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சைவம் அண்டத்ததொகுதிகசை மூன்று பகுதிகைொக விைக்குகின்றது. 

1. பிரகிருதி மாயா உலகம்:  

1. பூவுலகம் - நொம் வொழும் என்னும் பொல்வீதி அண்டத்ததொகுதி,  

2. புவர்பலாகம் - நொம் வொழும் என்னும் பொல்வீதி, 

அண்டத்ததொகுதிக்கு அடுத்துை்ை அண்டத்ததொகுதி, 

3. சுவர்பலாகம் – புவரல்லொகத்துக்கு அடுத்துை்ை 

சுவரக்்கலலொகம்,  

4. மஹர்பலாகம் – சுவரக்்கலலொகத்துக்கு அடுத்துை்ை 

அண்டத்ததொகுதி  

5. ஜனபலாகம் - பித்ருக்கை் வொழுகின்ற உலகம்; 

மஹரல்லொகத்துக்கு அடுத்து உை்ைது.  

6. தபபலாகம் – ஜனலலொகத்துக்கு அடுத்த அண்டத்ததொகுதி,  

7. ைத்திய பலாகம் - பிரம்மொ வதியும் உலகம்; தலலொகத்துக்கு 

அப்பொல் உை்ை அண்டம்; 

 

என்னும் இந்த ஏழுலகங்களும் லமலுலகங்கைொம்.  

 

• உலபகழும் பபற்ற சீர் அபிராமி  

- அபிராமி அந்தாதி, காப்புை ்பைய்யுள் 

 

1. அதலம்,  

2. விதலம்,  

3. சுதலம்,  

4. தலாதலம்,  

5. ரஸாதலம்,  

6. மஹாதலம்,  

7. பாதாளம்  

என்னும் எழுலகங்களும் ஒன்சறத ொன்று அடுத்துை்ை 

கீழுலகங்கைொம். அதல பொதொைம் என்ற லபைச்ு வழக்சக 

அவதொனித்தொல் இது புரியும்.  

 



லமலுலகங்கை் ஏழு, கீழுலகங்கை் ஏழு என தமொத்தமொக 

ஈலரழு பதினொன்கு உலகங்கை் நமது பூலலொகத்தின் அ ற் 

புவனங்கை். 

 

• பூத்தவபள! புவனம் பதினான்வகயும் பூத்த வண்ணம் 

காத்தவபள! பின் கரந்தவபள! 

- அபிராமி அந்தாதி - 13 

 

• கிண்கிணி பயாவை பதினாலு உலகமுங் பகட்டதுபவ 

- கந்தர் அலங்காரம் - 93 

 

விஷ்ணு வதியும் விஷ்ணுபலாகம் இதற்கு லமல் உை்ைது. 

நொரொ ணரின் வவகுந்தம் மற்றும் கிருஷ்ணர ்வதியும் 

பகாபலாகம் என்பன இங்கு உை்ைன. 

  

சவகுந்தத்துக்கு லமல் உை்ை உலகம் கொலருத்திரன் வதியும் 

சிவபலாகம்.  

 

இந்த உலகங்கை்  ொவும் ஆடபகசுர புவனம், கூஷ்மாண்ட 

புவனம், காலாக்னிருத்திர புவனம், பிரம்ம பலாகம், 

விஷ்ணுபலாகம், சிவபலாகம் என்னும் ஆறு 

அண்டத்ததொகுதிகளுக்குை் அடங்குவன. கூஷ்மொண்ட 

புவனத்துக்கும் கொலொக்னிருத்திர புவனத்துக்கும் இசடயில் 

28 லகொடி நரகபலாகங்கள் உை்ைன. இந்த ஆறு 

அண்டத்ததொகுதிகளும், அவற்றின் புவனங்களும், 

அவற்றிலுை்ை உலகங்களும் பிரம்மொவினொல் லநரடி ொகப் 

பசடக்கப்படுவதனொல் பிரம்மாண்டம் என்று 

அசழக்கப்படுகின்றன.  

 

இந்த ஆறு அண்டங்கை் உை்ைிட்ட 108 அண்டங்கை் 

நிவிருத்தி கவல புவனங்கள் ஆகும். இசவ ஒவ்தவொன்றும் 

ஒவ்தவொரு உருத்திரரின் ஆதிக்கத்தில் உை்ைன, இவற்றுக்கு 

அப்பொல் பிரதிட்டா கவல புவனங்கள் 56 உை்ைன. இந்த 

நிவிருத்தி கசல புவனங்கை் 108ம் பிரதிட்டொ கசல 

புவனங்கை் 56ம் லைரந்்து தமொத்தமொக 164 புவனங்கை்  ொவும் 

பிரகிருதி மொச யினொல் ஆன உலகங்கை் ஆகும். 

  

இந்த பிரகிருதி மொ ொ உலகங்கலை ஆணவம், கன்மம், 

மொச  ஆகி  மூன்று மலங்களும் உசட  உயிரக்ளுக்கு 

உலகம் ஆகும்.  இவ்வுலகங்கைில் பிரகிருதி மொச யின் 



இ ல்புகைொன இரலஜொ, தலமொ, ைத்துவ குணங்கை் என்னும் 

முக்குண லதொஷம் ைகலத்துக்கும் உண்டு. உணவு, மனிதர,் 

மிருகங்கை், தொவரங்கை், மும்மூரத்்திகை், லதவரக்ை்  ொவரும், 

 ொசவயும் பிரகிருதி மொ ொ உலகின் முக்குண 

லதொஷங்களுக்கு உட்பட்டசவல . இங்குை்ை பிரம்ம, 

விஷ்ணு, உருத்திரரக்சை குணிப் பிரம்மா, குணி விஷ்ணு, 

குணி உருத்திரன் என்று சைவம் கூறுகின்றது. இவரக்ை் 

 ொவசரயும் தைலுத்துவது இவற்றுக்கு அப்பொற்பட்ட அசுத்த 

மொ ொ உலகில் உை்ை ஸ்ரீகண்ட ருத்திரர் ஆவொர.் இவர ்

ஆணவம், கன்மம் ஆகி  இரு மலங்கை் மொத்திரம் உசட  

பிரை ொகல ஆன்மொக்கைில் உ ரந்்தவர.் இவருக்கு மொ ொ 

மலம் இல்லொததொல் அதன் இ ல்பொகி  முக்குணங்கைின் 

லதொஷங்கை் இல்லொதவர.்  

 

• புவர்பலா கத்தின் நலத்தவகய பதாவகபதிவனந் திலக்க 

மாகும் 

- கந்த புராணம் -785 

இலக்கம் - இலட்ைம். 

 

• பதாகபலாடு பைரத்ருபமிப் பதத்தின் மீதிற்  

சுவர்பலாகம் எண்பத்தஞ் சிலக்க மாங்பக 

புகபலாடு வானவரும் பிறரும் பபாற்றப் 

புரந்தரன்வீற் றிருந்தரசு புரிவன் அப்பால் 

மகபலாகம் இருபகாடி மாரக்்கண்டாதி மாமுனிவர் 

பலர்பைறிவர் மற்ற தன்பமல் 

இகபலாகம் பரவுைனபலாகம் எல்வல எண்பகாடி 

பிதிர்பதவர் இருப்பர் அங்கண். 

- கந்த புராணம் - 786 

புரந்தரன் - இந்திரன் 

 

 

• தவபலாகம் உன்னதமீ ராறு பகாடி  

ைனகர்முத லாவுவடய வனகர் பைர்வர் 

அவண்பமற் ைத் தியவுலகம் ஈபரண் பகாடி  

அயன்இன்பத் தலம்உலக மளிக்குந் தானம் 

நவவதீரும் பிரம்பதம் மூன்று பகாடி  

நாரணர் வாழ் பபருலகம் ஓர்முக் பகாடி 

சிவபலாகம் நாற்பகாடி அதற்குமீபத  

திகழண்ட பகாளவகயுங் பகாடியாபம 



- கந்த புராணம் - 787 

 

அ ன் - பிரம்மொ 

 

• இவ் வண்டத்தில் புவன நூற்பறட்டு 

இவறயருள்பைர் உருத்திரர் தம் இருக்வகயாபம 

- கந்த புராணம் -789 

 

• துன்னுறு நாபலழ் பகாடி பதாவகப்படு நிரயத்து எல்வல 

- கந்த புராணம் - 734 

நொலலழ் - இருபத்ததடட்ு; நிர ம் - நரகம். 

 

 

2. அசுத்த மாயா உலகம்: அசுத்த மொ ொ உலகில் 27 புவனங்கை் உை்ைன. 

இசவ வித்தியா கவல புவனங்கள் ஆகும். இங்லக உை்ை புவனங்கை் 

ஒன்றிலல ஸ்ரீகண்டருத்திரர் உசறகின்றொர.்  இந்த உலகங்கைிலல 

ஆணவம், கன்மம் என்னும் இரு மலங்கை் மொத்திரம் உசட  உயிரக்ை் 

வொழ்கின்றன. சைவரக்ை் தி ொனிக்கும் சிவன் ஸ்ரீகண்டருத்திரலர. 

தி ொனத்தில் அமரந்்திருக்கும் சிவ மூரத்்தமும் ஸ்ரீகண்டருத்திரலர. இவர ்

அங்குை்ை சகலொைத்தில் தமது ைக்தி ொகி  உசமயுடன் உசறகின்றொர.் 

இவலர ைனகர,் ைனந்தனர,் ைனொதனர,் ைனற்குமொரர ்ஆகி  நொன்கு 

ரிஷிகளுக்கும், நந்தி லதவருக்கும் உபலதசித்த சிவன். நமது 

புரொணங்கைில் உை்ை பரொக்கிரமங்கைின் கதொநொ கன் இவலர. 

நொ ன்மொரக்ளுக்கு அருை் தை ்த சிவன் இவலர. இவர ்எல்லொ 

உருத்திரரக்சையும் லபொல சிவ வடிவம் தபற்ற லமலொன ஆன்மொலவ. 

இவசரை ்தைலுத்துவது சுத்த மொ ொ உலகில் உை்ை அனந்பதசுவரர். 

• பபான் திகழ் ைடிலத்து அண்ணல் தன் பபயரும்,  

பபாருவிலா உருவமும், பதான்னாள் 

நன்று பபற்றுவடய உருத்திர கணத்பதார் 

- கந்த புராணம் - 1302 

3. சுத்த மாயா உலகம்: சுதத் மொ ொ உலகில் ைாந்தி கவல புவனங்கை் 

18ம், ைாந்தியதீத கவல புவனங்கை் 15ம் ஆக தமொத்தம் 33 புவனங்கை் 

உை்ைன. இது தொன் ஆணவம் என்னும் ஒரு மலம் மடட்ுலமயுை்ை 

உயிரக்ளுக்கு இருப்பிடம். இங்லக உை்ை புவனங்கைில் ஒன்றிலலதொன் 

அனந்பதசுவரர் உசறகின்றொர.் இவலர ஸ்ரீகண்டருத்திரசரை ்

தை ற்படுத்துபவர.் ஸ்ரீகண்டருத்திரரின் உபலதை குருவும் இவலர.  



இப்படி எமது புவி ைொரந்்த அண்டத்ததொகுதியில் மொத்திரம் 224 

புவனங்கள் உை்ைன. இது லபொல் ஆயிரங் லகொடிக் கணக்கில் பல 

அண்டத்ததொகுதிகை் உை்ைன என்று இன்று விஞ்ஞொனம் தைொல்வசதை ்

சைவம் அன்லற தைொல்லியுை்ைது. தபருநொத தவடிப்பொக -BIG BANG - 

தவடித்துை ்சிதறித் லதொன்றும் எண்ணற்ற இந்த அண்டத் ததொகுதிகை் 

 ொவும் விரிவசடந்து தகொண்லட இருக்கின்றன - EXPANDING UNIVERSE - 

என்று இன்சற  விஞ்ஞொனி ஸ்டீபன் பஹாக்கிங் - STEPHEN HAWKING - 

தைொன்னசத அன்லற “நூற்பறாரு பகாடியின் பமற்பட விரிந்தன” என்று 

கூறி து சைவம். 

பமரு, மஹாபமரு, வகலாைம்: ைந்திரன் பூமிச  அைை்ொகக் தகொண்டு 

சுழல்கின்றது. பூமியும் எமது சூரி  குடும்பத்தில் உை்ை ஏசன  

கிரகங்களுடன் லைரந்்து சூரி ்சனை ்சுற்றி வருகின்றது. எமது சூரி னும் 

பொல்வீதி எனும் எமது பூலலொக அண்டத்ததொகுதியில் உை்ை ஏசன  

லகொடிக்கணக்கொன சூரி  குடும்பங்களுடன் பொல்வீதியின் சம  

அைச்ைை ்சுற்றி வருகின்றது. இதற்கு எடுக்கும் கொலம் 230 மில்லி ன் 

வருடங்கை் என்று இன்சற  அண்டவி ல் விஞ்ஞொனம் கூறுகின்றது. 

இவ்வொறு பூலலொகத்தில் உை்ை ைகல புவனங்களும் சுற்றி வலம் வருகின்ற 

மத்தி  அைச்ைல  பமரு என்பர.்  இவ்வொறு எமது பொல்வீதி உை்ைிட்ட 

எண்ணிறந்த அண்டத்ததொகுதிகை்  ொவற்றுக்கும் அைை்ொக விைங்குவது 

மஹாபமரு. இது இந்த மூவுலகங்கசையும் கடந்து பரலலொகம் வசர 

வி ொபித்திருப்பது. இந்த மஹொலமருவின் உைச்ில  மஹாவகலாைம். 

இந்த மஹொசகலொைத்சதல  பரசிவன், பரொைக்தியின் இருப்பொகை ்

சைவம் கூறுகின்றது. இலத லபொல லவறு சில சகலொைங்களும் உை்ைன.  

 

ஜம்பூத்துவீபம் என்று தைொல்லப்படுகின்ற பொரதத்தின் உத்தர(வட) 

திசையிலல இம மசலை ்ைொரலில் (இன்சற  தீதபத்- சீனொ) ஒரு 

சகலொைமும், ஆன்ம தத்துவ உலகங்கைொகி  இந்தப் பிரகிருதி மொ ொ 

உலகங்களுக்கு லமலல அசுத்தமொ ொ உலகில் அரொக தத்துவ புவங்கைில் 

ஒன்றில் ஸ்ரீகண்ட ருத்திரர் எழுந்தருைியிருக்கும் ஓர ்சகலொைமும், 

சுத்தமொ  உலகில் மொலகசுர தத்துவ புவனங்கை் ஒன்றில் மபகஸ்வரர் 

எழுந்தருைியிருக்கும் ஓர ்சகலொைமும், ைொதொக்கி  தத்துவ புவனங்கை் 

ஒன்றில் ைதாசிவப் பபருமான் எழுந்தருைியிருக்கும் ஓர ்சகலொைமும், 

நொத, பிந்து தத்துவங்கைில்  ஆதி ைக்தி எனும் உசம ம்சம ொலரொடு 

ஆதிசிவன் எனும் அபர சிவன் எழுந்தருைியிருக்கும் ஓர ்சகலொைமுமொக 

பஞ்ை சகலொைங்கை் உை்ைதொக காளகத்திப் புராணம் கூறுகின்றது.    



 

பரபலாகம்: இந்த மூவுலகங்கசையும் நீக்கமற எங்கும் நிசறந்து 

வி ொபித்து நிற்கும் இசற ொனது இவற்சறயும் கடந்த அப்பொலொன 

இருப்சபை ்சிறப்பொக உசட து. இந்த உலகத்சதல  பரபலாகம் அல்லது 

பரபவளி என்பர.் இசதல  கிலரக்க, லத்தீன் தமொழி வழி ொக 

ஆங்கிலத்தில் PARADISE (பரவடஸ்/ பரதீசு)  என்று கூறுவர.் இந்த 

இசறல  பரசிவன் என்றும், பரப்பிரம்மம் என்றும், பரமொத்மொ என்றும், 

பரஞ்லைொதி என்றும், பரமொனந்தம் என்றும் என்றும் கூறுவர.் இந்த 

இசறச ல  லத்தீன் தமொழி வழி ொக ஆங்கிலத்தில் OMNISCIENT 

(ஒம்னிபைன்ட் – ைர்வஞ்ஞர் - எல்லாம் அறிபவர்) என்றும், OMNIPRESENT 

(ஒம்னிபிபரபைன்ட் - ைர்வவியாபகர் -எங்கும் உள்ளவர்)என்றும், 

OMNIPOTENT (ஒம்னிபபாபடன்ட் - ைர்வ வல்லவம உள்ளவர்- எல்லாம் 

வல்லவர்) என்றும் வழங்குவர.் இசவ  ொவும் ஓம் - OM - என்று 

ததொடங்குவசத அவதொனித்தீரக்ைொ? ஓம் என்னும் பிரணவ வடிவில் 

விைங்கும் இசறல  இது.  


