

சூக்கும ஐந்ெதாழில் 

நமக்கு உறக்கம் என்பது ஒடுக்க நிைலயாகும். உறக்கத்திலும் இைறவனது 
ெசயல் நம்மிடத்தில் நிகழ்கிறது. உறங்கச் ெசல்லும் ேபாது ஒரு சிக்கைல 
நிைனத்துக் ெகாண்டு அைத எப்படித் தீர்ப்பது என்று கவைலேயாடு 
நம்ைமயறியாமல் கண்ணயர்ந்து தூங்கி விடுேவாம். மறுநாள் விடிந்து 
கண்விழித்த ேபாது அச்சிக்கைல இப்படித்தான் தீர்க்க ேவண்டும் என்ற 
ெதளிவு நமக்கு ஏற்பட்டு விடுகிறது. இத் ெதளிவு எப்படி உண்டாயிற்று? 

இதற்கு நம்மால் விளக்கம் ெசால்ல முடியாவிடினும் உறக்க நிைலயில் 
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இைறவன் நுட்பமாக நமக்குச் ெசய்த உதவிேய அது எனலாம். இவ்வாறு 
இைறவன் ெசய்வது சூக்கும ஐந்ெதாழில் எனப்படும்.  

இனி,  மற்ெறாரு ஒடுக்க நிைலயும் உண்டு. முற்றழிப்புக் காலத்தில் 
இைறவன் எல்லாவற்ைறயும் ஒடுக்கித் தான் தனியனாய் நிற்கிற நிைல 
அது. அவ்வாறு ஒடுக்கி நிற்கும் முதல்வன் உலகத்ைத மீளத் 
ேதாற்றுவித்தற் ெபாருட்டு அதற்கு ஆவனவற்ைறச் ெசய்வான். 
அந்நிைலயில் அவன் ெசய்வனவும் சூக்கும ஐந்ெதாழில் எனப்படும்.  

அத்ெதாழில்கள் இப்படிப்பட்டைவ எனத் தனித் தனியாக வகுத்துக் 
காட்டுதல் அrதாகும். 

அதிசூக்கும ஐந்ெதாழில் 

இனி, அதிசூக்கும ஐந்ெதாழிைல ேநாக்குேவாம். உயிரானது புருவ நடுவில் 
நின்று, கருவிகேளாடு கூடிப் ெபாருள்கைள அறிந்து வருவதாகிய விழிப்பு 
நிைலயில் இைறவன் உயிர்க்குயிராய் உள்நின்று இைடவிடாது உணர்த்தி 
வருகிறான். அவ்வாறு உணர்த்தவில்ைலயாயின் உயிர்க்கு அறிவு நிகழாது. 
இைறவன் உயிர்க்கு உணர்த்தும் முைறைமேய அதி சூக்கும ஐந்ெதாழில் 
எனப்படுகிறது. இத்ெதாழில்கைளயும் தனித்தனியாக விளங்கிக் 
ெகாள்ளுதல் அrதாகும். 

ஊன நடனம் ெபயர் விளக்கம் 

தூலம், சூக்குமம், அதிசூக்குமம் ஆகிய இம் மூவைக ஐந்ெதாழில்களும் ஊன 
நடனம் என ஒன்றாய் ைவத்துச் ெசால்லப்படும். இத்ெதாழில்களால் 
உயிர்க்கு உண்டாவது உலக நுகர்ச்சியும்,  சிற்றறிவும் ஆகும். இவற்றால் 
உயிர் உலக வாழ்விற் கட்டுண்டு நிற்கிறது. இது பற்றிேய இைறவனது 
ெசயல் ஊன நடனம் எனப்பட்டது.  

ஞான நடனம் என மற்ெறான்று இருத்தலால்,  ஊன நடனமாகிய இதில் 
உள்ள ஊனம் என்பது ஞானம் இல்லாைமையக் குறித்தது. ஊன 
நடனத்ைத உணர்த்துவது இச்ெசய்யுள். 
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பாடல் || 35 ஊன நடனம்	–தூல,	சூக்கும,அதிசூக்கும 
ஐந்ெதாழில்	

 

ேதாற்றம் துடிஅதனில் ேதாயும் திதிஅைமப்பில் 

சாற்றியிடும் அங்கியிேல சங்காரம் ஊற்றமா 

ஊன்று மலர்ப்பதத்தில் உற்றதிேராதம் முத்தி 

நான்ற மலர்ப்பதத்ேத நாடு 

பதவுைர 

 

துடி அதனில்  உடுக்ைகைய இயக்கும் திருக்ைகயில் 

ேதாற்றம்    பைடத்தல் ெதாழிைலயும், 

அைமப்பில்  அைமத்த திருக்ைகயில் 

ேதாயும் திதி  ஆன்மாப் ெபாருந்தும் காத்தல் ெதாழிைலயும், 

சாற்றியிடும்  ெசால்லப்பட்ட 

அங்கியில்   ெநருப்பு ஏந்திய திருக்ைகயில் 

சங்காரம்   அழித்தல் ெதாழிைலயும் 

ஊற்றமா   உறுதியாக 

ஊன்று   முயலகன் மீது ஊன்றிய 

மலர்ப் பதத்தில்  மலர் ேபான்ற திருவடியில் 

உற்ற   ெபாருந்திய 

திேராதம்   மைறத்தல் ெதாழிைலயும் 

நான்ற   தூக்கிய 

மலர்ப் பதத்ேத  மலர் ேபான்ற திருவடியில் 
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முத்தி   பிறவியினின்றும் எடுத்துப் ேபrன்பத்தில் 
ைவப்பதாகிய அருளுதல் ெதாழிைலயும், 

நாடு    கண்டுெகாள் 

ெபாழிப்புைர 

உடுக்ைகயால் ஒலிைய உண்டாக்குதல் பைடத்தல் ெதாழிைலயும், அபயத் 
திருக்கரம் காத்தல் ெதாழிைலயும்,  ெநருப்ைப ஏந்தியிருத்தல் அழித்தல் 
ெதாழிைலயும், உறுதியாக முயலகன் ேமல் ஒரு காைல ஊன்றியிருத்தல் 
மைறத்தல் ெதாழிைலயும்,  மற்ெறாரு காைல உயரத் தூக்கியிருத்தல் 
அருளல் ெதாழிைலயும் உணர்த்தும். இவ்வாறாகக் கூத்தப் ெபருமானது 
திருவுருவில் ேதான்றும் குறிப்ைப அறிந்து ெகாள். 

விளக்கம் 

இைறவனது நடனத்தில் ஐந்ெதாழில்களும் விளங்குதல் : 

சிவெபருமானது நடனம் ஐந்ெதாழிற்கும் தாேன முதல்வன் என்பைத 
உணர்த்தும். அந் நடனத்தில் ஐந்ெதாழிலும் விளங்குவைத இச் ெசய்யுள் 
அழகிய முைறயில் விளக்குகின்றது.  

எண்ணிறந்த உயிர்களுக்கு அவ்வவற்றிற்கு ஏற்ற உடம்ைபக் ெகாடுத்து 
உலகத்தில் இயங்கச் ெசய்வேத பைடத்தல். தமருகத்ைத அைசத்து 
நாதத்ைத உண்டாக்கும் ைக உலகத்ைதத் ேதாற்றுவித்தைலக் குறிக்கும்.  

இங்ஙனம் பைடத்தது மட்டுமின்றி அைவகைளக் காக்கவும் ெசய்கின்றான். 
தாயின் வயிற்றில் உள்ள மகவுக்கு அவளறியாதபடி உணவு ஊட்டிக் 
காக்கின்ற இைறவனது கருைணைய என்ெனன்பது! கூத்தப் ெபருமானது 
வடிவத்தில் அபயம் தரும் ைக காத்தைலக் குறிக்கும்.  

இவ்வாறு காத்தைலப் புrகின்ற இைறவன் அைவகைள அழித்தும் 
விடுகின்றாேன. அழித்தல் என்பது அச்சமும் வருத்தமும் தரும் ெசயல் 
அல்லவா? அதைனச் ெசய்வது எதற்கு? என்று வினவலாம்.  

உண்ைமயில் அழித்தல் என்பது உயிர்களின் நன்ைமயின் ெபாருட்ேட 
ெசய்யப்படுகிறது என்பைத உணர்தல் ேவண்டும். உடம்ேபாடு கூடிய 
உயிர்கள் அவ்வுடம்பினால் வரும் அளவற்ற துன்பங்கைள அனுபவித்துப் 
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பிறப்பு இறப்புக்களில் அகப்பட்டுச் சுழன்று ெபrதும் இைளப்பிைன 
அைடயும். அவ்விைளப்பு நீங்குதற் ெபாருட்ேட உயிர்கைள 
உடம்பினின்றும் பிrத்துச் சிறிது காலம் ஓய்வு ெகாள்ளும்படி 
ெசய்கின்றான். எனேவ அழித்தல் என்பதும் உயிர்களின் நன்ைம கருதிேய 
ெசய்யப்படுவதாகும். இைறவனது நடனக் ேகாலத்தில் தீ ேயந்திய ைக 
அழித்தைலக் காட்டும். 

இனி,  மைறத்தல் என்பது இைறவன் உயிர்களுக்குத் தன்ைனக் காட்டாது 
உலகத்ைதேய காட்டி உலக ேபாகத்ைத நுகரச் ெசய்தல். உயிர் 
தன்ைனயறியும் பக்குவத்ைத வருவித்தற் ெபாருட்ேட இது 
ெசய்யப்படுகிறது. திருக்கூத்தில் முயலகைன மிதித்துள்ள திருவடி 
மைறத்தைலத் ெதrவிக்கும்.  

அருளல் என்பது பாசங்கைளெயல்லாம் நீக்கி உயிர்களுக்குப் ேபrன்பத்ைத 
வழங்குதல். கூத்தப்பிரானது தூக்கிய திருவடி,  பிறவியினின்றும் எடுத்துத் 
தன் திருவடி நிழலில் ைவத்து அருளுதைல உணர்த்துவதாகும். 

இனி, ஞான நடனம் 

முதல்வன் உயிர்கட்குப் பிறப்பு,  வடீு என்னும் இரு நிைலகைளயும் 
தருதற்காக ஆடுகின்றான். அவற்றுள் பிறப்ைபத் தருவது ஊன நடனம் 
ஆயிற்று. வடீ்ைடத் தருவது ஞான நடனம் ஆகும். 

 

ஊன நடனத்தின் பயனாக உயிர் உண்ைமைய உணரும். தத்துவங்கள் 
அைனத்ைதயும் தான் அல்ல என்று கண்டு கழித்துத் தன்ைன அவற்றிற்கு 
ேவறான சித்துப் ெபாருளாக உணரும்; பின்பு, தான் சித்தப் ெபாருளாயினும் 
தாேன அறியும் சூக்கும சித்து அன்று, அறிவித்தால் அறியும் தூல சித்து 
எனத் தனது உண்ைமைய உணரும். அதனால்,  தாேன அறிந்தும் 
உயிர்களுக்கு அறிவித்தும் நிற்கும் சூக்கும சித்து தைலவனாகிய சிவன் 
என அறியும். இவ்வறிவு நூலறிவாய் அபர ஞானமாய் நில்லாது, அதைன 
அனுபவமாக பர ஞானமாகப் ெபறும். இதுேவ பக்குவம் முதிர்ந்த 
நிைலயாகும். தன்ைனயும் தைலவைனயும் உணர்ந்த நிைலயாகும்.  

தைலவைன உணர்ந்தவர் அவேன தமது வாழ் முதல் எனக் ெகாள்வர். தம் 
வழியில் நில்லாது அவன் வழியில் நிற்பர். முதல்வன் அவைர மும்மலம் 
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நீக்கி அருள் நிைலயில் ைவத்துப் ேபrன்பத்ைத நுகரச் ெசய்வன் 
இவ்வுதவியும் ஐவைகத் ெதாழில்களாக ைவத்துச் கூறப்படும். இது ஞான 
நடனம் எனப் ெபயர் ெபறுகிறது. இதைன உணர்த்துகிறது இச்ெசய்யுள். 

பாடல் || 36 ஞான நடனம்	

 

மாைய தைனஉதறி வல்விைனையச் சுட்டுமலம் 

சாய அமுக்கிஅருள் தான் எடுத்து ேநயத்தால் 

ஆனந்த வாrதியில் ஆன்மாைவத் தான்அழுத்தல் 

தான்எந்ைத யார்பரதம் தான் 

பதவுைர 

மாைய தைன உதறி  (பக்குவ ஆன்மாவின் உணர்விலிருந்து) 
மாயா மலத்ைத நீங்கச் ெசய்து, 

வல்விைனையச் சுட்டு அவ்வுயிைரத் ெதாடரும் வலிய கன்ம மலத்ைதச் 
சுட்ெடrத்து, 

மலம்    மூல மலமாகிய ஆணவ மலத்ைத 

சாய     அதன் ஆற்றல் ெகடும்படி 

அமுக்கி    ெமலிவித்து அடக்கி, 

அருள்தான் எடுத்து   பிறப்பு இறப்புக்களில் சுழன்று வந்த 
அந்நிைலயினின்றும் எடுத்து அருள் நிைலயில் ைவத்து 

ேநயத்தால்    ெபருங்கருைணயினால் 

ஆனந்த வாrதியில்   ேபrன்பக் கடலில் 

ஆன்மாைவ    அவ்வுயிைர 

அழுத்தல் தான்     அழுந்தும்படி ெசய்தேல 

எந்ைதயார்    எம் தந்ைதயாகிய சிவெபருமான் 
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பரதம்தான்    இயற்றும் திருக்கூத்து ஆகும். 

ெபாழிப்புைர 

துடிைய அைசத்தல் பக்குவம் எய்திய உயிrன் உணர்விலிருந்து 
மாையைய உதறி விலக்குவதாகும். ெநருப்ைப ஏந்தியுள்ள ைக 
அவ்வுயிைரத் ெதாடரும் வலிய விைனையச் சுடுவதாயிருக்கும். ஊன்றிய 
திருவடி ஆணவ மலத்ைத வலிெகட்டு நிற்கச் ெசய்வதாகும். எடுத்த 
திருவடி பிறப்பு இறப்புக்களில் சுழன்று வந்த அவ்வுயிைர 
அந்நிைலகளினின்றும் உயர்த்தி அருள் நிைலயில் ைவப்பதாகும். எடுத்த 
அத்திருவடியின் வைளவும், அதைனக் காட்டி நிற்கும் வசீிய ைகயும், யான் 
எனது என்னும் ெசருக்கு அற அடங்கி நில் என்னும் ெபாருள்பட அைமத்த 
திருக்ைகயும் உயிைரப் ேபrன்பத்தில் அழுத்தும் குறிப்பு உைடயைவ 
ஆகும். 

விளக்கம் 

திருக்கூத்திைனத் தrசிக்கும் முைற 

சிவனது திருக்கூத்திைனக் காணுங்கால்,  அதில் உதறிய ைகைய 
மாையைய உதறும் ைகயாகக் காணுதல் ேவண்டும். வசீி அைணத்த 
ைகைய வருக என்று அைழத்து அருள் வழங்கும் ைகயாகக் காணுதல் 
ேவண்டும். அைமத்த ைகைய இனிதிருக்க எனத் ேதற்றம் தரும் ைகயாகக் 
காணுதல் ேவண்டும். தீ ஏந்திய ைகைய விைனகள் ெகடந்திருவருள் வழி 
நிற்கச் ெசய்யும் ைகயாகக் காணுதல் ேவண்டும். ஊன்றிய திருவடிைய 
மலத்ைத மிதித்து நிற்கும் திருவடியாகக் காணுதல் ேவண்டும். 
திருக்கூத்திைன உண்ைமயில் தrசிக்கும் முைறஇதுவாகும். 

இனி, ஆனந்த நடனம் 

இவ்வுலகில் பக்குவ ஆன்மாக்களுக்குச் சீவன் முத்தி நிைலயில் 
ேபரானந்தத்ைத இைடயறாது தருகின்ற கூத்து இதுவாகும். 

பாடல் || 37	ஆனந்த நடனம்	

 

ேமானந்த மாமுனிவர் மும்மலத்ைத ேமாசித்துத் 
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தான் அந்த மானிடத்ேத தங்கியிடும் ஆனந்தம் 

ெமாண்டுஅருந்தி நின்றுஆடல் காணும்அருள் மூர்த்தியாக் 

ெகாண்டதிரு அம்பலத்தான் கூத்து 

பதவுைர 

ேமான அந்தம்  ேமானம் ஆகிய முடிநிைலயில் நிற்கும் 

மா முனிவர்  உயர்ந்த ஞானிகள் 

மும் மலத்ைத  மும் மல வாசைனைய 

ேமாசித்து   அறேவ நீக்கி, 

தான்   யான் என்னும் ெசருக்கு 

அந்தம் ஆன இடத்து அழிந்து முடிந்து ேபான நிைலயில் 

தங்கியிடும்  விளங்கித் ேதான்றுகிற 

ஆனந்தம் சிவானந்தம் ஆகிய அமுதத்ைத 

ெமாண்டுஅருந்த கண்களால் ெமாண்டு அருந்துதற் ெபாருட்டு 

நின்று ஆடல்  திருச்சிற்றம்பலத்துள் காட்சிப் புலனாகும்படி நின்று 
ஆடுதேல, 

காணும் அருள் மூர்த்தியாக் ெகாண்ட தன் திருவருைளேய காணும் 
வடிவமாகக் ெகாண்டு விளங்கும் 

திரு அம்பலத்தான் கூத்து நடராசப் ெபருமான் இயற்றும் திருக்கூத்தாகும். 

ெபாழிப்புைர 

ேமானம் ஆகிய முடிநிைலயில் நிற்கும் சிறந்த முனிவர்கள் மும் மல 
வாதைனைய முற்றிலும் நீக்கி,  தற்ேபாதம் அற்ற நிைலயில் விளங்கித் 
ேதான்றும் ேபrன்பமாகிய அமுதத்ைதத் கண்களாலும் ெமாண்டு அருந்தும் 
படியாக இைறவன் ெவளிேய திருச்சிற்றம்பலத்துள் புலப்பட நின்று 
ஆடுகிறான். 
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விளக்கம் 

புளிைய நாவில் இட்டுச் சுைவயா விடினும் அதைனப் பார்த்த ேபாேத 
பார்த்தவர்களுக்கு நாவில் நீர் ஊறும். அதுேபாலக் கூத்தப் ெபருமானது 
ஆனந்தக் கூத்திைனக் கண்டவர்க்கு உள்ளத்தில் ேபrன்பம் ஊற்ெறடுக்கும். 

பக்குவம் இல்லாதார் நிைல 

நாமும் அக் கூத்திைனக் காணத்தாேன ெசய்கிேறாம். நமக்கு அத்தைகய 
இன்பம் ேதான்றவில்ைலேய. அது ஏன்?  என வினவலாம். இதற்குப் 
பின்வருமாறு விைட கூறலாம். பருவம் வாயாத சிறுெபண் ஓர் 
ஆடவைனக் காணுங்கால் அக்காட்சி அவளுக்கு இன்பத்ைதச் ெசய்யாது. 
அேத ெபண் பருவமுற்றுக் காதலிற் கவிழ்ந்த ேபாது,  தன் தைலவைன 
அவன் ேநாக்காத ேநரத்தில் தான் ேநாக்கித் தன்னுள் இன்புறுகிறாள். 
அக்காட்சி அவளுக்கு மகிழ்ச்சிையச் ெசய்கிறது. பருவம் அைமயாத சிறு 
ெபண்ணின் நிைலயில் நாம் இருக்கிேறாம். இைறயின்பத்திற்கு உrய 
தகுதியும்,  அதன் ேமல் ேவட்ைகயும் இன்றி இருக்கிேறாம். இைறயின் 
பத்திற்கு உrயர் அல்லார்க்குப் ெபான்னம்பலக் காட்சி எவ்வாறு இன்பம் 
ெசய்யும்? 

ஆளுைடய பிள்ைளயாரது அனுபவ நிைல 

ஆளுைடய பிள்ைளயார் ெமய்ஞ்ஞானேமயான திருவம் பலத்திைனயும், 

ஆனந்த நடத்திைனயும் கண்டு கும்பிட்டுக் களித்தார்;  கண்களினின்றும் 
ஆனந்தக் கண்ணரீ் ெபாழிந்தார். ஆனந்த நடனமாகிய திருவமுைதக் 
கண்களால் உண்டருளினார். 

உணர்வின் ேநர்ெபற வரும்சிவ ேபாகத்ைத 

ஒழிவின்றி உருவின் கண் 

அைணயும் ஐம்ெபாறியளவினும் எளிவர அருளிைன 

எனப் ேபாற்றினார். ஆளுைடய பிள்ைளயாரது இந்த அனுபவ நிைலைய 
இங்ேக ெபாருந்த ைவத்து ேநாக்க ேவண்டும். 

பாடல் || 38 ெதாழுவார் ெபறும் பயன்	
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பைரஇடமா நின்றுமிகு பஞ்சாக் கரத்தால் 

உைரஉணர்வுக்கு எட்டா ஒருவன் வைரமகள்தான் 

காணும் படிேய கருைண உருக் ெகாண்டு ஆடல் 

ேபணும் அவர்க்கு உண்ேடா பிறப்பு 

பதவுைர 

உைர உணர்வுக்கு வாக்கிற்கும் மனத்திற்கும் 

எட்டா   அகப்படாத 

ஒருவன்   ஒப்பற்ற முதல்வன் 

மிகு    மந்திரங்கள் எல்லாவற்றினும் ேமலானதாகிய 

பஞ்சாக்கரத்தால் திருைவந்ெதழுத்தால் 

கருைணயுருக் ெகாண்டு அருள்திருேமனி தாங்கி 

பைர இடமா நின்று அவ்வருேள தனக்கு அரங்காகக் ெகாண்டு 

வைரமகள் தான் அவ்வருளாகிய உைமயம்ைம 

காணும்படி  காணுமாறு 

ஆடல்   நின்று ஆடும் திருக்கூத்ைத 

ேபணுமவர்க்கு  விரும்பித் ெதாழுவார்க்கு 

பிறப்பு உண்ேடா பிறவி ஏற்படுேமா? 

  



உ 

உண்ைம விளக்கம்     160 || 214 

ெபாழிப்புைர 

உைரக்கும் உணர்வுக்கும் எட்டாத ஒப்பற்ற முதல்வன் ஐந்ெதழுத்தால் 
அருளுருக் ெகாண்டு,  அருேள தனக்கு அரங்காகக் ெகாண்டு, 

அவ்வருேளயான உைமயம்ைம காணும்படி நின்று ஆடும் திருக்கூத்ைத 
ேமற்கூறிய முைறயில் உணர்ந்து விரும்பித் ெதாழுவார்க்குப் 
பிறவியில்ைல. 

விளக்கம் 

உண்ைம அம்பலமும் உண்ைமத் திருேமனியும் 

ெபருமான் நடனம் புrதற்கு இடம் ஆன்மா என்றும்,  அவனுக்குத் 
திருேமனியாய் அைமவது ஐந்ெதழுத்து மந்திரம் என்றும் ேமேல 
பார்த்ேதாம். இவ்வாறு ெசால்லப்படினும்,  உண்ைமயில் அவனுக்குத் 
திருேமனியாவது அவனது அருேளயாகும். அவனுக்கு இடமாவதும் 
அருேளயாகும். இச்ெசய்யுளில், பைர இடமா நின்று எனவும், கருைண உருக் 
ெகாண்டு எனவும் வந்துள்ள ெதாடர்களில் இக்கருத்துக் கூறப்பட்டுள்ளைம 
காணலாம்.  

ஞாயிற்ைற நமக்குப் புலப்படுத்துவது அதன் ஒளிேயயாகும். அவ்ெவாளி, 
ஞாயிற்றின் உருவாகவும் குணமாகவும் உள்ளது. அதுேபால இைறவனும் 
அருெளாளிைய உைடயவன். அவ்வருெளாளிேய அவனுக்கு உருவாகவும் 
குணமாகவும் அைமகிறது. 

ஞாயிறு உலகத்ேதாடு ெதாடர்பு ெகாள்வது தன் ஒளி மூலமாகேவ யாம். 
அதுேபால இைறவன் உலகத்ேதாடும் உயிர்கேளாடும் ெகாண்டுள்ள 
ெதாடர்பு அவனது சத்தியாகிய அருள் வழியாகேவயாம்.  

இப்பகுதியின் தைலப்பாகிய நாதன் நடம் என்பதன் கீழ்த் தரப்பட்டுள்ள 
முன்னுைரயில் இைறவனுக்கு இடம்,  திருேமனி முதலிய எல்லாமாவது 
அவனது திருவருேளயாம் என்பைத விளக்கிேனாம்.  

ஆகேவ,  இைறவனுக்குத் திருவருேள உண்ைம அம்பலமும் (இடமும்), 
உண்ைமத் திருேமனியும் ஆகும் என்பது நன்கு உளங்ெகாள்ளுதற்குrயது. 
ஆன்மாவும் பஞ்சாக்கரமும் அவனுக்கு உபசார அம்பலமும் உபசாரத் 
திருேமனியும் ஆவன. 
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கற்பைன கடந்த ேசாதி 
கருைணேய உருவ மாகி 
என்ற ேசக்கிழார் திருெமாழியில் கூத்தப் ெபருமானது உண்ைமத் 
திருேமனியும், 

அருமைறச் சிரத்தின் ேமலாம் 

சிற்பர விேயாமம் 

என்ற அவரது திருவாக்கில் உண்ைமத் திருவம்பலமும் கூறப்பட்டுள்ளைம 
காணலாம். சிற்பர விேயாமம் என்ற ெதாடர் ஞானேமயான அருள்ெவளி 
என்ற ெபாருைளத் தருவதாகும். சித்ஞானமாகிய அருள்; விேயாமம் ெவளி. 

இைறவனது திருக்கூத்திைனக் கண்டு ெதாழுவார் ெபறும் பயன் 

யாவராலும் காணுதற்கrய ெபருநிைல உைடயது சிவம். அப் பரம்ெபாருள் 
தாேன தனது கருைண காரணமாக அைனவரும் காணும்படி அம்பலத்தில் 
ேதான்றிப் ெபாற்புடன் நடஞ் ெசய்கின்றது. அதைனக் காண்பதனால் நாம் 
அைடயும் பயன் என்ன?  என வினவுவார்க்கு விைடயாக,  ஆடல் 
ேபணுமவர்க்கு உண்ேடா பிறப்பு என்றார் மனவாசகங் கடந்தார்.  

பிறவி இன்ன காலத்தில் ெதாடங்கியது என்றும், இன்ன காலத்தில் முடியும் 
என்றும் ெசால்ல இயலாத நிைலைய உைடயது. விைனயால் பிறவியும் 
பிறவியால் விைனயும் இைடவிடாது ெதாடர்ச்சியாய் முடிவின்றி வந்து 
ெகாண்டிருக்கின்றன. இப் பிறவிச் சுழற்சியிற் பட்டுத் துன்புறுகின்ற உயிர் 
அதினின்றும் நீங்கி நிைலத்து நின்று இன்புறும் நிைல கூத்தப் ெபருமானது 
திருநடனத்ைதக் காண்பதனால் கிைடப்பதாகும். அஃது எவ்வாறு என்பைதக் 
காண்ேபாம். 

பிறவிக்குக் காரணம் அஞ்ஞானம். அஞ்ஞானம் என்பது இைறவைன 
அறியாதிருத்தேல. எனேவ,  இைறவைன அறிந்து ெகாள்ளுதல் தான் 
ஞானம் என்பதும், அந்த ஞானத்தால் பிறவி அறும் என்பதும் விளங்கும்.  

இைறவனது திருநடனம் ஐந்ெதாழில்கைளக் குறிப்பதாகும். 
ஐந்ெதாழில்கைள இைறவன் இயற்றுதல் உயிர்களின் பிறவித் 
ெதாடர்ச்சிைய அறுத்தற் ெபாருட்ேடயாகும்.  

உயிர்கள் அளவில்லாமல் இருத்தலின்,  அைவகளின் ெபாருட்டுச் 
ெசய்யப்படுகின்ற ஐந்ெதாழில்களுக்கும் ேதாற்றமும் இல்ைல. முடிவும் 
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இல்ைல. எனேவ உயிர்களின் ெபாருட்டு இைறவன் ஐந்ெதாழில் 
நடனத்ைத இைடயறாது புrந்து நிற்கின்றான்.  

இந்நடனம் இைறவனது ஐந்ெதாழிைல உணர்த்தி,  அவைன உணரும் 
ஞானத்ைதத் தருவதாகும். இந்நடனத்தின் ெபாருைள உணர்ந்து விரும்பித் 
ெதாழுவார்க்கு ஞானம் உண்டாகி,  அதனால் பிறவி அறும்,  அழிவிலா 
ஆனந்தம் விைளயும். அது பற்றிேய,  கருைண உருக்ெகாண்டு ஆடல் 
ேபணுமவர்க்கு உண்ேடா பிறப்பு என்றார் ஆசிrயர். 

ஆடல் காணும் அம்ைம 

உைமயம்ைம காணும்படி நின்று சிவெபருமான் திருக்கூத்து இயற்றுகிறான் 
என்பைத வைரமகள் தான் காணும்படி என்று இந்நூலும், இவ்வாேற பிற 
நூல்களும் கூறிச் ெசல்லும். அதன் ெபாருள்தான் என்ன?  சிவன் ெசய்யும் 
கூத்திைன உைம காணுதலாவது,  சிவனது ெசயைல உயிர்கட்குச் 
ேசர்ப்பித்தல் என்று ெபாருள் கூறுவர். இதைன ேமலும் விrத்துக் 
கூறினால்தான் ெபாருள் இனிது விளங்கும்.  

நாம் ெசய்யும் ெசயல்களுக்கு,  நமக்கு வாய்த்துள்ள உடல்,  கருவி 
முதலியைவ உடனின்று உதவுகின்றன. நாம் ஓrடத்திற்குச் ெசல்ல 
ேவண்டும் என்றால்,  நம் உடம்பானது இயங்கி அச்ெசயைல 
நிைறேவற்றுகிறது. நாம் ஒருவருக்கு ஒரு ெபாருைள எடுத்துக் ெகாடுக்க 
ேவண்டும் என்றால் நம் ைககள் இயங்கி அச் ெசயைல முற்றுவிக்கின்றன. 
உடம்பும் கருவிகளும் இவ்வாறு உதவினாலும் அச் ெசயல்கள் நம் 
ெசயல்கேள. ெகாடுத்தைலயும்,  எடுத்தைலயும் ெசய்தவர் நாம். அதற்குக் 
கருவிகள் உடனின்று உதவின. அதுேபால,  இைறவன் ெசய்யும் 
ெசயல்களுக்கு அவனது சத்திேய தனு, கரணம் முதலிய எல்லாமாய் நின்று 
ெசயல்கைள முற்றுவிக்கும். 

நங்ைகயினால் நாம் அைனத்ைதயும் ெசய்கிேறாம். அதுேபால, 

நங்ைகயினால் இைறவன் அைனத்ைதயும் ெசய்கிறான். முதலில் உள்ள 
நங்ைக என்பது நம் ைக எனப்பிrந்து ெபாருள்தரும். பின்னுள்ள நங்ைக 
என்பது ெபண் எனப் ெபாருள்பட்டு இைறவனது சத்திையக் குறிக்கும். 
இதனால்,  இைறவேன ெசயைலச் ெசய்பவனாக,  சத்தி அதைன 
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முற்றுவிக்கும் துைணயாக உள்ளைம விளங்கும். எத்திறம் நின்றான் ஈசன் 
அத்திறம் அவளும் நிற்பள் என்பது அறியத்தகும்.  

ஞானத்ைத உணர்த்தி வடீு அளித்தல் இைறவனது ெசயல். அச் ெசயைலச் 
சத்திேய உயிர்களிடத்தில் உடனாய் நின்று ெசய்கிறது. முன்னர் அது 
திேராதான சத்தி என்ற ெபயரும் நிைலயும் ெகாள்கிறது. மலங்கைளச் 
ெசயற்படுத்தி அவற்றின் வழியில் நின்று உயிர்கைளச் ெசலுத்துகிறது. 
பிறப்பு இறப்புக்கைளயும் இன்பத் துன்பங்கைளயும் மாறி மாறிக் 
ெகாடுக்கிறது. 

திேராதான சத்தி எல்லாவுயிர்களிடத்திலும் ஒேர வைகயாகச் 
ெசயற்படுவதில்ைல. ஒவ்ெவாரு உயிரும் பக்குவ நிைலயில் ேவறுபாடு 
உைடயது. ஆதலால்,  அந்தந்த உயிrன் நிைலக்கு ஏற்ப ெவவ்ேவறு 
வைகயில் அவற்ைறச் ெசலுத்தி அவற்றின் அறியாைமையச் சிறிது 
சிறிதாக நீக்கி அறிைவப் படிமுைறயில் வளர்த்து வருகிறது. குமர குருபர 
சுவாமிகள் இதற்கு ஓர் அருைமயான எடுத்துக் காட்டுத் தருகிறார்.  

ைகக்குழந்ைத ேநாய்வாய்ப்படுகிறது. அந்ேநாய்க்குrய மருந்ைத ேநேர 
ெகாடுத்தால் ெமன்ைமயான அக்குழந்ைதயின் பசுங்குடல் அம்மருந்தின் 
ேவகத்ைதத் தாங்காது. அதைன உணர்ந்த தாய் அம்மருந்ைதத் தான் 
உண்டு பால் வழியாக அம்மருந்தின் பயைனக் குழந்ைத ெபறும்படி 
ெசய்கிறாள். 

பாலுண் குழவி பசுங்குடர் ெபாறாெதன 

ேநாயுண் மருந்து தாய்உண் டாங்கு (சிதம்பர மும்மணிக் ேகாைவ, ெச.2) 

திேராதான சத்தியாகிய தாய் இதுேபான்ற ெசயைலத் தான் ெசய்கிறாள். 
அறியாைமதான் உயிர்களிடமுள்ள ேநாய். ெமய்யறிவுதான் அதற்குrய 
மருந்து. அம் ெமய்யறிைவ ஒேர காலத்தில் ஒருங்ேக அளித்தால் உயிர் 
அதைன ஏற்றுக் ெகாள்ள இயலாது. உயிrன் பக்குவக் குைறபாேட 
அதற்குக் காரணம். ஆதலால் உலக நுகர்ச்சியாகிய பால் வழியாக 
ெமய்யுணர்ைவச் சிறிது சிறிதாகப் புகட்டி, அதன் அறியாைமையப் ேபாக்கி, 
உண்ைமையப் படி முைறயில் உணரும்படி ெசய்கிறாள்.  

எனேவ,  கூத்தப் ெபருமானின் பக்கலில் நின்று ஆடல் காணும் அம்ைம 
சிவகாமவல்லி திருக்கூத்ைத முற்றக் கண்டு அதன் பயனாகிய 



உ 

உண்ைம விளக்கம்     164 || 214 

ஞானத்ைதப் பல்லுயிர்களுக்கும்அவற்றின் பக்குவ நிைலகளுக்கு 
ஏற்றவாறு ஊட்டி,  அவற்றின் பாசப் பற்ைற அறுத்து,  உணர்ைவவளர்த்து 
வரும் தாய் ஆவாள் என்பது உளங் ெகாள்ளுதற்குrயது. 
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சாதனம் 

திருைவந்ெதழுத்து 

மந்திரங்களுள் தைலயாயது 

 

மந்திரம் என்பதற்கு நிைனப்பவைரக் காப்பது என்பது ெபாருள். 
நிைனப்பவைரக் காப்பது இைறவனது திருவருேளயன்றி ேவெறான்று 
அன்று ஆதலால் உண்ைமயில் மந்திரமாய் இருப்பது திருவருேள. 
ஆயினும் அது ெசாற்கைளயும் ெசாற்ெறாடர்கைளயும் தனக்கு இடமாகக் 
ெகாண்டு அவற்றின் வாயிலாகேவ புத்தி,  முத்தி ஆகிய பயன்கைளத் 
தருதலால்,  அச்ெசாற்களும் ெசாற்ெறாடர்களும் உபசார முைறயில் 
மந்திரங்கள் எனப்படுகின்றன.  

மந்திரங்களுள் தைலயாயது திருைவந்ெதழுத்து ஆகும். அது ஞானத்ைதத் 
தரும் மைறெமாழியாகும். வடெமாழியில் அது பஞ்சாக்கரம் எனப்படும்.  

முந்திய பகுதியில் திருைவந்ெதழுத்து சிவனது உருவமாய் உள்ள 
நிைலைய அறிந்ேதாம். இப்பகுதியில் திருைவந் ெதழுத்தின் ெபாருள் 
நிைலையயும், அதைன ஓதும் முைறையயும் உணர்த்துகிறார் ஆசிrயர். 

திருமுைறகளில் 

நகாரம் முதலாக அைமவது தூல பஞ்சாக்கரம் எனப்படும். 
திருமுைறகளில் நமச்சிவாய என்னும் இத்தூல பஞ்சாக்கரேம மிகுதியாக 
எடுத்ேதாதப்பட்டுள்ளது. நமச்சிவாய என்று இைடயில் ெமய்ெயழுத்ைத 
மிகுத்துச் ெசான்னாலும் ெமய்ெயழுத்து எண்ணப்படாமல் எழுத்து ஐந்து 
என்ேற ெகாள்ளப்படும். இனி,  சிகாரம் முதலாக அைமவது சூக்கும 
பஞ்சாக்கரம் எனப்படும். திருமுைறகளில் சிவாயநம என்னும் இச் சூக்கும 
பஞ்சாக்கரம் சிறுபான்ைமயாகச் சில இடங்களில் எடுத்ேதாதப்பட்டுள்ளது. 
நாலாந் திருமுைறயில் ஈன்றாளுமாய் என்னும் திருப்பதிகத்தில் 

சித்தம் ஒருக்கிச் சிவாயநம என்று இருக்கினல்லால் 

அத்தன் அருள்ெபற லாேமா, அறிவிலாப் ேபைத ெநஞ்ேச 
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எனவும், 

திருவாய் ெபாலியச் சிவாயநம என்று நீறணிந்ேதன் 

தருவாய் சிவகதி நீ பாதிrப் புலியூர் அரேன 

எனவும், எட்டாம் திருமுைறயில் திரு ஏசறவு என்னும் பகுதியில் 

நாேனேயா தவம் ெசய்ேதன் சிவாயநம எனப் ெபற்ேறன் எனவும் வரும் 
இடங்கைளச் சுட்டலாம். 

திருைவந்ெதழுத்தின் ெபாருள் நிைல 

திருைவந்ெதழுத்து மந்திரத்ைத சிகாரம் முதலாகக் ெகாண்டு ேநாக்கினால் 
அம்மந்திரம் மூன்று கூறாய் நிற்பது புலனாகும். 

சிவா என்பது முதற்கூறு. 

ய என்பது இரண்டாம் கூறு 

நம என்பது மூன்றாம் கூறு 

சிவா என்பது பதிையயும், ய என்பது பசுைவயும், நம என்பது பாசத்ைதயும் 
குறிக்கும். முதற் கூறில் உள்ள சிகாரம் சிவைனயும் வா என்பது அவனது 
அருட்சத்திையயும் குறிக்கும். மூன்றாம் கூறில் உள்ள மகாரம் 
ஆணவத்ைதயும்,  நகாரம் திேராதான சத்திையயும் குறிக்கும். மாைய 
கன்மங்கள் திேராதான சத்திக்குக் கருவியாய் அதன் வழிபட்டு நிற்றலின் 
அதனுள் அடங்கும். நடுவில் உள்ள ய ஆகிய உயிர் இருபக்கமும் ெசன்று 
பாசத்ேதாடும் பதிேயாடும் நிற்கும் தன்ைமயுைடயது.  

யகாரம் ஆகிய உயிர் பின்னுள்ள மகாரம் ஆகிய ஆணவ மலத்துட்பட்டு 
அறியாைமயில் அழுந்தியும்,  நகாரம் ஆகிய இைறவனது திேராதான 
சத்தியால் ெசலுத்தப்பட்டு மாைய கன்மங்கைளப் ெபாருந்தி உலக 
நுகர்ச்சியில் அழுந்தியும் வரும். எனேவ,  நம ஆகிய ஈெரழுத்துக்களும் 
முைறேய சகல நிைலையயும் ேகவல நிைலையயும் குறிக்கின்றன 
என்பது புலனாகும். உயிர் நம வில் அழுந்தியிருக்கும் நிைலேய கட்டு 
நிைலயாகும். 
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ய ஆகிய உயிருக்கு முன்னுள்ள சி, வா என்பைவ தந்ைதயும் தாயுமாய் 
உள்ள சிவமும்,  அதைனப் பிrயாத திருவருளும் உயிருணர்வில் உடன் 
கலந்திருப்பைத உணர்த்தும். உயிர் தனக்கு முன்னாக உள்ள 
அம்ைமயப்பைரத் தன் அறிவின்கண் காண முற்படாமல்,  உலகத்ைத 
மட்டுேம அறிந்து அனுபவித்து வருகிறது. உயிர் நம ைவ விடுத்து,  வா 
ஆகிய திருவருைளச் சார்ந்து நிற்பேத சுத்த நிைலயாகும். திருவருள் 
உயிைரச் சிவத்திடம் ேசர்ப்பிக்கும். உயிர் சிவத்தில் அழுந்தி நிற்பேத 
இன்புறு நிைலயாகும். 

பஞ்சாக்கரத்தின் வைககள் 

தூல பஞ்சாக்கரம், சூக்கும பஞ்சாக்கரம் என்பவற்றின் ெபயர்க் காரணத்ைதப் 
பின்வருமாறு ெசால்லலாம். திருைவந்ெதழுத்ைத நகாரம் முதலாகச் 
ெசால்லுங்கால் அது ஒரு ெதாடர் ெமாழியாய் நின்று சிவனுக்கு வணக்கம் 
என்னும் ஒரு ெபாதுப்ெபாருைளேய தந்து நிற்றலால் தூல பஞ்சாக்கரம் 
எனப்படுகிறது. சிகாரம் முதலாகச் ெசால்லுமிடத்து ஒவ்ெவார் எழுத்தும் 
ஒவ்ெவாரு நுண் ெபாருைளக் குறித்து,  உயிர் பாசங்களின் நீங்கித் 
திருவருள் வழியாகச் சிவத்ைத அைடதல் ேவண்டும் என்னும் சிறப்புப் 
ெபாருைளத் தந்து நிற்றலால் அது சூக்கும பஞ்சாக்கரம் எனப்படுகிறது.  

தூல பஞ்சாக்கரம் சமய தீக்ைகயிலும்,  சூக்கும பஞ்சாக்கரம் விேசட 
தீக்ைகயிலும் உபேதசிக்கப்படும் விேசட தீக்ைக ெபறுேவார் உலகியல் 
பற்று ஓரளேவனும் நீங்கியவராய் இருத்தல் ேவண்டும். இதனால் 
சrையயில் நிற்ேபார் திருைவந்ெதழுத்ைத நகாரம் முதலாக உச்சrத்தல் 
ேவண்டும் என்பதும்,  கிrையயிலும் ேயாகத்திலும் நிற்ேபார் சிகாரம் 
முதலாக உச்சrத்தல் ேவண்டும் என்பதும் விளங்கும். 

இனி,  உலகப்பற்று அற்று ஞானத்தில் ேவட்ைக ெகாண்டு ஞானெநறியிற் 
ெசல்லும் பக்குவர்க்கு உrயது முத்தி பஞ்சாக்கரம். நகாரம் மகாரம் ஆகிய 
பாச எழுத்துக்கள் நீங்க நிற்கும் சிவாய என்னும் மூன்ெறழுத்ேத முத்தி 
பஞ்சாக்கரம் எனப்படும். அதிசூக்கும பஞ்சாக்கரம் என்றும் கூறப்படும். 
ஞானாசிrயர் நிருவாண தீக்ைக ெசய்து ஐந்ெதழுத்ைத இங்குக் 
கூறியவாறு மூன்ெறழுத்தாக ைவத்து உபேதசிப்பார். அவ்வுபேதசத்ைதப் 
ெபற்ற பக்குவ ஆன்மா அம்மூன்ெறழுத்ைத மட்டுேம மந்திரமாகக் 
ெகாண்டு,  அதன் ெபாருளில் தன் அறிைவ இைடவிடாது நிறுத்தி 
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அப்ெபாருைள உணர்ந்து உணர்ந்து நிற்கும். அதனால் விைன நீங்கும். 
விைன நீங்கேவ திருவருள் இனிது விளங்கும். திருைவந்ெதழுத்ைதப் 
பற்றி இது காறும் கூறிய விளக்கத்ைதக் கருத்திற் ெகாண்டு இனிச் 
ெசய்யுட்கைள ேநாக்குேவாம். 

பாடல் || 39 அஞ்ெசழுத்ைதப் பற்றிய ஐயம்	

 

நாதாந்த நாடகத்ைத நன்றா அருள்ெசய்தீர் 

ஓதீர் எழுத்து அஞ்சும் உள்ளபடி தீதுஅறேவ 

அஞ்சு எழுத்துஈது ஆகில் அழியும் எழுத்து ஆய்விடுேமா 

தஞ்ச அருள்குருேவ சாற்று. 

பதவுைர 

தஞ்ச     அடிேயனுக்குப் புகலிடமாக உள்ள 

அருட்குருேவ  அருள் உருவாகிய குருமுதல்வேர, 

நாத அந்த   நாதம் முடிவாக உள்ள முப்பத்தாறு 
தத்துவங்கைளயும் கடந்த 

நாடகத்ைத    திருக்கூத்தின் இயல்ைப 

நன்றா    யான் ெதளியும் படி 

அருள்ெசய்தரீ்  உணர்த்தினரீ். 

ததீு அறேவ  (இனி) மலவாதைன ெகடும்படி 

எழுத்து அஞ்சும்  திருைவந்ெதழுத்தின் ெபாருள் நிைலைய 

உள்ளபடி    உள்ளவாறு 

ஓதரீ்     உணர்த்தியருள ேவண்டும். 

ஈது அஞ்ெசழுத்து ஆகில் இைறவனது திருப்ெபயராகிய இஃது ஐந்து 
எழுத்து எனப்படுமாயின் 
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அழியும் எழுத்தாய் விடுேமா மற்ற எழுத்துக்கள் ேபால இைவயும் 
அழியும் தன்ைம உைடயன ஆகுேமா? 

சாற்று கூறியருள்வரீாக. 

ெபாழிப்புைர 

அடிேயனுக்குப் புகலிடமாக உள்ள அருட்குருேவ,  அம்பலவாணர் ஆடும் 
திருக்கூத்தின் இயல்ைப யான் ெதளியும்படி உணர்த்தியருளினரீ். இனி, 
திருைவந்ெதழுத்தின் ெபாருள் நிைலைய உள்ளவாறு உணர்த்தியருள 
ேவண்டும். இைறவனது திருப் ெபயர் எனப்படும் ஐந்ெதழுத்து ஏைனய 
எழுத்துக்கள் ேபால அழியும் தன்ைம உைடயன ஆகுேமா? இவ் ஐயத்ைத 
நீக்கியருள ேவண்டும் என்று மாணவர் ேவண்டுகிறார். 

பாடல் || 40 அழியா எழுத்து	

 

உற்ற குறிஅழியும் ஓதுங்கால் பாைடகளில் 

சற்றும் ெபாருள்தான் சலியாது மற்றுஅது ேகள் 

ஈசன்அருள் ஆவி எழில்ஆர் திேராதமலம் 

ஆசுஇல் எழுத்து அஞ்சின் அைடவு ஆம் 

பதவுைர 

ஓதுங்கால்    ஆராய்ந்து ெசால்லுமிடத்து 

பாைடகளில்  ெமாழிகளில் 

உற்ற     ெபாருளுக்கு அைமந்த 

குறி    ெபயராகிய குறி 

அழியும்   அழிந்து ேபாகும். ெபாருள்களும் அங்ஙனேம. 

(ஆனால் சிவனது ெபயராகிய அஞ்ெசழுத்து அழியா இயல்பினது. 
அவ்வாேற) 

ெபாருள்தான்  அஞ்ெசழுத்தால் உணர்த்தப்படும் ெபாருளும் 
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சற்றும்   சிறிதும் 

சலியாது   அழிவதில்ைல 

மற்று அது ேகள் அவ்வஞ்ெசழுத்தின் ெபாருள் நிைலையக் ேகட்பாயாக. 

ஈசன்   சிவனும் 

அருள்   திருவருளும் 

ஆவி   உயிரும் 

எழிலார் திேராதம் எழுச்சியுள்ள மைறத்தற் சத்தியும் 

மலம்   மூல மலமும் 

ஆசு இல்   குற்றமில்லாத 

எழுத்து அஞ்சின் திருைவந்ெதழுத்தின் 

அைடவு ஆம்  ெபாருள்களாம். 

ெபாழிப்புைர 

ெபயர்கள் யாவும் எழுத்துக்களால் ஆனைவ. எழுத்துக்கள் ேதாற்றமும் 
இறுதியும் உைடயன. ஆகேவ அைனத்துப் ெபயர்களும் ேதான்றி அழிவன 
ஆகின்றன. ஆனால் சிவ நாமமாகிய ஐந்து எழுத்துக்கள் ஏைனய 
எழுத்துக்கள் ேபால் ஆவன அல்ல. அைவ அழியா இயல்பின. அவற்றால் 
குறிக்கப்படும் ெபாருள்கள் சிவனும்,  திருவருளும்,  உயிரும்,  திேராதான 
சத்தியும், மலமும் ஆகும். 

விளக்கம் 

திருைவந்ெதழுத்ைதச் சிகாரம் முதலாக ைவத்து இப்ெபாருள்கைளக் 
கண்டு ெகாள்க. 
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பாடல் || 41 நிற்கும் முைற,	ஓதும் முைற	
 

சிவனருள் ஆவி திேராதம்மலம் ஐந்தும் 

அவன் எழுத்து அஞ்சின் அைடவாம் இவன்நின்று 

நம்முதலா ஓதில் அருள் நாடாது நாடும் அருள் 

சிம்முதலா ஓதுநீ ெசன்று 

பதவுைர 

சிவன் அருள் ஆவி  திேராதம் மலம் ஐந்தும் ேமற்கூறியபடி 
சிவன், திருவருள், உயிர், மைறத்தற் சத்தி, மூல மலம் ஆகிய ஐந்தும் 

அவன் எழுத்து   அஞ்சின் அச்சிவனது ெபருநிைலைய 
நிைனப்பிக்கும் ஐந்ெதழுத்தின் 

அைடவு ஆம்   ெபாருளாகும் 

இவன்    சாதகன் 

நின்று    உலகியலில் நின்று 

ந முதலா ஓதில்  நகாரத்ைத முதலாக ைவத்து ஓதும் முைறைய 
ேமற்ெகாண்டால் 

அருள் நாடாது   அவனது உணர்வில் திருவருள் 
ெவளிப்படாது. 

(ஆதலால்) 

நீ     திருவருைளத் தைலப்பட விரும்புகின்ற நீ 

ெசன்று    உலகியலின் நீங்கிச் ெசன்று, வடீ்டு ெநறியில் 
உன் உணர்ைவ முழுதும் ஈடுபடுத்தி நின்று 

சி முதலா ஓது   சிகாரத்ைத முதலாக ைவத்து ஓதுவாயாக. 

அருள் நாடும்   அப்ேபாது திருவருள் பாசமாம் பற்ைற 
அறுத்து உன் உணர்வில் ெவளிப்பட்டுத் ேதான்றும் 
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ெபாழிப்புைர 

ேமற்கூறியபடி திருைவந்ெதழுத்தில் ஒவ்ேவார் எழுத்திற்கு ஒவ்ெவாரு 
ெபாருள் அைமயும். திருவருைளப் ெபற விரும்புேவான் உலகியலில் 
நின்று நகாரத்ைத முதலில் ைவத்து ஓதினால் திருவருள் ெவளிப்படாது. 
உலகியலிலிருந்து நீங்கி,  வடீ்டு ெநறியில் அறிைவ ெநறிப்படுத்தி நின்று, 

சிகாரத்ைத முதலில் ைவத்து ஓதினால் திருவருள் உன் உணர்வில் 
ெவளிப்பட்டுத் ேதான்றும். ஆகலின் நீ அவ்வாறு நின்று, அவ்வாறு ஓதுக. 

விளக்கம் 

நகாரம் முதலாக ைவத்து ஓதுவார்க்கு உலகப் பயன் கிைடக்கும். உலகப் 
பயனில் நாட்டமின்றிப் பிறவி நீக்கத்ைத ேவண்டுேவார் சிகாரம் முதலாக 
ஓதுதல் ேவண்டும் என்பது இங்கு உணர்த்தப்பட்டது. 

பாடல் || 42 பயன்	

 

அண்ணல் முதலா அழகுஆர் எழுத்துஐந்தும் 

எண்ணில் இராப்பகல் அற்றஇன்பத்ேத நண்ணி 

அருளானது சிவத்ேத ஆக்கும் அணுைவ 

இருளானது தீர இன்று 

பதவுைர 

 

அழகு ஆர்    ெமய்யுணர்ந்ேதார் விரும்பும் தன்ைம உைடய 

எழுந்து ஐந்தும்   திருெவழுத்து ஐந்ைதயும் 

அண்ணல் முதலா  அண்ணலாகிய சிவ ெபருமாைனக் குறிக்கும் 
சிகாரம் முதலாக ைவத்து 

எண்ணில்   எண்ணி வந்தால் 

அருளானது  அந்நிைலயில் ெவளிப்பட்டுத் ேதான்றும் திருவருள் 
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அணுைவ   உயிைர 

இராப் பகல் அற்ற  ேகவலமும் சகலமும் நீங்கிய 

இன்பத்ேத   இன்ப ஒளி ேதான்றும் அருள் நிைலயில் 

நண்ணி   நண்ணைவத்து, 

இன்று   அப்ெபாழுது 

இருளானது  ஆணவ மலத்தின் வாசைன 

தரீ    பற்றறக் கழிய, 

சிவத்ேத   முடிநிைலயாகிய சிவானந்தத்ைத 

ஆக்கும்   நுகரச் ெசய்யும். 

ெபாழிப்புைர 

திருெவழுத்து ஐந்ைதயும் அண்ணலாகிய சிவைனக் குறிக்கும் சிகாரம் 
முதலாக ைவத்து இைடயறாது எண்ணி வந்தால், திருவருள் ெவளிப்பட்டு 
உயிைரக் ேகவலமும் சகலமும் நீங்கிய அருள் நிைலயில் ேசர்க்கும்; 

எல்ைலயற்ற சிவானந்தத்ைத நுகரச் ெசய்யும்;  அந்நிைலயில் இருளான 
ஆணவ மலம் பற்றறக் கழியும். 

விளக்கம் 

இராப்பகல் அற்ற இடம் 

அறியாைமையக் ேகவலம் என்றும்,  அறிவுநிைலையச் சகலம் என்றும் 
நூல்கள் குறிப்பிடும். ேமலும், அறியாைமயாகிய ேகவலத்ைத இரவு என்று 
குறியடீ்டினாலும்,  அறிவு நிைலயாகிய சகலத்ைதப் பகல் என்ற 
குறியடீ்டினாலும் உணர்த்தும். புறவுலகில் இரவும் பகலும் மாறி மாறி 
வருவைதப் ேபால உயிருணர்வில் ேகவலமும் சகலமும் ஆகிய 
அறியாைமயும் அறிவும் ஆகிய இரவும் பகலும் மாறி மாறி வருகின்றன.  

உயிருக்கு அைமந்த சார்புகள் இரண்டு. ஒன்று,  அசத்தாகிய கருவி 
கரணங்களின் சார்பு. மற்ெறான்று, சத்தாகிய திருவருட் சார்பு. அசத்தாகிய 
ஐம்ெபாறி முதலிய கருவிகளின் சார்பு இைடயில் வந்தது. ஆகேவ அஃது 
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உயிருக்குச் ெசயற்ைகயான சார்பாகும். திருவருட் சார்ேப என்றும் உள்ள 
இயற்ைகயான சார்பாகும். 

ெசயற்ைகயாகிய கருவிகளின் சார்பு நீங்கினால் அப்ெபாழுேத உயிர் 
திருவருட் சார்ைபப் ெபற்றுவிடும். மனம் முதலிய கருவிகள் நம்ேமாடு 
எப்ேபாதும் உடனாகேவ நிற்கின்றனேவ; அவற்ைற விட்டு நீங்குவது எப்படி? 

என வினவலாம்.  

இங்ேக,  நீங்குதல் என்றால் அறிவால் நீங்குதல் ஆகும். அஃதாவது,  கருவி 
கரணங்கள் நமக்கு ேவறானைவ எனத் ெதளிய உணர்ந்து, அவற்றினிடத்துப் 
பற்றுச் ெசய்யாது, அவற்றின் வசப்படாது நிற்றலாகும்.  

இங்கு ஓர் ஐயம் எழலாம். ஐம்ெபாறி, மனம் முதலிய கருவிகள் நீங்கினால் 
உயிர் யாெதான்ைறயும் அறியமாட்டாது ேகவலமாகிய அறியாைமைய 
அல்லவா தைலப்படும்? கருவிகள் நீங்க நீங்க உயிர் உறக்கம் ேபருறக்கம் 
முதலிய நிைலகைள அைடவது இைதத்தாேன காட்டுகிறது. அங்ஙனமாக, 
உயிர் கருவிகைள நீங்கினால் திருவருட் சார்ைபப் ெபறும் என்று கூறுவது 
எவ்வாறு ெபாருந்தும்? என்பேத அவ் ஐயம். 

ஓர் உண்ைமையத் ெதrந்து ெகாண்டால் இவ்ஐயம் நீங்கிவிடும். கருவிகள் 
ேசார்வுற்றுச் ெசயற்படாமல் மடங்கித் தாமாகேவ நீங்கும் ெபாழுதுதான் 
உயிருக்கு அறியாைம உண்டாகும். அவ்வாறின்றிக் கருவிகள் நன்கு 
ெசயற்படும் ெபாழுது, அைவ நாமல்ல; நமக்கு ேவறானைவ என்று கண்டு 
நீங்கினால், அவற்றின் வசப்படாது நின்றால் உயிர் திருவருைளச் ேசர்ந்து 
விடும்.  

இங்ஙனம் கருவிகைளயும்,  அவற்றால் வரும் புலன் உணர்வுகைளயும் 
நீங்கி உயிர் திருவருைளச் ேசர்ந்து நிற்றைலேய இரவு பகல் அற்ற 
இடத்தில் இருப்பதாக நூல்கள் கூறும். திருவருட் சார்பு இரவு பகலற்ற 
இடமாதல் எப்படி என்பைத ேநாக்குேவாம்.  

உயிர் திருவருள் ஒளியில் நிற்கும் ெபாழுது அறியாைமயாகிய ேகவலம் 
எப்படித் தைலகாட்டும்?  ஆகேவ அஃது இரவு என்பது நீங்கிய இடம் 
ஆகிறது. அதுகாைல கருவிகள் ெசயற்பட்டுச் சிற்றறிைவத் தருமாயினும் 
திருவருளால் வியாபக அறிவு விளங்கிய பிற்பாடு அச்சிற்றறிவு என்ன 
பயைனச் ெசய்யும்?  எல்லாவற்ைறயும் விளங்கக் காட்டும் சூrயெவாளி 
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வந்த பின்னர் எrகின்ற விளக்கின் சுடர் ேபான்றது அச் சிற்றறிவு எனலாம். 
உயிர் ேபரறிவாகிய திருவருள் ஒளியில் நிற்கும் ெபாழுது சிற்றறிவாகிய 
சகலம் எப்படித் தைலகாட்டும்?  ஆகேவ அது பகல் என்பது நீங்கிய 
இடமாகிறது.  

இவ்வாறு திருவருள் ஞானத்தால் உயிர்க்கு அறியாைமயும்,  சிற்றறிவும் 
நீங்கி விடுதலால் திருவருட் சார்பு இரவு பகலற்ற இடம் எனக் 
கூறப்படுகிறது. இதைனேய இச்ெசய்யுள் இராப் பகலற்ற இன்பத்ேத எனக் 
குறிப்பிடுகிறது. 

இருள் நீக்கமும் இன்பத் ேதாற்றமும் 

ேமற்கூறியவாறு,  உலக வாழ்வில் உள்ள ேபாேத திருவருளில் அழுந்தி 
நிற்கும் நிைல துrய அருள்நிைல எனப்படும். இந்நிைல முதல்வனது 
அருைளச் ேசர்ந்த நிைலேய தவிர, முதல்வைனச் ேசர்ந்த நிைலயாகாது. 
இதற்கு ஓர் உவைம கூறுேவாம்.  

கண் விளக்ெகாளிேயாடு கூடி அதனால் தன்னிடத்துள்ள இருள் நீங்கப் 
ெபறுகிறது. அந்நிைலயில் கண் விளக்ெகாளிையக் கண்டேதயன்றி 
விளக்ெகாளிக்கு முதலாய் உள்ள விளக்ைகக் கண்டது ஆகாது. கண் 
முதலிற் கண்ட விளக்ெகாளி வழியாகப் பின்னர் விளக்ைக ேநாக்கிக் 
காணும் ேபாேத அது விளக்ைகக் கண்ட காட்சியாகிறது. அதுேபால, உயிர் 
திருவருேளாடு கூடிய நிைலயில் அது திருவருைளக் கண்ட காட்சிேய 
தவிரத் திருவருளுக்கு முதலாகிய சிவத்ைதக் கண்ட காட்சியாகாது. உயிர் 
முதலிற் கண்ட திருவருள் வழியாகப்பின்னர் சிவத்ைத ேநாக்கிக் காணும் 
ேபாேத அது சிவத்ைதக் கண்ட காட்சியாகிறது.  

கண் விளக்ெகாளிையச் ேசர்ந்து அதனால் தன்னிடத்துள்ள இருைள நீக்கிக் 
ெகாள்வது ேபால உயிர் திருவருைளச் ேசர்ந்து தன்னிடத்துள்ள ஆணவ 
மலமாகிய இருள் நீங்கப் ெபறுகிறது. இதைனேய, இருளானது தீர இன்று 
என்று குறிப்பிட்டது இவ்வுண்ைம விளக்கச் ெசய்யுள். 

ேமற்கூறிய கண் உவைமயில்,  கண் ெபறும் ஒளிவிளக்கமும்,  இருள் 
நீக்கமும் உடன் நிகழ்ச்சியாய் ஒருங்கு நிகழ்கின்றன. ஆயின் அவற்ேறாடு 
விளக்கினது காட்சியும் உடன் நிகழவில்ைல என்பது அறியற்பாலது. 
அதுேபால,  உயிrடத்து அருள் விளக்கமும் ஆணவ மலமாகிய இருள் 
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நீக்கமும் உடன் நிகழுேமயன்றிப் ேபrன்பமாகிய ஆனந்த விளக்கம் 
உண்டாகாது. ஆனந்த விளக்கம் அருளின் வழிேய அவ்வருளுக்கு 
முதலாய் உள்ள சிவத்ைத அைணதலினாேலேய உண்டாகும். முன்னர் 
நிகழும் அருள் விளக்கத்தில் ேதான்றுவது சுகப் பிரைப எனப்படும் இன்பத் 
ேதாற்றேம யன்றிப் பரம சுகம் எனப்படும் ேபrன்பம் அன்று.  

இச்ெசய்யுளில், இராப் பகலற்ற இன்பத்ேத நண்ணி என்ற வrயில் இன்பம் 
என்று குறிக்கப் ெபறுவது இன்பத் ேதாற்றத்ைத எனவும், அடுத்த அடியில் 
சிவத்ேத ஆக்கும் என்றது பின்னர் விைளயும் சிவானந்தமாகிய 
ேபrன்பத்ைத எனவும் ெகாள்ளுதல் ேவண்டும்.  

உயிர் திருவருைளச் ேசர்தலினால் இருள் நீக்கமும் இன்பத் ேதாற்றமும் 
உண்டாகும் என்பதும், முடிவாகச் சிவத்ைத அைணதலினால் ேபrன்பத்ைத 
நுகரும் என்பதும் இச் ெசய்யுளில் உணர்த்தப் ெபற்றன. 

பாடல் || 43 முத்தி பஞ்சாக்கரம்	

 

ஆதி மலம் இரண்டும் ஆதியா ஓதினால் 

ேசதியா மும்மலமும் தீர்வுஆகா ேபாதம் 

மதிப்புஅrதாம் இன்பத்ேத வாழலாம் மாறி 

விதிப்படி ஓதுஅஞ்சு எழுத்துேம 

பதவுைர 

ஆதி    திேராதான சத்திையக் குறிக்கும் நகாரமும் 

மலம்   மலத்ைதக் குறிக்கும் மகாரமும் ஆகிய 

இரண்டும்   இரண்டு எழுத்துக்கைளயும் 

ஆதியா   முதலில் ைவத்து 

ஓதினால்   உச்சrத்தால் 

ேசதியா   எளிதில் அறுந்ெதறிய முடியாத 
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மும்மலமும்  மும்மலங்களும் 

தரீ்வு ஆகா  அதனால் நீங்க மாட்டா. 

(ஆதலால்) 

அஞ்ெசழுத்துேம திருைவந்ெதழுத்ைத 

மாறி   சிகாரம் முதலாக மாற்றி 

விதிப்படி   பாசத்ைத விட்டுப் பதியிேல ேசர்தலாகிய 
அப்ெபாருைளத் தரும் முைறயிேல முத்தி பஞ்சாக்கரமாகக் ெகாண்டு 

ஓது    நீ உச்சrப்பாயாக. 

(அங்ஙனம் உச்சrத்தால்) 

ேபாதம்   சீவ ேபாதம் எனப்படும் சுட்டறிவினால் 

மதிப்பrதாம்  அளந்தறிதற்கு அrயதாகிய 

இன்பத்ேத   ேபrன்ப வடீ்டில் 

வாழலாம்   நிைலத்து வாழும் ெபருவாழ்ைவப் ெபறலாம். 

ெபாழிப்புைர 

ஆதி எனப்படும் திேராதான சத்திையக் குறிக்கும் நகாரமும்,  மலத்ைதக் 
குறிக்கும் மகாரமும் ஆகிய இரண்டு எழுத்துக்கைளயும் முதலில் ைவத்து 
ஓதினால்,  மும்மலங்களும் அவற்றால் உண்டாகும் துன்பங்களும் நீங்க 
மாட்டா;  ஆதலால் சிகாரம் முதலாக மாற்றி முத்தி பஞ்சாக்கரமாகக் 
ெகாண்டு விதிப்படி உச்சrப்பாயாக. எண்ணrய ேபrன்ப வடீ்டில் நீ 
வாழலாம். 

விளக்கம் 

திருைவந்ெதழுத்தில் நகார, மகாரங்கள் ஆகிய பாச எழுத்துக்கள் முன்நிற்க 
ஓதிவrன் பாச நிைல நீங்காது.  

முற்பட்டு நிற்பேத தைலைமப் ெபாருளாகும். அதன்பின் நிற்பது அடிைமப் 
ெபாருளாகும். அம்முைறயில் பாசங்கேள முற்பட்டு நிற்க, உயிர் அவற்றின் 
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பின் நின்றால் உயிர் பாசங்களுக்கு அடிைமப்பட்டதாய் அவற்றினின்றும் 
மீள இயலாது. ஆதலால் பாசங்களின் வழிப்பட்ட இந்நிைல மாற 
ேவண்டும். அது பற்றிேய மாறி விதிப்படி ஓது அஞ்ெசழுத்துேம என்றார் 
நம் ஆசிrயர்.  

சிகாரத்ைத முதலாகக் ெகாண்டு ஓதிவrன், சிவமும் அருளும் முன் நிற்க, 
உயிர் அவற்றின் பின் நிற்பதாய் அைமயும். இங்ஙனம் சிவமும் அருளும் 
தைலைமப் ெபாருளாய் முன் நிற்க,  உயிர் அவற்றிற்கு அடிைமப்பட்டு 
அவற்றின் வழி நின்று பாசங்கள் நீங்கப் ெபறும். இதைனேய இச்ெசய்யுள் 
வலியுறுத்துகின்றது.  

உறுதியும் ெதளிவும் உண்டாதற் ெபாருட்டு முன்ேன கூறியைத மீண்டும் 
கூறியுள்ளார்.  

இங்ேக ஓதுதலாவது, அறிவால் கணித்தல், அறிவால் கணித்தல் என்றால் 
என்ன?  உச்சrத்தேல இல்லாமல்,  மந்திரம் கருத்தளவாய் நிற்க,  அதனால் 
நிைனப்பிக்கப்படும் ெபாருளில் தன் அறிைவ இைடவிடாது நிறுத்துதேல 
கணித்தல் எனப்படும். 

பாடல் || 44திருைவந்ெதழுத்தின் சிறப்பு	
 

அஞ்ெசழுத்ேத ஆகமமும் அண்ணல் அருமைறயும் 

அஞ்ெசழுத்ேத ஆதிபுராணம் அைனத்தும் அஞ்சு எழுத்ேத 

ஆனந்த தாண்டவமும் ஆறாறுக்கு அப்பாலாம் 

ேமானந்த மாமுத்தி யும் 

பதவுைர 

அண்ணல்   (உயிர்கள் உய்தற் ெபாருட்டு) இைறவன் அருளிச் 
ெசய்த 

ஆகமமும்   சிறப்பு நூலாகிய சிவாகமங்களும் 

அருமைறயும்  ெபாது நூலாகிய ேவதங்களும் 
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அஞ்ெசழுத்ேத  திருைவந்ெதழுத்தின் ெபாருைளேய விளக்குவன. 

ஆதிபுராணம்  அைனத்தும் தைலயாய புராணங்கள் எல்லாமும் 

அஞ்ெசழுத்ேத  திருைவந்ெதழுத்தின் விளக்கேமயாகும். 

ஆனந்த தாண்டவமும் (இன்புறுநிைலையத் தைலப்பட்டவர் ெபாருட்டு) 
கூத்தப் ெபருமான் இயற்றும் ஆனந்த நடனத்ைத நிைனப்பிப்பதும் 

அஞ்ெசழுத்ேத  திருைவந்ெதழுத்ேதயாகும். 

ஆறாறுக்கு  முப்பத்தாறு தத்துவங்களுக்கும் 

அப்பால் ஆம்   அப்பாற்பட்டதாய் 

ேமானந்த   ேமானநிைலையத் தைலப்பட்டு எய்தும் 

மாமுத்தியும்  பரமுத்தி நிைலைய அைடவிப்பதும் 

(அஞ்ெசழுத்ேத)  திருைவந்ெதழுத்ேதயாகும். 

ெபாழிப்புைர 

சிவெபருமான் அருளிச் ெசய்த சிறப்பு நூலாகிய ஆகமங்களும்,  ெபாது 
நூலாகிய ேவதங்களும் ஆகியைவ திருைவந்ெதழுத்தின் ெபாருைள 
விளக்குவனேவயாகும். தைலயாய புராணங்கள் அைனத்தும் 
திருைவந்ெதழுத்தின் விளக்கேமயாகும். கூத்தப் ெபருமானின் ஆனந்த 
நடனமும் திருைவந்ெதழுத்தின் உட்ெபாருைளத் ெதrவிப்பேதயாகும். 
முப்பத்தாறு தத்துவங்களாகிய படிகைளக் கடந்து எய்தும் பரமுத்தி 
நிைலைய அைடவிப்பதும் திருைவந்ெதழுத்ேதயாகும். 
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பயன் 

தானால் (முத்தி நிைல) 

இனி, தானால் ஆகிய முத்தி நிைலைய விளக்கப் புகுகின்றார் ஆசிrயர். 

பாசச் சார்பும் சிவச் சார்பும் 

உயிருக்குத் தனித்த இருப்பு என்பது எக்காலத்திலும் இல்ைல. உயிர் 
எந்நிைலயிலும் ஏேதனும் ஒன்ைறச் சார்ந்ேத நிற்கும். திருைவந்ெதழுத்தில் 
அைமந்துள்ளவாறு,  பிறப்பு நிைலயில் அது பாசப் ெபாருள்கைளச் சார்ந்து 
நிற்கிறது. பாசமாகிய சார்பு நீங்குமானால் அது சிவமாகிய சார்ைபப் 
ெபற்றுவிடும். ஊசலில் ஆடுகின்றவன் கயிறு அறுந்த அக்கணேம 
தைரயில் விழுகிறான். தைர அவைனத் தாய் ேபாலத் தாங்கிக் 
ெகாள்கிறது. அதுேபாலப் பாசப்பற்று அறுமாயின் உயிருக்கு 
இைறவைனயன்றி ேவறு சார்பு இல்ைல; புகல் இல்ைல. 

பாசத்ேதாடு கூடியிருந்தேபாது உலகப் ெபாருள்கைளேய அறிந்து உலகப் 
ெபாருள்கைளேய இச்சித்து உலகப் ெபாருள்கைளேய அனுபவித்து வந்த 
உயிர்,  பாசச் சார்பு நீங்கி இைறவைனச் சார்ந்த இந்நிைலயில் 
இைறவைனத் தவிர ேவெறாரு ெபாருைள அறிதலும் இல்ைல. 
விரும்புதலும் இல்ைல,  அனுபவித்தலும் இல்ைல,  அது இைறவைனேய 
அறிந்து இச்சித்து அனுபவித்து நிற்கும். 

முத்தி நிைலயில் உயிர் தனித்த ெபாருளாய்க் காணப்படாைம 

இைறவைன அனுபவிக்கும் நிைலயில் உயிர் தான் என ேவறு நில்லாது 
தனித்த ஒரு முதலாய்க் காணப்படாது இைறவனது நிைறவினுள் அடங்கிச் 
சிறிதும் புலப்படாது நிற்கும்; தன்ைனேய தான் மறந்து இைறயனுபவத்தில் 
அழுந்தி நிற்கும். 

தன்ைன மறந்தாள் தன் நாமம் ெகட்டாள் 

தைலப்பட்டாள் நங்ைக தைலவன் தாேள 

 

எனத் தைலவிெயாருத்தியின் தன்ைமையக் கூறி இைறயனுபத்தின் 
நிைலைய விளங்க ைவத்தார் நாவுக்கரசர்.  
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பாசச் சார்பு நீங்கி இைறவைனச் சார்ந்து இைறயின்பத்ைத அனுபவிக்கின்ற 
முத்திக் காலத்தில் உயிர் தன்ைனயிழந்து தான் சிறிதும் ேதான்றாதிருக்க, 
சிவம் ஒன்றுேம விளங்கி நிற்கும். இதைன ஓர் எடுத்துக்காட்டினால் 
விளக்கலாம்.  

உப்பானது நீrல் கலந்தேபாது அந்நீேராடு ஒன்றாய் நிற்கும். உப்புக் 
கண்ணுக்குப் புலனாகாது. நீராகிய ஒரு ெபாருேள உள்ளதுேபாலத் 
ேதான்றும். அதுேபால உயிர் சிவத்தில் அழுந்தி ேவறு காணப்படாது நிற்கச் 
சிவம் ஒன்றுேம உள்ளதுேபாலத் ேதான்றும். 

சிவத்ேதாடு ஒன்றி நின்று அனுபவித்தல் 

முத்தி நிைலயில் உயிரும் சிவமும் உள்ளன ஆயின் பிrத்தறியவாராது 
ஒன்றாய் உள்ளன. உயிர் சிவனது திருவருள் வியாபகத்துள் அடங்கித் 
தனித்த ஒரு முதலாய்க் காணப்படாது நிற்றேல உயிர் சிவத்ேதாடு 
ஒன்றாதல் அல்லது இரண்டறக் கலத்தல் ஆகும். உயிரானது சிவத்ேதாடு 
ஒன்றாகி இல்லாமற் ேபாய்விடவில்ைல. உயிர் சிவத்ேதாடு ஒன்றி நின்று 
அதைனேய இைடயறாது உணர்ந்து அனுபவிக்கின்றது.  

அவ்வாறு ஒன்றி நிற்பது எது ேபாலும் என்று காட்டுதற்குப் பல 
உவைமகைள எடுத்துக்கூறுகிறார் ஆசிrயர். அவற்ைற இனிக் காண்ேபாம். 

பாடல் || 45 சிவத்தில் இையந்து நிற்றற்கு உவைமகள்	
 

முத்தி தைனஅைடந்ேதார் முந்துபழம் ேபாதுஅங்கி 

வித்தகமாம் வைீண இைவயிற்றின் ஒத்த 

இரதம்மணம் ெவம்ைம எழில்நாதம் ேபால 

விரவுவர்என்று ஓதும் விதி 

பதவுைர 

முத்திதைன அைடந்ேதார்  தன்னிடத்துப் பாசம் இல்ைல யாக,  தானும் 
சிவனுேமயாய் ேவறற நிற்கின்ற பரமுத்தி நிைலைய அைடந்ேதார் 
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முந்து பழம்    முதிர்ந்த பழம் 

ேபாது    மலர் 

அங்கி    ெநருப்பு 

வித்தகமாம்வைீண  சிறந்த வைீண 

இைவயிற்றின்   ஆகிய இவற்றில் 

ஒத்த    முைறேய அடங்கிப் பிrப்பின்றி இையந்திருக்கும் 

இரதம்    சுைவயும் 

மணம்    மணமும் 

ெவம்ைம    சூடும் 

எழில் நாதம்    இன்னிைசயும் 

ேபால    ேபால 

விரவுவர்    சிவத்தில் இையந்து அறிவடங்கிப் 
பிrப்பின்றி நிற்பர். 

என்று    என 

விதி     முதல்வன் விதித்த நூல்கள் 

ஓதும்    கூறும். 

ெபாழிப்புைர 

ேபrன்ப முத்திைய அைடந்த ெபருமக்கள் பழத்திற் சுைவேபாலவும், பூவில் 
மணம் ேபாலவும், ெநருப்பில் ெவம்ைம ேபாலவும், வைீணயில் இன்னிைச 
ேபாலவும் சிவ முதற் ெபாருேளாடு ஒன்றிப் பிrயாது இையந்து நிற்பர். 
இவ்வாறு சிவாகமங்கள் கூறும். 

விளக்கம் 
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இரு ெபாருள்கள் பிrப்பின்றி ஒற்றுைமப்பட்டு எவ்விடத்தும் உடனாய் 
நிற்பதாகிய இையபு அத்துவிதம் (அத்ைவதம்) எனப்படும். ஆன்மாவும் 
சிவமும் நிற்கின்ற முைறைம இதுேவயாகும். 

 

பாசத்ேதாடு கூடிய கட்டு நிைலயிலும் ஆன்மா சிவத்ேதாடு இவ்வாறுதான் 
இையந்து நிற்கிறது. ஆனால் இவ்வுண்ைமைய உணரெவாட்டாதபடி 
ஆணவ மலம் ஆன்ம அறிைவ மைறத்திருந்தது. ஆணவேம ஆன்மாவுக்கு 
நான் என்னும் உணர்ைவ உண்டாக்கி நான் ஒரு தனி முதல் என்று 
கருதும்படி ெசய்தது. அதனால் ஆன்மா தன்ைன ேவறான ஒரு ெபாருள் 
என்ேற எண்ணி வந்தது. அவ்வாறு நம்பும்படி ெசய்தது ஆணவம். ஆணவம் 
ெசய்கிற ேவைல இது!  

பாசம் நீங்கிய முத்தி நிைலயில்தான் ஆன்மா தனக்கும் இைறவனுக்கும் 
உள்ள அத்துவித உறைவ உள்ளவாறு உணரும். நான் என்ற தற்ேபாதத்ைத 
விட்டு,  எச்ெசயைலயும் இைறவன் ெசயலாகக் ெகாண்டு அவனிடத்தில் 
அடங்கி நிற்கும். இவ்வாறு ஆன்மா அவேனாடு ஒன்றிப் பிrயாதிருக்கும் 
முைறைமைய உணர்த்துதற்கு வந்தனேவ பழத்திற் சுைவ முதலாகிய 
இவ்வுவைமகள்.  

இவ்வுவைமகைள ேநாக்குகிற ேபாது பின்வருமாறு ஓர் ஐயம் எழலாம். 
பழம் முதலியைவ குணியாகிய ெபாருள்கள். சுைவ முதலியைவ 
அவற்றின் குணங்கள். இவ்வாறு குணியும் குணமுமாக உவைமகள் 
அைமந்திருப்பதனால்,  சிவம் குணியும் ஆன்மா அதன் குணமும் ேபாலும் 
என்ற ஐயம் ஏற்படலாம். அவ்வாறு எண்ணி விடுதல் கூடாது. சிவமும் 
ஆன்மாவும் குணியும் குணமும் அல்ல. அைவ தனித்தனிப் ெபாருள்கள்; 

ெவவ்ேவறு குணிகள். அவ்விரண்டும் தம்முட் பிrப்பின்றி இையந்து 
நிற்பன என்னும் அளவுக்ேக இவ்வுவைமகைளக் ெகாள்ளுதல் ேவண்டும். 

பாடல் || 46சிவத்தில் இையந்து நிற்றற்கு ேமலும் ஓர் 
உவைம	

தத்துவங்கள் எல்லாம் சகசமாய் ஆன்மாவில் 

ெபத்தத்தில் நிற்கின்ற ெபற்றிேபால் முத்திதனில் 
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சித்தமலம் அற்றார் ெசறிந்திடுவர் என்றுமைற 

சத்தியமா ஓதியிடும் தான் 
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பதவுைர 

ெபத்தத்தில்   கட்டு நிைலயில் 

தத்துவங்கள்எல்லாம்   ஆன்மாவுக்குக் கருவிகரணங்களாய் 
அைமந்த எல்லாத் தத்துவங்களும் 

ஆன்மாவில்   அவ்வான்மாவிடத்தில் (தாம் ேவறு,  ஆன்மா 
ேவறு என்று பிrத்தறிய வாராமல், அவ்வான்மாேவ என்னும்படி அதேனாடு 
ஒற்றுைமப்பட்டு) 

சகசமாய்    இயல்பாய் இையந்து 

நிற்கின்ற ெபற்றி ேபால் நிற்கின்ற தன்ைம ேபால, 

முத்தி தனில்    பரமுத்தியில் 

சித்த மலம்    தமது அறிைவப் பற்றியிருந்த 
மும்மலங்களும் 

அற்றார்    அடிேயாடு நீங்கப்ெபற்ற முத்தர் (தாம் ேவறு, 

சிவம் ேவறு என்று பிrத்தறிய வாராமல், சிவேம என்னும் படியாக) 

ெசறிந்திடுவர்   சிவத்திற் ெபாருந்தித் தாம் சிறிதும் தனித்துக் 
காணப்படுதல் இன்றி அதனிற் ெசறிந்து நிற்பர் 

என்று    என இவ்வாறு 

மைற      ேவதாகமங்கள் 

சத்தியமா    உண்ைமயாக 

ஓதியிடும்    ெசால்லும் 

ெபாழிப்புைர 

கட்டு நிைலயில் உயிருக்கு உதவும் கருவிகளாக வந்த தத்துவங்கள் 
எல்லாம் உயிருக்கு ேவறாய் நில்லாமல்,  உயிேர என்னும்படி இையந்து 
ஒற்றுைமப்பட்டு நிற்கின்றன. அதுேபால, முத்தி நிைலயில் மலம் நீங்கிய 
ஆன்மாக்கள் சிவத்திற் ெபாருந்தித் தாம் ேவறாய் நில்லாமல் சிவேம 
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எனும்படி அதேனாடு ஒன்றி இையந்திருப்பர். இவ்வாறு ஆகமங்கள் 
உறுதிபடக் கூறும். 

விளக்கம் 

சிவமாதல் 

உயிர் சிவமாதல் என்பதைன இங்ேக விளங்கிக் ெகாள்ளுதல் ேவண்டும். 
உயிர் படிகம் ேபான்றது. எைத எைதச் சார்கிறேதா அதன் அதன் 
தன்ைமையப் ெபற்று அதுவாகேவ நிற்றல் இரண்டுக்கும் உண்டு. 
சார்ந்ததன் வண்ணமாம் இயல்புைடய படிகம் நீலமணிையச் சார்ந்தேபாது 
அதன் நிறம் முழுவைதயும் கவர்ந்து நீலமணியாகேவ இருக்கும். பின் 
அந்நிைலயினின்றும் நீங்கி மாணிக்க மணிையச் சார்ந்தால் அப்படிகம் 
மாணிக்க மணியாகேவ நிற்கும். அதுேபால,  சார்ந்ததன் வண்ணமாம் 
இயல்புைடய ஆன்மா பாசத்ேதாடு ேசர்ந்து பாசமாய் நிற்கும். நமக்கு 
ேவறாகிய உடம்ேபாடு கூடி உடம்பாகேவ நிற்கிேறாம் அல்லவா?நமக்கு 
ேவறாகிய கண். ெசவி முதலிய கருவிகேளாடு கூடி அைவயாகேவ 
நிற்கிேறாம் அல்லவா?  கண் கண்டைத நான் கண்ேடன் என்று தாேன 
கூறுகிேறாம். ெசவி ேகட்டைத நான் ேகட்ேடன் என்று தாேன 
கூறுகிேறாம். நமக்கு ேவறாகிய ெசாத்து சுகங்கேளாடு கூடி அைவேய 
நாமாக நிற்கிேறாம் அல்லவா? இதுதான் பாசமாய் நிற்றல். இவ்வாறு நின்ற 
நிைலயினின்று நீங்கி உயிர் சிவத்ைதச் சார்ந்த ேபாது சிவத்தின் 
தன்ைமையப் ெபற்றுச் சிவமாகி நிற்கும்.  

உயிர் சிவமாதல் என்றால் ஒரு ெபாருள் மற்ெறாரு ெபாருள்ஆதல் அன்று. 
நீலமணிையச் சார்ந்து நீலமணியாய் நின்ற படிகம் மாணிக்க மணிையச் 
சார்ந்து மாணிக்க மணியாய் நிற்பது ேபான்றேதயாகும். 

முத்திக்கு உவைம 

ெமய்கண்ட ேதவர் சிவஞானேபாத நூலில் முத்தி நிைலக்குச் சகல 
நிைலைய உவைம காட்டினார். சகல நிைலயில் இைறவன் உயிேராடு 
ஒற்றுைமப்பட்டு உயிராகேவ நின்றாற் ேபால,  முத்தி நிைலயில் உயிர் 
இைறவேனாடு ஒற்றுைமப்பட்டு நிற்கும் என்றார்.  
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இவ்வாறு ெமய்கண்டார் சகலநிைல பற்றி முத்திநிைலைய விளக்க, 
அவரது மாணவராகிய மனவாசகங்கடந்தாரும் அவைர அடிெயாற்றிச் சகல 
நிைலைய ைவத்ேத முத்தி நிைலைய இங்கு விளக்குவாராயினர். 

 

ெமய்கண்டார் விைட கூறும் முைறயில் இந்நூைல மனவாசகங்கடந்தார் 
அைமத்துக் ெகாண்டார் என்பைத நாம் அறிேவாம். ஆனால் ெமய்கண்டார் 
கூறிய அேத உவைமைய இங்ேக அைமத்துக் ெகாள்ளவில்ைல. சகல 
நிைலயில் இைறவன் நிற்குமாறு பற்றிய அவ்வுவைம எளிதில் உணர 
வாராத ஒன்று. ெதrந்தைதக் ெகாண்டு ெதrயாதைத விளக்குதல் என்பது 
தாேன இவ்வாசிrயர் ேமற்ெகாண்ட முைற. ஆதலால் சகல 
நிைலயிேலேய ெதrந்த ேவெறான்ைற உவைம காட்டி,  அதைனயும் 
ெமய்கண்டார் வாக்காகேவ அைமத்து,  முத்தி நிைலைய விளங்க 
ைவக்கிறார்.  

சகல நிைலயில் தத்துவங்கள் நமக்கு ஐம்ெபாறிகள் முதலிய கருவிகளாக 
அைமந்துள்ளன. கருவிகள் நமக்குத் ெதrந்தைவ. அைவயும் நாமும் ேவறு 
ேவறு ெபாருள்கள். அைவ நம்ேமாடு இையந்து நிற்கின்றன. நாமாகேவ 
நிற்கின்றன. அப்படிேய முத்தி நிைலயில் ஆன்மாவும் சிவத்ேதாடு 
இையந்து சிவமாகேவ நிற்கும். ஆயினும் ெபாருளால் சிவம் ேவறு; ஆன்மா 
ேவறுதான். 

பாடல் || 47 பின்னும் ஓர் உவைம	

 

ஆதவன்தன் சன்னிதியில் அம்புலியின் ஆர்ேசாதி 

ேபதம்அற நிற்கின்ற ெபற்றிேபால் நாதாந்தத்து 

அண்ணல் திருவடியில் ஆன்மா அைணந்துஇன்பக் 

கண்ணில் அழுந்தியிடும் காண் 

பதவுைர 

ஆதவன் தன் சன்னிதியில்  சூrய ெவாளியின் முன் 
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அம்புலியின் ஆர் ேசாதி  நிலவின் ஒளி 

ேபதம் அற    ேவறுபட்டுத் தனித்துக் காணப்படுதல் இன்றி 

நிற்கின்ற ெபற்றி ேபால்  அச்சூrய ெவாளியில் அடங்கி நிற்கின்ற 
தன்ைம ேபால, 

நாத அந்தத்து    தத்துவங்கைளக் கடந்த 

அண்ணல்    முதல்வனது திருவடி என்று 

திருவடியில்   ெசால்லப்படும் திருவருள் ஞானத்தில் 

ஆன்மா அைணந்து   முத்தான்மா ேசர்ந்து அடங்கி நின்று 

இன்பக் கண்ணில்   அவன் ெகாடுக்கும் இன்ப நுகர்ச்சியில் 
(மூழ்கி) 

அழுந்தியிடும்   தன் அறிவு முைனந்து ேதான்றாது கிடக்கும் 

காண்   இதைன அறிவாயாக. 

ெபாழிப்புைர 

ெபாழுது விடிந்து சூrயன் புறப்பட்டவுடன் அதன் ேபெராளி முன், 

வானத்திலுள்ள ேதய்பிைறயாகிய நிலவின் ஒளி அடங்கிப் ேபாய் 
விடுகிறது. நிலவின் ஒளி இருந்தும் இல்ைலயாய் நிற்கிறது. அதுேபால 
முதல்வன் திருவடிைய அைணந்த உயிர் ெவள்ளெமனப் ெபருகும் 
இைறயின்பத்தில் மூழ்கித் தான் என ேவறு நில்லாது,  தான் சிறிதும் 
ேதான்றாது, அடங்கி நின்று இன்புறும். 

பாடல் || 48 முத்தி நிைல உயிருக்கு இயற்ைக	
 

ெசன்றிவன்தான் ஒன்றில் சிவபூரணம் சிைதயும் 

அன்று அவன்தான் ஒன்றுெமனில் அன்னியமாம் இன்று 

இரண்டும் 

அற்றநிைல ஏதுஎன்னில் ஆதித்தன் அந்தன்விழிக் 
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குற்றம் அற நின்றதுேபால் ெகாள். 

 

பதவுைர 

இவன்தான்  ஆன்மாதான் 

ெசன்று   சிவத்ைதச் ெசன்று ேசர்ந்து 

ஒன்றின்   அவேனாடு ஒன்றும் எனக் ெகாண்டால் 

சிவ பூரணம்   (ஆன்மா சிவனுக்கு ெவளியில் இருந்தது என்று 
ஆகி) சிவம் எங்கும் நிைறந்துள்ள ெபாருள் என்ற அடிப்பைடக் ெகாள்ைக 

சிைதயும்   அடிபட்டுப் ேபாகும். 

அன்று   முத்தி நிைலயில் 

அவன் தான்   சிவேம 

ஒன்றும் எனில்   ஆன்மாவிடம் வந்து ெபாருந்தும் எனக் 
ெகாண்டால் 

அன்னியமாம்  சிவம் ஆன்மாவிற்கு ேவறாய் இருந்தது என்று 
ஆகும். (இவ்வாறு ெகாள்வது,  சிவம் எந்நிைலயிலும் உயிர்கேளாடு 
பிrப்பின்றிேய நிற்கும் என்னும் அடிப்பைடக் ெகாள்ைகக்கு முரணாகும்) 

இன்று இரண்டும் அற்ற நிைல ஆன்மா ெசன்று ெபாருந்துதலும்,  சிவம் 
வந்து ெபாருந்துதலும் ஆகிய இவ்விரண்டும் அன்றி,  ஆன்மா முத்திைய 
எய்தும் நிைல 

ஏது என்னில்   எது ேபான்றது என்றால் 

ஆதித்தன்   சூrய ெவாளி 

அந்தன் விழி   குருடனது கண்ணில் உள்ள 

குற்றம்   படலம் ஆகிய குற்றம் 

அற    நீங்கியதும் 
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நின்றதுேபால்   அக் கண்ெணாளிேயாடு இையந்து நின்றது ேபாலும் 
என 

ெகாள்   ெகாள்வாயாக. 

ெபாழிப்புைர 

உயிர் ெசன்று சிவேனாடு ஒன்றும் எனில் எங்கும் நிைறந்துள்ள 
பூரணத்தன்ைம சிவனுக்கு இல்ைல என்று ெகாள்ள ேநரும். அது கூடாது. 
இனிச் சிவேன ெசன்று உயிேராடு ெபாருந்துவான் எனில், சிவன் உயிருக்கு 
ேவறாய் இருந்தான் என்று ெகாள்ள ேநரும். அதுவும் கூடாது. இவனும் 
ெசன்று அவைன அைடதல் இல்ைல. அவனும் வந்து இவைன அைடதல் 
இல்ைல. மற்று இருவரும் இையந்து நிற்கும் முைறைமதான் யாது எனில், 

குருடனது கண்ணின் குற்றமாகிய படலம் நீங்க,  அக்கண்ெணாளியும், 

சூrயெவாளியும் தம்முள் இையந்து நிற்றல் ேபான்றேத அவனும் இவனும் 
பிrப்பின்றி நிற்கும் முைறைம. 

விளக்கம் 

ஆன்மா சிவனிடம் ேபாய்ச் ேசர்ந்தான் என்றல் ெபாருந்தாைம 

ஆன்மாவும் சிவனும் பிrப்பின்றிச் ேசர்ந்திருக்கும் இந்நிைல ஒரு 
காலத்தில் ஏற்பட்ட உறவா? ஒரு காலத்தில் ஏற்பட்டது என்றால் ஆன்மா, 
சிவன் என்ற இருவrல் யார் யாைரப் ேபாய்ச் ேசர்ந்தனர்?  ஆன்மா 
சிவனிடம் ேபாய்ச் ேசர்ந்தான் என்றால்,  அதிேல ஒரு குற்றம் உள்ளது. 
என்ன குற்றம் என்றால், ஆன்மா ெசன்று சிவைன அைடந்தான் என்றால் 
சிவனது நிைறவுக்குள் அவன் இல்ைல என்றும்,  நிைறவுக்கு ெவளிேய 
இருந்தான் என்றும்,  அதனாேலேய ெசன்று அைடய ேவண்டியதாயிற்று 
என்றும் ஆகும். இவ்வாறு ெகாள்வது எல்லாவற்ைறயும் தன்னுள் அடங்கக் 
ெகாண்டுள்ள சிவனது முழு நிைறவுத் துன்ைமக்கு இழுக்காகும். 

சிவன் ஆன்மாவிடம் வந்து ேசர்ந்தான் என்றல் ெபாருந்தாைம 

இனி,  சிவன் ஆன்மாவிடம் வந்து ெபாருந்தினான் எனக் ெகாள்ளலாேமா? 
எனில்,  அதிலும் ஒரு குற்றம் உள்ளது. சிவன் அவ்வாறு வந்து 
ெபாருந்துவதற்கு முன்ேன ஆன்மாைவ விட்டு விலகி ேவறாக இருந்தான் 
என்றும்,  ஆன்மாவுக்குச் சிவனது உதவி ேதைவப்படாதிருந்தது என்றும் 
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ஆகும். இவ்வாறு ெகாள்வது சிவன் எக்காலத்தும் எல்லாவற்ேறாடும் 
ஒன்றாயும் உடனாயும் இருந்து இயக்கி வருகிறான் என்னும் அடிப்பைடக் 
ெகாள்ைகக்கு இழுக்காகும்.  

இவ்வாறு ஆன்மா ெசன்று ெபாருந்துதலும்,  சிவன் வந்து ெபாருந்துதலும் 
ஆகிய இவ்விரண்டும் ஏற்புைடயன ஆகாெவனில்,  ேவறு எப்படித்தான் 
ெகாள்வது என்ற வினா எழும். ஆசிrயர் இதற்குப் பின்வருமாறு 
விைடயிறுக்கிறார். 

முத்திநிைல புதிதாய் அைடயப்படுவது அன்று 

ஆன்மாவும் சிவனும் இையந்திருக்கின்ற இந்நிைல ஒருகாலத்தில் புதிதாய் 
ஏற்பட்டதன்று. இவ்வுறவு காலங் கடந்த உறவு. முன்ைனப் பழைமக்கும் 
முன்ைனப் பழைமயாய் இருக்கிற உறவு. என்ெறன்றும் உள்ளதாகிய 
உறவு. ஆதலால் ஆன்மா சிவைனச் ெசன்றைடகிறது என்ற ேபச்சுக்ேக 
இடமில்ைல ஆனால் இைறவைன அைடந்தார் என்று ெசால்லுகிற வழக்கு 
இருக்கிறேத. அைடதலாவது முன்பு இல்லாத ஒன்ைறப் புதிதாகப் 
ெபறுவதுதாேன என்று ஐயுறலாம். இதைன ஓர் எடுத்துக்காட்டுக் கூறித் 
ெதளிவிக்கலாம்.  

பிறவிக்குருடன் ஒருவன்,  அவன் சூrயெவாளிையேய பார்த்தறியான். 
ஆனால் அவன் நாள்ேதாறும் சூrயெவாளியிேலேயதான் இருக்கிறான். 
அவனது கண்ணிலும் சூrயெவாளி பட்டுக்ெகாண்டு தான் இருக்கிறது. 
அவனது கண்ணில் உள்ள படலமாகிய குற்றம் அவ்ெவாளிைய அவன் 
உணராதபடி தடுத்து நிற்கிறது. ஒருநாள் அவனது கண்ணுக்கு அறுைவ 
சிகிச்ைச நடக்கிறது. படலம் நீக்கப்படுகிறது. அவன் காணும் ஆற்றைலப் 
ெபறுகிறான். அவனுக்குச் சூrயெவாளி புதியதாகத் ேதான்றுகிறது. ஆனால் 
உண்ைமயில் அவ்ெவாளி அவனுக்கு முன்னர் எப்ேபாதும் இருந்தது 
தாேன. அதுேபாலச் சிவமும் உயிேராடு என்றுேம இருக்கிறது. பாசத்தின் 
மைறப்பினால் உயிர் அதைன உணராதிருக்கிறது. பாசம்நீங்கித் தன் 
உணர்வில் சிவத்ைதக் காணும் ேபாது அவ்வனுபவம் அதற்குப் புதியதாகத் 
ேதான்றுகிறது. சிவமாகிய முதற்ெபாருைளத் தான் அைடந்ததாக 
உணர்கிறது. இதுபற்றிேய இைறவைன அைடதல் என்ற வழக்கு 
உண்டாயிற்று.  
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இச்ெசய்யுளில்,  முத்திநிைல என்பது புதிதாய் வருவது அன்று;  அஃது 
உயிருக்க இயற்ைக என்ற அrய உண்ைமயிைன உணர்த்தியுள்ளார் 
ஆசிrயர். 

 

பாடல் || 49 முத்தியில் முப்ெபாருள் எவ்வாறு இருக்கும்?	

 

வாக்கு மனம்இறந்த வான்கருைண யாளன் உருத் 

தாக்கறேவ நிற்கும் தனிமுதல்வா நீக்காப் 

பதியிைனப்ேபால் நித்தம் பசுபாசம் என்றாய் 

கதியிடத்து மூன்றிைனயும் காட்டு. 

 

பதவுைர 

வாக்கு மனம் இறந்த   ெசால்லுக்கும் மனத்திற்கும் எட்டாத 
நிைலயிைன யுைடய 

வான் கருைணயாளன் உரு  சிவெபருமானின் வடிவமாக, 

தாக்கு அறேவ நிற்கும்  உலகியலால் சிறிதும் தாக்கப்படாமல் 
நிற்கின்ற 

தனி முதல்வா    ஒப்பற்ற குரு முதல்வேர, 

நீக்கா    விட்டு நீங்காத 

பதியிைனப் ேபால்   பதிப்ெபாருளாகிய இைறவைனப் ேபால 

பசுபாசம்    பசுக்களாகிய உயிர்களும், அவற்ைறத் தடுத்து 
நிற்கும் பாசமாகிய தைளயும் 

நித்தம் என்றாய்    என்றும் அழியாத நித்தப் ெபாருள்கள் என்று 
கூறினரீ். 

(அவ்வாறாயின்) 
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கதியிடத்து   முத்தி நிைலயில் 

மூன்றிைனயும்   அம்முப்ெபாருள்களும் எவ்வாறு இருக்கும் 
என்பைத 

காட்டு    அடிேயனுக்கு விளக்கியருள்க. 

 

ெபாழிப்புைர 

உைர உணர்வுக்கு எட்டாத நிைலயிைன உைடய முதல்வனது வடிவமாக 
நிலவுலகில் எழுந்தருளியிருந்து உலகியலால் சிறிதும் தாக்கப்படாமல் 
நிற்கும் ஒப்பற்ற ஞானாசிrயப் ெபருந்தைகேய, விட்டு நீங்காத பதியிைனப் 
ேபாலப் பசுவும் பாசமும் என்றும் அழியாத நித்தப் ெபாருள்கள் என்று 
கூறினரீ். அங்ஙனமானால்,  முத்தியிடத்து அம் மூன்று ெபாருள்களும் 
எவ்வாறு இருக்கும் என்பைத அடிேயனுக்கு விளக்கியருள ேவண்டும் 
என்று மாணவர் ேவண்டுகிறார். 

விளக்கம் 

தனது ஆசிrயைரச் சிவமாகேவ காணுதல் 

சிவஞானமாகிய ஒளிையப் ெபறாமல்,  அஞ்ஞானமாகிய இருளில் 
துன்பப்படுகின்றன. அவ்வுயிர்களுக்குச் சிவஞானம் ஆகிய விளக்கம் 
எவ்வாறு கிைடக்கும்?  

உயிர் தாேன எதைனயும் அறியமாட்டாது; ேவெறாரு துைண அறிவிக்கேவ 
எதைனயும் அறிவதாகும்;  இத்தன்ைமக் கல்வி கற்கும் முைறயில் 
சிறப்பாகக் காணலாம். குருவில்லாமல் எக்கல்விையயும் தாேன 
திருத்தமாகப் ெபற இயலாது. சிலம்பம்,  வாட் பயிற்சி,  வில் வித்ைத 
ேபான்றவற்ைறத் தக்க ஆசிrயrடமிருந்ேத ெபற ேவண்டியுள்ளது. 
இத்தைகய உலகியற் கல்விையேய குருவில்லாமல் அறிய முடியாத 
ேபாது,  உணர்தற்கrய சிவஞானத்ைத ஆசாrயrன் துைணயில்லாமல் 
எங்ஙனம் ெபற இயலும்?  எனேவ சிவஞானம் ஆசாrயர் மூலமாகேவ 
கிைடப்பதாகும்.  
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இனி,  ஏைனய கைலகைளத் தருதற்கு உrய ஆசிrயராக யாரும் 
அைமயலாம். ஆனால் சிவஞானத்ைதத் தரும் ஆசிrயராக அைமபவன் 
இைறவன் ஒருவேன யாவன்.  

ஞானத்ைதத் தரும் ஆசிrயராக இைறவேன ஏன் வரேவண்டும்? அதைன 
உபேதசிப்பதற்கு ஏைனேயாரால் முடியாதா? என்ற ஓர் ஐயம் எழலாம். 

உடம்பில் ஒரு ேநாய் வந்தால் உrய காலத்தில் மருந்து ெகாடுத்து 
அைதக் குணப்படுத்துகிேறாம். அதுேபால,  உயிrல் உள்ள ேநாய் 
அஞ்ஞானம். ஞானந்தான் அதைனப் ேபாக்கும் மருந்து. அஞ்ஞானமாகிய 
ேநாயின் நிைலைய அறிந்து உrய காலத்தில் ஞானமாகிய மருந்ைதக் 
ெகாடுத்தல் ேவண்டும். ஞானம் ஆகிய மருந்ைதக் ெகாடுப்பதற்கு உrய 
காலம் என்பது எது?  

உயிைரப் பற்றியுள்ள ஆணவ மலத்தின் சத்தி ெமலிவுற்ற நிைல 
மலபrபாகம் எனப்படும். அவ்வாறு மூல மலம் பrபாகம் உற்ற காலேம 
ஞானத்ைத உணர்த்துதற்கு உrய காலமாகும். மல பrபாகம் வாராத 
ேபாது ஞானத்ைத உணர்த்தினால் ஒரு பயனும் விைளயாது. ஆகேவ 
உயிrல் மல பrபாகம் எப்ெபாழுது வரும் என்று பார்த்துக் 
ெகாண்ேடயிருந்து வந்தவுடேன ஞானத்ைதத் தருதல் ேவண்டும்.  

உயிrல் நிகழும் மல பrபாகத்ைத யார் அறியமுடியும்?  உயிர்க்குயிராய் 
உள்ளிருக்கும் இைறவன் ஒருவேன அதைன அறிய முடியுேம தவிர 
ஏைனேயார்க்கு அது கூடாது. அது கருதிேய, இைறவேன பருவம் பார்த்துக் 
குருவாகி வந்து ஞானத்ைத அருளுவான் என்று கூறப்படுகிறது. 

இைறவன் ஒருவேன ஞானாசிrயன் ஆவான் எனின் ெமய்கண்டார் 
முதலிய பலைரயும் ஞானாசிrயர்கள் என்று கூறுவது எவ்வாறு 
ெபாருந்தும்?  என வினவலாம். ஆம். அவர்கெளல்லாம் உண்ைமயில் 
ஞானாசிrயர்கேள. ஏெனனில்,  அவர்கள் சிவத்ைதச் சார்ந்து 
சிவேமயானவர்கள். அவர்களுக்கும் சிவனுக்கும் ேவறுபாடு இல்ைல. 
சிவமாம் தன்ைமைய யைடந்த இத்தைகய ெபrேயார்கைள இைறவன் 
தனது திருேமனியாகக் ெகாண்டு அவர்கள் வாயிலாக ஞானத்ைத 
அருளுகிறான். அவர்கள் உலகில் நம்ைமப் ேபால வாழ்ந்தாலும் 
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அவர்கைள நாம் சிவமாகேவ காணுதல் ேவண்டுேமயன்றி நம்மில் 
ஒருவராக எண்ணுதல் சிறிதும் ஆகாது.  

அருணந்தி சிவாசாrயார் தமக்கு இைறவன் ஆசாrயனாய் வந்து 
ஞானத்ைத அருளிய முைறையக் கூறும் ேபாது,  விடம் உண்ட 
கண்டனாகிய ெபருமான் தனது நீல கண்டத்ைதயும் ெநற்றிக் கண்ைணயும் 
மைறத்தருளி,  திருெவண்ெணய் நல்லூrல் இருக்கும் ெமய்கண்டேதவ 
நாயனாராக வந்து,  ஞானத்ைத அருளிப் பிறவிக் கடலினின்றும் எடுத்துத் 
தனது திருவடியாகிய கைரயில் ேசர்த்தருளினான் என்று இருபா இருபஃது 
என்னும் நூலில் கூறியுள்ளார்.  

இேத முைறயிேல,  ெமய்கண்ட ேதவrன் மற்ெறாரு மாணவராகிய 
மனவாசகங் கடந்தாரும், உைர உணர்வுக்கு எட்டாத நிைலயிைன உைடய 
இைறவேன ெமய் கண்ட ேதவெரனக் குரு முதல்வராய் 
எழுந்தருளியிருந்தார் என்ற கருத்திைன இச் ெசய்யுளின் முன் 
இரண்டடிகளில் அைமத்துப் ேபாற்றியுள்ள பான்ைமைய இங்ேக 
காண்கிேறாம். 

பதியிைனப் ேபால் நித்தம் பசு பாசம் 

பதி பசு பாசம் ஆகிய மூன்றும் நித்தமானைவ என்பது ைசவ 
சித்தாந்தத்தின் அடிப்பைட நிைலயாகும். காலம்,  இடம் என்ற வரம்புக்கு 
உட்பட்ட ெபாருளுக்ெகல்லாம் ேதாற்றம் உண்டு. அழிவும் உண்டு. 
ஆதலால் அந்த வரம்புகளுக்கு உட்படாத,  எல்ைலயற்ற ெபாருேள நித்தப் 
ெபாருளாக இருக்க முடியும். அப்ெபாருள் எங்கும் நிைறந்ததாக இருக்கும். 
காலம் கடந்ததாக இருக்கும். கால வரம்பற்ற இட வரம்பற்ற அப்ெபாருைள 
வியாபகப் ெபாருள் என்பர். இதனால் வியாபகப் ெபாருெளல்லாம் நித்தமாக 
இருக்கும் என்று துணியலாம். பதியாகிய கடவுளும், பசுவாகிய உயிர்களும், 

பாசமாகிய தைளயும் வியாபகமாயும் நித்தமாயும் உள்ளைவ என்று ைசவ 
சித்தாந்தம் கூறுகிறது.  

எல்ைலயுைடய சிறுெபாருள்களுக்குத்தான் இடம் ெபயர்ந்து ெசல்லுதல் 
இயலும். வியாபகப் ெபாருளுக்கு இடப்ெபயர்ச்சி என்பது இருக்க முடியாது. 
ஆணவ மலமாகிய பாசம் வியாபகப் ெபாருள். அஃது ஆன்மாவிடத்தில் சம 
நிைறவாகக் கலந்து விரவியிருக்கிறது. வியாபகப் ெபாருளாகிய அதற்கு 
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இடம் ெபயர்ந்து ெசல்லுதல் ஆகிய நீக்கம் ெசால்ல வராது. அதனால் அது 
என்றும் ஆன்மாவிடத்தில் நீங்காதிருக்கும் என்றால் முத்தி நிைலயிலும் 
உண்டு என்று ஆகும். முத்தியிலும் ஆணவம் உண்டு என்றால் அந்நிைல 
எப்படி விடுபட்ட நிைலயாகும்?  ஆனால் நூல்கெளல்லாம் முத்தியில் 
ஆணவ மலம் நீங்கும் என்று அறுதியிட்டுக் கூறுகின்றனேவ இதைன 
எவ்வாறு விளங்கிக் ெகாள்வது?  

இன்னும்,  நூல்களில் உயிர் சிவமாகிறது என்று கூறப்பட்டுள்ளேத. 
அவ்வாறாயின். முத்தியில் உயிர் என்பது இல்லாமற் ேபாகுேமா?  உயிர் 
நித்தம் என்பதற்கு மாறான முடிவாக அல்லவா இது உள்ளது?  

இப்படியாக முத்திநிைல பற்றி எழும் பற்பல ஐயங்கைளயும் கருத்திற் 
ெகாண்ேட மாணவர் நீங்காப் பதியிைன ேபால் நித்தம் பசு பாசம் என்றாய், 

கதியிடத்து மூன்றிைனயும் காட்டு எனக் ேகட்கிறார். இதற்கு ஆசிrயர் 
அருளிய விைடைய அடுத்த ெசய்யுளில் காணவிருக்கிேறாம். 

பாடல் || 50 முத்தியில் முப்ெபாருள் உள்ள நிைலைம	

 

முத்தி தனில் மூன்று முதலும் ெமாழியக் ேகள்; 

சுத்த அனு ேபாகத்ைதத் துய்த்தல் அணு; ெமத்தேவ 

இன்பம் ெகாடுத்தல் இைற; இத்ைத விைள வித்தல் மலம்; 

அன்புடேன கண்டு ெகாள் அப் பா. 

பதவுைர 

அப்பா  நன் மாணாக்கேன, 

முத்திதனில் பரமுத்தி நிைலயில் 

மூன்று முதலும் முப்ெபாருளும் அழிவின்றி நிற்கும் முைறைமைய 

ெமாழியக் ேகள் யாம் கூறுகின்ேறாம் ேகட்பாயாக. 

சுத்த அனுேபாகத்ைத தூய ேபrன்பமாகிய ேபாகத்ைத 

துய்த்தல்  நுகர்ந்து ெகாண்டிருப்பது. 
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அணு   ஆன்மா. 

ெமத்தேவ  மிகவும் 

இன்பம் ெகாடுத்தல் அவ்வின்ப நுகர்ச்சிைய இைடயடீ்டின்றிக் ெகாடுத்து 
வருவது. 

இைற  சிவமாகிய முதற் ெபாருள். 

இத்ைத  இைத (இவ்வின்பத்ைத) 

விைளவித்தல் முத்தான்மா நுகர்வதற்கு, தான் மைறத்தைலச் ெசய்யாது 
மடங்கி நிற்றல் மூலமாக ஏதுவாய் நிற்பது 

மலம்  ஆணவ மலம். 

அன்புடேன இவ்வுண்ைமையத் தைலயாய பிரமாண நூல்களின் 
கூற்றுக்களில் அன்பு ைவத்து 

கண்டு ெகாள்  நீ உணர்ந்து ெகாள். 

ெபாழிப்புைர 

நன்மாணாக்கேன, பரமுத்தியில் முப்ெபாருள்களும் உள்ள முைறைமையக் 
கூறுகிேறாம். ேகள். தூய ேபrன்பத்ைத நுகர்ந்து ெகாண்டிருப்பது உயிர். 
அவ்வின்பத்ைத இைடயடீின்றிக் ெகாடுத்துக் ெகாண்டிருப்பவன் இைறவன். 
அப்ேபrன்பத்ைத விைளவித்து நிற்பது மலம். இவ்வுண்ைமைய உணர்ந்து 
ெகாள். 

விளக்கம் 

முத்தியிலும் உயிர் தனிெயாரு முதல் 

உயிர் ேபrன்பத்ைத அனுபவிக்கிறது என்பதன் மூலம் உயிர் முத்திக் 
காலத்திலும் நிைலயாக உள்ள ெபாருள் என்பது புலனாகிறது. உயிர் 
சிவமாகிறது என்றால்,  உயிர் முற்றிலும் அழிந்து சிவத்ேதாடு ேசர்ந்து 
விடுகிறது என்பது கருத்தன்று. அதன் கருத்து ேவறு. அதைனச் சற்று 
முன்ேன 46ஆம் ெசய்யுளின் உைரயில் விளக்கியிருக்கிேறாம். ஆகேவ 
முத்தியிலும் உயிர் தனிெயாரு முதலாக உள்ளது என்பைத அறிதல் 
ேவண்டும். 
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உயிைர அணு என்று குறிப்பிட்ட காரணம் 

அணு என்பது கட்டு நிைலயில் நிற்கும் உயிைரக் குறிக்க வழங்கும் 
ெபயராகும். ஆணவ மலத்தின் மைறப்பால் உயிrனது விrந்த அறிவு 
சுருங்கிய அறிவாகிச் சிறுைமப்பட்டு நிற்றலின் அச்சிறுைம கருதி உயிர் 
அணு எனப்பட்டது. அச்சிற்றறிவு நீங்கி விrந்த அறிவிைனப் ெபற்றுவிட்ட 
இம்முத்திக் காலத்திலும் உயிைர அணு என்று ஆசிrயர் குறிப்பிடுவது 
ஏன்? என்று எண்ணலாம்.  

ஒரு கருத்துப் பற்றிேய ஆசிrயர் இவ்விடத்தில் உயிைர அணு 
என்றார்.ெவள்ளெமனப் ெபருகும் இைறயின்பத்தில் மூழ்கி உயிரானது 
சிறிதும் புலனாகாது நிற்கும் என்பைதக் குறிக்கேவ உயிைர அணு என்றார். 
புலனாகாத தன்ைம அணுவுக்கும் உண்டு. ேபrன்ப நுகர்ச்சிையத் 
தைலப்பட்ட உயிருக்கும் உண்டு. அவ்ெவாற்றுைம கருதிேய உயிைர 
அணு என்றார். 

முத்தியில் ஆணவ மலத்தின் நிைல 

இனி, முத்தியில் ஆணவ மலத்தின் நிைல என்ன? இத்ைத விைளவித்தல் 
என்பதன் மூலம் மலமும் முத்திக் காலத்தில் நித்தமாக இருக்கிறது 
என்பது ெதrகிறது. அது எவ்வாறு இருக்கும் என்பைத ேநாக்குேவாம்.  

உயிrடத்தில் திருவருள் ஒளி ேமலிடுதலால் ஆணவ இருள் அதன் 
கீழ்ப்பட்டு அடங்கி விடுகிறது. மந்திரத்தால் ெநருப்பின் ஆற்றைலக் 
கட்டுப்படுத்த வல்லவர் ெநருப்பின் நடுவில் நின்றாலும் அஃது அவைரச் 
சுடுதல் இல்ைல. அப்ெபாழுது ெநருப்பினது சுடும் சத்தி எங்ேக ேபாயிற்று? 

அச் சத்தி எங்கும் ேபாய் விடவில்ைல. இல்லாமற் ெகட்ெடாழிய வில்ைல. 
இருந்தும் இல்லாததாய் அவrடத்தில் ெசல்ல மாட்டாமல் மடங்கி 
நிற்கிறது. அது ேபால முத்திக் காலத்தில் ஆணவ மலம் இருந்தும் அதன் 
மைறப்பு சிவேம எனும்படி ஒன்றாய் நிற்கும் உயிrடத்துச் ெசல்ல 
மாட்டாைமயால்,  அது தன் சத்தி மடங்கி இல்லாதது ேபால் நிற்கும். 
நடராச வடிவத்தில் முயலகைனத் திருவடிக்கீழ் அழுத்தி 
ைவத்திருப்பதிலிருந்து முத்தியில் ஆணவ மலம் 
அடக்கப்பட்டுள்ளேதயன்றி இல்லாமற் ேபாகவில்ைல என்று ெதளியலாம். 
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இவ்வாறு மல சத்தி மடங்கி நிற்றைலேய மலம் ெகடுதல் என்றும், மலம் 
நீங்குதல் என்றும் நூல்கள் கூறும்.  

ெபத்தத்தில் இைறயின்பம் உயிrடத்து விைளயெவாட்டாது தடுத்து நின்ற 
ஆணவ மலம் முத்தியில் அங்ஙனம் ெசய்ய மாட்டாமல் இருக்கும். 
இங்ஙனம் மலம் தான் மடங்கி நிற்றலால் இைறயின்பம் உயிrடத்ேத 
விைளவதற்கு இவ்வைகயில் காரணமாயிற்று. இதைனக் கருதிேய இத்ைத 
விைளவித்தல் மலம் எனக் குறிப்பிட்டார் ஆசிrயர்.  

இதுவைர கூறியவற்றால்,  முத்தியில் ஆணவ மலம் உண்டு;  ஆயினும் 
அதனால் உண்டாகும் பந்தம் இல்ைல என்பது புலனாகும். இந்நிைலைய 
விடுபட்ட நிைல என்று கூறலாம் தாேன. 

பாடல் || 51முத்திக்கு வழி	
 

அப்பாஇம் முத்திக்கு அழியாத காரணந்தான் 

ெசப்பாய் அருளாேல; ெசப்பக் ேகள் ஒப்பில் 

குரு லிங்க ேவடம் எனக் கூறில் இைவ ெகாண்டார் 

கரு ெவான்றி நில்லார்கள் காண். 

 

பதவுைர 

அப்பா   ஐயேன, 

இம் முத்திக்கு   இப்படிப்பட்ட முத்திைய அைடவதற்கு 

அழியாத காரணந்தான் நிைலயான வாயில்தான் யாது என்பைத 

அருளாேல    தைய கூர்ந்து 

ெசப்பாய்   கூறியருள்க (என்று மாணாக்கர் ேவண்ட, ஆசிrயர் 
பின்வருமாறு கூறுகிறார்) 

ெசப்பக் ேகள்   யாம் கூறுவைதக் ேகள் 
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ஒப்பு இல்    ஒப்பில்லாத 

குரு லிங்க ேவடம் என குரு லிங்க சங்கம வழிபாேட வடீ்டிற்கு வாயில் 
என்று 

கூறில்   ஆகமங்கள் கூறுமானால் 

இைவ ெகாண்டார்  இம் மூன்று இடங்களிலும் இைறவைனத் ெதளியக் 
கண்டு வழிபடுதைல ேமற்ெகாண்டவர் 

கரு ஒன்றி நில்லார்கள் கருவிற் ெபாருந்தி மீண்டும் பிறவார். (வடீு 
ெபறுவர்) 

காண் இதைன உணர்வாயாக. 

ெபாழிப்புைர 

ஐயேன,  இம் முத்திைய அைடதற்கு உrய வழிையக் கூறியருள்க என 
ேவண்டுகிறார் மாணவர். ஆசிrயர் கூறுகிறார்: குரு,  இலிங்கம்,  சங்கமம் 
என்னும் இம் மூன்றுேம இைறவன் விளங்கித் ேதான்றும் இடங்கள் என்று 
ஆகமங்கள் கூறும். இவ்விடங்களில் முதல்வைனத் ெதளியக் கண்டு 
வழிபடுதைல ேமற்ெகாண்டவர் கருவிற் ெபாருந்தி மீளப் பிறவார். 

விளக்கம் 

குரு வழிபாடும், இலிங்க வழிபாடும், அடியார் வழிபாடும் ஆகிய இைவேய 
முத்திக்கு வழியாகும் என்பது கூறப்பட்டது. 

தாபர சங்க மங்கள் 

எனும் இரண்டு உருவில் நின்று 

மாபரன் பூைச ெகாண்டு 

மன்னுயிர்க்கு அருைள ைவப்பன் 

என்று சிவஞான சித்தியார் கூறுகிறது. தாபரம்ெபயராது நிற்பன. 
திருக்ேகாயிலிலுள்ள சிவலிங்கம் முதலிய திருவுருப் படிமங்கள் தாபரம் 
எனப்படும். சங்கமம் உலாவுவன;  அடியார்கள். ேமற்கூறிய ெசய்யுளில் 
குருைவயும் சங்கமம் என்பதனுள் அடக்கி இைறவனது வடிவங்கைளத் 
தாபரம்; சங்கமம் என இரண்டாகக் கூறியுள்ளைம காணலாம். 

முத்தித் தைலவர் 
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இவ்வுலகில் இவ்வுடம்ேபாடு கூடி வாழும்ேபாேத சிவத்ைத அைணந்து 
முத்தி நிைல வாய்க்கப் ெபற்றவைரச் சீவன் முத்தர் என்பர். அவர் குரு 
முதலிய மூவைரயும் வழிபட்டு வாழும் பத்தி ெநறியில் உைறத்து நிற்பர் 
என்பைத உணர்த்துகிறார் ஆசிrயர். 
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பாடல் || 52குரு லிங்க சங்கம வழிபாடு	

 

கற்றா மனம்ேபால் கசிந்து கசிந் ேதஉருகி 

உற்றாசான் லிங்கம் உயர்ேவடம் பற்றாக 

முத்தித் தைலவர் முழுமலத்ைத ேமாசிக்கும் 

பத்திதனில் நின்றிடுவர் பார். 

பதவுைர 

முத்தித் தைலவர்  சீவன் முத்தர் 

ஆசான்   தமக்குத் ெதளிவிைனத் தந்த குருைவயும் 

லிங்கம்   திருக்ேகாயிலில் உள்ள திருேமனிகைளயும் 

உயர் ேவடம்   உயர்ந்த திருேவடம் பூண்ட ெமய்யடியார்கைளயும் 

பற்றாகஉற்று  தமக்குப் பற்றுக் ேகாடாகப் ெபாருந்தி 

கன்றுஆ   கன்ைற ஈன்ற தாய்ப் பசு 

மனம் ேபால்    தன் கன்ைற ேநாக்கி மனம் குைழந்து நிற்பைதப் 
ேபால 

கசிந்து கசிந்ேத உருகி குரு முதலிய மூவைரயும் கண்ட ேபாது மனம் 
மிகக் கசிந்து உருகி, 

முழு மலத்ைத   மல வாதைனைய 

ேமாசிக்கும்  ேபாக்குகின்ற 

பத்திதனில்    பத்தி ெநறியில் 

நின்றிடுவர்    ஊன்றி நிற்பர். 

பார்    ஆதலால், குரு லிங்க சங்கம வழிபாேட முத்திக்கு 
சிறந்த சாதனம் என்பைத அறிவாயாக. 
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ெபாழிப்புைர 

சீவன் முத்தராய் உள்ள தைலவர் தமக்குத் ெதளிவிைனத் தந்த 
குருவிைனயும்,  திருக்ேகாயிலில் உள்ள திருேமனிையயும்,  உயர்ந்த 
திருேவடம் பூண்ட ெமய்யடியார்கைளயும் கண்டேபாது,  அணிைமயில் 
கன்ைற ஈன்ற தாய்ப்பசு தன் கன்ைற ேநாக்கி எவ்வாறு குைழந்து 
நிற்குேமா அவ்வாறு மனம் கசிந்து உருகி நிற்பர். மல வாதைனையப் 
ேபாக்க வல்ல பத்தி ெநறியில் ஊன்றி நிற்பர். ஆதலால், குரு லிங்க சங்கம 
வழிபாேட முத்திக்குச் சிறந்த சாதனம் என்பைத அறிவாயாக. 

விளக்கம் 

குரு வழிபாடு 

முப்ெபாருள்களின் இயல்ைபத் ெதளிய உணர்த்தி,  கட்டினின்றும் 
ஆன்மாைவ விடுவித்து,  ெமய்ப் ெபாருளாகிய சிவனிடத்து அன்ைப 
உண்டாக்கி, அவனது திருவடிையப் பற்றிக் ெகாள்ளுமாறு ெசய்பவேர குரு 
ஆவார்.  

அவர் நம்ைமப் ேபாலேவதான் காணப்படுகிறார். நம்ைமப் ேபாலேவ 
உண்ணல்,  உடுத்தல் முதலியவற்ைறச் ெசய்கிறார். அதுபற்றி,  அவைர 
நம்மில் ஒருவராகக் கருதிவிடுதல் கூடாது. அவர் சிவேமயாவார். அஃது 
எவ்வாறு என்பைதக் காண்ேபாம். 

உலகில் வாழ்கின்ற, மலம் நீங்கிய தூய அறிவாகிய ஆன்மா சுத்தான்மா 
எனப்படுவார். அவர் நான் என்னும் சீவேபாதம் அறேவ நீங்கியவர்; அருள் 
வழிேய நிற்பவர். சிவன் தன் தன்ைமகைள அவர்க்கு ஆக்குவான்;  தன் 
ெசயல்கைள அவர்க்கு ஆக்குவான்;  அவைரத் தனது வியாபகத்துள் 
அடக்கித் தானாக்கி நிற்பான். இஃது, உைலத்தீ தன்ைனச் சார்ந்த இரும்ைபத் 
தானாக்கி விடுதல் ேபான்றது எனலாம். அத் தீ தனது தன்ைமைய 
இரும்புக்கு ஆக்குகிறது. தனது ெசயைல இரும்புக்கு ஆக்குகிறது. 
அந்நிைலயில் இரும்பு ஒளிவசீுகிறது என்றால்,  அஃது இரும்பின் 
தன்ைமேயா?  ெநருப்பின் தன்ைமேயா?  அந்நிைலயில் இரும்பு 
சுட்ெடrக்கிறது என்றால் அச்ெசயல் இரும்பின் ெசயேலா?  ெநருப்பின் 
ெசயேலா?  ெநருப்புத்தான் அவ்வாறு ெசய்கிறது என்பதில் சிறிதும் 
ஐயமில்ைல. 
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ெநருப்பு இரும்ைபத் தன்னுள் அடக்கி அதைனத் தானாக்குமாறு ேபாலச் 
சிவனும் சுத்தான்மாைவத் தானாக்கி நிற்பான். அவ்வாறு ெசய்வித்து அச் 
சுத்தான்மாைவ ஆசாrயராக உலகத்திற்கு வழங்கி, அவர் இடமாக நின்று 
ஞானத்ைத உணர்த்துவான்.  

ேமற்கூறிய உவைமயில், ஒளி வசீுவது இரும்பாகாது அதைனத் தானாக்கிய 
ெநருப்ேபயாதல் ேபால,  இங்கு ஞானத்ைத உணர்த்தும் ெசயலும் 
சுத்தான்மாவின் ெசயலாகாது அவைரத் தானாக்கி நின்ற சிவனது 
ெசயேலயாதல் உணரத்தக்கது. இதுபற்றிேய,  ஞானத்ைதத் தரும் ஆசான் 
மூர்த்தி சிவேம என்று ெசால்லப்படுகிறது.  

இைறவேன குருவாய் வருவான் என்பைத நமது சாத்திரங்களும் 
ேதாத்திரங்களும் பலபடியாக எடுத்துக் கூறுகின்றன. பரம்ெபாருள் 
ஒருநாமம் ஒருருவம் ஒன்றும் இல்லாதது. அதனால் அப்ெபாருைள 
யாரும் அறிதல் இயலாததாகிறது. அப்படிப்பட்ட அrய ெபாருள் 
அைனவரும் கண்டும் உைரயாடியும் மகிழும் வண்ணம் ஆசாrயனாய் 
எழுந்தருளி வந்தது என்ற கருத்துப்பட, 

அகளமாய் யாரும் அறிவrது அப்ெபாருள் 

சகளமாய் வந்தது 

என்று திருவுந்தியார் கூறும். அகளம் உருவம் இல்லாதது. சகளம் உருவம் 
உைடயது.  

ஆராலும் காண்டற் கrயான் எமக்ெகளிய ேபராளன் (திருவம்மாைன) 
என்றும் ெசாற்களில் மணிவாசகர் உருவமற்ற இைறவன் தம் ெபாருட்டு 
ஆசாrயனாக உருவந்தாங்கி வந்தஎளிவந்த தன்ைமைய வியந்து 
குறிப்பிட்டுள்ளார்.  

ஐம்புல ேவடர் சுழலிற் பட்டுத் தன்ைனயும் அறியாது,  தைலவைனயும் 
அறியாது துயருறும் ெதால்லுயிைர அவ்ேவடrடத்தினின்றும் மீட்டுத் 
தனது ேபrன்பத்ைத அளித்தற் ெபாருட்ேட இைறவன் ஆசிrயத் திருேமனி 
தாங்கி வருகிறான் என்று சிவஞான ேபாதம் முதலிய சாத்திர நூல்கள் 
கூறும். 

பழகிய ஒரு விலங்ைகக் ெகாண்டு பல விலங்குகைளப் பிடிப்பது ேபாலப் 
பக்குவப்பட்ட ஆன்மாக்கைள ஆட்ெகாள்ளும் ெபாருட்டு இைறவன் 
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ஆசாrய மூர்த்தியாய் வருவான். இவ்வாறு இைறவன் ஆசிrயத் 
திருேமனி தாங்கி வருவைத மானிடச் சட்ைட சாத்தி வருதல் என்பர். 
அவ்வாசிrயத் திருேமனிைய,  பார்ைவெயன மாக்கைள முன் பற்றிப் 
பிடித்தற்காம் ேபார்ைவ என்று திருவருட் பயன் கூறும்.  

இதுகாறும் கூறியவற்றால்,  இைறவேன குருவாய் வருவான் என்பதன் 
ெபாருளும், குருவும் இைறவனும் ேவறல்லர் என்பதும் இனிது விளங்கும்.  

சீவன்முத்தி நிைலைய எய்திேனார் தமக்கு உண்ைம ஞானத்ைத அருளிப் 
பிறவிக் கடலினின்றும் தம்ைமக் கைரேயற்றிய ஞானகுருைவச் சிவேம 
எனத் ெதளிந்து வழிபட்டு வருவர்.  

ெமய்யுணர்ைவப் ெபற்றுவிட்ட பின்னரும், இவ்வுலகில் வாழும் வைரயில், 

பாசமானது அைலகள் ேபால வந்து வந்து தாக்கக் கூடும். இவ்வாறான 
இடர்ப்பாடு ேதான்றாதபடி சீவன்முத்தராய் உள்ேளார் தம்ஞான குருவின் 
அடிநிழைலப் பிrயாது உைறவர்; அவைர விடாது பற்றி நின்று வழிபட்டு 
வாழ்வர். 

இலிங்க வழிபாடு 

இலிங்கம் என்பது திருக்ேகாயிலினுள் இருக்கும் திருவுருவங்கைளக் 
குறிக்கும். அத்திருேமனிகள்,  இைறவன் தன் அன்பர்க்கு அவ்வப்ேபாது 
காட்டியருளிய திருவுருவங்களின் வடிவங்கேளயாகும்.  

பசுவின் பால் அதன் உடலிற் பரவியிருந்தாலும் அதைனக் கறந்து 
ெகாள்ளுதற்குrய உறுப்பு அதன் மடிேயயாகும். அதுேபால,  எல்லாப் 
ெபாருள்களுேம இைறவன் பிrவறக் கலந்து நிற்கும் இடங்கள் தாம் 
என்றாலும்,  திருக்ேகாயிலில் உள்ள திருவுருவங்கேள அவன் விளங்கித் 
ேதான்றும்இடங்கள் ஆகும்.  

இலிங்கமாகிய திருேமனிகள் சிவ விளக்கம் உைடயன என்பைத 
அறிந்ேதாம். புறத் ெதாழில் அளவில் வழிபட்டு வரும் சrையயாளருக்கு 
இைறவன் அத் திருேமனிகளில் ெவளிப்படாது அங்கு மைறந்து நின்ேற 
அருள்புrவன். புறத் ெதாழில்,  அகத் ெதாழில் என்னும் இரண்டினாலும் 
வழிபாடு ெசய்ேவார் கிrையயாளர். அவர்க்கு,  விறகில் தீ கைடந்த 
ெபாழுதில் ெவளிப்பட்டுத் ேதான்றுவது ேபால மந்திரம் உள்ள ெபாழுது 
அத் திருவுருவில் இைறவன் விளங்கி நின்று அருளுவான்;  கைடயாத 
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ெபாழுது விறகில் தீ ெவளிப்படாதது ேபால மந்திரம் இல்லாத ெபாழுது 
அங்கு விளங்காது நிற்பான். 

 

 

இனி, ஞானியராகிய முத்தர் அைனத்துப் ெபாருைளயும் சிவமாகக் காணும் 
தன்ைம உைடயவர். அவர் திருக்ேகாயிலில் உள்ள திருவுருவத்ைதயும் 
சிவமாகேவ காண்பர். அவர்க்கு இைறவன்,  முதற்கன்ைற ஈன்ற பசு தன் 
கன்ைற நிைனந்த அளவில் அதன் மடியில் பால் தாேன விம்மி ஒழுகுவது 
ேபால, அத் திருவுருவில் தாேன ெவளிபட்டு அருள்புrவன்.  

இதற்குச் சான்றாகச் சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகளின் வாழ்க்ைகயில் நடந்த 
நிகழ்ச்சி ஒன்ைறக் காண்ேபாம்.  

சுந்தரர் திருெவாற்றியூrல் சங்கிலியாைர மணந்து மகிழ்ந்துைறயும் 
காலத்தில் ஒரு நாள் திருவாரூைர மிக நிைனந்து புறப்பட்டார். 
ஒற்றியூrன் எல்ைலையக் கடந்த அப்ெபாழுேத அவருக்குக் கண்ெணாளி 
மைறந்தது. சங்கிலியாருக்குத் தான் ெசய்து ெகாடுத்த வாக்குறுதி தவறிய 
காரணத்தால் இது நிகழ்ந்தது என்பைத உணர்ந்தார். 

 

உடன்வருேவார் வழிகாட்டத் ெதாடர்ந்து ெசன்று திருெவண்பாக்கம் என்ற 
ஊைர அைடந்தார். திருக்ேகாயிலுக்குச் ெசன்று இைறவைன வழிபட்டு, 

ெபருமாேன,  உனக்கு ேநரும் பழிைய நிைனயாமல் நீ என் கண்ைண 
மைறத்து விட்டாய். இக் ேகாயிலுள்ேள நீ இருக்கின்றாேயா?  என்று 
வினவினார். அதற்கு இைறவர், யாம் ேகாயிலினுள் இல்லாமல் இல்ைல. 
இருக்கின்ேறாம். நீர் உம் வழியிற் ெசல்லும் என்று கூறி ஊன்றுேகால் 
ஒன்ைறக் ெகாடுத்தருளினார்.  

இவ்வாறு சுந்தரர் திருக்ேகாயிலில் உள்ள சிவலிங்கத் திருேமனிைய 
வணங்கி, 

குைழவிரவு வடிகாதா! ேகாயில் உளாேய 

என்று வினவியெபாழுது,  இைறவர் அங்ேக விளங்கி நின்று அவைரப் 
புறக்கணிப்பார்ேபால உேளாம் ேபாகீர் என விைடயிறுத்த இந்நிகழ்ச்சியால், 
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ஞானியர்க்கு இைறவன் திருவுருவங்களில் விளங்கிேய நிற்பான் என்பது 
இனிது புலனாகும்.  

சிவலிங்கம் முதலிய திருேமனிகேள அன்பு விைளதற்கு இடமாய் 
இைறவன் விளங்கித் ேதான்றும் அருள்நிைலகள் ஆதலால்,  சீவன் 
முத்தராய் உள்ேளார் தம் அன்பு ெசல்லும் இவ்விடங்களில் அவைன 
வழிபடுதற்கு உrயர். 

சங்கம வழிபாடு 

உயிர்களால் உணர வாராதவன் இைறவன். ஆயினும் உயிர்கள் அவைன 
உணர்ந்தாலன்றி உய்தி ெபறுதல் இயலாது. ஆதலால் அைவ தன்ைன 
உணர்ந்து வழிபடுதற் ெபாருட்டு முதல்வன் தனது திருக்ேகாலமாகிய 
திருநீறு,  தாழ்வடம்,  சைடமுடி,  கல்லாைட முதலியவற்ைறத் தன் 
அன்பர்க்குக் ெகாடுத்துள்ளான். அவ்வன்பர்கள் நான் என்னும் சீவேபாதம் 
அறேவ நீங்கியவர்கள். அவர் இைறவைனேய மறவாது நிைனத்தலால் 
இைறவன் அவைரத் தன்னுள் அடங்கியிருக்கச் ெசய்து,  அவைரத் 
தானாக்கிக் ெகாள்கின்றான்;  அவ்வன்பrடத்துத் தயிrல் ெநய்ேபால 
விளங்கி நிற்கின்றான். பாசத்தின் நீங்காத மற்ைறேயாrடத்துப் பாலில் 
ெநய் ேபால அவன் விளங்காது நிற்பன்.  

இத்தைகய ெமய்யன்பைர ேவற்றுைம சிறிதும் பாராட்டாது சிவமாகேவ 
ெதளிந்து வழிபடல் ேவண்டும் என்பைதப் பின்வரும் திருத்தாண்டகச் 
ெசய்யுள் வலியுறுத்தும். 

எவேரனும் தாமாக இவாடத் திட்ட 

திருநீறும் சாதனமும் கண்டால் உள்கி 
உவராேத அவரவைரக் கண்ட ேபாேத 

உகந்தடிைமத் திறம் நிைனந்தங் குவந்து ேநாக்கி 
இவர் ேதவர் அவர் ேதவர் என்று ெசால்லி 
இரண்டாட்டா ெதாழிந்து ஈசன் திறேம ேபணிக் 

கவராேத ெதாழுமடியார் ெநஞ்சினுள்ேள 

கன்றாப்பூர் நடுதறிையக் காணலாேம. (6 : 61 : 3) 
 

இதில் அைமந்த ெபாருள் வருமாறு 
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ெநற்றியில் திருநீறு அணிந்து உருத்திராக்கம் பூண்டு வந்தவைரக் 
கண்டால்,  அவர் எவேரயாயினும்,  அஃதாவது எவ்வைகக் குற்றம் 
உைடயவராயினும்,  அக்குற்றங்கைள நிைனந்து அவைர ெவறுத்தல் 
ெசய்யாது, அவைரக் கண்டேபாேத அவரது திருேவடத்தின் ேமல் விருப்பம் 
எழப்ெபற்று,  திருேவடம் காணக் கிைடத்தேத என்று மகிழ்ந்து அவைர 
விரும்பி ேநாக்கி,  நாம் வழிபடுதற்கு உrயவர் இைறவன் அல்லவா? 
அத்திருேவடம் உைடயாரும் நம்மால் வழிபடத்தக்கவர் தாமா? 
என்ெறல்லாம் மனத்ைத இருதைலயாகச் ெசலுத்தாமல்,  இைறவைனயும் 
அவைரயும் ஒேர நிைலயில் மனத்திற் ெகாண்டு,  இைறவைன 
வழிபடுமிடத்துச் ெசய்யும் ெசயல்கள் அைனத்ைதயும் அடியவrடத்தும் 
விரும்பிச் ெசய்து அவைரத் ெதாழுதல் ேவண்டும். அப்படித் ெதாழுவார் 
ெநஞ்சத்துள் சிவ ெபருமாைனக் காணலாம்.  

ேமற்காட்டிய பாடலில் உள்ள சில ெதாடர்களின் அைமப்ைபயும் 
ெபாருைளயும் ெதrந்து ெகாண்டால் அப்பாடைல நன்கு விளங்கிக் 
ெகாண்டவராேவாம்.  

ெதாடக்கத்தில் உள்ள எவேரனும் தாமாக என்ற ெதாடrல் தாம் என்பது 
ெபாருள்தராத அைசச் ெசால். 

எனேவ அைத நீக்கி எவேரனுமாக எனக்ெகாண்டு,  எவ்வைகக் குற்றம் 
உைடயவராய் இருப்பினும் எனப் ெபாருள் ெகாள்ளப்பட்டது.  

இவர் ேதவர் அவர் ேதவர் என்ற ெதாடrல் ேதவர் என வந்த ஈrடத்திலும் 
ஓகாரம் மைறந்திருக்கிறது. எனேவ இவர்ேதவேரா?  அவர் ேதவேரா?  என 
அைமத்துக் ெகாள்ள ேவண்டும். இவர் என்றது திருேவடம் 
உைடயாைரயும்,  அவர் என்றது இைறவைனயும் குறித்தன. எனேவ 
நம்மால் வழிபடுதற்கு உrயவர் இத்திருேவடம் உைடயவேரா?  அல்லது 
அவ்விைறவேனா? என்பது இத்ெதாடர் குறிக்கும் ெபாருளாகும்.  

இரண்டு ஆட்டாது ஒழிந்து என்பதற்குச் சிவபிராைன வணங்குவதா? 
திருேவடமுைடயாைர வணங்குவதா?  என உள்ளத்ைத இருதைலயாக 
ஆராய விடாமல் என்பது ெபாருள்.  
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இைறவனிடத்துச் ெசய்யும் ெசயல்கைளேய இத்திரு 
ேவடமுைடயாrடத்தும் ெசய்து அவைர வழிபடல் ேவண்டும் என்ற 
கருத்து ஈசன் திறேம ேபணி என்பதால் உணர்த்தப்பட்டது.  

திருேவடம் உைடயாைரச் சிவன் எனேவ ெதளிந்து அவைர வழிபடுதலில் 
ஒரு சிறிதும் பிறழாது இருத்தல் ேவண்டும் என்பது இத்திருப்பாட்டில் 
ெபrதும் வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளைம காணலாம்.  

சீவன்முத்தர் முதல்வனது அருைளத் தைலப்பட்டு அதேனாடு ஒன்றி, 
அவ்வருளால் முதல்வைன அறிந்து அவனிடத்து அழுந்தி நிற்கும் ேபறு 
ெபற்றவர். அந்நிைலைய எய்திய பின்னரும் அவர்கள் திருக்ேகாயிலில் 
உள்ள திருவுருவங்கைளயும்,  திருேவடம் உைடய அடியார்கைளயும் 
வழிபட ேவண்டுேமா? என்ற ஐயம் நமக்கு எழும். 

சீவன்முத்தர்க்கு உடம்பு உள்ள வைரயில் உடம்பு முகந்து வந்த பிராரத்த 
விைனயின் காரணமாக உலக ேநாக்கம் உண்டாகும்;  நில்லாதவற்ைற 
நிைலயின என்றுணரும் மயக்கவுணர்வு வந்து கூடி ேமம்படும். அம் 
மயக்கவுணர்வு நீங்கி ெமய்யுணர்வு ேமேலாங்குதற்கு ஆலய வழிபாடும், 

ெமய்யடியார்கைள நாடி வழிபடுதலும் இன்றியைமயாது ேவண்டும். 

இது ெதாடர்பாக மற்றுேமார் ஐயம் எழலாம். பிராரத்தமும், அது காரணமாக 
வரும் மயக்கவுணர்வும் ஒழிதற்கு அஞ்ெசழுத்ைத விதிப்படி உச்சrத்தேல 
ேபாதும் ஆகலின், அதன் ெபாருட்டு வழிபாடு ெசய்தல் ேவண்டும் என்பது 
எதற்கு? என ஐயுறலாம். அஞ்ெசழுத்து உச்சrப்புச் ேசார்வின்றி நிகழ்தலும் 
இவ்வழிபாடு உள்ள ெபாழுேதயாகும் என்பைதக் கருத்திற் ெகாண்டால் 
அவ்ஐயம் நீங்கிவிடும்.  

இவ்விடத்தில்,  ேசரமான் ெபருமாள் நாயனார் பற்றிய ஒரு ெசய்திையக் 
கூறுதல் ெபாருத்தமாகும். ேசரமான் ெபருமாள் முடி சூடிப் பட்டத்து 
யாைன மீது முதல் உலா வரும்ேபாது ேதாளில் உவர்மண் ெபாதியிைனச் 
சுமந்து ெகாண்டு ஒரு வண்ணான் எதிrல் வந்தான். மைழயினால் 
உவர்மண் கைரந்து அவன் உடலிற் படிந்து ெபற்ற ெவண்ணிறக் 
ேகாலத்ேதாடு முழுநீறு பூசிய முனிவர் ேபாலத் ேதான்றினான்.  

ேசரமான் ெபருமாள் அவ்வுருைவச் சிவன் எனேவ கண்டு 
யாைனயினின்றும் இறங்கி அவைனக் ைககூப்பித் ெதாழுதார். அரசர் 
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ெபருமான் தன்ைனத் ெதாழுவைதக் கண்டு அஞ்சிய அவ்வண்ணான் 
ேதவrர் அடிேயைன யார் எனக் கருதியது?  அடிேயன் அடி வண்ணன் 
என்றான்.  

ேசரர் ெபருமான் நிைலயாத அரச வாழ்க்ைகையப் ெபrதாக எண்ணும் 
மயக்கவுணர்வு சிறிதும் இல்லாமல்,  திருேவடேம ெமய்ப்ெபாருள் என்று 
உணர்ந்த அம்ெமய்யுணர்வு நிைலயில் நின்று பின்வருமாறு கூறினார். 
திருநீற்று வாரேவடம் நிைனப்பித்தீர். அடிேயன் அடிச் ேசரன். வருந்தாது 
ஏகும் என்று கூறி அவைனப் பிrந்தார்.  

உலகம் எப்படிப்பட்டவைரயும் தன் வழியில் இழுத்துக் கீழ்ெநறியிற் 
ெசலுத்திவிடும். ஆதலால் அதற்கு இடங்ெகாடாமல் சீவன்முத்தர் 
ெமய்யன்பர்கைள வழிபட்டு அவர்கள் நடுேவ எப்ேபாதும் இருத்தல் 
ேவண்டும். அம்ெமய்யன்பர்கைள சிவஞானத்ைத நன்கு ெதளியச் ெசய்து, 

மும்மலங்களாகிய படுகுழியினின்றும் கைரேயற்றி, முதல்வன் திருவடியில் 
ேசர்ந்து நிற்கச் ெசய்வர். அத்தைகய அன்பர் கூட்டத்ைத அைடந்திருத்தேல 
சீவன்முத்தர் தாம் எய்த விரும்பும் பயைன எய்துதற்கு வழியாகும். 

சாதகரும் சவீன் முத்தரும் 

சrைய கிrைய முதலிய சாதனங்களில் நிற்ேபாரும் குருலிங்க சங்கம 
வழிபாட்டிைனச் ெசய்கிறார்கள். சாதனத்தில் நின்று ெபறக் கூடிய 
சாத்தியமாகிய ஞானத்ைதப் ெபற்றுவிட்ட சீவன்முத்தர்களும் குரு லிங்க 
சங்கம வழிபாட்டிைனச் ெசய்கிறார்கள் என்றால் இவ்விருவருக்கும் 
ேவறுபாடுதான் என்ன? என்று ேகட்கலாம்.  

ஓர் எடுத்துக்காட்டின் மூலம் இதைன விளக்குேவாம். மாணாக்கர்கள் 
நாள்ேதாறும் பாடம் படிக்கிறார்கள். ெமய் வருத்தம் பாராமல்,  பசி 
ேநாக்காமல், கண் துஞ்சாமல் படிக்கிறார்கள். அவர்கைளப் ேபாலேவ, பாடம் 
நடத்துகிற ஆசிrயரும் நாள்ேதாறும் படிக்கிறார். குறிப்ெபடுக்கிறார். 
ஆனால் இவ்விருவர் படிப்புக்கும் ேவறுபாடு உண்டு அல்லவா? 
மாணாக்கர்கள் அறிைவ ஈட்டுவதற்காக முயன்று உைழத்துப் 
படிக்கிறார்கள். ஆசிrயேரா முன்னேர கற்று ைவத்த ெபாருைள நிைனவு 
படுத்திக் ெகாள்வதற்காகப் படிக்கிறார். இவர் உைழத்துப் 
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படிக்கேவண்டியதில்ைல. சற்ேற புத்தகத்ைதப் புரட்டினால் ேபாதும். எனேவ 
இவ்விருவர் படிப்புக்கும் ெபrதும் ேவறுபாடு உள்ளது என்பது புலனாகும்.  

இேத ேபாலத்தான் சrைய முதலிய சாதனங்களில் நிற்ேபார் 
சிவஞானத்ைதப் ெபறுவதற்காகக் குரு லிங்க சங்கம வழிபாட்ைட 
ேமற்ெகாள்கிறார்கள். சீவன்முத்தேரா தாம் முன்னேர ெபற்றுள்ள 
சிவஞானத்ைத நிைலநிறுத்திக் ெகாள்வதற்காக அவ்வழிபாட்டிைன 
ேமற்ெகாள்கிறார்கள்.  

எனேவ, சாதகரும் சீவன் முத்தரும் ெசய்யும் வழிபாடு ேதாற்றத்தில் ஒன்று 
ேபாலக் காணப்படினும் ெபrதும் ேவறுபட்டு நிற்கும் என்பது 
அறியற்பாலது. 

பத்திதனில் நின்றிடுவர் 

வாழ்க்ைகயில் அைடயேவண்டிய ேமலான ேபறு சிவத்ைதப் ெபறுதேல. 
உயிர்களுக்கு அதனினும் சிறந்த ேபறு ேவெறான்றுமில்ைல.  

சிவேமா ஆராலும் காண்டற்கrய ெபாருள். அதைன எவ்வாறு அைடவது? 

அன்ேப அவைன அைடதற்கு வழி என்று சாத்திரங்களும் ேதாத்திரங்களும் 
ஒருமுகமாகக் கூறுகின்றன. அவைன அைடவதற்குத் தைடயாய் இருப்பது 
நான் என்னும் தற்ேபாதம் ஆகும். நான் என்று உயிர் தன்ைனத் தனித்து 
நிற்கும் ெபாருளாக எண்ணுகின்ற வைரயில் அது இைறவேனாடு ஒன்ற 
முடியாது. உப்பானது நீேராடு கலந்து ஒன்றுபட ேவண்டுமானால் உப்பினது 
கட்டித்தன்ைம ெகட ேவண்டும். அதுேபால உயிர் இைறவேனாடு ஒன்றுபட 
ேவண்டுமானால் நான் என்ற தற்ேபாதம் ெகடேவண்டும். உள்ளம் உருகில் 
உடனாவார் என்ற ஞானசம்பந்தர் திருவாக்கு (2  :111:  3)  இக்கருத்ைத 
உட்ெகாண்டு எழுந்ததாகும். இதில் உள்ளம் என்பது நான் என்னும் 
தற்ேபாதத்ைதக் குறிக்கும். உருகுதலாவது, அத் தற்ேபாதம் ெகட நிற்றல். 
எனேவ, உள்ளம் உருகுதல் என்பது யான் எனது என்னும் ெசருக்கு நீங்கிய 
நிைலைய உணர்த்துகிறது.  

தற்ேபாதம் நீங்கிய ெபாழுது உயிர்க்குயிராய் என்றும் உடனிருப்பவனாகிய 
இைறவன் அவ்வுயிைரத் தனது ெபருநிைறவினுள் அடக்கிக் ெகாண்டு 
தானாகிநிற்பன். கட்டித் தன்ைம நீங்கிய உப்ைப நீரானது தன்னுள் அடக்கித் 
தானாய் நிற்றல் ேபான்றது இது. 
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யானாகிய என்ைன விழுங்கி ெவறும் 

தானாய் நிைல நின்றது தற்பரேம 

என்ற கந்தரனுபூதி வrகள் இவ்வனுபவத்ைதேய உணர்த்தி நிற்கின்றன.  

ேமற்கூறியவற்றால்,  அன்ேப இைறவைன அைடவிப்பது என்பதும், 

அன்பினால் உள்ளம் உருகப் ெபறாதவர் அவைன அைடதல் இயலாது 
என்பதும் விளங்கும். இதைன, 

ெநக்கு ெநக்கு நிைனபவர் ெநஞ்சுேள 

புக்கு நிற்கும் ெபான்னார் சைடப் புண்ணியன் 

ெபாக்கம் மிக்கவர் பூவும் நீரும் கண்டு 

நக்கு நிற்பன் அவர்தம்ைம நாணிேய 

என்னும் அப்பர் ெபருமான் திருவாக்கு நன்கு வலியுறுத்தி நிற்றல் 
காணலாம். 

யாவராயினும் அன்பரன்றி 
அறிெயாணா மலர்ச் ேசாதியான் (ெசன்னிப்பத்து, 1) 

என்று மணிவாசகரும் கூறியுள்ளார். 

ஆேரனும் அன்பு ெசயின் அங்ேக தைலப்படுங்காண் 

ஆேரனும் காணா அரன் 

என்று திருக்களிற்றுப் படியார் என்னும் சாத்திர நூல் கூறும்.  

இைறவனிடத்துச் ெசலுத்தும் அன்பிேல இருநிைலகள் உண்டு. 
இைறவைன வழிபட்டால் இது கிைடக்கும் என்று ஒரு பயன் கருதி அன்பு 
ெசலுத்துவது முதல் நிைல. இது காமிய பக்தி எனப்படும். இவ்வாறு பயன் 
கருதி நிகழ்ந்த அன்பு சிறிது சிறிதாக மாறிப் பின் பயன் கருதாத அன்பாய் 
நிகழும். இது நிட்காமிய பக்தி எனப்படும். இதுேவ இைறவன் மீது ெகாண்ட 
முதிர்ந்த அன்பாகும். உண்ைமயன்பாகும்.  

இம் ெமய்யன்பு ைகவரப் ெபற்றவர் ேவெறான்ைறயும் விரும்பாது 
இைறவைன,  கனியினும் கட்டிபட்ட கரும்பினும் பனிமலர்க்குழற் பாைவ 
நல்லாrனும் தனிமுடி கவித்து ஆளும் அரசினும் இனியவனாக உணர்ந்து, 

அவைனேய ேமலும் ேமலும் விரும்புவர்;  இைறவன் எமது துன்பத்ைதக் 
கைளயாதவனாயினும் ஆகுக. எம்மீது இரக்கம் ெகாள்ளாதவனாயினும் 
ஆகுக. எக்காரணத்தாலும் அவனிடத்துக் ெகாண்ட எம் அன்பு 
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நீங்குவதில்ைல என இைறவைனேய நிைனந்திருப்பர். உலைகெயல்லாம் 
ஒரு குைடக்கீழ் ஆளும் முடியரசர் ெசல்வத்தினும் மூன்று மடங்கு 
உயர்ந்தது,  சிவனுக்குத் ெதாண்டு ெசய்து ஓேடந்தி இரந்து உண்பது என 
மதித்து அவனுக்குத் ெதாண்டு ெசய்வர். அவன் தமக்குச் ெசய்த ெசய்து 
ெகாண்டிருக்கின்ற உபகாரத்ைத நிைனந்து நிைனந்து மனங்கசிந்து உருகிக் 
கண்ணரீ் ெபருகி நிற்பர்.  

இத்தைகய அன்பு ெநறியில் நின்று,  சீவன் முத்தராய் உள்ேளார் 
திருக்ேகாயில் வழிபாட்டிலும்,  சிவனடியார் வழிபாட்டிலும்,  ஆசாrய 
பக்தியிலும் உைறத்து நிற்பர் ஆதலால்,  மாணவேன,  நீயும் 
அவ்வழிபாட்டிைனச் ெசய்து உய்தியைடவாயாக என்று ஆசிrயர் இப்பாடல் 
வழியாக அறிவுறுத்துகிறார். 

பாடல் || 53மாணவrன் நன்றியுைர	
 

வாழ்ந்ேதன் அருட்கடேல வற்றாப் பவக்கடலில் 

வழீ்ந்ேத அைலயாமல் ேமதினியில் சூழ்ந்துவிடா 

ெவண்ைணச் சுேவதவன ெமய்கண்ட நாதேன 

உண்ைமத் தவப்பயேன உற்று. 

பதவுைர 

சூழ்ந்து     ெமய்யன்பர்கள் எப்ெபாழுதும் சூழ்ந்து ெகாண்டு 

விடா     நீங்காமல் உள்ள, 

ெவண்ைணச்சுேவதவன திருெவண்ெணய் நல்லூைர வாழிடமாகக் 
ெகாண்ட, சுேவதவனப் ெபருமாள் என்னும் பிள்ைளத் திருநாமம் உைடய, 

ெமய்கண்ட நாதேன  ெமய்கண்டநாதேர, 

அருட்கடேல   கருைணக் கடலாக உள்ளவேர, 

உண்ைமத் தவப்பயன் அடிேயன் முன்முன் பிறவிகளிற் ெசய்த 
உண்ைமயான தவத்தின் பயன் 
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உற்று    இப்ெபாழுது வந்து ைககூடியதனால் 

(உம்ைமப் புகலாக அைடந்து சிவஞான உபேதசம் ெபற்ேறன். அதனால்) 

ேமதினியில்   உலகில் 

வற்றா     சிறிதும் குைறயாமல் இைடயனீ்றித் ெதாடர்ந்து 
வருகின்ற 

பவக் கடலில்    பிறவியாகிய கடலில் 

வழீ்ந்து  அைலயாமல் வழீ்ந்து வருந்தாமல் 

வாழ்ந்ேதன் நிைலத்த சிவானந்த வாழ்ைவப் ெபற்ேறன். 

ெபாழிப்புைர 

ைசவ சித்தாந்த ஞானத்ைத நல்கித் தன்ைன ஆட்ெகாண்ட அருட் 
குரவராகிய ெமய்கண்ட ேதவrன் திருவடித் தாமைரகைளத் 
ெதாழுதிைறஞ்சித் தனது நன்றியறி தைலப் பின்வருமாறு 
புலப்படுத்துகிறார் மாணவர்.  

கண்ணுதைலயும் கைறமிடற்ைறயும் மைறத்தருளி மண்ணிைடேய வந்து 
திருெவண்ெணய்நல்லூrல் எழுந்தருளியிருக்கும் ெமய்கண்ட நாதேர! 
சுேவதவனப் ெபருமாள் என்னும் பிள்ைளத் திருப்ெபயைர உைடயவேர! 
அருட்கடேல! அடிேயன் முற் பிறவிகளிற் ெசய்த உண்ைமத் தவத்தின் 
பயனால் உமக்கு ஆட்பட்ேடன்;  வற்றாத பிறவிக் கடலில் வழீ்ந்து 
தடுமாறாமல் உண்ைம வாழ்ைவத் தைலப்பட்ேடன். (இதற்கு எளிேயன் 
ெசய்யும் ைகம்மாறும் உண்ேடா? அடிேயன் நின் அைடக்கலம். வாழிய நின் 
மலரடிகள்!) 

திருச்சிற்றம்பலம் 

 



 

 

Take Part 
If you like the kind of work we are doing and want to be a part of it, please reach out to 
us. 

Contact Address 

#18, Govindan St, Ayyavoo Colony, Aminjikarai, Chennai, Tamil Nadu 600029 India 

Call Us 
+91 94455 43442 

Mail Us 
trust@karka.in 

Our Zoom Uyar Valluvam | Uyir Nokku  classes link 

https://us02web.zoom.us/j/84651005685 

ZOOM ID 846 5100 5685 (No password) 

Join Telegram app for class updates. 

https://t.me/joinchat/CNfjjUSfNx6FYDGHmz_LvA  

Account Details **: 

Incorporating more aram(righteousness) into your lives, taking Uyar Valluvam to more 
people, etc.. are the best ways to support the cause. Beyond these, if you want to 
contribute monetarily also... 

ONLINE BANK TRANSFER LIKE IMPS / CHEQUE IN FAVOUR  
KARKA KASADARA TRUST 
 A/C: 50200026223186 
 IFSC CODE: HDFC0000675 
HDFC BANK, GOPALAPURAM 

Please mention your Name and Mobile number in the remarks section of transfer for to 
send you the receipt. Thanks 

** Only money transfers from India are accepted, we cannot receive funds from 
foreign accounts. 

For more info visit the website  

www.karka.in 
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