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தீட்சையும் அத்துவா சுத்தியும் வவறும் ைடங்குககள் ஆக மாறியுள்ள இன்சைய 

நிசையிை் அவை்சைை ்வையை்பாடை்ை ைடங்குநிசையிை் இருந்து முன்னர ்இருந்த 

உள்ளாரத்த்மும் பிரயயாகங்களும் வகாண்ட இயங்குநிசைக்கு மாை்ையவண்டும். 

நாம் அறியாமலும் இசைவையைாை் இசவ வபயரீடுகள் இன்றி நிகழ்வதும் 

உண்டு. ஆைை்ாரியாரக்ள் இவை்சை அறிந்து பிரயயாகிக்கும் யபாது பாசத 

இைகுவாக்கப்பட்டு கதி துரிதப்படுத்தப்படுகின்ைது. கிறிஸ்தவ ையகாதரரக்ள் 

இவை்றின் வபயரப்் பிரயயாகங்கசள அறியாமயை இவை்சைப் பிரயயாகித்து 

வருகின்ைாரக்ள் யபாை் வதரிகின்ைது. 

 

அத்துவா என்பது வழி அை்ைது பாசத என்று வபாருள். 

நாம் இசைவசன அசடயும் பாசத ைரிசய. கிரிசய, யயாகம், ஞானம் என்னும் 

நாை்பாதங்களான சிவபுண்ணியங்கள் என்பசத நாம் அறியவாம். இவை்சையய 

தவம் என்று சைவம் கூறுகின்ைது. இவ்வாறு இந்தப்பாசதயிை் வைை்லும் 

ைாதகனுக்கு இசைவன் குரு வடிவிை் வருகின்ைான்.  

“ தம்முதல் குருவுமாய் தவத்தினில் உணர்த்த”  

என்று இசதை ்சிவஞானயபாதை ்சூத்திரம் கூறுகின்ைது. 

சிவபுண்ணிங்கள் நாம் இசைவசன யநாக்கிை ்வைை்லும் பாசத. அத்துவா 

என்பது இசைவன் நம்சம யநாக்கிவரும் பாசத. 

 

அத்துவாக்கள் ஆறு. இவை்றிை் வன்னம், பதம், மந்திரம் மூன்றும் வமாழி வளம் 

ஆகும். வைாை்பிரபஞ்ைவமன்று சைவம் இதசனக் கூறும். வன்னம் என்பது 

அட்ைரங்கள் அை்ைது எழுத்துகள், பதம் என்பது வைாை்கள். மந்திரம் என்பது 

வாரத்்சதகள்.  

“நிறைமமாழி மாந்தர் ஆறணயின் கிளந்த  

மறைமமாழிதானன மந்திரம் என்ப”  

என்பது மதால்காப்பியம். 

 

வமாழி இை்ைாமை் இசைவன் நம்சம அசடய முடியாது என்பது 

”ஆரணம் ஆகமங்கள் அருளினால் உருவு மகாண்டு  

காரணன் அருளானாகில் கதிப்பவர் இல்றலயாகும்”  

என்னும் சிவஞானசித்தியார் வரிகள் உணரத்்துகின்ைன. 
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இசைவன் மானுடரக்்கு எை்ைா வமாழிகளிலும் இவை்சை உசரக்கின்ைான் 

என்பது 

“ பண்டிதர் ஆவார் பதிமனட்டுப் பாறடயும்  

அண்ட முதல்வன் அைம் ம ான்ன வானை” 

என்னும் திருமந்திர வரிகள் உணரத்்துகின்ைன. பாசட என்பது பாசை அை்ைது 

வமாழி.  

 

இது மானுடரக்்கு மட்டுமை்ை, யதவயைாகம், பாதாளயைாகம் யபான்ை இதர 

உைகங்களிை் உள்ளவரக்ளுக்கும் வபாருந்தும் என்பது 

” நாரணர் முதலாய் உள்ள நரர், சுரர், நாகர்க் மகல்லாம் 

சீரணி குரு ந்தான  ்ம ய்தியும் ம ன்றிடானவ” 

என்று வதாடரும் சிவஞானசித்தியார் வரிகள் உணரத்்துகின்ைன. 

ஆைை்ாரியான் அத்துவா யைாதசனயிை் ைாதகனின் வமாழித் திைசனயும், 

அறிசவயும் அறிய யவண்டும். அத்துவா சுத்தியின் யபாது இவை்றின் திைசனக் 

கூட்டும்விதமாக அறிவுறுத்தி தயாரப்்படுத்தயவண்டும். 

”எழுத்தறியத் தீரும் இழிதகறம, தீர்ந்தால் 

மமாழித்திைத்தின் முட்டறுப்பானாரும் - மமாழித்திைத்தின்  

முட்டறுத்த நல்னலான் முதனூல் மபாருளுணரந்்து 

கட்டறுத்து வீடு மபறும்” 

என்னும் காக்றகபாடினியம் வரிகள் உணரத்்துகின்ைன. 

ஆகயவ அத்துவா யைாதசன, மை்றும் அத்துவா சுத்தி மூைமாக ைாதகனுக்கு 

அவன் முதனூை்கள் கை்றுப் வபாருள் உணரந்்து வகாள்ளும் விதத்திை் 

ஆைை்ாரியான் அவசனத் தயாரப்்படுதத்ை் யவண்டும். மிைனரிமார ்

இதனாை்தான் யபாலும் முதலிை் கை்விசய வழங்கிப் பின்னர ்சுவியைைதச்த 

வழங்கினாரக்ள். 

தத்துவம், கறல, புவனம் என்னும் மூன்று அத்துவாக்களும் வபாருட்பிரபஞ்ைம் 

என்னும் எமது இந்த உைகங்களும், கருவி கரணங்களுமாம். ைாதகசன 

பழக்கப்படுத்தி அசடயாளப்படுத்தி அவசனக் கட்டுப்படுத்தும் அவனுசடய 

பிைவிை ்சூழை், மனம், உடை், கை்வி, உைகியை், ைமூக, குடும்ப, வதாழிை் மை்றும் 

வபாருளாதார சூழசை, பழக்கங்கசள,கட்டுப்பாடுகசள அறிதை் அத்துவா 

யைாதசன. இவை்றிை் சிைவை்சை வநறிப்படுத்தி மாை்றுதலுக்கு உதவுதலும், 

சிைவை்றுக்கு விதிவிைக்கு அளித்தலும் ஆைை்ாரியான் வைய்யும் அத்துவ 

சுத்திக்குள் அடங்கும். 

”பாலமராடு வாலீ ர், விருத்தர,் பணிமமாழியார,் 

பல னபாகத்தவர், வியாதிப்படட்வர்க்குப் பண்ணும் 

சீலம் அது” 

என்றும், 

”நித்தத்து ஏலும் அதிகாரத்றத இயை்றி” 

என்றும் கூறுகின்ை சிவஞானசித்தியார் வரிகள் இவை்சை உணரத்்துகின்ைன. 



ைாதகசன நன்கு அறிவதை்காக சிை காைம் அவசர அணுக்கத்திை் சவத்து 

அவதானித்து வர யவண்டும். இசதயய நிரவ்ாண தீட்சைக்கு முன்னர ்ைாதகன் 

குருவிடம் இவ்வளவு காைம் வசிக்க யவண்டும் என்று விதிக்கப்பட்டது. 

ைாதகனின் அடிமனதிை் புசதந்துள்ள மசைமுகமான உளவியை் சிக்கை்களும், 

நிசைவுைா ஆசைகளும் அறியப்பட யவண்டும். இதை்காகயவ நிரவ்ாண 

தீட்சைக்குத் தயாராகும் ைாககன் தான் இரவிை் கண்ட கனவுகசளக் காசையிை் 

குருவிடம் ஒப்புவிக்க யவண்டும் என்று நிரவ்ாண தீட்ைாவிதி கூறுகின்ைது. 

இவை்றிசனயும் வநறிப்படுத்தி ஆைை்ாரியார ்அவரவருக்கு ஏை்ை வசகயிை் 

அத்துவா சுத்தி வைய்து நிரவ்ாணதீட்சை வகாடுக்க யவண்டும். உள்ளங்காலிை் 

இருந்து உைை்ந்தசை வசர உள்ளும்புைமும் நன்கு யைாதித்துை ்சுத்தி 

பண்ணுதசையய ைடஙகிை் சிசகயிலிருந்து காை்வசர வதாங்கும் நூசை பஞ்ை 

கசைகளுக்குரிய ஐந்து பகுதிகளாகப் பிரித்து ஒவ்வவாரு பகுதிசயயும் 

கத்தரித்து ஓமத்தீயிை் யபாடுவது உணரத்்துகின்ைது,ைாதகனும் தன்னிை் 

சிைவை்சைத் துைந்து மாை்ைங்கசளை ்வைய்யயவண்டும் என்பசத இறுதியிை் 

கத்தரிக்கும் நூலுடன் சிறிதளவு சிசகசயயும்கத்தரித்து ஓமத்தீயிை் யபாடுவது 

உணரத்்துகின்ைது 

இவ்வாறு ஆைை்ாரியார ்வைய்யும் அத்துவா யைாதசன, அத்துவா சுத்தி, நிரவ்ாண 

தீட்சைகளினாை் ைாதகனிடம் இசைவன் வருகின்ை பாசத சுத்தி 

வைய்யப்படுவதனாை் அவருசடய வாழ்க்சகயிை் இசையின் வருசக அவருக்கு 

இைகுவாக்கப்படுகின்ைது.இதுயவ குருவின் பணி. இந்நிசையிை் அத்துவா சுத்தி 

வபை்று நூை்கசளப் படிப்பதை்கு அதிகாரமும் வபை்ை ைாதகனுக்கு முதனூை் 

வபாருள் இனிது விளங்கும்; விளங்க இசைவன் அருளினாை் கட்டறுத்து வீடு 

வபறுவான். 

 


