
அ�ைவத மகர�த� எ�ற இ�பாட�ெதா���, 14 பாட�கைள� ெகா�ட�.
ஒ�ெவா� பாட�ைத� ப�றிய வ��வான வ�ள�க� கீேழ ெகா��க�ப���ள�.

பாட� 1: ���ைர
● ஶா��ர� கிர�ததி� ல�ண�
● ப�ரகரண� கிர�த�தி� ல�ண�
● ஶா��ர� ��� ��� சாதன�க�
● அ�ைவத மகர�த� மனன ஸாதன�ைத எ��தா�கிற�
● � ல�மிதரகவ� அவ�கைள�ப�றிய �றி��
● பா�ய�தி� �ல�அ�ைவத மகர�த�தி�அவசிய�

பாட� 2:ம�களாசரண� (ெச��� 1)
● அ�ைவத மகர�த� – ெபய� வ�ள�க�
● ம�களாசரண� ம��� அவ�றி� வைகக�
● �� த� ��பயா� ேமாஹ�ைத வ�றைவ�கிறா�
● த�ை� ம��� அவ�றி� வைகக�
● ேமாஹ� எ�பைத� கடலாக உ�வக�ப��தியத�கான ���
காரண�க�

● பகவா� � கி��ணேர எ� ��, அவேர எ� �வ�ப�
● ெச��ள�� அ�ப�த ச��டய�ைத� ���� கா��கிறா�.

பாட� 3:ஆ�மாவ�� ல�ண� ஸ�சிதான�த� (ெச��� 2)
● ஸ�–சி�–ஆன�த�தி� இல�கண�
● அஹ� எ�பத� ெபா��
● ஆ�மா எ�ெபா��� இ��கிற�
● ஆ�மா எ�ெபா��� ப�ரகாசி�கிற�
● ஆ�மா ஸுக �வ�ப�

○ வ���� ெவ��� இர��� ஆ�மா ஸுக �வ�ப� எ�பைத�
கா��கிற�.

○ பரம��தி ஆ�மாவ�ட� ம��ேம உ�ள�.
● நிகமன� – ஆ�மா ஸ�சிதான�த �ர�ம�
● ஆ�மா ஸ�சிதான�த� எ�ப� அ�மான வா�கிய�தா� நி�பண�

பாட� 4:ஆ�மா ஸ�வ�ஞனாக�� ஸ�வ காரணமாக�� உ�ள�
(ெச��� 3)

● ஆ�மாவாகிய நா� எ�வா�ஸ�வ�ஞ� ஸ�வகாரணமாக இ��க
����?

● �வ�ன ஜக�தி� அைன�ைத�� அறிகிேற�. அ�வாேற ஜா�ர�தி�
அைன�ைத�� அறிவதா�, என��� ெத�யாதவ�ைற��
ெத�யவ��ைல எ�� அறிவதா�, நா� ஸ�வ�ஞ�.

● மி�யா ஜக�தி�� உபாதான ம��� நிமி�த காரணமாக இ��பதா�,
ஆ�மாவாகிய நா� ஸ�வகாரண�.

● க�த�வ ப�தன� ேபா� ஜக� மி�ைய.
● ��� அவ�ைதக�� மி�ைய.

பாட� 5:ஆ�மா��� அழிவ��ைல (ெச���க� 4–5)
● ��� வைகயான நாஶ�தி� வ�ள�க�



● �ர�யப��ஞா
○ உதாரண��ட� �ர�யப��ஞாவ�� வ�ள�க�

● நி�பண�: �ர�யப��ஞா இ��பதனா� ஆ�மா��� �வத நாஶ�
கிைடயா�

● �ர�யப��ைஞய�னா� ஆ�மா நி�ய� எ�ப� ெதள�வாகிற�.
● ேஹ� ஸ�ேயாக நாஶ�

○ அவயவ� இ�லாததா� ஆ�மா��� ேஹ� ஸ�ேயாக நாஶ�
கிைடயா�

○ ஆ�மாவாகிய என�� அ�ஶ� இ��தா� எ�ன நிக��
● ஆ�ரய நாஶ�

○ ஆ�ரய நாஶ�தா� ஆ�மா��� நாஶ� கிைடயா�
● நாஶ� இ�லாத ஆ�மா��� இற�� எ�ற ேதா�ற� வ�வத�கான
காரண�

● சமான ஸ�ைத ம��� வ�ஷம ஸ�ைத
● வ�ஷம ஸ�ைதய�� இ���� ஆ�மா��� அழி� கிைடயா�

பாட� 6: ஆ�மா ஸ�வக�, அ�வய� (ெச��� 6)
● ஆ�மா �வ�ரகாஶ�
● ஜக�ைத ப�ரகாசி�பதனா� ஆ�மா வ�யாபக�, எனேவ ஆ�மா ஸ�வக�
● ஜக� இ��பதா� (ேதா��வதா�), ஆ�மா எ�வா� அ�வயமா��?
● சி�தி���, ஜட�தி��� ஏ�பட���ய ச�ப�த� யா�?
● ஸ�ப�த�

○ ��� வைகயான ஸ�ப�த�க�
○ ஸ�ேயாக ஸ�ப�த�
○ ஸமவாய ஸ�ப�த�
○ அ�யாஸ ஸ�ப�த�

● ஜக� மி�யா, அ�ய�த�
● ஆ�மா அ�வய�

பாட� 7: ஆ�மா நி�ய��த� – 1 (ெச���க� 8–10)
● ஆ�மாவ��� கா�ய-கரண ஸ�காத� இ�ைல
● ��திகைள� பய�ப��தி ேதேஹ�தி�ய�க� அனா�மா எ��
நி�ப��க�ப�கிற�

● அஹ�கார� ஆ�மா அ�ல
○ ஆ�மா அஹ�கார� இ�ைல எ�பத�கான காரண�

● ஆ�மாவாகிய நா� ஸா�ி, ஸ�வா�வ�த, ம��� �ேரயா�
● ஒ�ெபா��� ஆ�மாவாகிய நா� அஹ�கார� இ�ைல
● ஆ�மாவ���� அஹ�கார�தி��� உ�ள ேபத� ம��� ஸ�ப�த�
● ஸ�ஸார� யா���?
● ஆ�மாவாகிய என�� ஸ�ஸார� கிைடயா�

பாட� 8: ஆ�மா நி�ய��த� – 2 (ெச���க� 11–12)
● ��� அவ�ைதக� ஆ�மாவ��கா அ�ல� அஹ�கார�தி�கா?
● ��காத ஒ���� ��க� கிைடயா�
● அஹ�கார� தா� ஜா�ரதாதி அவ�ைதகைள அ�பவ��கிற�
● ஜா�ரதாதி அவ��ைதக� அஹ�கார�தி�� உ�யன
● ஆ�மாவ��ைடய ஒள��வ�� ப�ணாம� இ�ைல



பாட� 9: ஆ�மா நி�வ�கார� (ெச���க� 13–15)
● வ��வ��� ஏ�ப�� வ�கார�க� ஆ�மா��� இ�ைல
● பாவ வ�கார�
● வ�கார�கைள அறி�� ஆ�மா, நி�வ�கார�
● ஆ�மா��� வ�கார� இ��தா� ம�றவ�றி� வ�கார�கைள அறிய
��யா�

● யா� ஒ�வரா�� த��ைடய ப�ற�ைப�� இற�ைப�� அறிய ��யா�
● மனன� ெச��� �ைற

பாட� 10: ஆ�மாைவ அ�ஞான� மைற�கா� (ெச���க� 16–17)
● ஆ�மா அ�ஞான�ைத�� �ரகாஶி�கிற�
● அ�ஞான� ஆ�மாவ�� மா�ற� ஏ�ப��தா�
● வ�சாரேம அ�ஞான�ைத ந����
● �வ�ரகாஶமான ஆ�மா அ�ஞான�ைத ந��கா�; வ�சாரேம
அ�ஞான�ைத ந����

பாட� 11: அ�ஞான�தி� வ�ைளவா� ேதா��� வ��ரம�க� (ெச���க�
18–19)

● அ�ஞான� தா� மஹாநி�ைர
● த��க �வ�ன�தி� �வ�க� ேமா�� �தலிய வ��ரம�க�
ேதா��கி�றன

● ஜட� ேசதன� இர��ேம வ��ரம�க�

பாட� 12: ஸா�ியாகிய ஆ�மா �ர�ம�, நி�மல� (ெச���க� 20–21)
● ஸா�ியாகிய நா� �ர�ம�
● ஆ�மா ஸா�ியாக இ��தா�, �ர�மமாகா� எ�ற ச�ேதக�ைத
நிவ��தி ெச�த�

● ஸா�ி எ�ப� பாரமா��திக� கிைடயா�
● ஸா�ி எ�ப� �யாவஹா�க�, அக�ட ைசத�ய� எ�ப�
பாரமா�திக�

● வ��ரம�கள�னா� ஆ�மா��� மா�ற� கிைடயா�

பாட� 13:ஆ�மாவ��ைடய �வ�ப� ஸ�சிதான�த�(ெச���க� 22–25)
● ஸ� ஆ�மாவ��ைடய �ணம��.
● ஸ� ஆ�மாவ��ைடய ஜாதிய��.
● சி� ஆ�மாவ��ைடய �ணம��.
● ஆ�மா �க �வ�ப�
● வ�ஷய�கள�� ஸஹஜமான �க� இ�ைல
● வ�ஷய� �க� த�வதி�ைல எ�பத�கான காரண�
● ஆ�மா ஏகரஸ�

பாட� 14: மஹாவா�கிய வ�சார� ம��� பல� (ெச���க� 26–28)
● மஹாவா�கிய� ஆ�மா �ர�ம� எ�பைத� �க��கிற�
● ஜ�வ �ர�ம ஐ�கிய�
● ��கிய ���தி, ல�ணா ���தி
● ஆ�மா ஏகரஸ�



● பல� – ஜ�வ� ��தி, வ�ேதஹ ��தி
● ேமா�� எ�ப� �வத சி�த�
● தாமைர ேபா�ற ெச���கள�� உ�ள அ�ைவத மகர�த� எ�ற ேதைன�
ப�க��


