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தாயுமானவரின் உயிர் விளக்கம் 
 

உடல் உயிர் இரண்டிற்கும் வித்தத மூலம் 

உட்பபாருதள பமய்ப்பபாருளாம் உண்மம ததர்வரீ். 

உடல் என்ப தணுக்கள் பலதேர்ந்த கூட்டு  

உயிர் என்பததா அணுவின் நுண்துகள் ஆம் 

உடல் ஊதட உயிர் சுற்றிச் சுழன்றியங்க 

உணர்ச்ேி பயன்ற விமளவுண்டாம் அறிவு ஈதத 

உடமல விட்டு உயிர் பிரிந்தால் அறிவங்தகது 

உடல் வாழ்விற்குள் தான் இன்பம் துன்பம். - ஞா.க.1261 

                                          - தவதாத்திரி மகரிஷி 
 

Life a definition: 
Almighty the source of physical body and  
Life force; It is the Truth 
Body is the combined activity of atoms 
Life energy is its particles; 
Emotion is the outcome of circulation of 
Particles; wisdom realizes this. 
Life energy departs the wisdom fail  

Pleasure and pain goes.       -  Vethathiri Maharishi 
 
 
 
உயிர் நம் உடலில் எந்த இடத்தில் இருக்கிறது?- 

ேித்தர்கள் கூறும் விளக்கம் !!! 

 

     தந்மத தாயின் வயிற்றில் இருந்து பவளிவந்து, இந்த மண்மணத் 

பதாட்டதும் அது அழுதத ஆகதவண்டும். இல்மலதயல் 

மற்றவர் அழத் பதாடங்குவர்.  
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         அழுமகதய பிறக்கும் ஒவ்வருவரும் பேய்யும் முதல் காரியம். 

குழந்மத அழும்தபாது முதல் முதலாக காற்று உடலின் உள்தள புகுகிறது.   

     உயிரும் சுவாேத்துடன் கலந்து உள்தள பேல்கிறது.  உள்தள பேன்ற 

உயிர் உடலில் எங்தக பேன்று அமர்வதாக ேித்தர்கள் கூறியிருக்கிறார்கள் 
என்று பார்ப்தபாமா? 

 

“உச்ேிக்குக் கீதழ உண்ணாக்கு தமதல 

வச்ே பபாருளின் வமகயறிவாரில்மல!”                    (திருமந்திரம் 309) 

 

“உற்றாரும் ஆவி அமர்ந்திடம் உச்ேிதய!”      (திருமந்திரம் 197) 

  

      இவ்வாறு உச்ேிக்குக் கீதழ, உண்ணாக்கு தமதல உயிர் இருப்பதாக 

நம் ேித்தர்கள் கூறுகிறார்கள். 

 

      தமலும் அது 1008 இதழ்த் தாமமர மலரில் வறீ்றிருப்பதாகக் 

கூறுகிறார்கள். அங்தக வறீ்றிருந்தாலும் அதன் வடிவம் எத்தமகயது என 

யாருக்காவது பதரியுமா என்றால் அமதயும் கூறுகிறார்கள் நம் ேித்தர்கள். 

 

“தமவி எழுகின்ற பேஞ்சுடர் ஊடுபேன்று”             (- திருமந்திரம் 1777) 

 

“த ாதிதய! சுடதர! சூழ் ஒளிவிளக்தக!”                      (- மாணிக்கவாேகர்) 
 

“ஊனறிந்துள்தள உயிர்க்கின்ற ஒண்சுடர்”        -(திருமந்திரம் 1797) 

 

 

 

“உற்றிந்து பாரடா உள் ஒளிக்கு தமல் ஒளி 
அத்தனார் அமர்ந்திடம் அறிந்தவன் அனாதிதய! “    (- ேிவவாக்கியர்) 
 

       இவ்வாறு அணுவுக்கு அணுவாக நீல நிற ஒளிவட்டமாக 

விளங்கும்  ேக்தியின் படீத்தின் நடுவில் தீபச் சுடராக ேிவம் 
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விளங்குகின்றது எனவும் அந்தத் தீப வடிதவ உயிரின் வடு எனக் 

கூறப்படுகிறது. 

 

         இமததய திருமூலர் உயிர்தான் ேிவலிங்கம்எனத் பதளிவாகக் 

கூறுகிறார். 

 

“பதள்ளத் பதளிதவார்க்குச் ேீவன் ேிவலிங்கம்”  (- திருமந்திரம் 1823) 

 

    வடிவத்மதக் கூறிய நம் ேித்தர்கள், உயிரின்அளமவப் பற்றி மட்டும் 

கூறாமலா விட்டிருப்பார்கள். 

 

    ஒரு பசுவின் உடலில் இருந்து ஒரு மயிமர எடுத்து, அமத ஒரு லட்ேம் 
பிரிவாக பிரித்தால் ,அதன் ஒரு பிரிவின் அளதவ உயிரின் அளவாகுமாம். 

இமதக் கூறியது நம் திருமூலர்தான். 

 

     நாம் யார்? உடலும், மனமும் மட்டும் தான் நாமா? எது இல்லாவிடின்  

வ்வுடல் இயக்கம் பேயல்படாமல் நிற்கிறது? 

 

     எப்தபாது ஒருவர் இறந்து விட்டார் என்று கூறுகிதறாம்? இறந்த 
உடன் எததா ஒன்று இவ்வுடமல விட்டு பிரிகிறது அல்லவா! 

 

     அந்த எததா ஒன்று இவ்வுடலில் இருப்பதால் தாதன நம் உடல், 

மனம் பேயல்படுகிறது. அது என்ன? 

 

    நமது ஞானிகள் இமத உயிர் என்றும் ஆன்மா என்றும் 

“ வீாத்மா” என்றும் குறிப்பிடுகின்றனர். 
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       இவ்வுயிர் அழிவற்றது என்றும் நாம் யார் என்ற தகள்விக்கு “நாம் 

என்பது” நம் உடலில் தங்கியுள்ள உயிர் அதாவது  வீாத்மா தான் நான் 

என்று குறிப்பிடுகின்றனர். 

 

      இவ்வுயிமர அறிந்து , பதரிந்து, உணர்ந்தாதல நாம் யார் என்பமத 

பதளிவாக முற்றிலும் உணர முடியும். 

 

    இவ்வுயிமர அறிய முதலில் இவ்வுயிர் நம் உடலில் எங்கு 

இருக்கிறது என்பமத பதரிந்து பகாள்ள தவண்டும். 

 

        எங்கு இருக்கிறது என்று பதரிந்தால்  தான் நாம் உடலில் அங்கு 

பேன்று அமத உணர முடியும். 

 

     நம் உயிர் உடலில் எங்கு இருக்க முடியும் என்பமத முதலில் நமது 

ேிற்றறிவால் ேிந்தமன பேய்து அறிதவாம்?  
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       அதன் பின் நம் அமடந்த முடிமவ ஞானிகளின் பாடல்களின் மூலம் 

உறுதி பேய்து பகாள்தவாம். 

 

     உயிரின் தன்மம என்ன என்று பதரிந்து பகாண்டு பின் அது எந்த 

இடத்தில் இருக்கும் என்று பார்தபாம்.  

 

     உயிரின் தன்மம அறிய இறந்த உடலுக்கும் உயிர் தங்கியுள்ள 
உடலுக்கும் உள்ள வித்தியாேத்மத பகாண்டு பார்தபாம். 

 

     எல்லா உயிர் உள்ள மனித உடலும் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு பவப்பம் 

உள்ளமத அறியலாம்.  

 

       இறந்த உடலில் இவ்பவப்பம் இல்லாமல் குளிர்ந்து தபாய் இருப்பமத 

நாம் பார்க்கலாம்.  

 

         அதனால் உயிரின் ஒரு தன்மம பவப்பம் (அ) த ாதி என்று அறிந்து 

பகாள்ளலாம். 

 

     ஆன்மா த ாதி மயமானது என்ற ஞானிகளின் கூற்றின்படி உயிரின் 

மற்பறாரு தன்மம ஒளி என்பமத அறியலாம். 

 

    இவ்விரு முக்கியமான தன்மமயிமன பகாண்டு உயிர் இருக்ககூடிய 

இடத்மத ஆராய்தவாம். 

 

    முதல் படியாக ஒரு மனிதன் எந்த உறுப்பு இல்லாமல் உயிர் வாழ 

முடியாது என்பமத பார்தபாம்? மக, கால் இல்லாமல் உயிர் வாழ 

முடியும். 

 

    நம் உடலில் இருதயம் கூட இல்லாமல் ஒரு கருவியின் உதவி 
பகாண்டு     நாம் உயிர் வாழ்கிதறாம். இதனால் இவ்வுருப்புகளில் உயிர் 

இல்மல என நாம் முடிவு பேய்து பகாள்ளலாம். 
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     தமல இல்லாமல் மனிதன் உயிர் வாழ முடியாது. தமலதய உடலில் 

பிரதான உறுப்பாக இருக்கிறது. 

 

     “எண் ோன் உடம்பிற்கு ேிரதே பிரதானம்” என்பது ேித்தர்கள் வாக்கியம்.  

         இதிலிருந்து உடலில் உயிர் தமலயில் தான் இருக்கிறது – இருக்க 

தவண்டும் என்பது பதளிவாகிறது அல்லவா? 

 

      நமது தமலயில் எங்கு உயிர் இருக்க முடியும்? ஒரு ேிறு உதாரணம் 

பகாண்டு இமத ஆராய்தவாம். 

 

     நமது தமலயிமன ஒரு அமறயாக பாவிப்தபாம். ஒரு விளக்கிமன 

(ஒளி) ஏற்றி நடுஅமறயில் மவத்தால் தான் அவ்விளக்கின் ஒளி ேமமாக 

எல்லா இடங்களுக்கும் பரவும்.  

 

      அது தபாலதவ நமது உயிரானது ேிரேின் நடுவில் அதாவது தமலயின் 

உள் நடுவில் இருந்தால் தான் உயிர் ஆற்றல் தமலயில் உள்ள ஐந்து 
உறுப்புகளுக்கும் ேமமாக ஆற்றல் பகாடுக்கும். 

 

     அதனால் நமது ேிந்தமனயின் படி தமலயின் நடுவில் தான் உயிர் 

இருக்க தவண்டும் என்று புலனாகிறது. நமது இந்த முடிமவ 

ஞானிகளின் பாடல்கமள பகாண்டு ேரியா என்று பார்தபாம். 

 

     திருமூல நாயனார் தமிழ் மமறயான திருமந்திரத்தில் அப்பட்டமாக 

இந்த ஞான இரகேியத்மத கூறியுள்ளார்.  

 

       நமது ேிரேில் இருந்து உச்ேியிலிருந்து ஒரு நாடி கீதழ இறங்குகிறது! 

அது நமது கண், காது, மூக்கு உள்தள தேரும் மத்தியில் , வாயின் உள் 
அண்ணாகுவின் ேற்று தமல் வந்து நிமல பகாண்டு , அங்கிருந்து 

இருநாடியாக பிரிந்து இரு கண்களில் வந்து தேர்கிறது. இவ்விடதம ேிரநடு. 
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      மற்றுபமாரு ேித்தர் “உச்ேிக்கு கீழ் அண்ணாவுக்கு தமல் அமணயா 

விளக்கு நித்தம் எரியுதடி ஞான பபண்தண” என்று உயிர் உள்ள இடத்மத 

சுட்டி காட்டுகிறார். 

 

      இதன் மூலம் உயிர் உள்ள இடம் நமது தமல மத்தி என்று 

புலனாகிறது. 

 

     அடுத்தாக தமலயின் நடுவில் உள்ள உயிமர எவ்வாறு பேன்று 

அமடவது என்று பாப்தபாம். 

 

       இது மிகவும் எளிது. நமது தமலயில் உள்ள எந்த உறுப்பில் ஒளி 
துலங்குகிறது? 

       கண் அல்லவா? 

       ஆம் கண்தண நமது  வீ ஒளியிமன பிரதிபளிக்கிறது. 

   

       ஒளியாக உள்ள அந்த இமறவனின் அம்ேமான உயிமர – ஒளிமய 

பகாண்தட தான் அமடய முடியும். 

   

     அதனால் கண்கதள நாம் நமக்குள் உட்புகும் வாேல். கண் ஒளிதய 

இமறவன் திருவடி. 

 

     பமய்யான ஒளியிமன தாங்கி உள்ளதால் கண்தண பமய்பபாருள். 

இமறவன் திருவடியான கண்கமள பிடித்தாதல நம்மம அறிந்து 

இமறவமன அறிய முடியும். 

 

    கண்மண பற்றி பாடாத ஞானிகதள இல்மல எனலாம். பரிபாமேயாக , 

தநரடியாக, குறிப்பாக கண்மணதய ஞானிகள் , இமறவமன அமடயும் 
வழி என்று கூறி உள்ளனர். 

 

     கண்மண பற்றி போல்லியுள்ள ேில ஞானிகளின் பாடல்கமள 

பாப்தபாம். 
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இதயசு கிறிஸ்து: 

 

“ததவன் ஒளியாக உள்ளான், நீ ஒளியிதல நடந்தால் ததவமன 

தரிேிக்கலாம்”. “கண்தண ேரிரத்தின் விளக்கு. உன் கண்கள் ஒளி 
மிகுந்ததாக இருந்தால் உன் உடல் ஒளி மிக்கதாக இருக்கும்” - இதுதான் 

மூலம் நம் கண் ஒளிமய பபருகி அந்த ஒளியில் உள் நடந்து ததவமன 

தரிேிக்க தவண்டும் என்று பதளிவாக கூறி விட்டார். 

 

திருநாவுக்கரேர்: 

 

“காளத்தியான் அவன் என் கண்ணில் உள்ளான் 

காண்” 

 

அபிராமி பட்டர்: 

 

“மணிதய , மணியின் ஒளிதய, ஒளியின் 

உணர்தவ, அணுகாதவர்க்கு பிணிதய, பிணிக்கு 

மருந்தத” என்று கண்மணியில் ஒளிமய நாம் 

பற்ற தவண்டும் என்று பாடியுள்ளார். 

 

வள்ளலார்: 

 

“காணும் கண்களுக்கு காட்டும் ஒளியாய், 

காட்டும் ஒளிக்கு காட்டுவிக்கும் ஒளியாய் 

பூணும் திருவடிகள்” 

திருவருட்பாவில் பல பாடல்களில் திருவடி 

கண்கதள என்று இமத பவளிச்ேமாக்கி காட்டி 

உள்ளார். 
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திருவள்ளுவர்: 

 

“பற்றற்ற கண்தண பிறப்பறுக்கும் , 

மற்றமவகளில் நிமலயாமம காணப்படும்” 

 

    கடவுள் வாழ்த்து பகுதியில் பத்து பாடல்களில் ஏழு பாடல்களில் அடி 

என்று குறிபிடுகிறார். 

கண்ணன் 

 

      கண்ணன் என்ற வார்த்மத குறிப்பது கண்ணில் உள்ளவன் அவன் 

என்பதத. கிருஷ்ண மணி என்று நாம் நம் கண்மணிமயதய 

குறிப்பிடுகிதறாம். 

 

      கண்மணியில் , கிருஷ்ணமணியில் பபரும் உணர்தவ கிருஷ்ண 

உணர்வு. 

   

கதடாபநிேத்தில் 
 
        நேிதகதன், மனித ததகத்தில் இமறவன் இருக்கும் இடம் யாது என 
எமதர்மர னிடம் வினவ, அதற்கு எமன், இமறவன் கட்மட விரல் 

அளவான இடத்தில் புமக இல்லாத த ாதியாக விளங்குகிறான் 

என்று பதில் கூறுகிறார். 

 

           இதுதவ ஆதாரம் இதற்கு?  நம் உடலில் கட்மடவிரல் அளவான 

இடம் என பரிபாமேயாக கூறப்பட்டது நமது கண்மணதய. 

        தபபராளியான அருட்பபரும் த ாதியான இமறவன் புமகயில்லாத 

த ாதி. 
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     நம் கண்மணி உள் இருக்கும் சுயம் த ாதி. எவ்வளவு பபரிய ஞான 

இரகேியம். இது பதரிந்தால் தாதன தட்ேிணாமூர்த்தி உணர்த்தியது தபால 

கண்மண திறந்து சும்மா இருந்து தவம் பேய்ய முடியும். 

 

        ஆதி குரு தட்ேிணாமூர்தியும் தமான உபததேமாக இமததய 

பதரிவிக்கிறார். 

 

         சும்மா இரு என்று ேனகாதி முனிவர்களுக்கு உபததேித்து நாம் சும்மா 

இருக்க தவண்டிய இடம் – அதாவது நமது மனமத நிறுத்த தவண்டிய 

இடம் நம் கண்மணியிதல – கண் ஒளியிதல என்று உணர்த்தி உள்ளார்.  

 

ேித்தர் ேிவவாக்கியர் : 

 

“வலது கண் சூரியன் , இடது கண் ேந்திரன்” 

என தநரடியாக குறிபிடுகிறார். 

பகவத் புராணத்தில் 
 
       இமறவன் இருதயத்தின் உள் உள்ளார் என்று பதரிவிக்க பட்டு உள்ளது. 

இருதயம் என்பது = இரு + உதயம். நமது இரு கண்கதள சூரியன் , ேந்திரன் 

உதயமாகும் இடம்.  

 

     ஆம் நமது உடலில் வலது கண் சூரியன் , இடது கண் ேந்திரன்.நாம் 
தகாவிலுக்கு பேன்று ஆண்டவனுக்கு கற்பூரம் 

காட்டி நமது கண்களிதலதான் மவத்து பகாள்கிதறாம். 

8 , 2 , 

சூரியன் , ேந்திரன், 

அ, உ, 

ேக்கரம், ேங்கு என்று குறிபிட்டுள்ள அமனத்தும் வலது கண்மணயும், 

இடது கண்மணயும் தான் குறிக்கும். 
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உயிர் பற்றி மற்றவர்கள் பார்மவ 
       இயற்பியலாளர்களான,  ான் பர்னல், எர்வின் 

சுதராடிங்கர், இயூ னீ் விக்னர்,  ான் அபவரி ஆகிதயாரின் கருத்துப்படி,  

      உயிர்வாழ்க்மக என்பது, சூழலிலிருந்து பபாருட்கமளதயா 

அல்லது ஆற்றமலதயா எடுத்துக்பகாண்டு தமது உள்ளார்ந்த ஆற்றல் 

குமறமவ ஈடுகட்டிக்பகாள்ளும் திறன் வாய்ந்த, திறந்த அல்லது 

பதாடர்ச்ேியான நிகழ்முமறமமயாகும்.  

        உயிரானது பின்னர் தான் உள்வாங்கிக்பகாண்டவற்மறக் பகாஞ்ேம் 

பகாஞ்ேமாக பவளிவிடுகிறது. 

தவதாத்திரி மகரிஷி பார்மவயில் உயிர்     

    உடலின் மிக நுட்பமாகச் சுழன்தறாடும்அரூபமான இயக்கதம 
உயிர் எனப்படுகிறது.  இந்த உயிர் என்பது பல தகாடி 
விண்துகள்களின் பதாகுப்பாகும்.  

     உயிர் என்பது மனித உடலுக்குள் தகாடிக் கணக்கான 
விண்துகள்கள் தற்சுழற்ேி பபற்று உடல் முழுவதும் சுழன்று 
ஓடுவதாகும். 

      உயிர் என்னும் ஆன்மா ததாற்றமும் அன்மன, தந்மதயருக்கு 
முன்தப ஆரம்பிக்கின்றது.  உயிர் மனிதருள் உணர்ந்து விளங்கப்பட 
தவண்டியதாகும். 

    பருஉடலிி்ல் , தவரணுக்களில் அடங்கியுள்ள  அணுக்களின் 
எண்ணிக்மக கூடுதல், குமறதல் இவற்றால் தனினதனிதய இயங்கும் 
அணுக்கள் பரு உடல் முழுவதிலுதம ஊருருவி சுழன்தறாடிக் 
பகாண்டிருக்கினறன. 

https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AE%9C%E0%AE%BE%E0%AE%A9%E0%AF%8D_%E0%AE%AA%E0%AE%B0%E0%AF%8D%E0%AE%A9%E0%AE%B2%E0%AF%8D&action=edit&redlink=1
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%8E%E0%AE%B0%E0%AF%8D%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%A9%E0%AF%8D_%E0%AE%9A%E0%AF%81%E0%AE%B0%E0%AF%8B%E0%AE%9F%E0%AE%BF%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%B0%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%8E%E0%AE%B0%E0%AF%8D%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%A9%E0%AF%8D_%E0%AE%9A%E0%AF%81%E0%AE%B0%E0%AF%8B%E0%AE%9F%E0%AE%BF%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%B0%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%8E%E0%AE%B0%E0%AF%8D%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%A9%E0%AF%8D_%E0%AE%9A%E0%AF%81%E0%AE%B0%E0%AF%8B%E0%AE%9F%E0%AE%BF%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%B0%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AE%87%E0%AE%AF%E0%AF%82%E0%AE%9C%E0%AF%80%E0%AE%A9%E0%AF%8D_%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%A9%E0%AE%B0%E0%AF%8D&action=edit&redlink=1
https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AE%87%E0%AE%AF%E0%AF%82%E0%AE%9C%E0%AF%80%E0%AE%A9%E0%AF%8D_%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%A9%E0%AE%B0%E0%AF%8D&action=edit&redlink=1
https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AE%9C%E0%AE%BE%E0%AE%A9%E0%AF%8D_%E0%AE%85%E0%AE%B5%E0%AF%86%E0%AE%B0%E0%AE%BF&action=edit&redlink=1
https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AE%9C%E0%AE%BE%E0%AE%A9%E0%AF%8D_%E0%AE%85%E0%AE%B5%E0%AF%86%E0%AE%B0%E0%AE%BF&action=edit&redlink=1
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       இதுதான் நுண்ணுடல் (அ) உயிர் என்பது.  இந்த உயிமரப் 
பற்றி மகரிேி, 

“விண்பணன்ற நுண்ணனுதான் உடலுக்குள்தள விமரந்தாற்றும் 
உயிராம்…….” 

என்பர்.  

தாயுமானவர் தரும் உயிர் விளக்கம் 

     தாயுமானவர் பாடல்களில் உயிரின் தன்மம பற்றி 
எண்ணங்கள் மிகுதியாக இல்மை.  மைரின் மனம், எள்ளில் 
எண்ணணய், உடைில் உயிர் என அமமக்கிறார்.”    

     “ண ால்ைறிய உயிரிமட” என உயிமைச் ண ால்லுதற்கு விரித்தற்கு 
அரியதாகவவ பமடக்கின்றார்.  

        “இகபைம் இைண்டினும் உயிரினுக்கு உயிைாக எங்கும் நிமறகின்ற 
ணபாருவள” எனவும் இமறவன் உயிருக்கு உயிைாக இருக்கின்றான் 
என்பமத ஏறத்தாழ 70 இடத்திலும் வபசுகின்றார்.  ஆவிமய 
இமறவனுக்கு மநவவத்திமாக அளித்தல் வவண்டும்  
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    உயிர் எல்ைாக் காைங்களிலும் இமறவவனாடு இைண்டறக் கைக்கும் 
வமைச் ண யல்படுகின்றது. 

 

தாயுமானவர் பார்மவயில் உயிரின் இயக்க நிமை. 

         ாக்கிைம், ண ாப்பனம், சுழுத்தி, துரியம், துரீயாததீம் என்று 
ஐந்து நிமைகளிலும் எந்த எந்தக் கைணங்கள் எவ்ணவவ்வாறு 
ண யல்படுகின்றன என்பது பற்றித் தாயுமானவர் தரும் இைண்டு 
பாடல்கள் உயிர் இயக்க நிமயிமன சுட்டுகின்றது எனைாம்.  

  ாக்கிரமா நுதலினில், இந் திரியம் பத்தும், 
   ேத்தாதி.  வேனாதி,  வாயு பத்தும், 
நீக்கமில் அந் தக்கரணம்,  புருஷ தனாடு, 
   நின்றது முப் பான்ஐந்து, நிலவும்  கண்டத் 

ஆக்கியபோப் பனம். அதனில் வாயு பத்தும், 
   அடுத்தக ேத்து ஆதி, வே னாதி ஆக 

தநாக்குகர ணம்புருடன் உடதன கூட, 
   நுவல்வர்இரு பத்மதந்தாம் நுண்ணி தயாதர. (ஆமே எனும்.25.) 

    புருவநடுவில் உயிர் நினிி்று பதாழிற்படுவது நனவு நிமல 
எனப்படும்.  அதற்குரிய தத்துவங்கள் முப்பத்மதந்து.  அமவயானவன. 

• அறிவுக் கருவிகள் ஐந்து. 
• பதாழிற்கருவிகள் ஐந்து ஆக இந்திரியம் பத்தும். 
• ேத்தம் முதலியாகச் போல்லப்பட்ட அறிவுப் புலன்கள் ஐந்தும். 
• வேனம் முதலாகச் போல்லப்பட்ட பதாழிற்புலன்கள் ஐந்தும். 
• வாயுக்கள் பத்தும். 
• அகக்கருவிகள் நான்கும். 
• புருடன் ஒன்றும் ஆக முப்பத்மதந்து. 
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    கழுத்தில் உயிர் நின்று பதாழிபடுவது கனவுநிமல என்படும்.  
அதற்குரிய தத்துவங்கள் இருப்பத்மதந்து. அமவயாவன. 

• வாயு பத்தும். 
• ேத்தம் முதலிய அறிவுப் புலனகள் ஐந்தும். 
• வேனம் முதலிய பதாழிபுலன்கள் ஐந்தும்.  
• அகக்கருவிகள் நான்கும் 
• புருடன் ஒன்றும் ஆக இருபத்மதந்து 

நுண்ணறிவமடதயர் கனவு, நனவு குறித்து இவ்வாறு கூறியுள்ளனர். 

 

 

கழுத்தி இதயம்தனில் பி ராணம், ேித்தம், 
   போல்லரிய புருஷனுடன் மூன்றது ஆகும். 
வழுத்திய நாபியில் துரியம் பிராண தனாடு 

   மன்னுபுரு ஷனும் கூட வயங்கா நிற்கும், 
அழுத்திடுமூ லம் தன்னில் துரியா தீதம் 

   அதனிமடதய புருஷன் ஒன்றி அமரும். ஞானம் 

பழுத்திடும் பக் குவர் அறிவர் அவஸ்மத ஐந்தில் 

   பாங்குபபறக் கருவிநிற்கும் பரிசு தாதன. (ஆமே எனும்.26.) 

      உறக்க நிமலயில் இதயத்தானத்தின் பிராணன், ேித்தம், புருடன் 
ஆகிய மூன்று தத்துவங்கள் பதாழிற்படும். 

     தபருறக்க நிமலயில் (துரியம்) பதாப்புளில் பிராணனும் 
புருடனும் ஆக இரண்டும் தத்துவம் பதாழிற்படும்.  

     உயிர்ப் படங்கல் (துரியாதீதம்) நிமலயில் மூலாதாரத்தில் 
பருடனன மட்டுதம நிற்கும். 
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     ஞானம் முதிரப்பபற்ற பரிபக்குவ நிமலயுமடதயர் இவற்மற 
அறிவர். அவத்மத ஐந்திலும் உண்மமயான நிமலயில் கருவிகள் 
நிற்கும் தன்மம இதுதான். 

 

         

 

உயிரின் விளக்கம் தவதாத்திரியத்தில் 
 

• உயிர் எனும் ேக்தி உணர்ச்ேியில் மனமாய் ஒடுங்கி தன்மூலம் 
உணர்ந்திடப் பரமாய். 

• உயிர் என்பததா அணுவின் நுண்துகள் ஆம். 
• உயிர் என்பது பிரபஞ்ேத்த ததாற்றங்கள் அமனத்திற்கும் 

அடிப்பமடயான இயக்க மூலக்கூறு ஆகும். 
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• உயிர் – பரம் – அறிவு ஒன்தற பபாருளால் உணர்வு ஒழிவு 
நிமலகளில் மாறுதல். 

•  உடல் ஊதட உயிர் சுற்றிச் சுழன்றியங்க உணர்ச்ேிபயன்ற 
விமளவுண்டாம்.  அறிவு ஈதத. 

• காந்ததம ஒலி – ஒளியாய்த் திகழ்தல்தபால கண்காணா 
•  உயிர் அறிவாம் ஆற்றலும் ஆம். கண்காணா உயிர் அறிவாம் 

ஆற்றலும் ஆம்.  
• ஒவ்பவாரு உயிரும் பதய்வத்தின் திருவிமளயாட்டரங்கம். 
• உன்னிதல பபரிபதன உணர். இன்பதுன்பங்கள் என்னிலும் எல்லா 

உயிரிலும்உள்ளதுணர். 
• பதய்வநிமல உணர்ந்து, பிறவி ஒழித்து முக்தி பபறுவது 

உயிர்தான் – உடல் அல்ல. 
•  பரிணாமத் தத்து முமறயில உயிரற்ற பபாருளிலிருந்துதான் 

முதலில் உயிர் ததான்றியது. 
• உயிர்ச்ேக்தியின் இயக்க விமளவுதான் எண்ணம். அது அறியும் 

திறனுமடயதால் அறிபவன்றும கூறப்படுகிறது. 
•  காந்ததம – ஒளியாய்த் திகழ்தல் தபால – கண் காண உயிர் 

அறிவாய் ஆற்றலும் ஆம். 
•  அண்டத்தில் கடவுள் என அமழக்கப்படுபவன் பிண்ணத்தில் 

உயிர் எனப் தபேப;டுகிறான். 
 

       “இகபைம் இைண்டினும் உயிரினுக்கு உயிைாக எங்கும் 
நிமறகின்ற ணபாருவள” எனவும் இமறவன் உயிருக்கு உயிைாக 
இருக்கின்றான் என்பமத ஏறத்தாழ 70 இடத்திலும் தாயுமானவர் 
வபசுகின்றார்.  எனவவ நம் உயிருக்கு உயிைாக இருக்கும் 
இமறவமன இமமப்ணபாழுதும் நீங்காமல் வழிபடுவவாமாக!  
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