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கடவுளும் உயிரும் 

• கடவுபால் 

ஆன்ாக்களுக்கு னு, 

க, புண, பதாகம் 

அபிக்கப்தடுகிநது. 

• உனகக னு, க, புண, 

பதாகம் எண ான்கு 

ககப்தட ிபக்குது - 

கைதல் 

• னு - 84 னட்ைம் 

பதத்ிற்கும் 

ககாடுக்கப்தடும் உடம்புகள். 

• கம் - 36 த்துங்ககப 

ககாண்ட ணம் என்னும் 

அகக்கருிகபாகவும், 

புநக்கருிகபாக 60 

த்துங்ககபமம் 

ககாண்டது. 

• உடம்புக்கு ஆாாக 

உள்ப ினம் - புணம் 

• பதாகம் - உிர்கள், ஐந்து 

இந்ிரிங்கள் மூனம் தக 

ிரும்பும் இன்தாகும். 

• அசுத்ம் என்ந த்ின் 

இரு தநககள் - ஜீாத்ா 

ற்றும் தாத்ா – 

முண்டக உதித். 

• ‘பகன ைகன சுத்கன்று 

மூன்நத்க ஆன்ா” --- 

ைிஞாணைித்ிார். 

• உிரின் மூன்று அடிப்தகட 

உர்வு ிகனகள் - 

1)பகனம் 2)ைகனம் 3)சுத்ம் 

• பகனம்(இவு) - 

அநிாகில் அழுந்தும் 

ிகன 

• ைகனம் (தகல்) - 

உனகப்கதாருட்கபின் 

ன்கில் அழுந்தும் 

ிகன. 

• சுத்ம்(இவு தகனற்ந 

இடம்) - முல்ணின் 

ிருருபில் அழுந்தும் 

ிகன. 

• பகனாத்க : இகநன் 

உனககப் தகடக்கும் முன் 

எவ்ி உடம்பும் 

இல்னால் ஆன்ா 

அஞ்ஞாணத்ில் சூப்தட்டு 

கிடக்கும். 

• ைகனாத்க : னு, க, 

பதாகத்ில் ிகபக்கும் 

ஆன்ா. 
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• சுத்ாத்க : ஆன்ா 

ிருப்பு, கறுப்தற்ந 

ிகனினிருக்கும். கன்ம், 

ாக, அகன்று ஞாணம் 

அருளும். 

• ைித்ிாரின் கூற்றுப்தடி, 

ஆன்ாிற்கு பகநாரு 

ககில் 5 அத்க 

உண்டு. 

 

 உிாணது 

அன்ணபகாைத்கப் தற்நி 
காில்தட்டு ிகணப்தகண 

தகரும் ிகன - ணவு(ஜாக்ம்) 

 உிாணது 

திாபகாைத்கப் தற்நி 
ிகணவு உர்வுகபபாடு கூடி 

ிகணப்தன்ககப தகரும் 

ிகன - கணவு (கைாப்தணம்) 

 உிாணது 

பணாபகாைத்க தற்நி 
ின்று ஒடுக்கமுறும் ிகன - 

உநக்கம் (சுழுத்ி (அ) சுுப்ி) 
 உிாணது 

ிஞ்ஞாணபகாைத்கப் 

தற்நி ிற்கும் ிகன - 

பதருநக்கம் (துரிம்) 

 உிாணது 

ஆணந்பகாைத்கப் தற்நி 
ிற்கும் ிகன - 

உிர்ப்தடக்கம்(துரிாீம்) 

 சுுப்ிில் -- திாாம, 

ைித்ம், புருடத்தும் 

ஆகிக காப்தடுகிநது. 

 துரித்ில் -- திாாம, 

புருடத்தும் ஆகிக 

காப்தடுகிநது. 

 துரிாீத்ில் -- புருடத்தும் 

ட்டும் காப்தடுகிநது. 

 ம் உடனினுள் உள்ப 

தண்ணுடல் சூக்கு ைரீம் (அ) 

ாணா ைரீம் (அ) ஆி (அ) 

உள்ளுடம்பு எண 

அகக்கப்தடுகிநது. 

 ஸ்தூனத்ினிருந்து சூக்கும் 

திரிந்து கைல்க 

தடம்திடித்ர் - தாடக் 

ஐந்து 

அஸ்ககள் 

இடம் கருி 
 

ஜாக்ம் புருடு 35 
 

கைாப்தணம் கழுத்து 25 
 

சுுப்ி இம் 3 
 

துரிம் ாதி 2 
 

துரிாீம் மூனாாம் 1 
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 ஸ்தூனைரீத்ினுள் 

சூக்குைரீமும், 

சூக்குைரீத்ினுள் 

குைரீமும், 

குைரீத்ினுள் கஞ்சுக 

ைரீமும், கஞ்சுகைரீத்ினுள் 

கா ைரீமும் உள்பண. 

 கணவு காணும் ைரீம் -- சூக்கு 

ைரீம் 

 ஸ்தூன உடகனிட்டு உிர் 

திரிமம் ிகன - ம் 
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