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தத்துவம் என்பது உண்னமனைக் குறிக்கும் (Truth, Reality). அது பற்றிரை 

திருவள்ளுவரும் தத்துவ ஞானம் என்பனத சமை்யுணரவ்ு எனப் சபைரத்்தார.் 

தத்துவங்கனள உள்ளவாறு உணரந்்தன்றித் தத்துவ ரூபம், தத்துவ தரிசனம், 

தத்துவ சுத்தி என்பன நிகழா. 

ஒவ்சவாரு சமைத்தாரும் ததத்ங் சகாள்னகக் ரகற்பத் தத்துவங்கனளக் 

சகாண்டுள்ளனர.் உலகாயதர் பிருதிவி அப்பு ரதயு வாயு என்னும் நான்கு 

தத்துவங்கனளரை உேன் பே்டுள்ளனர.் புத்தர் முதலிரைார ்புத்தி தத்துவம் வனர 

உேன்பே்டுள்ளனர.் சாங்கியர் முதலிரைார ்24 தத்துவங்கனள 

உேன்பே்டுள்ளனர.் பல சமைத்தாரக்்கு 24 தத்துவங்கள் உேன்பாடு என்பது 

பற்றிரை பரிமமலழகர் “சுனவசைாளி யூரறானச” என்னுங் குறளுனரயில், 

“சாங்கிை நூலுரளாதிை வாற்றானாராை்தல்” என்று கூறினார.் 

(குறிப்பு: இ.லம்மபாதரன்: 

ஆகின்ற த ொண்ணூற்றறொ டொறும் தபொதுஎன்பர ்

ஆகின்ற ஆறொ(று) அருஞ்சைவர்   ்துவம் 

ஆகின்ற நொறேழ்றவ  ொந்திக்கு சவணவர்க்(கு) 

ஆகின்ற நொேொ(று)ஐ சைந்துமொைொ வொதிக்றக 

- திருமந்திரம்) 

 

சித்தாந்த னசவத்துள் பிரபஞ்சத்திற்கு முதற் காரணமாை் நித்தமாை்ச ்சேமாை் 

முதல்வனுக்குப் பரிக்கிரக சத்திைாை் முதல்வனின் விைாப்பிைமாை், 

சமை்ப்சபாருளாை் அருவாை் உள்ளது மாயய எனப்படும். 

(குறிப்பு: இ.லம்மபாதரன்: 

நி ் மொை் அருவொை் ஏக நிசேை ொை் உேக ் திற்றகொர் 

வி ்துமொை் அசி ் ொ தைங்கும் விைொபிைொை் விமே னுக்றகொர் 

ை ்திைொை்ப் புவன றபொகந்  னுகர ணமும்உ யிர்க்கொை் 

சவ ் ற ொர் மேமொை் மொசை மைக்கமும் தைை்யு மன்றற. 

- சிவப்பிரகாசம்) 

 



மா என்பது ஒடுங்குதல், யா என்பது வருதல். ஆகலின் எல்லாக் காரிைங்களுந் 

தன்பால் வந்து ஒடுங்குதற்கும் தன்னினின்றுந் ரதான்றுதற்குங் காரணமாை் 

நின்றது மானை எனப்படும். ஆகலான் ஒன்றற்சகான்று நுண்ணிதிற் சசல்லுஞ் 

சூக்கும்கே்கு முடிவிேமாை் நின்ற சூக்குமப் சபாருள் ைாது அதனன மானை 

என்றரல சபாருந்தும். 

இம்மானை 1. சுத்தமாயய 2. அசுத்தமாயய என இருவனகப்படும்.  

சுத்தமானைைானது மாமானை, குடினல, குண்ேலி, விந்து என்றுங் கூறப்படும். 

 அசுத்தி மானைைானது அரதா மானை, மானை, ரமாகினி என்றுங் கூறப்படும். 

சுத்தப் பிரபஞ்சத்திற்கு காரணம் சுதத் மானை.  

அசுத்தி பிரபஞ்சத்திற்குக் காரணம் அசுத்தி மானை. 

 துன்பத்ரதாடு விரவுதலின்றி இன்ப மாதத்ினரரை பைத்தற்ரகதுவாைது சுதத்ம். 

ஏனனைது அசுதத்ம்.  

மானை ஒன்ரற குன்றிமணி முதலிைன ரபால மலகன்மங்கரளாடு விரவாத 

பாகம் சுதத்சமன்றும் அவற்ரறாடு விரவிை பாகம் அசுதத்ம் என்றும் கூறப்படும். 

ரமலும் அசுதத்மானை 1. சுதத்ாசுத்தம், 2. அசுத்தம் என இருவனகப்படும். 

கீழுள்ள தத்துவங்கனள ரநாக்கச ்சுத்த மாயும் ரமலுள்ள சுதத் தத்துவங்கனள 

ரநாக்க அசுதத்மாயும் முடிதலின் சுத்தாசுத்தம் எனப்பே்ேது.  

எனரவ தத்துவங்கள் 1. சுத்தம் 2. மிசச்ிரம்(கலப்பு) 3. அசுத்தம் என 

மூவனகப்படும் என்பது சபறப்படும். மூன்றாவதாகக் கூறப்பே்ே அசுத்தம் 

பிரகிருதி என்றும் மான் என்றுங் கூறப்படும். 

இவற்றுள் சுத்தத்துள் ஐந்தும்  

மிசச்ிரத்துள் ஏழும்  

அசுத்தத்துள் இருபத்து நான்கும் ஆகத் தத்துவங்கள் முப்பத்தாறாம்.  

 

ஐந்தாவன 1. சிவம் (நாதம்), 2. சக்தி (பிந்து), 3. சதாசிவம், 4. ஈசச்ுரம், 5. சுத்த 

வித்யத என்பன. பிருகசச்ாபால உபநிேதத்துள், “சிவம் சக்திஞ்ச 

சாதாக்யமீசம் வித்யாக்யமமவச” (4-19) என இனவ குறிப்பிேப் சபற்றுள்ளன.  

ஏழாவன 1. அசுத்தமாயய (மாயய), 2. காலம், 3. நியதி, 4. கயல, 5. வித்யத, 6. 

அராகம், 7. புருடன் என்பன. சுமவதாசுவதர உபநிேதத்துள், “கால: சுவபாமவா 

நியதிர்யதி ருசச்ா பூதாநிமயாநி: புருஷஇதி சிந்தியம்” (1-2) என இனவ 

குறிப்பிேப் சபற்றுள்ளன. 



இவற்றுள் ஐந்து தத்துவங்களும் சிவசபருமானால் சுத்த மானையினின்றும் 

ரநரடிைாகச ்சிருே்டிக்கப்படுகின்றன. எனரவ ரநரடி சிருே்டி என்று கூறப்படும். 

இவ்னவந்து தத்துவங்ளும் ஒன்றற்சகான்று காரணமாகாது பேங்குடிலானாற் 

ரபாலச ்சுதத் மானையின் விருத்திைாகக் சகாள்ளப்படும். ரதாற்றத்தில் 

முற்பாடு பிற்பாடு பற்றி ஒன்றிசனான்று ரதான்றிைதாகவும் உபசாரமாகக் 

கூறப்படும். 

மற்ற தத்துவங்கசளல்லாம் அனந்தர், சீகண்டருத்திரர் முதலிரைாரான் 

காரிைப்படுதலின் பரம்பனர சிருே்டி எனப்படும்.  

அசுத்தமானை முதல் பிரகிருதி வனர அனந்தரால் காரிைப்படுவன.  

குணம் முதல் பிருதிவி வனர சீகண்ே ருத்திரரால் காரிைப்படுவன. 

இம்முப்பத்தாறு தத்துவங்களுள் புருேன் அல்லாத மற்ற முப்பத்னதந்து 

தத்துவங்களும் சேரம. புருே தத்துவமாவது கனல முதலிை பஞ்ச கஞ்சுகத்துேன் 

கூடிப் சபாதுனமைாற் ரபாக்த்திருத்துவம் எை்தி நின்ற ஆன்மாரவ 

பிரகிருதிமானைப் ரபாக நுகரச்ச்ியின் உன்முகத்திற்கு ஏதுவாகிை அவிசன்ச 

முதலிை பஞ்சக்கிரலச சமன்னும் பும்ஸ்துவ மலமுனேைனாை் நிற்றல். 

பஞ்சக்கிரலசமாவன 1. அவிசய்ச 2. ஆங்காரம், 3. அவா, 4. ஆயச, 5. மகாபம் 

என்னும் ஐந்தாம்.  

அவிசன்சைாவது அநித்தத்னத நிதத்சமன்றும், அசுத்ததன்தச ்சுத்தசமன்றும், 

துன்பத்னத இன்பசமன்றும் தானல்லாத சபாருனளத் தாசனன்றும் 

திரிைக்காணும் உணரவ்ு.  

ஆங்காரமாவது அவிசன்ச பற்றி அவற்னறைான் எனது என மதித்தல். 

அவாவாவது அதுபற்றி எனக்கிது ரவண்டுசமன்றல்.  

ஆனசைாவது அதுபற்றி அப்சபாருேக்ே் சசல்லும் உணரவ்ு.  

ரகாபமாவது அதுபற்றி அதன் மறுதனலக்கே் சசல்லும் உணரவ்ு.  

பஞ்சக்கிரலசரம பும்ஸ்துவமலம் என்று கூறப்படும். சகலரர அவிசன்ச 

முதலிைன உனேைவர.் எனரவ ஏனனை விஞ்ஞானகலர,் பிரளைாகலர ்

புருேதத்துவசமனப் சபைர ்சபறுமாறில்னல. 

ஆன்மா விைாபகமாயினும் புருே தத்துவசமனப் சபைர ்சபறுவதற்கு ஏதுவாகிை 

ரபாத்திருத்துவ நீங்குதல் மூலப் பகுதியின் சுத்திப்பின்னாதல் பற்றி மூலப் 

பகுதிக்கும் அராக தத்துவத்துக்கும் இனேரை னவதச்தண்ணுதலும், 

புருேனாதற்கு ஏதுவாை் விரசேத்து நிற்கும் தத்துவங்கள் சேமாதல் பற்றி 

அடுத்ததன் தன்னமைாை் நிற்கும் புருே தத்துவதன்தயும் சேசமன்று 



உபசரித்துக் கூறுதலும் சபாருந்தும். இவ்வாறு உண்னமைாற் சித்தும் 

உபசாரதத்ாற் சேமுமாம் என்பது பற்றிரை “சித்தசித்தான்மா வவான்று” 

(சித்திைார ்சூ2: சசை்.69) என்று அருணந்தி சிவாசாரிை சுவாமிகள் கூறினாரக்ள். 

மாைா காரிைங்கள் 1. வசாற்பிரபஞ்சம், 2. வபாருட்பிரபஞ்சம் என 

இருவனகப்படும். சசாற்பிரபஞ்சம் 1. வன்னம் (அட்சரம்) 2. பதம் (வசால்) 3. 

மந்திரம் என மூவனகப்படும். சபாருே ்பிரபஞ்சம் 1. புவனம் (உலகங்கள்) 2. 

தத்துவம் 3. கயல (நிவிருதத்ி முதலான பஞ்ச கனலகள்) என மூவனகப்படும்.  

இனவ ஆறும் ஒவ்சவான்றாக்கேந்து சசன்று ரபரின்பதன்த அனேயும் வழிைாை் 

அனமதலின் அத்துவா எனப்பே்ேன.  

வன்னம் பதத்துள்ளும் பதம் மந்திரத்துள்ளும் அேங்கும். பு 

வனம் தத்துவத்துள்ளும் தத்துவம் கனலயுள்ளும் அேங்கும். 

தத்துவங்கனளச ்சிவதத்துவம் முதல் பிருதிவி ஈறாகக் கூறுவது மதாற்ற முயற. 

பிருதிவி முதல் சிவம் ஈறாகக் கூறுவது ஒடுக்க முயற.  

இவற்னறத் ரதாற்ற முனறயிற் காணலாம். 

I. சுத்தமாயய: 

1. சிவதத்துவம்: ஞான சக்திைான் சபாதுனமைான் காரிைப்படுத்தப்பே்ே 

சுத்தமானையின் முதலாம் விருத்தி. ஞான மாத்தினரைாை் நின்ற சிவனால் 

அதிே்டிக்கப்படுவது. சூக்குனமவாக்கிற்கு இேம். இலைம், நிேக்ளம், சக்திமான், 

நாதம் என்றும் சபைர ்சபறும் ஞானசக்திக்கும், சூக்குனம ரூபமாக நிற்குஞ் 

சிவாகமத்திற்கும், முத்தராை்ச ்சூக்குமலைவாசனன மாத்திரமுனேை 

ஆன்மாக்களுக்கும் ஆண்டுள்ள புவனரபாகங்களுக்கும் இேமாம். 

2. சித்திதத்துவம்: கிரிைா சக்திைான் சபாதுனமைான் காரிைப்படுதத்ல்பே்ே 

சுத்தமானையின் இரண்ோம் விருத்தி. சக்தி என்ரறாதப்படும் சிவனால் 

அதிே்டிக்கப்படுவது. னபசந்தி வாக்கிற்கு இேம். தூலலைம், தூலநிே்களம், விந்து 

என்றும் சபைர ்சபறும். கிரிைா சத்திக்கும், னபசந்தி ரூபமாை் நின்ற 

சிவாகமங்கே்கும், தூல லை வாசனன மாத்திரமுனேை முத்தரக்்கும் ஆண்டுள்ள 

புவன ரபாகங்கே்கும் இேம். 

3. சதாசிவதத்துவம்: ஞானசக்தி கிரிைாசக்திகளான் சிறப்பு வனகைால் 

காரிைப்படுதத்ப்பே்ே சுத்த மானையின் மூன்றாம் விருத்தி. சதாசிவசமனப்பே்ே 

சிவனால் அதிே்டிக்கப்படுவது. மத்தினமவாக்கிற்கு இேம். உத்தியுத்தம், ரபாகம் 

சகளநிே்களம் எனறும் சபைர ்சபறும். சதாசிவமூரத்்திக்கும் மத்தினமவாக்கு 

ரூபமாை் நின்ற சிவாகமத்திற்கும், அனவ இருபதச்தே்ோகப் பாகுபடுதற்குக் 



காரணமான பிரணவர ்முதலிரைாரக்்கும் அணுசதாசிவர ்முதலிரைாரக்்கும் 

அவர ்நநுகரண புவன ரபாகங்கே்கும் இேமாம். 

4. ஈசுர தத்துவம்: கிரிைா சக்தினை மிக்கசச்சலுத்திச ்சூக்குமமாை்க் 

காரிைப்படுதத்ப்பே்ே சுத்த மானையின் நாலாம் விருத்தி. ஈசுரனாை் நின்ற 

சிவனால் அதிே்டிக்கப்படுவது. சூக்கும னவகரிக்கு இேம், சூக்கும அதிகாரம், 

சூக்குமப் பிரவிருத்தி, சூக்கும சகளம் என்றும் சபைர ்சபறும். ஈசுவரனுக்கும் 

சூக்குமனவகரி ரூபமாை் நின்ற சிவாகமங்கே்கும் அசுத்தி மானைனைக் 

காரிைப்படுத்தும் அநந்த ரதவர ்முதலிை வித்திரைசுரர ்எண்மருக்கும், அப்பதம் 

சபற்ற உருத்திரரக்ே்டும் அவர ்தநுகரண புவன ரபாகங்கே்கும் இேம். 

5. சுத்த வித்தியா தத்துவம்: ஞானசத்தினை மிக்குச ்சசலுதத்ித் தூலமாை்க் 

காரிைப்படுதத்ப்பே்ே சுத்த மானையின் ஐந்தம் விருத்தி. விதன்தக்ரகதுவாகிை 

ஈசுரனாை் நின்ற சிவனால் அதிே்டிக்கப்படுவது. தூலனவகரிக்கு இேம். தூல 

ஈசுரம், தூல அதிகாரம், தூலப்பிரவிருத்தி, தூல சகளம் என்றும் சபைர ்சபறும். 

ஈசுரனுக்கும், தூலனவகரி ரூபமாை் நின்ற சிவாமங்கே்கும், ஏழு ரகாடி 

மந்திரங்கே்கும், நந்தி முதலிை கணங்கே்கும், வானம முதலிை ஒன்பது 

சத்திகே்கும், முத்தி சபற்று மலவாசனன மாத்திரமுனேைராை்க் கீழுள்ள 

உருத்திரன் மால் அைன் இந்திரன் முதலிரைானரத் சதாழிற் படுத்துரவாராகிை 

உருத்திரன் மால் அைன் இந்திரன் முதலிரைாரக்்கும் அவர ்தநுகரணாதிகே்கும் 

இேம்.  

II. மிசச்ிர மாயய (அசுத்த மாயய): 

6. அசுத்தி மாயா தத்துவம்(மாயய): வினனயிற்கே்டுண்ே ஆன்மாக்கனளப் 

சபாது வனகைான் மைக்குவது. ரமாகினி என்றும் சபைர ்சபறும். 

7. கால தத்துவம்: ரபாக நுகரச்ச்ிக்கே் சசன்ற ஆன்மாக்கே்குக் கணம் இலவசம் 

துடி முதலிைவற்றாற் பலவனகப் பே்டுப் ரபாகத்னத வனரைனறப் படுத்துவது. 

8. நியதி தத்துவம்: அவரவரான் ஈே்ேப்படும் வினனயின் பைனன அவரவரர 

நுகருமாறு அரசானண ரபால் நிைமித்து நிறுத்துவது. 

9. கயல: மூல மலதத்ின் மனறப்புண்டு சூனிைம் ரபாற்கிேந்த ஆன்மாக்கே்குப் 

ரபாக நுகரச்ச்ியின் சபாருே்டு மலசத்தியிற் சிறிரத நீக்கிக் கிரிைா சத்தினை 

விளக்குவது. காலம் நிைதி கனல என்னும் மூன்றும் அசுத்தி மாைா 

தத்துவத்தினின்றும் முனறரை ரதான்றுவன. 

10. வித்யத: கனலயினின்றுந்ரதான்றுவது. ஆன்மாக்களின் ஞான சத்தினை 

விளக்கி அதனால் அதிே்டிக்கபே்டுப் புறத்தின்கண் விேைமாகிை குே 

முதலிைவற்னறச ்சவிகற்பக்காே்சிைான் நிசச்யிக்கும் புதத்ி தத்துவமாகிை 



அகத்தின்கண் விேைத்னதைறியும் தன்ரவதனனக் காே்சிக்கும் புத்தி 

தத்துவதர்தாடு கூோனமைாற் புறப்சபாருனள விகற்பமின்றிைறிவதாகிை 

நிருவிகற்பக் காே்சிைறிவிற்கும் மனம் புத்தி அகங்காரங்களின் 

சதாழிற்பாோகிை சங்கற்பம் நிசச்ைம் அபிமானம் என்பவற்னற அறியும் 

அறிவிற்குங் கருவிைாை் நிற்பது. 

11. அராகம்: விதன்தயினின்றுந் ரதான்றுவது, ஆன்மாக்களின் இசச்ா சத்தினை 

விளக்கிப் புத்தி குணங்களின் அனவராக்கிைசமனப்படும் அராக நிகழ்சச்ிக்கு 

ஏதுவாை் நிற்பது. 

12. புருடன்: காலம் முதல் அராகம் ஈறாக ஐந்னதயும் சபாருந்திப் ரபாகத்துக்கு 

உன்முகப்பே்டு நிற்கும் ஆன்மா.  

III. பிரகிருதி மாயய: 

13. மூலப்பகுதி (சித்தம்): கனலயினின்றுந் ரதான்றுவது. இது பிரகிருதி, 

பிரதானம், மான், அவ்விைதத்ம் என்றும் சபைர ்சபறும். இது அவிசன்ச முதலிை 

பஞ்சக்கிரலச வினளவிற்குக் காரணம். முக்குணங்களும் விளங்குதலின்றித் 

தம்முே ்சமமாை் நின்ற நினல. இதனின்றும் குணதத்துவம் ரதான்றும். 

மூலப்பகுதியின் விருத்திைாகிை முக்குணங்களும் தம்முே் சமமாை் நின்ற 

அவதன்தரை குணதத்துவமாகும். குணதத்துவம் மற்றத் ததத்வ்ங்கள் ரபாலப் 

பரிணாமமன்னமைான் மூலப் பகுதிரைாடு ஒன்றாக கூறப்படும். இவ்வாறு 

அவ்விைதத்மாை் நின்ற மூலப்பகுதி விைத்தமாதற் சபாருே்டு அசுத்தமாைா 

தத்துவத்திலுள்ள சீகண்ேருத்திராற் சசைற்படுவது. 

14. புத்தி: குண தத்துவத்தினின்றும் ரதாற்றுவிக்கப்படுவது. சாத்துவிகத்தான் 

மிக்கும் ஏனனயிரண்டு குணங்களான் குனறத்தும் பரிணமிதத் நினல. 

வித்னதயிற் சபாதுனமைான் விளங்கிை ஞான சத்தினை விேைந்ரதாறுஞ் சிறப்பு 

வனகைான் விளக்கிப் சபைர ்முதலிைவற்றான் நிசச்யிப்பிக்கும் கருவிைாம். 

அங்ஙனம் நிசச்யிதத் பின்னர ்அவ்வவ்விேை வடிவிற்றாை்ப் பரிணமித்துத் 

ரதான்றும் ஞானமாை் நிற்கும். அதனால் ஆன்மாவிற்குப் புலனாைடுதத் 

ரபாக்கிைமாகும். எனரவ புருேனாற் சசை்ைப்படும் இருவினனப் பைனாகிை 

புண்ணிைபாவங்கே்குச ்சிறப்புவனகைாற் பற்றுக்ரகாோகும். 

15. ஆங்காரம்: புத்தியினின்றும் இராசதம் மிக்கும் ஏனனயிரண்டுகுணமுங் 

குனறந்து ரதான்றுவது. இதன் சதாழில் இஃதின்னசதன ைான் நிசச்யிப்ரபன் 

என ஒருப்பே்சேழுதல். புத்தியின் சதாழிற்பாோகிை துணிவு விேைத்தின் 

கண்ணதாை்ப் சபாருள்ரதாறும் ரவறு ரவறாை் இஃசதன்னும் வடிவிற்றாை் 

நிற்பது. ஆங்காரத்தில் சதாழிற்பாடு புருேன் கண்ணதாை் ைாசனன்னும் 

வடிவிற்றாை் நிற்பது. எனரவ இரண்டிற்கும் ரவற்றுனம உணரப்படும். 



இவ்வாங்காரம் யதசதவாங்காரம், யவகரியாங்காரம், பூதாதியாங்காரம் 

என்றும் மூவனகப்படும். சாத்துவிகம் மிக்கு ஏனனயிரண்டுங்குனறந்த கூறு 

னதசதம் என்றும், இராசதம் மிக்கு ஏனனயிரண்டுங்குனறந்த கூறு னவகாரிகம் 

என்றும், தாமதம் மிக்கு ஏனனயிரண்டுங் குனறந்த கூறு பூதாதிகம் என்றும் 

கூறப்படும். இவற்றுள் னதசதவாங்காரதத்ினின்றும் மனமும் ஞாரனந்திரிைம் 

ஐந்தும் ரதான்றும். னவகரியினின்றும் கன்ரமந்திரிைம் ஐந்தும் ரதான்றும். 

16. மனம்: சாத்துவிக ஆங்காரத்தினின்றுந் ரதான்றி வாதனன பற்றி நிகழும் 

சங்கற்ப விகற்பமாகிை சதாழினல உனேைது. புறவிந்திரிைங்களான் அறிந்த 

விேைத்னத இனேரை நின்று பற்றி வாங்கிப் புத்தியின் எதிர ்விம்பமாை்த் 

ரதான்றுமாறு சகாண்டுை்க்கும் அகவிந்திரிைம். மனத்தின் பின்னரச் ்சாத்துவிக 

ஆங்காரத்தினின்றும் முனறைாரன ஞாரனந்திரிைன்களான சசவி 

(சுரராத்திரம்), ரதால் (துவக்கு) கண் எனப்படும் ரநாக்கு (சே்சு) நாக்கு 

(சிங்ஙனவ), மூக்கு (ஆக்கிராணம்) என்பனவாகிை ஐந்தும் ரதான்றும். சசவி 

முதலிை இேங்களின் சபைர ்ஆகுசபைரான் அவ்வவ் இேங்கனள அதிபிடித்து 

நிற்கும் இந்திரிைங்காயின. இந்திரிைம், சபாறி, வாயில் என்பன ஒரு 

சபாருேக்ிளவி. இனவ ஐந்தும் ஆன்மாவின் ஞானசத்திைான் அதிே்டிக்கப்பே்டுப் 

சபாருள்கனள விரசேண விரசடிை இைல்பு பற்றி அறியுமாறின்றி 

நிருவிகற்பமாைறியுங்கருவிைாகும். 

17. வசவி: ஆகாைம் இேமாகச ்சத்தம் அறிதல். 

18. மதால்: வாயு இேமாக பரிசமறிதல். 

19. கண்: ரதயு இேமாக உருவமறிதல். 

20. நாக்கு: அப்பு இேமாக இரசமறிதல். 

21. மூக்கு: பிருதிவி இேமாகக் கந்தமறிதல். 

இராசத ஆங்காரத்தினின்றும் முனறரை வாக்கு (வாை்) கால் (பாதம்) னக (பாணி) 

மலசலவாயில் (பாயுகு), குறி (உபதத்ம்) என்னும் ஐந்து கன்ரமந்திரிைங்களும் 

ரதான்றும். ஆன்மாவின் கிரிைா சக்திைால் அதிே்டிக்கப்பே்டுத் சதாழிற்பாடு 

நிகழும். ஈண்டும் உறுப்பின் சபைர ்ஆகுசபைரான அவ்வவற்னற அதிே்டித்து 

நிற்கும் இந்திரிைங்கே்காயின. 

22. வாய்: இதன் சதாழில் ரபசல் (வசனம்) 

23. கால்: சதாழில் புனேசபைரச்ச்ி (கமனம்) 

24. யக: சதாழில் இடுதரலற்றல் (தானம்) 

25. பாயுரு: சதாழில் சவளிரைற்றல் (விசரக்்கம்) 



26. உபத்தம்: சதாழில் ஆனந்தம். 

ஞாரனந்திரிை்ங்கள் ஆன்மாவின் ஞானாசத்தி மாத்தினரரை விளக்கி நிற்பன. 

ஆகலின் கிரிைாசதத்ினை விளக்குதற்குக் கன்ரமந்திரிைம் ஐந்தும் 

ரவண்ேப்படும். ஞானசக்தியுங் கிரிைாசக்தியும் இைற்னகைால் தம்முன் 

ரவறுபாடுனேைனவல்ல. ஆயினுஞ் சசைற்னகைான் ரவறுபாடுனேனமயின் 

கருவிகளும் ரவறு ரவறு ரவண்ேப்பே்ேன. ஆன்மாவின் ஞானாசத்தி 

ஒன்றாயினும் அறிைப்படுஞ்சத்தம் முதலிை விேைங்கள் ஐரவறு வனகப்படுதல் 

பற்றி அறிகருவி ஐந்தாயினாற் ரபாலக் கிரிைாசக்தி ஒன்றாயினும் 

சசை்ைப்படும் சதாழில் வசனம் கமனம் தானம் விசர்க்கம் ஆனந்தசமன்று 

ஐரவறு வனகப்படுதல் பற்றித் சதாழிற் கருவியும் ஐந்தாயின. 

தாமத ஆங்காரத்தினின்றும் தன்மாத்தினரகளாகிை சத்தம் பரிசம் உருவம் 

இரதம் கந்தம் என்னும் ஐந்தும் ரதான்றும், இனவ ஐந்தும் ஞாரனந்திரிைம் 

கன்ரமந்திரிைம் என்னும் இருவனக இந்திரிைங்கே்கும் முனறரை இேமாகித் 

ரதரூரவ்ானுக்குத் ரதர ்ரபால அனவ அறிதலுஞ் சசை்தலுமாகிை தத்தந் சதாழிற் 

பாே்டினனச ்சசை்தற்கண் மதுனகனை வினளத்து நிற்றன் மாத்தினரக்ரக 

கருவிைாை் நிற்பன். இனவ ஐந்தும் ஆகாைம் முதலிை சபரும் பூதம் ஐந்திற்கும் 

முதற் காரணமாகும். எனரவ தன் மாத்தினரகே்கும் பூதங்கே்குந் தம்முள் 

ரவற்றுனம முனளயும் மரமும் ரபாலச ்சூக்குமமாை் நிற்றலுந் தூலமாை் நிற்றலு 

மாத்தினரரை ைன்றிப் பிறிதில்னல. 

27. சத்தம் - வல்ரலானச சமல்ரலானச முதலிை சிறப்பு வனக ஒனசகனள 

எல்லம் உள்ளேக்கிப் சபாதுனமைான் ஓனச மாத்தினரரை நிற்பது. 

28. பரிசம் - அவ்ரவானசரைாடு கூேத்தே்பம் சவப்பம் முதலிை சிறப்புவனகப் 

பரிசங்கனள எல்லாம் உள்ளேக்கிப் சபாதுனமைான் பரிசமாத்தினரைாை்ச ்

சூக்குமமாை் நிற்பது. 

29. உருடம் - அவ்விரண்ேரனாடுங்கூே சவண்னம சசம்னம முதலிை சிறப்பு 

வனக உருவங்கனள எல்லாம் உள்ளேக்கிை சபாதுனமைான் உருவ 

மாத்தினரைாை்ச ்சூக்குமமாை் நிற்பது. 

30. இரதம் - அம்மூன்றிரனாடுங்கூேத் திதத்ிப்புபுளிப்பு முதலிை சிறப்புவனகச ்

சுனவகனள எல்லாம் உள்ளேக்கி சபாதுனமைான் இரத மாதத்ினரைாை்ச ்

சூக்குமமாை் நிற்பது. 

31. கந்தம் - இந்நான்கரனாடுங்கூே நறுநாற்றாந் தீ நாற்றம் என்னும் இரு பகுதிச ்

சிறப்புவனகக் கந்தங்கனள எல்லாம் உள்ளேக்கிப் சபாதுனமைான் கந்த 

மாத்தினரைாை்ச ்சூக்குமமாை் நிற்பது. 



இவற்றினின்றும் முனறரை ஆகாைம் முதலிை சபரும் பூதங்கள் ஐந்தும் 

ரதான்றும். 

32. ஆகாயம் - சதத் தன்மாத்தினரயினின்றுந் தூலமாை்த் ரதான்றிப் பலரவறு 

வனகப்பே்ே சத்தமுனேத்தாை்ப் பிராணிகள் ரபாக்கு வரவு முதலிை சதாழில் 

சசை்தற்கு இேங்சகாடுத்து நிற்கும். எல்லா நாடிகளிலும் ஆங்காரத்தின் 

விருத்திக்கு இேமாை் நிற்கும். 

33. வாயு - பரிச தன்மாத்தினரயினின்றுந் தூலமாை்த் ரதான்றிச ்சத்தம் பரிசம் 

என்னும் இரண்டு குணமுனேதத்ாை்ச ்சலித்துத் திரே்டுதல் என்னுந் 

சதாழிற்பாே்ேதாை், உேம்பினுள்ளும் பிராணன் அபானன் முதலிை பத்துவனகப் 

பே்டு இைங்கி எழுதல் இருதத்ல் முதலிை சதாழிற்பாே்டிற்கு ஏதுவாை் எல்லா 

உயிரக்ே்கும் உபகாரமாை் உள்ளது. 

34. மதயு - உருவ தன்மாத்தினரயினின்றுந் தூலமாை்த் ரதான்றிச ்சத்தம் பரிசம் 

உருவம் என்னும் மூன்று குணமுனேைதாை்ப் பாகஞ்சசை்தல் முதலிை 

சதாழிற்பாே்ேதாை் உலகத்திற் காருகபத்தீைம், ஆகவனீைம், சதன்றினசைங்கி 

என்னும் னவதிகாங்கியும், இவற்றின் ரவறாகிை னசவ அங்கியுமாை் நின்று 

வினனகே்டு உபகாரமாயும் அகத்தினுள் விந்து அங்கியுமாை் நின்று 

உண்ேவற்னற எல்லாம் பாகஞ் சசை்து உயிரக்ே்குப் சபரிதும் உபகாரமாை் 

இங்ஙனம் பல ரவறு வனகப்படும். 

35. அப்பு - இரத தன்மாத்தினரயினின்றுந் தூலமாை்த் ரதான்றிச ்சத்தம் பரிசம் 

உருவம் இரதம் என்னும் நான்கு குணமுனேத்தாை் சநகிழ்வித்துப் பதஞ் 

சசை்தலாகிை சதாழிற்பாே்ேதாை் உயிரக்ள் எல்லந் தன்னாற் சீவித்தற் 

ரகதுவாை் நிற்கும். 

36. பிருதிவி - கந்த தன்மாத்தினரயினிறுந் தூலமாை்த் ரதான்றிச ்சத்தம் பரிசம் 

உருவம் இரதம் கந்தம் என்னும் ஐந்து குணமுனேதத்ாை் உரத்துத் தரிதத்லாகிை 

சதாழிற்பாே்ேதாை் நிற்கும். 

ஆகத ்தத்துவங்கள் முப்பத்தாறாகும். தத்துவங்களில் ரதான்றிை புறநினலக் 

கருவிகனளத் தாத்துவிகம் என்பர.் அனவ வருமாறு. 

(1) பிருதிவியின் கூறு:- மயிர,் எலும்பு, ரதால், நரம்பு, தனச (5) 

(2) அப்புவின் கூறு:- ஓடுநீர,் உதிரம், சுக்கிலம், மூனள, மசன்ச (5) 

(3) மதயுவின் கூறு:- ஆகாரம், நித்தினர, பைம், னமதுனம், ரசாம்பு (5) 

(4) வாயுவின் கூறு:- ஓேல், இருதத்ல், கிேத்தல், நேத்தல், நிற்றல் (5) 

(5) ஆகாயத்தின் கூறு:- காமம், குரராதம், ரலாபம், ரமாகம், மதம் (5) 



(6) வாக்காதி கன்மமந்திரியங்களில் மதான்றும்:- வசனம், கமனம், தானம் 

விசரக்்கம், ஆனந்தம் (5) 

(7) வாயுவில் மதான்றுவதாகிய தசவாயுக்கள்:- பிராணன், அபானன் 

உதானன், விைானன், சமானன், நாகன், கூரம்ன், கிரிகரன் ரதவததத்ன், 

தனஞ்சசைன் (10) 

(8) பிருதிவியல் மதான்றுவதாகிய தசநாடி:- இனே, பிங்கனள, சுழுமுனன, 

காந்தாரி, அத்தி, சிங்குனவ, அலம்புனே, புருேன், குகு, சங்கிணி (10) 

(9) ஆசயம்:- முத்திராசைம், மலாசைம், ஆமாசைம், பக்குவாசைம், கருப்பாசைம் 

(5) 

(10) அசுத்தமான விரிபுவனங்களாகிய சத்த பரிசரூப ரச கந்தம் (5) 

   ஆக தாத்துவிகங்கள் 60 

 

 எனரவ தத்துவ தாத்துவிகங்கள் 96 

முன் சசால்லிை சதத்ாதி தன்மாத்தினர தத்துவங்கள். பின்னரக்் கூறப்பே்ேன 

விேைமாகின்ற புலன்கள். முக்குணம் அவ்விைத்தித்திலும் மூவனக 

ஆங்காரங்களும் ஆங்காரத்திலும் அேங்கி ஆன்ம தத்துவத்துள் அேங்கும். 

வாக்கு ஐந்தும் விந்துவில் அேங்கும். இனவ பத்தும் புறநினலக் கருவிகள் அல்ல. 

இனிக் 

மகாசம் (5),  

ஏடயண (3),  

வியாதி (3),  

மண்டலம் (3),  

ஆதாரம் (6),  

கிமலசம் (5),  

 

ஆக இருபத்னதந்னதயுங் கூே்ே 121 என்றலும் ஆகும். இனவ ரமலும் விரியும்.  

ரமரல கூறப்பே்ே தத்துவங்கள் முப்பத்தாறும் கனலயுள் அேங்கும். கனலகள்  

நிவர்த்தி, பிரதிட்யட, வித்யத, சாந்தி, சாந்தியாதீயத என ஐந்தாகும்.  

நிவிர்த்தி கயலயில் பிருதிவி என்ற ஒரு தத்துவம் மே்டுரம அேங்கும்.  

பிரதிட்டா கயலயில் ஏனனை இருபத்து மூன்று தத்துவங்கள் அேங்கும்.  



வித்யா கயலயில் புருேன் முதல் அசுத்தி மானை இறுதிைாகிை ஏழு 

தத்துவங்களும் அேங்கும்.  

சாந்தி கயலயில் சுத்த்விதன்த, ஈசச்ுரம், சதாசிவம் என்னும் மூன்று 

தத்துவங்களும் அேங்கும்.  

சாந்தியதீத கயலயில் சத்தி, சிவம் என்ற இரு தத்துவங்களும் அேங்கும்.  

 

தத்துவங்களுள் புவனங்கள் விளங்கனி வடிவாை் வைங்கும். 

இத்தத்துவங்களின் அளவு ரைாசனன என்ற கணக்கில் கூறப்படும். சாளரத்தில் 

ரதான்றும் ஞாயிற்றின் கதிரின் அதிநுே்பமாை்த் ரதான்றும் நுண்ணிை துகள் 

அணு எனப்படும். 

 8 அணு  - திரசரரணு 

 8 திரசரரணு - இலீக்னக 

 8 இலீக்னக - யூனக 

 8 யூனக - இைனவ சநல்லு 

 8 இைனவ சநல்லு - அங்குலம் 

 24 அங்குலம் - முழம் 

 4 முழம்  - வில்லு 

 2 வில்லு - தண்ேம் 8 (முழம்) 

 2000 தண்ேம்  - குரராசம் 

 4 குரராசம்  - ரைாசனன 64,000 (முழம்) 

ரமற்கண்ே கணக்கில் ஒரு ரைாசனன என்பது 18. 2160 னமல்கள் அல்லது 29.09 

கிரலா மீே்ேர ்ஆகும். பிருதிவி தத்துவம் நூறு ரகாடி ரைாசனன ஆழ அகல 

நீளங்கனலயுனேைது. அப்பு முதல் பிரகிருதி வனரயுள்ள இருபத்துமூன்று 

தத்துவங்களுள் ஆங்காரம் என்பது தன் மாத்தினர ஐந்தும், இந்திரிைம் பத்தும் 

மனம் ஒன்றும் ஆகதத்ன் காரிைமாகிை பதினாறினனயும் அேக்கி நிற்கும். 

எனரவ அனவ அப்பு, வாயு, ரதயு, ஆகாைம், ஆங்காரம், புத்தி, பிரகிருதி என 

ஏழுவனகைாகப் பிரிக்கப்படும். இனவ ஏழும் கீழ்க் கீழ்த் தத்துவங்கனள ரநாக்கி 

ரமல் ரமல் தத்துவங்களின் அளவு பத்துப் பத்து மேங்கு அதிகமாகும். வித்திைா 

கனலயிலுள்ள ஏழு தத்துவங்களும் கீழ்க் கீழ்க் தத்துவங்கனள ரநாக்கி ரமல் 



ரமல் தத்துவங்கள் நூறு மேங்கு அதிகம். சாந்தி கனலயிலிள்ள மூன்று 

தத்துவங்களும் கீழ்க்கீழ்த் தத்துவங்கனள ரநாக்கி ரமல் ரமல் ஆயிரமேங்கு 

அதிகம். சாந்திைதீக கனலயிலுள்ள இரண்டு தத்துவங்களும் கீழ்க்கீழ்த் 

தத்துவங்கனள ரநாக்கி நூறாயிர மேங்கு அதிகம். எனரவ அது பற்றிை எண் 

முனற பின்வருமாறு. 

 விபரம்  எண்வரினச சபைர ்

 1 x 10       2  பத்து 

 10 x 10       3  நூறு 

 நூறு x 10      4  ஆயிரம் 

 ஆயிரம் x 10      5  பத்தாயிரம் 

 பத்தாயிரம் x 10     6  நூறாயிரம் (இலக்கணம், நியுதம்) 

 இலக்கம் x 10     7  பத்திலக்கம் 

 பத்திலக்கம் x 10     8  ரகாடி 

 ரகாடி x 10       9  அற்புதம் 

 அற்புதம்  10      10  பதுமம் (நூறு ரகாடி) 

 பதுமம் x 10      11  கருவம் 

 கருவம் x 10      12  நிகருவம் 

 நிகருவம் x 10     13  பிருந்தம் 

 பிருந்தம் x 10     14  மாபதுமம் 

 மாபதுமம x 10     15  சங்கம் 

 சங்கம் x 10      16  மாசங்கம் 

 மாசங்கம் x 10     17  சமுத்திரம் 

 சமுத்திரம் x 10     18  மாசமுத்திரம் 

 மாசமுத்திரம்x 10     19  பராரத்த்ம் 

 

எமது கால அளவு பின்வருமாறு. 



 

 15 கண்ணினமப் சபாழுது - காே்னே 

 30 காே்னே   - கனல 

 30 கனல   - முகூரத்்தம் 

 30 முகூரத்்தம்  - நாள் 

 15 நாள்   - பக்கம் 

 2 பே்சம்   - மாதம் 

 2 மாதம்   - ருது 

 3 இருது   - அைனம் 

 2 அைனம்   - வருேம் (ரதவரக்்கு ஒரு நாள்) 

 4,32,000 வருேம்  - கலியுகம் 

 8,64,000 வருேம்  - துவாபரயுகம் 

 12,96,000 வருேம்  - திரரதாயுகம் 

 17,28,000 வருேம்  - கிருத யுகம் 

 43,20,000 வருேம்  - சதுர ்யுகம், (ரதவயுகம் 12,000 ரதவருேம்) 

 30,67,20,000 வருேம்  - 71 சதுரய்ுகம், மனுவின் காலம்,  

      (மன்வந்தரம் 8,52,000 ரதவ வருேம்) ஒரு 

இந்திரன் ஆயுள் 

 4,29,40,80,000 வருேம் - 994 சதுரய்ுகம், 14 மனுக்கள், 14 இந்திரரக்ள்  

 2,59,20,000 வருேம்  - 6 சதுரய்ுகம் (இரண்டு சந்திகள்) 

 4,32,00,00,000 வருேம் - 1000 சதுரய்ுகம், 1 கற்பம், பிரம்மாவின் 

பகல் 

 8,64,00,00,000 வருேம் - 2 கற்பம், பிரமம் நாள் 

 360 பிரம்ம நாள்  - 1 பிரம்ம வருேம் 

             50 பிரம்ம வருேம்               - 1 பராரத்்தம்  



 100 பிரம்ம வருேம்  - 2 பராரத்்தம், ஒரு பிரம்ம ஆயுள் - விே்டுணுவுக்கு 

ஒரு பகல் 

 200 பிரம்ம வருேம்  - விண்டுவிற்கு ஒரு நாள் 

 360 விண்டு நாள்  - விண்டு வருேம் 

 100 விண்டு வருேம் - விண்டு ஆயுள், உருத்திரன் பகல் 

 200 விண்டு வருேம் - உருத்திர நாள் 

 360 உருத்திர நாள்  - உருத்திர வருேம்,  

 50 உருத்திர வருேம்         -   1 பராரத்்த உருத்திர வருேம், ஈசுரன் பகல் 

 2 பராரத்்த உருத்திர வருேம் - உருத்திரன் ஆயுள்,  1ஈசுரன் நாள் 

 360 ஈசுர நாள் - ஈசுர வருேம் 

 50 ஈசுர வருேம்               - 1 பராரத்த் ஈசுர வருேம்,  சதாசிவன் பகல் 

 2 பராரத்்த ஈசுர வருேம்  - ஈசுரன் ஆயுள், 1சதாசிவ நாள் 

இதற்கு ரமல் கற்பனனக்கு எே்ோத காலம், 

தற்காலம். தற்காலம் புனருற்பவத்தில் சுரவதவராக கற்பத்தில் 7 வது 

மனுவாகிை னவவசுவத மன்வந்தரத்தில் 28 வது சதுரய்ுகத்தில் 4 வது பாதமாகிை 

கலியுகம் நேக்கின்றது. 

 

சங்கார கால நிைமமாவது  

1. யநமித்தியப் பிரளயம்: ஒவ்சவாரு மன்வந்தர முடிவிரல னநமித்திகப் 

பிரளைம் நிகழும். இதில் பூரலாகம் முழுதும் அழிை எனனை உலகங்கள் 

நினலத்திருக்கும். இந்த அழிவு ஒரு கிருதயுக காலம் இருக்கும். பின்னர ்மீண்டும் 

புதிை மனுவுேன் அடுத்த மன்வந்தர ஆரம்பத்தில் பூரலாகதன்த பிரம்ம மீண்டும் 

பனேப்பார.்  

2. நித்தியப்பிரளயம்: ஒவ்சவாரு கல்பதத்ின் முடிவிலும் இது பிரம்மாவின் 

பிரமப் பகலின் முடிவிரல நிகழும். இதன்ரபாது பூரலாகம், புவரர்லாகம், 

சுவரர்லாகம் ஆகிை மூன்று உலகங்களும் அழியும். இந்த பிரளைம் பிரம்மாவின் 

இரவு முழுவதும் ஒரு கல்ப காலத்துக்கு நினலத்திருக்கும். 



3. மத்திமப் பிரளயம்: நிவிரத்்திகலா புவனங்கள் 108 ம், பிரதிே்ோ கலா 

புவனங்கள் 56 ம் அவற்றுள்ளிே்ே இந்திர,பிரம்ம, விே்டுணு, உருத்திரரக்ளும் 

அசுத்தமாைா வித்திைா தத்துவ புவனங்களில் உள்ள ஸ்ரீகண்ே ருத்திரரிேம் 

ஒடுங்குதல் மத்ைமப் பிரளைம் ஆகும்.  

4. அவாந்தரப் பிரளயம்: ஸ்ரீகண்ே ருத்திரர ்உள்ளிே்ே வித்திைாகலா 

புவனங்கள் ைாவும் சுத்தமாைா புவனங்களில் உனறயும் அனந்ரதசுவரரிேம் 

ஒடுங்குதல் அவாந்தரப் பிரளைம் ஆகும். 

4. மஹாப்பிரளயம்: இறுதிைாக எஞ்சியுள்ள சுத்தமாைபுவங்கள் ைாவும் 

அவற்றின் பதிகளுேன் பரசிவனிேம் ஒடுங்கும் மஹாசங்காரம் ஆகும். 

 

-சிவம்- 

 


