தாயுமானவரின் ஆனந்தக் களிப்பும்
வவதாத்திரி மகரிஷியின் வேரின்ேக் களிப்பும்

அருள்நிதி மன்னார்குடி ோனுகுமார்
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ஆனந்தம் ேிரம்மம் என்று சாதகன் ஞானத் ததளிவடைந்தான்.
ஆனந்தத்திலிருந்வத நிச்சயமாக உயிர்கள் வதான்றியுள்ளன.
ேிறந்தடவ எல்லாம் ஆனந்தத்திவலவய வாழ்ந்திருக்கின்றன.
இறுதியில் ஆனந்தத்திவலவய லயமடைகின்றன.
ஆனந்தவம ேரம்தோருள்.

அது யாருக்கும் தனி உரிடமயாகாது .

அண்ைங்கள் அடனத்தும் ஆனந்தத்தில் வதான்றி ஆனந்தத்தில்
நிடலத்திருந்து ஆனந்தத்திவலவய ஒடுங்குகின்றன.
ஆனந்தத்டத அறியாதார் யார்?
ஆனந்தமில்லாது யார் உயிர் வாழ்ந்திருக்க முடியும்?
ஆனந்தத்தில் ஒன்றுேட்டிருப்ேவர் ேரமடன அடைந்தவர் ஆகின்றனர்.
தாயுமானவர்,

தனது ோைல்களில் முதலில்

வயாகியாக இருந்து வருந்துகிறார்.
ேின்பு சாதடன தசய்து, டவராக்கியத்துைன்
ோடுகிறார்.

ேின்பு விவவகியாகிறார்.

இறுதியில் ஞானமடைந்து ஆனந்தக்களிப்ேில்
திடளக்கிறார்.
தன்டனவய தநாந்து உலகத்டத வநாந்து
புலம்ேிய தாயுமானவர் இறுதியில் ஆனந்தக் களிி்ப்பு என்ற ேகுதியில்
முப்ேது ோைல்களிி்ல் 120 வரிகளில் தனது இடறயின்ேத்டதப்
ோடுகிறார்.
மானுைம் எப்ேடிச் தசல்ல வவண்டும்?

என்று கூறி ஆனந்தத்தின்

நிடலடய இறுதியில் காட்டி மகிழ்கின்றார்.
வவதாத்திரி மகரிசிவயா ஆனந்தத்திவலவய ததாைங்கி
ஆனந்தத்திவலவய முடிக்கிறார்.

சாதகடன மகிழ்ச்சியுைன்

அடைத்துச் தசல்கிறார்.
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வேரின்ேக் களிப்பு என்ற ேகுதியில்
ேன்னிரண்டு ோைல்கடள 48
வரிகளில் ோடியுள்ளார்.
ஆன்மீ க ஞானம் முழுடமயாக
டகவரப் தேற்றிருந்த அருளாளர்கள்
, இடறவனது அருடளப் தேற்ற
ேின்பு, வேரின்ேம் அடைந்து
வேரானந்தப் தேருநிடலயில்
இருந்து வாழ்ந்து காட்டினார்கள்.
மாணிக்கவாசகர், வள்ளலார், தாயுமானவர், வவதாத்திரி மகரிஷி
வோன்ற மகான்கள் வேரானந்த தேருநிடலயில் இருந்து
மானுைத்திற்கு வைி காட்டினார்கள்.

வாழ்ந்து காட்டினார்கள்.

இந்தப் வேரானந்தப் தேருநிடலடய ---இராமலிங்க வள்ளலாரும்
ேற்ேல இைங்களில் ோடுகிறார்.
வானத்தின் மீ து மயிலாைக் கண்வைன் மயில் குயிலாச்சுதடி

துள்ளடலவிட்டுத் ததாைங்கிவனன் மன்றாடும் வள்ளடலக்கண்வைனடி
சாதி சமய சைக்டக விட்வைன் அருட்வசாதிடயக் கண்வைனடி

தோய்டய ஒைித்துப் புறப்ேட்வைன் மன்றாடும் ஐயடரக் கண்வைனடி-

என்று ஆனந்தத்தின் உச்சியில் நின்று வள்ளலார் ோடுவார்.
ஆனந்த களிப்பு-- வேரின்ே களிப்பு—ஏன்- இந்த தேயர் டவத்தார்கள்?
கும்மிப் ோைல் வோல- மும்டம நடையில் வந்தாலும், கும்மிப்
ோைலின் ஒவ்தவாரு அடியிலும் வசர்ந்திருக்கின்ற அடச
நீட்ைத்டதத்- தனிச்தசால்லுக்கு முன்ோக தகாண்டு வருவதுகளிப்தேன்று தசால்லப்ேடும்.
இடறயருள் தேற்றவர்கள், தேற்ற மகிழ்ச்சியினால் ோடும்
ோட்டுக்கு- இப்தேயர் அடமந்ததாகக் கருதலாம்.
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மாணிக்கவாசகர் “ஆனந்தம் ோடுதுங்கான் அம்மானாய்”
((திருவாசகம் . திருவம்மாடண 3) என்று ோடிய ஆனந்தம் என்ற
வைதசால்- இப்தேயருக்கு முன்வனாடியாக இருக்கலாம்.
அவதாடு -களிப்பு என்ற தமிழ்தசால்லும் வசர்ந்து ஆனந்தக் களிப்பு
என்ற ததாைர் உருவாகியிருக்கலாம்.
அடதப்வோலவவ- களிப்பு என்ற தமிழ்தசால்லும் வசர்ந்து, வேரின்ேக்
களிப்பு என்ற ததாைர் உருவாகியிருக்கலாம்.
ஆனந்தக் களிப்புகள்- அமைப்பில் –ந ொண்டிச் சிந்துகமள நபரிதும்
ஒத்துள்ளன;

மையொல் ைட்டுமை- மேறுபடுகின்றன.

ந ொண்டிச் சிந்துகள்களிப்புகள் மும்மை

ொன்மை

மையின.

மையின. ஆனொல் -ஆனந்த

களிப்ேில் ததாைங்கு – ஆனந்தத்தில் முடி
நமக்கு- வாழ்க்டகயில் களிப்பு, மகிழ்ச்சி , ஆனந்தம்- ஆகிய
மூன்றும் வவண்டும்.
களிப்பு என்ேது- உைல் ததாைர்ோனது. மகிழ்ச்சி என்ேது- மனம்
சம்மந்ந்தப்ேட்ைது.

ஆனந்தம் என்ேது -ஆன்மா ததாைர்ோனது.

களிப்பு என்ேது மகிழ்ச்சி, ஆனந்தம், வேரின்ேம் சந்த ோஷம்,
உல்லோசம், குசோல் என்ற தோருள் தருகிறது.
ஆங்கிலத்தில் happiness – rejoicing - enjoymeny – gaiety – merriment என்று
தசால்வார்கள்.
மகிழ்ச்சிவய- மிகச் சிறந்த ஒழுக்கம் (happiness

form of morality)

is the highest

என்று- இங்கர்சால் கூறுவது வோல -நாம்

மகிழ்ச்சிவயாடு இருக்கிவறாமா என்ேது முக்கியம்.
வநற்று இருந்தடதக் காட்டிலும்- இன்று அதிகம் மகிழ்ச்சியுைன்
இருக்கிவறாதமன்றால்- நாம் வளர்ந்திருக்கிவறாம் என்ேது- தோருள்.
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இன்டறக் காட்டிலும்- நாடள இன்னும் மகிழ்ச்சியாக இருக்க
முடியும் என்று நாம் திைமாக நம்ேினால் அதுவவ சிறந்த எதிர்ோர்ப்பு.
மகிழ்ச்சி என்ேது ஒரு மனநிடல.
தோருந்தும்.

அது தனிமனிதனுக்கும்

சமுதாயத்திற்கும் தோருந்தும்.

இன்டறய மகிழ்ச்சியும், நாடள மகிழ்ச்சியும் ததாைர்புச் சங்கிலியால்
ேிடணந்தடவ.
ஒரு நாட்டின் முன்வனற்றமும் வளர்ச்சியும், மகிழ்ச்சியும் அதில்
வாழ்ேவர்களுடைய- மனநிடலயின் அடிப்ேடையிவலவய
நிர்ணயிக்கப்ேடுகின்றன.

நமக்கு- ஒருவர் ஒரு ஜாங்கிரி தகாடுக்கிறார்.
சாப்ேிடுகிவறாம்.
முடியாது.

அவத ஜாங்கிரிடய மற்தறாருவர் சாப்ேிை

எனக்கு மட்டுவம ேயன்ேடும் இது களிப்பு.

மார்கைி மாதததில் இடசக் கச்வசரிக்குச்
ோடுகிறார்.

மகிழ்ச்சியாகச்

தசல்கிவறாம்.

ஒருவர்

தமய்மறந்து- காதால் வகட்டு மனதால்

இன்ேமுறுகிவறாம்.
இது- மனம் சம்மேந்தேட்ை மகிழ்வு.

இதற்கும்- ஒரு எல்டல

உண்டு. இது மகிழ்ச்சி.
எனக்கு- ஜாங்கிரி ேிடிக்கும் என்ேதால் 50, 60 ஜாங்கிரிகடளச்
சாப்ேிைச் தசான்னால்- என்ன வரும். எரிச்சல் வரும்.

சுடவயும்

இருக்காது.
அதுவோல்- ோட்டு நான்றாக இருக்கிறது என்று- மணிக்கணக்கில்
வகட்டுக் தகாண்வை- இருக்க முடியாது. அதற்கும்- சலிப்பு வரும்.
ஆனால்- ஆனந்தம் என்ேது ஆன்மா சம்மந்தப்ேட்ைது.

அதற்கு

எல்டல இல்டல.
ேிறருக்கு உதவும் வோது, ஆனந்தம் உண்ைாகிறது.

வமலும்

ேலருக்கு உதவ உதவ ஆனந்தம் தேருகவவ தசய்யும்.
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ஆனந்தகளிப்பு ோைல்கள் அடமப்பு.
தமிழ்ப் ோைல்கள் அடமப்டே இரண்ைாகப் ேிரிப்ோர்கள்.

அடவ. 1.

அகப்ோைல்கள். 2. புறப்ோைல்கள்.
புறப்ோைல்கள் என்ேது தோதுவான நீதிடயக் கூறுவது.

தகாடை,

வரம்,
ீ
தர்மம், நீதி, அரசனின் கைடம வோன்றவற்டற கூறுவது.
களிப்ேில் ததாைங்கி- மகிழ்ச்சியில் துளிர்த்து- ஆனந்தத்டத வநாக்கிச்
தசல்வவத உண்டமயான வாழ்க்டகப் ேயணம்.
அகம் என்றால்- உணர்வு என்ேது தோருள்.

அச்சம், நாணம்,

மகிழ்ச்சி, வோன்ற எட்டு விதமான உணர்வுகடள தவளிப்ேடுத்துவது
அகப்ோைல்கள் அடமப்பு முடறயாகும்.
அகப்ோைல்கடள விதவிதமான அடமப்ேில் ோடியிருக்கிறார்கள்.
சாதகர் இன்தனாரு சாதகரிைம் தசால்வதாக ோடியிருக்கிறார்கள்.
இடறவடனவய

கணவனாக எண்ணிப்

ோடியிருக்கிறார்கள். (ஆண்ைாள் திருப்ோடவ)
நண்ேனிைம் தன் மகிழ்ச்சிடய தசால்வது
வோல் ோடியிருக்கிறார்கள்.
இதுதான் அகப்ோைல்கள் அடமக்கும் இலக்கண வடரயடறயாகும்.
தோதுவாக நாம் நம்முடைய உணர்வுகடள தாய், தந்டத,
சவகாதரர்கடள விை,

நண்ேர்களிைம்தான் அதிகம் ேகிர்ந்து

தகாள்வவாம்.
நல்ல நட்பு ஆவராக்கியத்டத தரும்.

நல்ல நட்பு மனவளர்ச்சிக்கு

நல்ல தூண்டு வகாலாக இருக்கும். நல்ல நட்பு நமது
உணர்ச்சிகளுக்கு வடிகாலாக அடமயும்.

ஆண் நண்ேன் என்றால் வதாைன்.

தேண் நண்ேி என்றால் வதாைி.
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ஒரு தேண் தன் வதாைியிைம், தன்
உணர்வுகடள கூறுவதாக, தாயுமானவர் தன்
ஆனந்தத்டத தவளிப்ேடுத்துகிறார்.

ஆனந்தக் களிப்பு, ேல்லவியும் சரணங்களும்
மட்டும் தேற்றுவரும் கீ ர்த்தடனயின் சாயல்
காட்டி அடமயும்.
இதன்கண் ேல்லவி வோன்றுவரும் ேகுதி
முந்நாற்சிதராற்டறயாகும்.
இப்ேகுதி ததாைர்ந்து வரும்

சிந்துகட்குப் ேின் மீ ண்டும் மீ ண்டும்

ோைப்ேைல் எதிர் ோர்க்கப்ேடுகின்றது.
முப்ேது

சிந்துக்களும் முந்நாற்சீதராற்டறயாகும்.

ஓடச நயமிக்க

இச் சிந்துப் ோைல்கள் உணர்வு தவளியீட்டிற்கு ஏற்ற களனாகின்றன.
ேிச்டசக்காரர்கள் முதல் வேராசிரியர் வடரப்
ோடி இன்புற்று ஆைங்கண்டு அனுேவிக்கும்
தகுதி வாய்ந்தன தாயுமானவர் ோைல்கள்.
தாயுமானவரின்

ோைலின் தாக்கவம, ைாக்ைர்

மு.வ. அவர்களின் “மண்குடிடச” என்ற புதினம்.
அதன்கண் ேல இைங்களிலும் தாயுமானவர் கருத்துக்கடளயும்
ோைல்கடளயும் அவ்வாவற எடுத்தாண்டுள்ளார்.

வவதாத்திரி மகரிசியிி்ன் வேரின்ேக் களிப்பு
வேரின்ேம் என்றால் என்ன? விடையாக வருகிறார் மகரிசி
•
•
•
•

“வேரின்ேம் என்ேது அறிவின் உயர்நிடல,
வேரின்ேம் என்ேது அறிவின் முதிர்ச்சி,
வேரின்ேம் என்ேது அறிவின் முதுடம,
வேரின்ேம் என்ேது அறிவின் ஞானஒளி,
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வேரின்ேம் என்ேது, மனித குலத்தில் நாம் வாழ்கின்ற
அடனவருக்கும், எட்ைாகனியாகவவ நிடனத்திருந்த அந்த ஞானக்
கனிடயப் ோமரமக்களும் சுடவத்து. இன்புற்று,,,,,,

வேரின்ே தேறுவாழ்வு தேறவதற்கு ஏற்ற இடறநிடல உணர்டவ,

நமது உயிராற்றல் மூலமாகவவ வமவல ஏற்றி, உயிர் உணர்வு தேறச்
தசய்து,,,,

அதன் மூலமாகவவ இடறநிடல உணர்வு தேறச் தசய்து…..
அதன் மூலமாக அடமதி உள்ள ஓர் நிடலடய அடைந்து……
அந்த அடமதி நிடலயிவலவய, அயரா விைிப்பு நிடலயில் நின்று..
இல்லறத்டத நல்லறமாக மாற்றி அறதநறியில் வாழ்கின்ற தோழுது,
வேரின்ே நிடல கிட்டுகிறது.

நிடலயான வேரின்ேம் எது?
மண் என்ற நிலம் மீ து தேண் துடணதகாண்டு தோருடள தகாண்டு
வாழ்க்டக வாழ்ந்து வரும் மனிதனாவன், அந்த தோருள்களிலிருந்து
தேறுகின்ற அனுவோகவம இன்ேம் என்றும்…
அதுவவ தோருள் என்ற மயக்கநிடலயில் மதி மயங்கி வாழும்
மனிதனின் அறிவு நிடலடய உயர்த்தி தமய்ப்தோருள் ஒன்வற
உண்டமப் தோருள்.
இப்ேிரேஞ்சத்தில் உள்ள அடனத்து வதாற்றங்களும் நிகழ்ச்சிவய
என்ற அயரா விைிப்பு நிடலயில் தாமடர இடல தண்ண ீர்வோல,,,,
உறவிவல கண்ை உண்டமநிடல ததளிவவ துறவு என்ற நிடலயில்
காணும்தோழுது…..
தமய்ப்தோருள் நிடல மறவாது மூன்று வதாற்றங்களிலிருந்து
அனுவோகமாக எவன் ஒருவன் இன்ேத்டத தேறுகின்றாவனா….
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அதுவவ அவனது நிடலத்த, நீடித்த மகிழ்ச்சியான, நிடலயான
இன்ேமாகிய வேரின்ேம் ஆகும்.

தொயுைொனேர் யொர்?
18-ம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்து, இடறயனுேவத்தில் ஈடுேட்டு, “ோர்க்கும் இைம்
எங்கும் ஒரு நீக்கம் அற நிடறகின்ற ேரிபூரணானந்தவம” என்று
ஞானநிடலடய அடைந்தவர் தாயுமானவர்.

திருச்சி மடலக்வகாட்டையில் எழுந்தருளியுள்ள தாயுமானவடர வணங்கி,
மகப்வேறு வாய்த்ததால், அவருடைய தேற்வறார் அவருக்குத் தாயுமானவர்
என்வற தேயர் சூட்டினர்.

கல்வி வகள்விகளில் சிறந்து, சாஸ்திரங்களில் வதர்ச்சி தேற்று, டசவ
ஆகமங்கடளயும் கசைறக் கற்றார் தாயுமானவர்.

திருமூலர் மரேில் வந்த குரு ஒருவரால் ஆட்தகாள்ளப்ேட்டு, “சும்மா இரு”
என்ற உேவதசத்டதப் தேற்றார் தாயுமானவர்.

இந்த உேவதச தமாைிதான், அவருடைய ோைல்களுக்கு அடிப்ேடையாக
அடமந்தது.
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சூழ்நிடல காரணமாக நாயக்கர் ஆட்சியில், ராஜப் ேிரதிநிதியாகப் தோறுப்பு
வகித்தாலும், அவர் மனது ேக்தி மார்க்கத்தில் மூழ்கி இருந்தது.

எனவவ, துறவு பூண்டு, தல யாத்திடர தசன்றார். ேரிபூரணானந்தம், தமௌன குரு
வணக்கம், சுகவாரி, வதவஜாமயானந்தம், ேராேரக்கண்ணி, ஆனந்தக்
களிப்பு என்று 56 தடலப்புகளில் 41267வரிகளில் 1452 ோைல்கடள
இயற்றினார்.
ேரிபூராணானந்தம் என்ற தடலப்ேில் தாயுமானவர் ேத்துப் ோைல்கடள
ோடியுள்ளார்.”
“ோர்க்குமிைம் எங்கும் ஒரு நிக்கமற நிடறகின்ற
ேரிபூண ஆனந்தவம”

ஆனந்தமான ேரம் என்ற தடலப்ேில், ேரம்தோருள் ஆனந்தவம என்று
ேத்துப் ோைல்கள் ோடியுள்ளார்.

“அண்ைேகி ரண்ைமும் அைங்க ஒரு நிடறவாகி
ஆனந்தமான ேரவம”

சச்திதானந்தம் என்ேது சத்து + சித்து

= ஆனந்தம் ஆகும்.

இயற்டக உண்டமயாயிற்று—இயற்டக விளக்கமாயிற்று.
- இயற்டக இன்ேமாயிற்று..

சத்து –
ஆனந்தம்

“அம்ேலத்தரவச அருமருந்வத ஆனந்தத் வதவன!” – என்ேது வள்ளலார்
வாக்கு.

ஆனந்தக் களிப்பு பொடிய தொயுைொனேர்
வேரின்ேத்தில் திடளத்து, இடறவடன அறிந்து அவனுைன் இரண்ைறக்

கலக்கும் ஞான அனுேவத்டதப் தேரு மகிழ்ச்சியுைன் தசால்வவத ஆனந்தக்
களிப்பு’.

தாயுமானவர், வவதாத்திரி மகரிசி

ஆகிய இருவருவம ‘ஆனந்தக் களிப்பு’

“வேரின்ே களிப்பு” என்ற தடலப்புகளில்
தங்கள் இடறயனுேவத்டத
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தவளிப்ேடுத்தி, ோைல்கடள இயற்றியுள்ளனர்.
தாயுமானவர் தமது ‘சங்கர சங்கர சம்பு சிவ, சங்கர சங்கர சங்கர சம்பு’ என்று
துவங்கும் ஆனந்தக் களிப்ேில்,

ஆதி அநாதியும் ஆகி எனக்கு
ஆனந்தமாய் அறிவாய் நின்று இலங்கும்
வஜாதி மவுனியாய்த் வதான்றி அவன்
தசால்லாத வார்த்டதடயச் தசான்னாண்டி வதாைி! - சங்கர
என்று தான் அறிந்த வஜாதிமய ஆனந்த நிடலடயயும், அதற்குக் காரணமான
தமௌன குருவின் தேருடமடயயும் ஒருவசரக் கூறுகிறார்.

என்டனயும் தன்டனயும் வவறா உள்ளத்து
எண்ணாத வண்ணம் இரண்டு அற நிற்கச்
தசான்னது வமாஒரு தசால்வல அந்தச்
தசால்லால் விடளந்த சுகத்டத என் தசால்வவன் சங்கர
என்று இடறவனுைன் இரண்ைறக் கலந்த தேருநிடலடய விவரிக்கிறார்
தாயுமானவர்.

வவதாத்திரி மகரிசிவயா “அதுவவ நானாகவும் இருப்ேடத…..இரண்ைறக்
கலந்த தேருநிடலடய” தனக்வக உரிய ோணியில் விவரிக்கிறார்.
.”நான்யார்?” என்வற வினவ நல்லுைலும், உயிர், அறிவு
நல்லிடணப்ோய்க் கூடிதயாரு நாட்ைமுைவன ஒலிக்கும்.
ஊன்உைவல வாகனமாம். உள்ளியங்கும் ஆற்றல் உயிர்.
வான்கைந்த தமய்ப்தோருவள வாலறிவாம்! அதுவவநான்! (ஞாக.ோ.1647-9)

நான் யார்? என்ற வகள்வி என்னுள் எழுந்தவோது ேரு உைல், உயிர்,
அறிவு ஆகிய
விளங்கியது.

மூன்றும் இடணந்து ஒரு விருப்ேத்துைன்
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கண்களால் காண்கின்ற ேரு உைல் ஒரு வாகனமாகவும்,
வாகனத்டத இயக்கும் சக்தி உயிராகவும்,,,,,
விண் என்ற ஆகாசத்டதக் கைந்தும் இருக்கின்ற உண்டமப்தோருவள
தூய்டமயான அறிவாகவும்,,,,

அதுவவ நானாகவும் இருப்ேடத உணர்ந்வதன்---என்கிறார் வேரின்ே
களிப்ேில் வவதாத்திரியார்.

தற்ேரத்டத உணர்ந்த உணர்வாளர்கள்
“ஆடுவதும் ோடுவதும் ஆன்ந்தமாக நிடனத்
வதடுவதும் நின்னடியார் தசய்டக ேராேரவம”
என்று தவட்ை தவளிடய நிடனத்து என்தறன்றும்ோடிவனன் ஆடிவனன்

நாடிநாடி விரும்ேிவய கூவிவனன் உளறிவனன் அலறிவனன் தமய்சிலிர்த்து
இருடக கூப்ேி விண்மாரி என என் இரு தமய்யன்வே என்று சற்று
அயர்ந்வதன் என்று ஆனந்தக் களிப்ேில் முழுகியவர் தாயுமானவர்.
எங்தகங்கும். என்னுள்ளும், எல்லாத் வதாற்றங் களிலும்,
இடையற்ற மடறதோருளாய் இருந்து, வேரண்ை தமங்கும்
தங்கித் தடைத்வத இயங்கும் தற்ேரத்டத யானுணர்ந்வதன்,
தனித்து மனத்துள் நிடலத்துத் தவமாற்றும் சாதடனயால். (ஞாக.ோ.1647-8)

எனக்குள்ளாகவும், எல்லாத்
வதாற்றங்களிலும் இடைதவளி
இல்லாமல், மடறதோருளாக

இருந்து, வேரியக்க மண்ைலம்
முழுவதிலும் தங்கி இருந்து,
விரிவடைந்து, இடறநிடலயானது
இயங்குகிறது.
தனித்திருந்து, மனடத உயிரில் ஒடுக்கி அைக்கி, நிடலத்து, தவம்
இயற்றும் சாதடனயின் மூலமாக எனக்குள்ளாகவவ
எல்லாவற்டறயும், எல்லாவற்றிலும் என்டனயும் உணர்ந்வதன்.
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தாவன ேரம் ஆன நிடல தற்ேரம் என்ேடத உணர்ந்வதன் என
தவட்ைதவளிடய நிடனத்து வேரின்ேக் களிப்ேில் முழுகியவர்
வவதாத்திரி மகரிசி.

சிவானந்தம் விடளயும் பூமி
சிவானந்தம் விடளயும் பூமியாகிய அந்த தவட்ைதவளிடய

அடைந்து, தகாடிய இருளாகிய ஆணவமலம் நீங்கப் தேற்று, ேிறகு
ோர்த்வதன்.

அப்தோழுது எம் தடலவின் அைடகத் தவிர வவதறான்றும்
கண்டிவலன் என்கிறார் தாயுமானவர் ஆனந்தக்களிப்ேில்
“விடளயும் சிவானந்த பூமி-அந்த
தவட்ை தவளிநண்ணித் துஷ்ை இருள்ஆம்
கடளடயக் கடளந்து ேின் ோர்த்வதன்-ஐயன்
கடளஅன்றி வவறுஒன்றும் கண்டிலன் வதாைி-” -(ஆ.க.ோ. 15)

மகரிசிவயா……….. “இடறநிடலவய தன் நிடலயில் மாற்றம் தேற்று
சைப்தோருட்களாகி, சீவன்களாகி, எல்லாவற்றிலும் இருந்து. இயக்கிக்
காத்து, முடித்தும் டவக்கின்ற கருடணடய உணர்ந்து தகாண்வைன்
என்று வேரின்ேக் களிப்ேில் ோடுகிறார்.
“உயிர்கள்தடம தவளியிட்டு, உயிர்க்குயிராய் உள்நிடறந்து,
உணர்வாயும் அறிவாயும் உலகில் ேல்லுயிர் வாைப்
ேயிர்வடககளாய் நிடறந்து ேரங்கருடண யானுணர்ந்வதன்.
ேல்லுயிரும்இன்ேமுறப் ேலவளங்களாய் நிடறந்தான்!” (ஞா.க.ோ.1647 -6)

மிகச்சிறிய மனிதவுரு வாழுகின்வறன்
ேிறப்பு என்ேது,,,,,,,,,,,,,,, வவண்ைாத விருப்பு தவறுப்பு என்னும்
வில்லங்கத்தால் விடளவது என்கிறார் தாயமானவர்.
“வவண்ைா விருப்பும் தவறுப்பும் – அந்த
வில்லங்கத் தாவல விடளயும் ஜனனம்” -(ஆ.க.ோ. 24)
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மகரிசிவயா..
மண்ணான இவ்வரிய மாதேரிய உலகமிடச
மனமுடைய மிகச்சிறிய மனிதவுரு வாழுகின்வறன்!
எண்ணரிய ஆயிரங்கள் எண்ணங்கள் என்னுளத்வத
எழுகின்ற விந்டதயிடன யார் அறிவார்? யார் அறிவார்.
இந்தப் தேரிய நில உலகத்தில் எண்ணிலைங்காத சீவ இனங்களிவல,
மிகச் சிறிய மனித உருவம் தகாண்டு வாழ்கிவறன்.

எண்ணிக்டகக்கு அப்ோலாக ஆயிரமாயிரரம் எண்ணங்கள் என்
மனதில் வதான்றும் வியப்டே என்டனத்தவிர வவறு யார்
அறியமுடியும் எனக் வகட்கிறார்.

அறிவாய் நின்ற இடறநிடலயின் வேரறிவு
ததாைக்கமும் முடிவும் ஆகி, எனக்குப் வேரின்ேமாய், அறிவாய்,
நின்று விளங்கும் வேதராளி தமளனியாய்த் வதான்றி, அவன் ேிறர்
தசால்லாத ோர்டதச் தசான்னான் என்கிறார் தாயுமானவர்.
“ஆதி அநாதியும் ஆகி – எனக்கு
ஆனந்தமாய் அறிவாய்நின்று இலங்கும்…”(ஆ.க.ோ.1)
அறிவாய் நின்ற இடறவன்.......
விந்து நாதக் கலப்ோல் எனது உைல் தசல்களாலும்
சிற்றடறகளாலும் இடணக்கப்ேட்டு....
ஒன்றுைன் ஒன்று இடணந்து, சிந்தடனக்கு எட்ைாத தசயலல்கடள
எல்லாம் சிறப்ோக நைந்து தகாண்டிருப்ேது......

இடறநிடலயின் வேரறிவாவலயாகும் என்ோர் வவதாத்திரி,
தனது வேரின்ேக் களிப்ேில்ஃ

சின்னஞ்சிறு சிறுதசல்கள் வசர்ந்திடணந்து ஒத்துடைத்து,
சிந்தடனக்கு எட்ைாச்தசயல்கள் சிறப்புைலில் நிகழ்த்துவன.
முன்னம் ஒருதுளியான மூலவிந்து நாதத்தால்,
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முழுடமயாய் எனதுஉைல் முற்றறிவன் திருவருளால் (ஞா.க.ோ.1647.12)

இடறவனது அருள்வடிவவ தமய்
ஒருசிலர் கைவுள் இருக்கிறார்? இல்டலயா, என்று வகள்வி எழுப்ேி
வாதப் ேிரதிவாதங்கள் தசய்கிறார்கள்.

மனிதருக்கு விலங்கினங்களுக்கு இல்லாத சிறப்ோன ஆறாவது
அறிவு உள்ளது.

ஐயுணர்டவ அறிவின் கட்டுக்குள் தகாண்டு வருவதற்கும், ஞானம்
தேறவும் விந்டதயான உைடலயும் தகாடுத்துள்ள இடறநிடல,

துணியில் ஊடும் ோவுமாக உள்ள நூல் வோல எல்லாவற்றிலும்
ேின்னிப் ேிடணந்வத உள்ளது
நல்லஉயர் சிந்தடனக்கும், ஞானம் தேற ஐயுணர்டவ
தவல்லவும் நல் ஆறறிவாய் வித்டத உைல் தந்த இடற,
இல்டலயா? உண்ைா? என்று எழுகின்ற வாதங்களில்,
இடை துணியில் ோவாய் நூலாய் இருப்ேதுவோல் ேின்னியுள்ளான்.
(ஞா.க.ோ.1647 -7)

இடறவனது அருள்வடிடவ தமய் என்று தகாள்ள வவண்ைாவமா?
எனக் வகட்கிறார் தாயுமானவர்.
தசால்லிஎன் ஐயன்-என்டனத்
தான் ஆக்கிக் தகாண்ை சமர்த்டதப்ோர் வதாைி-(ஆ.க.ோ.8)

வந்த வரடவ மறக்கலாமா?
வந்த வநாக்கத்டத மறந்து, மிகுந்த மயக்கம் தசய்யும் தேண், தோன்,
மண் ஆகிய இவற்றின்மீ து ஆடச டவக்கும் அறியாடமடய
அறுக்க,,,,,
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எனக்கு எம் தந்டத தமய்ஞ்ஞானம் என்னும் அைகிய வாளிடனக்
தகாடுத்தான் என்கிறார் தாயுமானவர்.
வந்த வரடவ மறந்து-மிக்க
மாதர்தோன் பூமி மயக்கத்தில் ஆழும்
இந்தம யக்டக அறுக்க-எனக்கு
எந்டத தமய்ஞ்ஞான எைில்வாள் தகாடுத்தான்- (ஆ.க.ோ.26)
உைடலப் வேணிப் ோதுகாப்ேதற்கு உலகியல் தோருட்கள் வதடவ.
ஆன்மா, வமன்டமயும் தூய்டமயும் தேற உயிருக்கு தமய்ப்தோருள்
உணர்வு வதடவ.
அறிவு உயர்விற்கு உயர்வான கடலகள்
வதடவ.

இனிடமயாக வாழ்வதற்கு

ஒழுக்க தநறி வதடவ.
இடவகள் எல்லாம் “நாம் நலமாக வாைத்
வதடவ என்ேடத உணர்ந்து, நாடுகள்
அடனத்திலும் நல்லறிவால் ஊடுருவி ததாண்ைாற்றி இயற்டக
நியதிப்ேடி வாழ்கின்றவன் என்கிறார் வவதாத்திரி மகரிசி வேரின்ே
களிப்ேில்.
“உலகப்தோருள் உைலுக்கும், உண்டமப் தோருள் உயிருக்கும்,
உயர்கடலகள் அறிவிற்கும், ஒழுக்கதநறி வாழ்வதற்கும்,
நலமளித்தல் நானுணர்ந்வதன், நடுநின்று வாழுகின்வறன்!
நாைடனத்தும் ஊடுருவி, நல்லறிவின் ததாண்ைாற்றி” (ஞா.க.ோ.1647 -11)
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தேண்ணின் தேருடமடய வியந்த மகரிசி
வேரின்ேக் களிப்ேில் வவதாத்திரி மகரிசி இன்ேத்தின் உச்சியில்
தசன்று, தேண்ணின் தேருடமடய வியந்து ோராட்டி மகிழ்கின்றார்.
தாயுமானவவரா ஆனந்தக் களிப்ேில் தேண்கடள ேற்றி எதுவும்
தசால்லவில்டல.
“சூட்சுமமாய்க் குறுகி நின்று ததாைங்கியது தன் வளர்ச்சி
தசால்லரிய மடறதோருளாய்த் ததாைந்து வரும் விடனக்வகற்ே
ஆட்சியின்றி ஆளுகின்ற ஐயன் திருவருளால்
அன்டன கருப்டே விடுத்து அடைந்துவிட்வைன் மண்ணுலடக”

ேனித்துளிகடள விை மிகச்சிறிய அளவில் உருவாகிய நான்,
ததாைர்ந்து வந்து தகாண்டுள்ள இடறநிடலயின் வேரறிவால்
வளர்ச்சி தேற்று,,,,,
அரசாங்கம் என்ேது இல்லாமவல எல்லாவற்றிலும் ஆட்சிதசய்து
தகாண்டுள்ள இடறநிடலயின் அருளால்,,,,,
எனது முன்விடனப் ேதிவுகளுக்வகற்ே, அன்டனயின் கருப்டேடய
விட்டு தவளிவயறி நில உலகத்திற்கு வந்து வசர்ந்வதன்
ோடுகிறார் மகரிசி.

எனப்

“எல்டலயற்ற ஆற்றலுள்ள இடறவன் திரு உள்ளதமன்ன?
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எவ்வுயிரும் வதான்றுவதற்கு ஏற்றததாரு திருவைியாய்
வல்லடமயாய்ப் தேண்ணினத்டத வடிவடமத்தான் அற்புதவம
வாழ்ந்து வரும் மக்களில் இவ்வளம் அறிந்வதார் எத்தடனப் வோி்?”

வேராற்றடலயும், வேரறிடவயும் உடைய இடறநிடலயானது எந்த
உயிரும் உருவாகி, முழுடமதேற்று,

நில உலகம் வந்து வசர்வதற்கு

உகந்த வைிடய உடைய தேண்கடள,,,,
வல்லடமயான வடகயில் வடிவடமத்துள்ளதன் ேயடன வாழ்ந்து
தகாண்டுள்ள மக்களில் எத்தடன வேர் அறிந்துள்ளனர்?
தேண்ணினத்டத அவமதித்துப் தேருடமதேற நிடனந்தவர்கள்
தேரும்ோவச் சுடமவயற்றுப் தேற்ற துன்ேம் உலகறியும்
எண்ணி, எண்ணிப் தேண் தேருடம ஏற்றிப் புகழ்ந்வத எழுதி
இன்ேமுற்றார் இவ்வுலகில் இடறவடனப்வோல் என்றுமுன்ளார்.

சிருஷ்டித் ததாைிலில் இடறநிடலக்கு அடுத்தேடியாக உள்ள

தேண்களின் தேருடம ததரியாமல் அவமதித்துப் தேருடமயடைய
நிடனத்தவர்கள்,,,,
ேலவடகத் துன்ேங்கடள அனுேவித்தடத உலகம் அறியும்.

ஆனால்

தேண்களின் சிறப்டே உணர்ந்து தேருடம தேறச் தசய்தவர்கள்
இன்ேமாக வாழ்ந்தனாி்.
தகாண்டுமுள்ளனர்.

இன்றுவடர மக்கள் மனதில் வாழ்ந்து

டவயதமல்லாம் வாைட்டும்
ஆனந்தக் களிப்பு என்ற ேகுதியில் தாயுமானவர் அகவலில் முப்ேது
ோைல்கள் ோடீயுள்ளார்.
“ஆசா ேிசாடசத் துரத்தி-ஐயன்
அடியிடனக் கீ வை அைக்கிக் தகாண்ைாண்டி” (ஆன.4)
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“உைலும் புளகிதம் ஆக எனது
உள்ளம் உருக உோயம் தசய் தாண்டி”

(ஆன.7)

“தன்ோதம் தசன்னியில்; டவத்தான் என்டனத்
தான் அறிந்வதன் மனம் தான் இறந்வதவன” (ஆன.10)

ஒவ்தவாரு நாடளயும் இடறநிடலயின் அன்ேின் ஊற்றுப் தேருக்க
நன்னாளாகவவ கருதிக் தகாண்ைாடி மகிழ்ந்தவர் மகரிசி.
டவயதமல்லாம் வாைட்டும் வாழ்க்டகவளம் காத்தினிதாய்!
வளரட்டும் தமய்யறிவு வாழ்க்டக இன்ேம் துய்தலிவல!
உய்ய தமய்ப்தோருள் நாட்ைம், உலதகங்கும் மக்களிைம்
ஓங்குக வமவலாங்குக நம் உள்ளங்கள் ஒன்றுேை! (ஞா.க.ோ.1627 -12)
“ஆறறிவாய் வாழ் மனிதர் அதற்கு ஏற்ே தோருத்தமுள
வேறு உண்டமப் தோருளுணர்தல் ேிறவிப் ேயடனப் தேற்றுவிட்வைன்”
(ஞா.க.ோ.1626)

வேரின்ேக் களிப்ேில் திடளத்த மகரிசி, “இடறவடனக் கண்டு
தகாண்வைன் இடறவடனக் கண்டு தகாண்வைன்” என்று ஆனந்தக்
களிப்ேில் மகிழ்ந்து மானுைத்டதயும் மகிை டவக்கிறார்.

ஆனந்தக் களிப்பின் இறுதி இலக்கு
தமய்ஞ்ஞானத்தின் அடிப்ேடை ‘தன்டனயறிதல்’. தன்டனயறியும்

முயற்சியில் ஈடுேடுேவர் தான் வேரின்ேத்தின் இறுதி இலக்கான இடறவடன
அடைய முடியும்.
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அந்த நிகழ்முடறயில், இவ்வுலக ஆடசகடள விட்தைாைித்து,
நிடலயாடமடய உணர்ந்து, இடற வைிோட்டில் தன்டனக் கடரத்துக்
தகாள்வவத ஞானதநறியாகும்.

இருவருவம ஞானதநறியில் ஈடுேட்டு, ஆனந்தக் கைலில், வேரின்ே ஊற்றில்

அடைந்தனர்.

“ஆனந்தக் களிப்ேில் “ தாயுமானவரும், “வேரின்ேக் களிப்ேில் “
வவதாத்திரி மகரிசியும் தசால்லியடத உணர்ந்து உள்வாங்கி
ஆனந்தமாக வாழ்வவாமாக.
ஆனந்தம்! ஆனந்தம்!! ஆனந்தவம!!!
ஆனந்தவம!!!!

வாைத் ததரிந்திடில்

ேிற்வசர்க்டக

தாயுமானவரின் ஆனந்தகளிப்பு ோைல்கள்
“சங்கர சங்கர சம்பு – சிவ,
சங்கர சங்கர சங்கர சம்பு
1. “ஆதி அநாதியும் ஆகி – எனக்கு
ஆனந்த மாய்அறி வாய்நின்று இலங்கும்
வஜாதி மவுனியாய்த் வதான்றி – அவன்
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தசால்லாத வார்த்டதடயச் தசான்னாண்டி வதாைி.

1. “தசான்னதசால் ஏதுஎன்று தசால்வவன் – என்டனச்
சூதாய்த் தனிக்கவவ சும்மா இருத்தி
முன்னிடல ஏதும்இல் லாவத

சுகம்

முற்றச்தசய் வதன்எடனப் ேற்றிக்தகாண் ைாண்டி.
2. ேற்றிய ேற்றுஅற உள்வள – தன்டனப்
ேற்றச்தசான் னான்ேற்றிப் ோர்த்த இைத்வத
தேற்றடத ஏதுஎன்று தசால்வவன் – சற்றும்
வேசாத காரியம் வேசினான் வதாைி
3. வேசா இடும்டேகள் வேசிச் சுத்தப்
வேய்அங்கம் ஆகிப் ேிதற்றித் திரிந்வதன்
ஆசா ேிசாடசத் துரத்தி-ஐயன்
அடியிடனக் கீ வை அைக்கிக்தகாண் ைாண்டி-சங்கர
5.அைக்கிப் புலடனப் ேிரித்வத-அவன்
ஆகிய வமனியில் அன்டே வளர்த்வதன்
மைக்கிக்தகாண் ைான்என்டனத் தன்னுள்-சற்றும்
வாய்வேசா வண்ணம் மரபும்தசய் தாண்டி –
6.மரடேக் தகடுத்தனன் தகட்வைன்-இத்டத
வாய்விட்டுச் தசால்லிடின் வாழ்வு எனக்கு இல்டல
கரவு புருஷனும் அல்லன்-என்டனக்
காக்கும் தடலடமக் கைவுள்காண் மின்வன –
7.கைலின் மடைவிண்ைது என்ன-இரு
கண்களும் ஆனந்தக் கண்ண ீர் தசாரிய
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உைலும் புளகிதம் ஆக-எனது
உள்ளம் உருக உோயம்தசய் தாண்டி –
8.உள்ளதும் இல்லது மாய்முன்-உற்ற
உணர்வது வாய்உன் உளம்கண்ைது எல்லாம்
தள்எனச் தசால்லிஎன் ஐயன்-என்டனத்
தான் ஆக்கிக் தகாண்ை சமர்த்டதப்ோர் வதாைி9.ோர்ஆதி புதம்நீ அல்டல-உன்னிப்
ோர்இந் திரியம் கரணம்நீ அல்டல
ஆராய் உணர்வுநீ என்றான்-ஐயன்
அன்ோய் உடரத்ததசால் ஆனந்தம் வதாைி10.அன்ேருக்கு அன்புஆன தமய்யன்-ஐயன்
ஆனந்த வமானன் அருள்குரு நாதன்
தன்ோதம் தசன்னியில் டவத்தான் என்டனத்
தான்அறிந் வதன்மனம் தான்இறந் வதவன11.இறப்பும் ேிறப்பும் தோருந்த-எனக்கு
எவ்வணம் வந்ததுஎன்று எண்ணயான் ோர்க்கில்
மறப்பும் நிடனப்புமாய் நின்ற-வஞ்ச
மாயா மனத்தால் வளர்ந்தது வதாைி –
12.மனவதகல் லால்எனக்கு அன்வறா-ததய்
மவுன குருஆகி வந்துடக காட்டி
எனதுஆம் ேணிஅற மாற்றி-அவன்
இன்னருள் தவள்ளத்து இருத்திடவத் தாண்டி13.அருளால் எடவயும்ோர் என்றான்-அத்டத
அறியாவத சுட்டிஎன் அறிவாவல ோர்த்வதன்
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இருள்ஆன தோருள்கண்ைது அல்லால்-கண்ை
என்டனயும் கண்டிலன் என்வனடி வதாைி14.என்டனயும் தன்டனயும் வவறா-உள்ளத்து
எண்ணாத வண்ணம் இரண்டுஅற நிற்கச்
தசான்னது வமாஒரு தசால்வல-அந்தச்
தசால்லால் விடளந்த சுகத்டதஎன் தசால்வவன்15.விடளயும் சிவானந்த பூமி-அந்த
தவட்ை தவளிநண்ணித் துஷ்ை இருள்ஆம்
கடளடயக் கடளந்து ேின் ோர்த்வதன்-ஐயன்
கடளஅன்றி வவறுஒன்றும் கண்டிலன் வதாைி16.கண்ைார் நடகப்புஉயிர் வாழ்க்டக-இரு
கண்காண நீங்கவும் கண்வைாம் துயில்தான்
தகாண்ைார்வோல் வோனாலும் வோகும்-இதில்
குணம்ஏது நலம்ஏது கூறாய்நீ வதாைி17.நலம்ஏதும் அறியாத என்டனச்-சுத்த
நாதாந்த வமானம்ஆம் நாட்ைம்தம் வதசம்
சலம்ஏதும் இல்லாமல் எல்லாம்-வல்லான்
தாளால்என் தடலமீ து தாக்கினான் வதாைி18.தாக்கும்நல் ஆனந்த வஜாதி-அணு
தன்னில் சிறிய எடனத்தன் அருளால்
வோக்கு வரவுஅற்று இருக்கும்-சுத்த
பூரணம் ஆக்கினான் புதுடமகாண் மின்வன19.ஆக்கி அளித்துத் துடைக்கும்-ததாைில்
அத்தடன டவத்தும்என் அத்தடன வயனும்
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தாக்குஅற நிற்கும் சமர்த்தன்-உள்ள
சாட்சிடயச் சிந்திக்கத் தக்கது வதாைி –
20.சிந்தடதப் ேிறந்ததும் ஆங்வக-அந்தச்
சிந்டத இறந்து ததளிந்ததும் ஆங்வக
எந்த நிடலகளும் ஆங்வக-கண்ை
யான்தான் இரண்டுஅற்று இருந்ததும் ஆங்வக21.ஆங்குஎன்றும் ஈங்குஎன்றும் உண்வைா-சச்சி
தானந்த வஜாதி அகண்ை வடிவாய்
ஓங்கி நிடறந்து கண்ைால்-ேின்னர்
ஒன்றுஎன்று இரண்டுஎன்று உடர்திைல் ஆவமா22.என்றும் அைியும்இக் காயம்-இத்டத
ஏதுக்கு தமய்என்று இருந்தீர் உலகீ ர்
ஒன்றும் அறியாத நீவரா-யமன்
ஒடலவந் தால்தசால்ல உத்தரம் உண்வைா23.உண்வைா நடமப்வோல வஞ்சர்-மலம்
ஊறித் ததும்பும் உைடலதமய் என்று
தகாண்வைா ேிடைப்ேதுஇங்கு ஐவயா-அருள்
வகாலத்டத தமய்என்று தகாள்ளவவண் ைாவவா24.வவண்ைா விருப்பும் தவறுப்பும்-அந்த
வில்லங்கத் தாவல விடளயும் ஜனனம்
ஆண்ைான் உடரத்த ேடிவய-சற்றும்
அடசயாது இருந்துதகாள் அறிவுஆகி தநஞ்வச25.அறிவாரும் இல்டலவயா ஐவயா-என்டன
யார்என்று அறியாத அங்கவத சத்தில்
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வறிவத காமத்தீவில் சிக்கி-உள்ள
வான்தோருள் வதாற்கவவா வந்வதன்நான் வதாைி26.வந்த வரடவ மறந்து-மிக்க
மாதர்தோன் பூமி மயக்கத்தில் ஆழும்
இந்தம யக்டக அறுக்க-எனக்கு
எந்டத தமய்ஞ்ஞான எைில்வாள் தகாடுத்தான்27.வாள்ஆரும் கண்ணியர் வமாகம்-யம
வாடதக் கனடல வளர்க்கும்தமய் என்வற
வவளான் அவனும்தமய் விட்ைான்-என்னில்
மிக்வகார் துறக்டக விதிஅன்வறா வதாைி28.விதிக்கும் ேிரேஞ்சம் எல்லாம்-சுத்த
தவயில் மஞ்சள்என்னவவ வவதாக மங்கள்
மதிக்கும் அதடன மதியார்-அவர்
மார்க்கம்துன் மார்க்கம்சன் மார்க்கவமா மாவன29.துன்மார்க்க மாதர் மயக்கம்-மனத்
துயர்க்குப் ேற்றாது தசான்வனன் ஜனகன்
தன்மார்க்க நீதிதிஷ் ைாந்தம்-அவன்
தான்அந்தம் ஆன சதானந்தன் அன்வறா30.அன்றுஎன்றும் ஆம்என்றும் உண்வைா-உனக்கு
ஆனந்தம் வவண்டின் அறிவுஆகிச் சற்வற
நின்றால் ததரியும் எனவவ-மடற
நீதிஎம் ஆதி நிகழ்த்தினான் வதாைிசங்கர சங்கர சம்பு-சிவ, சங்கர சங்கர சங்கர சம்பு.
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வவதாத்திரி மகரிசியின் வேரின்ேக்களிப்பு
1.”மண்ணான இவ்வரிய மாதேரிய உலகமிடச
மனமுடைய மிகச்சிறிய மனிதவுரு வாழுகின்வறன்!
எண்ணரிய ஆயிரங்கள் எண்ணங்கள் என்னுளத்வத
எழுகின்ற விந்டதயிடன யார் அறிவார்? யார் அறிவார். (ஞா.க.ோ.1647.1)
2. சின்னஞ்சிறு சிறுதசல்கள் வசர்ந்திடணந்து ஒத்துடைத்து,
சிந்தடனக்கு எட்ைாச்தசயல்கள் சிறப்புைலில் நிகழ்த்துவன.
முன்னம் ஒருதுளியான மூலவிந்து நாதத்தால்,
முழுடமயாய் எனதுஉைல் முற்றறிவன் திருவருளால்
3.சூட்சுமமாய்க் குறுகி நின்று ததாைங்கியது தன் வளர்ச்சி
தசால்லரிய மடறதோருளாய்த் ததாைந்து வரும் விடனக்வகற்ே
ஆட்சியின்றி ஆளுகின்ற ஐயன் திருவருளால்
அன்டன கருப்டே விடுத்து அடைந்துவிட்வைன் மண்ணுலடக
4.எல்டலயற்ற ஆற்றலுள்ள இடறவன் திரு உள்ளதமன்ன?
எவ்வுயிரும் வதான்றுவதற்கு ஏற்றததாரு திருவைியாய்
வல்லடமயாய்ப் தேண்ணினத்டத வடிவடமத்தான் அற்புதவம
வாழ்ந்து வரும் மக்களில் இவ்வளம் அறிந்வதார் எத்தடனப் வோி்?
5.தேண்ணினத்டத அவமதித்துப் தேருடமதேற நிடனந்தவர்கள்
தேரும்ோவச் சுடமவயற்றுப் தேற்ற துன்ேம் உலகறியும்
எண்ணி, எண்ணிப் தேண் தேருடம ஏற்றிப் புகழ்ந்வத எழுதி
இன்ேமுற்றார் இவ்வுலகில் இடறவடனப்வோல் என்றுமுன்ளார்.

6. உயிர்கள்தடம தவளியிட்டு, உயிர்க்குயிராய் உள்நிடறந்து,
உணர்வாயும் அறிவாயும் உலகில் ேல்லுயிர் வாைப்
ேயிர்வடககளாய் நிடறந்து ேரங்கருடண யானுணர்ந்வதன்.
ேல்லுயிரும்இன்ேமுறப் ேலவளங்களாய் நிடறந்தான்!
26

7.நல்லஉயர் சிந்தடனக்கும், ஞானம் தேற ஐயுணர்டவ
தவல்லவும் நல் ஆறறிவாய் வித்டத உைல் தந்த இடற,
இல்டலயா? உண்ைா? என்று எழுகின்ற வாதங்களில்,
இடை துணியில் ோவாய் நூலாய் இருப்ேதுவோல் ேின்னியுள்ளான்.
8.எங்தகங்கும். என்னுள்ளும், எல்லாத் வதாற்றங் களிலும்,
இடையற்ற மடறதோருளாய் இருந்து, வேரண்ை தமங்கும்
தங்கித் தடைத்வத இயங்கும் தற்ேரத்டத யானுணர்ந்வதன்,
தனித்து மனத்துள் நிடலத்துத் தவமாற்றும் சாதடனயால்.

10.என்னுள் அவடன டவத்வதன். ஏற்றிவந்வதன். வோற்றி வந்வதன்.
என்டனயவனுள் இடணத்தான் இடறவனாகிப் ோடுகின்வறன்!
உன்னுள்ளும் இவ்வுண்டம உணர்ந்து கடைத்வதர்வதற்கு,
உலகமக்கள் அடனவடரயும் ஒருங்கிடணத்துப் ோடுகின்வறன்!
11.உலகப்தோருள் உைலுக்கும், உண்டமப் தோருள் உயிருக்கும்,
உயர்கடலகள் அறிவிற்கும், ஒழுக்கதநறி வாழ்வதற்கும்,
நலமளித்தல் நானுணர்ந்வதன், நடுநின்று வாழுகின்வறன்!
நாைடனத்தும் ஊடுருவி, நல்லறிவின் ததாண்ைாற்றி,
12.டவயதமல்லாம் வாைட்டும் வாழ்க்டகவளம் காத்தினிதாய்!
வளரட்டும் தமய்யறிவு வாழ்க்டக இன்ேம் துய்தலிவல!
உய்ய தமய்ேிதோருள் நாட்ைம், உலதகங்கும் மக்களிைம்
ஓங்குக வமவலாங்குக நம் உள்ளங்கள் ஒன்றுேை! (ஞா.க.ோ.1647.12)
தாயுமானவரது ோைல்களும் வவதாத்திரி மகரசி ோைல்களும் –நமது
வாழ்க்டகக்கு நமது ஆன்மீ கப் ேயணத்திற்கு வைிகாட்டும்
ேடிகற்களாகும். அவர்கள் காட்டிய ோடதயில் ேயணித்து, ஆனந்தமாக
வாழ்வவாம். வாழ்க வளமுைன்.

துணைநின் ற நூல் கள் .
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1. தாயுமானவர் பாடல் கள் , புலவர் வீ.சிவஞானம் ,விஜயா பதிப் பகம் ,
ககாணவ.
2. தாயுமானசுவாமிகள் வரலாறு, சி. இராமலிங் கம் , திருப் பனந்தாள் மடம்
திருப் பனந்தாள் .
3. தாயுமானவரும் வள் ளலாரும் , பாரதி புத்தகலாயம் , சென்ணன
4. தாயுமானவரும்

கவதாத்திரி

மகரிஷியும் ,

அருள் நிதி

மன்னார்குடி

பானுகுமார். விஜயா பதிப் பகம் , ககாணவ.
5. ஞானக்களஞ் சியம் , கவதாத்திரி பதிப் பகம் , ஈகராடு
6. தாயுமானவர்,

நா.

சுப் புசரட்டியார்.,

அய் யனார்

பதிப் பகம் ,

கூடுவாஞ் கெரி.
7. கவதாத்திரி மகரிசியின் சபான் சமாழிகள் 5000 அருள் நிதி மன்னார்குடி
பானுகுமார், விஜயா பதிப் பகம் , ககாணவ.
8. தாயுமானவரின் ஆனந்தக்களிப் பு, மன்னார்குடி பானுகுமார். அழகுப்
பதிப் பகம் , சென்ணன.
9. தாயுமானவரும் கவதாத்திரி மகரிசியும் , விஜயா பதிப் பகம் , ககாணவ.
10. தர்மெக்கரம்

-

மாத

இதழ் கள் ,

இராமகிருஷ்ை

தகபாவனம் ,

திருப் பராய் த்துணற.
11. சுவாமி

சித்பவானந்தரின்

நூல் கள் .

இராமகிருஷ்ை

தகபாவனம் ,

திருப் பராய் த்துணற.
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