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                 அணிந்துரை 

மனிதப் பிறவி மகத்தானது. அவனது பயணம் அறிரவ அறிதலில் 
மட்டுமம முழுரமப் பபறும். 

அதற்குத் தான் ஐந்தறிவிலிருந்து உயர்ந்து “ஆறாம் அறிவு” 

(consciousness)  என்ற உயர் அறிமவாடு வந்தான் மனிதன்.  “ஆறாம் 
அறிவின் சிறப்மப மனிதன்” என்பார் அருட்தந்ரத. 

“அறிமவ பதய்வம்” என்றார் தாயுமானவர்.  ஆனால் அந்த “ஆறாம் 
அறிரவ மதறா அறிவாய் - அவமன பவளியில் விட்டான்” என்று 
காலத்தால் அழியா கவிஞர் கண்ணதாசன் கூற்று இன்று 
நிஜமாகிவிட்டது. 

கடவுளுக்கு இைண்டு பபயர்கள் இருக்கலாம்.  கடவுள் இருவர் இலர். 
“ஒருவர்” “ஒன்று” தான் அன்மறா!   

சமயங்களும் மதங்களும் மனிதரன பதய்வமாக உயர்த்த வந்தரவ.  
பதய்வத்ரத மனிதனாக்கி விட்ட நிரல இன்று! 

காலத்தில் மசாலம்தான்  இரவயாவும். 

இதனின்று பபருங்கருரணயுடன் மனிதகுலத்ரத மீட்டு- உண்ரம- 
“இரற” இரறரமரய பமய்ப்பித்த அருட்சுடர்தான்- இந்த 
நூற்றாண்டு கண்ட மகான் மவதாதத்திரி மகரிசி” ஆவார். 

அவர் வழியில் நின்று நிரலத்து அருள் திரு அருள்நிதி எழுத்தாளர் 
பானுகுமார் ஐயா அவர்கள் “அதுவானால் அதுமவ பசால்லும்” என்ற 
தாயுமானவரின் “ஆகாைபுவனத்தின் (22,23) இைண்டு பாடல்களின் 
பதினாறு வரிகளின் சாைத்ரத ஆழ்ந்து ஆய்ந்து குருபிைானின் 
இரறத் தத்துவத்மதாடு ஒப்பிட்டு உணர்ந்து உணர்த்திருப்பது 
அருரம. 
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மவதத்தின் ஆப்த வாக்கியங்கள்- உபநிடதத்தின் ஆறு அளரவகள் 
“இரற”யின் தன்ரமரய விளக்கியிருந்தாலும் பாமைர்களும் எளிதில் 
அறியும் வண்ணம் பதாகுத்துள்ளார் பானுகுமார் ஐயா. 

அது -  இரறநிரல.. 

(நம்முள் மனிதனின்”கருரமயம்” கர்ம விரனயாலும் களங்கங்கள்  
திரையாலும் மூடப்பட்டது.) 

அதுவானால் – கருரமயத் தூய்ரமப் பபற்று அந்த இரறமய,  
அதுமவ நான் என்று உணை. . .  

அதுமவ இரறமய பசால்லும். 

எப்படி?  ஆைாய்ச்சியில் தவம் தற்மசாதரனயில். 

என அந்த “ஆதியான இரறமய மனிதனாகப் பரிணமித்துள்ளது என்ற 
“நான் யார்” தத்துவத்ரத இந்த பசாற்மறாடர் மூலம் நிருபித்துள்ளார் 
ஆசிரியர். 

“வற்றாயிருப்பு மபைாற்றல்” என்ற இரறயுணர் கவி சிறந்த மகார்ப்பு. 

பாமைரும் அறியும் வரகயில் மிளிர்கிறது ஆசிரியரின் புத்தகம்.  

மபைறிவு - சிற்றறிவு விளக்கம் ஆசிரியரின்  அறிவாட்சித் தைத்திற்கு 
ஓர் எடுத்துக்காட்டு. 

காண்பவன் – காணப்படுபவன் – காட்சி தத்ரூப விளக்கம். 

“மனம் என்னும் மாபபரும் பபாக்கிஷம்” . இயக்கம் - நுண்ணிய 
இயக்கங்கள் விளக்கம் துல்லியம். 

“காந்த ஆற்றல் உட்பபாருள் கருரமய உட்பபாருள்”  

என்ற குருவின் வரிகள் இரறத்தன்ரம “மனித கருரமய 
கருவூலம்” என்று நிரூபித்துள்ளார் ஆசிரியர். 

எண்ணத்தின் வலிரம- மனத்தின் சக்திரயக் பகாண்டு உன்னதமான 
தியானப் பயிற்சிகள் மமன்ரமரய நிரறமபற்றுத் தவமான 
“துரியாதித” தவத்தின் மகத்துவம்,  தவம் பசய்யும்  முரற,  
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அளப்பரிய பயன்கள்,  கருரமயத் தூய்ரமக்குள் ஓர் ஊற்று ஒர் 
ரவைக்கல்” என்றால் மிரகயாகாது. 

பாத்திைங்கரள அடிக்கடி விளக்கினால் தான் பவண்ரமயுறும்.  
மனிதன் உள்ளம் தூய்ரமயுற இத்தரகய ஞானநூல்கள் “ தான் 
இன்ரறய மதரவ. 

அது ஐயா பானுகுமார் அருளிய “அதுவானல் அதுமவ பசால்லும்” 

புத்தகம்.   படித்து பயனுறுமவாம். 

 

 வாழ்க ரவயகம் வாழ்க வளமுடன். 

 

 

நன்றியுடன், 

பேராசிரியர் எஸ். தனலெட்சுமி, M.Sc. 

ஸ்ரக மபைாசிரியர், பசன்ரன 
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அதுவானால் அது ஆவர், அதுமவ பசால்லும். 

அருள்நிதி மன்னார்குடி பானுகுமார் 

நீண்ட நாள் எனது ஆைாய்ச்சியினால் கண்ட உண்ரமகள் எனது ஒரு  நூலில் 

பவளியாகி இருக்கின்றன. இரறநிரலமயாடு அகத்தவத்தின்மபாதும், ஆழ்ந்த 

ஆைாய்ச்சியின் மபாதும் இைண்டறக் கலந்து நிற்கும் நிரலயில் எழுந்த 

உள்ளுணர்வுக் காட்சிகரள எனது நூலில் யான் 

பவளிப்படுத்தியிருக்கிமறன்.”அதுவானால் அதுமவ பசால்லும்” என்று நமது 

முன்மனார்கள் ஒரு கருத்ரத எழுதியிருக்கிறார்கள்.  

                – மவதாத்திரி மகரிசி. 

அருட்தந்ரத பசால்லிய “அதுவானால் அதுமவ பசால்லும்” என்பது 
பற்றி இப்மபாது சிந்திப்மபாம். 

1. அதுவானால் அதுமவ பசால்லும்” என்று பசால்லியவர் யார்? 

2. அதுவானால் அதுமவ பசால்லும்” என்று ஏன் பசான்னார். 

3. அது” என்றால் எது?” 

4. “எது” என்றால் எது? (இரறநிரலயின் இயல்பு என்ன?) 

5. நிரனப்மப நடப்பு! 

6. வாழ்வின் மநாக்கம் என்ன? 

7. அதுவாவதற்கு என்ன பசய்ய மவண்டும்? 

8. அதுவாவதற்கு இைண்டு வழிகள் என்ன? 

9. அதுவாக மாறுவதற்கு மவதாத்திரிய பயிற்சிகள் எப்படி 
பசால்லப்பட்டிருக்கிறது. 

10. நாம் இரறநிரலயாக மாறினால் நமக்கு என்ன பயன்? 

இந்த தரலப்புகளில் நாம்  சிந்திப்மபாம்.  வாருங்கள் உள்மள…. 

1. அதுவானால் அதுமவ பசால்லும்” என்று பசால்லியவர் 
யார்? 



6 
 

“அதுவானால் அது ஆவர் அதுமவ பசால்லும்” என்று பசால்லியவர் 
தாயுமானவர்.   

தாயுமானவர் 1452 பாடல்கரளப் பாடியுள்ளார்.  இரவ 56 
தரலப்புகளாக பகுக்கப்பட்டுள்ளன. 

 “ஆகாைபுவனம்”என்ற தரலப்பில், 10 பாடல்கரள 80 வரிகளில் 

பாடியுள்ளார் தாயுமானவர்.  

இப்பகுதியில் பாடல் 22 மற்றும் 23 ஆகிய இைண்டு பாடல்களில் 
அதுவானால் அது ஆவர், அதுமவ பசால்லும்”  என்று பதிவு 
பசய்துள்ளார். 

 

மற்பறாரு பாடலில், 
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2. அதுவானால் அதுமவ பசால்லும்” என்று ஏன் 
தாயுமானவர்  பசான்னார். 

 

அதுவானால் அது ஆவர், அதுமவ பசால்லும்.” என்று தாயுமானவர் ஏன் 
பசான்னார்? 

“நாம் இரறநிரலரய உணர்ந்து இரறயுணர்வு பபற மவண்டும் 
என்பதற்காக தாயுமானவர் பசான்னார்.  என்ன பசான்னார்? 

தானான தன்ரம தவிை- இரறநிரலயில் மவறு எதுவும் தரல 

தூக்குவது இல்ரல.  

அவ்வாறு தரல தூக்கினாலும், பநருப்பில்பட்ட கற்பூைம் மபால- 

காணாமல் மபாகுமம அன்றி, காணப்படும் பபாருள் தனிமய இருக்காது. 

காண்பானும் காட்சியும் காணப்படு பபாருளும் (திரிபுடி) அற்ற நிரலயில் 

நிற்கும்மபாது, அதன் பபருரமரய யாைால் விவரித்துப் மபச முடியும்? 

தான் (உயிர்) அது (இரற) ஆகின்ற மபாது, அதுமவ அதன் பபருரமரய 

உணர்த்தி நிற்கும் என்கிறார். 
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அது என்று கூறும்மபாது, எது என ஒரு சந்மதகம் மதான்றும். ஆரகயால், 

அது எனச் பசால்வரதயும் முழுரமயாக நீக்கிவிட்டு, மதன் குடித்த 

வண்டு மபால- சனகன் முதலிய மன்னர்களும்,  சுகர் முதலிய 

முனிவர்களும்- திருவடி ஞானத்தில் திரளத்தனர் என்பது அறிந்து, 

இந்நிரலயில் நில் எனவும் ஆட்பகாண்டு அருள்பசய்யும் பதி எனவும், 

என்ரன ஆட்பகாண்டு முரறரமக்கு ஏற்ப, மவறுபாடற்ற நிட்ரடயில் 

நின்று, மமலான மபரின்ப நிரலரயக் கண்டு பகாள் எனவும், 

அருள்பசய்வாயாக! 

இது நிகழாது உறங்கவும் மாட்மடன். மவறு பசயல் எதுவும் பசய்யவும 

மாட்மடன்”…என்கிறார் தாயுமானவர்.  

3. அது” என்றால் எது?” 

அது என்றால் எது?  நல்ல மகள்வி.  ஆடா, மாடா, குதிரையா, 
குைங்கா அல்லது மனிதனா? 

சிந்திக்கச் பதரிந்த ஆறறிவு உள்ள மனிதமன “அது” வாகும்.  
மனிதமன சிந்திக்கத் பதரிந்தவன்.  எனமவ அது என்றால் மனிதன். 

4. அதுவானால் எதுவாகும்? “எது” என்றால் எது? 

“எது நடத்துகிறது என்பரதச் சிந்திப்பது தத்துவம்.  எப்படி நடக்கிறது 
என்பரத ஆைாய்வது விஞ்ஞானம்” என்பது மவதாத்த்திரி மகரிசி 
தரும் ஒரு வரையரற.   

எது என்பரத அறிந்தால்தாமன, எப்படி என்பரதச் பசால்ல முடியும். 
எப்படி என்பரத எத்தரன முரற விளக்கினாலும், எது என்பரத 
அறியாவிடடால் உணைாவிட்டால் ஏது முழுரம?   

எது,  எப்படி என்ற இைண்ரடயும் இரணத்து அந்த இரணப்பில் 
பமய்ஞ்ஞானத்ரதயும் விஞ்ஞானத்ரதயும் இரணத்தவர் மகரிசி. 

இங்மக “அதுமவ” என்பதும் “எது” என்பதும்  இரறநிரலயாகும்.  அது 
என்ற மனிதன் இரறநிரலயானால் என்பது பபாருள். 

நான் இரறநிரலயாக மாறமவண்டும்.  இரறயுணர்வு பபற 
மவண்டும். 
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இரறநிரல என்றால் என்ன? 
வற்றாயிருப்பு, மபைாற்றல், மபைறிவு, காலம் என்னும் வளம் நான்கும் 
ஒன்றிரணந்த பபருபவளிமய பதய்வம் என்பது மவதாத்திரியக் 
மகாட்பாடாகும்.  

எல்லாமம இரறநிரல…. அது எங்கும் நீக்கமற நிரறந்துள்ளது.  
எல்லாமம அணுக்களின் கூட்டு. இரறநிரலரய இயக்குவது காந்த 
சக்தி.  

இரறநிரலரய இயக்குவதும் இரறநிரல…….எல்லாவற்ரறயும் 
இயக்கிக் பகாண்டிருப்பது காந்தம்.   

காந்தம் - வான் காந்தமாகவும்  ஜவீ காந்தமாகவும் இயங்குகிறது.    
வான் காந்தம்தான் பூமிரயத் தாங்கிக் பகாண்டிருக்கிறது. 
ஜவீகாந்தம் நம்ரம இயக்கிக் பகாண்டிருக்கிறது. 

இரறநிரலக்கு இன்பனாரு பபயர் மபைாற்றல்….என்ற ஒரு பபயர்….. 
காந்தசக்தி…..எனக்குள்ளாக இருப்பதும் அந்த காந்த 
சக்தி….இரறசக்தி……இரறசக்தி. 

இரறநிரல எப்படி இயங்குகிறது?   

அறிவு….  மபைறிவு…….இரறசக்திக்கு மபைறிவு என்று பபயர்……அந்த 
இரறசக்தி…….சக்தி ஒன்றுதான்…..அறிவு மூலமாக இயங்கிக் 
பகாண்டிருக்கிறது. 

எனக்குள் இயங்கிக் பகாண்டிருக்கும் சக்தி என்ற  அறிவுக்குப் பபயர் 
சிற்றறிவு.   

இரறசக்தியின் அறிவுக்கு மபைறிவு என்று பபயர். இரறநிரலரயப் 
மபான்று அறிவும் அரூபமானது…..உணை முடியும். 

இரறநிரலயும் அறிவும் ஒன்றுதான்….அறிமவ பதய்வம். 
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இறைநிறை  என்ை தெய்வம் 

 

வற்றாயிருப்பு, மபைாற்றல், மபைறிவு, காலம் எனும் 

வளம் நான்கும் ஒன்றிரணந்த பபருபவளிமய பதய்வமாம் 

வற்றாத இந்நான்கும் விண்முதல் ஐம்பூதங்கள் 

வான்மகாள்கள், உலகம், உயிரினம் ஓைறிவு முதல் ஆறாம் 

வற்றாது பபருகிவரும் வளர்ச்சிமய பரிணாமம் 

வந்தரவ அரனத்திலும் சீரியக்கம் இயல்பூக்கம் 

வற்றாது பபருகும் மபைண்டத்தில் உயிர்வரகயில் 

வழுவாத பசயல்விரளவு நீதிமய கூர்தலறம் உண்ரம,உண்ரம” (ஞாக.1666) 

இரறயுணர்வு பபற மூன்று விஷயங்கரள உணை 
மவண்டும்.இரறநிரல, மபைாற்றல்….மபைறிவு….இயல்பூக்கம் உரடயது.  

மனிதனின் அறிவு சிற்றறிவு.   சிற்றறிவு மபைறிவுடன் இரணய 
மவண்டும்.  சிற்றறிவு மபைறிவுடன் இரணய முடியுமா?  

அதற்கு என்ன பசய்ய மவண்டும்? நாம் நிரனக்க மவண்டும்.  
எண்ண  மவண்டும்.  எப்படி? 

சிற்ைைிவு பேரைிவுடன் இறைந்து தசயைாற்ைப்ேடபவண்டும் 

மகரிஷி பசால்கிறார்: “புலன் இன்பத்தில் மட்டும் மனம் நிரலத்து 

இருக்கின்றமபாது, மனம் அதில் எல்ரல கட்டி உணர்ச்சி 
நிரலயில்தான் இயங்கும். அதுதான் சிற்றறிவு; சிற்றின்பம் என்று 

பசால்வது. 

 

மபைறிவு என்பது “நான் யார்” என்று பதரிந்து பகாண்ட பிறகு வந்த 

அறிவு. எல்லாம் வல்ல இரறநிரலமய இங்கு அறிவாக இயங்கிக் 

பகாண்டிருக்கிறது.  

அமத மபால எல்லாப் பபாருளிமலயும் அறிவாக இருப்பது அதுமவ தான் 

என்றமபாது,  மனம் விரிந்து அந்தப் பபரு நிரலமயாடு, ஆதி 
நிரலமயாடு, பிடிப்பு பகாள்கிறது.  

அந்தப் பிடிப்பிலிருந்து பார்க்கிறமபாது, எல்லாப் பபாருளும் ஒமை 

இடத்திலிருந்துதான் உற்பத்தியாகி இயங்கிக் பகாண்டிருக்கின்றன. 
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எந்த இடத்திலும் உணர்ச்சி ஒன்றுதான். அதனால்தான் அந்த 

உணர்ச்சிக்கு ஒத்தும், உதவியும் வாழமவண்டும் என்கிற பதளிவு 

வருகின்றமபாது, இது மபைறிவு. 

 

அப்படி இல்லாமல் எனக்கு இன்பம் மவண்டும். யார் என்ன ஆனாலும் 

சரி. யார் என்ன பசான்னாலும் சரி என்று குறுகியிருக்கின்றமபாது இது 

சிற்றறிவு.  

நாம் இப்மபாது பபரும்பாலும் சிற்றறிவு நிரலயிலிருந்து பழகி 
விட்மடாம். 

 

அப்படியின்றி அடுத்து அடுத்து எந்த காரியம் பசய்தாலும் மற்றவருக்கு 

முைண்பட்டு இல்லாமல், பிற்காலத்தில் முைண்பாடு ஏற்படாதவாறு, 

இரற நிரலயினுரடய ஒழுங்கு அரமப்புக்கு மகடில்லாமல் நான் 

வாழமவண்டும் என்ற மன விரிமவாடு பசய்கிறமபாது, மபைறிமவாடு 

இரணந்து பசயல்படுகிமறாம். 

 

அது என்ன என்று பதரிந்துபகாள்ள மவண்டுமானால் அடுத்தடுத்து 

தியானம் பசய்கிறமபாது மனம், பதிவு பசய்யக்கூடிய புலனறிரவக் 

கடந்து நல்லறிவிமல நிரலபபறுகிறது. 

 

புலனறிவில் நிற்கும்மபாது மனம் இரறநிரலரய பநருங்க 

முடியாதவாறு உணர்ச்சி நிரலயிலிருக்கும்.  

அது இரறநிரலரய பநருங்க பநருங்க சிக்கலுக்கு விரட கிரடக்கும். 

இதுதான் மபைறிமவாடு இரணவது. 

 

அப்படி கிரடக்கக்கூடிய விரடரய சிந்தித்துப் பார்த்தால் அடுத்து 

இரறநிரலயிமலமய நின்று விளக்கங்கரள பபறுவதற்கு வாய்ப்பாக 

இருக்கும். பழகப் பழக இதில் பவற்றி கிரடக்கும்.” 

 

அதுவானால் -- எது அதுவானால்?  ஆறறிவுள்ள மனிதன் மட்டுமம 
அதுவாக முடியும்…… 
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நான் அதுவானால்….   

எதுவானால்  நான் இரறநிரல ஆனால் அந்த  இரறநிரலமய 
பசால்லும்.. 

நான் இரறநிரல ஆனால்  இரறநிரலமய பசால்லும் 

இரறநிரலப் பற்றிய புரிதல் தான்  ---  பிைம்மஞானம் 

இரறபவளிமய தன்னிறுக்கச் சூழ்ந்தழுத்தும் ஆற்றல் 

     இதன்திணிவு மடிப்புவிழச் சுழலும்நுண் விண்ணாம். 

நிரறபவளியில் விண்சுழல பநருக்குகின்ற உைசல், 

     நிரலபவளியில் எழுப்புகின்ற மநைரலகள் காந்தமாம். 

மரறபபாருளாம் காந்தம்தன் மாத்திரைகள் ஐவரக. 

     மரலக்காதீர் விண்கூட்டம் மாபூதம் ஐந்துமாம். 

முரறயாய் அக்காந்த அரல மனமாம்உயிர் உடல்களில், 

     மதிஉயர்ந்து இவ்வுண்ரமபபற மாபிைம்ம ஞானமாம்! (ஞாக.1718) 

இரறநிரலரயப்  பற்றி முன்று விஷயங்கரளப் புரிந்து பகாள்ள 
மவண்டும். 

எல்லாமம இரறநிரலயால் ஆனது…. 

எல்லாப் பபாருட்களும் அணுக்களால் ஆனது…. 

எல்லாமம இரறத்துகள்களால் ஆனது. எல்லாமம 
இரறத்துகள்களால் ஆனது என்பரத நன்கு புரிந்து பகாள்ள 
மவண்டும். 

சங்கப் பாடலும;, பாைதியாரின் பாடலும் எரதச் பசால்கிறது?  
எல்லாமம அணுக்களின் கூட்டம்தாமன? 

கண்ணுக்குத் பதரியாத  …இரறநிரலமய பூர்ணம்  

“ஓடும் பசம்பபான்னும் ஒக்கமவ மநாக்குவார்” 

பாைதி…ஆழ்கடலும் …எங்கள் கூட்டம்……காக்ரக குருவி எங்கள் ஜாதி….”  
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5. நிரனப்மப நடப்பு! 

அதுவானால் அதுமவயாகும்.  சாத்தியமா?  சாத்தியமம! மனஇயல் 
நிபுணர்கள் என்ன பசால்கிறார்கள்?   

“நிரனப்மப நடப்பு” என்கிறார்கள். எண்ணியது மபாலமவ மனிதன் 
மாறுகிறான்.   

நாம் எண்ணுகின்ற எண்ணத்ரத நம் ஆழ்மனது ஏற்றுக் பகாண்டு 
பசயல்படுத்திவிடும்.  பைீங்கிரயவிட அதிக சக்தி வாய்ந்தரவ நம் 
எண்ணங்கமள! 

• காந்தியின் எண்ண எழுச்சிதான் சுதந்திைம்.   

• அன்ரன பதைசாவின் எண்ண ஆக்கம்தான் பதாண்டு. 

• விமவகானந்தரின் எண்ணம்தான் ஸ்ரீைாமகிி்ருஷ்ண மடங்கள். 

• பன்னிரு சீடர்களின் எண்ணங்கள்தான் கிறிஸ்துவ மதம். 

• மவதாத்திரி மகரிசியின் எண்ணம் தான் “உலக சமுதாய மசவா 
சங்கம்”, “மனவளக்கரல மன்றங்கள்”, 
“அறிவுத்திருக்மகாயில்கள்”. 

• மவறு ஒரு நாடு இருக்கிறது என்று எண்ணிய பகாலம்பஸ் 
அபமரிக்காரவக் கண்டு பிடித்தார்.   

“எண்ணிய பவல்லாம் எண்ணியபடிமய யாகும் 

எண்ணத்தில் உறுதியும் ஒழுங்கும் அரமந்திடில்” (மாக்.ப.6) 

எனமவ, நாம் நிரனத்தால்- எண்ணினால் நாம் அதுவாக முடியும்.  
நாம் இரறநிரலயாக  மாற முடியும்.  இரதத்தான் “இயல்பூக்க 
நீதி” என்கிறது மவதாத்திரியம். 

எப்பபாருரள எச்பசயரல எக்குணத்ரத 

     எவ்வுயிரை ஒருவர் அடிக்கடி நிரனத்தால் 

அப்பபாருளின் தன்ரமயாய் நிரனப்மபார் ஆற்றல் 

     அறிவினிலும் உடலினினும் மாற்றங்காணும்; 

இப்பபருரம இயல்பூக்க நியதியாகும். 
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     எவபைாருவர் குருரவ மதித்து ஒழுகினாலும் 

தப்பாது குருயுர்வு மதிப்மபார் தம்ரமத் 

     தைத்தில் உயர்த்திப் பிறவிப்பயரன நல்கும்.” (ஞாக.10) 
 
இரறநிரல எங்கும் உள்ளது.  நீக்கமற நிரறந்துள்ளது.  காந்தமாக 
உள்ளது.   

6. வாழ்வின் மநாக்கம் என்ன? 

மவதாத்திரி மகிரிஷி கூறுகிறார். மனிதன் நான்கு வித மன நிரலகளில் 

உள்ளான். 1. இன்பம்2. துன்பம்3. அரமதி4. மபரின்பம் 

மனித வாழ்வின் மநாக்கம் என்ன?  ஆனந்தமாக வாழ்வது.  ஆனந்தமாக 
வாழ்வது என்றால் கார், பங்களா, பணம் என்ற ஆனந்தமல்ல.  
இரவபயல்லாம் நிரலயில்லா இன்பம்.    

மனிதன் அறிவு நிரலயில் சிற்றறிவு பகாண்டவனாக இருக்கிறான்.  
நிரலயான மபரின்பம்  பபற மபைறிவுள்ள இரறயணர்வு பபற மவண்டும். 

“வாழ்க்ரக பநறி - மனம், இயற்ரக, சமுதாயம் என்ற 

முக்மகாணத்ததுக்குள்தான் மனிதன் வாழ்ந்தாக மவண்டும். 

ஆறாவது அறிரவக் பகாண்ட இந்த மனிதனின் வாழ்வின் மநாக்கம் –

அறிவு முழுரம பபற மவண்டும்” என்பார் பவொத்ெிரி. 

பிறப்பின் மநாக்கம்…….குறிக்மகாள்…. ஆனந்தமாக 
இருப்பது…..பணமல்ல………….. ஆனந்தமான வாழ்க்ரக வாழ்வதுதான் 
அப்ப மனித வாழ்வின் மநாக்கம்.. இரறயுணர்வு பபறுவது.  

வாழ்வின் மநாக்கம்…..இரறயுணர்வு பபறுவது. ஏன் என்றால் 
அப்பத்தான்  ஆனந்தமாக வாழ முடியும் ….. 

அது அதுவானால்  அதற்கு ஒரு பயிற்சி……..உயிர்கலப்பு பபற 
மவண்டும்……பஞ்சபூத தவம்….துரியாதீத தவம் பசய்ய மவண்டும்.  

இரறநிரலமயாடு உயிர்கலப்பு பபற்றால் நான் எதுவானாலும் 
ஆகலாம்.  எதுவானாலும் மாறலாம். 

பஞ்சபூத தவத்திலும்  உயிர்கலப்பு பபறலாம். 
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இரறயுணர்வு பபற இைண்டு வழிகள் உண்டு. 

மவதாந்தம்..சித்தாந்தம். 

மவதாந்தம் என்பது புறத்தின் வாயிலாக மதடி இரறயுணர்ரவப்  
பபறுவது. 

சித்தாந்தம் என்பது எனக்குள் இருக்கும் அறிரவப் பயன்படுத்தி 
இரறநிரலரய உணர்வது.  தன்னிரல உணர்தல் 

 
மவதாந்தி சித்தாந்தி ஆனாலன்றி, 

    வடீுமபறு கிட்டாது பவற்றுப் மபச்சால்! 

வாதாடி வாழ்நாரளக் கழிப்ப தல்லால்,  

    வந்துலகில் பிறந்தபயன் வழுக்கிப் மபாகும்.   (ஞாக.1137) 

நான் இரறநிரலயாக மாற மவதாத்திரிய பயிற்சிகள் 

ஊபைங்கும் உள்ள மனவளக்கரல மன்றங்களில் மனரத அறிய 
உணை  தியானப் பயிற்சி பசால்லித் தருகிறார்கள்.   

தவங்களில் - ஆக்கிரன, துரியம், துரியாதீதம் என்ற நிரலகளில் 
தியானம் கற்றுத் தருகிறார்கள். 

ெியானமும் மன அறைச்சுழல் பவகமும்.. 

 

தியானம் பசய்தால் என்பனன்னமமா நடக்கும் என்கிறார்கள். நமக்மகா 

பகாஞ்சம் புரிஞ்ச மாதிரியும் இருக்கு. , புரியாத மாதிரியும் இருக்கு.  

 

தியானம் பசய்தா நம் உடலுக்கும், மனசுக்கும் என்ன நன்ரம 

அப்படின்னு மகள்வி வரும்மபாது இந்த மனசு இருக்கிறமத அது 

எரதயும் நம்ப மாட்மடங்குது. 

 

அறிவியல்பூர்வமாக ஏமதனும் ஆதாைம் பசால்லு, நம்புமறன் 

அப்படிங்கிது.. 

 

கண்ணுக்குத்பதரியும் உடல், கண்ணுக்குத் பதரியாத மனம், அறிவு 
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இவற்ரற எது இரணக்கிறது அப்படின்னு பார்த்மதாம்னா எந்த 

சந்மதகம் மவண்டியதில்ரல மூரளதான் அது. 

 

மனதில் ஏற்படும் மாற்றங்கள் தியானத்தாலும் வந்திருக்கலாம், மவறு 

காைணங்களினாலும் வந்திருக்கலாம். சாட்சி இல்ரல. நிரூபிக்க 

முடியாது. மவண்டுமானால் நீயும் அனுபவித்துப்பார் என்றுதான் 

பசால்ல முடியும். 

 

முரறயாக தியானம் பசய்தால் மூரளயில் ஏமதனும் மாற்றங்கள் 

ஏற்படுமா, அப்படி ஏற்பட்டால் அறிவியல் மூலம் நிரூபிக்க முடியும் 

அல்லவா..இது குறித்த அலசல் இது. 

 

மூரளரயப்பற்றி பபாதுவாக ஆைாய்ச்சிகள் பல நடந்திருந்தாலும் 

குறிப்பாக 1932 ல் பிரிட்டரனச் மசர்ந்த எட்கர் ஆல்ட்ரின் மூரளயின 

மின் இயக்கத்ரதப் பற்றி ஆைாய்ச்சி பசய்து அரத அளந்து 

காட்டியதற்காக மநாபல்பரிசு பபற்றார். 

 

மூறையினின்று தவைிப்ேடும் மின்சக்ெி அறைகைின் சுழற்சிறய 

அைக்க இயலும்.. (Electroen - cephalograph). இெறன மூறையின் 

தசயல்மின் சுழற்சி அறைகள்’ என தசால்கிபைாம்.  

 

ெனது தசயல்கைின் ென்றம அல்ைது ெவீிரத்ெிற்பகற்ே 

நான்குவிெமான மின் சுழற்சி அறைகள் மூறையினின்று 

தவைிப்ேடுத்துகின்ைன. 

 

ஆழ்ந்ெ தூக்கத்ெில் மூறை ஒரு தநாடிக்கு ஒன்ைிைிருந்து 

நான்குவறர மின் ஆற்ைல் அறைகறை தவைிப்ேடுத்துகிைது. 

இது தடல்டா அறைகள் (Delta waves) அறைகள் என 

அறழக்கப்ேடுகின்ைது. 

 

ஆழ்ந்து தூங்க ஆரம்ேிக்கும்போது நான்கு முெல் ஏழுவறர 

மின்சக்ெி அறைகள் தவைிப்ேடுகின்ைன. இது ெடீ்டா (Theta waves) 

என அறழக்கப்ேடுகின்ைன. 

 

உடரலயும், மனரதயும் தளைச் பசய்யும்மபாது மூரளயின் மின் 

அரல அளவுகள் ஏழு முதல் பதினாலு வரை இருக்கும். 

இரத ஆல்ஃபா அரலகள் (Alpha waves ) என அரழக்கிமறாம். 



17 
 

 
ஏழுமுதல் பதினாலு வரையிலான அரல அளவில் இடது மூரளயும் 

வலது மூரளயும் சிறப்பான முரறயில் இரணந்து 

பணியாற்றுகின்றன.  

 

 

அருளியலும், பபாருளியலும் நன்கு இரணந்து சம அளவில் இருக்கும். 

எண்பதுமகாடி எண்ணங்கரள நிரனந்து எண்ணும் மனம் 

அரமதியுறும். பிைபஞ்ச ஆற்றல் எனும் கணினியுடன் நமது மூரளயும் 

மனமும் பதாடர்பு பகாள்ள இயலும்.  

 

 

தியான வாழ்க்ரக அரமயும். வாடும் பயிரைக் கண்டமபாபதல்லாம் 

வாடும் மனநிரலரய உணைமுடியும். வரசயிலாது, இரசபாடும் 

வாழ்வு மிளிரும். பரடப்பாக்கம் ஆல்ஃபா நிரலயிமலமய சிறப்பாக 

நரடபபறும். ஆழ்மனத்பதாடர்பு கிரடக்கும். 

 

 

விழித்திருக்கும் மநைபமல்லாம், நாம் உலகியல் நடப்புகரள 

மமற்பகாள்ளும்மபாது நமது மூரளயின் மின் அரலகள் ஒரு பநாடிக்கு 

பதினாலிலிருந்து இருபத்தி ஒன்று வரை இருக்கும். 

 

 

இதரன படீ்டா அரலகள் (Beta waves) என அரழக்கிமறாம். 

பதினாலிருந்து இருபத்தி ஒன்று வரை இயல்பாக மனிதர் வாழும் 

வாழ்க்ரக. 
 

 

அமதசமயம் இருபத்தி ஒன்றுக்கு மமல் மூரளயின் அரலகள் 

மபானால் அவர்கள் வாழ்க்ரக விலங்கு வாழ்க்ரகயாக இருக்கும். 

 

 

மன அரமதி இன்றி புலன்வழி பசன்று, ஆரசயினால் தன்னிரல 

அழிந்து, உடல், மன மநாய்கள் மிகும். அன்பின்றி, பண்பின்றி, சுயநலம் 

மிகுந்து, அறவழி நாட்டமில்லாது மறவழி பசன்று, தனக்காகமவ உலகம் 

பரடக்கப்பட்டு இருக்கிறது என்கிற சீழ்பிடித்த எண்ணம் மதான்றி, 
ஈயினும் இழிந்து, நாயினும் கரடயனாகி வாழும் வாழ்க்ரகயாக 

இருக்கும். 
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எனபவொன் மூறையின் அறைகறை நாம் ஏழு முெல் ேெினாறு 

வறர எல்ைா பநரமும் இருத்ெி றவத்து ெவ வாழ்க்றக வாழ 

முற்ேடபவண்டும்.  

 

ெவ வாழ்க்றக எனில் வடீுவிட்டு காடுபோய், காய்கனி, இறை 

புசித்து வாழும் வாழ்க்றக அல்ை. இல்ைைத்றெ நல்ைைமாக 

வாழும் வாழ்க்றக. 

 

 புைன்வழி தசல்ைா வாழ்க்றக. நம்றம வைர்த்ெ சமுொயத்ெிற்கு 

ேைியாற்ை பவண்டிய வாழ்க்றக. ென்றனத்ொன் உைர்ந்து 

வாழ்ெலும், உள்ளுைர்வின் வழி வாழ்ெலும் எைிொகும். 

 

படீ்டா(14-21), ஆல்பா(7-14),தீட்டா(4-7), படல்டா (1-4) மூரளயில் இந்த 

அரலச்சுழல் இருக்கும் மபாது என்பனன்ன மனதிலும், வாழ்விலும் 

மாற்றங்கள் வரும் என்பரத அறிந்து பகாண்டீர்கள் அல்லவா! 

 

மனம் 1 லிருந்து 4 வரை அரலச்சுழலில் இருக்கும் மபாதுதான் நாம் 
இரறநிரலயாகிமறாம்.  இதற்கு துரியாதீத தவம் மிகவும் 
உதவியாக அரமயும். 
 

துரியாதீத தவத்தில் நாம் இரறநிரலயாகலாம். 

 
மகரிஷியின் பசால்கிறார் :- 

“துரியாதீதத் தவம் என்பது மனரத உயிரில் ஒடுக்கி பிறகு உயிரை 

பைத்தில் ஒடுக்க மவண்டும். இங்கு மனத்தின் அரல மவகம் குரறந்து 

இயற்ரகயினுரடய அரல மவகத்திற்கு (Natural Frequency) 

இரறநிரலயாகிய இருப்பு நிரலக்கு வந்து விடும். 

 

இது “இயல்பூக்க நியதி” என்ற முரறயில் எரதப் பற்றி மனம் எண்ணிக் 

பகாண்டிருக்கிறமதா அதற்குத் தகுந்தாற்மபால் அதனுரடய 

தன்ரமயும் மனத்தினுரடய தன்ரமயாக மாற்றம் பபறும். 

 

மனரத பதய்வமாக மாற்றும் ஒரு தவமம துரியாதீதம். 
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“தவத்தில் முழுமமயான தவம்தான் துரியாதீத தவம்..  துரியாதீத தவம் 

தமிழ்நாட்டில் சித்தர்கள் யாருக்கும் பநரடியாகச் லசால்ெபவயில்மெ. 

துரியாதீத தவத்ரத ‘புணருத்தாைனம்’ (Reconstruct) பசய்துவிட்டால் 

மபாகிறது என்று அருட்தந்ரத அவர்கள் அவர்களுரடய ஞானத்தின் 

மூலம் கண்டுபிடிக்க முயற்சி பசய்தார்கள். 

 

“ ஒரு லேரியார் எனக்கு துரியம் வமர கற்றுக் லகாடுத்தார்.  ஆனால் எனக்கு 

நிமைபவ  இல்ொமெிருந்தது நீண்ட நாட்களாக. 

ஒரு சமயம் நாெராயிரத் திவ்யப் ேிரேந்தத்தில் ஒரு ோடமெ நான் ோர்த்பதன். 

“நன்றாய் ஞானம் கடந்து மபாய் 

நல்இந்திரியம் எல்லாம் ஈர்த்து 

ஒன்றாய்க் கிடந்த வரும் பபரும் பாழ் 

உலப்பில் அதரன யுணர்ந்து உணர்ந்து 

பசன்று ஆங்கு இன்ப துன்பங்கள் 

பசற்றுக் கரளந்து பரச யற்றால் 

அன்மற அப்மபாமத வடீு 

அதுமவ வடீு வடீாமம” (நாெராயிரத் திவ்யப் ேிரேந்தம்) 

அரும்லேரும் ோழ்-அது ஆதி.  அனாதி .  எல்ொவற்ைிற்கும் ஆதியாக 

இருக்கிைது.  அதற்கு ஒரு ஆதியில்மெ என்ேதாக அனாதி என்ை ஒரு 

வார்த்மத வருகிைது.  அதுதான் இமைலவளி.   

இமைலவளி விண்ணாகி அவற்ைின் லதாடராக ேஞ்ச பூதங்களாகி 
அவற்ைிற்கு இமடயில் நிமைந்த காந்த தன்மாற்ைங்கள், அழுத்தம் 

முதொன தன்மாத்திமரகளாகி பேரியக்க மண்டெ காட்சியாக உள்ளது. 

விண்ணாக மாைாத போது ஆதிநிமெ எவ்வாறு இருந்திருக்கும்?  

சுத்தஇருட்டு.  இந்த இருட்டு என்ேமத தமிழில் கருப்ேன் என்கிபைாம்.  

வடநூலார் கிருஷ்ணம் என்கிைார்கள்.  விஞ்ஞானிகள் dark matter என்று 

கூறுகிைார்கள்.  
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மவணவப் லேரியார் ோடிய அப்ோடமெ ேடித்து நானாகப் ேழகிப் ேழகி 
அந்த துரியாதீத நிமெ ேழகி அதனால் கண்ட அனுேவமும் லேற்ை 

மகிழ்ச்சியும் மன நிமைவும் தான் மற்ைவர்களுக்கு பநரடியாக 

இப்லோழுது லசால்ெிக் லகாடுத்துக் லகாண்டிருக்கிபைன். 

 ஒரு தத்துவபமா விஞ்ஞானபமா யார் மூெமாக லவளிவந்தாலம் அது 

இமைவனுமடய அருள்.  

உயிரினங்களுக்குப் போய்ச் பசருவதற்காக அதற்கு ஏற்ைேடி 

ேக்குவமான மூமளயின் மூெமாக உருவத்தின் மூெமாக 

சமுதாயத்திற்கு அளிப்ேதுதான் அது. 

அப்லோழுது சமுதாயத்திற்கு அத்தமகய ேென்  லசாந்தம்.  யார் 

மூெமானாலம் யார் நிமனவிெிருந்து வந்தாலம்  எல்பொருக்கும் 

லசாந்தம். 

அந்த முமையில் நீங்கள் எல்பொரும் உணர்ந்து -  இந்த தத்துவத்தின் 

ேயமனப் லேைொம். 

நான் இவ்வளவு காெம் எடுத்துக் லகாண்டதுபோல் நீங்களும் லசய்யத் 
பதமவயில்மெ.  பநரடியாக இருந்து காண்ேித்து விட்ட ேிைகு நீங்கள் 

ஒன்றும் அதிகமான சிரமம் எடுத்துக் லகாள்ள பவண்டியபத இல்மெ. 

ஆனால் மற்ைமதப் போல் இதமன பெசாக நிமனத்து விட்டால் அத் 
துரியாதீதம் மனதில் வராது.  ேழகிப் ேழகி சந்தித்து சிந்தித்து நமதாக்கிக் 

லகாள்ள பவண்டும்.” 

 

துரியாதீதும் என்றால் என்ன? தவம் என்றாமல ஒரு அர்த்தம் 

இருக்குது. 

 

மகாவிலுக்குப் மபாகணும் ஒரு காய் வாங்கி வா என்றால் ரபயன் என்ன 

பகாய்யாக் காயா வாங்கி வருவான். மதங்காய் தான் வாங்கி வருவான். 
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‘மடய் விருந்தாளி வந்து விட்டனர். மபாய் நாலு இரல வாங்கி வா’ 

என்றால் பவற்றிரலயா வாங்கி வருவான். ஒமை வார்த்ரத பபாருள் 

சிறப்பானது.  

 

அதுமபால தவம் என்றாமல துரியாதீதம் தான். 

 

பூ என்றால் தாமரை – வழக்கில் இல்ரல. இலக்கியத்தில் இருக்கிறது. பூ 

மகள் என்றால் தாமரையில் மதான்றியவள்.  

 

தவம் என்றாமல துரியாதீதம் என்றால், நாம் இது வரை பசய்தது தவம் 

அல்ல. நீங்களும் நானும் அல்ல. 

 

சாமியார்கள் மடத்தில் உட்கார்ந்து பசய்தார்கள் அல்லவா?  

 

ஆன்மீகம் என்பது மபாலித்தனமாக ஏமாற்று மவரலயாக ஆகி விட்டது. 

 

வார்த்ரத தாமன ஒன்ரற பகாடுக்கிமறன் என்று பசால்லி விட்டு 

மவபறான்ரறக் பகாடுத்தால் அது ஏமாற்று மவரல தாமன ! இந்த 

அவல நிரலக்குக் காைணம் துரியாதீத நிரல விட்டுப் மபானது தான். 

 

நமது அருள் தந்ரதயவர்கள் எல்லாவற்ரறயும் கூட்டிக் கழித்து மசர்த்து 

சிந்தரன பசய்து பார்த்தார்கள். துரியாதீதம் என்பது என்ன நிரலயாக 

இருக்கும். இரற நிரலயாகத் தான் இருக்கும். 

 

இரறநிரலமயாடு மனம் கூட்டிக் பகாள்ளும் நிரலயாகத் தான் 

இருக்கும். 

 

மனம் என்பது பதய்வமாக ஆன நிரல. இரத அரடய முடியுமா? 

அரடய முடியும். என்பரத பல நூல்களிலும் பல இடங்களிலும் பல 

குறிப்புகள் இருக்கின்றன. 

 

துரியாெெீம் தசய்யும் முறை 

துரியம் அதிதமாகும் பபாழுது துரியாதீதம் சித்தி ஆகும் என்று 

பசால்வார்கள். 
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அதாவது தரல உச்சியில் உள்ள  துரிய சக்கைத்தில் ஆழ்ந்து பசல்லும் 

பபாழுது உடலில் இருந்து சக்தி பவளிமய விரிந்து பிைபஞ்சத்துடன் 

இரணயும் தன்ரம. 

ஆக்கிரண - சாந்தி - துரியம்  இந்த மூன்று வித தவங்கரள 

முரறயான ஆசிரியர் மூலம் தீட்ரச பபற்று ஓைளவு உணர்ந்த பின்னர் 

இரதயும் தக்க ஆசிரியர் மூலம் தீட்ரச பபற்று பசய்ய மவண்டிய 

தவம். 

சாதாைனமாக அமர்ந்து பகாண்டு 

கண்கரள மூடி பகாண்டு 

1.முதலில் 

ஆக்கிரண - புருவ ரமயத்தில் நிரனரவச் பசலுத்தி ஆைம்பிக்க 

மவண்டும் 

2. பின்பு துரியம் தரல உச்சி  ரமயத்தில் நிரனரவ பசலுத்தி பசய்ய 

மவண்டும் 

3. துவாதசாங்கம் என்று பசால்லக்கூடிய தரல உச்சிக்கு மமமல ஓரு 

அடி அங்குலத்தில் நிரனரவ பசலுத்த மவண்டும். 

4.அப்படிமய மனரத மமல் மநாக்கி விரித்து பசன்று சந்திைனுடன் 

நிரனரவ இரணத்து - அதனுடன் ஒன்றி அதுவாகமவ கரைந்து 

விடுதல்.  

5. இன்னும்  மனரத மமல் மநாக்கி விரித்து பசன்று சூரியனுடன்  

நிரனரவ இரணத்து - அதனுடன் ஒன்றி அதுவாகமவ கரைந்து 

விடுதல்.  

6. சக்திகளம் 

இன்னும்  மனரத மமல் மநாக்கி விரித்து பசன்று நட்சத்திை 

மகாள்களுடன் சுருக்கமாக பசால்ல மவண்டும் என்றால் வானத்தில் 

உள்ள நட்சத்திைங்கள் மகாள்களுடன்   நிரனரவ இரணத்து - 

அதனுடன் ஒன்றி அதுவாகமவ கரைந்து விடுதல்.  
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7. சிவகளம் - சுத்தபவளி 

இன்னும்  மனரத மமல் மநாக்கி விரித்து பசன்று மகாள்கள் நட்சத்திைம் 

இரவகளுக்கு அப்பால் உள்ள சுத்தபவளியுடன்  நிரனரவ இரணத்து 

- அதனுடன் ஒன்றி அதுவாகமவ கரைந்து விடுதல்.  

சுத்தபவளிரய – வற்றாயிருப்பு  -மபைாற்றல் -மபைறிவு 

காலம்- என நான்கு தன்ரமகரள உள் அடக்கியது. 

பிைபஞ்சத்துக்கும்- நம் உயிரின் மூலம் இதுமவ என்று மவதாத்திரி 

மகரிஷி அவர்கள் உணர்ந்து கூறியுள்ளார். 

இந்த விரிந்த நிரலயில் எவ்வளவு மநைம் இருக்கலாம் என்ற அவைவர் 

சுரவத்து உணர்வரத பபாறுத்து உள்ளது. 

பின்பு திரும்பவும் எப்படி படிப்படியாக நிரனரவ உயர்த்தி 
பசன்மறாமமா அவ்வாமற படிப்படியாக கீமழ நிரனரவ இறக்கி  துரிய 

நிரலக்கு வை மவண்டும். 

அதாவது சிவகளம் என்று பசால்ல கூடிய சுத்தபவளியில் இருந்து கீமழ 

இறங்கி..... 

சக்திகளம் -( நட்சத்திை மண்டலம்) 

சூரியன் 

சந்திைன் 

துவாதசாங்கபவளி 

துரியம் 

பின்பு தரல உச்சியில் உள்ள தவத்தில் பபற்ற சக்திரய உடலுக்கு 

உள்மள  முழுவதும் கரைத்து பைவ பசய்ய மவண்டும்.  பின்பு தான் 

கண்கரள திறக்க மவண்டும் 

இதுமவ துரியாதீத தவத்தின் பசய்முரற ஆகும் 
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பிைபஞ்சத்துக்கு அப்பால் அதாவது நட்சத்திை மண்டலத்துக்கு அப்பால் 

உள்ள  சுத்தபவளிமய  இரறநிரல என்றும்- இதுமவ நமக்குள் 

இரறவனாக இருந்து கண்ணுக்கு பதரியாமல் வழி நடத்திக் 

பகாண்டிருக்கிறது என்றும் மகரிஷி கூறுகிறார் 

இந்த இரறநிரல தன்ரமரய முழுரமயாக தன் அகத்தில் ஒவ்பவாரு 

மனிதனும் உணை மவண்டும் என்றும்.... 

அப்படி உணர்பவர்கள் அமத இரறநிரல தனக்கு உள்மள இரற 
உணர்வாக பசயல்படும் தன்ரம வளரும் 

தன்ரன உணரும் இத்தன்ரமயில் - தன் உயிரை அந்த இரற அன்பும் 

கருரணயுமாக இயக்கி பகாண்டிருக்கிறது என்பரத உணர்ந்து 

பகாள்ளும் தன்ரம - அந்த உணர்வில் ஒவ்பவாரு 

உயிரும் அமத  அன்பும் கருரணயில் தான் இயங்குகின்றது என்பரத 

உணர்ந்து வாழும் தன்ரம மலரும் என்பமத -இந்த தவத்தில் 

சுருக்கமாக நாம் புரிந்து பகாள்ள மவண்டியது 

உடல் அளவில் சுருங்கிமய இருக்கும் மனம் - உடரல விட்டு பவளிமய 

பிைபஞ்சத்தின் அளவு விரிய ஓரு அற்புதமான தவம். 

உணர்வுக்கு பபாருந்தாத  ஆறுகுணங்கள்(மபைாரச, சினம் , வஞ்சம், 

உயர்வு தாழ்வு மனப்பான்ரம , முரற தவறிய காம மநாக்கம் , 

கடும்பற்று ) கரைந்து உணர்வுக்கு பபாருந்தும் ஆறு நற்குணங்கள் 

மலரும் (நிரறமனம், பபாறுரம , சமமநாக்கு பநறி , கற்புபநறி , ஈரக, 

மன்னிப்பு ) 

பமாத்தத்தில் நமக்குள் இருக்கும் ஆணவத்ரத கரைத்து நமக்குள் 

இருக்கும் இரறவரன உணை ரவக்கும் தவமம இந்த துரியாதீத தவம் 

ஆகும். 

ஆைம்பத்தில் பாவரனயில் பசய்து பழக பழக அந்த பாவரனகள்  

உணர்வுக்கு உள்மள பகாண்டு பசல்லும். 

எப்படி இரத ஒவ்பவாரு கட்டமாக மனரத விரித்து கவனிக்க 

மவண்டும் என்பரத. . . . .  
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முரறயாக தக்க உணர்ந்த  ஆசிரியரை பகாண்டு தீட்ரச வாங்கி 
பயிற்சி பசய்ய மவண்டும். 

நீண்ட நாள் மருந்தினால் மபாகாத மநாய் கூட --- குண்டலினி 
மயாகத்தில் - 'துரியாதீத தவத்தால்' மபாகும்”. 

 

 

“ஜவீகாந்தத்தின் விரளவுதான் மனம். மனம் தன் மூலத்ரத 

அறிவதற்காகமவ, அரடவதற்காகமவ, விரிகிறது.  

 

விரிந்து விரிந்து நிற்கிறது. அனுமபாக உணர்ச்சிகளில் இருக்கும் 

மனதிற்கு வழி பதரியவில்ரல; மவகமமா குரறயவில்ரல; ஆகமவ 

எங்பகங்மகா பசன்று நிற்கிறது. எது எதிமலமயா சிக்கிக் பகாள்கிறது, 

துன்புறுகிறது.  

 

ஆனால், தன் லட்சியத்ரத அரடயும் வரை மனதின் விரியும் முயற்சி 
மசார்வரடவதில்ரல. பமய்ப்பபாருரள உணர்ந்த பிறகுதான் மனதிற்கு 

அரமதி கிட்டுகிறது. அதுவரை அரமதி கிரடப்பமதயில்ரல. 

 

 

தன் மூலத்ரத (ஆதி நிரல) அறிய எழுந்த மவகம் திரச தப்பி நிற்கும் 

அளவிற்கு அரமதியின்ரமயின் அளவும், துன்பத்தின் அளவும் 

இருக்கும்.  

 

பிைாயச்சித்தம், மமல்பதிவு, மதய்த்தழித்தல் (Expiation, Superimposition and 

Dissolution ) என்று கருமப் பதிவுகரளப் (Sins and Imprints) மபாக்கிக் பகாள்ள 

மூன்று வழிகள் இருப்பரத நான் பலமுரற விளக்கியுள்மளன் 

என்கிறார் மவதாத்திரி மகரிசி. 
 

அவற்றில் கரடசியான மதய்த்தழித்தல் ( Dissolution ) என்பது 

தவத்தினால் ( Simplified Kundalini Yoga ) தான் சாத்தியமாகும். 

 

ஆக்கிரனத் தவத்தினால் ஆகாமிய கர்மம் மபாகும். 

 

துரியநிரலத் தவத்தில் ஆகாமிய கர்மமும், பிைாைப்த கர்மமும் மபாகும். 
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துரியாதீத தவத்தில் ஆகாமிய கர்மமும், பிைாைப்த கர்மமும், சஞ்சித 

கர்மம் ஆகிய மூன்றுமம மபாகும். இது மட்டுமல்ல துரியாதீத 
தவத்தில் நாம் இரறநிரலயாகிமறாம். 
 

 

 

நீண்ட நாள் மருந்தினால் மபாகாத மநாய் கூடத் 'துரியாதீத தவத்தால்' 

மபாகும். 'துரியாதீத தவம்' ஒரு மாபபரும் புரதயல். இதில் எல்லாமம 

அடக்கம்.  

 

எந்த அதிர்வியக்கத்தில் ( Mind frequency) மனம் நின்றால் பிைபஞ்ச ைகசியம் 

எல்லாம் அறியப்படுமமா அந்த இடந்தான் சமாதிநிரல” (ஆதி நிரல). 

துரியாதீத தவத்தால் இந்நிரலயில் நிரலத்து பழக்க, அறிவு 

அரமதிரயப் பபறுகிறது. 

 

துரியாதீதம் காந்த அரலயாக இருக்கிறது.  இரறநிரலயாக 
இருக்கிறது.  அது அன்பும் கருரணயும் பகாண்டு இருக்கிறது.  
 
எனமவ துரியாதீத தவம் பசய்பவர்கள் அன்பும் கருரணயும் 
பகாண்டு வாழ்ந்தால் தான் இரறநிரலமயாடு கலக்க முடியும். 
 
அன்பும் கருரணயும் இல்லாமல் வாழ்ந்து - துரியாதீத 
தவகளத்திற்கு பசல்லும் முன்மப  முன்மப தவம் கரலந்துவிடும்.  

 

“தூயப் பபருநிரல துரியாதீதமமா 

துயர், மகிழ் விைண்ரடமய துய்த்த என் அறிரவ 

காலம், பருமன், தூைம் விரைபவனும் 

கணக்கிரனக் கடந்து பமய்ப்பபாருமளாடு இரணத்தது; 

இனிப் பழிபுரிமயன் புரிந்தரவ கரளந்மதன் 

இரறநிரல உணர்ந்மதன் இரணந்மதன் நிரறந்மதன் ; 

இனி என் உடல் உயிர் ஆற்றரல முரறப்படி 

இயக்கிக் கடரமரய புரிமவன்.” (மவதாத்திரி மகரிசி) 
 

நாம் இரறநிரலயாக மாறினால் நமக்குஎன்ன பயன்? 

“அது” என்றால் எது? அதுதான் இரறநிரல. இரறநிரலமயாடு ஒன்றி 
இைண்டறக் கலக்கும் நிரலயில் மனச்சுழல் விரைவு மிகவும் குரறந்து, 
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இரறநிரலயிலிருந்து மவறுபாடு காணாத ஒன்றுபட்ட நிரனவு 

வரும்பபாழுது தான், நான் என்ற எண்ணமம மரறந்து விடுகிறது. 

இதரன ஒரு சிறிய கவியில் மவதாத்திரி மகரிசி விளக்கியிருக்கிறார். 
 

 

“இரறநிரலமயாடு எண்ணத்ரதக் கலக்க விட்டு 

ஏற்படும் ஓர் அரமதியிமல விழிப்பாய் நிற்க 

நிரறநிரலமய தானாக உணர்வதாகும் 

நித்தம் நித்தம் உயிர் உடலில் இயங்கு மட்டும் 

உரறந்து உரறந்து இந்நிரலயில் பழகிக்பகாள்ள 

உலக இன்பங்களிமல அளவு கிட்டும் 

கரறநீங்கி அறிவு பமய்ப்பபாருளாய் நிற்கும் 

கரைந்துமபாம் தன்முரனப்பு; காணும் பதய்வம்.” (ஞாக.1487) 

1. சிற்றறிவு மபைறிவானால் அதுமவ பசால்லும் 

2. உலக இன்பங்களில் அளவு கிட்டும். 

3. கரற என்ற பதிவுகள் நீங்கும். 

4. அறிவு பமய்ப்பபாருளாய் நிற்கும். 

5. நாம் எரதயும் சாதிக்கலாம். 

6. வாழ்க்ரகயில் பவற்றி அரடய முடியும். 
7. சிற்றறிவு மகட்டால் மபைறிவு பகாடுக்கும். எனமவ 

மகட்பபதல்லாம் கிரடக்கும். 
8. மனித வாழ்வின் பபருநிதியாகிய கருரமயத்ரத 

தூய்ரமயாகவும்,  வலுவுரடயதாகவும்,  அரமதியும் இன்பமும் 

பபருக்கும் திறனுரடயதாக்கவும் உதவுகிறது. 

9. மனிதனின் இரறயுணர்வும், உயிர் விளக்கமும், அறபநறி நின்று 

வாழும் தன்ரமயும் உண்டாக்கும். 
10. மனத்தின் விரியும் தன்ரம பபருகுகிறது. 
11. எண்ணம், பசால், பசயல்களில் தவறு பசய்யா விழிப்பு நிரல 

அறிவின் திறன்கூடி அதன் கிைகிக்கும் சக்தி 
கூடுகிறது.மமமலாங்குகிறது. 
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12. ஒத்துப் மபாதல்,  சகித்துக் பகாள்ளுதல் மபான்ற பண்புகள் 

மலர்கின்றன. 

13. அவ்வப்மபாது பசய்துவிடக் கூடிய தவறுகரளயும், நம்மிடம் 

இருக்கக் கூடிய தீய குணங்கரளயும் கரளந்து தூய்ரமரயப் 

பபருக்கிக் பகாள்ள துரணபுரிகிறது. 
14. ஆக்கப் பூர்வமான பசயல்கரள ஆற்றும் திறன் ஓங்குகிறது. 

15. தன் அரமதி, குடும்ப அரமதி, சமுதாய அரமதி மூலம் உலக 

அரமதிக்கு வழி வகுக்கிறது. 

16. நடக்கக்  கூடியரதமய நிரனக்கச் பசய்து நிரனத்தரதமய 

நடக்கச் பசய்கிறது. 

குரறமபாக்கும் குண்டலினி தவத்தின் மூலம் 

       குவிந்து மனம் உயிமைாடு உரறயும் மமலும் 

மரற பபாருளாம் அறிவு அதன் முழுரமபபற்று 

       மா அரமதி அனுபவிக்கும் நிரலக்களம் ஆம் 

இரறவனது திருநிரலயில் இரணயும் அப்மபா 

       இன்ப துன்ப விருப்பு பவறுப்பிரவ கடந்து 

நிரறவு பபறும் தீய விரனயகலும் வாழ்வில்  

       நிகழ்வபதல்லாம் மபரின்ப ஊற்றாய் மாறும்” 

நாம் இது வரை அதுவானால் அதுமவ பசால்லும்” என்று 
பசால்லியவர் யார்? என்பரதயும் - அதுவானால் அதுமவ பசால்லும்” 
என்று ஏன் பசான்னார் என்பரதயும் அது” என்றால் எது?” 
என்பரதயும்  

“எது” என்றால் எது? என்பரதயும்  நிரனப்மப நடப்பு! என்பரதயும் 
வாழ்வின் மநாக்கம் என்ன? என்பரதயும்.... 

அதுவாவதற்கு நாம் என்ன பசய்ய மவண்டும்? என்பது பற்றியும்.. 
அதுவாவதற்கு இைண்டு வழிகள் என்ன? என்பரதயும் ...அதுவாக 
மாறுவதற்கு மவதாத்திரிய பயிற்சிகள் எப்படி 
பசால்லப்பட்டிருக்கிறது என்பரதயும்.....  

நாம் இரறநிரலயாக மாறினால் என்ன பயன்? என்பரதயும்.... 
விளக்கமாக புரிந்து பகாண்மடாம். 
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ஆரயால் நாம் அதுவாக இரறநிரலயாக மாற நாள்மதாறும் 
துரியாதீத தவத்தில் நிரலத்திருந்து ஆனந்தமாக வாழ்மவாமாக! 
வாழ்க வளமுடன். 

 

துரணநின்ற நூல்கள் 

1. ஞானக்களஞ்சியம், மவதாத்திரி மகரிசி 

2. தாயுமானவர் பாடல்கள், தாயுமானவர் 

3. இரணதள தகவல்கள் 

4. மவதாத்திரி மகரிசியின் பபான்பமாழிகள் 5000, அருள்நிதி 
மன்னார்குடி பானுகுமார். 

5. Vethathiriam banukumar - youtube speeches by mannargudi 
Banukumar. 
  

 


