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இன்பம் பபறும் வழி யாது? தாயுமானவர்  
 

    இன்பம் பபறும் வழி யாது? என்று,  பராபர வஸ்துவிடம்-  
பவட்டபவளியிடம்- அருள்பவளியிடம்- தாயுமானவர் கேட்ேிறார். 

“சிந்தத சிததயச் சிததயாத ஆனந்தம் 

எந்தவதே யாகேவந்து எய்தும் பராபரகம”  (தா.பா.903-பராப.268) 

     சிந்தத சிததய கவண்டுமானால் ஆதச அற கவண்டும்.  ஆதச 
உள்ளளவும் சிந்ததன ஒடுங்ோது.  மனம் ஓய்வு பபறாது.  ஆனால் 
ஆதசதய எளிதில் விட முடியாது.  

     எனகவ ஆதசதய இதறவன் மீது போள்ள கவண்டும். அந்த 
பவட்ட பவளியிடம் போள்ள கவண்டும். 

     இதறநிதேதய விளக்ே வந்த தாயுமானவர் “நிர்விஷய 
சுத்தமான நிர்விோரம்” எனச் பசால்ேி உள்ளார். 

     விஷயப் பற்றுக்ேள் ஏதுமின்றி சுத்தாமாய் அதமந்த மாறுபாடு 
அற்ற பபாருள் என்பது இதன் பபாருளாகும். 

 

     இந்நிர் விோரப் பபாருள் மீது ஆதச போண்டால் சிததயும் 
சிற்றின்ப மயக்ேம் நம்தம விட்டு நீங்கும். 

     மயக்ேம் நீங்ேினால் மன மாசு அேன்ற சித்த சுத்தி உண்டாகும்.  
மனம் பவட்டபவளியாேத் கதான்றும். 
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“இன்புஅருள ஆதட அழுக்கு ஏறும் எமக்குஅண்ணல் சுத்த 

அம்பரம்ஆம் ஆதட அளிப்பாகனா தபங்ேிளிகய” (தா.பா.1030-தபங்ேளி.6) 

என தாயுமானவர் இதறஞ்சி உள்ளார். 

     அழுக்கேறிய ஆதட மாசதடந்த மனம் ஆகும்.  அம்பரமாம் 
ஆதட மனமாசு அேன்ற சுத்த பவட்டபவளி ஆகும். 

      பவட்ட பவளியிகே நிற்றகே கபரானந்தத்தத அதடதற்குரிய 
மார்க்ேம் என்பதத கமானகுரு தாயுமானவருக்கு உணர்த்தி இருந்தார்.  

       எனகவ, தாயுமானவர் மனம் பவட்டபவளியாே கவண்டும் 
என்றும், இதறவன் இதற்கு அருள்பசய்ய  கவண்டும் என்றும் 
வருந்திக் கேட்டுள்ளார். 

       மன பவளியில் இன்பத்தத அளிப்பது எது?  அததப்பபறுவது 
எது? என்பதத அறிவது அவசியம். 

       பவட்டபவளியில் தனித்து  நிற்பது உணர்வு.  இது மன 
அணுக்ேளில் இருந்து திரட்டப்பபற்ற ஒரு வதே அணுக் கூட்டம் 
ஆகும். 

       நன்கு ோய்ச்சிய பாேில் இருந்து ேதடந்பதடுக்ேப்பட்ட 
பவண்பணய் கபான்றது இந்த உணர்வு.  

      பவட்ட பவளியில் உணர்வு தனித்து இருக்கும் பபாழுது 
அதனுடன் ஒரு உறவு ேேக்ே வருேின்றது.  
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     ேேக்ேவரும் உறவின் மீது உணர்வு பாய்ேிறது.  இந்த உறகவ 
பிரணவ ஒளி என்றும், ஓர் பசால்ேின் விளக்ேம் என்றும் 
பசால்ேப்படுேின்றது.  இவ்பவாளி பபருேப் பபருே உணர்வினிடம் 
ஆனந்தம் பபருகுேின்றது. 

“உம்பாதருத் கதனு மணிக் ேசிவாேி 

ஓண்டேடேில் கதன்முதத்து உணர்வுஊறி” 

என்ேிறார் அருணேிரி நாதர். 

     என் அறிவில் ஊறும் ஆனந்த பவள்ளகம என்றும், 

“உனக்கு ஆனந்தம் கவண்டின் அறிவாசிச் சற்கற 

நின்றால் பதரியும்..” (ஆனந்க்ேளிப்பு) 

என்று தாயுமானவர் இந்த நிதேதய விளக்ேினார். 

     இவற்றின் மூேம் உணர்வனிடமாே இன்பம் ஊறுேின்றது என்று 
பதரிேின்றது. 

     வாசிகயாேம் பசய்வதன் மூேம் விந்தத உள் நாக்ேிடமாேக் 
போண்டுவந்து ருசித்தகே கபரின்பம் துய்த்தல் எனச் சிேர் 
பசால்லுேின்றனர். 

     விந்தத உள் நாக்ேிடமாே ருசிக்கும் பபாழுது ரசமாேிய புேன் 
சம்பந்தப்பட்டிருக்கும். 
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     புேன் ஒடுங்ோதகபாது மனம் ஒடுங்ேி இராது.  மனம் ஒடுங்ோத 
நிதேயில் கபரின்பம் உண்டாோது.  இதுகவ பபரிகயார்ேள் கூற்று. 
ஆேகவ கமற்கூறிய சிேர்  கூற்று தவறாகும். 

“அஞ்சக்ேரம் என்னும் கோடாேி போண்டிந்த ஐம்புேனாம் 

வஞ்சப் புேக் ோட்தட கவரற பவட்டி” 

என்று பட்டினத்தாரும், 

“அடக்ேிப் புேதனப் பிரித்கத – அவன் 

ஆேிய கமனியில் அன்தப வளர்த்கதன்” (ஆனந்க்ேளிப்பு) 

என்று தாயுமானவரும், 

“ஐம்புேன் தன்தன அடக்கும் உபாயம்  

இன்புறு ேருதண இனிபதனக் ேருளி” 

என்று ஔதவயாரும் பசால்ேியுள்ள அருள் பமாழிேள் இதற்குச் 
சான்றாகும். 

     இன்பம் உணர்வினிடமாேப் பபருகுேின்றது.  இந்த இன்பம் 
குருவின் ஓரு பசால்ேின் ஒளியில் இருந்து வருேின்றது.   

     ஒளியிேிருந்து பபறும் இன்பத்ததகய தாயுமானவர் பிறிபதாரு 
பாடேில் பசால்லுேிறார். 

“ேற்ேண்கடா கதகனா ேனிரசகமா பாகோஎன் 

பசாற்ேண்டா கதனபதன்றுநான் பசால்லுகவன் – விற்ேண்ட 



இன்பம் பபறும் வழி யாது? தாயுமானவர்  -   மன்னார்குடி பானுகுமார் 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------- 

 

 
 

6 
 

வான மதிோண பமௌனி பமௌனத் தளித்த 

தானமதில் ஊறும் அமிர்தம்.” 

    பமௌனி பமௌனத்தத அறிவித்தது ஓர் பசால்.  அதில் கதான்றியது 
வானமதி என்னும் அருள். 

    அதில் ஊறும் அமிர்தம், 
ேற்ேண்கடா, கதகனா, 
முக்ேனிேளின் ரசகமா, பாகோ 
என்று வார்த்ததேளால் பசால்ே 
முடியாத இன்பம எனச் 
பசால்ேியுள்ளார் தாயமானவர். 

    இதறவன் தன் 
பமய்யடியார்க்கு எல்ோம் இந்த இன்பத்தத அளித்தனன். 

    அவர்ேள் இதடவிடாது அவதர நிதனந்து, உணர்வு உருேி, 
பமய்ப்பபாருதள நாடி, மனம் பநேிழ, பமாழி குளறி, உடம்பு எல்ோம் 
ஓய்ந்து. அயர்ந்து பரவசமாகும் நிதேயில் இதறவன் அளிக்கும் 
கபனின்ப அநபூதிதய உணர்வினிடமாேப் பபற்று அநுபவித்தார்ேள். 

     சாஸ்திர ஞானம் எவ்வளவு பபற்று இருப்பினும் அருள் 
நிதேயில் நில்ோதவர்ேளுக்கு இந்த இன்பத்தின் பபருதம உணர 
முடியாது.  

     பக்குவம் அதடயாத ேன்னிதே ோமரசத்தத அறியாள்.  பக்குவம் 
அதடந்தபின் புருஷனுடன் வாழ்க்தேப்பட்டு ேேவியின் இன்பத்தத 
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அறிந்து “ஊதம ேண்ட ேனாப் கபாே, பிறருக்குச் பசால்ோது 
இருப்பாள்.  

     சாதேர்ேளும் மனப்பக்குவம் பபற்று இதற அருகளாடு கூடி 
இருக்கும் ோேத்தில் பபறக் கூடிய இன்பம் அவர்ேளால் பிறருக்குச் 
பசால்லும் தன்தமயானதல்ே”. 

“ேன்னிதே ஒருத்திசிற் றின்பம்கவம்பு என்னினும் 

   தேக்போள்வள் பக்குவத்தில், 

ேணவன்அருள்பபறின்முகன பசான்னவாறு என்எனக் 

   ேருதிநதே யாவள் அதுகபால் 

 

பசான்னபடி கேட்கும் இப் கபததக்கு நின்ேருதண 

   கதாற்றின் சுோரம்பமாம். 

சுத்தநிர்க் குணமான பரபதய்வ கமபரம் 

   க ாதிகய சுேவாரிகய!  (தா.பா.77 –சுேவாரி.1) 

    இந்தப் பாடேிி்ல் தாயுமானவர் தன்தன ஒரு ேன்னிதேக்கு 
ஒப்பிட்டு பசால்ேியுள்ளார். 

    ேன்னிப் பருவத்தில் ஒரு பபண் கவம்பபன்று ேருதிய 
சிற்றின்பத்தத, புருஷனுடன் வாழத் பதாடங்கும் பபாழுது விருப்புடன் 
கமற்போள்ேிறாள். 
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    அது கபால்  மனப் பக்குவம் பபறாத தனக்கு கபரின்பம் 
ேிதடக்ேின்றது.  அருள் பபற்ற கபருக்கு அது சுதவக்ேின்றது.  

    ஆதேின் மனப் பக்குவத்ததக் போடுத்து அச் சுோனுபவம் பபறக் 
ேிருதப பசய்யும் நற்குணக் ேடோயும், க ாதி வடிவாயும், இன்பக் 
ேடோயும் இருக்ேின்ற இதறவதன விளித்துக் கேட்டுள்ளார் 
தாயுமானவர். 

“ேன்னலுடன் முக்ேனியும் ேற்ேண்டும் சீனியுமாய் 

மன்னும் இன்ப ஆரமுதத வாய் மடுப்பது எந்நாகளா,” (தா.பா.) 

    சுவாமி விகவோனந்தர் அப்கபாது கமதே நாட்டில் வசித்து 
வந்தார். அந்நாளில்,  பபண்மணி ஒருவர் “கபரின்ப நிதேதய” 
விளக்கும்படி விகவோனந்தரிடம் கேட்டார். 

    சிற்றின்பத்ததத் தவிர கவபறான்தறயும் அப்பபண்மணி அறியார்.  
ஆதேயால், அந்த அம்தமயாருக்குச் சுவாமி விகவோனந்தர் 
பின்வருமாறு பதில் தந்தார். 

    ஒரு பபண்மணிக்கு இரண்டு குமாரத்திேள் இருந்தனர்.  தக்ே 
பருவத்தில் மூத்த குமாரிக்குத் திருமணம் நடந்கதறியது. 

    அவள் தன் ேணவனுடன் இதணந்து வாழ்ந்து வரத் 
ததேப்பட்டாள்.  அததக் ேண்ட இதளயவள்,  நீ புருஷனுடன் கூடி 
வாழ்ந்து வருவதால் பபறும் இன்பம் யாது? என்று கேட்டாள். 

     அதற்கு மூத்தவள் நதேத்துத்,  தக்ே பருவம் வரும்கபாது தன் 
சகோதரி தாகன உணர்வாள் என்று சும்மா இருந்து விட்டாள். 
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      இதளயவளும் தக்ே பருவம் அதடந்து  திருமணம் பசய்து 
போண்டு தன் ேணவனுட்ன வாழ்ந்து வரும்கபாது, “நீ இப்கபாது பபறும் 
இன்பம் யாது?” என்று மூத்தவள் கேட்ே, இதளயவள் பவட்ேித் 
ததேகுனிந்து அந்த இடத்தத விட்டு அேன்று விட்டாள். 

     இது கபான்கறகத கபரின்ப நிதே.  பக்குவம் 
அதடயாதவர்ேளுக்குப் கபரின்ப நிதே விளக்ே முடியாதது.  அந்த 
நிதே வந்தவர்ேள் தாகம உணர்ந்து போள்வார்ேள்.  யாரும் 
அவர்ேளுக்கு அததன விளக்ே கவண்டியதில்தே. 

     சிறு குழந்ததயிடம் ஒரு விகசஷ குணம் ோணப்படும்.  எததப் 
பார்த்தாலும் ஏன்? எப்படி? என்று கேள்வி கேட்கும். 

    எல்ோவற்தறயும அறிந்து போள்ள கவண்டும் என்னும் உணர்ச்சி 
குழந்ததயிடம் அதிேம் உண்டு. 

    ஆனால் கேள்விக்கும் தகுந்த விதடயளிள்பின் அதத அறிந்து 
போள்ளும் ஆற்றல் அக்குழந்ததயிடம் இருக்ோது. 

    ஆேகவ உபாயமாேப் பதில் அளித்து அக்குழந்ததயிதனத் திருப்தி 
பசய்ய கவண்டும். 

    அறிவு வளர்ச்சியுறும் கபாது விஷயங்ேதள அறிந்து போள்ளும் 
ஆற்றலும் மிகும்.  நுண்ணிய விஷயங்ேதளக் ேிரேிக்கும் சக்தி 
ஏற்படும்.   

   மனப்பக்குவம் இல்ோதவர்ேளுக்கு கபரின்ப நிதேதய 
விளக்குவதும் இந்த தன்தமயகத.  
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   இந்தக் ோரணத்தால் கபரின்ப நிதேதய நாடும் பபரிகயாதரப் 
பித்தர்ேள் என்றும் அறிவிேிேள் என்றும் மூட நம்பிக்தே 
போண்டவர்ேள் என்றும் பிதற்றித் திரிவார்ேள்.  

    சத்சங்ேத்தில் உறவு போண்டு அறிவு வளர்ச்சிக்குரிய 
நூல்ேதளயும் அறிவுதரேதளயும் கேட்டபின்பு கபரின்ப நிதேயில் 
சிறிது நாட்டம் போள்வர். 

     தீவரீ மனப்பக்கும் ஏற்பட்ட பின் சிற்றின்ப வாழ்தவ  முற்றிலும் 
பவறுத்துப் கபரின்ப வாழ்தவ நாடிச் பசல்வர். 

    கபரின்ப வாழ்தவ நாடிச் பசல்லுதல் என்பது ோனேத்திற்குச் 
பசல்லுதல் என்று பபாருள்படாது.  

    சிற்றின்ப வாழ்தவ நாடும் மனம், புத்தி. சித்தம், அேங்ோரம் 
என்னும் அந்தக் ேரணங்ேதள பவறுத்தோகும்.  

    அந்தக் ோரணங்ேளின் பதாடர்பு இல்ோத பபாழுது அறிவு தனித்து 
நின்று நித்திய, அநித்திய இன்பங்ேதள ஆராய்ேின்றது. 

“……………………பரம குருவாய்ப் 

கபாதிக்கும் முக்ேண் இதற கநர்தமயாய்க்தேக் போண்டு  

   கபாதிப்பதாச்சு அறிவிகே”  

என்றபடி நித்தியமான இன்பம் எது என்பது அச்சமயம் இதறவனால் 
கபாதிக்ேப் படுேின்றது. 
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     இப்கபாததன பபற்ற பபரிகயாதர எவரும் அவர் பநறியினின்றும் 
மாற்ற முடியாது.  

     “ேருமகம ேண்ணாயினார்” என்ற வண்ணம் தம் கநாக்ேம் 
நிகவறுதேிகேகய ேண்ணும் ேருத்துமாய் இருப்பார்,  இம் முயற்சியில் 
பவற்றி பபற்றவகர சித்த புருஷர், கயாேி, மோத்மா என 
அதழக்ேப்பட்டனர். 

   அந்த நிதேதய அதடய இன்கற முயற்சிப்கபாம். பவற்றி 
பபறுகவாம். 

                           ----------------- 

 


