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அந்தக் கரணம் அவற்றின் ஒன்று அன்று, அசவ 
ைந்த்தித்தது ஆன்மா ைகைமலத்து உணராது 
அசமச்சு அரசு ஏய்ப்ப நின்று அஞ்ைவத்சதத்தத. 
 
உயிர் என்பது மனம், புத்தி, ைித்தம், அகங்காரம் எனும் அந்தக்கரணங்களில் 
ஒன்தறா அல்லது அவற்றின் கூட்தடா அல்ல. அனாதி காலமாகப் 
படீித்திருக்கும் ஆணவ மலத்தின் காரணமாக உயிர் ஒன்சறயும் தானாக 
அறியாது. அரைன் ஒருவன் எவ்வாறு அசமச்ைர்களினூடாக அறிந்து 
அவர்கசளச் சைலுத்திச் சையற்படுகின்றாதனா அதுதபால ஆன்மாவும் கருவி 
கரணங்களுடன் விழிப்பு, கனவு, உறக்கம், துரியம், துரியாதீதம் எனும் ஐந்து 
அறிநிசல அவத்சதகளினூடாகச் சைல்கின்றது.  
Personality or components of personality is not the soul. Soul in conjunction 

with ĀNava - the eternally entangling primal spiritual fetter - cannot realize 

(the Truth as it is). As a king knows and acts through his ministers, so does 

the soul cognizes in conjunction with its faculties in going through the five 

states (of wake, dream, sound sleep, 4th state or turiya and beyond that - 

turiya-atita).  
- சிவஞானப ாைம், 4ம் சூத்ைிரம் 

 

அநாதியாகபவ ஆணவ மலத்துடன் கூடியிருத்தலால் தாபே சுயமாக அறிய 
முடியாத ஆன்மா எமது உடலில் மற்றறய கருவிகளுடன் கூடி ஐந்து 
நிறலகளில் நின்று அறிகின்றது; செயலாற்றுகின்றது. அறவ பற்றி இங்கு 
விளக்கமாகப் பார்ப்பபாம்.  

 
காரிய அவத்தைகளும் காரண அவத்தைகளும் 

காரிய அவத்தைகள் என் து என்ன? 
அவத்றத என்பது உணர்வு நிறல. அநாதியாகபவ ஆணவ மலத்துடன் 
கூடியிருத்தலால் தாபே சுயமாக அறிய முடியாத ஆன்மா எமது உடலில் 
மற்றறய கருவிகளுடன் கூடி ஐந்து உணர்வு நிறலகளில் நின்று அறிகின்றது; 
செயலாற்றுகின்றது. இவ்சவந்து உணர்வு நிசலகளும் காரிய அவத்தைகள் 
எனப்படுகின்றன. இசவ சாக்கிரம், சசாப் னம், சுழுத்ைி, துரியம், 
துரியாைைீம் என்னும் ஐந்துமாம். 



 

 

 
 
இறவ பற்றி இங்கு விளக்கமாகப் பார்ப்பபாம்.  
 

1. சாக்கிரம் / நனவு அல்லது விழிப்பு நிதல: புருடன் என்னும் 
ஆன்மாவாேது அன்னமயககாசத்ைில் முப்பத்றதந்து தத்துவங்களுடன் கூடி 
புருவ மத்ைியில் நின்று சதாழிற்படும் நிறல.  
 
 
கர்கமந்ைிரியங்கள் ஐந்து 
வாக்கு- குதிறரப்பசட 
கால்கள்- யாறேப்பசட 
றக - பதர்ப்பசட 
கழிவங்கம்- காலாட் பறட 
ெேே அங்கம்- பசடத்தளபதி 

ஞாகனந்ைிரியங்கள் ஐந்து 
செவி- மிபலச்ெர் 
சமய்- ொரணர்/ ஒற்றர் 
கண்- தூதர் 
வாய்- ஏவலர் 
மூக்கு- புபராகிதர் 
 

பரிவாரங்கள் பத்து 
ெத்தம் 
பரிெம் 
உருவம் 
ரெம் 
கந்தம் 
வெேம் 
கமேம் 
தாேம் 
விெர்க்கம் 
ஆேந்தம் 
 

ைச வாயுக்கள்- உறுைிச் சுற்றம் 
பிராணன் 
அபாேன் 
உதாேன் 
ெமாேன் 
வியாேன் 
நாகன் 
கூர்மன் 
கிருகரன் 
பதவதத்தன் 
தேஞ்ெயன் 
 

அந்ைக்கரணங்கள் நான்கு- 
அதமச்சர்கள் 
மேம் 
புத்தி 
ெித்தம் 
அகங்காரம் 
 

புருடன் - அரசன் 
 

 
 

 

2. சசாப்பனம்/ கனவு: இது ஆன்மா பிராண மயககாசத்ைில் இருபத்றதந்து 
தத்துவங்களுடன் கூடி கண்டத்ைில் நின்று சதாழிற்படும் நிறல. 
 



 

 

இங்கு முன்ேர் விழிப்பு அவத்றதயில் செயற்பட்ட ஞாபேந்திரியங்கள் 
ஐந்தும், கர்பமந்திரியங்கள் ஐந்தும் செயற்படாது புருவ மத்தியிபலபய 
ஒடுங்கி நிற்கின்றே.  புருடோகிய ஆன்மா கண்டத்தில் நின்று ஏறேய 
இருபத்து நான்கு தத்துவங்களுடன் சதாழிற்படுகின்றது.  
 
இதுபவ நாம் நேசவன்று மயங்கும் கேவு என்ற அவத்றதயாகும். 
 
பரிவாரங்கள் பத்து 
ெத்தம் 
பரிெம் 
உருவம் 
ரெம் 
கந்தம் 
வெேம் 
கமேம் 
தாேம் 
விெர்க்கம் 
ஆேந்தம் 
 

ைச வாயுக்கள்- உறுைிச் சுற்றம் 
பிராணன் 
அபாேன் 
உதாேன் 
ெமாேன் 
வியாேன் 
நாகன் 
கூர்மன் 
கிருகரன் 
பதவதத்தன் 
தேஞ்ெயன் 
 

அந்ைக்கரணங்கள் நான்கு - 
அதமச்சர்கள் 
மேம் 
புத்தி 
ெித்தம் 
அகங்காரம் 

புருடன் -அரசன் 
 

குறிப்பு: ைசவாயுக்களும் அவற்றின் சசயற்பாடுகளும்: 
 
பிலத்து நிற்கும் பிராணகனாடு அபானன்எனும் 
பிரியாவியானன் சமானசனாடு கூர்மன் 
நலத்து நின்ற நாகன்எழிற் கிருகரன்றானாகும் 
நற்கைவைத்ைன் ஒடுைனஞ்சசயன் பத்ைாகும் 
இலக்கமுடன் பிரண நிதலமூலமைிற் கைான்றிஎழுந்து 
சிரசளவு முட்டியிரு விழியின் கீழாய் 
கலக்கமற நாசிவழிகயாடும் நிராறில் கடுகிசயட்டு 
வுட்புகுந்து கழியும் ஓர்நான்கக 
உந்ைிசயனுந் ைலத்ைின்கீழ் அபானன்நின்று 
உறுமி மலங்கதளயும் கழலச்சசய்யும்; 
விந்தைசயழில் வியானன் கைாள்ைனில் நின்று 



 

 

மிகக் கதளயுந் ைவனமும் உண்டாகச் சசய்யும்; 
பிந்ை உைானன் சசயலுண்டசனந் ைன்தனப் 
சபாருநாடி நரம்புவருவூட்டல் சசய்யும்; 
இந்ை வுடலைதன வளர்க்குஞ் சமானன்,ைானு 
மியாதவயு கமமிஞ்ச சவாட்டா ைிருக்கு மன்கற; 
கூர்மன் இருவிழியில் நிதமத்ைிடுகம; நாகன் 
சகாட்டாவி விக்கசலனுங் சகாடுதம சசய்யும்; 
ைரீ்தம கிருகானடீ்டி முடக்கி தவக்குந்; 
கைவைத் ைன்விழித்துகம வசனஞ் சசய்யும்; 
கபர்மன்னுந் ைனஞ்சயன்கமற் சிரசிரண்டாய்ப் 
பிளந்ைிடும் கபாைது கவாடிப் கபாவைாகும்; 
கநர்தம யறிந்ைிடுதவ யினிநாடி பத்ைின் 
நிதல சைரிந்ைிடவிபரம் உதர சசய்கவாகம. 
                       - அகத்ைியர் இரத்ைினகிரி கடம்- பாடல் 19-21- 
 
3. சுழுத்ைி / உறக்கம் (ஆழ்ந்ை உறக்க நிதல): புருடன் என்னும் 
ஆன்மாவாேது மகனா மய ககாசத்ைில்  ெித்தம், புருடன், பிராணன் என்ற 
மூன்று தத்துவங்களுடன் கூடி இருையத் ைானத்ைில் நின்று செயற்படும்.  
 
இங்கு முன் கேவு அவத்றதயில் செயற்பட்ட கர்பமந்திரியங்கள் ஐந்தும், 
ஞாபேந்திரியங்கள் ஐந்தும் செயற்படாது ஒடுங்கி கண்டத்தில் நிற்கும். 
 
இப்பபாது  
ெித்தம் - என்னும் தசலசம மந்திரியும்  
பிராணன் - என்னும் உறுதிச் சுற்றமும் 
புருடன் - என்னும் பஞ்ெகஞ்சுகத்துடன் (காலம், நியதி, கசல, வித்சத, 
அராகம்) கூடிய ஆன்மாவுடன் பெர்ந்து இருதயத்தாேத்தில் இயங்கும்.  
 
பஞ்ெகஞ்சுகங்களாவே காலம், நியதி, கறல, வித்றத, அராகம் என்னும் ஐந்து 
வித்தியா தத்துவங்களாம். 
 
4. துரியம்:இங்கு முன்ேர் சுழுத்தி என்னும் ஆழ்ந்த உறக்க அவத்றதயில் 
செயற்பட்ட ெித்தமும் சதாழிற்படாது ஒடுங்கி இருதயத்தாேத்தில் நிற்க, 
ஆன்மாவாேது விஞ்ஞானமயககாசத்ைில் புருடன், பிராணன் ஆகிய இரண்டு 
தத்துவங்களுடன் கூடி உந்ைித்ைானத்ைில் நின்று சதாழிற்படும் நிறல. 
 
உந்தித் தாேம் என்பது நாபிக்கு பமல் நாலு அங்குலத்துக்கும், நாபிக்கு கீழ் 
நாலு அங்குலத்துக்கும் இறடப்பட்ட  எட்டு அங்குலப் பகுதியாகும். இங்கு 
ெித்தம் செயற்படாது இருதயத்தாேத்திபலபய நிற்க, பிராணன் என்கிற 
உறுதிச்சுற்றம் மட்டும் புருடனுடன் பெர்ந்து உந்தித்தாேத்தில் இயங்கும்.  



 

 

இது ெயேத்தில் அரென் துயில் சகாள்ளும் பவறளயிலும் அவனது அரசு 
செயற்படுவது பபாலவாம். இங்கு உயர்ச்ெி, இழிவு, ெீற்றம், சபாறுறம, 
றவதல், வாழ்த்தல், இன்பம், துன்பம் ஆகியறவ இல்றல.  
 
5. துரியாைைீம்:  ஆன்மாவாேது ஆனந்ைமய ககாசத்ைில் தேிபய 
மூலாைாரத்ைில் நின்று புருடன் என்ற தத்துவத்துடன் ஆணவ மறறப்பில் 
சதாழிற்படும் நிறல.  
 
இங்கு பிராணனும் உந்தித்தாேத்திபல நிற்க ஆன்மா புருடன் என்ற சபயரில் 
பஞ்ெ கஞ்சுகச் ெட்றடயுடன் மூலாதாரத்தில் நின்று செயற்படும். 
 
சாக்கிர முப்பத்தைந்து நுைலினிற், கனவு ைன்னில் 
ஆக்கிய இருபத்தைந்து களத்ைனிற், சுழுதன மூன்று 
நீக்கிய இையம் ைன்னில், துரியத்ைில் இரண்டு நாபி, 
கநாக்கிய துரியா ைைீ நுவலின் மூலத்ைில் ஒன்கற  

- சிவஞான சித்ைியார் பாடல் 223 
 
 
மயக்கமறடந்த மூர்ச்றெ நிறல, பபாறத நிறல, தூக்கத்தில் எழுந்து நடக்கும் 
நிறல, பகாமா (coma) என்னும் ஆழ்ந்த மயக்க நிறல என்பேவும் இந்த 
அஞ்ெவத்றதகளில் உள்ள இறட நிறலகபளயாம்.  
 
மூர்ச்சித்ைகபாது பரிகசடத்ைினால் அது அதர (மரணம்) ஆகின்றது. 

- பிரம்ம சூத்ைிரம் 3.2.10 
 
இந்த நிறலகள் மேிதர்களுக்கு மட்டுமல்லாது ெகல உயிரிேங்களுக்கும் 
உள்ளது. அவ்வந் நிறலகளில் அவற்றின் கருவி கரணங்களின் சதாழிற்பாடு 
அந்தந்த ஆன்மாவின் கர்ம பலனுக்பகற்ப அறமயும். 
 
கால் சகாடுத்து இருதகமூட்டி வாழிய 
சவந்நில் ைண்டுஎன இடங்கத்து இன்னியல் 
பழுக்கழி நிதரத்துச் சிதரக்கயிறு அதசத்து 
மயிர்த்கைால் கவய்ந்து சுவர்த்ைதச நிறஇீ 
ஐம்புலச்சாளரத்து அரும்சபறல் மாடத்து 
உம்பரீ மணிக்குடச் சசன்னிப் சபாங்கிய 
கூந்ைல் பைாதக நான்குநிதல ைழீஇய  
ஆங்கினிது அமர்ைிறன் அதறயின் ஆன்ற 
சாக்கிரம் சசாப்பனம் சுழுத்ைி துரியம் 
பிருகுடி நாப்பண் ஒருசபருங் கந்ைரம் 
மருமத்து ஆைி வலஞ்சுழி உந்ைி 
ஒருநான் கங்குலி உம்பர் வரன்முதற 
சசவி சமய்கண் வாய்மூக்கு எனப்சபயரிய 



 

 

வாயின் மிகலச்சர் சாரணர் தூைர் 
சூைமாகைர் புகராகிைர் என்ற 
கமைகு புத்ைநீ் ைியமும் ைதீுஅறு  
வாக்சகாடு பைம்தக பாயுரு உபத்ைம்என் 
இவுளி மறவரும் யாதன வரீரும் 
ைிகிரி தூண்டிய ைறுகணா ளரும் 
வன்கண் மள்ளரும் ைந்ைிரத் ைதலவரும் 
என் கருகமந்ைியத் ைிறளும் எஞ்சிய 
ஓதச பரிசம் உருவம் இரைம் 
கந்ைம் உதரநதட சகாதடகபாக்கு இன்பம்என் 
விடயப் பல்பரிசனமும் இதடயாப் 
பிராண வபான உைான வியான 
சமான நாக கூர்ம கிருகர 
கைவைத்ை ைனஞ்சயன் என்ற 
ஈதரந்து உறுைிச் சுற்றமும் நியைி 
சிந்ைித்து ஆய்ந்து துணிந்து சசயற்படும் 
அந்ைக் கரண அதமச்சரும் ைந்ைம் 
முதறயுளி வழாஅது துதறகைாறு ஈண்டிய 
சதுரங்கத்து நீைி யாகிப் 
கபர் அத்ைாணிச் சரீ்சபறத் துன்னி 
வசீுவ வசீி விரும்புவ விரும்பி 
மாசில் காட்சி மன்னன் நீங்கிப் 
பல் பரிவாரமும் விள்ளாச் சுற்றமும் 
ைந்ைிரம் புணர்ந்ை மந்ைிர மாக்களும் 
பலர்புகழ் அறியா அதவபுகும் அரங்கின் 
நதனந்து ஆய்ந்து துணிந்து சசயல்மணந்து இனிது உணர்ந்து 
நனசவனக் கனவின் நன்னதட வழாஅது 
உதரத்ைனன் சசாப்பனத் ைகத்து இனிது இறந்து 
மந்ைிரத் ைதலவனும் வன்கடும் பைிபனும் 
மந்ைிர பூமி மருங்கு கபாகிச் 
சிந்தை மாத்ைிரம் கனவலின் நனவின் 
ைந்துதர சுழுத்ைியின்கற மந்ைிரத் 
ைதலவற் ைணந்து விதலவரம் பில்லாச் 
சிங்கம் சுமந்ை ஐம்கபர் அமளிப் 
பள்ளி மண்டபத் ைானும் ைனாது 
ைிகிரி யுருண்ட சபருவனப்பு ஏய்ப்ப 
உறுைிச் சுற்றத்து உறுவளி எடுப்ப 
ஏற்றம் அழிவு சறீ்றம் ஆற்றல் 
இழிச்சல் பழிச்சல் இன்ப துன்பம் 
ஒழித்ைனன் துரியத்து அழித்து இனிதுஅைைீத்து 
ஒருவதக எங்கணுமாகி இருள் இரி 
சுடர்த் சைாழில் சாக்கிரம் ைாங்க நான்கின் 



 

 

இடத்ைதக சைரிைனில் சைரியு மாகற 
- ஞானாமிர்ைம்- பஞ்ச அவத்தை இயல் - பாடல் 16, 

 
 
காரிய அவத்தைகளின் பேலைிக  டிநிதலகள்: 

 
1. கீழாலவத்தை: 

தமற்சைான்ன காரிய அஞ்ெவத்றதகளும் நிகழும் தாேங்கள் உடலில் 
பமலிருந்து கீழ் பநாக்கி அறமவதாலும், ஆன்மாவுடன் செயற்படும் 
கருவிகளின் நிறல படிப்படியாகக் குறறந்துசகாண்டு செல்வதாலும் இந்த 
ஐந்து அவத்றதகறளயும் கீழாலவத்தை  என்று அறழப்பர் 
 
இவ்வாறு துரியாதீத நிறலயில் செயற்படும் ஆன்மா அங்கிருந்து மீண்டும் 
விழிப்பு நிறலக்கு மீழும்பபாது முன்ேர் விடுபட்ட அபத ஒழுங்கில் அவ்வத் 
தாேங்களில் விட்டுச் சென்ற அவ்வத் தத்துவங்கறளக் கூட்டிக்சகாண்டு 
பமபல மீளும். இதுவும் கீழாலவத்தை  என்பதிபலபய அடங்கும். 
 
இது அரென் ஒருவன் அந்தப்புரத்தில் இருந்து உலாவுக்குப் புறப்படும்பபாது 
அரண்மறேயின் ஒவ்சவாரு நிறலயில் அவேின் காவலர்களும், 
அறமச்ெர்களும், பெவகர்களும், பறட பரிவாரங்களும் பெர்ந்து சகாண்டு 
செல்வறதயும், மீளும்பபாது ஒவ்சவாருவராக விடுபட்டு, இறுதியில் அவன் 
அந்தப்புரம் நுறழயும்பபாது அவன் மட்டுபம தேியாக உட்செல்வறதயும் 
ஒத்தது.  
 
 தடசகாடு  வனி ப ாதும்  ார்ேன்னன் புகும்ப ாைில்லிற் 
க்தடசைாறும் விட்டு விட்டுக் காவலு ேிட்டுப்  ின்னர் 
அதடைருந் ைனிபய அந்ைப் புரத்ைினில் அதுப ால் ஆன்ோ 
உடலினில் அஞ்ச வத்தை உறும் உயிர் காவ லாக 
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அண்ணல்ைன் வைீி அரசிருப்பாகும்; அணி பதடகயார் 
நண்சணாரு நாசலான்பைாம் அவர் ஏவலும்; நண்ணும் இவ்வூர் 
துண்சணன் பசிக்கு மதடப்பள்ளியான் சுகமும் எல்லாம் 
எண்ணிலி காலம் அவகம விடுத்ைனன் எண்ணரிகை 

- பட்டினத்ைார் பாடல் 
 
. ............உடலில் பல நாடிகளுள் ஹிைா என்னும் ஒரு நாடி உள்ளது. அது 
இருையத்ைாமதரயுடன் சைாடர்புதடயது. இருையத்ைில் இருந்து அது உடல் 
முழுவதும் வியாபிக்கின்றது. மயிரிதழதய ஆயிரம் கூறாக்கினால் 
எவ்வளவு நுண்ணியைாகுகமா அதைவிட இந்ை நாடி சூட்சுமமானது. 
உறங்கும்கபாது மனிைன் இந்ை நாடியில் ஒடுங்குகிறான். கனவுகூட 
இல்லாமல் தூங்கும்கபாது இந்ைப் பிராண சக்ைியுடன் அவன் 



 

 

ஐக்கியமாகிவிடுகிறான். கண் காது முைலியவற்றிலுள்ள சக்ைிகசளல்லாம் 
இைில் லயிக்கின்றன. அவன் விழித்துக்சகாள்ளும்கபாது அச்சக்ைிகள் 
கபான வழிகய ைிரும்பி வருகின்றன. 

- சகௌஷீைகீ உபநிடைம் 4.19 
 
இந்ை விஞ்ஞான மயமான புருஷன் தூக்க நிதலயில் ைன் விஞ்ஞான 
சக்ைியால் இந்ைிரியங்களின் சக்ைிதயக் கவர்ந்துசகாண்டு, இருைய 
ஆகாசத்ைில் அந்ைராத்மாவிடம் ஒடுங்குகிறான். அவற்தற (இந்ைிரிய 
சக்ைிகதள) எப்கபாது உட்கவர்கின்றாகனா அப்கபாகை இப் புருஷன் 
தூங்குகிறான் என்பது பிரசித்ைம். அப்கபாது கிராகணந்ைிரியும் (முகரும் 
சக்ைி) உட்கவரப்படுகின்றது; வாக்கு உட்கவரப்படுகின்றது; கண் 
உட்கவரப்படுகின்றது; மனதும் உட்கவரப்படுகின்றது. 

- பிருகைாரண்யக உபநிடைம் 2.1.19 
 
ஆழ்ந்ை, கனவுகளற்ற உறக்க நிதல ஆத்மாவிலும் நாடிகளிலும் 
உண்டாவைாக சுருைி கூறுகின்றது. 

- பிரம்ம சூத்ைிரம் 3.2.7 
 

 
ஆன்மாவின் பிறவிகளுக்கு முந்றதய காரண அவத்றதகள் மூன்றில் அநாதி 
பகவல நிறலயாேது இந்தக் காரிய அவத்றதயின் கீழாலவத்றதயினுறடய 
துரியாதீத அவத்றதக்கு ஒப்பாேது. இதோல்தான்  கீழாலவத்றதறயக் 
காரிய பகவலம் என்றும், ெகலத்திற் பகவலம் என்றும், அப்பிரதிபா ொக்கிரம் 
என்றும், ககவல அஞ்சவத்தை என்றும் அறழப்பர். இதன் ஐந்து 
அவத்றதகறளயும்  ககவல சாக்கிரம், ககவல சசாப்பனம், ககவல சுழுத்ைி, 
ககவல துரியம், ககவல துரியாைைீம் என்றும் அறழப்பர். பிரதிபா என்றால் 
விளக்கமாே அறிவு. அது இல்லா நிறல அப்பிரதிபா. 
 

2. ேத்ைியாலவத்தை:  
இசதவிட ைாக்கிர அவத்சத நிகழும் புருவ மத்தியாகிய இலாடத்தானத்தில் 
ஆன்மா நிற்கும் நிசலயிதலதய தமற்கூறிய ஐந்து அவத்சதகளும் நிகழும் 
நிசலயும் உண்டு. இவற்சற ேத்ைியாலவத்தை என்று கூறுவர். 
 
அறிைரு முைல் அவத்தை அதடைரும் இடத்பை, ஐந்தும் 
சசறிைரும், கரணம் ைன்னில் சசயல்சைாறும் கண்டு சகாள் நீ 
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இங்கு ஆன்மா விழிப்பு நிசலயில் நின்றுசகாண்தட ைாக்கிரம், சைாப்பனம், 
சுழுத்தி, துரியம், துரியாதீதம் என்னும் ஐந்து நிசலகசளயும் 
அனுபவிக்கின்றது. மத்தியாலாலவத்றதயில் நிகழும் ஐந்து அவத்சத 
நிசலகசளயும் இதோல் சகல சாக்கிரம், சகல சசாப்பனம், சகல சுழுத்ைி, 
சகல துரியம், சகல துரியாைைீம் என்றும் அறழப்பர். 



 

 

 
இங்கு ஐந்து அவத்சதகளும் தனித்தனிதய நிகழ்ந்தாலும் அடுத்தடுத்து மிக 
விசரவாக நிகழ்வதால் அவற்சறத் தனித்தனிதய பிரித்தறிந்து சகாள்ள 
முடியாதுள்ளது. இது ஒரு காற்றாடியின் ஐந்து ைிறகுகளும் மிக விசரவாகச் 
சுழலும்தபாது அவற்சறத் தனிதனியாக இனங்காண முடியாமல் இருப்பது 
தபாலவாம். 
 
ஆன்மாவின் காரண அவத்சதயாகிய ைகல அவத்சதயானது இந்தக் காரிய 
அவத்சதயாகிய மத்தியாலவத்சதயின் ைாக்கிர நிசலக்கு ஒப்பானது. 
இதனால் மத்தியாலவத்சதசயச் ெகலத்தில் ெகலம் என்றும், காரிய ெகலம் 
என்றும், ெப்பிரதிபா ொக்கிரம் என்றும், சகல அஞ்சவத்தை என்றும், 
அறழப்பர்.     
 
இலாடத்பை சாக்கிரத்தை எய்ைிய உள்ளம் 
இலாடத்பை ஐந்ைவத்தை எய்தும் - இலாடத்பை 
அவ்வவ இந்ைிரியத்து அத்துதறகள் கண்டு அதுபவ 
அவ்வவற்றின் நீங்கல் அது ஆங்கு. 
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3. பேலாலவத்தை: 

 
3.1. பேலாலவத்தையில் பயாகாவத்தை:  

இசதவிட குருவருள் சபற்றவர்கள் ஞானநிட்சட எய்தாவிடத்து 
குறிப்புப்பாவசன சைய்து ைிவனுசடய அருள் வடிவத்தில் தமது அறிசவ 
நிறுத்தி உ ாய நிட்தட என்னும் சோைி கூடுவர்.  
 
”பிறிவிலா ஞானத் கைாரும் பிறப்பற அருளா லாங்கக 
குறிசயாடும் அஞ்ச வத்தை கூடுவர் வடீு கூட”  
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தூங்காமல் தூங்கிச் சுகம் சபறுவ(து) எக்காலம்?     

-பத்திரகிரியார் பாடல் 
பிரதியாகாரம், தியானம் முதலான தயாக ைாதனங்களின் பயிற்ைியினால் 
எய்துகின்ற இந்த பயாகாவத்தையின் ஐந்து அவத்சத நிசலகளும், அசவ 
நிகழும் தானங்களும் வருமாறு; 
 
சாக்கிரம் - இருையத் ைானம் - இங்கு சிவ ைத்துவம், சத்ைி ைத்துவம், 
சாைாக்கிய ைத்துவம், ேபகசுரம், சுத்ை வித்தை ஆகிய ஐந்து கருவிகளும் 
சதாழிற்படும்.  
சசாப் னம் - கண்டம் - இங்கு சிவ ைத்துவம், சத்ைி ைத்துவம், சாைாக்கிய 
ைத்துவம், ேபகசுரம் ஆகிய நான்கு கருவிகளும் சதாழிற்படும். 



 

 

சுழுத்ைி - உள் நா - இங்கு சிவ ைத்துவம், சத்ைி ைத்துவம், சாைாக்கிய 
ைத்துவம் ஆகிய மூன்று கருவிகளும் சதாழிற்படும். 
துரியம் - புருவ நடு - இங்கு சிவ ைத்துவம், சத்ைி ைத்துவம் ஆகிய இரண்டு 
கருவிகளுடன் சதாழிற்படும். 
துரியாைைீம் -  ிரேரந்ைிரம் - இங்கு சிவ ைத்துவம் என்ற கருவி 
ஒன்றுடதனதய ஆன்மா சதாழிற்படுகின்றது. பிரமரந்திரத்தில் வாய்க்கும் 
துரியாதீத அவஸ்சததய உ ாய நிட்தட என்னும் சோைி. 
 
இவ்வாறு இருதயத்தானத்தில் இருந்து தமல் தநாக்கி நிகழ்வதால் இந்த ஐந்து 
அனுபவ நிசலகளும் பேலாலவத்தை என்றசழக்கப்படுகின்றன. 
 
பிரமரந்திரத்தில் வாய்க்கும் துரியாதீத அவஸ்சததய உபாய நிட்சட என்னும் 
ைமாதி. இது காரண அவத்சத நிசலகள் மூன்றில் ஒன்றாகிய  சுத்த 
அவத்சத என்னும் மலங்களுடன் கட்டறுத்த நின்மல முத்திநிசலயாகிய 
உண்தே நிட்தட நிசலக்கு ஒப்பானது.  ைமாதி நிசலயில் ைில 
நிமிடங்கதளா ைில மணித்தியாலங்கதளா கழித்தபின் ஆன்மா மீண்டும் 
இருதயத் தானத்துக்கு வந்து ைாக்கிர நிசலக்கு மீளும். உண்சம நிட்சட 
கூடும் காலம் வசர இது நிகழும்.  
 

3.2. பேலாலவத்தையில் ஞான அவத்தை என்னும் முத்ைிநிதல:  
 
குருவருளாலும், திருவருளாலும் இருவிறேசயாப்பு நிசல வர, இவ்வளவு 
காலமும் ஆன்மாறவ இறறயுடன் சதாடர்பு படுத்திய திபராதாே ெக்தி 
என்னும் மறறப்புச்ெக்தி இப்சபாழுது அருட்ெக்தியாகப் பரிணமிக்கும் 
ெத்திநிபாதம் நிகழச் ெிவஞாே அநுபவம் றக வரப்சபற்று உண்றம 
நிட்றடயில் திறளப்பர். இது காரண சுத்த அவத்றதயும், காரிய 
பமலாலவத்றதயும் கூடிய நிறலயாகும்.  
 
மலங்களின் கட்டறுத்த உண்சம நிட்சட நிசலயில் கருவிகளின் சதாடர்பு 
ஆன்மாவுக்கு இல்சல. இந்நிசலயில் ஆன்மாவானது பஞ்ை மலங்களும் 
நீங்கி வியாபக அறிவு எய்தும் நிசலயாம். இங்கும் அஞ்ெவத்றதகளினூடாக 
ஆன்மா இறறறய அறிந்து அனுபவித்துத் திறளக்கும். இந்த மலக்கடறுத்த 
நிறலயில் நிகழும் இந்த அஞ்ெவத்றதகளும் ஞாோவத்றத என்றும் சுத்ை 
அஞ்சவத்தை, நின்மல அவத்தை என்றும் அறழக்கப்படுகின்றது. இங்கு 
நிகழும் அஞ்ெவத்றதகறளயும் நின்மல சாக்கிரம், நின்மல சசாப்பனம், 
நின்மல சுழுத்ைி, நின்மல துரியம், நின்மல துரியாைைீம் எேக் கூறுவர். 
 
இவற்றின் விளக்கம் வருமாறு: 
 
நின்ேல சாக்கிரம் - அருளாதல தன்சன அறிவது 



 

 

நின்ேல சசாப் னம் - அருளினாதல தன்சன அறிந்தபின் தனக்சகாரு 
தைட்சடயுமின்றி அந்த அருதள தனக்கு ஆதாரமாய் அவ்வருளிதல தான் 
அசைவற நின்று அவ்வருசளத் தரிைிப்பது 
நின்ேல சுழுத்ைி - ஆன்மாவின் இச்ைா, ஞானக் கிரிசயகள் இன்றி 
அவ்வருதள தானாகி எதிரீடு ைிறுதும் இன்றி இருக்கும் அவதர நிசல. 
நின்ேல துரியம் - மல வாைசன ைிறிதும் இன்றி ஆனந்தசவாளி ததான்று 
நிசல 
நின்ேல துரியாைைீம் - ஆனந்த அநுபவம் சபற்ற ஆன்மா அந்த ஆனந்த 
அனுபவத்சத அறிந்த தானுமின்றி ஆனந்தமாய் நின்ற முதலும் இன்றி அந்த 
ஆனந்ததம தானாய் அதீதப்பட்ட நிசல  
 
 
மிக்கது ஒரு பக்குவத்தில் மிகு ைத்தி நிபாதம்   
தமவுதலும், ஞானம் விசளந்து, ஓர் குருவின் அருளால்   
புக்கு அனுட்டித்தத, நிட்சட புரிந்து தளார்கள்   
பூதலத்தில் புகழ் ைீவன் முத்தர் ஆகித்,   
தக்க பிரிய-அப்பிரியம் இன்றி, ஓட்டில்   
தபனியத்தில் ைமபுத்தி பண்ணி, ைங்கரதனாடு   
ஒக்க உசறந்து, இவர் அவசன அவன் இவசர விடாதத,   
உடந்சதயாய்ச் ைிவன் ததாற்றம் ஒன்றுதம காண்பர்.   
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அறியாறம அறிவு அகற்றி, அறிவி னுள்பள  
அறிவுதறே அருளினால் அறியாபத அறிந்து, 
குறியாபத குறித்து அந்தக் கரணங்கபளாடும்  
கூடாபத வாடாபத குறழந்து இருப்றப யாயில், 
பிறியாத ெிவன் தாபே பிரிந்து பதான்றிப்  
பிரபஞ்ெ பபத ம் எல்லாம் தாோய்த் பதான்றி, 
சநறியாபல இறவ எல்லாம் அல்லவாகி  
நின்று என்றும் பதான்றிடுவன் நிராதாரன் ஆபய.  

- சிவஞானசித்ைியார் 282 
 
 

ொக்கிரத்பத அதீதத்றதப் புரிந்தவர்கள், உலகிற்   
ெருவ ெங்க நிவிர்த்தி வந்த தபபாதேர்கள்; இவர்கள்   
பாக்கியத்றதப் பகர்வது என்?  இம்றமயிபல உயிரின்   
பற்று அறுத்துப் பரத்றத அறட பராவுெிவர் அன்பறா?   
ஆக்குமுடி கவித்து, அரொண்டு, அவர்கள் அரிறவயபராடு   
அனுபவித்து அங்கு இருந்திடினும், அகப்பற்று அற்று இருப்பர்;   
பநாக்கி இது புரியாபதார் புறப்பற்று அற்றாலும்   
நுறழவர் பிறப்பிேில், விறேகள் நுங்கி டாபவ. 
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ஞாலமதின் ஞாே நிட்றட உறடபயாருக்கு   
நன்றமசயாடு தீறமயிறல, நாடுவது ஒன்றில்றல,   
ெீலமிறல, தவமில்றல, விரதசமாடு ஆச்ெிரமச்   
செயலில்றல, தியாேமிறல, ெித்த மலம் இல்றல,   
பகாலமிறல, புலன் இல்றல, கரணம் இல்றல,   
குணம் இல்றல, குறி இல்றல, குலமும் இல்றல,   
பாலருடன் உன்மத்தர் பிொெர் குண மருவிப்   
பாடலிசோடு ஆடல் இறவ பயின்றிடினும் பயில்வர். 
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காரண அவத்தைகள்:  
 
இவ்வாதற ஆன்மாவுக்கு காரிய அவத்சதகளுக்கு மூலமாக மூன்று 
நிசலகள் உள்ளன. இசவ காரண அவத்தைகள் எனப்படுகின்றன. இசவ 
சகலம் என்னும் பிறப்பு இறப்பு என்னும் சுழலில் உள்ள நிசலயும், பகவலம் 
என்னும் பிறவிச்சுழலில் வருவதற்கு முன்னுள்ள நிசலயும், சுத்ைம் என்னும் 
மலங்களின் பிடியில் இருந்து விடுபட்ட முத்தி நிசலயுமாம்.  
  
 
பிறவிக்கடலுக்கு வருமுன்ேர் கருவி கரணங்கள் இல்லாமல் ஆணவ 
இருளில் ஆன்மாக்கள் தேிபய அழுந்தியிருக்கும் நிறலறயக் பகவல நிறல 
என்பர். பகவலம் என்றால் தேிறம என்பது சபாருள். இது கீழாலவத்றதயின் 
துரியாதீத நிறலக்கு ஒப்பாே நிறலயாகும்.  
 
"காரிட்ட ஆணவக் கருவதறயில் அறிவற்ற 
கண்ணிலாக் குழவிதயப்ப ாற் கட்டுண் டிருந்ை 
எதே" 

-ைாயுோனார்  ாடல் 
 
"அறிவின்றி முத்தன் அராகாதி பெரான் 
குறிசயான் றிலாநித்தன் கூடான் கலாதி 
செறியுஞ் செயலிலான் றிேங்கற்ற வல்பலான் 
கிறியன் மலவியாபி பகவலந் தாபே" 

- ைிருேந்ைிரம் 2247 
 
பிறப்சபடுத்து பிறவிச்சுழலில் வருகின்ற நாம் கருவி கரணங்களுடன் கூடிய 
ெகல நிறலயில் உள்ள ஆன்மாக்களாம். இந்நிறல மத்தியாலவத்றதயின் 
ொக்கிர நிறலக்கு ஒப்பாேதாகும்.  
 
"உருவுற்றுப் ப ாகபே ப ாக்கியந் துற்று 
ேருவுற்றுப் பூை ேனாைியான் ேன்னி 



 

 

வருேச் சசயல் ற்றிச் சத்ைாைி தவகிக் 
கருவுற் றிடுஞ்சவீன் காணுஞ் சகலத்பை" 

- ைிருேந்ைிரம் 2261 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


