வ�ளலா� அ�ளிய மகாம�திர�
இ�வைர உலகி� ேதா�றிய எ�த சி�த�� �றாத ஓ� அ��த ம�திர�ைத வ�ளலா� அவ�க� நம��
அ�ளி��ளா�. இ�த மகாம�திர�ைத� ப�றி வ�ளலா� �றி�பி���ள க���களாவன: அ��ெப��ேசாதி அ��ெப��ேசாதி
தனி�ெப��க�ைண அ��ெப��ேசாதி
1. இ�, சிவெப�மாேன தம�� அ�ளி� ெச�த மகாம�திர�.
2. இ�, இைறவனி� உ�ைமைய ெவளி�பட� கா��� மகாம�திர�.
3. இ�, உலேகா� அைனவ�� ேமலான இ�ப�ைத அைட�� ெபா��� , இ�ப
அ�பவ�தி��� சாதக சகாயமான�.
இ�த ச�த��ப�தி�, வ�ளலா� அவ�க� 18-4-1872� அ�ளிய அ��ெப� �ேசாதி அகவ� ந� க���
ேதா��கி�ற�. 1596 அ�க� ெகா�ட அ�த ெந�ய அகவ�� , �த� இர�� அ�களி�� கைடசியாக
உ�ள , 1595, 1596 ஆகிய இ� அ�களி�� கீ��க�ட ெசா�க� அைம�தி��க� கா�கிேறா�:அ��ெப��ேசாதி அ��ெப��ேசாதி
அ��ெப��ேசாதி அ��ெப��ேசாதி
வ�ளலா� உ�வா�கிய இ�த வாிகளி� , அ��ெப��ேசாதி ஆ�டவ� ஒ� தி��த� ெச��
மகாம�திரமாக மா�றி தம�� அறிவி�ததாக 22-10-1973 இ� அ�ளிய ேப�பேதச�தி�
�றி�பி���ளா�க�. அ�த� தி��த� எ�னெவ�றா� இர�டாவ� வாியி� ெதாட�க�தி��ள
“அ��ெப��ேசாதி” எ�ற ெசா�க���� பதி� “தனி�ெப��க�ைண” எ�� மா�றியதா��. இ�வா�
தி��த�ப�� மகாம�திரமாக இைறவனா� அறிவி�க�ெப�ற ெசா�ெறாட� , தி�வ��பாவி� எ�த�
பாட��� இட�ெபறவி�ைல. இத��� காரண� எ�னெவனி� , 22-10-1973 �த� 29-1-1874 வைர
வ�ளலா� பாட� ஏ�� இய�றவி�ைல எ�பேதயா�.
இைறவ� அ�ளிய இ�த மகாம�திர�தி� இரகசியமான உ�ெபா�ைள , ஞானாசிாிய� பா.
கமல�க�ண� அவ�க� எ�திய அ��ெப��ேசாதி ஞான� சி�த� எ��� ������ ெதா��� கீேழ
ெகா��க�ப���ள�.
�த�வாியி� �த���ள அ��ெப��ேசாதி
அ��ெப��ேசாதி:
இைறவ� ஒ�வ�, ேசாதி வ�வின�, பர�பிர�ம� எ�� அைழ�க�ப�வ�� இ�ேவ. எ��� நீ�கமற
நிைற�தி���� இைறவைன அைடவேத உயி�களி� பிறவி�கட�. உலகி� சமரச ��த சா�மா��க
ச�தியெநறிைய� பர��வத�காக அம�லகி���� வ���ற இராம��க� ெப�மானா� அவ�க� ,

“அ��ெப��ேசாதி” எ�ற ெபா�வான ெபயரா� அ�பமான இைறவைன� �றி�பி�டா�க�. ேம��
சிவெப�மா�ைடய அ�ைய�� ��ைய�� கா�பத�காக பிரம� ஆகாய�ைத ேநா�கி�� தி�மா�
பாதாள�ைத ேநா�கி�� ெச�� காணா� தி��பின� எ�� �ராண�க� ��வ�� இ�த
அ��ெப��ேசாதிேய ஆ��. இதைன ஆதாி�� தி��ல� இ�வா� விள��கிறா�:��ைன ஒ�பா��ள �வ��� ��தவ�
த�ைன ஒ�பா� ஒ��மி�லா� தைலமக� – தி�ம�திர� 7
ெபா��:
ெபா��
பிரம�, தி�மா�, ��திர� ஆகிய �வ���� ��தவ� பர�பிர�ம�. தன�� ஒ�பா� எவ�மி�லா�
தைலமக� அவ�.
தி��லேரா� மாணி�கவாசகாி� ���� ெபா���வைத அ��� கா�ேபா�:��திய �த� ந� இ�தி�மானா�
�வ�� அறிகில�; யாவ� ம�றறிவா� – 375 தி��ப�ளிெய��சி
ெபா��:
ெபா��
ஆதி�� அவேன; அ�த�� அவேன; ந��� அவேன. ��திர�, தி�மா�, பிரம� ஆகிய �����திக��
அவைன� க�டதி�ைல.
�த�வாியி� இர�டாவதாக உ�ள அ��ெப��ேசாதி
அ��ெப��ேசாதி:
ஆ�மா, ஜீவ�, கட�� என�ப�வ�. கட� + உ� = கட�� ; கட� = உட�; உ�ேள = உட�� உ�ேள
உைற�தி��ப�. உட�� உ� உைற�தி���� ஜீவ ேஜாதி. இ� ந� அ�ணா�கி� ேமேல உ�சி���
கீேழ, பிர�மர�திர�தி� உ�ள�/ ஒளி�கிற�. இ�த அ��த� ெபா�ைளேய சி�த�க� க���
சிவ��கமாக வ���� கா��ன�. �ழ�ைதயி� சிரசி����ற� ைகைவ��� பா��தா� ெதாி��
ப�ள�தி�� ‘உ�சி��ழி’ எ��ெபய�. அ�த உ�சி� �ழி��� கீேழ உ�ணா���� ேமேல பிரமர�திர�
எ�ற ��ணிய �வார� உ�ள�. அ�த �வார�தி�� ெந�றி ந�நிைலயி� ஜீவனாக இைறவ�
அம����ளா� எ�� ேவத� ��கி�ற�. இதைனேய வ�ளலா� பல பாட�களி� ‘தி��சி�ற�பல�’
எ�� ��கி�றா�. இத�� ஆதாரமாக தி��ல� ��வைத� கா�ேபா�:ெந�றி�� ேநேர ��வ�திைட ெவளி
உ�ற��� பா��க ஒளிவி�� ம�திர�
ப����� ப�றா�� பரம� இ��திட�
சி�ற�பல� எ�� ெதாி�� ெகா�ேடேன – தி�ம�திர� 2770
இர�டாவ� வாியி��ள தனி�ெப��க�ைண
தனி�ெப��க�ைண:

��வ�ளா� தியான� ெச�திட இைறவனி� தனி�ெப�� க�ைண கி���. தய� , க�ைண, அ��
எ�பைவ ஒ� ெபா�ைளேய �றி��� ெசா�களா�� , ஆதலா� ெபாிய தய�ைடய அறிேவ �ரணமான
இ�பமா��.
இர�டாவ� வாியி��ள அ��ெப��ேசாதி
அ��ெப��ேசாதி:
அ����� அ�வான உயிாி� ெசா�ப�. இைறவ�ைடய தனி�ப��க�ைணயா� , பல ேகா�
மட�� ெபாிதா�க�ப�� அ��ெப��ேசாதியா� கா�சி த�� எ�பைத� �றி���.
இ�த மகாம�திர�, இைறவனி� உ�ைமைய ெவளி�பட�கா��வ� எ�� ெப�மானா� அவ�க�
�றியத� விள�கமாவ�:உல��ெக�லா� ஒ�வேனயாகிய இைறவ�

, அ�பமாக, ேஜாதி ெசா�பமாக இ��கி�றா�.

அவேன மனித உட�� உயிராக �ய�ேசாதி ெசா�பனாக ��றி��கி�றா� , ��வி� அ�ேளா� தவ�
ெச�ேவா��� இைறவனி� தனி�ெப��க�ைண கி���. அ�த க�ைணயினா� அ�����
அ�வான ஜீவனி� ெசா�ப� அ��ெப��ேசாதியாக� கா�சி த��. இைதேய சிவெப�மா�
அ��ெப��ேசாதி ஞானசி�தராகிய அ�யா அவ�க��� மகாம�திரமாக உபேதசி���ளா�.
[ெதா���: டா�ட�. ஆ��க� ராம�, வட மேலசிய ப�கைல� கழக�]

