தாயுமானவர் – வள்ளலார்- வவதாத்திரி

மூவரும் ஒருவவே

(பாகம் 1)
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1. வேலாற்று முன்வனாட்டம்
2. தாயுமானவர் அவதாேம்
3. தாயுமானவருக்கு மறுபிறப்பு உண்டா?
4. இறப்புக்கு பின் உயிரின் நிலல!
5. வள்ளலார்

முற்பிறப்பில்

தாயுமானவோ?

6. வண்ணச் சேபம் தண்டபாணி சுவாமிகள் யார்?
7. வவட்டவவளிலய பார்த்து சிரித்த குழந்லத
8. நாற்றங்காலில் இவ்வளவு ஞானமா?
9. வள்ளலாோக வந்தார் தாயுமானவர்
10. கலடவிரித்வதன் வகாள்வாரில்லல !
11. வள்ளலார் எப்படி மலறந்தார்?
12. வவதாத்திரி உயிரில் கலந்த வள்ளலார்
13. குருவருள் இன்றி திருவருள் இல்லலவய
14. ஞானப்பாலதயில் சறுக்கல்கள்
15. தாயுமானவர் பாடல்கள்-திருவருட்பா-ஞானக்களஞ்சியம்
16. பேசிவ வணக்கமும் ஆதி எனும் பேம்வபாருளும்
17. அறிவவதான் வதய்வம் என்றார் தாயுமானவர்
18. சும்மா இருந்து சுகம் கண்டவர்கள்.
19. அன்பர்பணி வசய்து மகிழ்ந்தவர்கள்
20. சமயங்கடந்த வமானசமேசம்.
21. வதய்வம் என்ற வவட்டவவளி
22. தன்லனயறிந்த தவசீலர்கள்.
23. வகால்லா விேதம் பூண்டவர்கள்
24. அருளாளர்களால் பாடப்வபற்ற ஞானிகள்
25. வசந்தமிழ் வித்தகர்கள்.
26. சுகவாரியும் இன்பஊற்றும்
27. ஆனந்தக் களிப்பும் வபரின்பக் களிப்பும்
28. வலட்சுமிபுேம்-வடலூர்-ஆழியார்
29. ஆய்வு முடிவுகள்.
30. துலணநூற்பட்டியல்
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பின்னிலணப்புகள்:
1. தாயுமானவர் கால அட்டவலண
2. வள்ளலார் கால அட்டவலண
3. வவதாத்திரி மகரிஷி கால அட்டவலண
4. தாயுமானவர் பலடப்புகள்.
5. வள்ளலாரின் பலடப்புகள்.
6. வவதாத்திரி மகரிஷியின் பலடப்புகள்.
7. பேசிவ வணக்கம் இலறவணக்கம்-- பாடல்கள்
8. சுகவாரியும் வபரின்ப ஊற்றும் --பாடல்கள்
9. ஆனந்தக் களிப்பும் வபரின்பக் களிப்பும்-- பாடல்கள்
10.

அருளாளர்களின் அருந்வதாடர்கள்

3

1.வேலாற்று முன்வனாட்டம்
•

“காளான் நிழலில் – கட்வடறும்பு கண் உறங்குவது மாதிரி –

ஆலமேத்தின் அடர்ந்த வதாப்புகளில் – வவற்றுப்பயிர் வவர் விடுவது
மாதிரி

முன்னூறு அண்டுகளுக்கு முன்னால்

இருந்த

பாலறயிலும் அதற்குப் பின் உள்ள பாலறகளிலும்
சிலலகலள வசதுக்கியிருக்கிவறன்.
உளியின் வலியும் புதிது.

-

மூன்று

இங்வக உளியும் புதிது –

- மன்னார்குடி பானுகுமார்.

வாலழயடி வாலழ என வந்த திருக்கூட்ட மேபினில், யான்
ஒருவன் அன்வறா என்று இோமலிங்க வள்ளலார் பாடுகிறார்.(1)
சன்மார்க்க சீலர்களின் மேபில் வதான்றிய வள்ளலார்
“திருக்கூட்ட மேபினர்” எனக் குறிப்பிட்டுள்ளது.
மனத்தூய்லமயுடனும்,
புகழ் நிறுவி மலறந்த,

அவருக்கு முன்வப,

மானுட வமம்பாட்டுடனும் வாழ்ந்து தம்

“யாம் வபற்ற இன்பம் வபறுக இவ்லவயகம்”
என்ற பேந்த வநாக்கிலனக் வகாண்ட திருமூலர்,
“எல்வலாரும் இன்புற்றிருக்கவவ அல்லாமல்
வவவறான்றறிவயன் போபேவம”

என்ற அருள் வநாக்கினோன தாயுமானவர்.
ஈத்துவக்கும் இன்பம் அறியார்வகால்!”

என ஈதல் அறம் வபாற்றாதவலே வநாக்கிக் கூறிய அறவவார்
திருவள்ளுவர்,
“என் கடன் பணி வசய்து கிடப்பவத”

என அறிவுறுத்திய புறநானூற்றுப் புலவர் நக்கீ ேர்.
“தனக்வகன வாழாப் பிறர்க்குரியாளர்” என்வபார்
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எத்தலகய உயர் பண்பினர் என விளக்கிச் வசன்ற புறுநானூற்றுப்
வபருந்தலக கடலுள் மாய்ந்த இளம்வபருவழுதி,
“இன்னா தம்மஇவ் வுலகம்
இனி காண்கிதன் இயல்புணர்ந்வதாவே!”

என்ற நல்லறவுலேலய நல்கிய பக்குடுக்லக நன்கணியார் வபான்ற
நற்சான்வறார்களாகிய திருக்கூட்ட மேபினரின் அரும்வபரும்

வசயல்கலளயும், நல்வலாழுக்க வநறிகலளயும் தூய்லமயான
வகாட்பாடுகலளயும் நன்குணர்ந்ததாவலயாகும். அத்தலகய
நன்மேபினில் தாம் வந்து வதான்றியலத எண்ணிவய,
வாலழயடி வாலழ என வந்த திருக் கூட்ட
மேபினில் யான் ஒருவன் அன்வறா”

எனக் வகட்கிறார்.
வாலழயடி வாலழயாக வரும் திருக்கூட்ட மேபில்,
இேண்டாயிேம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வந்தவர் திருவள்ளுவர்.
திருவள்ளுவர், திருமூலர், மாணிக்கவாசகர், பட்டினத்தார்,
தாயுமானவர், என்று இப்படி வதாடர்ந்து வரும் இம்மேலபத்தான்,
வாலழயடி வாலழவயன வந்த, திருக்கூட்ட மேபு என்று இோமலிங்க
வள்ளலார் குறிப்பிடுகின்றார்.(2)
“வாலழயடி வாலழ என வந்த திருக் கூட்ட

மேபினில் யான் ஒருவன் அன்வறா வலக அறிவயன் இந்த
ஏலழபடும் பாடு உனக்குத் திருவுளச் சம்மதவமா

இதுதகுவமா இதுமுலறவயா இது தருமந்தாவனா

மாலழப் மணிப் வபாது நடஞ் வசய் வள்ளால் யான் உனக்கு
மகன் அலவனா நீ எனக்கு வாய்த்த தந்லத அலலவயா

வகாலழ உலக உயிர்த் துயேம் இனிப் வபாறுக்க மாட்வடன்
வகாடுத்தருள் நின் அருள் ஒளிலயக் வகாடுத்தருள் இப்வபாழுவத !”(3)

ஆனால்- இந்த மேபில் வந்த தாயுமானவர், வள்ளலார்,
வவதாத்திரி ஆகிய மூன்று மகான்கள் வாழ்க்லக வேலாற்லறயும்,
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அவர்களது பாடல்கலளயும், உபவதசங்கலளயும்” ஆோய்ச்சி
வசய்தவபாதும் ஒரு உண்லம விளங்கிற்று.
தாயுமானவர், வள்ளலார், வவதாத்திரியார் மூவரும் ஒருவவே

என்ற உண்லம புலப்பட்டது.

இதற்கு வள்ளலாவே சாட்சியாக பல இடங்களில் எழுதியும்
வபசியும் உள்ளார்.

வவதாத்திரி மகரிஷியும், தனது வாழ்க்லக

வேலாற்றிலும், பாடல்களிலும் இதலன பதிவு வசய்துள்ளார்.

தாயுமானவர், வள்ளலார், வவதாத்திரி மூவரும் ஒருவவே

என்பலத தகுந்த ஆதாேங்களுடன் மானுடத்திற்கு வகாண்டு வசல்ல

வவண்டும் என்பது இலறநிலல எமக்கு வகாடுத்த பணியாகும். எமது
கனவாகவும் இருந்து வந்தது.

தற்வபாது - அக்கனவு நிலனவாகி உங்கள் லகயில்

புத்தகமாகவும், YOUTUBE வசாற்வபாழிவாகவும் உலா வருகிறது.
எந்த எல்லலக்குள்ளும் அலடபடாத மூன்று

மகான்கலள,

ஒரு புத்தகத்தின் சில பக்கங்களில் அலடத்து விட முயலுவது
அளவற்ற ஆலசதான்.
அவ்வளவு எளிதான வசயலன்று.

எவ்வளவு எழுதினாலும்

எடுத்தியம்பினலும், வசால்லாமல் விடுபட்ட பகுதிகள் இருக்கத்தான்
வசய்யும்.

விடுபட்ட பகுதிகலள மனவளக்கலலஞர்கள் வதடிச்
வசல்வார்கள் என்ற நம்பிக்லக எமக்குண்டு.
இந்த மண்ணில் தாயுமானவர் 35 ஆண்டுகளும், இோமலிங்க
வள்ளலார் 51 ஆண்டுகளும்,

வவதாத்திரி

மகரிஷி

96

ஆண்டுகளும் வாழ்ந்துள்ளனர். (4)
1. தாயுமானவர் (1707 – 1742)
2. இோமலிங்க வள்ளலார் (1823 – 1874)
3. வவதாத்திரி மகரிஷி

(1911-2006)
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தாயுமானவர் மலறந்து 81 ஆண்டுகள் கழித்து வள்ளலார்
அவதரிக்கிறார்.

வள்ளலார் மலறந்து 37 ஆண்டுகள் கழித்து

வவதாத்திரி மகரிஷி அவதரிக்கிறார்.
தாயுமானவர் அவதரித்து 204 ஆண்டுகள் கழித்து வவதாத்திரி
மகரிஷி அவதரிக்கிறார். வள்ளலார் அவதரித்து 88

ஆண்டுகள்

கழித்து வவதாத்திரி மகரிஷி அவதரிக்கிறார்.
வசக்கிழார், மாணிக்கவாசகர் வபான்று, அலமச்சோக இருந்து
அருள் பணிக்கு வந்தவர் தாயுமானவர்.
எந்த ஊரில் அலமச்சோக இருந்தாவோ, அந்த ஊரிவலவய

துறவறம் பூண்டு வகாவணாண்டியாகத் திரிந்தவர்.

சித்தர்களும், வயாகிகளும் கற்றுத் தந்த அட்டமா சித்தி குறித்து,

மனம் ஓடுங்கச் சிந்தித்தார் தாயுமானவர்.

.

சிந்லதயற்று சும்மா இருக்கப் பழகுவவத, சாதலனகளில் மிக
உயர்ந்த சாதலனயாக உணர்ந்தார்.
ஒரு ஆன்மீ க சாதகன், தனது பயணத்தில் படிப்படியாக

எவ்வாறு உயர்வது என்பலத 56 தலலப்புகளில் 4127 வரிகளில் 1452
பாடல்களில் தாயுமானவர் பதிவு வசய்துள்ளார்.(5)
தாயுமானவேது ஒவ்வவாரு பாடலும், ஒவ்வவாரு வசால்லும்
நம்லம உற்சாகப்படுத்தும்.
தாயுமானவரின் பாடல்கலளப் படித்தால் உள்ளம் இளகும். உயிர்
உருகும். கரும்புச் சாற்றில் வதன் கலந்து, பால் கலந்து, கனியின் சுலவ
கலந்து இனிக்கும். தாயுமானவரின் பாடல்கள் உயிரில் கலந்து உவலக
தரும்.
தாயுமானவேது பாடல்கள், நமது வாழ்க்லகக்கு, நமது ஆன்மீ கப்
பயணத்திற்கு வழிகாட்டும் படிகற்களாகும். அவேது பாடல்கள், ஞானப்
வபாக்கிஷமாகும். ஞானப்பட்டலற ஆகும்
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ஏலனய அருளாளர்கலளப் வபாலவவ தலயாத்திலே
வமற்வகாண்டு, இறுதியாக இோமநாதபுேத்லத வந்தலடந்தார்
தாயுமானவர்.

நகருக்கு வவளிவய அலமந்துள்ள

நிஷ்லடயில் அமர்ந்தார்.

இலட்சுமிபுேத்தில்

வதாடர்ந்து நிஷ்லடயில் இருந்து வந்ததால், வதகம் வமலிந்து

எலும்பு வதரிய ஆேம்பித்தது.

உணர்லவ வயப்படுத்தி கருங்கல் வபால் அலசயாது வயாகம்

வசய்ததால், அவேது முடிப்வபருத்து குருவிகளூம் கூடிகட்டி வாழ
ஆேம்பித்தது.

காட்டு இலலகளும், சருகுகளும் மண்டி, அவர் மீ து மூடி இருந்தது.
அப்வபாது , அவ்வழி இோமநாதபுேத்லத ஆண்டு வந்த வசதுபதி
மன்னனின் காவலாளி இருவர், காவல் நிமித்தமாய் அவ்வழிவய
வந்தார்கள்.

எலும்பு கூடாக வபச்சு மூச்சுயின்றி இருந்த தாயுமானவர் ,

இறந்துவிட்டார் என எண்ணி, அங்கிருந்த சருகுகலள கூட்டி வநருப்பு
மூட்டினார்கள்.

வநருப்பு தகதகவவனப் பற்றி எரிய, சிறிது வநேத்திற்குப்பின் சூடு
தாக்கி ,கண்விழித்துப் பார்த்தார் தாயுமானவர்.
அதலனக் கண்டு காவலாளிகள் அதிர்ச்சியுற்றனர். கண் விழித்த
தாயுமானவர், காவலாளியின் வசயல் கண்டு, அறிந்து, விழித்த
நிலலயிவலவய ஊனுடம்லப உதிர்த்தார். (6)
தாயுமானவர் ஊனுடம்பு,

அவேது விதிப்படி

எரியூட்டப்பட்டுவிட்டது.
ஆனால்,

அவர் உயிோனது, தான் அவதாேம் எடுத்த வநாக்கத்லத

நிலறவவற்ற 80 ஆண்டுகள் காத்திருந்து இோமலிங்க வள்ளலாோக
அவதரிக்கிறது.
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தாயுமானவருக்கு மறுபிறப்பு உண்டு என்பலத,
தனது

வள்ளலார்

உபவதசக் குறிப்பில் குறிப்பிடுகிறார்.(7)

வள்ளலார் முற்பிறப்பில் தாயுமானவர் என்பலத, தண்டபாணி

சுவாமிகளிடம் இோமலிங்க வள்ளலாவே
வள்ளலாோக 51

கூறியுள்ளார்.(8)

ஆண்டுகள் வாழ்ந்த வபாதும், தாயுமானவேது

அவதாே வநாக்கம் நிலறவவறவில்லல.
“ கலடவிரித்வதன் வகாள்வாரில்லல” என்று கூறி யாவரும்
வியக்கும் வண்ணம் வள்ளலார் மலறகிறார்.(9)
சரியாக 79 ஆண்டுகள் வலே காத்திருந்து, வவதாத்திரி

மகரிஷியின் 42 வயதில்,

அவேது உயிரில் வள்ளலார் புகுந்து,

தங்களது அவதாே வநாக்கலத நிலறவு வசய்கிறார்கள்.
தாயுமானவோக 38 அண்டுகள் வாழ்ந்ததால் ஆன்மீ கச்
சிந்தலனலய மட்டுவம வகாடுக்க முடிந்தது.
வள்ளலாோக வந்தவபாது 51 ஆண்டுகவள வாழ்ந்ததால்
பக்திலயயும் ஞானத்லதயும் வகாடுக்க முடிந்தது.
ஆனால் வவதாத்திரியாக மலர்ந்த வபாது - 96 ஆண்டுகள்

வாழ்ந்து, ஆயகலலகள் ஆறுபத்து நான்லகயும் விளக்கி, அறிவியல்
கலந்த ஆன்மீ கத்லதயும்,
முழுலம வசய்கிறார்.

உலகயியல் அலனத்லதயும் கற்பித்து

தாயுமானவோக வந்தவபாது ஏக்கப் வபருமூச்வசாடு, புலம்பியவர்,
வள்ளலாோக வந்தவபாது புலம்பியலத நிறுத்தினார்.
வவதாத்திரியாக வந்தவபாது எலதச் வசான்னாலும் இது
இப்படித்தான் என்று முடிந்த முடிவாக வசால்லி விடுகிறார்.
மானுடத்திற்கு

தாயாகவும், தந்லதயாகவும் மூன்று

அவதாேத்திலும் தான் வந்த வேலவ, வநாக்கத்லத, இலட்சியத்லத
முழுலம வசய்கிறார்.
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தாயானவள் எப்படி ஒரு குழந்லதலயத் தாலாட்டி, சீோட்டி,
உணவு ஊட்டி உணர்வு ஊட்டி வளர்ப்பாவளா,

அப்படி தாயுமானவர்

நமக்கு அத்லவத தத்துவத்லத மட்டும் 1452 பாடல்களில்
வகாடுத்தார். (10 )

மூன்றாவது அவதாேத்தில் -- ஒரு தந்லதயாக இருந்து

அருள்தந்லதயாக இருந்து தனி மனித அலமதிக்கும் உலக
அலமதிக்கும் வித்திட்டார்.
தாயுமானவர் வதாடங்கிய பயணத்லத வவதாத்திரி மகரிஷி
வடிவில் அவவே முடித்து லவத்தார்.
மூன்று மகான்கலள அண்ணாந்து பார்க்கின்ற தகுதி நமக்கு

இருக்கிறதா என்ற வினா எமக்குள் எழாமலில்லல.

மூவரின் புகழ், தமிழ் மண்ணில் மட்டுமல்ல பிேபஞ்சம்
முழுதும் என்வறன்றும் நிலத்திருக்கும்.
இந்தப் புத்தகத்லத எழுத,

ஆசிவய நமது பலம்.

மூன்று மகான்களும் வழங்கிய

அவர்களிடம் பாடம் கற்ற, கற்கிற ஆயிேம்

ஆயிேம் அன்பர்களின் எண்ணத் வதாகுப்வப நமது பார்லவ.
“எப்பாரும் எப்பதமும் எங்கணும்நான் வசன்வற
எந்லதநின தருட்புகலழ இயம்பியிடல் வவண்டும்
தப்வபதும் நான்வசயினும் நீ வபாறுத்தல் வவண்டும்
தலலவ நிலனப் பிரியாத நிலலலமயும் வவண்டுவவன”(11)

என்ற வள்ளலாரின் வார்த்லதகலள அலசவபாடும் வபாது, நமக்குள்
ஒரு புதிய வவகம் பிறப்பலத உணருகிவறாம்.
அந்த உணர்வவ, இந்தப் புத்தகத்தின் அடித்தளம்.

மூன்று

மகான்களும்-ஒருவவே என்று ஆோய்ந்து, சிந்தித்து, அவர்களுலடய
வாழ்க்லகயின் பாதாளங்கலளயும், அதி உயே சிகேங்கலளயும்,
இயலும் அளவில், மானுடத்திற்கு உணர்த்தும் இந்த அரிய
வாய்ப்பிலன நிலனந்து அகம் மகிழ்கிவறாம்.
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இந்த மகான்களின் அவதாே வநாக்கத்லதயும்,
உபவதசங்கலளயும்,

மூவரும் ஒருவவே என்ற தலலப்பில்

புத்தகமாக, தகுந்த ஆவண சான்றுகளுடன்,

இலறயாற்றவல பதிவு

வசய்தலத உணருகிவறாம்.
நூலின் உள்வள வாருங்கள் .

தரிசிப்வபாம்.

மூவலேயும் ஒருவோகத்

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------அடிக்குறிப்புகள்
1.

தாயுமானவரும் வள்ளலாரும் பக்.v, ஊேன் அடிகளார், சமேச
சன்மார்க்க ஆோய்ச்சி நிலலயம், வடலூர்.

2.

தாயுமானவரும் வள்ளலாரும் பக்.v1, ஊேன் அடிகளார், சமேச
சன்மார்க்க ஆோய்ச்சி நிலலயம், வடலூர்.

3.

திருஅருட்பா, ஆறாம் திருமுலற, பாடல்.469. பக்119, திருஅருட்பிேகாச
வள்ளலார் வதய்வ நிலலயம், வடலூர்,

4.

தாயுமானவரும் வள்ளலாரும் பக்.1-2, ஊேன் அடிகளார், சமேச
சன்மார்க்க ஆோய்ச்சி நிலலயம், வடலூர்.

5.

தாயுமானவரின் ஆனந்தக் களிப்பு பக்.16, அருள்நிதி மன்னார்குடி
பானுகுமார், விஜயா பதிப்பகம், வகாயம்புத்தூர்.

6.

தாயுமான சுவாமி பாடல்கள் பக்.xv, புலவர் வ.சிவஞானம்,
ீ
விஜயா
பதிப்பகம், வகாயம்புத்தூர்.

7.

தாயுமானவரும் வள்ளலாரும் பக்.72, ஊேன் அடிகளார், சமேச
சன்மார்க்க ஆோய்ச்சி நிலலயம், வடலூர்.

8.

தாயுமானவரும் வள்ளலாரும் பக்.75,76 ஊேன் அடிகளார், சமேச
சன்மார்க்க ஆோய்ச்சி நிலலயம், வடலூர்.

9.

வள்ளலாரும் வவதாத்திரி மகரிஷியும் பக்121, அருள்நிதி மன்னார்குடி
பானுகுமார், விஜயா பதிப்பகம், வகாலவ.

10. அருலமத் தாயுமானவரும் அருட்தந்லதயும், பக். 407,

தமிழ்ப்

பல்கலலக்கழகம், தஞ்சாவுர்.
11. திருஅருட்பா, ஆறாம்திருமுலற, பாடல்.346. பக். 99, திருஅருட்பிேகாச
வள்ளலார் வதய்வ நிலலயம், வடலூர்,
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2. தாயுமானவர் அவதாேம் (1707 – 1744)
“என்றும் இருக்க உளம்வகாண்டாய் இன்பத் தமிழுக்கு இலக்கியமாய்
இன்றும் இருத்தல் வசய்கின்றாய் இறவாய் தமிவழாடு இருப்பாய் நீ!
‘ஒன்று வபாருள்; அஃது இன்பம்’ என உணர்ந்தாய் தாயுமானவவன
நின்ற பேத்து மாத்திேவமா நில்லா இகத்தும் நிற்பாய் நீ! தாயுமானவவன”
- பாேதியார்

வசாழ நாட்டின் கடற்கலேயில் திருமலறக்காடு என்னும் ஓர்
உள்ளது.

தற்சமயம் வவதாேண்யம் என்று அலழக்கப்படுகிறது.
வவதம் அலடத்த கதலவ,
தமிழ்வவதம் பாடித் திருநாவுக்கேசு
நாயனார் திறக்கவும், திறந்த கதவு மூடத்
திருஞான சம்பந்தோல் பதிகம் பாடியும்
வழிபட்ட வபருலம உலடய ஊர் இது.
வவதங்கள் வழிபட்டதால், இப்வபயர்
வபற்றது.
அகத்தியருக்குத் திருமணக் காட்சி
நல்கிய திருத்தலம். வவதங்களால்
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அலடக்கப்பட்டத் திருக்கதவிலன, அப்பேடிகள் திறப்பிக்கவும்,
ஞானசம்பந்தர் திருக்காப்பிடவும் பாடியப் வபருலமப் வபற்றத் தலம்.
ோமர், இோவணலன வகான்ற பழி நீங்கப் பூஜித்த தலமாதலால்,

இஃது வகாடிக்கலே என்றும் வழங்கப்படுகிறது.

இக்வகாவிலில் எரியும் விளக்கில் இருந்த வநய்லய
உண்ணுவதற்கு வந்த எலி, அலணயும் நிலலயில் இருந்த திரிலயத்
தூண்டி, மறு பிறப்பில் மாவலிச் சக்கிேவர்த்தியாகப் பிறந்தது.

இச்வசய்திலய, அப்பேடிகள் திருக்குறுக்லகத் தல வதவாேத்தில்
குறிப்பிட்டுள்ளார்.
திருவிலளயாடற் புோணம் அருளிய பேஞ்வசாதி முனிவர்

அவதாேத் தலம். பேஞ்வசாதி முனிவவே இக்வகாவில் தலபுோணத்லத
அருளிச் வசய்துள்ளார்.வசாழர் , விஜயநகே அேசர் கால, கல்வவட்டுகள்
படி எடுக்கப்பட்டுள்ளன.

இக்வகாவில், திருத்துலறப்பூண்டி - வவதாேண்யம்

இேயில்பாலதயில் வவதாேண்யம் நிலலயத்திலிருந்து வமற்வக 1- கி. மீ .
தூேத்தில், உள்ளது. திருத்துலறப்பூண்டி, நாலக ஆகிய
இடங்களிலிருந்து வபருந்து வசதி உள்ளது.

தாயுமானவரின் வபற்வறார்.
இவ்வூரில் ஏறத்தாழ முந்நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு லசவ
வவளாளர் குலத்தில் சவகாதேர் இருவர் வாழ்ந்து வந்தனர்.
மூத்தவர் வபயர் வவதாேண்யப் பிள்லள.
வகடியலியப்பப் பிள்லள.

இலளயவர் வபயர்

இவர் தம் வபயருக்வகற்ப குற்றம் சிறிதுமின்றி நல்வாழ்வு
வாழ்ந்து வந்தார்.

கல்வி வகள்விகளால் சிறப்புற்று விளங்கிய இவர்

குலத் வதாழிலாகிய வவளாண் வதாழிலலத் திறம்படச் வசய்து
வந்தார்.

13

பேம்பலேச் சுத்த லசவவவளாளர் மேபினோன வகடிலியப்பரின்
நற்பண்புகலளயும் திறலமகலளயும் கண்டு, ஊர்க்காேர்கள் அந்த
ஊரிலுள்ள் வகாயில் நிர்வாகத்லத இவரிடம் ஒப்பலடத்தனர்.

அவரும் அப்பணிலய மிகவும் சிறப்பாகச் வசய்து வேலானார்.
கி.பி.1529 லிருந்து கி.பி. 1736 சுமார் 207 ஆண்டுகள் வலே

நாயக்கர் ஆட்சியின் கீ ழ் தமிழகம் இருந்துள்ளது.
நாயக்க மன்னர்கள் ஆண்ட ஆட்சி காலம்
1. 1529 - 1564 விசுவநாத நாயக்கர்

2. 1564 - 1572 முதலாம் கிருஷ்ணப்ப நாயக்கர்
3. 1572 - 1595 வேப்ப
ீ
நாயக்கர்

4. 1595 - 1601 இேண்டாம் கிருஷ்ணப்ப நாயக்கர்

5. 1601 - 1609 முத்துக் கிருஷ்ணப்ப நாயக்கர் இேண்டாம்கிருஷ்ணப்ப
நாயக்கரின் சவகாதேர் விசுவப்ப நாயக்கரின் மகன்

6. 1609 - 1623 முதலாம் முத்துவேப்ப
ீ
நாயக்கர் (முத்து கிருஷ்ணப்ப
நாயக்கரின் மூத்த மகன்)

7. 1623 - 1659 திருமலல நாயக்கர் (முத்து கிருஷ்ணப்ப நாயக்கரின் இலளய
மகன்)

8. 1659 - 1659 இேண்டாம் முத்துவேப்ப
ீ
நாயக்கர்

9. 1659 - 1682 வசாக்கநாத நாயக்கர்(இோணிமங்கம்மாள் கணவர்)
10. 1682 - 1689 அேங்க கிருஷ்ண முத்துவேப்ப
ீ
நாயக்கர்

11. 1689 - 1706 இோணி மங்கம்மாள்(வசாக்கநாதரின் மலனவி)

12. 1706 - 1732 விஜயேங்க வசாக்கநாத நாயக்கர் (வசாக்கநாதரின் மகன்)
13. 1732 - 1736 இோணி மீ னாட்சி (விஜயேங்கநாதரின் மலனவி)

அந்நாளில் திருச்சிோப்பள்ளிலய ஆட்சி வசய்து வந்த விஜயேங்க
வசாக்கநாத நாயக்கர்

என்பவர் கடலில் நீோடும் வபாருட்டு

வவதாேண்யம் வந்தார்.
அவ்வாறு தீர்த்தயாத்ததிலே வமற்வகாண்ட
நாயக்கர் அவர்கள் திருக்வகாவிலுக்கு வந்து,
சுவாமி தரிசனம் வசய்தார்.
அப்வபாழுது வகடிலியப்பப் பிள்லள
அவருக்கு உரிய மரியாலதகள் வசய்து
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வேவவற்று. வழிபாட்டுக்கு உதவி வசய்து, சிறப்பித்தார்.
இவ்வாறு நாயக்கர் வவதாேண்யம் வரும்வபாவதல்லம் தக்க

உபசாேங்கள் வசய்து வந்தார்.

இதுகண்ட நாயக்கர் இவேது நிர்வாகத் திலறலமலய மனதுள்

வகாண்டு, தனது அேண்மலனயின் சம்பிேதி உத்திவயாகம் பார்க்க
வருமாறு வகட்டுக் வகாண்டார்.
அலமச்சர் வபான்ற பதவி.
என்றும் கூறுவர்.

சம்பிேதி என்பது வபரிய பதவி.

தானாதிகாரி தலலலமக் கணக்கர்

அேசேது உத்தேலவ மீ றமுடியாத பிள்லளயவர்கள், வகாவில்

நிர்வாகத்லதப் வபாறுப்புள்ள வவாவறாருவரிடம் ஒப்பலடத்துவிட்டு,
திருச்சிோப்பள்ளி வசன்றார். (1)

வகடிலியப்பபிள்லள அவர்களின் துலணவியார் வபயர்

வகஜவல்லி அம்லமயார்.

இவர்களுக்கு முதலில் பிறந்த ஆண் குழந்லதக்கு சிவசிதம்பேம்
எனப் வபயர் லவத்தனர்.
இக்குழந்லதலய குழந்லதயின் வபரியப்பாவும் வபரியம்மாவும்

மிகவும் வநசித்தனர்.

அக்குழந்லதயும் அவர்களிடம் மிகுந்த அன்பு காட்டியது.
எனவவ, வகடிலியப்பப் பிள்லள அவர்கள், தன் அண்ணனுக்குக்
குழந்லத பாக்கியம் இல்லாத குலற நீங்குமாறு,

தன் பிள்லளலய

சுவகாேம்
ீ
வசய்து லவத்தார்.

தவமாய் தவமிருந்து
திருச்சிோப்பள்ளியில் பணியாற்றிய பிள்லளயவர்கள்,
மலலக்வகாட்லடயில் எழுு்ந்திருளியிருக்கும் தாயுமான
சுவாமிகளிடத்து பக்திமிகுந்தவோய் தம் மலனவியுடன் காலல
மாலல என இேண்டு வவலளகளிலும் சுவாமி தரிசனம் வசய்து
வந்தார்.
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தற்வபாது இத்திருதலம் இப்பகுதி மக்களால் திருச்சிோப்பள்ளி,
திருச்சி என்று வழங்குகிறது.
•

எல்லா உயிர்க்கும் தந்லதயாகவுள்ள இலறவன் ஒரு வபண்ணுக்கு
மகப்வபறு காலத்தில் தாயாக வந்து உதவி வசய்தலமயால்
தாயுமானவர் (தாயும் ஆனவர்) என்று வபயர் வபற்றார்.

•

திரிசிேன் (மூன்று தலலகலள வகாண்ட அசுேன்) வழிபட்ட இடமாதலின்
இஃது 'திரிசிோப்பள்ளி ' என்று வபயர் வபற்றது.

•

உலறயூலேத் தலலலமயாகக் வகாண்டு வசாழ மன்னன் ஒருவன்
இப்பகுதிலய ஆண்டு வந்தான். அவ்வவலளயில் சாேமா முனிவர்

என்னும் சிவபக்தர், இத்தலத்தில் நந்தவனம் உருவாக்கி, தினமும்
சிவனுக்கு வசவ்வந்தி மலர் பலடத்து பூஜித்து வந்தார். ஒருசமயம்

வணிகன் ஒருவன், முனிவரின் நந்தவனத்தில் மலர்கலளத் திருடி,

மன்னனுக்குக் வகாடுத்தான். அம்மலர் மீ து ஆலச வகாண்ட மன்னன்,
தினமும் வணிகலன மலர் வகாண்டு தரும்படி வசான்னான். எனவவ
அவன் நந்தவனத்தில் வதாடர்ந்து திருடி வந்தான். இதனால், சாேமா

முனிவரின் சிவபூலஜ தலடபட்டது. அவர், மன்னனிடம் வசால்லியும்
அவன் கண்டுவகாள்ளவில்லல.

வருந்திய முனிவர், சிவனிடம் முலறயிட்டார். அவருக்காக சிவன்,
மன்னனின் அேசலவ இருந்த திலசலய வநாக்கித் திரும்பி,
உக்கிேப்பார்லவ பார்த்தார்.
இதனால் அப்பகுதியில் மண் மலழ வபாழிந்தது. தவலற உணர்ந்த
மன்னன், சிவலன வவண்டி மன்னிப்பு வபற்றான்.
இவ்வாறு தவறு வசய்பவர்கலளத் தண்டிப்பவோக இத்தலத்து
இலறவன் அருளுகிறார். வசவ்வந்தி மலர் பலடத்து வழிபடப்பட்டவர்
என்பதால் இவருக்கு, “வசவ்வந்தி நாதர்' என்ற வபயரும் உண்டு.
•

தனகுத்தன் என்ற வணிகன் இவ்வூரில் வசித்தான். கர்ப்பிணியான

அவனது மலனவி, உதவிக்கு தாலய அலழத்திருந்தாள். தாயும் அவளது
வட்டிற்கு
ீ
கிளம்பி வந்தாள். வழியில் காவிரியில் வவள்ளம்

வபருக்வகடுத்ததால் அவளால் வட்டிற்கு
ீ
வேமுடிய வில்லல.

இதனிலடவய, அவளுக்கு பிேசவ வலி உண்டானது. தன்லனக்
காக்கும்படி திரிசிோநாதரிடம் வவண்டினாள் ேத்னாவதி. அப்வபாது, சிவன்
அவளது தாயின் வடிவில் வசன்று, பிேசவம் பார்த்தார்.
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காவிரியில் ஒரு வாேம் வலேயில் வவள்ளம் ஓடவவ,
அதுவலேயில் சிவன், தாயின் இடத்திலிருந்து அப்வபண்ணிற்குச் வசய்ய
வவண்டிய கடலமகலளச் வசய்தார். வவள்ளம் வடிந்தபிறகு,
ேத்னாவதியின் தாய் வட்டிற்கு
ீ
வந்தாள்.
அவளது வடிவில் மற்வறாருவள் இருந்தலதக் கண்ட, இருவரும்

அதிர்ச்சியலடந்தனர். அப்வபாது சிவன் இருவருக்கும் சுயவடிவில்
காட்சி வகாடுத்தருளினார். தாயாக இருந்து அருளியதால் இவர்,
“தாயுமானவர்' என்று வபயர் வபற்றார்.

இத்தகு வபருலம வாய்ந்த
திருத்தில், வகடிலியப்பபிள்லள
தம்பதியினர், தங்களுக்கு ஒரு
மகப்வபறு வவண்டும் என
தவமாய் தவமிருந்து
வகாண்டனர்.

வவண்டிக்

உலக மானுட வாழ்வில் வளத்லதச் வசழுலமப்படுத்த வதடிக் வகாண்டிருந்த கருவலறலய-இயற்லக கண்டுணர்ந்தது.
வகஜவல்லி அம்லமயாரின் கருவலறயில் வவதத்தின்
வித்தகலே விலதத்தது.

பூமடியில் விழுந்தது புனித மகேந்தம்.

இலறயருளால் அவர்களுக்கு ஓர் ஆண்மகவு பிறந்தது.
அந்தக் குழந்லதக்கு, அந்த இலறவன் வபயலேவய வபயோக லவத்து,
கல்வி வகள்விகளில் சிறந்து விளங்குமாறு சீரும் சிறப்புமாக
வளர்த்து வந்தனர்.

தாயுமானவரின் இளலமப் பருவம்.
சிறுவன் தாயுமானவனும் அந்த இலறவன் மீ தும்
திருவாலனக்காவல் அகிலாண்டநாயகி மீ தும் வபேன்பு பூண்டு
நாளும் வழிபட்டு வந்தார்.
தாயுமானவன் தம் ஐந்தாம் வயதில் சிற்றம்பல வதசிகரிடம் தமிழ்

கற்றார். வடவமாழிப் புலலமயும் லகவேப் வபற்றார்.
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தமிழ், சமஸ்கிருதம், வஜாதிடம், கணிதம், வதவாேம்,
திருவாசகம், திருப்புகழ், லசவ ஆகமங்கள் என அலனத்திலும்
புலலமப் வபற்று விளங்கிய தாயுமானவர்.

வமௌனகுருவின் தரிசனம்
வாழ்க்லகயில் திருப்பமும், வளர்ச்சியும், மாற்றமும்

ஏற்படுவதற்குப் பல வலககளில் நமக்கு வழிகாட்டும் ஆசிரியர்கவள
காேணமாக அலமகின்றனர்.

எவன் ஒருவனுக்குச் சிறந்த ஆசிரியன் அலமகின்றாவனா

அவன் உயர்நிலல அலடகின்றான்.

தாயுமானவருக்கும் இத்தகு

சிறந்த தகுதிவாய்ந்த குரு கிலடத்தார்.
ஒருநாள் , தாயுமானவர் திருச்சி மலலக்வகாட்லட சுவாமிலய
தரிசனம் வசய்துவிட்டுத் திரும்பினார்.
அப்வபாது திருஒத்துலறயூர் வமௌனகுரு சுவாமிகள்

தவநிஷ்லடயில் இருந்தார்.

அச்சுவாமிகளது அருட்பார்லவலய வவண்டி அவலே வணங்கி
நின்றார் தாயுமானவர். திருமூலர் வழிவந்த வமௌனகுரு இவருக்குக்
குருவாக வந்து ஆட்வகாண்டார்.
திருமூலர் மேபில் வந்தவர் இக்குரு என்பதலனத் தம்
வமௌனகுரு வணக்கத்தில் குறிப்பிடுகின்றார்.
“மந்த்ே குருவவ தந்த்ே குருவவ மூலன்
மேபில் வரு வமௌன குருவவ”

என, இப்பகுதியின் பத்துப் பாடல்களும் இவ்வாவற முடிந்து குரு
வணக்கமாகவும், அவர் குருவினடம் பக்திலய வவளிப்படுத்தியும்
அவர் குரு உபவதசம் வகட்டு உய்ந்தலம கூறியும் அலமகின்றன.(2)

தாம்

தாம் அலனத்திலும் புலலமப் வபற்று விளங்கிய தாயுமானவர்,
கண்ட அந்த அருளாளவே தமக்கு குரு என்பலத உணர்ந்து,

அவேது திருவடிகளில் விழுந்து வணங்கினார்.
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அன்று முதல் குருநாதருடவன தங்கி இருக்கலானார்.
அவர்,

வதலவ ஏற்பட்டால் ஒன்றிேண்டு வசாற்கள் வபசுவது

தவிே. மற்றபடி எப்வபாதும் வமௌனமாகவவ இருப்பார்.
அவர் வமௌனகுரு என்று அலழக்கபட்டார்.

அதனால்

அதுவரை சும்மா இரு
தாயுமானவர் தன்னுலடய குருநாதருக்குப் பணிவிலட வசய்து -

அவேது உபவதசம் வகட்டு, ஒரு தலலலம மாணாக்கணாகவவ
திகழந்தார்.

இதற்கிலடயில் குருவும் சீடனும் பிரிந்திருக்க வவண்டிய ஒரு
நிலல ஏற்பட்டது.
பலநாள் பழகிய குரு இவலே விட்டுப் பிரியும் நிலல ஏற்பட
வருத்தமுற்றார்.
அப்வபாது, குருநாதர், தாயுமானவரிடம், ‘நீ உன் கர்மவிலனகள்

நீங்க இல்லறம் ஏற்று மீ ண்டு வா. அதுவலே சும்மா இரு’ என்றருளிப்
பிரிந்தார்.
இதலன உறுதியாகப் பிடித்துக் வகாண்ட சுவாமிகள், தன்

பாடல்களில் பல இடங்களில் அதலனப் பதிவு வசய்தார். (3)

மூன்று வமௌனிகள்
வமௌனகுருலவத் தவிர்த்து வமலும் மூன்று வமௌன
குருமார்களும் தாயுமானவருக்கு அருள்பாலித்ததாக அவேது
பாடல்கள் மூலம் வதரிய வருகிறது. “பாயப்புலி” பாடவலான்று அவர்
மூன்று வமௌனிகட்கு அடித்வதாழும்பு வசய்து உய்வு வபற்றதாக
உள்ளது.

(4)

“சித்த மவுனி வடபால் மவுனி,

நம் தீபகுண்ட,

சுத்தமவுனி எனுமூவருக்குந் வதாழும்பு வசய்து,
சத்த மவுன முதல் மூன்று வமௌனமும் தான் பலடத்வதன்
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நித்த மவுன மல்லாறிவயன் மற்ற நிட்லடகவள”

(பாயப்புலி-26)

திருமணமும் குழந்லதப்வபறும்.
வபற்வறார்கள் மட்டுவார் குழலி அம்லம என்னும் நங்லகலய

இவருக்குத் திருமணம் வசய்து லவத்தார்கள்.

இல்லறக் கடலமகலள இனிவத நிலறவவற்றி வரும்

வவலளயில், இவர்களுக்கு ஓர் ஆண்மகவு பிறந்தது.

அப்பிள்லளக்குக் கனகசபாபதி எனப் வபயர் சூட்டினர்.

இல்லற

வாழ்வில் தாயுமானவருக்கு அவ்வளவாக விருப்பம் இல்லல.
மட்டுவார் குழலி அம்லமயாரும்

மலறந்தார்.

அதன்பிறகு

தாயுமானவரின் அண்ணன் சிவசிதம்பேமும் அவேது மலனவியும்,
கனகசபாபதிலய வளர்க்கும் வபாறுப்பிலன வமற்வகாண்டனர்.

இல்வாழ்க்லக என்பது தாயுமானவலேப் வபாறுத்தவலே பிோேத்த

விலனயாகக் குறுகிய காலத்தில் கழிந்தது.

தாயுமானவரின் தந்லதயார் சம்பேதியாக பணியாற்றும் வபாவத
மலறந்தார்.
அந்த இடத்லத நிேப்ப தாயுமானவவன வபாருத்தமானவன் என

மன்னர் முடிவு வசய்தார்.

அப்வபாறுப்பில் இவலே அமர்த்தினார்.

இளலமயிலிருந்வத வதாற்றப் வபாலிவிலும் கல்வியறிவிலும்
ஆற்றலிலும் நற்குண நற்வசயல்களிலும் சிறந்து விளங்கிய
தாயுமானவருக்கு அேண்மலனப் பணி - சம்பிேதிப் பதவி எளிதாகவவ
இருந்தது.
தாயுமானவரும் அந்த வவலலலய மிகவும் சிறப்பாகச் வசய்து
வந்தார்.

இதற்கிலடயில் அேசர் காலமானார்.

அப்வபாழுது அேசியார் மீ னாட்சியம்லம வபாறுப்பு ஏற்றார்.
அவரும் தாயுமானவர் மீ து மிகுந்த மதிப்புலடயவோய் நடந்து
வகாண்டார்.

இருப்பினும் இவருலடய மனம் ஆட்சி அதிகாேத்தில்

இலயிக்கவில்லல.
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வமௌன குருவிடம் உபவதசம் வபற்றுத் தவவாழ்விலும்
மிகுதியாக ஈடுபட்டார்.

தாயுமானவரின் தவவாழ்வும் அேண்மலனப்

பணியும் சிறப்பாக நலடவபற்றன.

அம்பாள் அருள்பபற்ற அதிசயம்
அவர் ஆட்சியில் , ஒருநாள் தாயுமானவர் முக்கிய அேசு பதிவுகள்

அடங்கிய சுவடிக் கட்டு ஒன்லற ஆய்வு வசய்து வகாண்டிருந்தார்.
அலவகளில் முக்கிய அேசுப் பதிவவடு ஒன்லறப் படித்துக்

வகாண்டிருந்தவபாது , திடீவேன அந்த ஓலலலயத் தம் லககளாவலவய
கசக்கி அழித்தார். இச்வசயலலக் கண்ட அலனவரும் பயத்தில்
ஆழ்ந்தனர்.

இவ்வாறு தன்லனவய மறந்து வசயல்பட்ட தாயுமானவர், தன்
நிலனவு வந்தவுடன், உடனிருந்தவர்கலளப் பார்த்து, ‘திருவாலனக்கா
அகிலாண்வடஸ்வரி அம்மன் ஆலடயில் கற்பூேத் தீ பற்றி எரிகின்றது.”

அன்லனலயப் பற்றிய தீலயக், கசக்கி அலணக்க முயன்றவபாது ,என்
லகயில் இருந்த அேசுப் பதிவவடு கசங்கிப் பாழ்பட்டது’ என்றார்.
சிறிது வநேத்தில், திருவாலனக்காவில், அம்பாளுக்குத்

தீபாோதலன எடுக்கும்வபாது கற்பூேம் தவறி அம்பாள் ஆலடமீ து
விழுந்ததாகவும், ஆலடயில் பற்றிய தீ, சிேமப்பட்டு அலணக்கப்பட்டது
என்ற வசய்தி வந்தது. (5)
உண்லமயில் அப்படி ஒரு நிகழ்ச்சி நடந்திருப்பது குறித்துத்
வதரிந்ததும் ோணிக்கு இவர் எவ்வளவு வபரிய மகான் என்பது புரிந்தது .
இேண்லடயும் வகள்விபட்ட அேசியாருக்கு வியப்லபத் தந்தது.
அேசியார் வமய்சிலிர்த்துக் கண்ண ீர் ததும்பி நின்றார். அதனுடன்
நில்லாது ஆட்சிப் வபாறுப்லபயும் அவவே ஏற்று நடத்த வவண்டும்
என்றார்.

மன்னன் பதவி விரும்பாதவர்
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தாயுமானவருக்கும் அேசல் புேசலாக ோணியின் தகாத ஆலச

வதரிந்திருந்ததால் தான் பதவிலய விட்டு விலகுவவத சரி என்றும்,
தீர்மானித்து விட்டார். ( இது வதாடர்பாக கூடுதல் விபேங்கலள
“ஞானப்பாலதயில் சறுக்கல்கள்” என்ற தலலப்பில் விளக்கமாக
பார்க்கலாம்)

உடவன அேசியிடம் தன் மனம் இவ்வுலக வாழ்லவ நாடவில்லல

என்றும், தன் வபாக்கில் வசல்லத் தன்லன அனுமதிக்குமாறும் கூறி
அேசுப் பதவிலய விட்டு விலகிவிட்டார்.

அவேது விருப்பப்படிவய அேசியார் அவலேத் துறவு வமற்வகாண்டு

சிவத்வதாண்டு புரிய அனுமதித்தார்.

உலக வாழ்க்லகயில் இருந்த பற்று முழுவலதயும் துறந்தார்
தாயுமானவர்.
எந்த ஊரில் அலமச்சோக இருந்தாவோ,
அவத ஊரில்
திரிந்தார்.

வகாவணதாரியாக துறவியாக

அவர் இருந்த உத்திவயாகத்தின்
வமன்லமலயயும் வசல்வாக்லகயும்,

வசல்வநிலலலமலயயும், இப்வபாது இருக்கும்
நிலலலயயும் பார்த்த அன்பர் ஒருவர் -அவருக்குக் குளிர்காலத்திற்குப்
வபார்த்திக்வகாள்ளவவன-- ஒரு அழகான
காஷ்மீ ேப் பட்டுச் சால்லவலயப் பரிசளிக்க ,
அவவோ அலத உடுத்த உலட இல்லாதிருந்த -ஒரு பிச்லசக்காரிக்குக் வகாடுத்துவிட்டார்.
தாம் வகாடுத்த சால்லவ எங்வக எனக் வகட்ட அன்பரிடம்,
அகிலாண்வடஸ்வரிக்வக வகாடுத்துவிட்டதாய்ப் பதிலளித்தார்.

விோலிமலலயில் தாயுமானவர்.
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அேண்மலன உத்திவயாகத்திலிருந்து நீங்கி விோலிமலலக்கு வந்து
நிஷ்லடயில் ஆழ்ந்தார் தாயுமானவர்.
விோலிமலல சித்தர்களின் வாசஸ்தலமாக அந்நாளில் விளங்கி
வந்தது. சித்தர் பலரும் தங்கள் சித்திகளுக்கான பயிற்சிக்களமாக அங்வக
வாழ்ந்து வகாண்டிருந்தவபாது சித்தர்களின் வதாடர்புகளால்
தாயுமானவரும் சித்தோனார்.

இறவாலம பற்றி சாகாக்கலல கண்டறிந்த சித்தர்களின் ேகசியம்

பலவற்லற அவர்களின் அனுபவ வவளிப்பாடாக தாயுமானவர்
கண்டறிந்தார்.

ஆன்மா முக்தியலடய உடம்பு அதற்கு ஒரு கருவியாக வந்தது.

முக்தியலடவது ஆன்மா மட்டுவம என்பலத உணர்ந்தார் தாயுமானவர்.
மனமடக்க தியான நிலலவய மாற்று என உணர்ந்து தாயுமானவரின்
மனம் வமாகனத்தில் பற்றிக் வகாண்டது, வவயிலின் ஒளியிவல காய்ந்து
பலகாலம் சிலதயாமலிருப்பது வபால-- சூரியப் பிேகாசமான

சிவவஜாதியில் திலளப்பவர் உடலும் ஆன்மாவும் ஒருநாளும்
அழிவதில்லல, முக்திக்கு வழி அறியாமல் ஐம்புலங்கலளக் காத்து
வாழ்வதுதான்,
ஐம்புலங்களின் உணர்வுகலள வழிவயாடு வதரிந்து தன்

கட்டுப்பாட்டில் லவத்திருக்க கற்றுக் வகாண்டு விட்டால் இந்த உடலுக்கு
இறப்வப இல்லல என்பலத உணர்ந்தார் தாயுமான சித்தர்.
உணர்வும் நிலனவும் ஒடுங்கிய பின்னர் மனமானது சுத்த

சூனியமான பேவவளியில் திலளத்திருக்கும்.

இந்நிலலயில் மனம் வசயலாற்று வவறுலமயாக இருக்கும்,
வமய்யுணர்வாக விளங்கும் பேம்வபாருலள தரிசிப்பதற்கு, இந்த மன
வவறுலம நிலலவய வதலவப்படுகிறது என்பலத அறிந்து வதரிந்தார்.
தாயுமானவர் என்லறக்கும் அழியாத சிவோஜவயாகம் வவண்டினார்.
சிவோஜவயாகம் என்பது வயாகத்லத கருவியாக வகாண்டு
சிவத்தியானம் சமாதி என்பனவற்லற முயன்று அலடதலாகும்.
அகங்காேம் ஆணவத்லத காட்டிலும் வகாடியது. இந்த இயல்பிலன
கட்டுபடுத்த இயலாது என வருந்தி இலறவினிடம் முலறயீடு வசய்தார்.
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வமய்யறிவு வபறுவதற்கு எவ்வித பயிற்சியும் வபறாலம கருதி

வருந்தினார். இலறயருள் வபறும் பக்குவம் எப்வபாது வாய்க்குவமா
என்று ஏங்கினார்.

மனம் இலறவனின் திருவடியில் இடும் பலியாகவும் அன்பு

அபிவசக நீோகவும் உயிர் லநவவத்தியமாகவும் பிோணலனயும்
அறிலவயும் தூபதீபமாகவும் வகாண்டு துதிப்பதாக கூறுகிறார்
தாயுமானவர்.

உடலும் உயிரும் உலடலமகளும் மனிதனுக்கு

வசாந்தமானலவயல்ல.

அலவ இலறவனுக்கு வசாந்தமானலவ .அவனிடம் ஒப்பலடக்கப்

படவவண்டியலவ என்று கூறித் தன்லன வசர்த்து வகாள்ளும்படி
இலறவனிடம் முலறயிடுககிறார் தாயுமானவர்.
தாயில்லாச் வசய் வபால் அலலந்து துன்புற்ற தன்லன தாலயக்
காட்டிலும் கருலன காட்டி மீ ட்கும்படி சிந்லத லநந்துருக இலறவனிடம்
முலறயிட்டவர் தாயுமானவர்.
இறப்பதும், பிறப்பதும் ஆன்மாவின் முடிவல்ல. உடல் மாலய

அழிக்கூடியது இந்தச் சித்த தத்துவத்லத உணர்ந்து உலகுக்குலேத்தவர்
ஞானாசிரியர் தாயுமானவர்.
வவயிலின் ஒளியிவல காய்ந்த வபாருள் பலகாலம்
சிலதயாமலிருப்பது வபால், சூரியப் பிேகாசமான சிவவஜாதியில்
திலளப்பவருக்கு உடலும் ஆன்மாவும் ஒரு நாளும் அழிவதில்லல.
முக்திக்கு வழி அறிவால் ஐம்புலன்கலளக் காத்து வாழ்வதும்தான்.
ஐம்புலன்களின் உணர்வுகலள வழிமுலறவயாடு வதரிந்து, தன்
கட்டுப்பாட்டுக்குள் லவத்திருக்கக் கற்றுக்வகாண்டுவிட்டால்-- இந்த
உடலுக்கு இறப்வப இல்லல என்பலத உணர்ந்தார் தாயுமானவர்.
உணர்வும் நிலனவும் ஒடுங்கிய பின்னர் --மனமானது

சுத்தசூன்யமான பேவவளியில் திலளத்திருக்கும்.

இந்நிலலயில் மனம்

வசயலற்று வவறுலமயாக இருக்கும். வமய்யுணர்வாக விளங்கும்
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பேம்வபாருலள தரிசிப்பதற்கு இந்த மனவவறுலம நிலலவய
வதலவயாகிறது என்பலத அறிந்து வதளிந்தார் தாயுமானவர்.
உடம்பிலன முழுவதும் அழியாமல் காத்துக்வகாள்ள

முடியும்.அதற்கு வழி ஒன்வறதான் வநற்றிக்கு வநோகச் சுழுமுலனயில்
வியாபித்திருக்கும் ஞானக் கினிலயக் காணவவண்டும். அப்படி

கண்டுவிட்டால் உடம்பானது என்லறக்கும் அழியாதிருக்கும் என்ற
மகரிஷிகளின் ஆழ்மனது தாயுமானவருக்குப் பிடிபட்டது.
வமான நிலலவய குருவடிவமாகக் கண்டுணர்ந்து
ஆனந்த வமய்விதிர்ப் வபய்த அந்த உணர்லவப்
பாடல்களாகப் பாடினார்.

குருநாதலே வணங்கினார்
திரிசிபுேம் வந்தலடந்து குருநாதலே
வணங்கினார் தாயுமானவர்.
துறவு வமற்வகாண்டு கனிந்த பழமாக

இருந்த தாயுமானவரின் ஞானத்வதாற்றம்

கண்ட வமளனகுரு அவர் ஏற்கனவவ அனுமதி வகட்ட நிர்வாண தீட்லச
வசய்து லவத்து நிலலலய அருளினார். ’’
தட்சிணாமூர்த்தியின் பிேதிநிதியாக மானுட சட்லட தாங்கிய
வமௌனகுரு வந்ததால், ஒரு விடியற்காலல வநேத்தில் பிேபஞ்ச
இேகசியம் அலனத்தும் தாயுமானவருக்குத் தாவன வதற்வறன
விளங்கியது.

இதன்பிறகு குருவும் சீ டனம் வசர்ந்திருக்கவில்லல. (6)

ஐவவோடுங் கூடாமல் அந்தேங்க வசலவ தந்த
வதய்வ அறிவவ சிவவம போபேவம “ …. . .

என்று அதன்பின் வமளனகுரு மடத்லத விட்டு தனிலம நாடிச் வசன்றார்.

தாயுமானவர் அருளியரவ
சித்தர்களும் வயாகிகளும் கற்றுத் தந்த அட்டமா சித்தி குறித்து மனம்

ஓடுங்கச் சிந்தித்தார்.
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சிந்லதயற்று சும்மா இருக்கப் பழகுவவத சாதலனகளில் மிக உயர்ந்த
சாதலனயாக உணர்ந்தார்.
வவதாந்தம், சித்தாந்தம் இேண்டும் வதர்ந்து. இேண்டுக்கும் ஒரு

வபாதுலம கண்டு, அந்வதநறியில் நின்று இலறவன்மீ து பல
வதாத்திேங்கள் பாடினார்.

.

திருவருள் விலாசப் பேசிவ வணக்கம் முதல் வண்ணம் ஈறாக 56

தலலப்புகளில் 4127 வரிகளில் 1452 பாடல்கலளப் பாடியுள்ளார். (7)

தமிழ் வமாழியின் உபநிடதம் எனும் சிறப்பு இவர் பாக்களுக்கு உண்டு.

காதல் துலறயில் அலமந்த பாடல்களின் வாயிலாக உயர்ந்த
உண்லமகலள உலகுக்கு உணர்த்தியுள்ளார்.

‘ஆகாேபுவனம்’, ‘ஆனந்தக் களிப்பு‘, ‘லபங்கிளிக்கண்ணி‘ எனும்
பாடல்களில் அலதக் காணலாம்.(8)

சமாதி கூடல்
. இவரும் ஏலனய அருளாளர்கள் வபாலவவ தலயாத்திலே
வமற்வகாண்டார். வசன்ற இடத்திலும் தாயமானவருக்குச் வசல்வாக்கு
மிகுந்தது.
இறுதியாக இோமநாதபுேத்லத வந்தலடந்தார் தாயுமானவர்.
ஏன் இோவமசுவேம் வபாதல் வவண்டும்?

தமிழ் நாட்டின் வவறு

இவர்

பகுதிகட்குச் வசல்லக் கூடாதா?
வினாக்கலள விடுக்கும்வபாது நமக்குச் சில முக்கியமான
வசய்திகள் கிலடக்கின்றன.

தமிழகத்தில், பிற நாட்டினர் நம்லம

அடிலமப்படுத்த முயன்றவபாது, உரிலமப் வபாோட்டத்திற்கு
வித்திட்டதாகக் கட்டவபாம்மலனயும் புலித் வதவலனயும் கூறுவது
மேபாக அலமகின்றது.
ஆயின் 1732ம் ஆண்லட ஓட்டி, கிழக்கு கடற்கலேயில்
வபார்த்துக்கீ சியர் நம்லம அடிலமப்படுத்த முயன்றவபாது, இேகுநாத
வசதுபதியின் உதவிவயாடு, முப்பதினாயிேம் மறவர் பலட திேட்டிப்
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வபார்த்க்கீ சியலே எதிர்த்து விேட்டி, உரிலமப் வபாோட்டத்திற்கு
தாயுமானவர் வித்திட்டார் என அறிகிவறாம்.
நாம், ஆன்ம ஞான வேர்
ீ
என்று மட்டுவம அறிந்துள்ள நம்

தாயுமானவர் , நாட்டின் நலத்திலும் நாட்டம் வகாண்டு வேம்
ீ
காட்டினார் என்பலத உணருகிவறாம்.

இச்வசய்தியலனத் திரு.நீ.கந்தசாமி பிள்லள அவர்களின்

கட்டுலே குறிக்கின்றது. (9)

இோமநாதபுேம் வந்த தாயுமானவர், அந்த ஊருக்கு கிழக்வகயுள்ள

காட்டூேணி என்னும் இடத்தில் இருந்த புளிய மேத்தின் கீ ழ் நிஷ்லடயில்
அமர்ந்தார்.

உலக வாழ்க்லக முற்றிலும் புளித்துப் வபாகட்டும் என்று எண்ணி
நிஷ்லடயில் அமர்ந்து, தமது சீடோன அருலளய்யருக்கும் வகாடிக்கலே
ஞானியார்க்கும் உபவதசம்அருளினார்.

காட்டூேணி புளியமேத்தடியில் துஷ்ட மிருகங்களும், வகாடிய விஷ
ஜந்துக்களும் இருக்கும் நிலலயில், தாயுமானவ சுவாமிகள்
நிஷ்லடயில் இருப்பலத, இலட்சுமி எனும் மாது அடிக்கடி வந்து
பார்த்துவிட்டு வசல்வது வழக்கம்.

அவருக்கு அவ்வவபாது உணவு அளிப்பது உண்டு.
காட்டு விஷ ஜந்துக்களால் துன்பம் எதுவும் வநர்ந்துவிடக்கூடாது
என்பதால், காட்டூேணியிலிருந்து வமற்கு வநாக்கி சற்று வதாலலவில்
இருந்த காட்டுப்பகுதியில் ஒரு குளம் வவட்டி பூச்வசடிகலள வளர்த்து
வந்தாள்.
அந்த இடத்தில் தாயுமானவர் எழுந்தருளி நிஷ்லடயில்
இருக்கலாம் என வவண்ட, புளிய மேத்லத விட்டு இலட்சுமி அலமந்த
இடத்தில் வந்து நிஷ்லடயில் அமர்ந்தார். வநடுவநேம்
நிட்லடயிலிருப்பது அவருக்கு வழக்கம்.
நாள்கணக்கிலும் நிட்லடயில் இருப்பார்.

சிலசமயம்
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வதாடர்ந்து நிஷ்லடயில் இருந்து வந்தால் வதகம் வமலிந்து
எலும்பு வதரிய ஆேம்பித்தது.
உணர்லவ வயப்படுத்தி கருங்கல் வபால் அலசயாது வயாகம்

வசய்ததால் அவருலடய முடிப்வபருத்து குருவிகளூம் கூடிகட்டி வாழ
ஆேம்பித்தது.

காட்டு இலலகளும், சருகுகளும் மண்டி அவர் மீ து மூடி இருந்தது.

அப்வபாது அவ்வழி இோமநாதபுேத்லத ஆண்டு வந்த வசதுபதி

மன்னனின் காவலாளி இருவர் காவல் நிமித்தமாய் அவ்வழிவய
வந்தவபாது, எலும்பு கூடாக வபச்சு மூச்சின்றி இருந்த தாயுமானவர்
இறந்துவிட்டார் என எண்ணி அங்கிருந்த சருகுகலள கூட்டி வநருப்பு
மூட்டினார்கள்.

வநருப்பு தகதகவவனப் பற்றி எரிய,

சிறிது வநேத்திற்குப்பின் சூடு தாக்கி,

கண்விழித்துப் பார்த்தார் தாயுமானவர்.
தம் உடல் தீப்பற்றி எரிவலத
உணர்ந்தார்.
இனி இவ்வுடவலாடு இருந்து
பயனில்லல.

நட்லட நிலலயிவலவய

இப்பிறவி நிலறவு வபறட்டும்

என்வறண்ணி மீ ண்டும் நிட்லட
கூடிவிட்டார்.

விழித்த

நிலலயிவலவய இலற வஜாதியில்
கலந்தார். (8)
ஒரு சுபகிருது ஆண்டு, லத மாதம்
விசாக நட்சத்திேத்தன்று ஊனுடம்லப உகுத்தார்.

ஜீவன் முக்தர்
“ஆ முக்வதஉற சம்சாேஉற”
என்பது ஆதிசங்கேரின் அருள்வாக்கு.

“முக்தி அலடயும் வலே இந்த உலகு
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உண்லமயானதாகத் வதான்றும்” என்பது அதன் வபாருள்.
அந்த அருள் வாக்கிற்கு ஓர் இலக்கியமாகத் திகழந்தவர் நமது

தாயுமானவர்.

எடுத்த வதகம் இறக்கு முன்வன தம்லமக் வகாடுத்து

இலறநிலலலய உணர்ந்துவிட்ட ஜுவன் முக்தர்.(10)

தாயுமானவர் ஆலயம்.
தாயுமானவர் இவ்வுலகில்

ஊனுடம்பில் 38 ஆண்டுகள்
வாழ்ந்தார்.

தாயுமானவர்

ஊனுடம்லப உகுத்த இடத்தில்,
சமாதி ஆலயம்
எழுப்பபட்டுள்ளது.
திருச்சி சுவாமி
சித்தபவானந்தரின்
ஸ்ரீோமகிு்ருஷ்ண தவபாவனம்

இந்த ஆலயத்லத எழுப்பி, சிறப்பாக போமரித்து வருகிறது.
ஆண்டுவதாறும் குரு பூலஜ நலடவபற்று வருகிறது.

மாதந்வதாறும் விசாக நட்சத்திேத்தில் சிறப்பு பூலஜயும் நலடவபற்று
வருகிறது. ( 11 )
உலவகங்கும் உள்ள பக்தர்கள் இவ்விடத்திற்கு வந்து
தாயுமானவரின் அருலளப் வபற்றுச் வசல்கின்றனர்.

இறவாய் தமிழ

ாடு இருப்பாய் நீ : தாயுமானவழன!

தமிழில் நவன
ீ யுகத்தின் முன்வனாடியாக விளங்கிய மகாகவி
பாேதியார், தனக்கு முன்பிருந்த இேண்டாயிேமாண்டுக் காலத் தமிழ்
இலக்கிய மேலப முழுவதுமாக கண்மூடித்தனமாக வழிபடுபவோக
இருக்கவில்லல.

29

விமர்சன வநாக்குடவனவய அதலன
அணுகினார். ‘யாமறிந்த புலவரிவல கம்பலனப்
வபால், வள்ளுவன் வபால், இளங்வகாலவப் வபால்’
என்று அவர் அளித்த தேவரிலச அதற்குமுன்பு வவறு
யாரும் வசய்திோதது.
இந்த மூன்று கவிஞர்கலளயும்தான் .
தமிழ் இலக்கியத்தின் உச்சங்களாக மீ ண்டும் மீ ண்டும் பல
கவிலதகளில் பாேதியார் முன்லவத்துக் வகாண்வட இருந்திருக்கிறார்.
இவர்கவளாடு பாேதியார் வபரிதும் மதித்துப் வபாற்றிய மற்வறாரு
மகத்தான தமிழ்க்கவி என்றால் அது தாயுமானவர்தான்.
என்றும் இருக்க உளம்வகாண்டாய் இன்பத் தமிழுக்கு இலக்கியமாய்
இன்றும் இருத்தல் வசய்கின்றாய் இறவாய் தமிவழாடு இருப்பாய் நீ!
‘ஒன்று வபாருள்; அஃது இன்பம்’ என உணர்ந்தாய் தாயுமானவவன
நின்ற பேத்து மாத்திேவமா நில்லா இகத்தும் நிற்பாய் நீ!

- தாயுமானவர் வாழ்த்து, பாேதியார்
தாயுமானவர் பாடல்களின் தத்துவச் வசழுலமயும், வாழ்க்லக
வநாக்கும், கவித்துவமும் பாேதியாலே முழுலமயாக ஆட்வகாண்டன.
தமிழ்ச் சிந்தலன மேபில் இத்தலகய உயர் இடத்லத அவருக்கு பாேதி
அளித்திருப்பதற்கு இதுவவ காேணம்.
புதுச்வசரி வாசத்தின்வபாது, வவளிப்பலடயாக அேசியல், சமூக
விஷயங்கலள விவாதித்துக் வகாண்டிருந்தாலும், உள்ளுக்குள்
வவதாந்த விசாேத்திலும் தத்துவ சிந்தலனகளிலும் மூழ்குவதாக
பாேதியாரின் மனப்பாங்கு அலமந்திருந்தது.
கவிஞர், அேசியல் வசயல்பாட்டாளர், வவதாந்தி என்று பல
முலனகளிலும் வகாந்தளித்துக் வகாண்டிருந்த அவர் உள்ளத்திற்குத்
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தாயுமானவரின் வாழ்க்லகயும், அவேது பாடல்களும் வபசும்
தத்துவங்களும், வதளிலவயும் வழிகாட்டுதலலயும் தந்திருக்கக்கூடும்.
இத்தலகய பன்முகப் பான்லமகள் வகாண்ட தாயுமானவர்,
பாேதியார் வபான்ற ஒரு கூர்லமயான சிந்தலனயாளலே, வசீகரித்ததில்
ஆச்சரியவம இல்லல.
ஆனால், புதிய நூற்றாண்டில் பிேவவசித்துக் வகாண்டிருந்த
இந்தியாவின் நவனக்
ீ
கல்விமுலறயில் தாயுமானவர் வபான்ற
மகான்கலளப் பற்றி சிறிதும் அறியாமல் இந்தியாவின் இலளய
தலலமுலறகள் வளர்கிறார்கவள என்ற வபரிய கவலல அவருக்கு
இருந்தது. ‘நமது கல்விமுலற’ என்ற கட்டுலேயில் அதலன இவ்வாறு
பதிவு வசய்திருக்கிறார்:
•

தாயுமானவலேப் வபான்ற ஞானி ஒருவர் இங்கிலாந்திவல
இருந்திருப்பாோனால் அவலேப் பற்றி அறியாத பாடசாலல
மாணாக்கன் எந்த இடத்திலும் இருக்க மாட்டான். அவேது இனிய
இலச நிேம்பிய அமிர்த கவிகலளக் கற்வறனும், அவேது சரித்திேம்
முதலியவற்லறக் வகட்வடனும் அறியாத ஆயிேக் கணக்கான
மூடர்கள் தம்லமக் கல்விமான்கவளன்றும், பட்டதாரிகவளன்றும்
கூறிக்வகாண்டு இந்நாட்டிவல திரிகின்றார்கள்.”

பாேதியாரின் இந்த விமர்சனம் இன்றும் வபாருள் வபாதிந்ததாகவவ
உள்ளது. (12)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------அடிக்குறிப்புகள்
1.

தாயுமான சுவாமிகள் வேலாறு, பக்.ix, புலவர் வ.சிவஞானம்,
ீ
விஜயா
பதிப்பகம், வகாயம்புத்தூர்.

2.

தாயுமானவர், பக்.5, டாக்டர்ச.வவ. சுப்பிேமணியன்.
அண்ணாமலலப்பல்கலலக் கழகம், அண்ணாமலலநகர்.
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3.

தாயுமான சுவாமிகள் வேலாறு, பக்.xi, புலவர் வ.சிவஞானம்,
ீ
விஜயா
பதிப்பகம், வகாயம்புத்தூர்.

4.

தாயுமான சுவாமி பாடல்கள், பக்.392. புலவர் வ.சிவஞானம்,
ீ
விஜயா
பதிப்பகம், வகாயம்புத்தூர்.

5.

தாயுமான சுவாமிகள் வேலாறு, பக்.xi, புலவர் வ.சிவஞானம்,
ீ
விஜயா
பதிப்பகம், வகாயம்புத்தூர்.

6.

தாயுமான சுவாமிகள் வேலாறு, பக்.xii, புலவர் வ.சிவஞானம்,
ீ
விஜயா
பதிப்பகம், வகாயம்புத்தூர்.

7.

தாயுமானவர், பக்.15, டாக்டர்ச.வவ. சுப்பிேமணியன்.
அண்ணாமலலப்பல்கலலக் கழகம், அண்ணாமலலநகர்.

8.

தாயுமான சுவாமி பாடல்கள், பக்.X111,

புலவர் வ.சிவஞானம்,
ீ

விஜயா பதிப்பகம், வகாயம்புத்தூர்.
9.

The Hindu dated March 18th 1962

10. வள்ளலாரும் தாயுமானவரும், டாக்டர் சேஸ்வதி
வவணுவகாபாலன், வள்ளலார் வாழ்வும் தத்துவமும், சர்வவதாய
இலக்கியப் பண்லண, மதுலே.
11. தாயுமானசுவாமி ஆலய அலமப்பு, சித்பவானந்தர், ஸ்ரீோமகிருஷ்ண
தவபாவனம், திருப்போய்த்துலற
12. வலம் மாத இதழ்,

23-5-2017

3. தாயுமானவருக்கு மறுபிறப்பு உண்டா?
“சமய மத சன்மார்கங்களில் தாயுமான சுவாமிகளும் இன்னும்
அவநக வபரிவயார்களும் சுத்தப்பேப் பிேம்மத்தினிடத்தில் இேண்டறக்
கலந்து விட்டதாக முலறயிடுவது வாஸ்தவமா
அவாஸ்தமாவவன்றால், அவாஸ்தவம்.(1)

வள்ளலார்

மறுபிறப்பு (reincarnation) என்பது உயிர் அல்லது ஆன்மா பற்றிய
சமயக் வகாள்லக அல்லது தத்துவமாகும்.
உயிர் அல்லது ஆன்மா உடலலத் துறந்த பின் அது முற்பிறவியில்
வசய்த பாவ புண்ணியங்களுக்வகற்ப மனிதனாகவவா, விலங்காகவவா
அல்லது மற்ற உயிரினமாகவவா மறுபிறப்பு எடுக்கின்றது என்பது இதன்
அடிப்பலடயாகும்.
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இந்து, புத்தம் வபான்ற இந்திய சமயங்கள் அலனத்திலும் இது
முக்கிய வகாள்லகயாகும்.(2)
இது டியூரிசம், ஆன்மீ கம், தியாசபி மற்றும் ஏக்காங்கர் முதலான

சமயங்களிலும் லசபீரியா, வமற்கு ஆப்பிரிக்கா, வட அவமரிக்கா மற்றும்
ஆஸ்திவேலியா முதலான இடங்களில் வாழும் பழங்குடியின
மக்களிலடவய உள்ள நம்பிக்லகயாகவும் உள்ளது. [3]

சிவபுைாணப் பாடல்
“புல்லாகிப் பூடாய்ப் புழுவாய் மேமாகிப்

பல் விருகமாகிப் பறலவயாய்ப் பாம்பாகிக்

கல்லாய் மனிதோய்ப் வபயாய்க் கணங்களாய்
வல் அசுேர் ஆகி முனிவோய்த் வதவோய்ச்
வசல்லாஅ நின்ற இத் தாவே சங்கமத்துள்

எல்லாப் பிறப்பும் பிறந்து இலளத்வதன், எம்வபருமான்

வமய்வய உன் வபான் அடிகள் கண்டு இன்று வடு
ீ உற்வறன்”(4)

“ புல்லாகவும் பூண்டாகவும் புழுவாகவும்

மேமாகவும் பலவலக மிருகங்களாகவும்

பறலவயாகவும் பாம்பாகவும் கல்லாகவும்

மனிதோகவும் வபயாகவும் பூதகணங்களாகவும்
வலிய அசுேர்களாகவும் முனிவோகவும்

வதவோகவும் என்று இவ்வாறு அலசயும்

அலசயா உயிர்கள் அலனத்திலும் பல முலற
வந்து பிறந்து கலளத்து விட்வடன்.” என்று
மாணிக்கவாசகர் பல பிறப்புகள் பிறந்து

இறுதியில் வடுவபறு
ீ
அலடந்ததாக வசால்கிறார். (5)

இந்து சமயத்தின் முக்கியமான நம்பிக்லககளில் ஒன்று மறுபிறவி.
ஒருவரின் இறப்பிற்குப்பின், அவேது ஆத்மா முன்பிறவிகளின் வமாத்த
கர்மாவின் பதிவுகளுடன் அடுத்த உலகுக்குச் வசல்கிறது. அங்கு தன்
கர்மாவுக்கான பயன்கலள அறுவலட வசய்தபின், இந்த உலகுக்கு
திரும்புகிறது. எப்படி கர்ம விலனகள் ஒருவருலடய வசயலின் வதர்வின்
அடிப்பலடயில் அலமகிறவதா, அதுவபாலவவ, அதனாவலவய,
மறுபிறவியும் அவேவர் வதர்ந்வதடுப்பதுதான்
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- என்கிறது யஜுர் வவதம், பிேகதாேண்ய உபநிடதம் (6)
மறுபிறவியானது 'பிறப்பு - இறப்பு - மறுபிறப்பு' எனும்

இயற்லகயான பிறவிச்சுழற்சியின் ஒரு பகுதியாகும்.

இறப்பிற்குப்பின், ஒருவர் அவருலடய உடலல விட்டுவிட்டு,

அவேது உள் உலகங்களில் அடுத்த நிலலகலள அலடகிறார். அதன்பின்
மறுபிறவியில் ஓர் உடலல அலடகிறார்.
ஒருவருலடய பாவ-புண்ணியங்கள் (கர்மங்கள்) முழுதும்
தீருமாயின், பிறவிச்சுழற்சி முடிவலடந்து, அவர் அதன்பின் மறுபிறவி
எடுப்பதில்லல. இந்த மறுபிறவி இல்லா நிலல வமாட்சம் அல்லது
முக்தி அல்லது விடுதரை எனப்படுகிறது.

தாயுமானவர் கர்மங்கள் முழுதும் முடியாத நிலலயில் திடீர்
மேணம் அலடந்ததால் மறுபிறவி எடுத்தார் என்று வகாள்ளலாம்.
வமலும், தாயுமானவருக்கு மறுபிறப்பு உண்டு என்று இோமலிங்க
வள்ளலார் கூறியுள்ளார்.
வள்ளலாேது உபவதசக் குறிப்பு ஒன்றில், தாயுமானவருக்கு
மறுபிறப்பு உண்டு என்று கூறப்வபற்றுள்ளது.(7)

உபவதசக் குறிப்பு
“சமய மத சன்மார்கங்களில் தாயுமான சுவாமிகளும் இன்னும்
அவநக வபரிவயார்களும் சுத்தப்பேப் பிேம்மத்தினிடத்தில் இேண்டறக்
கலந்து விட்டதாக முலறயிடுவது வாஸ்தவமா
அவாஸ்தமாவவன்றால், அவாஸ்தவம்.
சுத்த சன்மார்க்கம் ஒன்றுக்வக சாத்தியம் லககூடும்;

என்றும்

சாகாத நிலலலயப் வபற்றுச் சர்வ சித்தி வல்லபமும் வபறக்ககூடும்.
மற்றச் சமய மத மார்க்கங்கவளல்லாம் சுத்த
சன்மார்க்கத்துக்குச் வசல்லக் கீ ழ்ப் படிகளாதலால், அவற்றில்
ஐக்கியவமன்பவதயில்லல.
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தாயுமானவர் முதலானவர்கள் சுத்த சன்மார்க்கிகள் அல்லர்.
சன்மார்க்கிகள் என்று ஒருவாறு வசால்லலாம்.
கிலடயாது.

மத

இதில் நித்தியவதகம்

இது சாதக மார்க்கவம அன்றிச் சாத்தியமல்ல.

நாலளச் சுத்த சன்மார்க்கம் வழங்கும்வபாது இவர்கள் யாவரும்
உயிர் வபற்று மீ ள வருவார்கள்.

முன்னிருந்த அளலவக் காட்டிலும்

விவசஷ ஞானத்வதாடு சுத்த சன்மார்க்கத்துக்கு உரியவர்களாய்
வருவார்கள்.

சாத்தியர்களாய் இேண்டறக் கலப்பார்கள்.(8) உபவதசப்

பகுதி, ப.91.
தாயுமானவருக்கு மறுபிறப்பு
உண்டு என்பது இோமலிங்க
வள்ளலாேது

இந்த உபவதசக்

குறிப்பால் வதளிவாக
உணேலாம்.

வமலும், வள்ளலாேது
உபவதசங்கள் பலவற்றுள்ளும்
மிகப்வபரிய உபவதசம்
உபவதசம் என்றும் வழங்குவது.

வபருபவதசம் என்னும் மவகா

வடலூலே அடுத்த வமட்டுக்குப்பம் சித்திவளாகத்
திருமாளிலயில் 22.10.1873. ஸ்ரீமுக ஆண்டு ஐப்பசித் திங்கள் ஏழாம்
நாள் புதன்கிழலம பகல் எட்டுமணிக்கு முதன்முதலாகச் சன்மார்கக்
வகாடி கட்டியவபாது வசய்யப் வபற்றது.
வள்ளலாேது முடிந்த முடிபான பல கருத்துக்கள் இந்த
உபவதசத்தில்தான் கூறப்வபறுகின்றன.

அருட்வபருஞ்வஜாதி

மகாமந்திேம் இந்த உபவதசத்தில்தான் வள்ளலாோல் முதன்முதலில்
எடுத்து வழங்கப் வபறுகிறது.
இந்த வபரூேபவதசத்தில் வள்ளலார் “ சந்ததமும் வவதவமாழி
யாதுஒன்று பற்றினது

தான்வந்து முற்றும்” என்னும்
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பிேமாணத்தால் உணர்க என்று தாயுமானவர் பாடலல வமற்வகாளாக
எடுத்துக் காட்டுகிறார். (9)
தாயுமானவர் அல்லவா வள்ளலாரின் உள்வள இருக்கிறார்.

வள்ளலார் முற்பிறப்பில் பாடிய பாடலல இப்பிறப்பில்
வமற்வகாளாகக் காட்டுகிறார்.

“சந்ததமும் வவதவமாழி யாதுஒன்று பற்றினது
தான்வந்து முற்றும் எனலால்

ஜகமீ து இருந்தாலும் மேணம்உண் என்பது
சதாநிஷ்டர் நிலனவதில்லல

சிந்லதஅறி யார்க்குஈது வபாதிப்பது அல்லவவ
வசப்பினும் வவகுதர்க்கமாம்

திவ்யகுண மார்க்கண்டர் சுகர்ஆதி முனிவவார்கள்
சித்தாந்த நித்யர்அலவோ?

இந்த்ோதி வதவலதகள் பிேமாதி கடவுளர்,
இருக்காதி வவதமுனிவர்

எண்ணரிய கணநாதர், நவநாத சித்தர்கள்,
இேவிமதி ஆதிவயார்கள்,
கந்தருவர், கின்னேர்கள், மற்லறயர்கள் யாவரும்
லககுவித் திடுவதய்வவம

கருதரிய சிற்சலபயி ல் ஆனந்த நிர்த்தமிடு
கருணா கேக்கடவுவள.! (10 )

வள்ளலாோல் பிேமாணமாக எடுத்துக் காட்டப் வபற்ற
சிறப்புலடய வமற்கண்ட தாயுமானவர் பாடலாகும்.
தாயுமானவருக்கும் மிகவும் பிடித்த பாட்டாக இருந்ததால் அதலன
மறுபிறவியிலும் வமற்வகாள் காட்டுகிறார்.
இந்த பாடலின் வபாருள் என்ன?

36

•

இந்திேன் முதலிய வதவர்களும், பிேம்மா முதலிய கடவுளர்களும்,
இருக்கு முதலிய வவதங்கலளக் கற்ற முனிவர்களும்,

எண்ணிலடங்கா பூதகணத் தலலவர்களும் , நவநாத சித்தர்
எனப்படும் தலலலமச் சித்தர்களும், சூரிய சந்திேர் முதலிவயாரும்,
கந்தருவர்களும், கின்னேர்களும், மற்ற முன்வனாரும் என
•
•

அலனவேலாலும் லக கூப்பி வணங்கப்படுகின்ற வதய்வவம!

எண்ணுதற்கு அருலம உலடய சிற்றம்பலத்தில வபரின்பக் கூத்து
நிகழ்த்துகின்ற அருலளச் சுேக்கும் வபரிய வபாருவள!

“எப்வபாழுதும் எந்த ஒன்லற நிலனத்துக் வகாண்டு இருக்கிவறாவமா,
அதுதாவன வந்து லககூடும்” என்பது மலறவமாழி.

•

இருப்பினும் எப்வபாழுதும் தியானத்தில் இருப்பவர் இந்த உலகில்
இருந்தாலும், தங்களுக்கும் மேணம் உண்டு என்பலத அவர்கள்,
நிலனத்துப் பார்ப்பது இல்லல.

•

ஏற்படுவதில்லல)

(ஏவனனில் அவர்களுக்கு மேணம்

அதலன அறியாதவர்க்கு அறிவுறுத்த முற்படின், வபச்சு நீண்டு
தர்க்கமாய் முடியும்.

வதய்வத் தன்லம வபாருந்திய மார்க்கண்டர்,

சுகர் முதலிய முனிவர்கள் சித்தாந்த முத்தி வபற்று. நிலலத்து
வாழ்பவர் (சிேஞ்சீவ)ீ அல்லவோ?

மறுபிறப்பு என்றால் என்ன? சுவாமி சித்பவானந்தர்
விலடயாக வருகிறார்.(11)
மனிதனுக்கு விலன இருக்கும் பரியந்தம்
பிறவி உண்டு.

விலனக்கு மூலகாேணமாய்

இருப்பது எண்ணம்.
ஓர் எண்ணத்லத எண்ணும்வபாழுவத
சூட்சும நிலலயில் அது ஒரு விலன
ஆய்விடுகிறது.

எண்ணத்துக்கு ஏற்றாற்வபான்று

வாழ்க்லக மாறி அலமந்து வருகிறது.
ஸ்தூலசரீேம் ஒன்றில் இருக்கின்ற காலம் முழுலதயும்
வதாகுத்து ஒரு பிறவி என்று வசால்லுவது உலக வழக்கு.
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ஆனால் தத்துவப்

பூாு்வமாகப் பார்க்கும்வபாது ஓர் எண்ணத்லத

எண்ணும்வபாழுவத அந்த எண்ணமயமான புதிய பிறவி மனத்தகத்து
அம்மனிதனுக்க அலமந்து விடுகிறது.

எனவவ ஒருநாளில் ஒரு மனிதனுலடய மனதில் எத்தலனவித

எண்ணங்கள் வந்தலமகின்றனவவா அத்தலனவிதமான பிறவிகலள
அந்தச் சிறிது வநேத்துக்குள் மன அலமப்பில் அவன்
எடுத்தவனாகிறான்.
இப்பிறவி உண்டாகின்ற பிறவிகலளத்தான் கணக்வகடுக்க
யாருக்கும் இயலாது.
இனி, ஓர் உடலல உகுக்கின்ற வவலளயியல் அந்த ஜீவன் அது

பரியந்தம் ஆழ்ந்து எண்ணிய எண்ணங்கள் ஒன்றுகூடி மனதுக்கு
ஒரு வடிலவத் தருகின்றன.

வமற்வபாக்காக எண்ணிய எண்ணங்களுக்கு ஆங்கு இடமில்லல.
கடலில் உண்டாகிய சிற்லறகள்வபான்று அலவகள் மலறந்து வபாய்
விடுகின்றன.
மனத்தகத்து உண்டாயிருக்கின்ற ஆழ்ந்த வடிவுக்கு ஒப்ப புதிய

ஸ்தூல சரீேம் அலமகிறது.

சாகின்ற வபாழுது தான் விரும்புகிற ஓர் எண்ணம்

முன்னலலயில் வந்து நிற்காது.

தான் வநடுங்காலம் எண்ணிய எண்ணங்களின் வதாலகவய
முன்னணியில் வந்து நிற்கும்.
அதற்வகற்றபடி அடுத்த பிறவி அலமகிறது.

ஆண்டு முழுதும்

வசய்த வியாபாேத்தின் வதாகுப்லப ஆண்டு இறுதியில் கணக்குப்
பார்த்து லாபநஷ்டத்லத முடிவு கட்டுவதுவபான்று விலனயின்
வதாலகலய முன்னிட்வட அடுத்த பிறவி அலமகிறது.
விலனக்கு ஏற்பச் சூட்சம சரீேத்தில் வவறு ஒரு நிலலயில்
ஜீவன் இருப்பதுண்டு.

அந்த நிலல இன்பகேமானதாயிருந்தால்

அலதச் வசார்க்க வாழ்வு என்கிவறாம்.
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துன்பகேமானதாயிருந்தால் நேகம் என்கிவறாம்.

வசார்க்கமும்,

நேகமும் கனவு உலகங்களுக்கு ஒப்பானலவ.(12)
ஸ்தூல சரீேத்தின் துலணயின்றிக் கனவு நிலலயில்

இன்பத்லதவயா துன்பத்லதவயா ஜீவன் அனுபவிக்கின்றான்.

அந்தச்

சரீேம் அனுபவிக்கின்ற இன்ப துன்பமும் விலனப்பயவனயாம்.
கனவு முடிந்ததும் அவன் விழித்துக் வகாள்வது வபான்று

வசார்க்க வாழ்வுக்கு ஏற்றவிலன முடிவுறுங்கால் அவ்வாழ்லவ
முடித்துவிட்டுத் திரும்பவும் மண்ணுலகில் ஒரு மனிதன்
பிறக்கிறான்.
எனவவ பல சாஸ்திேங்கள் வசால்லுகின்ற வகாட்பாடுகலளத்

வதாகுத்து ஆோயுமிடத்துத் தனது எண்ணத்துக்கு ஏற்ப மனிதன்

தனது வாழ்லவ ஓயாது மாற்றி அலமத் வகாண்டு வபாகின்றான்
மாறி அலமகின்ற நிலலக்வக மறுபிறப்பு என்று வபயர்.
எண்ணங்களற்ற வபருநிலலவய ஆத்மா அலடந்துவிடுமிடத்து அது
முக்தியாகிறது.(13)

சிவவாக்கியர் பார்லவயில் மறுபிறவி
சித்தர் இலக்கியத்தில் சிவவாக்கியர் பாடலுக்குத் தனி மரியாலத

தேப்படுவதுண்டு, காேணம், இவர் பாடல்களில் வழக்கமான சித்தர்
கருத்துக்கான வயாகம், குண்டலினி, நிலலயாலம. வாசி
கருத்துக்களுடன் புேட்சிகேமான கருத்துக்கலளயும் கூறுவதால் இவர்
புேட்சிச் சித்தர் என்றும் கூறப்படுகின்றார்.
இறந்த உயிர் மீ ண்டும் பிறக்க முடியாது என்பலத
சிவவாக்கியர் ஒரு கவியில் வசால்லியிருக்கிறாவே என்ற வகள்வி
உங்களுக்கு எழுவது இயற்லக.
அந்த சித்தரின் உண்லமயான
விளக்கத்லத சிந்தித்தால்
வள்ளலாரின் கூற்று
உண்லமவயன புலப்படும்.
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“கறந்தபால் முலலபுகா, கலடந்த வவண்வணய் வமார் புகா,
உலடந்து வபான சங்கின் ஓலச, உயிர்களும் உடற்புகா
விரிந்த பூவும் உதிர்ந்த காயும் மீ ண்டும் வபாய் மேம் புகா
இறந்தவர் பிறப்பதில்லல இல்லல இல்லல இல்லலவய”(14)

என்னன்ன வசய்தவர் மீ ண்டும் பிறப்பதில்லல என்று சித்தர்
வசான்னார் வதரியுமா?
மாடுன்னு இருந்தா பால் கறந்துடும். கறக்கலலன்னா மடியில்
பால் இருக்கதான் வசய்யும். கறந்துட்டா திருப்பி மடியில் ஊத்த
முடியாது.

வமாருன்னு இருந்தால் வவண்லணய் இருக்கத்தான் வசய்யும்.
கலடஞ்சு எடுத்தால்தான் வவண்வணய். வவண்லணலய
வமாரில் வபாய் ஒட்ட லவக்க முடியாது.
மேமுன்னு இருந்தால்

திரும்பி

காய் கனி இருக்கத்தான் வசய்யும்.

அறுத்துட்டா திரும்பி ஒட்ட லவக்க முடியாது.
சங்குண்ணு இருந்தால்,

அலத கீ வழ லவச்சா கூட

வந்துட்டுத்தான் இருக்கும். அலத உலடச்சு தூள் தூள்
ஆக்கினால்தான்

ஓலச

ஓலச நிக்கும்.

மனம்ன்னு இருந்தால் ஆலச இருக்கத்தான் வசய்யும். மனம்
அழிந்தால் தான் ஆலச அழியும்.
பிறப்பதில்லல பிறப்பதில்லல
இங்வக தாயுமானவர்,

ஆலச அழிந்தவன்தான்

என்று சித்தர் வசான்னார்.(15)

தனது ஆலசயான – மானுடத்லத

உயர்த்த வந்த வவலலலய முடிக்காமல் -- திடீர் மேணலடந்ததால் அவருக்கு மறுபிறவி உண்டு என்று வசான்னார் வள்ளலார்.
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அடிக்குறிப்புகள்
1.

தாயுமானவரும் வள்ளலாரும் பக்.72, ஊேன் அடிகளார், சமேச சன்மார்க்க
ஆோய்ச்சி நிலலயம், வடலூர்.

2.

The Buddhist concept of rebirth is also often referred to as reincarnation.see Charles
Taliaferro, Paul Draper, Philip L. Quinn, A Companion to Philosophy of Religion. John Wiley and
Sons, 2010, page 640, Google Books and is a belief that was held by such historic figures as
Pythagoras, Plato and Socrates.
3. Gananath Obeyesekere, Imagining Karma: Ethical Transformation in Amerindian, Buddhist,
and Greek Rebirth. University of California Press, 2002, page 15.
4.

திருவாசகம் சிவபுோணம் பாடல் வரிகள் 26-32, பக். 14,

5.

வமலது

6.

இலணயதளம்.

7.

தாயுமானவரும் வள்ளலாரும் பக்.72, ஊேன் அடிகளார், சமேச சன்மார்க்க
ஆோய்ச்சி நிலலயம், வடலூர்.

8.

தாயுமானவரும் வள்ளலாரும் பக்.72,73, ஊேன் அடிகளார், சமேச சன்மார்க்க
ஆோய்ச்சி நிலலயம், வடலூர்.

9.

தாயுமானவரும் வள்ளலாரும் பக்.70-71, ஊேன் அடிகளார், சமேச சன்மார்க்க
ஆோய்ச்சி நிலலயம், வடலூர்.

10. தாயுமான சுவாமி பாடல்கள், கருணாகேக்கடவுள், பா.53., பக்.57-58, புலவர் வ.ீ
சிவஞானம், விஜயா பதிப்பகம், வகாலவ.
11. ஐயம் வதளிதல் பக்.72, , ஸ்ரீமத் சித்பவானந்தர், ஸ்ரீோமகிருஷ்ண தவபாவனம்,
திருப்போய்த்துலற.
12. வமலது
13. வமலது
14. மனவளக்கலல வதாகுப்பு மூன்று, பக்.173, வவதாத்திரி மகரிஷி,
வவதாத்திரி பதிப்பகம், ஈவோடு.
15. வாசிவயாகி சுவாமி நித்யானந்தா, வசன்லன அவர்களின் யுடியுப்
வசாற்வபாழிவு.

4. இறப்புக்கு பின் உயிரின் நிலல.
இறந்தபின் உயிரின் நிலலலய அறிவது என்பது உயிேறிவின்
ஒரு பகுதியாகும்.
41

பூத உடலலவிட்டு பிரிந்த பின்னர் உயிர் எங்வக வசல்கின்ற

என்பதலன அறிய, இறந்த பின் உயிரின் நிலலலய அறிய
வவண்டும்.
மேணத்தின் பிறகு உடல்தான் அழிகின்றவத தவிே, உயிர்
அழிவதில்லல என்பது எல்வலாோலும் அறியக் கூடியதுதான்.
இனிவமலாவது சமுதாயம் அதலன அறிந்து வகாள்ள
வவண்டும் என்பது மனவளக்கலலஞர்களின் ஆதங்க எண்ணம்.
உயிர் அழிவதில்லல என்றும் ஏன் அழிவதில்லல என்றும்
வகள்விகள் எழுந்தால்தான், அறிலவக் வகாண்ட உயிர் உயிேறிவு
வபற முடியும்.
உடவல நான் என, மனிதன் நிலனத்துக் வகாண்டு வாழும்
காலத்தில், ஆயுள் பரியந்தம், அவனுடவன வாழ்ந்து
வகாண்டிருக்கின்ற, உயிர் பற்றிய சிந்தலன, மனித அறிவிற்கு
வருவதில்லல.
இதலன இப்வபாது நிலனக்கும்வபாது அறிவு இச்
சிந்தலனயில்லாமவல இதுவலே வாழ்ந்து வருகின்றது என்பது
மிகுந்த வருத்தத்துடன் வதரிய வருகின்றது.
இருப்பினும் வவதாத்திரிய வதாற்றத்திற்கு பிறகாவது ,
அதாவது இப்வபாதாவது அறிவிற்கு இச்சிந்தலன ஏற்பட்டுள்ளது
என்பது மனநிலறலவக் வகாடுக்கின்றது.
மேணத்தின்வபாது உயிர் எங்வக வசல்கின்றது
வசல்லப்வபாகின்றது என்பது வாழும்வபாவத அறிந்து வகாள்ள
வவண்டாமா மனிதன்?
உயிர் வபான உடலுக்கு ஏது அந்தஸ்து?
சடப்வபாருளாகின்றான்.

மனிதன்

வபயலே இழக்கின்றான்.

தனக்கவகனத்
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தனிப்வபயர் வகாண்டிருந்த மனிதன், பிணம் என்கின்ற வபாதுப் வபயர்
சூட்டப்படுகிறான்.
மேணம் சம்பித்த பிறகு உயிர், வமவல எங்வக
வசல்லவவண்டுவமா அந்த இடத்திற்கு தானாகவவ வசன்றுவிடும்.
உயிேறிவு பற்றிய அறிவிலனப் வபறுவதினால் மனிதகுலத்திற்கு
எ ன்ன நன்லம என்று மனிதமனம் நிலனக்கும்.

உயிேறிவு வபறுவதினால்
•

மனிதகுலம் எல்லாச் சிக்கல்களிலிருந்தும்
விடுதலலயாகலாம்.

•

பண்வபற்றத்தில் உயேமுடியும்.
இன்று மனிதகுல வாழ்வில் மனிதகுலவம ஏற்படுத்திு்க் வகாண்ட

பல வசயற்லகயான சிக்கல்களுக்கு தீர்வுகள் வதரிய வரும்.
தனி மனித வாழ்விற்கு

வவண்டிய தீர்வுகலள தனிமனிதன்

என்கின்ற அளவில்தான் தீர்த்துக் வகாணடது வபாக,
வபரும்பாலான மற்ற சிக்கல்களுக்குத் தீர்வுகண்டு அவற்லற
சரிவசய்ய சமுதாயத்லத சிந்திக்க லவக்க தனிமனிதர்கள்
ஒவ்வவாருவரும் தங்களது வமௌன ஊடகமான எண்ணங்கலள
பயன்படுத்த முடியும்.
இறந்தபின் உயிரின் நிலலலய அறிவதற்கு இறப்லப மூன்று
விதமான பிரித்துக் வகாண்டு சிந்திக்க வவண்டும். (1)
1. இயற்லக மேணம்
2. தீடீர் மேணம்
3. முழுலமப் வபறு அலடந்த மேணம்.
வவதாத்திரியத்திற்கு வசல்வவாம்.
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இயற்லக மேணம்
வயது

முதிர்ந்த நிலலயில் வித்து உற்பத்திக்

குலறந்து விடுகிறது.

அதற்கு ஏற்ப உயிரின் அளவு

உயிர்த்துகளின் எண்ணிக்லக குலறந்து விடுகிறது.
சீவகாந்த சக்தி குலறந்து உடல் உறுப்புகள்
வசயலிழந்து விடுகின்றன.
இதனால் எல்லா உயிர் வலகக்கும் இறப்பு என்ற ஒன்று
இயற்லகயாக ஏற்படுகிறது.

இதுவவ முதுலமயால் ஏற்படும்

மேணம்.
அவதவபால் நீண்ட காலம் வநாய்வாய்ப்பட்டு. வநாயினால்
சீவகாந்தச் சக்திவயல்லாம் வசலவாகிக் குலறந்து, அவதாடு வித்து
உற்பத்தி குலறந்து வபருகும்.
அதன் விலளவாக உயிர்ச் சக்தியும் குலறந்து அதனால்
வேக்கூடிய வநாயினால் உண்டாகும் மேணம்.

இந்த இேண்டும்

இயற்லக மேணம்.
உயிோற்றலின் அழுத்த அளவு குலறந்து இருக்கம் 50 40 30
(சதவதம்
ீ
)தான் இருக்கும்.
இதனால் உறுப்புகள்

முலறயாக இயங்க முடியாது.

இப்படி

ஏற்படும் மேணங்கள் எல்லாம் இயற்லக மேணம் எனப்படும்.(2)
முதுலமயில் இறப்பவர்களின் உயிரின் திணிவு குலறந்து
இருக்கும்.

சாதாேணமாக 100 யூனிட் உயிோற்றல் இருப்பதாக

லவத்துக் வகாள்வவாம்.
முதுலமயில் சிறுகச் சிறுக குலறந்து வகாண்டு வபாய் 50, 40, 30
20 யுனிட்தான் இருக்கும்.

வபரும் பகுதி வவளிவயறி உள்ளது.
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அப்வபாது அந்த உயிரின் திணிவு நிலல மிக மிகக் குலறந்து
விடும்.

அதனால்தான் இந்த உடலல நடத்த முடியவில்லல.

அவத வபான்று வநாய்வாய்ப்பட்டால் உயிர்ச்சக்தி நாளுக்கு நாள்
வேலவ விடச் வசலவு அதிகமாகி மின்குறுக்கு என்ற காேணத்தால்
உயிர்ச்சக்தி குலறந்து விடுகிறது.
அதனால் தான் உயிர் உடலல நடத்த இயலவில்லல.
இறந்து விடுகின்றான்.
இறந்துவிட்ட பிறகு இவனின் உடலல விட்ட உயர்ச்சக்தியின்;
திணிவு மிக மிகக் குலறவு.
இவ்வாறு வநாய்வாய்ப்பட்டவர்கள், முதுலமலய அலடந்து
இறந்தவர்கள் ---- இவர்களின் உயிோற்றலின் அளவு மிக மிகக்
குலறவாக இருக்கும்.
எனவவ. அலத விரும்பி ஏற்றுக் வகாண்டால் எளிதில்
இலணந்து விடும்.

இல்லாவிடில் பூமிலய ஒட்டியுள்ள காற்று

மண்டலத்தில் மிதந்து வகாண்டிருக்கும்.(3)

1. தீடீர் மேணம்
வகாலல, தற்வகாலல, விபத்து இந்த மூன்றும்தான் திடீர்
மேணம்.

உடலல விட்டு உடவன இந்த உயிர் பிரிகிறது.

இதில் உயிர் ஆற்றல் திணிவு குலறயாமல் அப்படிவய
இருக்கும்.

உயிர் எதிர்பாோமல் பிரிந்து வபாய் விட்டது.

ஆற்றல் -- இயற்லகயான ஈர்ப்பு சக்தியால் இன்வனாரு
உடலலக் குலறந்த காலத்தில் அலடந்துவிடும்.
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விபத்தின் காேணமான உடல் வவறு, உயிர் வவறு
துண்டிக்கப்பட்ட நிலல, தற்வகாலல இவற்றினால் விடக் கூடிய
உயிரின் திணிவு அதிகமாக இருக்கும்.
அவதாடு மட்டுமன்று.

அந்த மேணத்தினால் ஏற்பட்ட அதிர்ச்சி,

அந்த அதிர்ச்சியினால் ஏற்படும் படபடப்பு. இதன் காேணமாக அந்த
உயிரினால் நிலல வகாள்ள முடியவில்லல.
அலத ஏற்றுக் வகாளவதற்கும் அடங்காது.
அதிகமாக இருக்கும்.

அதற்காக வவகம்

நிலலயில்லாது அலலந்து வகாண்டிருக்கும்.

ஆனால் நல்ல பச்லசயான மேங்கள், நிழல், இருட்டு,
நீர்நிலலகள் வபான்ற இடங்களில் வதக்கமுறும்.

அங்கு

அச்சமுற்றவர்கள் அல்லது வவறு பல காேணங்களினாவல
தன்னுலடய சூக்கும சரீேம் வவளிப்பட்டவர்கள் (Projection )
வசல்லும்வபாழுது, அவர்கள் உடவலாடு இலணந்து வகாள்ளும்.
அதற்குப் பல காேணங்கள் உண்டு.

திடீர் என்று பயத்தால்

உடலிவல இருந்து சூக்கும சரீேம் ஒரு பாதி அளவுக்குச் சிலருக்கு
வவளிவயறும்.
அந்த சமயம் உடலல விட்ட இந்த உயிர்கள் இலணந்து
வகாள்வதற்கு வாய்ப்பு ஏற்படும்.
அப்படி ஏற்பட்டால் அலத வபய் பிடித்தல் (attached soul) என்று
வசால்வார்கள்.
இந்த இேண்டு உயிர்களும் இனிலமயாகப் வபாருந்துவது
இல்லல.
அங்குதான் மனநிலல பாதிக்கபட்டுப், வபய் ஆடுதல் வபான்ற
இன்னும் எத்தலனவயா வலகயான வதால்லலகளுக்கு ஆளவது
வநரிடுகிறது.
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சிலருக்கு ஒரு மயக்கநிலல (Trance state) வரும்.

சில சமயம்

புகுந்த உயிர் இருந்த உயிரின் மன அலலகலள அடக்கி விடும்.
புகுந்த உயிருக்குள்ளாகப் பதிந்த பதிவுகவளல்லாம் அதன்
மூலள வசல்கள் வழிவய வவளிப்படும்.

அகக் காட்சியாக

நிலனவுக்கு வரும்.
“என் வபயர் இது.

நான் இங்வக பிறந்வதன்.

இப்படித்தான் வகான்றுவிட்டார்கள்.

என்லன

நான் இப்படித்தான் இறந்வதன் ---

என்வறல்லாம் கூடக் கூறும் .
காேணம் அந்த உடலில் இருந்த உயிர் வசயலில் அடங்கி,
புகுந்த உயிர் வமவலாங்கி இயங்கிக் வகாண்டு இருக்கிறது.
மீ ண்டும் அதன் ஆற்றல் குலறயும்வபாது அசலாக உள்ள
உயிர் விழிப்புப் வபற்று எழுச்சி வபறும்.
இவ்வாறு இேட்லடக் குணம் உள்ளவர்கள் (Dual Personality )
பலலே நீஙகள் காணலாம்.
அவ்வாறு மயக்க நிலல வாோமல், பிணக்கு மாத்திேம்
ஏற்பட்டால் மனம் சம்மபந்தமான வியாதி அல்லது வநாய்
உண்டாகும்.
இந்த முலறயில்-- திடீர் என்று உயிலே விட்டவர்கள் உயிர்,
பிறலேத் வதாடர்ந்தால் எப்வபாழுதும் வாழ்ந்த
வகாண்டிருப்பவர்களுககுத் துன்பவம தவிே நன்லம ஏற்படாது. (4)

2. முழுலமப் வபறு அலடந்த மேணம்.
வாழ்ந்த, சிந்தலன உயர்ந்து, அகத்தவத்தாலும்
அகத்தாய்வாலும் உண்லம உணர்ந்து, நிலறவு வபற்றதாக விட்டது.
இலற நிலலயும் உணர்ந்தாகிவிட்டடது.
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அதன்பிறகு. சமுதாயத்திற்கு என்ன வசலவ வசய்ய
நிலனத்தார்கவளா அதுவும் வசய்தாகி விட்டது.

இதுவலேக்கும்

வாழ்ந்தது வபாதும் என்ற நிலலலய அலடவது முக்தி.
ஒரு ஆலசயும் இல்லல. இந்த உலகம் மீ து இருந்த பற்று
எல்லாம் விட்டுப் வபாய்விட்டது.
ஆனால், இந்த உலகம் நல்ல நிலலலய அலடய வவண்டும்.
உலக மக்கள் அலனவரும் இலறநிலலலய உணே வவண்டும் என்ற
அன்பும் கருலணயும் மட்டும் உள்ளன.
இவர்கள் உயிலே விட்ட உடவன அந்த உயிர்ச் சக்தி பூமியின்
ஆகர்ஷ்ண சக்திக் களத்லதத் தாண்டி, வபரியக்கக் களத்லத வநாக்கிப்
வபாகும் அளவுக்கு, விடுதலல வவகம் வபற்றிருக்கும்.

இதுவவ--

முழுரமப்ழபறு நிரை எனப்படும்.
இந்த உயிரிவல இருக்கக்கூடிய அறிவு, தன்னுலடய
களங்கத்லதப் வபாக்கிக் வகாண்டு, மும்மலங்கள் என்று வசால்லக்
கூடிய ஆணவம், கன்மம், மாலய என்ற மூன்லறயும் அறுத்துக்
வகாண்டு, உலகிவல வந்த வவலலலய முடித்துக் வகாண்டு,
எல்லாவிதமான இச்லசலயயும் முடித்துக் வகாண்ட பிறகு, தனக்கு
மூலமாக உள்ள பேம்வபாருலள அறிவால் உணர்ந்து, அந்தப்
பேம்வபாருள் எதிலும் எங்கும் இருக்கும் நிலலலய உணர்ந்து, இந்தப்
பிேபஞ்சம் முழுவதும் அவன் நிலனவிவல கலந்து நின்று வகாண்டு,
அந்த நிலவிவலவயயிருந்து வகாண்வட அதனுலடய முலனயாக
உள்ள இந்த உடலல இன்னும் மீ தமுள்ள விலனப் பதிலவத்
தீர்ப்பதற்காக வாழ்ந்து வகாண்வடயிருந்த வபாது, முடிவு வபற்ற
வபாது, நிலறவு வபறுகின்றான்.
இந்த நிலலவய முக்தி என்றும், வமாட்சம் என்றும்
வசால்லப்படுகிறது, (5)

பிேபஞ்ச களத்லத நான்கு பிரிவுகள்.
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இந்த உலகத்லதக் கடந்து உள்ள பிேபஞ்ச களத்லத, நான்கு
பிரிவாக முன்வனார்கள் பிரித்துள்ளார்கள்.

அலவ 1. சவலாக்கியம் 2.

சாமீ ப்பியம் 3. சாரூப்பியம் 4. சாயுச்யம் என்பன. (6)
(இறப்புக்குப் பின் உயிரின் நிலல பற்றி-- கட ோபநிசத்தில் விரிவாகச்
வசால்லப்பட்டுள்ளது.)

அதன் படி முதலி ம்

சால

ாக்கியம். - இந்த இ ம்

உலகத்தத ஒட்டி இயங்கிக் ககோண்டிருக்கும் பூமியின் புவி ஈர்ப்பு

விதசக்கு உட்பட்

ஒரு பகுதியில், துர்மரணம் எற்பட்

நிதைடவைோத ஆதசகட

உயிர்கள்,

ோடு தபசோசம் ( பிசோசு ) என்ை கபயரில்

சுற்ைிக்ககோண்டு இருப்பது.

உள்

அடுத்து சாமீ ப்பியம் - பூமிதயக் க ந்த பிைகு, அடுத்து

து சூரியன்.

எைப்படுகிைது.

சூரியதைச் சுற்ைி உள்

க

ம், சூரிய க

ம்

இந்தப் பகுதியில்- இயற்தகயோக இைந்து டபோை உ தல

விட்டு பிரிந்த உயிர்கள் இருக்கு இ ம்.

அதர்க்கு அடுத்து சாரூப்பியம் - சூரிய க

த்தத க ந்து

டபோைோல், அதற்கு அப்போல் 12வடுகள்
ீ
27 நட்சத்திரங்கள் மற்றும்
இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதும் நிதைந்து இருக்கும் சக்தி க

த்தத

வ ீ ோகக் ககோண்டு, மரணத்தத உவந்து ஏற்ை உயிர்கள், இருப்பு
நிதலயோக வகாண்டு இருக்கிறது.
கத சியோக சாயுச்யம் - முடிவோக இருப்பது.

இயக்கமற்று இருப்பது சுத்தகவ
இந்த சுத்த கவ

ி.

அதோவது

ிதயத் தோன் சோயுச்யம் என்பர். இங்கு

டநரடியோக ஜீவமுக்தி கபறுபவர்கள் உயிர்கள், இங்கு கலந்துவிடும்
என்கிைோர்கள் . உதோரணம் - மஹரிஷிகள் உயிர்

ஜீவன் முக்தர்கள்..
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எளிலமயாகப் புரிந்து வகாள்ள ஒரு உதாேணமாக நம்லமவய
எடுத்துக் வகாள்ளலாம்.

குண்டலி வயாகம் எடுத்துள்ள நீங்கள் சில நாட்களில் துரியம்

வலே தியானம் வசய்து மனலத நல்ல முலறயில் அலமத்துக்
வகாண்டீர்கள்.

அதன் பிறகு துரியாதீதம் நல்ல முலறயில

வகாண்டிர்கள்.

அலமத்துக்

அதன் பிறகு துரியாதீதம் என்ற பயிற்சி நிலலயிவல இந்தப்

வபரியக்க மண்டலம் முழுவதும் ஆற்றல் களமாக உள்ள மகா
ஆகாசத்வதாடு, சக்தி களத்வதாடு இலணந்தும் தவம் இயற்றிப்
பழகிக் வகாண்டிர்கள்.

இதுவவ சாரூப்பியம்.

அந்த நிலலதான் விஸ்வரூபம்

எனப்படுகிறது.

வமலும் இருப்பு நிலலயான இலறவவளிவயாடு கலந்து

தவம் வசய்து பழகிக் வகாண்டால், அந்தப் பழக்கம் வாழ்நாளிவல
மற்ற பழக்கத்லதவிட அதிகமாக அதுவவ சாயுச்யம்.

அந்த நிலறவபறு பழக்கமாகிவிட்டால், உயிர் பிரியும் வபாது

அந்த எண்ணம் தான் உண்டாகும்.
உயிர் உடவன ஆதிநிலலயான பிேம்மத்வதாடு கலந்துவிடும்.
இவர்கள் ஜீவன் முக்தர்கள் எனப்படுவர். (7)

திடீவேன்று உயிலே விட்டவர்களின் ஆவி
திடீவேன்று உடனடியாக உயிலே விட்டவர்களின் (ஆவி)
உயிோற்றல் வாழ்ந்து வகாண்டு இருக்கக் கூடியவர்களிடம் அவத
மாதிரியான குணம், சிந்தலனத் வதக்கம் இருக்குவமயானால் அந்த
இயக்கம் ஒன்றுபட அது தானாகவவ வந்து இலணந்து வகாள்ளும்.
ஒரு விஞ்ஞானி இருக்கிறார்.

எப்படியும் ஒரு உண்லமலய

ஆோய்ந்து முடிவு காண வவண்டும் என்று அதிவலவய நீண்ட காலம
தன் அிறலவச் வசலுத்தி வருகிறார்.
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அவத ஆோய்ச்சி பற்றிய விசயத்லத உணர்ந்து முடிவு
வகாண்ட இன்வனாரு விஞ்ஞானி இறந்து விடுகிறார்.
தானாகவவ வந்து இவரிடம் இலணந்து விடும்.

அவர் உயிர்

இவலேத் வதடிப் வபாக வவண்டும் என்று அது வருவதில்லல.
இறந்தவருலடய கருலமயத்தில் பதிவாகியுள்ளள அறிவாட்சித்தேச்

சீவகாந்தத் திவலலகள் அதன் அலலச்சுழல் ஒற்றுலமயால் அதற்கு
ஒத்ததாக உள்ள ஒரு கருலமயத்வதாடு இலணயச் வசய்கிறது.

இது

இயற்லக நீதி.
இதுவபால் வசர்ந்த உயிர் ஒரு சில சமயம் பத்து

வதட்டமும் வவறுபட்டு இருக்கும்.

நாட்டமும்,

அந்த முேண்பாடு கூட

அவருக்குப் புதிதாக உடலிவல, மனதிவல, வாழ்விவல வதரியும்.
இவ்வாறு ஒவ்வவாருவரும் தன்னுலடய ஆோய்ச்சிக்கு ஏற்ப,
ஆலசகளுக்கு ஏற்ப வவறு உடலல விட்ட உயிர்கலளக் கூட்டிக்
வகாள்கிவறாம்.

வாழ்ந்து வகாண்வட இருக்கக்கூடிய உயிருக்கும், வசர்ந்த
உயிருக்கும் என்ன வித்தியாசம் என்றால், வசர்ந்த உயிர் தன்னிடம்
இருக்கும் பதிவுகலள விட்டுக் வகாண்வடயிருக்கும்.
வாழந்து வகாண்டிருக்கும் உயிர் அந்தப் பதிவுகலள தன்
வயமாக ஏற்றுக் வகாண்வடயிருக்கும்.

இவ்வளவுதான் வித்தியாசம்.

அப்படி விட்டுக் வகாண்வடயிருக்கும் பதிவுகள் நீங்க நீங்க அந்த
உயிர் தூய்லம வபறும்.

அப்வபாது அந்த உயிர் தானாகவவ

விடுதலல விலேவு வபற்று இலறநிலலவயாடு இலணந்து விடும்.(8)
இந்த விதிப்படி, தீடிர் மேணவமய்திய தாயுமானவரின் உயிர் 80
ஆண்டுகள் காத்திருந்து, குழந்லத இோமலிங்க வள்ளலார் உயிரில்
கலந்து விட்டது.

தாயுமானவருக்கு

மறுபிறப்பு உண்டு என்று

வள்ளலார் பதிவு வசய்கிறார்.
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திடிர் மேணவமய்தியவர்கள் , தகுந்த உடலில் புகுந்து தனது

வாழ்நாலளக் கழிப்பார்கள் என வவதாத்திரியாரும்

பதிவு

வசய்கிறார்.

தாயுமானவர் இறப்புக்கு அவேது உயிரின் நிலல.
1706 ஆம் ஆண்டு அவதரித்த

தாயுமானவர் --1744 ஆம் ஆண்டு

-- தனது பூதவுடலல உதிர்த்துவிட்டு-- இப்பூவுலலக விட்டு விட்டுப்
புறப்பட்டு விட்டார்.

எண்பது ஆண்டுகள் வலே தாயுமானவரின்

உயிர் காத்திருந்தது.
மாந்தர்கள் வாழ்கின்ற இப்பூவுலகிற்கு அவேது உயிர் குழந்லத
வள்ளலாரின் உயிரில் கலந்து விடுகிறது.

அதன் பிறகு

வள்ளலாரும் இப்பூவுலகில் 51 ஆண்டுகள் வாழ்ந்து, கலடவிரித்வதன்
வகாள்வாரில்லல” என உடலல மலறத்து விடுகிறார்.
தாயுமானவரும் தனது பூதவடடலால் தனது
நிலறவவற்றாமல் திடீர் மேணவமய்தி விடுகிறார்.

வநாக்கத்லத
வள்ளலாரும்

தனது இலட்சியத்லத நிலறவவற்றாமல் 51 ஆண்டுகளில் மலறந்து
விடுகிறார்.

வள்ள்லார் மலறந்து 37 ஆண்டுகள் கழித்து -

வவதாத்திரி மகரிஷி அவதரிக்கிறார்.

மகரிஷி 42 வயதில்

பக்குவநிலல அலடந்தலத கண்ட வள்ளலாரின் ஆன்மா அவருள்
புகுந்து தனது வநாக்கத்லத நிலறவவற்றிக் வகாள்கிறது.
ஆக, தாயுமானவரும் வள்ளலாரும் தாங்கள் இந்த பூவுலகிற்கு
வந்த அவதாே வநாக்கத்லத வவதாத்திரி மகரிஷி மூலம் நிலறவு
வசய்து சுத்தவவளியுடன் கலந்து விடுகின்றனர்.
இப்பூவுலலக விட்டுவிட்டு வசன்ற சித்தர் மீ ண்டும்
இப்பூவுலகிற்கு வரும்

வலே எங்கிருந்திருப்பாே?
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வான்காந்த களத்திவல சூக்குமாகப் பயணம் வசய்து
வகாண்டிருந்திருப்பார்.

ஒத்தலத ஒத்தது ஈர்க்கும் – உதாேணம் ஒரு

குறிப்பிட்ட அலல வரிலசலய நம் வாவனாலிப் வபட்டியில்
வதர்ந்வதடுத்தால்

(Tuning)

அக்குறிப்பிட்ட அலலலவரிலசயில்

வான்காந்தத்தில் உள்ள வேடிவயா சமிக்லஞகள் ஈர்க்கப்படும்.
இச்சம்பவத்தில் இருந்து ஒரு உண்லம வதரியவருகின்றது.
என்ன உண்லம அது?

கருலமயத்தூய்லம வபற்ற ஆன்மா பூத

உடலலவிட்டுப் பிரிந்த பின்னர் எங்வக இருந்தது?
நல்லவலண்ணத்லத நிலறவவற்ற முடியாதவபாது, வவவறாரு
உடல் வழியாக நிலறவவற்றிக் வகாள்கின்றது.
இது வமவல கூறப்பட்டுள்ளது வபால் இயற்லகயின்
இலறயாற்றலின் புனித ஏற்பாடு என்றும் லவத்துக் வகாள்ளலாம்.
அல்லது இயற்லகயின்--இலறயாற்றலின் தன்லம என்றும் லவத்துக்
வகாள்ளலாம்.
இது பற்றி வதளிவு வபற உயிலேப் பற்றி வதரிந்து வகாள்ள
வவண்டும்.

உயிலேப்பற்றி வதரிந்து வகாள்வது என்பது வவதாத்திரிய

உயிரியல் படிக்க வவண்டும்.

அடிக்குறிப்புகள்.
1. மனவளக்கலல பாகம் 3, பிறப்புக்கு முன்னும் இறப்புக்கு பின்னும்
உயிரின் நிலல,பக்.166

2.
3.

, வவதாத்திரி மகரிஷி, வவதாத்திரி

பதிப்பகம், ஈவோடு.
வமலது பக். 167

வமலது பக். 169,

4. வமலது பக். 171

5. வமலது பக். 172,
6. வமலது

7. வமலது பக். 173
8. வமலது பக். 175
53

5.வள்ளலார்

முற்பிறப்பில்

தாயுமானவோ?

இோமலிங்க வள்ளலார் முற்பிறப்பில் தாயுமானவவே என்று
ஊேன் அடிகள் “தாயுமானவரும் வள்ளலாரும்” என்ற புத்தகத்தில்
புத்தகத்தில் பதிவு வசய்துள்ளார்.
இோமலிங்க வள்ளலார் முற்பிறப்பில் தாயுமானவவே என்று
வண்ணச் சேபம் தண்டபாணி சுவாமிகள் கூறுகின்றார். (1)
“தண்டமிழ் வடலூோன்முன்

தாயுமானவவன என்றும்

அண்டநீர் மலர் வகாண்டுற்ற அஞ்சுகம்
விண்டவத ஒருவனுள்ளான்

அடிவயன் என்றும்

வவறும் அபாயான் விளம்பிவலன் வமய்த்

வதாண்டர் தாள்துகளும் மாயாச்

சூரிய தியரும் சான்வற”

என்பது தண்டபாணி சுவாமிகள் இயற்றிறய புலவர் புோணத்தில்-கண்கண்ட புலவர் சருக்கத்தில்-- 21 ஆம் பாடல். (2)
வவறு இேண்டு பாடல்களிலும் வண்ணச்சேபர், இோமலிங்க
வள்ளலார் முற்பிறப்பில் தாயுமானவவே என்று கூறுகிறார்.
“வடலூோன் முன் தாயுமானவவன என்னும்
திடமாற்றவம வபால்சிலர் வந்து – இடவலாதிக்
வகான்றான் எழுப்பிக் வகாடுக்கும் திருநாவள
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நன்றாம் அவற்றில் மிக்க நாள். “

“அருலமத் தமிழ்த் தாயுமான பிள்லளதாவம
வபருலம இோமலிங்க பிள்லள - ……………(3)

தண்டபாணி சுவாமிகள், இோமலிங்க வள்ளலாலே மூன்று முலற
கண்டு அளவளாவியுள்ளார்.

அப்வபாது வள்ளலார் முற்பிறப்பில்

தாயுமானவவே என்று வள்ளலாரிடவம கூறியுள்ளார்.
இதலனக் வகட்ட வள்ளலார் முதலில் எதுவும் கூறாது
வாளாவிருந்தார்.

மீ ண்டும் வண்ணச்சேபர் அழுத்தமாகக்

கூறவவ இோமலிங்க வள்ளலார் உம் “இருக்கலாம்” என்று கூறி
அலமந்தார்.
வள்ளலாேது உபவதசக் குறிப்பால்
தாயுமானவருக்கு மறுபிறப்பு
உண்வடன்பது உறுதியாகிறது. (4)
வண்ணச்சேபம் தண்டபாணி
சுவாமிகள் கூறுவது வபான்று
வள்ளலார், முற்பிறப்பில் தாயுமானவவே
என்பலதயும் ஏற்கலாம்.
தாயுமானவர் விட்ட இடத்தில்
வள்ளலார் வதாட்டுத் வதாடங்குவது வபாலக் காணப்படுகிறது.
தாயுமானவர் பாடலகளின் வதாடர்ச்சி வபால் திருவருட்பா
காணப்படுகிறது.
தாயுமானவர் வள்ளலார் இருவர் பாடல்களிலும் பல இடங்களில்
பல்வவறு ஒப்புலமகள் உள்ளன.

சில இடங்களில் ஒன்லற ஒன்று
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படிவசய்தால் வபான்று அப்படிவய ஒன்றாக அலமந்துள்ள
அருலமலயக் காணலாம்.
“பதிஉண்டு நிதி உண்டு” என்று தாயுமானவர் பாடலும் நீர் உண்டு
நிதி உண்டு,

வபாழிகின்ற கார் உண்டு” என்ற வள்ளலார்

அருட்பாவும்

ஒன்லற ஒன்றுப் வபான்று ஒன்று அலமதுள்ள

அழலகயும் அருலமலயயும் காணலாம்.
“கார்முகம் காட்டாமல் என்றும் கர்ப்பூேம் வசும்
ீ
திருமுகவம வநாக்கித் திருக்கு அறுப்பது எந்நாவளா”
என்பது

தாயுமானவரின் எந்நாள் கண்ணி.

“கற்பூேவாசம் வசும்
ீ
வபாற்பாந்த திருமுகத்வத”

என்பது வள்ளலார் திரு அருட்பா.
“வாடிய பயிலேக் கண்ட வபாடிதல்லாம் வாடிவனன்”

என்கிறார் வள்ளலார்.

பார்க்கின்ற மலரூடு நீவய இருத்தி

அப்பனிமலர் எடுக்க மனமும் நள்வளன்” என்கிறார் தாயுமானவர்.
பூலஜக்குப் பறிக்கும்
தாயுமானவர்.

பூவில் இலறவலனக் காண்கிறார்

நீ இப்பூவிவல இருக்கிறாய், நீ இருக்கும் இப்பூலவப்

பறித்து உனக்வக பூலஜ வசய்வது எவ்வாறு வபாருந்தும் என்று
எண்ணினார்.
அவ்வாறு சிந்தலன வசன்றதால் அப்பூலவப் பறிப்பதற்கு
அவருக்கு மனம் வேவில்லல.

“பார்க்கின்ற மலர் ஊடு நீவய

இருத்தி அப்பனிமலர் எடுக்க மனமும் நள்வளன்” என்கிறார்
தாயுமானவர்..
பூச்வசடிகளிலிருந்து ஏோளமான பூக்கலளப் பறித்து விதம்
விதமான மாலலகலளயும் கண்ணிகலளயும் வதாடுத்துச் சாத்திப்
பூலஜ வசய்வதில் வள்ளலாருக்கும் ஈடுபாடில்லல.
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அர்ச்சலன அபிவடகம் முதலிய சடங்கு வழிபாடுகலள
வள்ளலார் கூறவில்லல.

கள்ளமற்ற உள்ளத்தால் வசய்யப்வபறும்

ஞான வழிபாட்லடவய வள்ளலார் தாயுமானவர் இருவரும்
கூறுகின்றனர்.
அன்பு அபிவஷக நீர், என் ஆவி லநவவத்தியம், பிோணனும்
மதியும் தூப தீபங்கள்.

இது ஒரு கால பூலஜயன்று, சதாகால

பூலஜயாக ஒப்பிவித்வதன் என்று கருணாகேகடவுளில் பாடுகிறார்
தாயுமானவர்.
தாயுமானவர் வள்ளலார்
இவ்வருவருலடய அருளிச் வசயல்கலளயும்
அனுபவங்கலளயும் நுட்பமாக ஆோய்ந்தால்,
தாயுமானவவே வள்ளலாோகப்
பிறந்திருக்கலாம் என்று உறுதியாக நம்பலாம்.
தாயுமானவருக்கு மறுபிறப்பு உண்வடன்று
வள்ளலார் கூவதும், முற்பிறப்பில்
தாயுமானவவே என்று கூறக்வகட்ட வள்ளலார்
“இருக்கலாம்” என்று வசான்னதும்
அவ்வவண்ணத்லத வலுப்படுத்துகின்றன.
வள்ளலார் முற்பிறப்பில் தாயுமானவோக இருக்கலாம் என்ற
எண்ணமும் நம்பிலகயும், தண்டபாணி சுவாமிகளின் கூற்லற
அறிவதற்கு முன்னவம, ஊேன் அடிகளாருக்கு உண்டு என்பலத
அப்புத்தகத்தில் பதிவு வசய்துள்ளார்.
இோமலிங்க வள்ளலார் முற்பிறப்பில் தாயுமானவர் என்பது
உண்லம.

உண்லம.

உண்லம.

இதலன உறுதி வசய்வதற்கு

வமலும் பல தலலப்புகளில் பின்வரும் பக்கங்களில் சிந்திப்வபாம்.
வதளிவவாம்.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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அடிக்குறிப்புகள்
1. தாயுமானவரும் வள்ளலாரும் பக்.74, ஊேன் அடிகளார்,
சமேச சன்மார்க்க ஆோய்ச்சி நிலலயம், வடலூர்.
1. புலவர் புோணம், பாடல் எண்.21, வண்ணச்சேப தண்டபாணி
சுவாமிகள்
2. தாயுமானவரும் வள்ளலாரும் பக்.75, ஊேன் அடிகளார், சமேச
சன்மார்க்க ஆோய்ச்சி நிலலயம், வடலூர்.
3. தாயுமானவரும் வள்ளலாரும் பக்.76, ஊேன் அடிகளார், சமேச
சன்மார்க்க ஆோய்ச்சி நிலலயம், வடலூர்.

6. வண்ணச் சேபம் தண்டபாணி சுவாமிகள்

(1839 - 1898)

திரிசூலத்தின் மூன்று கூர் முலனகலளப் வபால், 19ஆம்
நூற்றாண்டில், மூன்று மாவபரும் துறவிகள் தமிழ் மண்ணில்
திகழ்ந்தார்கள்.
அவர்கள்,
•
•
•

இோமலிங்க வள்ளலார் (1823 -1874)
தண்டபாணி சுவாமிகள் (1839 -1898)
பாம்பன் சுவாமிகள் (1850 -1929)

இோமலிங்க வள்ளலாலேப் பற்றித் தமிழகம் பேவலாக உணர்ந்திருந்தது.
மற்ற இருவரும் அந்த அளவுக்குப் வபாற்றப்படவில்லல.
வள்ளலார் முற்பிறப்பில் தாயுமானவவே என்பலத-- தமது
ஞானதிருஷ்டியால் கண்டுணர்ந்த அதலன மானுடத்திற்கு
வவளிப்படுத்திய தண்டபாணி சுவாமிகள் பற்றி நாம் அறிந்து
வகாள்வது அவசியமாகிறது.
தண்டபாணி சுவாமிகள் தமிழ்நாட்டில் வாழ்ந்த தமிழ்ப் புலவர்.

பலவிதச் சிறப்புகளுக்கு உரியவர். இவர் வண்ணச்சேபம் தண்டபாணி

சுவாமிகள் என்றும் “திருப்புகழ் சுவாமிகள்” என்றும் அலழக்கப்பட்டவர்.
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சங்கேலிங்கம் என்ற இயற்வபயலேக் வகாண்ட தண்டபாணி
சுவாமிகள், திருவநல்வவலியில், வசந்தில்நாயகம் பிள்லள வபச்சிமுத்து தம்பதியருக்கு 1839 ஆம் ஆண்டில் பிறந்தார்.

தந்லதயின் நண்போன சீதாோம நாயுடு என்பவோல் இவருக்கு

முருகன் மீ து பக்தி உருவாயிற்று.

ஆேம்பக் கல்விலய முடித்த இவர், இளம் வயதிவலவய தமிழில்

மிகுந்த புலலமப் வபற்றார். எட்டு வயதிவலவய கவிலத எழுதும் ஆற்றல்
வபற்றார்.

அந்த வயதில், “பூமி காத்தாள்” என்ற அம்மனுக்கு அப்வபயர் எப்படி

அலமந்தது என்ற காேணத்லதக் கூறி, பாடுதற்கு அரிய வவண்பாவில்
அலதப் பாடினார்.

கவிலத வபாழியும் இவருலடய ஆற்றலலக் கண்டு வியந்த சீதாோம

நாயுடு இவருக்கு “ஓயா மாரி” என்ற சிறப்புப் வபயலேச் சூட்டி
மகிழ்ந்தார்.

சங்கேலிங்கம், முருகனின் அடியவர் ஆனார். முருகன் புகழ் பாடினார்.
ஆகவவ இவர் “முருகதாசர்” என்று அலழக்கப்பட்டார்.
இவர் முருகனின் திருப்புகலழ விரும்பிப் பாடிக்வகாண்வட
இருந்ததால் “திருப்புகழ் சுவாமிகள்” என்றும் சிறப்பிக்கப்பட்டார்.
உச்சி முதல் உள்ளங்கால் வலே திருநீறு பூசிக்வகாண்டார். இடுப்பில்
கல்லாலட அணிந்துவகாண்டார். லகயில் தண்டாயுதம் ஏந்திக்
வகாண்டார்.
இந்தக் வகாலத்தில் விளங்கிய இவலே மக்கள் “தண்டபாணி
சுவாமிகள்” என்று வபாற்றினார்கள்.
அகப்வபாருளின் துலறகலள அலமத்துச் சந்த யாப்பில் “வண்ணம்”

என்ற வபயரில் பாடல்கலளப் பாடியதால் வண்ணச்சேபம் என்றும்
அலழக்கப்பட்டார்.

அவிநாசி முதல் வவளூர் வலேயிலான 218 ஊர்களுக்கும், வகேளம்
மற்றும் இலங்லகக்கும் இவர் வசன்றுள்ளார்.
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மிலழத் துதிக்கும் பின்வரும் நூல்கள் இயற்றினார்:
•
•
•

முத்தமிழ்ப் பாமாலல
தமிழ்த் துதிப் பதிகம்
தமிழலங்காேம்

இவற்வறாடு, முசுகுந்த நாடகம், இலசக்
கீ ர்த்தலனகலளயும் பலடத்தார். திருக்குறளின்
அடிவயாற்றி வருக்கக் குறள் என்ற நூலல

உருவாக்கினார். சத்தியவாசகம் என்ற உலேநலடச்
சுவடிலய எழுதினார். ஆங்கிலியர் அந்தாதி என்ற
சாடினார்.

நூலலப் பாடி அதன்மூலம் ஆங்கிவலயலேப் பலவாறு

இவர் இலட்சம் பாடல்கலளப் பாடியுள்ளார்.
•

குருபே தத்துவம் என்ற வபயரில் தன் வேலாற்று நூலல எழுதினார். இது
1,240 விருத்தப்பாக்களால் ஆனது.

•

புலவர் புோணம் என்ற வபயரில் 72 புலவர்களின் வாழ்க்லக வேலாற்லற
எழுதினார். இது மூவாயிேம் பாடல்கலளக் வகாண்டதாகும்.

•

அருணகிரிநாதர் புோணம் என்ற வபயரில் அருணகிரிநாதர் வேலாற்லற
எழுதினார்.

•

லவணவப் வபரியார்களான வபரியாழ்வார், குலவசகோழ்வார், ஆண்டாள்
முதலியவர்கலள உயர்வாகப் பாடியுள்ளார். பழந்தமிழ்ப் புலவர்கள்
மற்றும் ஒளலவயாலேயும், திருவள்ளுவலேயும் பலவாறு
வபாற்றியுள்ளார்.

பசால்ைாய்வு
தமிழ்ச்வசால் “புகல்” என்பது இந்தியில் “வபால்” என்று
மருவிவிட்டது என்றார். அலத, “புகல் எனும் வசால்லிலனப் வபால் எனச்
வசால்லுதல் வபால்இகல் இந்துத்தானியும் பலவசால வசந்தமிழிற்
வகாண்டு இயம்புகின்றார்” என்று பாடினார்.

இைக்கண ஆய்வு
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எழுத்து, வசால், வபாருள், யாப்பு, அணி என்ற தமிழின்
ஐந்திலக்கணத்லத விட புலலமக்கு இலக்கணம் கூறும் ஆறாம்
இலக்கணத்லத இவர் கற்பித்தார்.

சிற்றிலக்கியங்களில் முன்னிலல நாட்டம், மஞ்சரி, ஆயிேம்,

முலறலம, விஜயம், நூல், சூத்திேம் என்ற புதுலம இலக்கிய வலககலள
வழங்கினார்.

இவர் ப
•
•
•

கிய பபரிழயார்கள்

ஆறுமுக நாவலர்

மீ னாட்சிசுந்தேம் பிள்லள
சபாபதி முதலியார்

•

பூண்டி அேங்கநாத முதலியார்

•

இோமலிங்க சுவாமிகள்

புைட்சிக் கருத்துக்கள்
இல்லறத்லத வமன்லமயுலடயது என்றார். வபண்லமலய

உயர்த்திக் கூறி, வபண் உரிலமக்குக் குேல் வகாடுத்த இவர்,

வபண்களுக்குக் கல்வி கற்பிக்க வவண்டும் என்பலத வலியுறுத்தினார்.
வபண் கல்வி மறுப்பவர்கலள, “நாரியரும் கற்லக நலம் என்று
உலேக்குநலேப் பாரில் இகழ்வார் பலர்” என்று கூறி மனம் வருந்தினார்.
புேட்சிகேமான கருத்லதக் கூறியுள்ளார் தண்டபாணி சுவாமிகள்.
தண்டபாணி சுவாமிகள், இம்மண்லண ஆங்கிவலயர் ஆண்டு

வருவலதக் கண்டு, அந்நியர் ஆட்சிலய எதிர்த்துக் குேல் வகாடுத்து,
“நிலேபடப் பசு அனந்தம் வகான்று தினும்
நீசர் குலட நிழலில் வவம்பித்
தலேமகள் அழும் துயர் சகிக்கிவலன்” என்று பாடினார்.

இறுதிக் காைம்
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இறுதிக் காலத்தில் அரிசி உணலவத் தவிர்த்து பயறு உணவுகலள
உட்வகாண்டார். கடும் தவத்தால் இவேது உடலில் வவப்பம் மிகுதியாகி,
உடல்நிலல மிகவும் பாதிக்கப்பட்டு 1898 ஆம் ஆண்டு இறந்தார். (1)

அடிக்குறிப்புகள்
1. வண்ணச்சேபம் தண்டபாணி சுவாமிகள், முலனவர் மலலயமான், தினமணி
இதழ், ஆகஸ்டு 30, 2009

7.வவட்டவவளிலயப் பார்த்து சிரித்த குழந்லத
“முற்றாத வயதில் மூண்டு வரும் ஞானத்லத
முலறப்படுத்தி முன்னிருத்தி
ஆகம ஞானியாம் அவதாே வமனியாம்
அன்பின் வசய்தியாய்
அவனிக்கு வள்ளலாோக வந்த தாயுமானவன்
வவட்டவவளி இேகசியத்லத இலறசத்தியத்லத
மானுடத்திற்கு மீ ண்டும் வசால்ல குழந்லதயாக வந்தவன்”

பிறந்த குழந்லதகலள முதன் முதலில் வகாயிலுக்கு எடுத்துச்
வசன்று வழிபடுவது அக்கால வழக்கம் .
அவ்வாவற இோமலிங்கம் அவதரித்த ஐந்தாம் மாதம் இோலமய்யா
தன் மலனவி மக்களுடன் சிதம்பேம் வசன்று வழிபட்டார்கள் .

சிதம்பே ேகசியம்
சிதம்பேத்தில் உள்ள சிற்சலபயில், நடோஜ வபருமாலன வழிப்பட்ட
பின், சிதம்பே ேகசியம் என்னும் திலேலய தூக்கி, தரிசனம் காட்டப்
வபற்றது. அலனவரும் தரிசித்தனர்
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அந்த சமயம் ,

லகக் குலழந்லதயாகிய இோமலிங்கமும்

தன்னுலடய தாயின் கேங்களில் இருந்து வகாண்டு தரிசித்தார்.
அலனவருக்கும் இேகசியமாய் இருந்த சிதம்பே ேகசியத்லத பார்த்த

இோமலிங்கம், கல கல வவன்று இலடவிடாமல் சிரித்தது.

அலதக் கண்ட அலனவரும் ஆச்சரியப்பட்டு வபாயினர் சிதம்பேம்
வகாயில் பூசாரியாக இருந்த அப்லபய்யா தீஷ்தர் என்பவர், குழந்லத
சிரிப்பு ஒலிலயக் கண்டு வகட்டு பார்த்து திலகத்துப் வபாயினர் .
பல ஆண்டுகளாக இக்வகாயிலில் நான் வவலலப் பார்க்கிவறன். பல
குடும்பங்கள் குலழந்லதகளுடன் தரிசனம் பார்க்க வந்துள்ளார்கள்
இப்படி ஒரு ஞான குலழந்லதலய நான் பார்த்தவத இல்லல
எனக்கருதி ,இோலமயாவிடம் ,இக் குலழந்லதலய எடுத்துக் வகாண்டு
என் வட்டிற்கு
ீ
வேவவண்டும் என்று அன்புடன் வகட்டுக் வகாண்டார்.
குருக்கள் வட்டிற்கு,இோலமய்யா
ீ
தன் குடும்பத்துடன் வசன்றார் .

குருக்கள் வட்டில்
ீ
நடந்தது !
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அப்பய்யா தீஷ்தர், பாய்விரித்து குலழந்லதலய லகயில் வபற்று,

கீ வழ படுக்க லவத்து சாஷ்டாங்கமாய் விழுந்து குலழந்லத
இோமலிங்கத்தின் காலில் விழுந்து வணங்கினார். .

அலதப் பார்த்த இோலமய்யா குடும்பத்தினர் ஆச்சரியத்தில்

அதிசயித்தனர். பின் அவர்களுக்கு வதநீர் வகாடுத்து மகிழ்ந்தார் .
இக் குலழந்லத சாதாேணக் குழந்லத அல்ல.

கடவுளின் குழந்லத.

அருள் ஞானக் குழந்லத,
இக் குழந்லத என்னுலடய வட்டிற்கு
ீ
வருவதற்கு அடிவயன் என்ன

புண்ணியம் வசய்வதாவனா என்று மனம் உருகி ஆனந்தக் கண்ணர்ீ

தழும்ப வாழ்த்தி வழி அனுப்பி லவத்தார் அப்லபய்ய தீஷ்சதர். இது
வேலாற்று உண்லமயாகும். (1)

ஆண்டவர் காட்சி வகாடுத்தல் !
அலனவருக்கும் இேகசியமாக இருந்த சிதம்பே இேகசியத்லத ஐந்து
மாதக் குழந்லதயாக இருந்த இோமலிங்க வபருமகனார்க்கு வவட்ட
வவளியாக புலப்பட்டதுஎப்படி?
தாயுமானவர் அல்லவா-- மறுபிறப்பு எடுத்திருக்கிறார்.
அங்கிங்வகனாதபடி பாடலல எழுதிய தாயுமானவாு் அல்லவாவள்ளலாோக உருவவடுத்திருக்கிறார்.

இலறவன் இேகசியத்லத வவளிப்பலடயாகக் காட்டி அருளினார்.
.திலே தூக்கத்-- தாம் அருள் வவளியாகக் கண்ட அனுபவத்லத ------------,அவருலடய நாற்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டில், திருஅருட்பா ஆறாம்
திருமுலறயில், அருள் விளக்க மாலல என்னும் தலலப்பில்,
அருட்பாடலாக எழுதி வவளிப்படுத்துகிறார் .
தான் குழந்லதயாக இருந்த வபாது சிதம்பேம் அலழத்து வசன்றலத,
தாய் தந்லதயர் யாரும் அவரிடம் வசால்லவில்லல. அவர்களும்
இல்லல.
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அவருக்கு வவறு யாரும் வசால்லவில்லல. அப்படி இருந்தும்
அவருக்கு எப்படி அந்த நிகழ்ச்சி வதரியும்?
தாயுமானவர் அல்லவா வள்ளலார் உருவில் வந்திருக்கிறார்.

தாயுமானவாு் அல்லவா வள்ளலாோக அவதரித்திருக்கிறார். அவருக்கு
அலனத்தும் வவளிப்பலடயாகக் காட்டியலத மக்களுக்கு வவளிப்படுத்தி
உள்ளார் .

அருள் விளக்க மாலல பாடல் ;--44,
தாய் முதவலாவோடு சிறு பருவத்திற் தில்லலத்
தலத்திலடவய திலே தூக்கத் தரிசித்த வபாது

வமய் வலகவமல் காட்டாவத என்றனக்வக எல்லாம்

வவளியாகக் காட்டிய என் வமய்யுருவாம் வபாருவள

காய் வலக இல்லாது உளத்வத கனிந்த நறுங்கனிவய
கனவிடத்தும் நனவிடத்தும் எலனப் பிரியாக் களிப்வப
தூய்வலக வயார் வபாற்ற மணி மன்றில் நடம் புரியும்

வஜாதி நடத்தேவச என் வசால்லும் அணிந்து அருவள ! (2)

என்பார் வள்ளலார். எங்கும் நிலறப் பேவவளியில், ஆகாயத் தலமதில்,
வபான்னம்பலவன் நிலறந்திருந்தான் என, தான் சிறு வயதிவலவய
கண்ட ஆனந்த களிப்பிலன, வசாதி வடிவாலனப் பற்றி

அருட்வபரும்வசாதியார் வபாற்றுதல், என்னப் வபாருத்தம்!
தாயுமானவர் பாடல்களில் ‘ஆகாேபுவனம் – சிதம்பே இேகசியம்’
என்வறாரு பகுதி உண்டு. அப்பகுதியிலும் இதலனப் பதிவு வசய்கிறார்.
சன்மார்க்க ஞானமதின் வபாருளும் வறு
ீ
சமய சங்வகதப்வபாருளும் தான் ஒன்று ஆகப்
பன்மார்க்க வநறியினிலும் கண்டது இல்லல;
பகர்வு அரிய தில்லலமன்றுள் பார்த்தவபாது அங்கு
என்மார்க்கம் இருக்குது எல்லாம் வவளிவய என்ன
எச்சமயத்தவரும் வந்து இலறஞ்சா நிற்பர்
கல்மார்க்க வநஞ்சம் உள எனக்கும் தாவன
கண்டவுடன் ஆனந்தம் காண்டல் ஆகும்.(3)

65

ஆகாயத் தலமாம் தில்லலச் சிதம்பேத்தில் நடோசன் ஆடும் ஆனந்த
நடத்திற்கு ‘வபாது நடம்’ என்வறாரு வபயர். அப்வபயர் வபாலவவ, அவன்
அரூபமாக சிதம்பே இேகசியத்லத உலேப்பது, அவன் எல்லா
சமயங்களுக்கும் வபாதுவானவன் – எனச் சன்மார்க்கம் என
வசால்லுகிறார். எல்லா சமயங்கள் உலேப்பதும்,

திருச்சிற்றம்பலத்திவலவய அடங்கி உள்ளது என்கிறார்.
இோமலிங்கப் வள்ளலார் முற்பிறப்பில் தாயுமானவோக 38

ஆண்டுகள் வாழ்ந்தவர் என்பலத சந்வதகத்திற்கு இடம் இல்லாமல்,
இந்த உலகம் அறிந்து வகாள்ள வவண்டும்.

இது வபான்ற நிகழ்வுகளுக்கு வவதாத்திரி மகரிஷி காட்டும்

உதாேணம் இங்கு சிந்திக்கத் தக்கது.

பிறப்புக்குப் பின் உயிரின் நிலல என்ற தலலப்பில்

குறிப்பிடுகிறார்…….

ஒரு அம்லமயார் மகான் ஒருவரிடத்தில் அதிகமான பற்று
லவத்திருக்கிறார்.

அந்த வநேத்தில் உலக மக்கள் பல துன்பங்கலள

அனுபவித்துக் வகாண்டிருக்கிறார்கள்.

மக்கவளல்வலாரும் தம்லமத் துன்பத்திலிருந்து விடுவிக்க

நல்லவதாரு தலலவன் வவண்டுவமன்று வவண்டுகிறார்கள்.

அச்சமயத்தில உயிர் விட்ட ஆவி ஒன்று அவ்வம்லமயாரிடம்
வசர்ந்து விடலாம்.
அது அவரின் கருவிவல வதாடர்ந்து வருமானால், குழந்லத
பிறந்த பிறகு, அவ்வுயிர் அக்குழந்லதயின் மூலம் தன்னுலடய
ஆற்றலலச் சிறுகச் சிறுக வவளிக் காண்பிக்கும்.
எனவவ அக்குழந்லத தன் சிறுவயதிவலவய ஒரு அவதாேப்
புருஷனாக, உலகத் தலலவனாக வேலாம்.
இது எப்வபாழுவதனும் அதிசயமாக நிகழச் கூடியது.
பன்னிவேண்டு ஆண்டுகளுக்குள்ளாக இக்குழந்லதயின் உயிருக்குு்ம்,
வசர்ந்த உயிருக்கும் பிணக்கு ஏற்படுவது உறுதி.
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எனவவ. இம்மாதியான குழந்லதகளில் பல தன் பன்னிவேண்டு
வயதிற்குள்ளாக இறந்துவிடும்.
ஆச்சரியாக ஏவதா ஒரு குழந்லததான் பிலழத்திருக்கும்

அக்குழந்லத நிச்சயமாக ஓர் அவதாேப் புருஷனாக, வியப்பு மக்க
சக்திலய வவளியிடுபவனாக, உலகப் புகழ் வபறுபவோகத்தான்
அலமயும். (4)

அடிக்குறிப்புகள்
1.

வள்ளலார் வாழ்வில் 100 சுலவயான நிகழ்ச்சிகள்,பக்.3,

ோமமூர்த்தி, வானதி பதிப்பகம், வசன்லன

கங்கா

2. திருஅருட்பிேகாச வள்ளலார் அருளிய திருஅருட்பா ஆறாம்

திருமுலற பக.144, பாடல் 580, திருஅருட்பிேகாச வள்ளலார் வதய்வ
நிலலயம், வடலூர்.

3. தாயுமான சுவாமி பாடல்கள் பாடல்.143, பக்208, பலவர் வ.ீ
சிவஞானம், விஜயா பதிப்பகம், வகாலவ.

4. மனவளக்கலல பாகம் 3, பக்.177, வவதாத்திரி மகரிஷி, வவதாத்திரி
பதிப்பகம், ஈவோடு.

8. நாற்றங்காலில் இவ்வளவு ஞானமா?
•

மகான்கள் மகத்தான புத்தகங்கள்.

இந்தப் புத்தகத்லத

எங்குத் வதாட்டாலும் படிப்பிலனதான் என்றாலும் இந்தப்
புத்தகங்களின் இலளய பக்கங்கலளப் புேட்டுவதில் ஓர்
அலாதியான ஆர்வம் எவலருக்கும் வருவதுண்டு.

ஒரு

மகானின் முதிர்ந்த ஞானத்திற்கான வலுவான விலத,
அந்த

மகனானின் இளலமப் பருவத்தில் வழ்ந்திருப்பது
ீ

ஒரு வபாதுவான விதி.

இோமலிங்கப் வபருமானுக்கு பள்ளிப்பருவம் எய்தியதும்
அண்ணன் சபாபதி தாவம கல்விப் பயிற்சிலய வதாடங்கி லவத்தார்.
பின்னர் தான் பயின்ற ஆசிரியோகிய காஞ்சிபுேம் மகா வித்துவான்
சபாபதி அவர்களிடம் கல்வி கற்க அனுப்பி லவத்தார் .அடுத்து நடந்தது
என்ன ?

67

ஆசிரியர் சபாபதி சக மாணவர்களுடன் அமேச் வசான்னார்.
இோமலிங்கவமா -- தனியாக அமர்ந்து வகாண்டார் . அலத கவனித்த
ஆசிரியர்- கண்டு வகாள்ளாதது வபால் -பாடம் நடத்த ஆேம்பித்தார் .
அன்று இோமலிங்கத்திற்கு, முதல் நாள்- முதல் பாடமாகும்.

ஆசிரியர் வசால்ல, அலனத்து மாணவர்களும் வசால்ல வவண்டும்.
ஆசிரியர் வசான்ன பாடல் .

ஓதாமல் ஒரு நாளும் இருக்க வவண்டாம்

ஒருவலேயும் வபால்லாங்கு வசால்ல வவண்டாம் .
மாதாலவ ஒருநாளும் மறக்க வவண்டாம்

வஞ்சலனகள் வசய்வாவோடு இனங்கவவண்டாம்

என்ற பாடலல ஆசிரியர் வசால்ல, இோமலிங்கம் தவிே அலனத்து
மாணவர்களும் வசான்னார்கள்.

இோமலிங்கம் வசால்லாதலதக் கவனித்த ஆசிரியர், ஏன் நீ

வசால்ல வில்லல என்று வகாஞ்சம் அதட்டலான குேலில் வகட்டார்.

அதற்கு தயங்கி பதில்
வசால்லாமல் இருந்தார்

இோமலிங்கம். .மீ ண்டும் நான்
வகட்கிவறன். பதில்

வசால்லாமல் மவுனமாக
இருக்கிறாய். வாய் திறந்து
வபசுடா -- என்று மிேட்டுவது
வபால் வகட்டார் ஆசிரியர் .

இோமலிங்கம் பதில் வசால்ல ஆேம்பித்தார் !
ஐயா! நீங்கள் நடத்திய பாடத்தில்-- நல்ல கருத்துக்கள் உள்ளது.
ஆனால் ,ஒவ்வவாரு வரியிலும் --அமங்கலமான வார்த்லதயில்
முடிகிறது.
ஆதலால் --நான் அப்படி வசால்ல விருமப வில்லல என்று பதில்

அளித்தார்.
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ஆசிரியருக்கு வகாபம வந்து விட்டது. என்ன அருலமயான கருத்து
கலந்த வரிகள் உள்ள பாடலாகும். அலதப்வபாய் அமங்கலம் என்று
வசால்கிறாய்.

அப்படியானால் நீ வபரிய அறிவாளியா ? உங்கள் அண்ணன் சபாபதி

என்னிடம் பயின்று, இன்று வபரியபுோண வசாற் வபாழிவாளோகி ,
குடும்பத்லத நல்ல முலறயில் நடத்தி வருகிறார்.

அவருலடய தம்பியாகிய நீ இப்படி குதற்கமாக வபசுகிறாவய என்று

வினவியதுடன்,

அப்படியானால் நீவய ஒரு பாடலல வசால்

பார்ப்வபாம் என்று, கிண்டலாக அதட்டி வகட்டார் .
இோமலிங்கம் மிகவும் மிகுந்த மரியாலதயுடன் பாடலல பாட

ஆேம்பித்தார் .அவர் பாடிய பாடல் வருமாறு ....
ஒருலமயுடன் நினது மலேடி நிலனக்கின்ற
உத்தமர் தம் உறவு வவண்டும்

உள் ஒன்று லவத்துப் புறம் ஒன்று வபசுவார்
உறவு கலவாலம வவண்டும்

வபருலம வபரு நினது புகழ் வபச வவண்டும் வபாய்லம
வபசா திருக்க வவண்டும்

வபரு வநறி பிடித் வதாழுக வவண்டும் மதமான வபய்
பிடியாது இருக்க வவண்டும்

மருவு வபண் ஆலசலய மறக்கவவ வவண்டும் உலன
மறவாது இருக்க வவண்டும்

மதி வவண்டும் நின கருலண நிதி வவண்டும் வநாயற்ற
வாழ்வில் நான் வாழ வவண்டும்

என ...வவண்டும் வவண்டும் என்று முடியும் பாடலல பாடிக் காட்டினார்.
அலதக் வகட்ட ஆசிரியர் அதிசயித்து வபாயினர். அலனத்து
மாணவர்களும் ஆச்சரியத்தில் அலமதி யாயினார்கள். (1)
இோமலிங்கம்! உனக்கு பாடம் வசால்லும் தகுதி -எனக்கு
இல்லல.ஏவதா சிறு பிள்லள என்று மிேட்டி திட்டி விட்வடன். என்லன
மன்னித்துவிடு என்று குேல் கம்மிடவும், குறு நா உளறவும் படபடத்து
பதில் உலேத்தார் .
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இோமலிங்கரின் அறிவுத் தேத்லதயும் ,பக்குவ நிலலலயயும் ,கந்தக்

வகாட்டஞ் வசன்று கவி பாடும் திறலமலயயும் கண்ட மகாவித்துவான்,--இோமலிங்கம், கல்லாது உணேவும்,வசால்லாது

உணேவும்,உணர்த்தவும்,அறிவில் வல்லவர் என்று உணர்ந்து கல்விக்
கற்பிப்பலத லகவிட்டு விட்டார்

அன்றிலிருந்து பள்ளிக்கு வசல்லாமல் வசன்லனயில் உள்ள
கந்தசாமி வகாயிலுக்குச் வசன்று கந்த வகாட்டத்து முருகலன வழிபட்டு
மகிழ்ச்சி யலடந்தார் இளம் வயதிவலவய இலறவன் மீ து பல
பாடல்கலள இயற்றிப் பாடினார்.எழுதினார் .
இோமலிங்கர் எந்த பள்ளியிலும் பயின்றது இல்லல!,எந்த

ஆசிரியரிடத்தும் படித்தது இல்லல! எவரிடத்தும் உபவதசம் வபற்றது
இல்லல ! எவரிடத்தும் தீட்லச வபற்றது இல்லல!
சரிலய,கிரிலய,வயாகம்,ஞானம்,வபான்ற ஆன்மீ க பயிற்ச்சி
வபறவில்லல.
இது எப்படி?

தாயுமானவர் அல்லவா வள்ளலாோக

அவதாேவமடுத்திருக்கிறார்.
வள்ளலாோக உருவவமடுத்துள்ள தாயுமானவர் படிக்காத
கல்வியா? பயிலாத சாதலனயா? தமிழும் வடவமாழியும் தவழும்
தாயுமானவர் அல்லவா வள்ளலாோக வந்திருக்கிறார்.
இோமலிங்கப் வபருமானாலேப் பள்ளியில் பயிற்றாது-- தாவன
கல்வி பயிற்றினார் என்பது -- இப்வபாது புரிகிறதல்லவா?
“பிறப்புக்குப் பின் உயிரின் நிலல” என்ற தலலப்பில் வவதாத்திரி
வசால்வலத இங்கு நாம் நிலன கூறுவவாம்.
“நான்கு, ஐந்து வயது குழந்லத வசால்கிறது.
என்னுலடயது அன்று.

என் ஊர் இது.

இந்த உயிர்

என் தந்லதயார் வபயர்

இன்னது என்று கூறுகிறது.
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அங்கு வசன்று வசாதித்துப் பார்த்தால் சரியாக இருக்கிறது.
அப்வபாது அந்தக் குழந்லதயின் மறுபிறவி இதுதான் என்று ஏன்
எடுக்கக் கூடாது என்ற வினா வருகிறது.

அது எவ்வாவறன்றால், ஒருவர் இறந்து விட்டார் என்று

லவத்துக் வகாள்ளுங்கள்.

ஏவதா சில காேணத்தினால் இறந்து விட்டவரின் உயிர் ஒரு

தந்லதலயவயா அல்லது தாலயவயா பற்றிக் வகாண்டால்
அவர்களின் உயிவோடு அது தன்லம, குணம் இவற்றில்
ஒற்றுலமயின்றிச் சார்ந்து விடாமல்

(Carrier

) இருக்கும் .

அதுவபால வநாயும் கூட ஒருவலேத் வதாற்றிக் வகாள்ளும்.

ஆனால், அது அவரின் உடலில் வவலல வசய்ய முடியாது.
காேணம் இவரிடம் விலனப் பதிவு என்ற

ஆற்றல் இல்லல.

(Receptivity ) ஏற்பு

பிறகு இவரிடமிருந்து அது கருத்வதாடோகத் வதாடர்ந்து
வகாண்வட வரும்.
வகாடுலமயான ஆவியாக இருந்தால் கரு உருவாகும்

வபாவத அழிந்து விடும்.

அலமதியான ஆன்மாவாக இருந்தால் வதாடர்ந்து வரும்.
அந்தக் குழந்லத பிறந்த பிறகு, அவதாடு வதாடர்ந்து இலணப்பு
உயிேலாக இருந்து வகாண்டு மூலள கட்டப்பட்ட பிறகு, முதன்
முதலாக இந்த உயிர்த் துகள்கள் தன்னிடம் உள்ள பதிவுகலள
வவளியிட ஆேம்பிக்கும்.
அப்வபாழுது அக்குழந்லத தான் பயிலாதவற்லறப் வபசுவது.
பாடுவது, யாரிடமும் வகட்டறியாத வசயல்கலளப் பயிற்சிகலள
வசய்வது,

இலவவயல்லாம் உண்டாகும்.

கண்டறியும் வபாழுது வியப்பலடவவாம்.

இவற்லற நாம்
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ஒருவர் வபய் ஆடுகிறார். அவலேச் சார்ந்த அந்த உயிர், தான்
வசித்த ஊர், தன்னுலடய வபயர் தான் மேணமலடந்த விதம்
இவற்லறச் வசால்லும்.

எவ்வாறு அந்த அலடக்கலமான உயிர் ( attached soul )

வாழும் உயிர்க்கு மயக்கத்லதக் வகாடுத்து விட்டு இங்ஙனம்

இயங்குகிறது என்று பார்த்தால், அவரின் உயிருக்குச் சிறிது வநேம்
(Trance State

) என்ற மயக்கமான மனநிலல ஏற்படுகிறது.

அப்வபாழுது அலடக்கலமான உயிரின் பதிவுகவளல்லாம்
வவளியாகின்றன.

நாம் வபாய்க் வகட்டறிந்தால் அவ்வுயிர்

வசான்னலவவயல்லாம் உண்லமயாகத் தானிருக்கும்.
அக்குழந்லதக்கும் வசாந்த உயிலே விட வசர்ந்த உயிர்
இயங்க ஆேம்பிக்கிறது.

கிறது.

அவ்வாறு இயங்கும் வபாழுது தான் இலவவயல்லாம் கூறு
இலவ மாத்திேமல்ல, அலடக்கமாகும் உயிருக்குரியவர்

விஞ்ஞானியாகவவா சங்கீ த நிபுணோகவவா இருப்பார்.
அவருக்குரிய வல்லலமவயல்லாம் இக்குழந்லதக்கு

நான்காவது ஐந்தாவது வயதிவலவய வவளிப்பட்டு அக் குழந்லத
அறியாது பழகாதவற்லறவயல்லாம் வசால்ல வருகிறது.

இந்த நியதிப்படி தாயுமானவரின் உயிர், குழந்லத
வள்ளலாரின் உயிரில் கலந்து விட்டலத நாம் உணேலாம்.
குமாேப்பருவத்திவல என்லனக் கல்வியிற் பயிற்றும் ஆசிரியலே
இன்றிவய , என் தேத்திற் பயின்று அறிதற்கு அருலமயாகிய கல்விலய,
என் உள்ளகத்வத இருந்து பயிற்றுவித்து அருளின ீர் என்று உலேநலடப்
பகுதியான ''சமேச சுத்த சன்மார்க்க சத்திய வபரு விண்ணப்பத்தில் எழுதி
லவத்துள்ளார் . (3)

ஓதாது உணர்ந்தது எப்படி?
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இோமலிங்க வள்ளலாரின் சவகாதேர் சபாபதி பிள்லள, புோணச்
வசாற்வபாழிவுகள் நடத்தியும் சில மாணாணக்கர்களுக்குக் கல்வி
வபாதித்தும் வருவாய் ஈட்டினானார்.

ஒரு சமயம் வபரியபுோணத்லதச் வசாற்வபாழிவாகச் வசய்ய

ஏற்பாடு வசய்யப்பட்டிருந்தது.

சபாபதி பிள்லள வசாற்வபாழிவு வசய்யும்வபாது இலடயில்

பாடல்கலளப் பாடியும் படித்தும் ஒரு வபண் உதவி வசய்து வந்தாள்.
லககளில் ஏட்லட லவத்துக் வகாண்டு பாடுவது வழக்கம். (4)

வசன்லன லிங்கி வசட்டித் வதருவில் வசித்த வசாமு வசட்டியார்

இல்லத்தில் வசாற்வபாழிவு ஏற்பாடு ஆகியிருந்தது.

ஆனால் உதவி வசய்து வந்த வபண்ணால் அன்று வே இயலாத
நிலல.

வசாற்வபாழிவுக்கு வமருகு வசர்க்கும் பாடல்கள்

இல்லலவயன்றால் -- வசாற்வபாழிவு நன்றாக அலமயாவத என்று
சபாபதி பிள்லள கவலலயுற்றார். அவேது மலனவியார் கணவரின்
கவலலலயப் வபாக்க வழி வதடினார்.
லமத்துனர் இோமலிங்கத்தின் இனிய குேல்வளமும் நல்ல

கவிபாடும் திறனும் அண்ணியார் அறிந்தலவவய.

இோமலிங்கத்திடம் விஷயத்லதக் கூறி லகவயடு படிக்க உடல்
வசல்லப் பணித்தார்.
அவர் உடவன தமது சம்மதத்லதத் வதரிவித்தார்.

பாப்பாத்தி

அம்மாள் மகிழ்ச்சியுடன் தன் கணவரிடம், வசாற்வபாழிவில் துலண
புரிய தம்பி- இோமலிங்கர் இலசந்துவிட்டதாகக் கூறினார்.

ஆயினும் சபாபதி பிள்லளக்குச் சந்வதகமாக இருந்தது.
“இோமலிங்கம் லகவயடு சரியாக வாசிப்பானா?

என்ற

எண்ணத்துடவனவய, தம்பிலய அலே மனதுடன் வசாற்வபாழிவுக்கு
அலழத்துச் வசன்றார்.
வசாமு வசட்டியாரின் இல்லம் வசன்றார்கள்.
வகட்க பலர் அங்வக கூடியிருந்தார்கள்.

வசாற்வபாழிலவக்

பாடும் வபண் உடன்

வேவில்லல என்பலத அறிந்ததும் - மக்கள் தமக்குள் வபசிக்
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வகாண்டார்கள். வசாற்வபாழிவு துவங்கிய பின்பும் கூட்டத்தாரின்
வபச்சுக் குேல் ஓயவில்லல.
இோமலிங்கர் பாடினார்.

கூறினார்.

பின்பு பதம் பிரித்துப் வபாருள்

அவேது இனிய குேலிவல, நாத இன்பத்திவல

கூடியிருந்தவர்கள் கட்டுண்டு வபானார்கள்.
அலவ அலமதியாயிற்று.

சபாபதி பிள்லளவய அதிசியக்கும்

வபச்வசாலி நின்றது.

வண்ணம் லகவயடு படித்து

இோமலிங்கர் வபரியபுோணப் பாடலுக்கு விளக்கம் கூறலானார்.
ஓதாது உணர்ந்தவேல்ல்வா வள்ளலார்?(5)
அல்லவா உள்வள இருக்கிறார்!.
எடுத்து வந்திருக்கிறார்.

எப்படி?

தாயுமானவர்

தாயுமானவர் அல்லவா மறுபிறப்பு

பன்னிவேண்டு வயதில் முதல் வசாற்வபாழிவா?
இோமலிங்கரின் சவகாதேர் சபாபதிக்கு அன்று கடும் காய்ச்சல்.
வசாமு வசட்டியாரின் இல்லத்தில் தங்கத்தால் ஆன நடோசப்
வபருமானின் திருவுருவம் பிேதிஷ்லட வசய்ய ஏற்பாடு
வசய்யப்பட்டிருந்த நன்னாள்.
மாலலயில் வசாற்வபாழிவு நிகழ்த்த வவண்டிய கபாபதிப்
பிள்லளவயா நடல்நலமின்றி இருந்தார்.

இத்தருணத்தில்

அண்ணியார், லமத்துனர் இோமலிங்கலே அலழத்தார்.
“தம்பி, உன் சவகாதேருக்கு உடல்நலம் சரியில்லல என்ற
தகவலல வசாமு வசட்டியாரிடம் கூறிவிட்டு வா.
இல்லலவயன்றால் வசட்டியார் தவறாக நிலத்துக் வகாள்ளக்கூடும்”
என்றார்.
அண்ணியார் கூறியபடி வசய்வதாக இோமலிங்கர்,
இல்த்திற்குச் வசன்றார்.
அங்வக நடோசப் வபருமானின் திருவுருவம்.

வசட்டியரின்

அதன்முன்வன

பூலஜக்குரிய வபாருட்கள் அலனத்தும் தயாோக லவக்கபட்டிருந்தன.
(6)
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இோமலிங்கர், வசட்டியாரிடம் தாம் வந்த விபேத்லதக்
கூறினார்.

வசட்டியாரும் கூடியிருந்த பக்தர்களும் சபாபதி பிள்லள

வே இயலவில்லல என்பலத அறிந்து எமாற்றமலடந்தார்கள்.
“சரி, ஏவதனும் பாடல் பாடுங்கள்” என்று வசட்டியார்

இோமலிங்லேப் பணித்தார்.

இனிலம ததும்பும் குேலில்

இோமலிங்கர் தமிழ்ப் பாடல்கலளப் பாடினார்.

பின்பு நடோசப்

வபருமானுக்கு தீபாோதலன வசய்தார்.
கூடியிருந்த பக்தர்களில் சிலர், சபாபதியின் தம்பிலய
வசாற்வபாழிவாற்றச் வசால்லாலாவம என்று வவண்டுவகாள்
விடுத்தார்கள்.

இோமலிங்கர் முதலில் தயங்கினார்.

பக்தர்கலள ஏமாற்ற விரும்பால்

பின்பு

இளகிய வநஞ்சம் வகாண்ட

இோமலிங்கர் வமலட ஏறினார்.
பன்னிவேண்வட வயதான இோமலிங்கர் வபசினார்.

குற்றலா

அருவியாக, குளிர் நீவோலடயாக அவேது முதல் வசாற்வபாழிவு,
பக்தியும் சுலவயும் நிலறந்ததாக வபருகி வளர்ந்தது. (7)

இனி இோமலிங்கவே வதாடர்ந்து வசாற்வபாழிவு நிகழ்த்த
வவண்டும் என்று பக்தர்கள் ஒரு மனதாகச் வசட்டியாலேக் வகட்டுக்
வகாண்டார்கள்.
நிகழ்ந்தது.
அல்லவா?

தங்க நடோசர் முன்பாக முதல் வசாற்வபாழிவு

வசாற்வபாழிவாற்றியவர் வள்ளலோக வந்த தாயுமானவர்

வபசுவது இோமலிங்கமா? அல்லது வவறு எவவேனுமா?
“இனி பன்னிவேண்டு வயது இோமலிங்கவே வதடர்ந்து
வசாற்வபாழிவு நிகழ்த்தட்டும்” என்று பக்தர்கள் பலர் விருப்பம்
வதரிவித்தார்கள்.

இோமலிங்கவோ தலமயானார் அனுமதி

அளித்தால் நிகழ்த்துவாகக் கூறிச் வசன்றார். (8)
வசாமு வசட்டியார்,

சபாபதி பிள்லளயிடம் தமது இல்லத்தில்

வசாற்வபாழிவாற்ற தம்பிலய அனுப்ப அனுமதி வகட்க வந்தார்.
கல்வியில் நாட்டம் சிறிதுமில்லாமல் சுற்றிக் வகாண்டிருப்பவன்

எப்படிச் சுலவயாகப் வபச முடியும் என்ற சந்வதகம் சபாபதி
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பிள்லளயின் மனத்தில் வதான்றியது.

(தாயுமானவர்தான்

வள்ளலாோக வந்திருக்கிறார் என்பது சபாபதிக்கு எப்படி வதரியும்?
புரியும்.)

ஆயினும் அலேமனதுடன் அனுமதியளித்தார்.

வசாற்வபாழிவு வதாடர்ந்து நலடவபற்று வந்தது.

இோமலிங்கரின்

வசாற்வபாழிலவக்

வகட்டவர்கள் எல்வலாரும் ஒருமுகமாகப் போட்டியலதக் வகட்டும்
சபாபதி பிள்லள நம்பவில்லல.
எனவவ, எவரும் அறியாமல் மலறந்து நின்று தம்பியின்
வசாற்வபாழிலவக் வகட்கச் வசன்றார் சபாபதி பிள்லள.

இோமலிங்கர் தாம் எடுத்துக் வகாண்ட வபாருளிலிருந்து சிறிதும்

வழுவாமல் நயத்துடன் விளக்கி, இனிலம ததும்பும் பாடல்கலளப்

பாடி வசாற்வபாழிவு வசய்ததும் சபாபதி பிள்லள வியந்து வபானார்.
கண்கலள ஒரு முலறக்கு இருமுலற கசக்கிவிட்டு மிண்டும்
வநாக்கினார்.
வபசுவது இோமலிங்கர் தாமா?

என்று வநாக்கினார்.

இல்லல வவறு எவவேனுமா?

இோமலிங்கவே என்றறிந்து வபருமிதத்வதாடு

வடு
ீ திரும்பினார்.
மலனவி பாப்பாத்தியிடம் நடந்தலத விவரித்தார்.

தம்பியின்

வபருலமலய அறியாத மூடனாக இருந்வதவன என்று மனம்
வருந்தினார்.

இத்தலகய வதய்வ அருள் வபற்றவலன

உடன்பிறப்பாகப் வபற்றும் அறியாலமயால் அவலன இகழ்ந்வதவன
என்று சபாபதி பிள்லள துன்பம் அலடந்தார். (9)
வசாற்வபாழிவு முடிந்து இோமலிங்கர்

வட்டிற்குள்
ீ
வந்ததும்--

சபாபதி பிள்லளயும் அண்ணியாரும் அவருலடய காலில் வந்து
விழுந்து “மன்னிக்க வவண்டும்” என்று லககூப்பி நின்றதும்
இோமலிங்கர் மனவருத்தலமலடந்தார். (10) விழுந்தது தாயுமானவர்
காலில் அல்லவா?
தாங்கள், வயதில் மூத்தவர்.

என்லன வணங்குவது தகாது

என்று கூறி இோமலிங்கர் தலமயலனயும் தாலயவயாத்த
அண்ணியாலேயும் வணங்கினார்.
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அடிக்குறிப்புகள்.
1. வள்ளலார் வாழ்வில் 100 சுலவயான நிகழ்ச்சிகள் பக்.5,6, கங்கா
ோமமூர்த்தி, வானதி பதிப்பகம், வசன்லன

2. மனவளக்கலல பாகம் 3-பிறப்புக்கு முன்னும் இறப்புக்குப்

பின்னும் உயிரின் நிலல- பக்.175,176,177, வவதாத்திரி மகரிஷி,
வவதாத்திரி பதிப்பகம், ஈவோடு.

3. ''சமேச சுத்த சன்மார்க்க வபரு விண்ணப்பம்- இலணயதளம்.
4. வள்ளலார் வாழ்வில் 100 சுலவயான நிகழச்சிகள், பக்.12,
கங்கா ோமமூர்த்தி, கங்லக புத்தக நிலலயம், வசன்லன.

5. வமலது பக்.13.
6. வமலது பக்.15.
7. வமலது பக்.16.
8. வமலது.

9. வமலது பக்.17.
10. வமலது பக்.18.

9. வள்ளலாோக
•

மகான்கள்

என்பவர்கள்

பலடத்தவர்கள்.
சிந்திப்பவர்கள்.
குலத்திற்கு

வந்தார் தாயுமானவர்
லதரியசாலிகள்.

மவனாதிடம்

தாம் வாழ்கின்ற நாட்களுக்கும் அப்பால் வசன்று

தாம் கண்ட அதிநுட்ப உண்லமகலள இந்த மனித

எவ்விதத்

தயக்கமுமின்றி,

அச்சமுமின்றி

எடுத்துலேப்பார்கள்.(1) சுவாமி விவவகானந்தர்
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தமிழ்நாட்டில் சிதம்பேத்திற்கு வடவமற்வக 20 கிவலாமீ ட்டர்

வதாலலவில் உள்ள மருதூரில் 1823-ஆம் ஆண்டு அக்வடாபர் மாதம் 5ஆம் நாள் மாலல 5:30 மணிக்கு திருவருட்பிேகாச வள்ளலார்

இோலமயா.பிள்லள, சின்னம்லமயார் தம்பதிக்கு ஐந்தாவது மகவாக
பிறந்தார். (2)

இோலமயா பிள்லள கிோமக் கணக்கோக வவலல பார்த்து வந்தார்.
சின்னம்லமயார் வபான்வனரிக்கு அருகில் சின்னக்காவனத்தில் பிறந்து
வளர்ந்தவர்.

இோலமயா பிள்லளயின் முதல் ஐந்து மலனவியர் ஒருவர் பின்
ஒருவோக இறக்கவவ ஆறாவது மலனவியாக சின்னம்லமயார்
வாழ்க்லகப்பட்டார்.

வசன்லனக்குக் குடி வபயர்தல்
இோமலிங்க வள்ளலாரின் எட்டாவது மாதத்தில் இோலமயா
பிள்லள காலமானார்.
சின்னம்லமயார் பிள்லளகலள அலழத்துக்வகாண்டு தான் பிறந்த

ஊோன சின்னக்காவனத்தில் உள்ள தன் தாய் வட்டுற்குச்
ீ
வசன்றார்.

சில காலம் அங்கு இருந்த பின்னர் அலனவரும் வசன்லனக்குக் குடி
வபயர்ந்தனர். (3)

இளம் கவிஞர்

வபருமானார் விலளயாட வவண்டிய வயதில் தினந்வதாரும்

வகாவில்களுக்கு வசன்று வழிபடுவலத வழக்கமாகக் வகாண்டு
சிவலனயும் முருகலனயும் பற்றி பாடத் வதாடங்கினார்.

வட்டில்
ீ
வழிபாடு

சபாபதிக்கு தம்பி ோமலிங்கம் தம்மிடமும், தன் ஆசிரியர் சபாபதி

முதலியாரிடமும், கல்வி கற்காததும், வடு
ீ தங்காது வகாவில்
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குளங்கலளச் சுற்றிக் வகாண்டு பாடித் திரியும்வபாக்கு சற்றும்
பிடிக்கவில்லல.
பலமுலற வசால்லியும் வகளாலமயால் தம்பி இனி வட்டில்
ீ

உணவருந்தக் கூடாவதனவும், வட்டிற்கு
ீ
வேக் கூடாவதனவும் வசால்லி
விட்டார்.

ோமலிங்கமும் வட்டிற்கு
ீ
வோமல் சிறுவர்கலள வசர்த்துக்வகாண்டு

நாள் முழுவதும் வகாவில் குளங்கலளச் சுற்றி வந்தார்.

அன்புமிக்க அண்ணி பாப்பாத்தி அம்மாள் சிறுவன் ோமலிங்கத்லத

லகவிடுவதற்கு மனமில்லாமல் சில சிறுவர்கலள அனுப்பி

ோமலிங்கத்லத வேவலழத்து கணவருக்குத் வதரியாமல் ஒரு

வவலளயாவது உண்டு வபாகும்படி அன்வபாடு வசால்லி அனுப்புவார்.
ோமலிங்கரும் அண்ணியின் அன்லபப் புரிந்து வகாண்டு பிற்பகலில்

வந்து அண்ணியாரிடம் உணவுண்டு வசல்வார். சபாபதி பிள்லள இலத
அறிந்தும் அறியாதவர்வபால் இருந்துவிட்டார்.

பின் ஒரு நாள் தந்லதயின் திதி வந்தவபாது வட்டில்
ீ
பலரும் உணவு
உண்ண, தம்பி உணவு உண்பதற்கு இல்லலவய என சபாபதி பிள்லள
வருந்தினார். பின் மாலலயில் வந்து அண்ணியாோல்

உண்பிக்கப்படுவார் என்று எண்ணி ஒருவாறு மனம் வதறினார்.
ோமலிங்கர் மாலலயில் உணவு உண்ணுங்கால் அண்ணியார்
கண்ணர்ீ வடிப்பலதக் கண்டு காேணம் வகட்டார். (4)
அண்ணியாரும்
“உன்லனத் தான் நிலனத்து
வருந்துகிவறன். அண்ணார்
வசாற்படி வகட்டு வட்டில்
ீ
அடங்கி படிப்பதாயிருந்தால்
இவ்வளவு துன்பம்
இல்லலவய; வசாந்த வட்டில்
ீ
கள்வன்வபால வந்து உண்ண
என்று வருந்திக் கூறினார்.

வவண்டியதிருக்கிறவத”
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அலதக் கண்டு வருந்திய ோமலிங்கமும் வட்டில்
ீ
தங்கிப்
படிப்பதாகவும், வட்டு
ீ
மாடியில் தனக்வகன ஓர் அலற ஒதுக்க வவண்டும்
என்றும் அண்ணியிடம் வவண்டினார்.

அண்ணியாரும் அண்ணனிடம் சம்மதம் வபற்று அலத

ோமலிங்கத்திடம் வதரிவித்தார். ோமலிங்கம் லகநிலறய

புத்தகங்கவளாடும், பூலசப் வபாருட்கவளாடும் தனக்கு ஒதுக்கப்பட்ட
அலறயில் புகுந்தார்.
உண்ணும் வநேம்தவிே மற்ற வநேங்களில் அலறயினுள் வசன்று
தாளிட்டுக் வகாண்டு வதய்வ வழிபாட்டில் கழித்தார்.

கன்னிச் வசாற்வபாழிவு
தலமயனார் சபாபதிப் பிள்லளயின் வசாற்வபாழிவிற்கு லகவயடு
படிப்பவர் ஒரு சில நாட்கள் வோததால் அந்நாட்களில் வபருமானார்
லகவயடு படித்தார்.
ஒரு நாள் தலமயனார் வநாய்வாய்ப்பட ோமலிங்கள்

வசாற்வபாழிவாற்றச் வசல்ல வநர்ந்தது. (5)

அவரும் மாலலயில் வசாற்வபாழிலவ ஆேம்பித்து இேவு வநடு
வநேம்வலே திருஞானசம்பந்தர் புோணத்லத பக்திவயாடு விளக்கினார்.
வள்ளலார் உருவில் தாயுமானவர் அல்லவா வபசுகிறார்.
அவர்தம் வதய்வ அறிலவ உணர்ந்த அலனவரும் அன்றுமுதல்
ோமலிங்கத்லதவய வசாற்வபாழிவாற்ற வவண்டினர்.
ஒன்பது வயதில் பள்ளி வசல்லாமல், கற்காமல் இத்தலகய
புலலமலய எப்படி வபற முடியும்.
வள்ளலாோக வந்திருக்கிறார்.

தாயுமானவர் அல்லவா

அவருலடய பன்னிேண்டாம் அகலவயில் முலறயான ஞான
வாழ்க்லக வதாடங்கினார் என்பலத “பன்னிேண்டாண்டு வதாடங்கி
இற்லறப் பகலின் வலேயுவம” என்ற அவருலடய பாடலின்மூலம்
அறியலாம்.
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திருவவாற்றியூர் வழிபாடு
வள்ளலார் நாள்வதாறும் திருவவாற்றியூர் வசன்று வழிபட்டு வந்தார்.

சுமார் இருபத்தி மூன்று ஆண்டு காலம் அவ்வாறு வசய்து வந்தார்.

அவருலடய இருபத்தி ஆறாவது அகலவயில் 1849-ஆம் ஆண்டில்
வதாழுவூர் வவலாயுத முதலியார் வபருமானாரின் மாணாக்கர் ஆனார்.
(6)
வபருமானின் புலலமயில் நம்பிக்லகயற்ற வவலாயுதனார் தாவம

கடிய நலடயில் நூறு வசய்யுள்கலள இயற்றி இலவ சங்கச் வசய்யுள்கள்
பலழய ஏடுகளில் காணப்பட்டன என்று வபருமானிடம் காட்டினார்.
அவற்லறக் கண்ணுற்ற வபருமானார் “இலவ சங்கப் பாடல்கள்
அன்று, சங்கப் பாடல்களில் இவ்வளவு குற்றமிோ. இலவ

வபாருளிலக்கணம் வதறா கற்றுக்குட்டி பாடியலவ” எனக் கூறினார்.
இலதக் வகட்ட வவலாயுதனார் நாணி உண்லமலயக் கூறி
வபருமானிடம் சேணலடந்தார். தாயுமானவர் அல்லவா உள்வள குடி
வகாண்டிருக்கிறார்.

திருமணம்
பிள்லளப் பருவத்திவலவய மூவாலசலயயும் முற்றும் துறந்து
துறவவாழுக்கம் பூண்ட வள்ளலார் இல்வாழ்லவ விரும்பவில்லல.
உற்றார் வற்புறுத்தலால் தமக்லக உண்ணாமுலல அம்லமயாரின்
மகள் தனம்மாலள மணந்து வகாண்டார்.
வபருமானார் வதாட்டு தாலி கட்டினாவேயன்றி இல்லற வாழ்வில்
ஈடுபடவில்லல. (7)

நூல்கள் பதிப்பித்தல்
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1851-ஆம் ஆண்டு தமது இருபத்திவயட்டாவது அகலவயில்

ஒழிவிவலாடுக்கம் என்னும் நூலலப் பதிப்பித்தார்.

1856-ல் வதாண்லட மண்டல சதகம் என்னும் நூலலயும், 1857-ல்
சின்லமய தீபிலக என்னும் நூலலயும் பதிப்பித்தார். அது மட்டுமல்லாது
மனுமுலறகண்ட வாசகம் (1854), ஜீவகாருணிய ஒழுக்கம் என்னும்
உலேநலட நூல்கலளயும் எழுதினார்.(8)

மருத்துவர்
ோமலிங்கர் ஒரு மருத்துவ வமலதயும் கூட, நானூற்றி
எண்பத்லதந்து மூலிலககளுக்கு விளக்கங்களும், மருத்துவ
குறிப்புகளும் அளித்துள்ளார்.(9)
வசன்லன வாழ்லவ நீத்து கருங்குழியில் உலறதல் 1858-1867
தமது முப்பத்லதந்தாம் அகலவயில் 1858-ஆம் ஆண்டில்
வபருமானார் வசன்லன வாழ்லவ நீத்துத் தலயாத்திலேயாகப் புறப்பட்டு
வழியில் உள்ள ஸ்தலங்கலளவயல்லாம் வழிபட்டு தில்லலலய
அலடந்தார்கள்.
அங்வக கண்ட வவங்கட வேட்டியாரின் வவண்டுவகாளுக்கு இணங்க
வள்ளலார் கருங்குழிக்குச் வசன்றார்.
வள்ளலார் அவரின் விருப்பத்திற்வகற்ப அவேது இல்லத்திவலவய
தங்கினார்.
அது முதல் 1867-ல் வடலூரில் தருமச்சாலலலய ஏற்படுத்தும்வலே
கருங்குழிவய வபருமானார்க்கு உலறவிடமாக ஆயிற்று. (10)

ஒளி வட்டம்.
82

வள்ளலார் உடம்பில் ஒரு வபரிய ஒளிவட்டம் சூழ்ந்திருந்தது.
ஆகவவ தான் அவர் வபார்த்திய நிலலயில் வலம் வந்தார்.
புலகப்படக் கலலஞர்கள் எவ்வளவவா முயன்றும் அவலேப்

படம் எடுக்க முடியவில்லல.

அருட்தந்லத வவதாத்திரி மகரிஷியார் மூலமாக இோமலிங்க
வள்ளலாலே காணும்வபறு வபற்றவர்கள் என்பது நமக்கு மகிழ்லவ
அளிக்கிறது.

வள்ளைாரின் பன்முக ஆற்றல்கள்
1. சிறந்த வசாற்வபாழிவாளர் .
2. வபாதகாசிரியர்.

3. உலேயாசிரியர்.

4. சித்தமருத்துவர்.
5. பசிப் பிணி வபாக்கிய அருளாளர்.
6. பதிப்பாசிரியர்.
7. நூலாசிரியர்.

8. இதழாசிரியர்.
9. இலறயன்பர்.

10. ஞானாசிரியர்.
11. அருளாசிரியர்.

12. சமூக சீர்திருத்தவாதி.
13. தீர்க்கதரிசி.

14. வமாழி ஆய்வாளர் (தமிழ்).(11)

வள்ளலாலேப் வபாலவவ வவதாத்திரி மகரிஷியும் பன்முக ஆற்றல்
வாய்ந்தவோக விளங்கினார்.

சர்வ சமய சமைச சுத்த சன்மார்கம் 1865
இோமலிங்க அடிகளால் நிறுவப்பட்ட சத்திய
ஞான தர்ம சலபயின் முக்கிய
நுலழவாயில்,வடலூர்
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எல்லா மதங்களிலும் உள்ள உண்லம ஒன்வற என்பலத
குறிக்கும் வண்ணம் இவர் வதாற்றுவித்த மார்கத்திற்கு சர்வ சமய சமேச
சுத்த சன்மார்க்கம் என்று வபயரிட்டார்.

உண்லமயான ஞானி என்பதால் சாதிய பாகுபாடுகலள சாடினார்.

அதனால் உயர் சாதி இந்துக்களின் எதிர்ப்லப சம்பாதித்தார், இருப்பினும்
வதாடர்ந்து தன் வழிவய பயணப்பட்டார்.

தன் வாழ்வின் வபரும்பகுதிலயச் வசன்லனயில் கழித்த இவர்,

நவன
ீ சமுதாயங்களின் பிேச்சிலனகலள உணர்ந்திருந்தார்.
அலனத்துச் சமய நல்லிணக்கத்திற்காகவும்

சன்மார்க்கத்திற்காகவும் தன் வாழ்நாலள அர்ப்பணித்துப்
பணியாற்றினார்.

இந்வநாக்கத்லத அலடயும் வபாருட்டு சிதம்பேம் அருவக உள்ள

வடலூரில் சத்திய ஞானசலபலய அலமத்தார். 1867ஆம் ஆண்டில்
சத்திய தரும சாலலலயயும் நிறுவினார்.
அவர் வாழ்ந்த காலத்தில் அவருலடய சிந்தலனகள் மிகவும்

முற்வபாக்குலடயதாகக் கருதப்பட்டாலும், தற்வபாழுது உலவகங்கும்
அவருலடய சிந்தலனகளுக்கு ஒத்த வகாள்லககள்
புரிந்துவகாள்ளப்பட்டு பின்பற்றப்படுகின்றன.(12)

மக்களுக்காக வாழ்ந்த வள்ளற்வபருமான்
சமேச சுத்த சன்மார்க்கம் என்னும் வநறிலய ஏற்படுத்தி அலதப்
பேப்ப 1865-ல் வபருமான் சமேச சுத்த சன்மார்க்க சத்திய சங்கத்லத
நிறுவினார்.
1867-ல் திருவருட்பாவின் முதல் நான்கு திருமுலறகள்
அச்சிடப்பட்டு வவளியாயின.
கடவுளின் அருலள எவ்வாறு வபறக்கூடுவமனில்
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ஜீவகாருண்ணிய ஒழுக்கதினால் வபறக்கூடுமல்லாது வவறு
எவ்வழியிலும் வபறக்ககூடாது.
எந்த வலகயிலும்

ஆதாேமில்லாத எலழகளுக்கு
உண்டாகின்ற பசி என்னும்

ஆபத்லத நிவர்த்தி வசய்வவத
ஜீவகாருண்ணியத்தின்
முக்கிய லட்சியம்.

அதன்படி 23.05.1867-ல்
அற்றார் அழிபசி தீர்க்கும் வண்ணம் சத்திய தருமச் சாலலலய
ஏற்படுத்தினார்.

அன்று வள்ளற்வபருமான் காட்டிய வழியில் இன்றும்

ஜீவகாருண்ணியத் வதாண்டு நடந்து வருகிறது.

1871-ஆம் ஆண்டு சத்திய ஞான சலப கட்டத் வதாடங்கப்பட்டது. 25-1-

1872 லத 13 வியாழக்கிழலம பூச நாளில் முதன்முதலாக சலபயில்
வழிபாடு வதாடங்கப்வபற்றது.
வள்ளற்வபருமான் 1870-முதல் 1874-ல் சித்திவபறும்வலே

வமட்டுக்குப்பம் சித்திவளாகத்தில் இருந்தார்.

சன்மார்க்க வவதமாகிய “அருட்வபருஞ்வசாதி அகவல்” 1596
அடிகள் வகாண்டு ஒவே இேவில் சன்மார்க்கப் வபரும்பதியான
வள்ளற்வபருமானால் வமட்டுக்குப்பத்தில் 18-04-1872 அன்று அதிகாலல
12 மணி முதல் காலல 5 மணிக்குள் இயற்றப்வபற்று அருளப்பட்டது.
வதாத்திேத்திற்குத் வதாத்திேமாகவும், சாத்திேத்திற்குச்
சாத்திேமாகவும், சமேச சன்மார்க்க வவதமாகவும் அலமயப் வபற்றது
வபருமானின் அகவல்.
அருட்வபருஞ்வசாதி அகவல் ஆறு திருமுலறகளின் சாோம்சமாக
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அலமந்து வபருமானின் அடியார்களுக்கும் மற்றும் உலக மக்களுக்கும்
சமேச சுத்த சன்மார்க்க வபருவநறியாகவும் அருட்வபாதுமலறயாகவும்
திகழ்கின்றது.

வள்ளலாரின் வபரூபவதசம்.
மஞ்சள், வவள்லள ஆகிய இரு நிறங்வகாண்ட சன்மார்க்கக் வகாடிலய

ஏற்றி வமட்டுக்குப்பம் சித்திவளாகத் திருமாளிலகயில் 22-10-1873

ஐப்பசித் திங்கள் ஏழாம் நாள் வசவ்வாய்க்கிழலம காலல எட்டு மணிக்கு
முதன்முதலாகக் நீண்ட உபவதசம் ஒன்லற வசய்தருளினார்.
அவ்வுபவதசம் மகா உபவதசம் என்றும் வபருபவதசம் என்றும்
வழங்கப்படுகிறது.
இந்த உபவதசத்தில் முற்பிறப்பில் தாயுமானவோக பாடிய “ “சந்ததமும்
வவதவமாழி யாவதான்று பற்றின் அதுதான் வந்து முற்றும்” என்னும்

பிேமாணத்தால் உணர்க என்று (தாயுமானவர்-கருணாகேக் கடவுள்- ஏழாவது
பாடலல) வமற்வகாளாக எடுத்துக் காட்டுகிறார். காட்டுகிறார்.(13)
சந்ததமும் வவதவமாழி யாவதான்று பற்றினது
தான்வந்து முற்றுவமனலால்

சகமீ திருந்தாலும் மேணமுண் வடன்பது
சதாநிட்டர் நிலனவதில்லல;

சிந்லதஅறி யார்க்முஈது வபாதிப்பது அல்லவவ
வசப்பினும் வவகுதர்க்கமாம்

திவ்யகுண மார்க்கண்டர் சுகோதி முனிவவார்கள்
சித்தாந்த நித்யதுஅலவோ?

இந்த்ோதி வதவலதகள் பிேமாதி கடவுளர்,
இருக்காதி வவதமுனிவர்,

எண்ணரிய கணநாதர் நவநாத சித்தர்கள்,
இேவிமதி ஆதிவயார்கள்,

கந்தருவர் கின்னேர்கள் மற்லறயர்கள் யாவருங்
லககுவித் திடுவதய்வவம
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கருதரிய சிற்சலபயில் ஆனந்த நிர்த்தமிடு
கருணா கேக்கடவுவள. (14)

முற்பிறப்பில் பாடிய இப்பாடலல, இப்பிறப்பில் மீ ண்டும்

நிலனவு கூறுகிறார், வள்ளலாோக அவதாேவமடுத்த தாயுமானவர்.
தாயுமானவரின், “கருணாகேக்கடவுள்” என்ற தலலப்பில் பாடிய

பத்து பாடல்களில், வமற்படி பாடல் எழாவது பாடலாகும். இதன்
வபாருள் என்ன?

இந்திேன் முதலிய வதவர்களும், பிேம்மா முதலிய
கடவுளாு்களும், இருக்கு முதலிய வவதங்கலளக் கற்ற

முனிவர்களும், எண்ணிலடங்கா பூதகணத் தலலவர்களும், நவநாத
சித்தர் எனப்படும் தலலலமச் சித்தர்களும், சூரிய சந்திேர்
முதலிவயாரும், கந்தருவர்களும், கின்னோு்களும்,
மற்றுமுன்வளாரும் என அலனவோலும் லக கூப்பி
வணங்கப்படுகின்ற வதய்வவம!

எண்ணுதற்கு அருலம உலடய சிற்றதம்பலத்தில் வபரின்பக்
கூத்து நிகழ்த்துகின்ற அருலளச் சுேக்கும் வபரிய வபாருவள!
“எப்வபாழுதும் எந்த ஒன்லற நிலனத்துக்வகாண்டு

இருக்கிவறாவமா, அதுதாவன வந்து லககூடும்” என்பது மலறவமாழி.
இருப்பினும் எப்வபாழுதும் தியானத்தில் இருப்பவர் இந்த
உலகில் இருந்தாலும், தங்களுக்கும் மேணம் உண்டு என்பலத
அவர்கள், நிலத்துப் பார்ப்பது இல்லல.
மேணம் ஏற்படுவதில்லல).

(ஏவனனில் அவர்களுக்கு

இதலன அறியாதவர்க்கு அறிவுறுத்த முற்படின், வபச்சு நீண்டு
தர்க்கமாய் முடியும்.

வதய்வத் தன்லம வபாருந்திய மார்க்கண்டர்,

சுகர் முதலிய முனிவர்கள் சித்தாந்த முத்தி வபற்று. நிலலத்து
வாழ்பவர் (சிேஞ்சீவி) அல்லவோ? (15)
வள்ளலார், வதான்றிய காலம் வதாட்வட பல அதிசயங்கலள

நிகழ்த்தி உள்ளார்.
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அப்வபருமகனார் ஓோண்டுப் பருவத்தினோக இருந்தவபாவத
தில்லலயம்பலநாதர் சந்நிதித் திலேச்சீலல தாவன தூக்கப்வபற்று
தரிசித்தார்.

ஒருமுலற திண்லணயிலிருந்து கீ வழ விழுந்தவபாது இலறவி

வந்து காப்பாற்றினார்.

ஒருநாள் பட்டினிவயாடு படுத்திருந்தவபாது அவர் அண்ணியார்

வடிவில் இலறவி காப்பாற்றினார்.

இளலமயில் அண்ணன் வசாற்வபாழிவுகளுக்கு ஏடு படிக்கத்

வதாடங்கினார். ஒரு முலற அவர் வநாய்வாய்ப் பட்டலமயால் தாவம
வசாற்வபாழிவு வசய்யத் வதாடங்கி நாடறிந்த வபருமகன் ஆனார்.

தண்ணரில்
ீ
விளக்வகரியச் வசய்தார். ஒவே இேவில் 1596 வரிகலள
உலடய அருட்வபருஞ்வசாதி அகவலலப் பாடி முடித்தார்.
வள்ளலாருக்குள் தாயுமானவர் வற்றிருப்பதால்
ீ
இந்த அதிசியங்கள்

நடப்பதில் ஒன்றும் ஆச்சரியமல்லவவ!

மேணமில்லாப் வபருவாழ்வு
சன்மார்க்கத்தின் முடிவு சாகாதிருப்பவத. சாகாதவவன சன்மார்க்கி
என்பது வள்ளற்வபருமானின் உபவதசம்.
வள்ளலார் சுத்த வதகம், பிேணவ வதகம், ஞான வதகம் என்னும்
மூவலக வதக சித்திலயயும் வபற்றவர்.
வதக சித்தி வபற்றார் உடம்பு நிலத்தில் விழாது. அலவ வவளியாய்
அருளில் கலக்கும். அவர்கள் இலறவவனாடு இேண்டறக் கலப்பர்.
அவர்களுக்கு இனி பிறப்பு இல்லல. இப்பிறப்வப இறுதிப் பிறப்பு.
இனிவயாரு வதகம் எடுப்பதில்லல. இதுவவ நித்திய வதகம்.
நித்திய வதகம் வபற்ற வள்ளற்வபருமானார் ஸ்ரீமுக ஆண்டு லதத்
திங்கள் 19-ஆம் நாள் 30-1-1874 வவள்ளிக்கிழலம இேவு பன்னிேண்டு
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மணிக்கு சித்தி வளாகத்திருமாளிலகயில் தமது திருவலறயில்
அருட்வபருஞ்வஜாதியானார். ( )

வள்ளலாரின் வபருலமகள்
தமிழ்நாட்டில் மக்களுக்கு முதன்முதலாக திருக்குறள் வகுப்பு

நடத்தியும், முதிவயார் கல்விலய ஏற்படுத்தியும், மும்வமாழிப் பாடச்

சாலல நிறுவியும், முதல் கல்வவட்டு ஆோய்ச்சியாளோகவும் வபருலம
வசர்த்துள்ளார் நம் வள்ளலாவே.

தமது வகாள்லகக்வகன்று ஒரு தனி மார்க்கத்லதயும்,
மார்க்கத்திற்வகன்று ஒரு தனிச் சங்கம் நிறுவி அதில் ஒரு தனிக் வகாடி,
தனி மந்திேம், தனிச் சலபலயயும் அலமத்தவர் வள்ளலாவே..
1. வயாகம் தியானம் முழுலம நலவாழ்வு, வதாகுதி 2, பக்.641,

பதிப்பாசிரியாு்கள் டாக்டர். ச. வசயப்பிேகாசம், பா.ஆனந்தி, அகிம்லச
டிண்ணிய வபட்சி நிறுவனம், காந்தி மியூசிய வளாகம், மதுலே.

2. திருஅருட்பாக முதல் ஐந்து திருமுலறகள், பக்.17,

இோமலிங்க

அடிகள், ஊேன் அடிகள், சமேச சன்மார்க்க சங்கம், வடலூர்.

3. இலணயற்ற சாதலனயாளர்கள் முதல் பாகம், பக்.63, முக்தா
சீனிவாசன், கங்லக புத்தகநிலலயம், வசன்லன.

4. திருஅருட்பா முதல் ஐந்து திருமுலறகள் ,பக்.20, இோமலிங்க அடிகள்,
ஊேன் அடிகள், சமேச சன்மார்க்க சங்கம், வடலூர்.

5. வமலது

6. வமலது பக்.21
7. வமலது பக்.22
8. வமலது

9. திருஅருட்பா, ஆறாம் திருமுலற, பக்.10, திருஅருட்பிேகாச
வள்ளலார்,

திருஅருட்பிேகாச வள்ளலார் வதய்வ நிலலயம், வடலூர்.

10. வமலது பக்.25

11. திருஅருட்பா, ஆறாம் திருமுலற, பக்.9, திருஅருட்பிேகாச
திருஅருட்பிேகாச வள்ளலார் வதய்வ நிலலயம், வடலூர்.

வள்ளலார்,

12. திருஅருட்பா, ஆறாம் திருமுலற, பக்.26, திருஅருட்பிேகாச
வள்ளலார்,

திருஅருட்பிேகாச வள்ளலார் வதய்வ நிலலயம், வடலூர்.

13. தாயுமானவரும் வள்ளலாரும் பக.70, ஊேன் அடிகள், சமேச
சன்மார்க்க சங்கம், வடலூர். )

14. வமலது
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15. தாயுமான சுவாமி பாடல்கள் பக்88,89 புலவர் வ.சிவஞானம்,
ீ
விஜயா
பதிப்பகம், வகாலவ.

10. கலடவிரித்வதன் வகாள்வாரில்லல
•

இதுவலே உங்களுக்கு வநரில் வசால்ல வந்வதாம்.

வகட்டு திருந்தி எழுச்சி வபற்று,

திறத்தில் திகழ்வார் ஒருவவேனும் வதறியர் - - இப்வபாது இந்தவுடம்பில்
இருக்கின்வறாம்.

இனி எவ்விடத்திலும் புகுந்து வகாள்வவாம்.

எங்வகங்கு வசன்றாலும் அங்கங்குயிருப்வபாம்.

இவ்விடத்தில்

திருத்திவிடுவவாம்.

அஞ்சவவண்டா

சுத்தப்பிேணவ ஞான வதகத்ததுடன் வவளிப்படுவவாம் -- - அகவினத்தார்க்குச் சாகா
வாழும் ஏலனவயார்க்குப் பரிபாக நிலலயும் அளிப்வபாம். (1)

-

வள்ளலார்

“தாம் வாழ்ந்த காலத்திவல தமிழகத்து மக்களிலடவய
இோமலிங்கார் மிகுந்த வசல்வாக்குப் வபற்றிருந்தார் என்று
வசால்வதற்கில்லல.” என்ற டாக்டர் ம.வபா.சிவஞானம் தமது
“வள்ளலார் கண்ட ஒருலமப்பாடு” என்ற நூலில் பதிவு
வசய்திருக்கிறார். (2)
மகான்கள் யாலேயும் தன் வசாந்த மண் ஏற்பதில்லல.
அவர்களுலடய வார்த்லதகலளக் வகட்பதும் இல்லல.
இலறவாக்குச் வசான்ன ஞானிகலளயம் ஏற்பதில்லல.

இதுதான்

வேலாறு.
•

உள்ளுர் மக்கள் இவயசுலவ கல்லால் அடித்து விேட்டினார்கள்.

•

புத்தலே அவர் பிறந்த மண் முதலில் அங்கீ கரிக்கவில்லல.

•

தாயுமானவலே வசாந்த மண் ஊலே விட்டு துேத்தவில்லலயா?

•

வள்ளலாலேப் புரிந்து வகாள்ளவில்லல அக்கால மக்கள்.

•

வவதாத்திரிலயயும் பிறந்த ஊர் மக்கள் ஊலே விட்டு
துேத்தவில்லலயா?
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வள்ளலார்

தூலத் திருவமனியுடன்

இந்நிலவுலகில் ஐம்பது ஆண்டுகள் மூன்று மதங்கள் இருபத்லதந்து
நாட்கள்தான் நடமாடி வந்தாலும் இவர் புரிந்த சாதலனகள்
எண்ணிலடங்காதலவ.
“ஆண்டாறு மூன்றாண்டில் ஆண்டு வகாண்ட
அருட்கடவல என் உள்ளத்து அமர்ந்த வதவவ” (3 )

என்று கூறியதற்கு இணங்க, ஒன்பதாவது வயதிவலவய இலறயருள்
கிலடக்ககப் வபற்று இலறவன் மீ து பாடல்கள் புலனந்து பாடுவதில்
வல்லவோகச் சிறந்து விளங்கினார்.
தன்னுலடய முப்பத்து இேண்டு வயது வலே இலறவன்,
இலறவி மீ து பாடல்கள் புலனந்தும் மானுடத்லத உயாு்த்தப்
பாடுபட்டார். இதனால் பல

அனுபவங்கள் பல வபற்ற பின்னர்,

வசன்லனலய விட்டு கிளம்பிப் பல திருத்தலங்களுக்குச்
வசன்றார்.
தமது நாற்பத்து நான்காம் வயதில் கருங்குழியில் வாழ்ந்திருந்த
வபாதுதான் இப்வபருமான் வபரியவதாரு மாற்றத்லதக் கண்டார்.
உணர்ந்தார் என்று கூறலாம். (4)
நாற்பத்து நான்கு வயது வலே லசவ வநறியில் ஆழ்ந்த
ஈடுபாடு வகாண்டு வாழ்ந்ததன் பின்னர்

“அருட்வபருஞ்வஜாதி” என்ற

மகத்தான் உணர்வு வதான்றி இவலே ஆட்வகாண்ட பின்னர் இவர்
வபருத்த மாறுதல்களுக்கு உட்பட்டார்.
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பின்னர் இவர் லசவ சமயத்லதயும் புறச் சின்னங்கலளயும்
அறவவ விட்டுச் சன்மார்க்க வநறியில் வபரிதும் ஈடுபட்டார்.
சிறுவதய்வ வழிபாடுகலள ஏற்கனவவ கண்டித்தவர்.
காட்வடரிலயயும், பிடாரிலயயும் கண்டித்தவதாடு மட்டுமன்றி
விஸ்ணு, சூத்திேர் இவர்கலளயும் அவர் வணங்கி வேவில்லல.
நாளாக நாளாக, அதாவது வதய்வ வழிபாட்லடவய
விட்டுவிட்டார் என்றுதான் கூற வவண்டும்.

இலறவலன வஜாதி

வடிவாகக் கண்டபின்னர் லசவ சமய ஈடுபாவட, இல்லாமல்
ஆகிவிட்டது என்றதான் கூறவவண்டும்.

(5)

அருட் வபருஞ்வஜாதியாம் ஆண்டவர் மிக உயாு்ந்த நிலலக்கு
அவலே இட்டுச் வசன்று விட்டதால் புறவழிபாட்லட அறவவ விட்டு
விட்டார். (6)
வள்ளல் வபருமான்காலத்திற்கு முன்னவே “ஒளி வழிபாடு”
அதாவது வஜாதி வழிபாடு இருந்து வந்துள்ள என்பலத நாம்
அறிவவாம்.

இந்த ஒளி வாழி பாட்டிு்ல் தீவிேமாக ஈடுபட்டு

இலறவலன வஜாதி வடிவாகக் கண்டு வமற்மறந்தார் நமது பிள்லளப்
வபருமான்.
“வநற்றிக்கு வநவே புருவத் திலட வவளி
உள்றுற்றுப் பார்க்க ஒளிவரும் மந்திேம்
புற்றுக்குப் புற்றாய் பேமன் இருந்திடம்
சிற்றம்பல வமன்று வசர்ந்து வகாண்வடன்.”.”(7)

என்று கூறினாவே திருமூல நாயனார், இலதப்வபான்றுதான் நம்
வள்ளலாரும் அருட் வபருஞ்வஜாதிவய நடோஜபதியாக எண்ணிப்
வபாற்றியருளினார்.
தூய ஞானச் சுடவோளியாம் வபருஞ்வஜாதி தன் உள்ளத்தில்
வதான்ற ஆேம்பித்ததுதம் அவர் நிலலவய வவறாயிற்று. (8)
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“காற்றாவல புவியாவல ககனமத னாவல
கனலாவல புனலாவல கதிோதி யாவல
கூற்றாவல பிணியாவல வகாலலக்கருவி யாவல
வகாளாவல பிறவியற்றும் வகாடுஞ்வசயல்க ளாவல
வவற்றாவல எஞ்ஞான்றும் அழியாவத விளங்கும்
வமய்அளிக்க வவண்டுவமன்வறன் விலேந்தளித்தான் எனக்வக
ஏற்றாவல இழிவவனநீர் நிலனயாதீர் உலகீ ர்
எந்லதஅருட் வபருஞ்வஜாதி இலறவலனச்சார் வவே”
ீ
(9)

என்வறல்லாம் வபருஞ்வஜாதி என்னும் இலறவலனச் வசரும்படி
நம்லமயும் அலழக்கிறார்.
அருட்வபருஞ்வ

ாதி ஆண்டவர் நம் வபருமாலனத்

தடுத்தாட்வகாண்ட பின்னர், பாடியதுதான் ஆறாம் திருமுலறயில்
இடம் வபற்ற பாடல்கள் ஆகும்.
தன்லன ஏறா நிலல மீ லச ஏற்றிவிட்ட “கருலண”லயப்

பற்றிப்

வபரிதும் புகழ்ந்த உலேக்கிறார்.
“இப்வபாது ஆண்டவர் என்லன ஏறாத
ஏற்றியிருக்கிறார்.

நிலலவமல்

இப்வபாது எல்லாவற்லறயும் விட்டு

விட்டதினால் வந்த லாபம் இதுவாகும்.

ஆதலால், நீங்களும் விட்டு

விட்டீர்களானால் என்லனப் வபாலப் வபரிய லாபத்லதப் வபறுவர்கள்.
ீ
இதுவலேக்கும் விடாமல் லவத்துக்(10) வகாண்டு இருந்தவர்கள்
எதாவது லாபத்லதப் வபற்றுக் வகாண்டார்களா? வபற்றுக்
வகாள்ளவில்லல.
வமலும் அவர் வதரிவித்த உண்லமப் வபரு வநறி ஒழுக்கம்
யாவதனில் கருலணயும் சிவவம வபாருள் எனக் காணும் காட்சியும்
வபறுக என்றதுதான்.

என்லன ஏறா நிலலமிலசவயற்றி விட்டது
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யாவதனில் தயவு.

தயவு என்னும் கருலணத்தான் என்லனத் தூக்கி

விட்டது!” (11)
தாம் பிறந்த லசவ வநறியில் தமது நாற்பத்து நான்கு
வயதுவலே ஈடுபட்டு லசவ சமயத்லதயும், அணிந்து வந்த புறச்
சின்னங்கலளயும் அவர் துறக்க ஆேம்பித்ததும் அவருலடய
அன்பர்களிலடவய சிறிய சலசலப்பு ஏற்பட்டது
உருவ வழிபாட்லட இவர் அவமதிப்பதாக எண்ணி
மனவவற்றுலம வகாண்டனர்.

இலத உணர்ந்த வபருமான் மனம்

வருந்தித்ததான் “கலடலய விரித்வதாம் வகாள்வாரில்லல” என்று
வபாருள்படும்படி

பாடினார்.

“அன்பும் சிவமும் இேண்வடன்பர் அறிவிலார்
அன்வப சிவமாவது ஆகும் அறிகிறார்
அன்வப சிவமாவது ஆளும் அறிந்தபின்
அன்வப சிமாய் அமேர்திருந் தாவே” (12)

என்று கூறிய திருமூலர் வபருமானின் வழிலயவய இவரும்
பின்பற்றினார்.
“எத்துலணயும் வபதமுறாது எவ்வுயிருநம்
தம்உயிர்வபால் எண்ணி உள்வள
ஒத்துரிலம உலடயவோய் உவக்கின்றார்
யாவர்அவர் உளந்தான் சுத்த
சித்துருவாய் எம்வபருமான் நடம்புரியும்
இடம்எனநான் வதரிந்வதன் அந்த
வித்தகாு்தம் அடிக்வகவல் புரிந்திடஎன்
சிந்லதமிக விலழந்த தாவலா.” (13 )
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என்று பாடிய நம் பிள்லளப் வபருமானின் பாடலல நாம் எண்ணிப்
பார்க்க உண்லம புரியும்.
“வதியிவல
ீ
அருட் வஜாதி விலடயாடல் புரிய
வபசுகின்ற தருணமீ து கூகின்வறன் உலமவய”(14 )

என்று கூறி இந்த உலகத்து மக்கலள அவர் கூறியது வபான்று
கூவிக் கூவி அலழத்த வண்ணம்தான் இருந்தார்.

ஆனால்

அன்லறய மக்களில் பலர் இவருலடய வகாள்லககளுக்குச் வசவி
சாய்க்கவில்லல.
எனவவதான் கலடலய விரித்துப் பார்த்த அவர் கலடலயக்
கட்டிக் வகாண்டார்.
அலடக்கப்பட்டது.

ஆம். வகாள்வாரில்லாத காேணத்தால் கலட
வவறு என்ன வசய்ய முடியும் அவோல்? (15)

வஜாதி வழிபாட்டில் ஒன்லற ஆேம்பிப்பதற்கு முன்னவே
வள்ளலார் வபரும் வபரும் நல்ல திட்டங்கலளத் வதாடங்க
வவண்டும் என்றும்,

நூலகம் அலமக்க வவண்டும் என்றும். தியான

மண்டபம் அலமக்க வவண்டும் என்றும், மருத்துவமலன அலமக்க
வவண்டும் என்றும் எண்ணியிருந்தார்.
ஒவ்வவாரு நல்ல உள்ளத்திு்ற்கும் ஆேம்ப காலத்திலிருந்வத
எதிர்ப்பும் வளருவது ஏவன இயற்லகயாகவவ அலமந்து விடுகிறது.
இப்வபருமான் ஒன்லற நிலனக்கத் தான் வதான்றிகள்
விதமான எண்ண ஆேம்பித்தனர்.

அலனத்துப்

வவறு

வபாறுப்புகலளயும்

இவர் ஒருவோல் பார்க்க முடியாவத.
விஷமிகளின் ஊடுருவல் ஏற்பட்டது.
வருந்தும் சூழ்நிலலயும் ஏற்பட்டது.

எனவவ, இவர் மனம்

இருந்தாலும், வபாறுலமயுடன்

இருந்து அறிவுலேகலளச் வசய்த வண்ணம்தான் இருந்தார்.
“வகட்பவர் வகட்கட்டும் வகளாவதார் வபாகட்டும்” என்று எண்ணி,
அந்தக் வகட்பவர்களுக்கு அறிவுலே கூறிய வண்ணம்தான் இருந்தார்.

95

தாம் வகாண்ட வகாள்லகளில் இறுதிவலே நல்ல உறுதியுடன்தான்
இருந்தார்.
“அருட் வபருஞ் வசாதிலய அளித்தனம் உனக்வக
துஞ்சிய மாந்தலே எழுப்புக நலவம!” (16)

என்றும் பாடி பார்த்தார்.
விடலாம்.

உண்லமயில் தூங்குபவர்கலள எழப்பி

ஆனால் தூங்குபவர் வபான்று நடிப்பவர்கலள எழுப்ப

முடியாதல்லவா?
“என்மார்க்கம் இறப்வபாழிக்கும சன்மார்க்கம்” என்று கூறிப்
பார்த்தார்.

வபரும்பாவலார் காது வகாடுத்துக் வகட்கவில்லல. (17)

வள்ளலார் அவர்கள் எதிர்பார்த்த வண்ணம் ஞானசலபயில்
அருட் வபருஞ் வஜாதி ஆண;டவலே எழந்தருளச் வசய்து சிறப்பான
முலறயில் குரு வழிபாட்டலட நடத்திட முடியவில்லல. (18)
எந்தக் காலத்திலும் தன்னலப்வபய்கள் தாண்டவம்
ஆடியுள்ளன என்பலத அறிந்து நாம் வவதலனத்தான் பட வவண்டிய
நிலலயிலுள்வளாம்.
தாயுமானவரின்

காலத்திலும் சரி, வடலூர் அடிகளின்

காலத்திலும் சரி,வவதாத்திரி மகரிஷி காலங்களிலும் சரி,
வபாறாலமயும் வபால்லாத தன்னலமும் நல்ல உள்ளங்கலளச்
சாகடித்து விடும்.
பார்ப்பார்கள்.

எத்தலன நாட்கள்தான் அவர்களும் வபாோடிப்

எக்வகடாவது வகட்டுப் வபாகட்டும் என்று எண்ணி

மனம் வநாக ஆேம்பித்தால் அதன் பின்னர் என்ன பயன்?
இதுவலே தம்வமாடு நன்கு பழகிய பின்னரும் சன்மார்க்க
ஒழுக்கம் என்னவவன்று இன்னமும் வதரிந்து வகாள்வில்லலவய
என்று எண்ணிப் வபரிதும் வருந்தினார்.
நிர்வாகத்தில் ஏற்பட்ட சீர்குலலலவப் பற்றிக்கூட வபருமான்
அவ்வளவு கவலலப்படவில்லல.

தாம் வகாண்ட வகாள்லகலயப்
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பற்றிப் புரியாதவர்கள்வபால் நடித்துக் வகாண்டு குழப்பகிறார்கவள
என்று எண்ணித்தான் வபரிதும் வருந்தினார்.
பணத்லதச் சுருட்டுவவாரும், பாதகம் வசய்வவாரும்
மட்டுமன்றித் தம் வகாள்லககலளவய அழிக்கப் பார்க்கிறார்கவள
என்று எண்ணித்தான் வபரிதும் வருந்தினார். (19)
கலடசியில் என்ன, ஞானசலபலய அவோகவவ மூடவவண்டிய
நிலலக்குக் வகாண்டு வந்து விட்டார்கள்.
எல்லல உண்டல்லவா?

வபாறுலமக்கும ஒரு

எனவவ, கதலவப் பூட்டித் திறவுவகாலல

தம்முடவனவய லவத்துக் வகாண்டார்.
மனம் வநாந்த வபருமான் வமட்டுக்குப்பத்திலுள்ள சித்திவளாகத்
திருமாளிலகயில் தங்கி வந்தார்.

சதிகாேர்கள் யாரிடமும் வபாமலும்

இருந்து பார்த்தார். (20)
இலறவனிடம் வசால்லி அழுதிருப்பார். மனம் வநாந்திருப்பார்.
மகான்களுக்கும் மனம் வநாகத்தாவன வசய்யும்.

பதிலவக் கழிக்க

வவண்டுமல்லவா?
சில தினங்கள் வபாறுத்து வவளியில் வந்ததும் என்ன
நிலனத்துக் வகாள்ளுவாவோ வதரியவில்லல.

அருவிவயனச்

வசாற்வபாழிவு அருலமயாக நிகழ்த்துவார்.
வகட்பவர்கள் வவண்டுவம!
வபசுவார்.

எல்லா விஷயங்கலளப் பற்றியும்

இவருக்குத் வதரியாதது என்று ஒன்றுவம

இல்லலயல்லவர்? (21)
இவருலடய சீர்திருத்தக் கருத்துகள் மட்டுமன்றி இவருலடய
சமேச சன்மார்க்கம் சம்பந்தமாக, இவர் வகுத்த கருத்துக்களால்
எதிர்ப்பு நிலறய அளவில் வளேவவ மனம் ஒடிந்து வபானார்.
சில தினங்கள் வலே வவளிவய வோமல் அவ்விடவம இருந்து
விடுவார் மாளிலயினுள்.
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இதில் என்ன ஆச்சரியம்? சாக்கேட்டீலச மதித்ததா இந்த
சமுதாயம்? இவயசுலவ புரிந்து வகாண்டதா இந்த சமுதாயம்?
தாயுமானவரின் நிஷ்லடய உணர்ந்து வகாண்டதா இந்த சமுதாயம்?
அவர்கள் மலறந்த பின்னர்தான் அவர்கலளப் பற்றி உணர்ந்து
வானளாவப் புகழ்வார்கள்.
கட்டுவார்கள்.

அவர்களுக்கு மணி மண்டபங்கலளக்

இது இந்த உலகத்திற்கு இயற்லகயாகப்

வபாய்விட்டது.
கலடசியில் என்ன, வள்ளலார் காலத்தில் அவருலடய
வகாள்லககள் வவற்றியலடயவில்லல என்பதுதான் உண்லமயாகும்.
(22)
ஒவ்வவாரு காலக்கட்டத்திலும், வஞ்சகர்கள்தான் சிறப்புடன்
வாழக் காண்கிவறாம். (23) இன்று அல்ல, வநற்றல்ல வதான்று
வதாட்வட இந்த நிலலதான் இருந்து வருகிறது.

இலறயாற்றல்

அலனத்லதயும் பார்த்துக் வகாண்டுதானிருந்தது.
சான்வறார்களும், அறிஞர்களும் ஞான வள்ளல்களும்
இறுதிவலே அறிவுலே கூறிவய தங்கள் வபான்னான வாழ்க்லகலய
வவதலனயுடன் முடித்திருக்கிறார்கள். (24)

“என் மார்க்கம்

இறப்வபாழிக்கும் சன்மார்க்கம்” என்று வசால்லிப் பார்த்தார்.
பயனில்லல.
இந்த மானுடத்லதத் தன்னுலடய தனிப்வபருங் கருலணயால்
“மேணமில்லாப் வபருவாழ்வு” அளித்திட மக்கலளச் கூவிக் அலழத்த
வண்ணம் இருந்தார்.

பயனில்லல.

ஆறாம் திருமுலறயில் வள்ளலார் இந்த உலகத்து மக்கலள
அலழத்தார் என்பலதக் காண்கிவறாம்.

மக்கள் தம்மிடம்

வருவார்கள், அவர்களுக்கு நன்லம வசய்திட வவண்டும் என்று
எண்ணியவோய் அலழத்தார்.
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தம்முலடய அலழப்லப ஏற்று வருவார்கள் என்ற
நம்பிக்லகயுடன்

அலழத்தார்.

அவர் நம்பிக்லக வணானது.
ீ
தாம்

வபற்ற இன்பம் மானுடமும் வபற வவண்டும் என்ற நல்ல
எண்ணத்தில் அலழத்தார். நிலனத்தார்.
இந்த உலகத்து மக்களுக்கு நன்லம வசய்யும் எண்ணமுடனும்
ஆவலுடனும் அலழத்தார்.
பார்க்வில்லலவய.

அவர்கள் தான் திரும்பிப்

ஏவறடுத்துப் பார்க்கவில்லலவய?

“மேணமிலாப் வபருவாழ்வில்
மாற்றிடலாம் கண்டீர்
புலனந்துலேவயன் வபாய் புகவலன்
சத்தியஞ் வசால்கின்வறன்.” (25)

என்று முழங்கிப் பார்த்தார்.

“ஞானம்” என்னும் ஒப்பற்ற அறிலவ--

வபேறிலவ அளிக்கவல்லது என்பலத நன்குணர்ந்த வபருமான்
அலழத்துப் பார்த்தார்.

பயனில்லல.

மகான்கலள அலடயாளம் கண்டு வகாள்ளும் அளவிற்கு
சமகால சமுதாயம் என்றுவம உயர்ந்தில்லல.
புத்தலே நாம் ஆதரித்வதாமா?
சிலுலவலயத்தாவன!
வகாண்வடாமா?
தாவன!

இவயசு சுமந்தது

நபிகலள நாம் அலடயாளம் கண்டு

நந்தனுக்கு நாம் வகாடுத்தது ஒரு புனித தீலயத்

தாயுமானவருக்கு நாம் தந்ததும் தீலயத்தாவன! பாேதியின்

முடிவு பார்த்த சாேதி வகாயில் தாவன!

மகாத்மா காத்திலய நலம்

விசாரித்தது ஒரு சின்னஞ்சிறு குண்டுதாவன!
வள்ளலாருலடய ஆர்வம் மிகுந்த அலழப்பு எவர் வசவியிலும்
ஏறவில்லலவய!

எனவவ, ஏமாற்றம் அலடந்த வபருமான் வவறு

வழியின்றிக் கலடலயக் கட்டிக் வகாண்டு புறப்பட்டு விட்டார்கள்.
(26)
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“கிழக்குவவளுத் ததுகருலண அருட்வஜாதி உதயம்
கிலடத்தவதன துளக்கமலம் கிளர்ந்தவதன தகத்வத
சழக்குவவளுத் ததுசாதி ஆச்சிேமா சாேம்
சமயமதா சாேம்எனச் சண்லடயிட்ட கலக
வழக்குவவளுத் ததுபலவாம் வபாய்ந்நூல்கற் றவர்தம்
மனம்வவளுத்து வாய்வவளுத்து வாயுறவா தித்த
முழக்குவவளுத் ததுசிவவம வபாருள்எனும் சன் மார்க்க
முழுவநறியில் பேநாத முேசு முழங் கியவத.”( 27 )

ஆனால், தக்க தருணத்தில் வதலவ வநர்ந்தால் “திரும்பி வந்து
கலடவிரிப்வபன்” என்று வசால்லித்தான் வபானார்.(28)
அந்த வநேம், தக்க தருணம்தான்,
வந்தது.

ஆம்.

வவதாத்திரி மகரிஷி

வாயிலாக

வள்ளலார் அவருத உடலிவல புகுந்து தன் கலடலய

விரித்து வவற்றி கண்டார்.
“ஐந்து வயதில் சிதம்பே இேகசியத்லத வவட்ட வவளியில் கண்ட
வள்ளலாரின் சீடர் வவதாத்திரியாவார்.

வள்ளலாரின்

அளவிடற்கரிய ஆற்றல் அலனத்தும் லகவேப் வபற்றது என்பது
இவருலடய பலடப்புகளில் வதள்ளனப் புலப்படுகிறது.
வள்ளலார் தான் வாழ்ந்த காலத்தில் வசய்ய இயலாதலத
வவதாத்திரி மகரிஷியின் மூலமாகச் வசய்து முடித்தார்கள்.
இன்று, 30 க்கு வமற்பட்ட பல்கலலக் கழகங்களில்
பாடத்திட்டமாகவும், பட்டங்களாகவும், வள்ளலாரின் தத்துவங்களும்
மகரிஷி வடிவில பூத்துக் குலுங்ககின்றன.
வள்ளலார் கண்ட கனலவ இன்று நூற்றுக்கணக்கான அறிவுத்
திருக்வகாயில்கள் மூலமாகவும், மனவளக்கலல மன்ற
அறக்கட்டலளகள் மூலமாகவும், ஆயிேக்கணக்கான தவலமயங்கள்
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மூலமாகவும், ஆயிேக்கணக்கான வபோசிரியர்கள்,
வபாறுப்பாசிரியர்கள் மூலமாகவும், ஊர் வதாறும், வதருவவங்கும்,
வடுவதாறும்
ீ
வகாண்டு வசல்லப்பட்டு வருகின்றன.

சன்மார்க்கத்தின்

வளர்ச்சித்தான் மனவளக்கலல மன்றங்கள்.
வள்ளலார் வதாடங்கிய கலடலய மீ ண்டும் திறந்தவர்
வவதாத்திரி மகரிஷி. வவதாத்திரியின் உடலில் புகுந்துவகாண்டு
அந்தக் கலடலய நடத்தி வருபவர் வள்ளலார்.
அந்தக் கலடகளில் நாள்வதாறும் மக்கள் கூட்டம் கூட்டமாக
வந்து மகான்களின் தத்துவங்கலள உபவதசங்கலள பயின்று
பயனலடந்து வருகின்றனர்.(29)

அடிக்குறிப்புகள்.
1. வள்ளலாரின் உபவதசப்பகுதி, இலணயதளம்.
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4. வமலது பக்.125
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10. வடலூர் அடிகளாரின் வாழ்க்லக வேலாறு, பக்.126, ஆபஸ்தம்பன்,
ோஜகுமாரி பப்ளிவகஷன்ஸ், வசன்லன
11. வமலது பக்.127
12. வமலது
13. திருஅருட்பா ஆறாம் திருமுலற, பா.1616 பக்.342, திருஅருட்பிேகாச
வள்ளலார். திருஅருட்பிேகாச வள்ளலார் வதய்வநிலலயம், வடலூர்.
101

14. வடலூர் அடிகளாரின் வாழ்க்லக வேலாறு, பக்.127, ஆபஸ்தபன்,
ோஜகுமாரி
பப்ளிவகஷன்ஸ், வசன்லன)
15. வமலது பக்.126
16. வமலது
17. வமலது
18. வமலது பக்.129
19. வமலது
20. வமலது
21. வமலது பக்.130
22. வமலது
23. வமலது
24. வமலது பக்.131
25. வமலது
26. வமலது
27. திருஅருட்பா ஆறாம் திருமுலற, பா.1591 பக்.337, திருஅருட்பிேகாச
வள்ளலார். திருஅருட்பிேகாச வள்ளலார் வதய்வநிலலயம், வடலூர்.
28. தாயுமானவரும் வவதாத்திரி மகரிஷியும், பக்.121, மன்னார்குடி
பானுகுமார், விஜயா பதிப்பகம், வகாலவ.
29. வமலது பக்.122.

11. வள்ளலார் மலறந்தது எப்படி?
இோமலிங்க வள்ளலார், வமட்டுக்குப்பம் திருவளாகத்
திருமாளிலகயில் 30-01-1874 இேவு ஒரு

ஜமுக்காளத்தின் மீ து

கால்நீட்டி அமர்ந்து வகாண்டு, அந்த அலறயின் கதவு வவளிப்பக்கம்
பூட்டிவிடுமாறு கூறினார்.

அவருலடய அணுக்கத் வதாண்டர்கள் அவ்வாவற வசய்து
விட்டனர்.(1) அதன் பிறகு வள்ளலாலே யாரும் பார்க்கவில் லல.
தனக்கு வநேப் வபாகும் மலறலவ வள்ளலார்
உணர்ந்திருந்ததாகவும், தான் சித்தியலடயப் வபாவது குறித்து,
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சன்மார்க்க சங்கத்தார்க்கு இறுதிக் கட்டலள இட்டலதயும் பதிவு
வசய்திருக்கிறார்கள்.
“சன்மார்க்க சங்கத்தாருக்கு இட்ட இறுதிக் கட்டலள. நான்
உள்வள பத்துப் பதிலனந்து தினமிருக்கப் வபாகிவறன். பார்த்து

அவநம்பிக்லகயலடயாதீர்கள். ஒரு கால் பார்க்க வநர்ந்து பார்த்தால்
யாருக்கும் வதான்றாது வவறுவடாகத்தான்
ீ
இருக்கும் படி ஆண்டவர்

வசய்விப்பார். என்லன காட்டிக்
வகாடார்.” (2)

தாயுமானவாு் ஆழ்ந்த

நிஷ்லடயில் இருந்தவபாது
அவேது உடலல தீயிட்டு
வகாளுத்திவிட்டது
இச்சமுதாயம். (3)
எனவவ இந்த
பிறவியில், மிகவும்
ஜாக்கிேலதயாக -வள்ளலாோக
வந்த தாயுமானவர், தனது
தவஆற்றலால், சித்திகளால் மலறந்து விடுகிறார்.
வள்ளலார் வபான்ற இலறயருள் வபற்றவர்கள் பஞ்சபுதங்களில்

கலேந்து விடும் சக்தி பலடத்தவர்கள்.

இதற்கு ஒரு சான்றிலன

உங்கள் கவனத்திற்கு வகாண்டு வருகிவறன்.
உத்திேப்பிேவதசத்தில் ஒரு சிறு கிோமத்திலுள்ள ஒரு சாது,
வகாகுலாஷ்டமியன்று குண்டலினி சக்தியால் தன்லனவய எரிததுக்
வகாண்ட வசய்தி நாம் அறிந்திருக்கிவறாம். ( 3ஏ)
வள்ளலார் திருக்காப்பிடப்பட்ட அலறயினுள் நுலழந்து பல
நாட்கள் வசன்றன.

வள்ளலார் பல தினங்கள் உண்ணாமவல உயிர்

வாழும் சித்தி வபற்றவர் என்பலத அலனவரும் அறிந்திருந்தார்கள்.
அணுக்கத் வதாண்டர்களான வவலாயுத முதலியார் வபான்வறார்
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வள்ளலார் மேணமிலாப் வபருவாழ்வு வபற்றிருப்பார் என்வற
எண்ணினார்கள்.

சாகதிருப்பவத சன்மார்க்கத்தின் முடிவு.

வள்ளல் வபருமான்

சுத்த வதகம், பிேணவ வதகம், ஞானவதகம் என மூவலக வதக
சித்திலயப் வபற்றவர்.

இத்தலகய வதகசித்திகலளப் வபற்றவர்களின்

பூதவுடல்

நிலத்தில் விழாது. அலவ அருவளாடு இேண்டறக் கலந்துவிடும்.
அத்தலகய அருளாளருக்குப் பிறப்பு இல்லல.

இதுவவ நித்திய

வதகம் .

வமட்டுக்குப்பம் சித்திவளாகத் திருமாளிலகயில் 30.01.1874 இேவு
நடந்தது என்ன?
30.01.1874 அன்று இேவு வமட்டுக்குப்பம் திருமாளிலகயில்
இோமலிங்கப் வபருமானார் ஓர் அலறக்குள் வசன்று அமர்ந்து

வகாண்டு, வவளிப்பக்கம் கதலவப் பூட்டிக் வகாள்ளுமாறு வசய்தார்
என்பதும், பின்னர் அதிகாரிகள் வந்து பார்த்தவபாது அவர்
காணப்படவில்லல என்பதும் வேலாற்று உண்லமயாகும்.
குறிப்பிட்ட நாளில் அங்கு அணுக்கத் வதாண்டர்கள் பலர்
இருப்பினும், கீ ழ்க்கண்ட இருவர் மட்டுவம தமது சாட்சியத்லதப்
பதிவு வசய்து லவத்துள்ளார்கள். (5)

1. வதாழுவூர் வவலாயுத முதலியார் - வசன்லன பிேம்ம ஞான சலபத்
துலணத் தலலவர் முன்பாக 1962 ஜிலல மாதம் எழுதிக் லவத்த

2.

வாக்குமூலம்.

காேணப்பட்டு ச.மு. கந்தசாமிப்பிள்லள எழுதிய இேமலிங்க சுவாமிகள்

சரித்திேக் குறிப்புகள் என்ற நூல்.

வதாழுவுர் வவலாயுத முதலியார் மாதம்
எழுதி லவத்த வாக்குமூலம்.
•

30.01.1874 அன்று, வமட்டுக்குப்பத்தில்

எங்கள் குருலவ நாங்கள் கலடசி முலறயாகப் பார்த்வதாம்.
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வமட்டுக்குப்பத்தில் ஒரு சிறிய அலறலயத் வதர்ந்வதடுத்து, தம்
சீடர்களிடவமல்லாம் அன்வபாடு விலடவபற்றுக் வகாண்டு அந்த
அலறயினுள் நுலழந்தார்.

அங்கிருந்த ஜமுக்காளத்தில் கால்கலள

நீட்டி உட்கார்ந்து வகாண்டார்.
கதவு பூட்டப்பட்டது.

அவர் ஆலணயிட்டபடி அந்த அலறக்

பின்னர் ஓோண்டு கழித்து அந்தக் கதலவத்

திறந்து பார்த்தவபாது அந்த அலறக் காலியாக இருந்தது.
ஒன்றுமில்லல.
கூறினார்.

அங்வக

அவர் மீ ண்டும் வருவதாக எங்களுக்கு உறுதி

ஆனால் எந்த ஆண்டில் எந்த இடத்தில் எந்தச்

சூழ்நிலலயில் வருவார் என்று கூறவில்லல….

அருட்பா-மருட்பா கண்டனத் திேட்டு என்ற நுலில் பக்கம் 58-59

ல் “1874 பிப்ேவரியில் (திருக்காப்பிட்டுக் வகாண்ட சில நாட்களில்
வபாலீஸ் துலேயும் பாதிரியாரும் தாசில்தாருடன் வசன்று கதவு

துவாேத்தின் வழியாகப் பார்த்ததாகவும்” கண்டிருப்பலத படலம் 26ல்
குறிப்பட்டுள்வளன், இக்கூற்றுக்கு அந்த நூலில் ஆதாேம்
கூறப்படவில்லல.
ஆனால், நீதிபதி பதவியிலிருந்த பிேம்மஞான சலப துலணத்
தலலவர் முன்பாக வதாழுவுர் வவலாயுத முதலியார் வாக்குமூலம்
வகாடுத்திருப்பதால் அவருலடய வாக்கு மூலவம ஏற்பலடயதாகும்.
(6)

வதாழுவுர் வவலாயுத முதலியாருலடய வாக்கு மூலத்தின்
தமிழ் வமாழிவபயர்ப்பு “திருஅருட்பா ஞானவிளக்கம், 3, 4, 5,

ஆம்

திருமுலறகள்” என்ற நூலின் பக்கம் 468-473ல் அலமந்துள்ளது. (7)

இேண்டாவதாக, காேணப்பட்டு ச.மு. கந்தசாமிப்
பிள்லளயின் சாட்சியத்லதக் காண்வபாம். (8)
ஸ்ரீமுக வருஷத்தில் மார்கழி மாதம் முதல்,
வள்ளலார் சித்திவளாகத் திருவலறக்குள் வசன்று
சில நாள் கதலவ மூடிக் வகாண்டு இருப்பதும்,
பிறகு வவளிவந்து பிேசங்கம் வசய்வதுமாகிய
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அருட்வபருவநறியில் திகழ்ந்தனர்.
அங்ஙனம் நிகழும் நாட்ளில், ஒரு நாள் அன்பர்கலள வநாக்கி,,
“கலடலய விரித்வதாம்.

வகாள்வாரில்லல.

கட்டிவிட்வடாம்.

நீங்கள் அருள் அலடவதற்கு இந்த தீபத்திலனக் கடவுவளனக்
வகாண்டு ஜீவகாேண்யம் உலடயவோய் சிந்தித்துக் வகாண்டிருங்கள்.

இனி இேண்டலே கடிலக வநேம் உங்கள் கண்ணுக்குத் வதான்ற

மாட்வடாம்.

இவ்வுலகத்திலும் மற்வறங்கும் இருப்வபாம்.

அருட் வபருஞ்வசாதி ஆண்டவர் வருவார்.
சித்திகள் பல நிகழத்துவவாம்.

பின்னர்

அப்வபாது இவ்வுருவுடன்

நாம் திருக்கதலவ மூடியிருக்குங்கால், அதிகாரிகள்

திறக்கும்படி ஆக்ஞாபிக்கின் , ஆண்டவர் அருள் வசய்வார்” என்று
கட்டலளயிட்டு சித்த சாந்தம் உண்டாக்கி, ஸ்ரீமுக வருஷம் லத

மாதம் புனர்பூசத்தன்று இேவு 12 மணிக்கு வமட்டுக்குப்பத்தில் சிு்த்தி
வளாகத்தில் திருக்காப்பிட்டுக் வகாண்டார்…”

(9)

வள்ளலார் மலறவு பற்றி புகார் இருந்தது.
வள்ளலாரின் எழுதிய இந்தக் கடிதத்லத யாரும்
சந்வதகிக்கவில்லல. ஆங்கிவலயோன வதன்னாற்காடு மாவட்ட
ஆட்சியரும் சந்வதகிக்கவில்லல.
வள்ளலாரின் கடிதம் பற்றி யாரும் விவாதிக்க விட்டாலும்,
மலறவு பற்றிப் புலகச்சல் இருந்திருக்கிறது. அது வதன்னாற்காடு
மாவட்ட ஆட்சியோன ஆங்கிவலயர் J.H.GARSTIN என்பவரின்
பார்லவக்குச் வசன்றது. (10)
மாவட்ட ஆட்சியர் வள்ளலாலேப்பற்றி அறிந்திருக்க வாய்ப்பு
இருந்திருக்க வவண்டும். அதனால் தான் அவர் மலறவு குறித்த
மாறுபட்ட கருத்துக்கள் எழுந்தவபாது, தன் கீ ழ் இருக்கும்
அதிகாரிகலள அனுப்பி விசாரிக்காமல் வபாக்குவேத்து வசதிகள்
குலறவாக இருந்த அந்த நாட்களில், அவவே விசாரிக்க வநரில்
வந்தார்.
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வள்ளலார் சித்திவளாக அலறக்குள் நுலழந்து உள்வள
தாளிட்டுக் வகாண்ட அலறலய, ஆங்கிவலய மாவட்ட ஆட்சியர்

நிலனத்திருந்தால் திறந்திருக்க முடியும். அந்த அதிகாேம் அவருக்கு
இருந்தது. வள்ளலார் மலறவு பற்றி புகார் இருந்தது.
ஆனால் மாவட்ட ஆட்சியர் சித்திவளாக அலறலயத் திறக்கச்

வசால்லவில்லல. அது ஏன்? திறக்கச் வசால்லியிருந்தால் புதிர்
வவளிப்பட்டிருக்கும் அல்லவா?

அலறலயத் திறக்கச் வசால்லவில்லல என்பது மட்டும் அல்ல,

இருபது ரூபாய் பணம் வகாடுத்து ஏலழகளுக்கு உணவு அளிக்கச்
வசால்லி இருக்கிறார்.

அதன் பின்னர் வதன்னாற்காடு மாவட்ட 1878ம் ஆண்டு மாவட்ட
இதழ் வதாகுப்பில் அவர் மலறவு பற்றி குறிப்பு வவளியானது.( 11)
இக்குறிப்பு மீ ண்டும் 1906ம் ஆண்டு வதன்னாற்காடு மாவட்ட
அேசிதழிலும் வவளியானது. அலதப் பார்க்கலாம்.
“ …….In 1874, he locked himself in a room (still in existence in
Mettukuppam, hamlet of karunguli) which he used for Samadhi or mystic
meditation, and instructed his disciples not to open it for some time. He has
never been seen since and the room is still locked. It is held by those who
still believe in him that he was miraculously made one with his God and that
in the fullness of time he will reappear to the faithful.
The report concludes with these words:
Whatever may be thought of his claims to be religious leader, it is
generally admitted, by those who are judges of such matters, that his poems,
many of which have been published stand on a his plane, and his story is worth
noting as an indication of the directions which religious fervor may still take.” (12)
வபாதுவாக ஆங்கிவலய ஆட்சி இந்தியர்களின் மத, சமய,
சடங்குகள் நம்பிக்லககள் சார்ந்தவற்றில் தலலயிடாக்
வகாள்லகலயப் பின்பற்றியது.
இலவகளில் தலலயிட்டால் உணர்வுகள் தூண்டப்பட்டு
வகாந்தளிப்பு ஏற்படும் என்று கருதி தலலயீட்லடத் தவிர்த்தார்கள்.
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ஆங்கிவலயர்கள், சிப்பாய் கலகம் என்றும், முதல் சுதந்திேப்
வபாோட்டம் என்றும் அலழக்கப்பட்ட நிகழ்வுகளிலிருந்து

ஆங்கிவலய ஆட்சி சில படிப்பிலனகலளக் கற்றுக் வகாண்டிருந்தது.
ஆனால் நாம வமவல பார்த்த மாவட்ட ஆட்சியரின் குறிப்பு

மலறமுகமாகக் கூட தலலயிடாக் வகாள்லகலயப்
பிேதிபலிக்கவில்லல.

மாவட்ட ஆட்சியர் முதலில் மலறவின் நிகழ்லவப் பதிவு

வசய்கிறார். அதன் பின்னர் வள்ளலார் தன்லன ஒரு சமயத்

தலலவர் என்று அலழத்துக் வகாள்வது பற்றி எத்தலகய கருத்து
இருந்தாலும் அவருலடய கவிலதகள் மிகவும் உயர்ந்த நிலலயில்
லவக்கப்பட்டு மதிக்கப்படுவலத மாவட்ட ஆட்சியர் உணர்ந்தார்.

அதாவது மிகுந்த பக்தர்கலள உலடய வள்ளலார் சமயவாதி
என்பதில் விதாதத்திற்கு உட்பட்ட வபாதும், திரு அருட்பா
அருளியவர் என்ற நிலலயில் மிக உயர்ந்த நிலலயில் இருப்பலத
மதிப்பிட்ட ஆட்சியர் வள்ளலார் திருக்காப்பிட்டுக் வகாண்ட

அலறலய அதிகாேம் வகாண்டு திறந்து பிேச்சலனயில் பிேவவசிக்க
விரும்பவில்லல.
அந்த அலற திறக்கப்படாமல் இருக்க திரு அருட்பா

ஆங்கிவலய மாவட்ட ஆட்சியரின் மனத்லத ஆட்சி வசய்திருக்கிறது
என்பது வதளிவு.
திரு அருட்பா வவறும் வதாத்திேப் பாடல் அல்ல. அறிவின்
வவளிச்சம். வேப்வபாகும் சமுதாயத்தின் விடிவவள்ளி. .
திருஅருட்பா மீ து வபாது மக்களும் அேசு உயர் அதிகாரிகளும்,
சமூகத்தின் வமல் நிலலயில் இருந்த வபருமக்களும் லவத்திருந்த
பற்றும், மதிப்பும் மாவட்ட ஆட்சியலே அதிகாேத்லதப்
பயன்படுத்தாமலிருக்க தடுத்தன.
மாவட்ட ஆட்சியரின் வசயல் உண்லமயிவலவய திலகக்க
லவக்கிறது. வகள்வி வகட்கவவ யாரும் இல்லாத காலகட்டத்தில்
மாவட்டத்லதவய ஆண்டு வகாண்டிருந்தவர், கதலவத் திறக்காமல்

108

வபானதற்கு, உணர்வுகலளப் புண்படுத்தக் கூடாது என்பது மட்டும்
காேணமாக இருந்திருக்க முடியாது.

பாமேத்தனமாக

நம்பிக்லககளுக்கு அவர் கனம்
வகாடுத்திருக்க மாட்டார்.

சமூகத்தில் வள்ளலாருக்கு
இருந்த மதிப்லப அவர்

திருஅருட்பாவின் வபருலம
வகாண்டு அளந்தார்.
திருவருட்பா வசால்லும் வசதியின் அருலம அவலே
பாதித்திருக்க வவண்டும். வள்ளலாலே, திருஅருட்பா தந்தவலே
மதிக்கும் முகமாகத்தான் மாவட்ட ஆட்சியர் வள்ளலார் தாளிட்டுக்
வகாண்ட அலறலயத் திறக்கச் வசால்லவில்லல என்பது திண்ணம்.
வள்ளலாரின் தத்துவம் மாவட்ட ஆட்சியருக்குப்
புரியாதிருந்தால் இருபது ரூபாய் பணம் வகாடுத்து உணவளிக்கச்
வசால்லியிருக்க மாட்டார்.
திருஅருட்பா ஒரு புதிய அருட்பா. இது வவள்லளக்காேனுக்குப்
புரிந்தது. பின்னர் வந்த பாேதிக்கும் புரிந்தது.
•

“இந்துஸ்தானத்திற்குள் தமிழ்நாடு முதலாவதாகக் கண்விழித்தது.
இோமலிங்க சுவாமிகள் வபான்ற மகான்கள் தமிழ்நாட்டின் புதிய
விழிப்பிற்கு ஆதிகர்த்தாக்களாக விளங்கியுள்ளார்கள்.” (13)

வள்ளலார் மலறந்தது எப்படி?
வள்ளலார் மலறந்தத எப்படி? என்பது அந்தக் காலத்தில் மிகப்
வபரிய விவதப் வபாருளாக அலமந்திருந்தது.

அவருலடய

தத்துவத்லதயும் வகாள்லககலளயும் மறந்து விட்டு, அவர் எப்படி
மலறந்தார் என்பதில்தான் மானுடம் விவாதித்துக் வகாண்டிருந்தது.
வள்ளலார் வஜாதிவயாடு கலந்து விட்டார் என்றும், கற்பூேம்
வபால் கலேந்து விட்டார் என்றும், சித்தி அலடந்துவிட்டார் என்றும்
109

தத்தம் கற்பலனக் வகட்டியவாறு பலரும் பலவாறு கூறி வசாற்கள்
“இவ்வுலகிலும் மற்வறங்கும் இருப்வபாம்” என்பதாகும்.
இதன் வபாருள் என்ன என்பலத விளக்கும் வலகயில்

திருஅருட்பாவிலுள்ள கீ ழ்க்கண்ட பாடல்கள் அலமந்துள்ளன.
1. நாேணர் நான்முகர் வபாற்ற வமல் ஏற்றி

நாதாந்த நாட்டுக் வகார் நாயகன் ஆக்கி”

2.அந்த உலகிலுள்ளார் பலரும் என்லன வநாக்கிவய
அப்பா வாழி எனவும் புரிந்தாய் அடிலம யாகிவய…..”

(14 )

ஆகவவ அவேது சத்திய வாக்கின்படி அவாு் நாட்டின் நாயகோக

விண்ணுலகில் இருக்கின்றார்.

சரி, வள்ளலார் தம் உடலல மலறத்துக் வகாள்ளவவண்டிய
காேணம் என்ன?

உலக மக்கள் எல்லாம் சன்மார்க்கர்களாக மாற்ற வவண்டும்

என்று இலறவன் இட்ட கட்டலளலய வசயல்படுத்த முடியாதவாறு
பலத்த எதிர்ப்புகளும் உயிருக்கு அச்சுறுத்தலும் இருந்ததால் அவர்
தம் உடலல உலகறிய மலறத்துக் வகாண்டார்.(15)

அங்கிருந்து எவ்வாறு வவளிவயறினார்?
அட்டமா சித்திகளும் லகவேப் வபற்ற அவர் “அணிமா” என்ற
சித்தியின் மூலம் உடலல அணுப் பிேமடாணமாக்கி
வவளிவயறிவிட்டார்.
அட்டமா சித்திகளுள், “அணிமா” என்பதும் ஒன்று.
வபற்ற சித்தர்கள், கூடுவிட்டுக் கூடு பாய்தல் கூடும்.

அது லகவேப்

“திருமந்திேம்” என்ற சாத்திேத்லதத் தந்த திருமூலர், அட்டமா
சித்தியறிந்த சித்தர் என்று வசால்ப்படுகிறார்.

அவர். “அணிமா” வின்

துலணவகாண்டு கூடுவிட்டுக் கூட பாய்ந்தார் என்று
வசால்லப்படுகிறது.(16)
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அருட்பிேகாச வள்ளலார் அட்டமா சித்திகளும் லகவேப்வபற்ற
சித்தர் என்பதலன முன்வப அறிந்வதாம். எனவவ சித்தர் இனத்லதச்

வசர்ந்தவோக அவலேக் கருதி அவருலடய மலறலவப் பற்றி ஆோய
வவண்டும்.

சித்தரினத்தின் ஆற்றல் பற்றி வள்ளலாரின் முற்பிறப்பாளர்

தாயுமானவர் பாடியுள்ள பாடல் வருமாறு.
திக்வகாடு திகந்தமும் மனவவகம் என்னவவ
வசன்றுஓடி ஆடிவருவர்ீ

வசம்வபான்மக வமருவவாடு குணவமரு என்னவவ
திகழ்துருவம் அளவுஅளாவி

உக்ேமிகு சக்ேதேன் என்னநிற் பீர் லகயில்
உழுந்துஅமிழும் ஆசமனமா

ஓர்ஏழு கடலலயும் பருகவல் லீாு் இந்த்ேன்
உலகும்அயி ோவதமுவம

லகக்குஎளிய பந்தா எடுத்து விலளயாடுவர்ீ
ககனவட் டத்லத எல்லாம்

கடுகிலட இருத்திவய அஷ்டகுல வவற்லபயும்
காட்டுவர்ீ வமலும்வமலும்

மிக்கசித் திகள்எலாம் வல்லநீ ர், அடிலமமமுன்
விளங்குவரு சித்திஇலிவோ?

வவதாந்த சித்தாந்த சமேசநன் னிலலவபற்ற
வித்தகச் சித்தர்கணவம . (17 )

“சித்தர் கணம்” என்ற தலலப்பில் வள்ளலாோக மறுபிறப்பு
எடுத்திருக்கும் தாயுமானவர் பாடிய பத்து பாடல்கலளயும் படித்தால்,
இேமலிங்க சித்தரின் மலறலவ மறுக்க மனந் துணியாது.
இவலேப் வபான்று தம் உடலல மலறநத்துக் வகாண்வடார்
வவறு எவோவது இருந்ததற்கு சான்று உண்டா?
சித்தர்கள் பலரும் தம் உடலல மலறத்துக் வகாண்டுள்ளனர்.
வபாகர், வகாேக்கர் ஆகிய இருவலேப் பற்றியும் ஆதாேப் பூர்வமாகக்
கூறுகிவறன்.

வகளுங்கள்---
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வபாகரின் குருநாதோகிய காலங்கி நாதர் சினாவில்
தங்கியிருந்தார்.

அவர்,

வபாகலே எவரும் அறியாதவாறு சின

வதசனம் வருமாறு அலழத்தார்.

வபாகர், தமது நண்போகிய வகாேக்கவோடு வசர்ந்து பழனி

வலேயில் பல சித்துகலளச் வசய்து. தாம்அங்வக இருப்பலதப்
பலரும் அறியுமாறு வசய்தார்.
கூறுவலதக் வகளுங்கள். (18 )

இனி, வதாடர்ந்து வகாேக்கர்

வமலது

“புகன்றிடுவவன் வபாகேவர் வபருலம தன்லனப்
பூவுலகில் யாவர்களும் வபாருந்தி வமல்

அகம்மகிழப் வபாகநாதர் பழனிதன்னில்

அடங்கிடும் முன்பாகத் தன்வேலாறு முற்றும்

இகம்அறியச் வசான்ன சாகேமும் வசப்பி

எலன அலழத்து உேலகயானும் பதிக்கு ஏவனன்றார்

தகலமயுறு சித்தலேஎன் அடக்கம் வசய்து

தட்டாமல் உேலகயுறப் பார்த்திட்வடவன.(19) வமலது

பார்த்திருந்த சித்தர்கலளப் பார்க்க லவத்வத
பக்குவமாகப் வபாகேவர் தயங்கிடாமல்

சீர்நின்ற என்வபால்வலே ஏய்த்துப் வபாட்டு

சிதோமல் உேலகயினில் என்லனக் கண்டார்

வபோவிளங்கப் புதுலமயுடன் என்லன அலழத்துப்
வபாய்லகநல்லூர் என்றிடும் பூலகே வசன்றார்

வநர்லமயுடன் எனக்கு அடக்கம் நிலலம காட்டி
வநடியகடல் தாண்டி மறுவதசம் வபானார். (20)

சித்தர்களிவலவய மிகவும் வபருலமவாய்ந்தவோனவபாகமகரிஷி,
பழனி மலலயில் சமாதி அலடய விரும்பினார்.

ஆகவவ

தம்முலடய வேலாறு முழுவலதயும் “வஜனன சாகேம்” என்ற
தலலப்பில்

பாடல்களாக எழுதி முடித்தார்.

பின்னர் வகாேக்கலே அலழத்து, தம்லம பழனியில் சமாதி
லவத்துவிட்டு உேலவச் (நாகப்பட்டிணம்) வசன்று
தங்கியிருக்குமாறும், நாம் எவரும் அறியாவண்ணம்
சமாதியிலிருந்து வவளிப்பட்டு உேலக வந்து வசர்வதாகவும்
கூறினார்.

வபாகரின் அறிவுலேப்படி, வகாேக்கர் அவலே
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பழனியில் அடக்கம் வசய்துவிட்டு. அங்கிருந்து புறப்பட்டு
நாகப்படினம் வசன்று விட்டார்.
பழனியில் சமாதி லவக்கபட்ட வபாகமரிஷி சித்தர்கள் எவரும்

பார்க்கவண்ணம் வவளிவயறி நாகப்பட்டினம் வசன்றார்.

அங்கு வகாேக்கலேச் சந்தித்து அவலே அலழத்துக்வகாண்டு

வபாய்லகநல்லூர் என்ற கிோமத்திலுள்ள பூங்காவுக்குச் வசன்றார்.

அங்கு வபாகர், வகாேக்கலே அடக்கம் வசய்வதுவபால் காட்டிவிட்டு,
வநடிய கடல் தாண்டி மறுகலே வசன்றுவிட்டார்.
வமவலயுள்ள சந்திேவேலக பாடல் எண்.23 ஏழாவது வரியில்

“என்க அடக்கம் நிலலலம காட்டி” என்ற காணப்படும்

வசாற்களிலிருந்து வபாய்லகநல்லூரில் வகாேக்கர் அடக்கம் வசய்வது
வபால் காட்டப்பட்டார் என்ற

உண்லம புலப்படுகிறது.

அதாவது வடக்குப் வபாய்லகநல்லூர் சமாதியில் வகாேக்கர்

நிேந்தேமாக அடங்கிவிடவில்லல.

பழனியில் லவக்கப்பட்ட

சமாதியிலிருந்து, வபாகர் எவ்வாறு வவளிவயறினாவோ அவத வபால்
வகாேக்கரும் வடக்குப் வபாய்லகநல்லூரில் லவக்கப்பட்ட
சமாதியிலிருந்து வவளிவயறிவிட்டார். (21)
“ஆகிட இந்நூல்கலளச் சித்தன் யானும்
அறிந்த மட்டும் காவிரியில் நதி யருகிருந்த

வமாகிதமாயச் வசாழநாட்டின் வசாள்ளிட யப்பால்
முத்தா நதிதீேம் பரூர்பட்டி சிற்றூர்

ஏகிநிலற சமாதியுற்வறன்.

அது முன்னால்

இயற்றும் இந்நூல் வழுத்தல் இனி உற்வறானாம்.” ( 22 )

“பாகிதமாய்ப் பாடியபின் பலவதசம் வபாய்

பரிவாய் முன்னுற்ற வபாய்லகயுரில் வந்வதன்.

வந்தவுடன் சலடயப்பக் கவுண்டன் என்லன

வாருடவன அனுசரித்து வாழ்த்தி நின்றான்

அந்தமுடன் பரிவிருத்தி நானூற் வறட்டு
ஐப்பசிவநர் தசமிதிதி பேணி திங்கள்

சிந்லதயுறச் சமாதி நிலல யானலடந்து

சிதாறமல் சீருலகில் வாழ்ந்து சித்தாய்
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சந்தமணம் வசிடவும்
ீ
காட்சியாகக்

காசினியில் சாவு இவனுக்கில்லலயாவம. (23 )

நான் பல நூல்கலள உருவாக்கிக் வகாண்டு பல

வதசங்களுக்கும் வசன்வறன்.

பின்னர், முன்பு சமாதியலடந்த

வடக்குப் வபாய்லக நல்லூருக்கு மீ ண்டும் வந்வதன்.

அங்கு

வந்தவுடன் சலடயக் கவுண்டன் என்பவர் என்லன நல்லபடியாக
உபசரித்தார்.

நான் அவ்வூரில் தங்கியிருந்து ஐப்பசி மாதம் தசமி திதி பேணி

நட்சத்திேத்தில் மீ ண்டும் ஒருமுலற சமாதியலடந்வதன்.
பல்லாண்டுகளுக்குப் பிறகு சமாதியில்
கண்டு எழுந்வதன்.

நறுமணம் வசிட
ீ
உலவகார்

எனக்கு சாவு இல்லல.

அதன் பிறகு, நான் சந்திேவேலக முதலான 22 நூல்கலள

எடுத்துக் வகாண்டு வசாழநாட்டில் காவிரி நதி ஓடும் மயிலாடுதுலற
சீர்காழி

வழியாகக் வகாள்ளிடம் வசன்வறன்.

அங்கிருந்து விருசாதசலத்திற்கு அருகிலுள்ள மணிமுத்தாறு
நதி ஓடும் போ (பட்டி) என்ற ஊருக்கு வந்வதன்.

அந்த ஊரில்

(அன்னமுனி உடனுலற விசுவநாதா ஆலயம் உள்ள இடத்தில்) நான்
சமாதி அலடந்வதன். (24)

இதிலிருந்து நாம் அறிவது என்னவவன்றால், மேணமிலாப்
வபருவாழ்வு என்ற நிலலலய அலடந்த சித்தர்கள், தம் விருப்பம்
வபால் சமாதிக்குச் வசன்று, மீ ண்டும் விரும்பிய வபாது வவளிவய
வந்து நூல்கள் இயற்றி உபவதசம் வசய்வது என்பதாகும்.
இோமலிங்கப் வபருமானார். மற்ற சித்தர்கலளப் வபான்று
சமாதிக்குச் வசல்லாமல், மீ ண்டும் வருவவன் என்று வசால்லி,
அலறக் கதலவச் சாத்தச் வசய்த மலறந்துவிட்டார்.
அவர், இமயமலலக்குச் வசன்று ரிபு என்ற முனிவலேச்
சந்தித்து உலேயாடி பின்னர் நாதாந்த நாட்டிற்குச் வசன்றிருப்பார். (25)
சரி ஒரு மனித உடல் எவ்வளவு காலம் உலகில் இருக்க
முடியும்.

இந்த வினாவிற்கு அகத்திய முனிவர் கூறும்

விலடலயக் வகளுங்கள்.
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“வவதியலேப் பார்க்கு முன்வன

விரும்பி மிகக் கற்பமலத வமவிக்வகாண்டு

ஆதியில் பிறந்த சடம் அழியாமல்தான்

அகத்தினுலட வசயலறிந்து அறிவால் கூடி

நீதியுடன் சஞ்சாே சமாதி வசய்து

வநோன நிலலயறிந்து இருக்குமப்வபா. (26)

வசிஷ்டலேப் பார்ப்பதற்கு முன்னால், கற்பங்கள் மிகவும்
உண்வடன்.

ஆகவவ ஆதியில் பிறந்த உடல் அழியாமல்

இருக்கின்வறன்.

நான் கடுந்தவத்தால் முத்தி என்ற சாதனத்லத

அலடந்த பிறகும் வதாடர்ந்து தவம் வசய்து “சஞ்சாே சமாதி” என்ற
நிலலயில் இருக்கிவறன்.
அகத்தியலேப் பற்றி வபாகர் கூறுவலதயும் வகளுங்கள்.
1. “அகேம் என்ற அட்சமும் அவோல் ஆச்சு
அப்பவன நாலுயுகம் கடந்த சித்து.”

2. “அலறயலாம் வவகுவகாடிகாலமப்பா

(27)

அப்பவன சமாதிமுகம் இருபத் வதான்று (28).
அகத்தியர் நான்கு யுகங்கலளயும் கண்டு வாழ்ந்து வகாண்டிருப்பவர்.
21 முலற சமாதிக்குச் வசன்று

வந்தவர்.

அகத்தியர் காயகற்பம் உண்டதாகக் கூறுகிறார்.

இோமலிங்கருலடய நிலல என்ன?
இோமலிங்கருக்கு சிவவபருமாவன மேணத்லத வவல்ல
காககல்பம் வகாடுத்தான்.
“வபாற்பங்கயத்தின் புத நறவும்
சுத்த சலமம் புகல்கின்ற

வவற்பந்தா மாமதி மதுவும்

விளங்கு பசுவின் தீம்பாலும்

நற்பஞ்சகமும் ஒன்றாகக்

கலந்து மேண தலவ தீர்க்கும்

கற்பம் வகாடுத்தாய் நின்தனக்குக்
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லகம்மாவறது வகாடுப்வபவன!

(29)

ஆகவவ அழியா நிலலயலடந்த இோமலிங்கப் வபருமானால்
மீ ண்டும் இவ்வுருவுடன் வருவார் .

சித்துக்கள் வசய்வார்.

ஞானசித்தி புேவமன்று சின்னம் பிடி

நாடகம்வசய் இடவமன்று சின்னம் பிடி

ஆனசித்தி வசய்வவாவமன்று சின்னம் பிடி
அருட்வஜாதி வபற்வறாவமன்று சின்னம் பிடி.

“ (30)

இோமலிங்கரின் இந்த சத்திய வாக்கிற்கு மாறாகக் கூறப்படும்
வபாய்யுலேகலள எல்லாம் புறந்தள்ளுவவாம்.

(31 )

அருட்வஜாதியில் கலந்த வள்ளலாரின் முன்வனாடிகள்.
வாழ்விவலவய மேணமிலா நிலலலய அலடந்த ஞான பேம்பலே
உண்வடன்பலதத் தமிழ்ப் பண்பாட்டு வேலாறு பலப்படுத்துகின்றது.
லசவ சமய குேவர் நால்வர் “மலறவு” பற்றி எண்ணிப்பாருங்கள்.
1) அருட்வசாதியில் கலந்தவர் சம்பந்தர்

2) திருநாவுக்கேசர் பூம்புகலூர்த் தலத்தில் சிவலிங்கத்தினுள்
கலந்தார்.
3) சுந்தேமூர்த்திகள் உடம்வபாடு கயிலாயம் வசன்றார்.
4) மாணிக்கவாசகர் தில்லல வவளியிற் கலந்தார்.
5) வகாலதநாச்சியார் திருவேங்கப் வபருமானுள் கலந்தார்.
6) பட்டினத்தார் சிவலிங்கமானார்

7) ஆண்டாள் வபருமாளுடன் கலந்தார்.
8) காலேக்கால் அம்லமயார் உடம்வபாடு கயிலாயம் வசன்றார்.
இவருள் எவருக்கும் எங்கும் சமாதி இல்லல.

ஆழ்வார்களில்

திருமங்லகயாழ்வாருக்கு மட்டும் சமாதி உண்வடன்பர். திட்டமாகத்
வதரியவில்லல.

ஆழ்வார்களுக்கும் சமாதி எங்கும் இல்லல. (32)

இவர்களுள் எவரும் மேணம் என்பலத அறியாதவர்கள்.
ஞானிகளில் பலர் உடலலப் வபாட்டுவிட்டுப் வபானவர்களும் உண்டு.
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உலடயவர் ஸ்ரீோமனுஜரின் திருவமனி இன்றும் உளது என்பலதக்
கருதிப் பாருங்கள்.

திருஞானசம்பந்தர் எப்படி மலறந்தார்?
லசவ சமய குேவர் நால்வருள்

முதல்வோகக் கருதப்படும் திருஞான
சம்பந்தப் வபருமாள், பூதவுடவலாடு

அண்டவனுலடய வசாதியில் கலந்தார்
என்கிறது வபரிய புோணம்.

தாம்

கலந்ததன்றி, தம்முலடய திருமணங்கான
வந்த அலனவலேயும் வசாதியில்

கலக்கும்படிச் வசய்தார் என்றும் புோணம்
கூறுகின்றது.
வசக்கிழார்-

இதலனச் வசால்லப்புகும்

“ஆறுவலகச் சமயத்தில் அருந்தவரும் அடியவரும்

கூறுமலற முனிவர்களும் கும்பிடவந்த தலணந்தாரும்
வவறு திருவருளினால் வடுவபற
ீ
வந்தாம்

ஈறில்வபருஞ் வசாதியினுள் எல்லாரும் புக்கதறபின்” (33 )
“காதலிலயக் லகப்பற்றிக் வகாண்டுவலஞ் வசய்தருளித்
தீதகற்ற வந்தருளும் திருஞான சம்பந்தர்

நாதவனழில் வளர்வசாத நண்ணியதன் உட்புகுவார்

வபாதநிலல முடிந்தவழிப் புக்வகான்றி உடனானார்.”(34 )

என்று பாடுகின்றார்.
தகவல் வருமாறு.
•

இதுபற்றித் “தமிழ்க் கலலக் களஞ்சியம் தரும்

ஞானசம்பந்தருக்கு நல்லூர்ப் வபருமணம் என்னும் தலத்தில் திருமணம்
நலடவபற்றவபாது, “நல்லூர் வபருமணம்” என்னும் பதிகம் பாடி, “எலமப்
வபாக்கருள ீர்” என இலறவலன வவண்ட, அப்வபாது திருக்வகாயில்
இருந்த இடத்தில் வசாதி ஒன்று வதான்றிற்று.

சம்பந்தர். “காதலாகி”

என்னும் நமச்சிவாயப் பதிகத்லதப் பாடித் திருமணத்திற்கு வந்வதார்
யாவலேயும் அச்வசாதியிற் வசல்லப் பணித்துத் தாமும்

மலனவியுமாகத்தமது பதினாறவது வயதில் லவகாசி மூலத்தில்
வசாதியுட் புக்கனர்.” (35 )
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மாணிக்கவாசகர் எப்படி மலறந்தார்?
திருவாசகம் தந்த மாணிக்கவாசகப் வபருமானும் பருவுடவலாடு

இலறயருளில் கலந்து மலறந்து விட்டார் என்பது லசவர்களின்
நம்பிக்லக.

அந்த அற்பத நிகழ்ச்சி பற்றிய

விளக்கம் வருமாறு.

“வாதவூர் தவக்வகாலம் பூண்டு, பல

தலங்கலளயும் கண்டு வணங்கித் தில்லலலய

அலடந்தது, ஒரு பன்ன சாலலயில் அமர்ந்தார்.
•

“சிவவபருமாவன அந்தணர் வகாலத்வதாடு

அவரிடம் வசன்று, அவர் பாடிய திருவாசகம், திருக்வகாலவயார்

என்னும் நூல்கலள அவர் வசால்லத் தமது லகயால் எழுதி, “மாணிக்க

வாசகர் வசால்ல அழகிய சிற்றம்பலமுலடயார் எழுதியது” என்று லகச்
சாதிட்டு. அந்நூல்கலள அம்பலவாணர் திருமுன் லவத்து மலறந்தார்.
இந்நூல்கலளக் கண்டு வியந்த அந்தணர்கள் வாதவுேலே

அந்நூற்களுக்குப் வபாருள் கூற வவண்டுவமன வவண்ட, வாதவுேரும்

வபான் அம்பலத்வத வந்த “இத் தமிழ் மாலலகளுக்குப் வபாருள் இவவே”
எனக் கூத்தப்பிோலனக் காட்டித் தமது 32 ஆவது பயதில் ஆனி மாத
மக நாளில் மன்றினுட் கடிதவனகி மலறந்தனர்.” (36 )

திருநாவுக்கேசர் எப்படி மலறந்தார்?
திருநாவுக்கேசர் தம் 81 வயதில்
திருப்புகலூர் என்னும் நாமத்லத
அலடந்து, அவ்வுர்க் வகாயிலுள்ள
சிவலிங்கத்துள் தம் பூதவுடலுடன்
ஐக்கியமாகி விட்டார் என்று வசால்லப்படுகின்றது.

இதலனப் வபரிய

புோணத்துள்,
“மண்முதலாம் உலவகத்த மன்னுதிருத் தாண்டகத்லதப்
“புண்ணியா! உன்னடிக்வக வபாதுகின்வறன்” எனப் புகன்ற
தண்ணரிய சிவானந்த ஞானவடி வவயாகி

அண்ணலார் வசவடிக்கீ ழ் ஆண்டஅே(ச) அமர்ந்திருந்தார்.” (37)

என்று வசக்கிழார் பாடுகின்றார்.
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சுத்தேமூர்த்தி சுவாமிகள் எப்படி மலறந்தார்?
சுந்தேமூர்த்தி சுவாமிகளும் பருவுடலுடன் கயிலாசம்

வசன்றதாகக் கலத உண்டு.
வருமாறு.
•

அந்தக் கலத பற்றிய விளக்கம்

சுந்தேமூர்த்தி சுவாமிகள், மலலநாடு வசர்ந்து, வசேமாலனக் கண்டு
களித்துக் திருவஞ்லசக் களத்தில், “வவறுத்வதன் மலனவாழ்க்லகலய”

என வரும் பதிகத்லதப் பாடி, இலறவன் அனுப்பின வவள்லள யாலன
மீ து ஏறித் தமது 16ஆம் வயதில் ஆடி சுவாதியிற் லகலலலய
அலடந்தார்.(38)

நந்தனார் எப்படி மலறந்தார்?

லசவ சமய
குேவர்கவளயன்றி, லசவ
அடியார்களுள் சிலரும்
பூதவுடலுடன் மலறந்தனர்
என்று புோணங்கள் கூறும்.
அவர்களுள் நந்தனார்
வேலாறு நாடறிந்த
ஒன்றாகும்.

நந்தனார்

முக்தியலடந்தது பற்றிய
வசய்தி வருமாறு.
•

இவர்

ஒரு நாள் துணிந்து தில்லல அலடந்தார்.

திருக்வகாயிலல

அலடந்து வழிபட வவண்டுவமன்னும் ஆர்வமும், இப் புலலப் பிறவி
அதற்கு இலடயுறாக உள்ளவத என்ற கவலலயும் மிக அங்வகவய
துயின்றார். இவேது கனவில் தில்லலயம்பலவாணர் எழுந்தருளி

“நாலளக் காலலயில் நீ இப் பிறவியிழிவு நீங்கம்படி தீயில் மூழ்கி
அந்தணனாக எம்மிடம் வா” என அருள் வசய்தார்.

தில்லல

மூவாயிேவோன அந்தணர்கள் கனவிலும் அவ்வாவற அருளினார்.

“மறுநாள், அந்தணர்கள் இவலேயலடந்து இலறவன் அருளியலதக்
கூறித் தீ மூட்டிக் வகாடுத்தனர்.

தீயில் மூழ்கிய நந்தனார், தூய

அந்தணோகித் தில்லல மூலவலே வணங்கத் திருக்வகாயிலினுட்
வசன்று சிவபிோன் திருவடியலடந்தார். (39)
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தாயுமானவர் கருத்து என்ன?

வள்ளலார் தனது முற்பிறவியிவலவய தாயுமானவோக வாழந்த

வபாது, “சிந்லதலய சும்மா இருக்கின்ற திறம்” வபற்று விட்டால்,
“வவவறாருவர் காணாமல் உலகத் துலாவலாம்
விண்ணவலே ஏவல் வகாளலாம்

சந்தமும் இளலமவயாடு இருக்கலாம் மற்வறாரு
சரீேத்திலும் புகுதலாம்,”

என்று பாடி, “மனிதன் மேணத்லத வவன்று, மலறந்து வாழ

முடியும்,” என்னும் கருத்திலன உறுதிபடுத்தி உள்ளார். இப்பிறவியில்
வள்ளலார், சிந்லதலய அடக்கிச் சும்மா இருக்கும் திறன் வபற்றவர்
என்பதில் யாருக்கும் ஐயமிருக்காது. (40)

வள்ளலாரின் கருத்து என்ன?
மேணமிலாப் வபருவாழ்வ குறித்து வள்ளற்வபருமான்

வசால்வனவற்றுள் சில இயங்கு எடுத்துக் காட்டப்படுகின்றன.(40)
•

“சாகாதவவன சன்மார்க்கி”

•

என்மார்க்கம் இறவாத சன்மார்க்கம்”

- 4960

•

மேணமிலாப் வபருவாழ்வில் வாழ்ந்திடலாம்”

- 5576

•

“எஞ்ஞான்றும் அழியாவத விளங்கும்

உபவதசப் பகுதி பக்.65.

வமய்யளிக்க வவண்டு வமன்வறன்
விலேந்தளித்தான் எனக்வக”

•

“பாோலும் பலடயாலும் பிறவாலும் தடுக்கப்
படுதலிலாத் தனிவடிவம் எனக்களித்த பதிவய”

•

-4636

கூகாஎன அடுத்வதார் கூடிஅழாத வண்ணம்
சாகா வேம்எனக்வக தந்திட்டான்”

•

- 5450

- 5510

“கற்றவதன்றும் சாகாத கல்விவயன்று
கண்டுவகாண்டுஉன்
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அற்புதச்சிற்றம் பலத்தில்
அன்பு லவத்வதன்”

•

- 2950

“தந்லதயக் கண்வடன்நான்

சாகா வேம்வபற்வறன்”

•

- 4963

“கற்வறன்சிற் றம்பலக் கல்விலயக்
கற்றுக் கருலணவநறி

உற்வறன்எக் காலமும் காகாமல்
ஓங்கும் ஒளிவடிவம்

வபற்வறன்….”
•

- 4745

“இறவா வேமளித் வதன்லனவமல் ஏற்றிய

அறவாழி யாம்தனி அருட்வபருஞ் வஜாதி”

•

“சாவா நிலலஇது தந்தனம் உனக்வக

ஆகா என்அருள் அருட்வபருஞ்வஜாதி” “

- அகவல் 157-58

- அகவல் 209-19

திருவருட்பாவின் பக்கங்கலளப் புேட்டியவபாது ஆங்காங்வக
கருத்தில் பதிந்த வரிகள் வமவல கண்டலவ.

மேணமிலாப்

வபருவாழ்வு பற்றி அடிகள் அருளிய அடிகளும் பாடல்களும்
இன்னும் மிகப் பல உள்ளன. (41)

உலேநலடப் பகுதியிலிருந்தும் சில வாக்கியங்கலளக்

காண்வபாம்.
•

“தூக்கத்லத ஒழித்தால் ஆயுசு விர்த்தியாகும்.

ஒருவன் ஒருநாலளக்கு

இேண்டலே நாழிலகக்குத் தூங்கப் பழகினால் அவன் ஆயிேமாண்டுகள்
ஜீவித்திருப்பான்.

எப்வபாதும் ஆசானுலடய திருவடிலய ஞாபகஞ்

வசய்து வகாண்டிருப்பவத சாகாத கல்விக்கு ஏதுவாகும்.” (42)
•

மார்க்கண்டர்க்காக ருத்திேமூர்த்தி இடது காலால் எமலன

உலதத்ததற்கு நியாயம் 1- மார்க்கண்ட வேன்பது மயக்கமாகிய
மலறப்வபன்னும் மேணத்லதத் தவிர்த்தது.
ஆன்ம அறிவு.
முதலிய.

ருத்திேன் என்பது தனித்த

எமன் என்பது மயக்கத்லத தேத்தக்க வவகுளி சினம்

இடது என்பது சந்திேகலல.

காவலன்பது பிோண வாயு.

ஜனன மேணத்லத உண்டு பண்ணுவது சந்திே சூரிய சக்தி.

ஆதலால்,

அஞ்ஞான பாசத்தால் சினமாகிற கூற்றுவன் கூட்ட விவவகி என்னும்

மார்க்கண்டன் ருத்திேன் என்னும் ஆன்ம அறிவவாட கூடவவ, வமற்படி
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ருத்திேன் பிண்ட நஷ்டம் வசய்கின்ற இடகலலலய வமவலற்றி,

குணங்களாகிய சூலத்தால் கூற்லற ஒழித்து அருளாகிய சத்துவமயமாய்
நீடிக்கச் வசய்வது எம சம்மாேம்” (43)
•

“சுவர்ண வதசிகன் ஆயுள்

ஒரு மாற்றுள்ள சுவண வதசிகன் வயது –
நாலு லட்சத்து முப்பத்திோயிேம்…

ஐந்து மாற்றுள்ள சுவர்ண வதசிகன் வயசு –

நாற்பத்துமூன்று லட்சத்து இருபதாயிேம்…”(44)

வள்ளலார், அவர்

பூதஉடலல விட்டுப் பிரிந்தாலும், அவேது

சூக்கும உடல் “எல்வலாரிடமும் புகுந்து வகாண்டு திருத்திவிடும்”
என்கிறார்.
அகவினத்தார்க்கு சாகா வேமும், ஏலனவயார்க்குப் பரிபக்குவம்
நிலலயும் அளிப்பதாக வாக்களித்துள்ளார்.
இந்த உடவல “நான்” என வபாதுவாக எல்வலாரும் நிலனத்துக்
வகாண்டிருப்பலதப் வபால, வள்ளலார் என்கின்ற
வசான்னதா?

பூதவுடல்

இல்லல.

“ஊனுடம்பு ஆலயம் என்ற திருமூலர் வாக்கிற்கிணங்க,
வள்ளலாரின்

பூத உடலில், வபேறிவாகிய இலறவய தாயுமானவோக

உட்புகுந்துள்ளது.
வவதங்கள் இலறவனால் வசால்லப்பட்டன” என்று
வசால்லப்படுவதுவபால், சாட்சாத் இலறநிலலவய தாயுமானவோக,
வள்ளலாரின் திருவாய் வழியாக அருளிய திருவார்த்லதகளாகும்.
வவறு எந்த வழியில்
அரூபமான இலறயால்
மானுடத்திற்கு வசால்ல
முடியும்?
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இலற அரூபமாக உள்ளது என்று விளங்கிய பிறகு,
ஐயப்படாது அகத்லத உணர்ந்தவர் இலற வசால்கின்றது என்பதில்
எவ்வித ஐயப்பாடும் இருக்காது.
அதனால்தான் மூத்வதார் வார்த்லத அமிர்தம் என்கிறார்
அவ்லவயார்.
மூத்வதார் என்பது அறிலவ அறிந்த வபரியவர்கள் என்று
வகாள்ளலாம்.
வயதில் மூத்தவர்கள், மூத்வதார் என்பது அறிலவ அறிந்த
வபரியவர்கள் என்ற வகாள்ளலாம்.
வயதில் மூத்தவர்கள் அனுபவத்தால் வசால்வதலனயும் வகட்க
வவண்டும்.
அறிலவ அறிந்த வபரிவயார்கள் வழியாக வசால்வது இலறவய
என்பதால், அது அமிர்தமாகத்தாவன .
ஆனந்தவம பிேம்மம்.

இலறநிலல ஆனந்தமயமானது.

ஆனந்தமயமானவன் என்பதால் இயற்லகயால் இலறயால்
இலறவானால் வசால்வது ஆனந்தமாகத்தாவன இருக்கும்.
வள்ளலார், ஓயாமல் அவேது

திரு எய்திய ஆன்மாவவ

(இலறநிலல-தாயுமானவர்) ஆன்மீ கத் துலறயில் பயிற்சி வசய்யும்
சாதகர்களுடவன இருந்து வகாண்டு, உறுதுலணயாக இருக்கும்
என்பதில் சற்றும் ஐயமில்லல.
ஆன்மீ க சாதகர்களுக்கு இேண்டு வழிகளில் துலணபுரிவவன்
என்ற உறுதியாகக் கூறுகிறார் வள்ளார்.
முதல்தே சாதகர்களுக்கு சாகா வேவம தருவவன் என்கிறார்.
மற்றவர்களுக்கு பரிபக்குவ நிலலலயத் தருவவன் என்கிறார்.
ஆன்மீ கத்தில் பரிபக்குவ நிலல என்பது மிக மிக
முக்கியமானது.
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பரிபக்குவ நிலலயில் பிறவி எடுத்தவர்கவள கருவில்
திருவுலடயவர்களாவார்கள்.
பகவத்கீ லதயில் பகவான் கண்ணன் கூறியவாறு வகாடியில்
ஒருவவே கருவில் திருவுலடயவோக இருப்பர்.

அவர்கவள

தன்லன வந்து அலடவதாக கூறுகிறார் பகவான் கிருஷ்ணர்.
கருவில் திருவுலடயவோக இருப்பவர் நம் அருலம வள்ளலாோக
வந்த தாயுமானவேல்லவா?
மற்றவர்கள் வழுக்கி விழுந்து விழுந்து முயற்சி வமல் முயற்சி
வசய்து, ஆன்மீ க இலக்லக அலடய வவண்டும்.
எனவவ சாகா வேம்

வாங்கிக் வகாள்ள முடியாதவர்களுக்கு,

பரிபக்குவ நிலலலயத் தருவதாகக் கூறுகிறார் வள்ளலார்.
அவர்கள் பரிபக்குவ நிலல வந்த பிறகுதான், குரு-சீடர்
உறவில், அலல இயக்க ஐந்து பண்புகளும், முழுவதுமாக வவலல
வசய்து, குறிப்பாக, அலல இயக்கப் பண்பில், கலடசியும் அதி
முக்கியத்துவமானதுமான, ஒன்வறாடு ஒன்று கூடி ஒன்றுபட்டு
இயங்குதல் (Inter action ) என்பது, குரு-சீடர் உறவின்
முழுப்பயலனயும் தரும்
இயற்லகயின் – இலறநிலலயில்- மனிதர்களாகிய-தன்மாற்ற
(self-transformation into human beings )

சரித்திேத்தில், மனிதர்கலள

திருத்தும் படலம் நடந்து வகாண்டிருக்கிறது என்பது வதள்ளத்
வதளிவாகத் வதிகின்றது.
வள்ளலாரின் கலடசி திருவாய் வமாழியிலிருந்து வள்ளலார்
திருக்காப்பீட்டுக் வகாள்ளும்வபாது அறிவித்த, அருள் வசய்தியின்படி,
வள்ளலாரின் திரு எய்திய ஆன்மா, சுமார் எண்பது (1911-1874) +

42 =

37 + 42 = 79 அல்லது 80) ஆண்டுகள் வசன்ற பிறகு, வவதாத்திரி
மகரிஷி அவர்களுக்கு, சுமார் நாறபத்திேண்டு வயது இருக்கும்
வபாது, அவர்கலளத் வதர்ந்தவதடுத்துள்ளதலன அறிய முடிகின்றது.

124

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

அடிக்குறிப்புகள்.
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ோஜகுமாரி பப்ளிவகஷன்ஸ், வசன்லன.

4. திருஅருட்பா ஞானவிளக்கம், 3, 4, 5,
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ஆம் திருமுலறகள்”, வதாழுவுர்

5. வமலது
6. வமலது

7. வதன்னாற்காடு மாவட்ட 1878ம் ஆண்டு மாவட்ட இதழ் வதாகுப்பு
8. வமலது
9. வமலது
10. பாேதியார் கட்டுலேகள்
11. வள்ளலார் வாழ்வும் வாக்கும், பக்.188, பா. கமலக்கண்ணன், வானதி
பதிப்பகம்.

12. வமலது

13. வள்ளலார் கண்ட ஒருலமப்பாடு, பக்.361ம.வபா.சிவஞானம்.
14. தாயுமானசுவாமி பாடல்கள், சித்தர்கனம், பா.58, பக்.95, வ.ீ
சிவஞானம், விஜயா பதிப்பகம், வகாலவ.

15. வள்ளலார் வாழ்வும் வாக்கும், பக்.188, பா. கமலக்கண்ணன், வானதி
பதிப்பகம்.

16. வமலது பக்.189
17. வமலது பக்.190
18. வமலது
19. வமலது
20. வமலது பக்.191-- வகாேக்கர் தனிநூல் வதாகுப்பு 4,5.
21. வமலது

22. வமலது

23. வமலது பக். 1920 -- அமுத கலலக்ஞானம்
125

24. வபாகர் ஏழாயிேம்
25. வமலது

26. திருவருட்பா, அருட்வகாலடப் புகழ்ச்சி பா. 9
27. வள்ளலார் வாழ்வும் வாக்கும், பக்.190, பா. கமலக்கண்ணன், வானதி
பதிப்பகம்.

28. வமலது

29. வள்ளலார் இருக்கின்றார். இருப்பார், பக்.106 இலணயதளம்.

30. வள்ளலார் கண்ட ஒருலமப்பாடு, பக்.362, ம.வபா.சிவஞானம்.
31. வமலது
32. வமலது

33. கலலக் களஞ்சியம் – வதாகுதி 8, பக்.217.

34. வள்ளலார் கண்ட ஒருலமப்பாடு, பக்.363, ம.வபா.சிவஞானம்.
35. கலலகளஞ்சியம், வதாகுதி 8, பக்.60

36. தமிழ்க் கலலக் களஞ்சியம் வதாகதி, 6, பக்.8
37. வள்ளலார் கண்ட ஒருலமப்பாடு பக்.366, ம.வபா.சிவஞானம்.
38. வமலது பக்.107

12. வவதாத்திரி மகரிஷி உயிரில் வள்ளலார்
அறவழி நின்று, இலறயுணர்வு வபற்று முழுலம வபற்ற பல
சித்தர்களும், மகான்களும் வதான்றிய புனித

பூமி தமிழகம்.

அத்தலகய மகான்களின் வாழ்க்லகயின் வநறிலயத் தனது
வாழ்க்லகயாக மாற்றிக் வகாண்டு முழுலம வபற்ற தத்துவஞானி
அருள்தந்லத வவதாத்திரி மகரிஷி.
ஆதிசங்கேர் வழிவந்த ஓர் அத்லவதியாக ஆல்பர்ட்
ஐன்ஸ்லடன் வழிவந்த ஒரு விஞ்ஞானியாக, தாயுமானவரின்
எல்வலாரும் இன்புற்றிருக்க வவண்டும் என்ற வதாண்டனாக,
வள்ளலாரின் ஆன்ம வநய வாரியசாகத் திகழும் இந்த மகான்,
பாேதிக்குப் பின் வந்த ஒரு ஞான இலக்கியவாதி.
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இலற சத்தியமும், அன்பர் பணிவசய்து இன்புறுவதும்,
சன்மார்க்க அறவநறியும் இலணந்தவத இவேது வாழ்க்லக.

படித்த வமலதகள்தான் தத்துவம் வபச வவண்டும்.
பல்கலலக்கழகப் வபோசிரியர்கள்தான் விஞ்ஞானம் வபச வவண்டும்
என்ற நிலலலமலயப் மாற்றி, பாமேனும் இல்லத்தேசிகளும்
வமய்ஞ்ஞானத்லதயும் விஞ்ஞானத்லதயும் உணர்ந்து
சிந்திக்குமளவிற்கு அவற்லற
மகரிஷி.(1)

எளிலமயாக்கியவர் வவதாத்திரி

சித்தர்கள் வழிவந்த வபாதிலும் கருத்லத வார்த்லதகளுக்குள்
புலதத்து லவக்காமல், வார்த்லதகளின் மீ து கருத்லதத் வதளித்து
லவத்திருப்பது இவேது சிறப்பு.

இவேது கவிலதகள் அலனத்திலுவம சத்தியம் ஓடுகிறது.

இந்தச் சமுதாயத்தின் வதலவகள், சிக்கல்கள், அதற்கானத் தீர்வுகள்
மற்றும் இலற, உயிர், ஆன்மா ஆகிய மலறவபாருள் பற்றிய
விளக்ககங்கள் இவேது பாடல்களின்
அலமகின்றன. ( 2 )

கருப்வபாருள்களாக

நாடு, இனம், உயிர், வமாழி என்ற வபதங்கலளக் கடந்து.
எக்காலத்திற்கும் ஏற்றலவயாக இருப்பதால்,

இவேது பாடல்கள்

அமேத்துவம் வபற்று இலக்கியத்திற்கு இலக்கணமாகின்றன.(3)
தனி மனித வாழ்லவயும், தான் வாழ்கின்ற சமுதாயத்லதயும்
உயர்த்த இவர் தரும் சீர்திருத்தக் கருத்துக்கள் எக்காலத்திற்கும்
ஏற்றலவ.

ஏற்கத் தகுந்தலவ.
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“எங்வகங்கும் உலகினிவல பிறப்வபார்க் வகல்லாம்
இவ்வுலகம் வசாந்தவமன்ற உண்லம ஏற்று,
தங்கத்தின் மதிப்பு. தனிமனிதன் வசாத்து
தாய் தந்லத மக்கள் என்ற பாசம் வபாக்கி,
அங்கங்கும் வதாழில் சலமயல் வபாதுவாய்ச் வசய்து
ஆன்மீ க நாட்டமுடன் வாழ்வதற்வகற்ற,
எங்கள் நாவடன்ற வரும் பிரித்துக் வகாள்ள
இடமில்லா உலகப் வபாது ஆட்சி காண்வபாம்” (4 )

என்பவத மகரிஷியின் வவட்பு.
உலகப் வபாது ஆட்சி மலேவும்,
“உலவகங்கும் மனித குலம் அலமதிவயனும்
ஒரு வற்றாத நன்னிதி வபற்றுய்ய வவண்டும்,”(5)

என்ற விலழவின்படி உலக அலமதி நிலவவும் இந்த மகானுக்கு
உள்ள நாட்டம் அளவற்றது.

இந்த நாட்டத்தின் அழுத்தவம இவர் ஐ.நா. வளாகத்தில்,
உறாமர்ஷீல்டு அேங்கில் உலே நிகழ்த்தியது.

அது வவறும் உலே

மட்டுமன்று,, உலக சமாதானத்தின் சாசகமும் கூட.(6)
தத்துவஞானியாக, விஞ்ஞானியாக, இலக்கியவாதியாக,
சமுதாயம் உய்ய வழி வசய்யும் சீர்திருத்தவாதியாக, உலக
அலமதிக்குத் தன்லன அர்ப்பணித்துக் வகாண்ட உலக
நலத்வதாண்டனாக, அத்தலனக்கும் வமலாகச் சிறந்த மனிதோக
விளங்கும் மகாவன வவதாத்திரி மகரிஷி. (7)
வவதாத்திரி மகரிஷி கூடுவாஞ்வசரி என்னும் கிோமத்தில் வநசவுத்
வதாழில் வசய்யும் வேதப்பன், முருகம்மாள் (சின்னம்மாள்)
தம்பதியர்களுக்கு எட்டாவது குழந்லதயாகப் பிறந்தார்.
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கூடுவாஞ்வசரி மண் கும்பிட்டுத் வதாழவவண்டிய மண்.

இந்த

மண்ணில் பிறந்த இளம் வவதாத்திரிதான் வவதாத்திரி மகரிஷியாக
சுடர்விட்டார்.

சிறு பிோயத்தில் பக்திக் கலதகலளக் வகட்கும் வபாவதல்லாம்

தனது யுக்திலயயும் வசர்பதுண்டு குழந்லத வவதாத்திரி.

யுக்தியால்

பிறந்த யுகமான வகள்விகள் கலத வசால்பவர்கலளத் திணறடித்து
விடும்.

எலதயும் சிந்தலனயின் வமல்லவத்து உேசிப்பார்க்கிற ஞானம்,
வவதாத்திரி வளே வளே வமன்வமலும் வளர்ந்து வகாண்வட இருந்தது.
சிந்தலனயின் சிகேவம ஞானம் என்பதால், “வசான்னால் மட்டும்

நம்பாவத, சுயமாய்ச் சிந்தித்வத வதளிவாய்” என்பது இவேது தாேக
மந்திேமாயிற்று.
சிறுவயது முதவல வவதாத்திரி மகரிஷி அவேது தாயார்
சின்னம்மாளிடம் நிலறய பக்தி கலதகலளயும், புோணக்கலதகலளயும்
அறிந்து வகாண்டார்.

குழந்லதப் பருவத்திவலவய வவதாத்திரி உயிரில் தாயுமானவர்
வித்திடுகிறார்.
பின்னர் 42 வயது வலே அந்த விலத வவரூன்றி,
வவதாத்திரிலயப் பக்குவப்பட லவத்தது என்றால் மிலகயாகாது.
ஆம்.

சின்ன வயசிவலவய தாயுமானவரின் முதல் பாடலான

“அங்கிங்வகனாதபடி” என்ற பாடல், சிறுவன் வவதாத்திரிலய ஈர்த்தது.
இதலன வவதாத்தரியாவே தனது வாழ்க்லக விளக்கம்
புத்தகத்தில் பதிவு வசய்துள்ளார்.
•

“ஊரில் சனிக்கிழலமகளில் பலர் கூடிப் பஜலன பாடிக் வகாண்டு
வதருக்கலள சுற்றுவது வழக்கம்.

அடிக்கடி தாயுமானவர் பாடல்களில்

ஒன்றான “அங்கிங்வகனாதபடி” எனத் வதாடங்கும் பாடலல
விருத்தமாகப் பாடுவார்கள்.

அந்தப் பாட்டில் எனது உள்ளம் முழுவதும்

லயித்துவிடும்.

அதன் மூலம் உணர்ந்த முடிவவ, கடவுள் அரூபம்

எனும் வதளிவு.

இந்தப் பாடவல எனது உள்ளுணர்லவத் தூண்டி,
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தத்துவத்திலும் வதளிலவ அளித்து, இலறநிலலலய யான் உணே
உதவியது.” (8)

இவேது குடும்பசூழல் இவருக்கு அதிகம் படிக்க வாய்ப்பு

இல்லாமல் வபாய்விட்டது. தன்னுலடய வசாந்த ஊரில் மூன்றாவது
வகுப்பு வலே படித்த இவர், பின்னர் தங்கள் குடும்ப வதாழிலான தறி
வநய்தலல வசய்யத் வதாடங்கினார்.

18வது வயதில் வசன்லனயில் தனியார் நிறுவனம் ஒன்றில்
பணியாற்றும் வாய்ப்பு இவருக்கு ஏற்பட்டது.

வசன்லனயில் இவருக்கு ஆயுர்வவத

மருத்துவர் எஸ். கிருஷ்ணாோவின் நட்பு

கிலடக்க, அவர் மூலமாக தியானம், வயாகா
வபான்றலவகலள கற்றார் மகரிஷி.
தனது வாழ்க்லகயின்
குறிக்வகாளாகிய முழுலமலய உணரும்
வநாக்கத்தால் உந்தப்பட்டு; சித்த, ஆயுர்வவத
மற்றும் வ

ாமிவயாபதி வபான்ற மருத்துவ

துலறகலளக் கற்று வதர்ச்சிப் வபற்றார்.
வமலும் இேண்டாவது உலகப் வபாரின் வபாது முதலுதவிப்
பயிற்சியாளோகவும் பணிபுரிந்தார்.
பின்பு வபாருளாதாேத் தன்னிலறவு வபற வவண்டும் என்று, தனது சுய
முயற்சியினால் பல்லாயிேம் நபர்களுக்கு வவலல அளிக்கக்கூடிய
அளவிற்கு ஒரு வபரிய வநசவுத் வதாழிற்சாலலலய உருவாக்கினார்.
அச்சமயத்தில் அேசாங்கத் வதாழிற்வகாள்லக மாற்றம் காேணமாக
வியாபாேம் திடீர் சரிவு நிலலலய அலடந்தது,
இருப்பினும் தன்னிடம் பணிபுரிந்த 2000 குடும்பங்கலளயும்
காப்பாற்றுவதற்காக ஈட்டிய வபாருள் அலனத்லதயும் அவர்களுக்வக
வசலவழித்து அலனத்து வபாருள் வளத்லதயும் இழந்தார்.
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அப்படியிருந்தும் மனத்லத தளேவிடாது மீ ண்டும் கடுலமயாக
உலழத்து படிப்படியாக வபாருளாதாேத்தில் தன்லன வமம்படுத்திக்
வகாள்ள அரிசி வியாபாேம் வபான்ற பல்வவறுபட்ட வதாழில்கலள

வசய்து தனக்கும், தன்லன சுற்றியுள்ளவர்களின் துன்பத்லத வபாக்கவும்
பாடுபட்டவர்.

தன் வாழ்விற்கான வபாருளிட்டப் பலவலகயான வதாழில்களில்
ஈடுபட்டார்.

தான் பணி வசய்த நாற்பதாவது வயது

காலக்கட்டத்திற்குள் பத்து வதாழில்கலளச் வசய்து பத்திலும்
வவற்றிவய கண்டார்.

1. வறுலம காேணமாகத் தனது எட்டு வயதில் கூடுவாஞ்வசரியில்
வதாடங்கிய வநசவுத் வதாழிலலத் தனது பதிவனட்டு வயது வலே
அங்வகவய வதாடர்ந்து வசய்து வந்தார்.

2. பதிவனட்டு வயதில் வசன்லனக்கு வந்த மகரிஷி அவர்கள் தனது
மாமா உதவியுடன் ோயல் வே
கிளப்பில் பணி புரிந்தார்.

ிங் கிளப் என்று கிண்டி வேஸ்

3. வேஸ் கிளப்புகள் அேசால் தலட வசய்யப்பட்டதால், அங்கிருந்து மாறி
அஞ்சல் துலறயில் கலடநிலல ஊழியோகப் பணிபுரிந்தார்.
இப்பணியில் வபாதிய வருவாய் கிலடக்காத நிலலயில்
இப்பணியுடன் வசர்த்து காலல (6-9) மற்றும் மாலல
வநசவுப்பணி வசய்து வபாருள ீட்டினார்.

வநேங்களில்

4. திண்லணப் பள்ளியில் காலல வவலளகளில் மட்டும் ஆசிரியோகப்
பணியாற்றும் பணி கிலடத்துச் சிறிது காலம் பணிபுரிந்தார்.

5. தான் கற்றிருந்த ஆயுர்வவதம் மற்றும் சித்த மருத்துவ முலறகலளக்
வகாண்டு பல்வபாடி, தாம்பூல மாத்திலேகலளத் தயாரித்து.

தபால்துலற பணிவயாடு இவற்லறயும் விற்பலன வசய்யும் பணி
வசய்தார்.

6. கூடுவாஞ்வசரியிலிருந்து வசன்லனக்குப் பால் எடுத்துச் வசன்று
விற்கும் பால் வியாபாேப் பணியும் வசய்தார்.

7. கழிவுத்தாள்கள், அட்லடகள் இவற்லறக் வகாண்டு வச்சிேம்
பூசி அட்லடக்கு வண்ணத்தாள் ஒட்டி அவற்லறக் வகாப்புகளாக
உருவாக்கி விற்பலன வசய்தார்.

8. தான் பல்வவறு சூழ்நிலலகளில் வமற்வகாண்ட பல்வவறு

வதாழில்களிலும் வபாருள் ஆதாயம் வபாதுமான அளவு இல்லாத
காேணத்தால் தனது மூலத் வதாழிலான வநசவுத் வதாழிலலவய
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மீ ணடும் வமற்வகாண்டார்.
பணியிலனச் வசய்தார்.

வநசவுத் துணிகலள ஏற்றுமதி வசய்யும்

வநசவு சார்ந்த வதாழிலிவலவய வமலும்

வமலும் முன்வனற்றங்கலளக் கண்டார்.

வவதாத்திரி கலர் என்ற

தேமான சந்லத மதிப்லபயும் வபற்றிருந்தார்.

9. வநசவுத் வதாழிலில் மிகப்வபரிய வபாருளாதாே இழப்பு ஏற்பட்டு
அத்வதாழிலல நிறுத்தினார்.

அவதாடு அதன் இழப்லபத் தன்னுலடய

வசாத்துக்கலள விற்றுச் சரி வசய்ததால் வாழ்க்லகப் பிலழப்புக்காக
மலனவியருடன் வசர்ந்து குழாய் புட்டு வியாபாேம் வசய்தார்.

10. தனது நண்பர்து வஜ. சந்தனமல் வசௌகார் அளித்த வபாருள்
உதவிலயக் வகாண்டு அரிசி வியாபாேம நடத்தினார்.

இப்படி பற்பல வதாழில்கலள் காலநிலலகளுக்கு ஏற்றவாறு

வதாடங்கி அலனத்திலும் வவற்றி கண்ட மகரிஷி, முலறயாக

முயன்றால் வவற்றி கட்டாயம் கிலட்ககும் என்பலத அறிந்தார்.
ஆனால் ஒவ்வவான்றுக்கும் கால, நீளக்கணக்கு உண்டு.

இலடக்காலத்தில் வவற்றி கிலடக்கவில்லலவய என்று நிலனத்தால்
அது வதால்வியாகத் வதான்றும்.
எனவவ வவற்றி கிட்டும் வலே முயற்சி, உலழப்பு, சிந்தலன,
ஒழுக்கம் இவற்லறக் வகாண்டு பாடுபட வவண்டும் என்று தான் தன்
அனுபவத்தில் கண்ட உண்லமகலள பதிவு வசய்திருக்கிறார்.
தன் இேண்டு மலனவியருலடய மனத்லதயும் நன்கு புரிந்தவோய்
இருவரிடமும் பிணக்கின்றி அன்புடன் வாழ்ந்து காட்டினார்.
வறுலமயிவலவய வாழ அடிவயடுத்து லவத்த அவேது உள்ளத்தில்
வறுலம என்றால் என்ன? கடவுள் என்பது எது? அலத ஏன் காண
முடியவில்லல? மனித வாழ்க்லகயிவலவய ஏன் துன்பங்கள்

வதான்றுகின்றன வபான்ற வகள்விகள் அவ்வப்வபாது ஒலித்துக்
வகாண்வட இருந்தன.
இவற்றிற்கு காேணங்கள் கண்டு வதளிவு வபறுவதற்காக
ஆோய்ச்சியிலும் வதாடர்ந்து ஈடுபட்டு வந்தார்.
விலளவாக தனது 35வது வயதில் தன்னிலல விளக்கமாக

இலறநிலலலய உணர்ந்தார்.
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இலறயுணர்வு வபற்றிருந்த வவதாத்திரிவய, தன்னுலடய
இலட்சியத்லத நிலறவவற்ற சரியான வபாருத்தமான ஆன்மா
என்பலத வள்ளலார் வதரிந்வதடுத்தார்.

தாயுமானவோகவும் வள்ளலாோகவும் இருந்தவபாது வசய்ய

முடியாமல் விட்டப் பணிகலளத் வதாடே, வள்ளலார்
வவதாத்திரியின் உடம்பில் புகுந்து வகாள்கிறார்.

இதலன வவதாத்திரிவய தனது வாழ்க்லக வேலாற்றில் பதிவு

வசய்கிறார். (9)
•

“எனக்கு சுமார் 42 வயது இருக்கலாம்.

நான் வதருத் திண்லணயில்

அடிக்கடி பல நாட்கள் படுத்துறங்குவது உண்டு.
வபௌர்ணமி தினம்.

ஒரு நாள்

இேவு சுமார் மணி 12.30 இருக்கும்.

நிலவுஒளி திண்லணயில் கால்பாகம் இருந்தது.
திறந்து

விழித்துப் பார்த்வதன்.

நல்ல
நான் கண்

என் வலப்பக்கத்தில்

இேண்டு அடி

வதாலலவில் அருட்வஜாதி இோமலிங்க வள்ளலார் சுத்த வவள்லள
ஆலடவயாடு,

தலலலய அவத வவள்லளத் துணியால் மூடிய

நிலலயில் அமர்ந்திருக்கிறார்.

எனக்கு ஒவே படபப்பு ஏற்பட்டது.

அவருக்கு வணக்கம் வசய்ய வவண்டும் என்ற வநாக்கத்தில் எழுந்து,
அவர் அடிலய நாடிவனன்.
இருக்கப் வபாகிவறனப்பா.

“நான் உன்வனாடு பத்தாண்டு காலம்
இலத இப்வபாவத யாரிடமும் வசால்லாவத”

என்று கூறிய வார்த்லதகலளத் வதளிவாகக் வகட்வடன்.
காட்சி மலறந்துவிட்டது.
தாங்க முடியவில்லல.

உடம்வபல்லாம் புல்லரித்தது.

உடவன
மகிழ்ச்சி

என் மலனவிலய எழுப்பிக் கூறி

மகிழலாம் என்றால், பிறரிடம் அப்வபாவத கூறவும் கூடாது என்ற
அருள் ஆலண.
உட்கார்ந்வதன்.

என்ன வசய்வவன்.

இருதய பூரிப்வபாடு, தவத்தில்

ஆனால், வள்ளலாரின் காட்சி நிலனவு தவிே, தவமும்

வவவறதுவும் வசய்ய முடியவில்லல”( 10)

இோமலிங்க வள்ளலாருக்கு வபௌர்ணமி தினம் என்பது
இன்றியலமயாத நாளாகவவ இருந்திருக்கிறது.

அத்தலகய

வபௌர்ணமி தினத்தில்தான் வவதாத்திரி மகரிஷிக்குக் காட்சி
வகாடுத்திருக்கிறார். வள்ளலார் பிறந்தது ஒரு வபௌர்ணமி.
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1. அவர் முதன் முதலில் சிதம்பேதரிசனம் வசய்தது ஒரு
வபளாு்ணமி.
2. அவர் அருட்வபருங்வசாதிலய முதன் முதலில் தரிசனம்
வசய்தது ஒரு வபௌர்ணமி.
3. ஞான சலபலயத் வதாடங்கியது ஒரு வபௌர்ணமி
4. அவர் சித்திவளாகத் திருமாளிலயில் சித்தி வபற்றதும் ஒரு
வபௌர்ணமி.
5. வவதாத்திரி மகரிஷி உடலில் புகுந்ததும் ஒரு வபௌர்ணமி.
வள்ளலாரின் காட்சிக்குப் பிறகு, அடுத்த பத்தாண்டு காலத்தில்
இவர் எழுதிய எழுத்துக்கள் தான் வவதாத்திரியத்தின் வவர்கள்.
இந்தக் காலக்கட்டத்தில் மகரிஷியிடம் வதான்றிய கருத்துக்கள்
எல்லாம் திருஅருட்பாவின் சாயல் அலமந்தது.
இந்தக் காலக் கட்டத்தில் இவர்
சிந்திக்காத வபாருவள கிலடயாது.

மலற

வபாருளிலிருந்து மாமியார் மருமகள் உறவு
வலே அலசி ஆோய்ந்திருக்கிறார்.
ஆங்கிலத்தில் “it is amazing” என்று வசால்வார்கள்.

இவர்

எழுதிய கட்டுலேகளும் கவிகளும் ஏோளம்.
“ஓஉறா” எஎன்று ஓடிய வபாதும், ஒடுங்கிச் சுருங்கி
ஒன்றுமில்லாது வபானவபாதும்,

கவிலத மலழ மட்டும்

கணப்வபாழுதும் நிற்கவில்லல.
நிற்கும் வபாதும், நடக்கும் வபாதும், உறங்கும் வபாதும்,
உண்ணும் வபாதும் கருத்துக்கள்?, கவிலதகளாக மாறிக்
வகாண்வடயிருக்கின்றன.
இவேது கருத்துக்களும், கவிகளும் சிறிய வபரிய
புத்தகங்களாக மாறிச், சமுதாயத்திற்கு வந்தது, இந்தக் காலக்
கட்டத்தில் தான்.
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“தவமும், ஞானமும்”, “அண்டமும் பிண்டமும்”, “உலக
சமாதானம்”, “மாக்வகாலமாய் விலளந்த மதிவிருந்து”, அன்வபாளி
மாத இதழ், ஆங்கிலத்தில் “அல்ட்ரூயி

ம்”, “ஞானமும் வாழ்வும்”,

என்ற பல சிறிய , வபரிய புத்தகங்கள் இவர் வவளியிட்டார்.
இதற்கான வபாருட் வசலலவயும் அவர் வபாருட்படுத்தவில்லல.
அன்றிலிருந்து அவருலடய இறுதிநாள் வலே எழுதிய
கவிலதகளில் காலற்வறாடு கலந்து கலேந்தது வபாக,
அங்குமிங்குமாகச் வசகரித்து அகப்பட்ட கவிலதகளின் வதாகுப்வப
இன்லறய “ஞானக் களஞ்சியமாக” சுமார் 1854 பாடல்கலளத் தாங்கி
வந்திருக்கிறது.
கவிகலளப் வபான்று அவ்வப்வபாது இவர் எழுதிய கட்டுலேகள்
வசகரிக்கபட்டுக் கருத்துவாரியாகத் வதாகுக்கபபட்டால், தமிழ்
வமாழிக்கும், சமுதாயத்திற்கும்

அதுமாவபரும் வதாண்டாக

அலமயும்.
எழுத்து வன்லமவயாடு இவருக்குப் வபச்சு வன்லமயும்
வசர்ந்திருப்பது காலத்தின் சிறப்பு.

தாயுமானவரின் எழுத்து

புலலமலயயும், வள்ளலாரின் வபச்சுத் திறலமலயயும் இவரிடம்
நாம் காண முடிகிறது.
ஆேம்பப் பள்ளிப் படிப்புக் கூட முடித்திோத வவதாத்தரியின்
மூலமாக, இலறநிலல, தாயுமானவோக, வள்ளலாோக அவேது
உடம்பில் புகுந்து, “தன்னிலல விளக்கத்லதக்” வகாட்டித் தீர்த்துக்
வகாண்டது என்றுதான் வசால்ல வவண்டும்.
அந்தப் பத்தாண்டு கால அனுபவத்லதப பற்றி. . . .
•

“அன்று முதல் பத்தாண்டு காலத்துக்குள் நான் எழுதிய கட்டுலேகள்,
கவிகள் அலனத்தும் தத்துவமயம்.

இோமலிங்க வள்ளலார் அவர்

வசாந்த உடல் மூலம் முடிக்காமல் விட்டுலவத்த வசயல்கலள
எல்லாம், எனது எளிய உடலல ஆட்வகாண்டு முடித்தார் என்வற
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கண்ணுகிவறன்.

என் கவிலகலளக் கருத்துக்கலள வியந்து வபாற்றும்

வநருங்கிய நண்பர்களுக்கு, இந்த நிகழ்ச்சியிலன விளக்கி, இந்தச்
சிறப்புகள் அலனத்தும், அருள்வஜாதி வள்ளலாருலடயவத எனக்கூறி
மகிழ்வவன்.

அந்த மகான், பல சந்தர்ப்பங்களில், என்வனாடு இருந்து

வழிகாட்டிச் வசயலாற்றுவலத, அனுபவ பூர்வமாகக்
கண்டிருக்கிவறன்.”(11)

“என்று எலன இோமலிங்க வள்ளல் வபருமானார்

எதிர் நின்று காட்சி தந்து அருலளப் வபாழிந்தாவோ,

அன்று முதல் உடல் உயிவோடறிலவ அருட் பணிக்வக
அர்ப்பணித்து விட்வடன் என் விலனத்தூய்லமயாச்சு;
இன்று எந்தன் மனநிலலவயா வள்ளற் வபருமானார்

எந்த வசயல் வசய்வயன்று உணர்த்துவாவோ அதுவவ

நன்று எனக் வகாண்டவற்லற நான் முடிக்கும் வபற்றால்
நல்லறிஞர் பலர் எனக்கு நட்லப அளிக்கின்றார்”.( 12)

இோமலிங்க வள்ளலாரின் காட்சிக்குப் பிறகு, இவேது ஆன்மீ க
வளர்ச்சி அற்புதமாக

அலமகிறது. தாயுமானவரும் வள்ளலாரும்

வசர்ந்த கலலவயாயிற்வற.
வள்ளலாரின்

தரிசனத்தால் முத்து முத்தான கவிகள்

வகாட்டத் வதாடங்கின.
எண்ணங்கள் எல்லாம் எழுத்தாக மாறிக் வகாண்டிருந்தன.
அகத்தவத்தாலும், அளவான, முலறயான பழக்கங்களினாலும்
உள்வளாளி வபருகிக் வகாவட வந்தது.
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இவேது உலேகளில் கருத்துச்
ஆற்றலும் மிகுந்திருந்தன.

வசறிவும், வகட்வபாலேக் கவரும்

நண்பர்கள் இவலேக் குருவாகப் பார்க்க

ஆேம்பித் நாட்கள் அலவ.
மார்கழி மாத்தில் மலனவி அன்றாடம் இடுகின்ற
மாக்வகாலங்கலளச் சுற்றியும், நண்பர்களிடம் உலேயாடும் வபாதும்,
இேயில் பயணங்களிலும், தூக்கத்தில் அவ்வப்வபாது கண் விழித்த
வபாதும், தத்துவ சிந்தலனகளும், அலவவயாட்டிய கவிலதகளும்
சேளமாக வந்தன.
அதன் அடிப்பலடயில் உலக மக்களுக்காக அவர் அளித்த

வாழ்க்லக வநறிவய மனவளக்கலல ஆகும்.

எட்டு வயதில் தன்லனத் தறியில் அடகு லவத்து அன்றாடம்

பிலழப்புக்கு வழி வதடியதும் உண்டு.

அவமரிு்க்க நாட்டில், ஐ.நா.

வளாகத்தில் அறிஞர்களிலடவய உலே நிகழ்த்தியதும் உண்டு.
இேண்டு கார்கள் வட்டிு்
ீ
ல் நிற்க வாழ்ந்ததும் உண்டு.

பசி

வயிற்லறக் கிள்ள, மதியச் சாப்பாட்டிற்கு 6 அணா இருக்குமா என்று
லபலயத் வதாட்டவபாது ஒன்றலற அணா மட்டுவமயிருந்த
ஏழ்லமயுமுண்டு.
உறலவத் துறந்து ஊலேப் பிரிந்து உலகக்கு வந்ததுமுண்டு.
ஊரும் உறவும் உதவிலயக் வகட்டவபாது. உவப்புடன் தந்ததும்
உண்டு.
சுத்தவவளிவய ஆதி, இலறவயனக் கண்டு வகாண்டதும் உண்டு.
அந்த வவளிவய சிவவமன்றும், பிேம்மவமன்றும் உலகுக்கு
உணர்த்திய வபருலமயுமுண்டு.
வாழ்வின் வசதிலயவயல்லாம் இழந்து, புட்டுச் சுட்டு விற்று,
தன் வயிற்லறக் கழுவியதும் உண்டு.

அகிலவமல்லாம் வசன்று

அயோது ஆன்மீ க ஒளிபேப்பி வாழ்க்கலக வளங்கலளப் பிறருக்கு
வாரி வாரி வழங்கியதுமுண்டு.

(13)
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மனிதர் மள மளவவன்று வளர்ந்து வகாண்டிருந்தார்.
வாழ்க்கலயின் இருதுருவ எல்லலகலளத் வதாட்ட ஒரு மனிதர்
இன்று ஒரு அசாதாேண மகானாகிறார்.

எப்படி?

தாயுமானவருலடய, வள்ளலாருலடய புலலம இேண்டும்
வசர்ந்தால், இப்படித்தாவன இருக்கும்.

இதில் வியப்பு

ஒன்றுமில்லலவய?

நூல்கள் இயற்றல்
இந்தப்பிேபஞ்சத்லதப் பற்றியும் மனித வாழ்க்லகலயப்
பற்றியும் தவநிலலயில் தான் வபற்ற கருத்துக்கலள பல கவிகளாகவும்,
கட்டுலேகளாகவும் புத்தக வடிவங்களில் இந்த உலகுக்கு மகரிஷி
அவர்கள் அளித்துள்ளார்கள்.
இேண்டாயிேத்திற்கும் வமற்பட்ட விஞ்ஞானமும்

வமய்ஞ்ஞானமும் கலந்த தமிழ்ப்பாடல்கலள இயற்றியிருக்கிறார்.
பாமே மக்களும் புரிந்து வகாள்ளும் வலகயில் எளிய தமிழில் தனது
தத்துவங்கலள எடுத்துலேத்தார். எல்லா மதங்களின் சாேம் ஒன்வற
என்பலத மகரிஷி அவர்கள் வலியுறுத்துகிறார்.
1957ல் மகரிஷி 'உலக சமாதானம்' என்னும் நூல் ஒன்லற

வவளியிட்டார். வதாடர்ந்து பல்வவறு நாடுகளுக்கு வசல்லும் வாய்ப்பு
இவருக்கு கிட்ட அங்வகல்லாம் ஆன்மீ கச் வசாற்வபாழிவு நிகழ்த்தினார்.
மனிதகுலம் அலமதியாக வாழ ஏற்ற கருத்துகலளயும் சாதலன
முலறகலளயும் உலகவமங்கும் பேப்பிட 1958-ஆம் ஆண்டில் வவதாத்திரி
மகரிஷி அவர்கள் நிறுவிய உலக சமுதாய வசவா சங்கம் இன்று
இந்தியாவிலும், சிங்கப்பூர் மவலசியா, ஜப்பான், வதன்வகாரியா,
அவமரிக்கா, வபான்ற நாடுகளிலும் பல கிலளகலளக் வகாண்டு இயங்கி
வருகிறது.
இவர் எழுதியது வபசியது எல்லாம் வவதாத்திேயமாச்சு.
வவதாத்திரியம் இன்று 30 க்கு வமற்பட்ட பல்கலலக் கழகங்களில்
பாடத்திட்டமாக பயிற்சி அளிக்கப் பட்டு வருகிறது.
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வவதாத்திரி மகரிஷி ஏறக்குலறய தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும்
வசர்த்து எண்பது நூல்கலள எழுதியுள்ளார்.

வசயல் விலளவு
“ஒவ்வவாரு வசயலுக்கும் விலளவு உண்டு” என்ற இயற்லக

நியதிலய உணர்ந்து வகாள்ளக்கூடிய முலறயிவல உள்ள கல்விதான்
இன்லறக்கு அவசியமாக உள்ளது” என்ற வார்த்லதகளில் இருந்து
இயற்லக தத்துவ அறிவுக் கல்வியின் அவசியத்லத உணர்ந்து
வகாள்ளலாம்.

காந்தம்.
“உயிர்த் துகள்கள் மிக மிக நுண்ணியது.

அலவ தன்லனத்

தாவன சுற்றிக் வகாண்டிருக்கக்கூடிய சுழல் அலலகள்.

அப்படி

சுழல்வதனால் ஏற்படும் விரிவலலகள் சுழலாத இருப்பு நிலலயில்
உோயந்து கலேந்து விடுகிறது.
அப்வபாது தள்ளும் வகாள்ளும் சக்தியான இேட்லட ஆற்றலாக
காந்தம் என்ற வபயரில், ஜீவன்களில் ஜீவகாந்தம் என்றும், அவத
இயக்கம் பிேபஞ்சத்தில் இருப்பலத வான் காந்தம் என்றும
வசால்லப்படுகிறது.

மனம்
“புலன்கள் மூலமாகப் வபறும் அனுவபாக அனுபவங்கள்
எண்ணம் எனப்படுகிறது.

எண்ணங்களின் வதாகுப்பு மனம் என்றும்

மனிதனில் அது ஆறாவது அறிவு என்று சிறப்பாகவும்
வபசப்படுகிறது.”

அலல இயக்கம்
“உடல் முழுவதும் சுழன்று வகாண்ருக்கக் கூடிய ஜீவகாந்தம்
உடல் என்னும் பஞ்ச பூதக்கூட்டில் திணிவுறும்வபாது அழுத்தம்,
ஒலி, ஒளி, சுலவ, மணம் என்று மாற்றமலடந்து அலல வடிவில்
அதததற்குரிய வபாறிபுலன்கள் மூலம் எப்வபாதும் வவளிவயறிக்
வகாண்டுள்ளது.
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அவ்வவபாது வவளிவயறும் வபாது ஏற்படும் தலடதான்
உணர்வாக மலர்கிறது.

வமாதுதல், பிேதிபலித்தல், சிதறுதல்,

ஊடுறுவுதல், இேண்டிலடவய ஓடிக் வகாண்டிருத்தல் என் ஐவலக
இயக்கம் ஒவ்வவாரு அலலக்கும் உண்டு.”

இலறநிலலயலடதல்
28.03.2006ல்

மகரிசி அவேது பூத உடல் மலறந்தாலும்,

உலவகங்கும் உள்ள அவோல் உருவாக்கப்பட்ட ஆசிரியர்களும்,
வபோசிரியர்களும் வதாடர்ந்து மனவளக்கலலப் பயிற்சிகலள
விரும்பும் அன்பர்களுக்கு முலறயாகக் கற்றுக் வகாடுத்து
வருகிறார்கள்.

தாயுமானவர், வள்ளலார், வவதாத்திரி மகரிஷி மூவரும் ஒருவவே
என்பலத விளக்க,

இன்று இவாு்களது தத்துவங்கள்- ஊர்வதாறும்

மனவளக்கலல மன்றங்களாகவும், பல்கலலக் கழகங்கள்வதாறும்
பாடமாகவும் வற்றிருப்பவத
ீ
சான்றாக ஒளி வசிக்
ீ
வகாண்டிருக்கின்றது.

1.

வயாகம் தியானம் முழுலம நலவாழ்வு, வதாகுதி 2, பக்.642,
பதிப்பாசிரியர் ச. வசயப்பிேகாசம், பா. ஆனந்தி, அகிம்லச
வபண்ணிய வபட்சி நிறுவனம், மதுலே.

2.

வமலது

3.

வமலது

4.

ஞானக்களஞ்சியம் பாகம் 1, பா.877, பக்.323, வவதாத்திரி

பக்.643

மகரிஷி, வவதாத்திரியப் பதிப்பகம், ஈவோடு
5.

வமலது

6.

வயாகம் தியானம் முழுலம நலவாழ்வு, வதாகுதி2, பக்.643,
பதிப்பாசிரியர் ச. வசயப்பிேகாசம், பா. ஆனந்தி, அகிம்லச
வபண்ணிய வபட்சி நிறுவனம், மதுலே

7.

வமலது

8.

எனது வாழ்க்லக விளக்கம் பக்.21, வவதாத்திரி மகரிஷி
வவதாத்திரி பதிப்பகம், ஈவோடு)

9.

வமற்படி பக்.111

10. வமலது
11. வமலது
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12. ஞானக்களஞ்சியம் பாகம் , பாடல் எண்.

, பக்.

, வவதாத்திரி

மகரிஷி, வவதாத்திரி பதிப்பகம், ஈவோடு)
13. இந்த நூற்றாண்டு தந்த மகான், அழகர் ோமானுஜம்,
வவதாத்திரி பதிப்பகம், ஈவோடு.

13.குருவருள் இன்றித் திருவருள் இன்வற.
குரு என்பதன் வபாருள் ஆசிரியர் என்பதாகும்.

இந்தச்

வசால்லானது அறியாலமலயப் வபாக்கிக் நம்லம நாம் யார் என்று
அறிந்து வகாள்ளும்படி உதவி வசய்கின்ற ஓர் ஆன்மீ க ஆசிரியருக்வக
வழங்கப் வபறுகிறது. (1)
குரு தன் குருகுலத்தில்உள்ள சீடர்களுக்கு இந்து சமய ஆன்மீ க

அறிலவ வபாதிப்பவர்.(2) .

குருச்வசத்திேப் வபார்க் களத்தில் ஸ்ரீகிருஷ்ணர், அருச்சுனனுக்கு
குருவாக இருந்து பகவத் கீ லதலய புகட்டினார். இதன் மூலமாக
குருவின் முக்கியத்துவத்லத விளக்குகிறார்.
அறிவுடன் கூடிய சீடன் குருவிற்கு பணிவிலடகள் வசய்வதன்

மூலம், ஆத்ம தத்துவத்லத நன்கு அறிந்த மகாத்மாவும் ஞானியுமான

.

குருவிடமிருந்து பிேம்ம தத்துவத்லத அறிந்து வகாள்வான்

[(3)

ஆன்மீ க குரு லவ சற்குரு என்றும், பைமகுரு என்றும்,சுவாமி
[4]

என்றும், சத்புருஷன் என்றும் அலழப்பர்.

.

குருலவ பின்பற்றுபவர்கள் சீடர்கள் ஆவர். குரு தனது (குரு
குலத்தில்) சீடர்களுடன் தங்கி ஆன்மீ கக் கல்வி அறிலவ புகட்டுவார்.
குருவின் பேம்பலே தனது சீடர்களால் நீட்சி அலடகிறது. அதலன குரு
பேம்பலே என்பர்.
இந்து சமய மேபுகளில் குருவானவர், சுருதி (வவதம்) எனப்படும்
வவத மந்திேங்கள், வவதாந்தம், ஸ்மிருதி எனப்படும் பிேம்ம சூத்திேம்,
வயாகா, சமயச் சடங்குகள், கர்ம வயாகம், தாந்திரீகம், பக்தி, ஞான
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வயாகம், இலக்கணம், மீ மாம்லச, நியாயம், இதிகாசம் மற்றும்
புோணங்கள் வபான்ற ஆன்மீ க கல்வியுடன் அேசியல் நுட்பம், அேச

தந்திேம், அேச தர்மம், வசாதிடம், வானவியல், ஆயுர்வவத மருத்துவம்,
சமூகச் சட்டங்கள் வபான்ற வாழ்க்லகக்கு வதலவயான

விஷயங்கலளயும் சீடர்களுக்கு வாய்வமாழியாக வபாதிப்பார்.
சீடர்களின் மனதில் உள்ள அறியாலம எனும் இருலள அகற்றி,
ஞானம் எனும் ஒளிலய ஏற்றுபவவே குரு ஆவார்.

[5]

இந்து சமயத்தில் குரு மிகவும் மதிக்கத் தக்கவோக
விளங்குகிறார். மனுஸ்மிருதி குருலவ, சீடனின் வபற்வறார்களுக்கு
நிகோகவவ வபாற்றுகிறது.

இந்திய பண்பாட்டின்படி, குருலவ அலடயாத ஒருவலன
அனாலத அல்லது அதிர்ஷ்டம் இல்லாதவன் என்று குறிப்பிடுகிறது.

அனாலத என்பதற்கு சமசுகிருதம் வமாழியில் குருலவ அலடயாதவன்
என்பர்.
குரு சீடனுக்கு அறிலவ வழங்குபவர் மட்டும் அல்ல தீட்லசயும்
வழங்குபவர் ஆவார். வமலும் சீடனுக்கு ஆத்ம ஞானத்லத ஊட்டி விவதக
முக்திஅலடய வழிகாட்டுபவர் குருவவ.

ஆன்மீ க குருவின் முக்கியத்துவம் உபநிடதங்களில் அதிகமாக

காணப்படுகிறது. உபநிடதங்களில் குருவானவர் இலறவனுக்கு நிகோக
வபாற்றப்படுகிறார்.
குருவின் நிலனலவ வபாற்றும் விதமாக குரு பூர்ணிமா விழா

ஆண்டு வதாறும் சீடர்கள் வகாண்டாடுகிறார்கள். வமலும் குருமார்கள்
[6] [7]
மலழக்காலத்தில் சாதுர்மாஸ்ய விேதம் வமற்வகாள்கின்றனர்.
கல்வி கற்றுத் தரும் குருலவ மட்டுமின்றி, குருவின்
குருக்கலளயும் சில அலடவமாழிகளுடன் வபாற்றி வணங்கும் மேபு

[8]

சீடர்களுக்கு உள்ளது.

.

தகுதிக்வகற்ப ஆன்மீ க குருலவ சில அலடவமாழிகளுடன்

அலழக்கப்படுவது இந்து சமய மேபு. அலவகள் சில கீ ழ்கண்டவாறு:
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•

குரு - சீடர்களுக்கு தற்வபாது கல்வி கற்றுத் தரும் குரு.

•

பைம குரு - ஒரு குறிப்பிட்ட தத்துவத்லத வகாண்ட “குரு - சீட” மேலப

நிலலநாட்டிய குரு. (எ. கா., ஆதி சங்கேர், அத்லவத மேலப தன் சீடர்கள்
மூலம் நிலலநாட்டிய பேம குரு).
•

பைாபை குரு (Parātpara-Guru) – பல்வவறு தத்துவங்கலளக் வகாண்ட குரு –
சீட மேபுகலள வதான்றுவதற்கு ஆதாேமாக இருந்தவர் மகாகுரு (எ.கா.,
வவத வியாசர்). {வியாசர், அத்லவதம், துலவதம் மற்றும்

விசிஷ்டாத்துலவதம் வபான்ற மேபுகள் இந்து சமயத்தில் வதான்றக்
காேணமாக இருந்தவர்.
•

பைழமஷ்டி குரு’’’– முக்தி வ ங்கக்கூடிய மிக மிக உயர்ந்த குரு. எ.
கா., தட்சிணாமூர்த்தி, ஸ்ரீகிருஷ்ணர், மகாவைர்
ீ & புத்தர்

“எவவோருவர் குருலவ மதித்து ஒழுகினாலும்
தப்பாது குருவுயர்வு மதிப்வபார் தம்லமத்
தேத்தில் உயர்த்திப் பிறவிப் பயலன நல்கும்.”(9 )

என்னும் வவதாத்திரியத்தின் அருள்வாக்கு வபரின்ப வாழ்விற்கு வழி
காட்டுகின்றது.
தாயுமானவருக்கும் அவர்களது வபற்வறார்கலளப் வபால்
சின்னஞ்சிறு வயதிவலவய வதய்வ பக்தி

மிகுந்திருந்தது.

நாள்வதாறும் மலலக்வகாட்லடக் சிவன் வகாயிலுக்குச் வசன்று

இலற வழிபாடு பண்ணுவதும், திருவாலனக்காவுக்குச் வசன்று

அகிலாண்டநாயகிலய வழிபாட்டு வருவதும் இந்த இலளஞனுலடய
நித்திய கர்மமாக அலமந்திருந்தது.
ஒருநாள், இவர் மலலக்வகாட்லடயில் சிவனார் தரிசனம்
வசய்துவிட்டுக் கீ வழ வந்துவகாண்டிருந்த வபாழுது, இலடயில்
சான்வறார் ஒருவர் நின்று வகாண்டிருந்தலதக் கண்டார்.
“காந்தம் ஊசிலயக் கவர்ந்திழுத்தல்” வபான்று, இந்த
இலளஞனுலடய உள்ளத்லத அங்கு நின்றுவகாண்டிருந்த முனிவர்
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அறவவ வகாள்லள வகாண்டு வபானார்.

அவருலடய

முன்னிலலயில் இலளஞன் வழந்து
ீ
வணங்கினார். (10)
சின்னஞ்சிறு வயதிவலவய அவலே ஆட்வகாள்ள வந்த

பேமாச்சாரியர் ஆவார் அந்த முனிவர்.

அவர் வபசுவது மிகக் குலறவு, அவசியம் ஏறபடுகின்ற
வபாழுது இேண்வடாரு வார்த்லதகளுக்கு வமல் அவருலடய
வாயினின்று வசாற்கள் வவளிவய வோது.

ஆதலால் அவலே, “வமௌனகுரு” எனக் கருதி மாணாக்கர்
அவருக்கு ஆட்பட்டார்.

அம்முனிவர் திருமூலர் மேபில் வந்தவர்.

அதலால் பிற்காலத்தில் இம்மாணக்கர் பகர்ந்தருளிய
பாடல்களில் “மூலன் மேபில் வரும் வமௌன குருவவ” என்று
வபாற்றதலலக் காண்கிவறாம்.
குருவுக்கும் சீடனுக்கும் இணக்கம் ஆழ்ந்து வலுத்து வந்தது.
“ஆச்சார்வயா வக்தாகுசவலா அஸ்ய லப்தா” என்பது உபநிஷத்
வாக்கியம்.
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ஞானக்கனியாய் இலங்கும் குருமூர்த்தி அரியருள் அரியோய்
அலமகிறார்.

அவரிடமிருந்து ஞானப் வபற்றிலன ஏற்றுக் வகாள்ளும்

சீடன் திறலமமிக வாய்க்கப் வபற்றவன் என்பது இந்த உபநிடத்தின்
வபாருளாகும்.
இக்வகாட்பாடு இந்தக் குருவுக்கும் சீடனுக்கும் முற்றிலும்

வபாருத்தமுலடயதாகும்.

ஆட்வகாள்ளப்பட்ட சீடர், தாயுமானவர். ஆத்ம சாதனங்களில்

அதிவவக முன்வனற்றமலடந்து வந்தார்.

ஆழ்ந்து தியானம் பண்ணுவதுடன், ஆசாரியர் வமௌன

குருவின் முன்னலலயில் அடக்க ஒடுக்கத்துடன் அமர்ந்திருந்து
சந்வதகங்கலள அகற்றிு்க் வகாண்டார்.

குருவுக்கு பக்திபூர்வமாகப் பணிவிலடகள் வசய்தல்

ஆகியலவகள் ஒழுங்காக நலடவபற்று வந்தன.

தலலமாணாக்கனாக விளங்கினார் தாயுமானவர்.

குருவின்

வமௌகுரு தாயுமானவருக்கு எலதப் வபாதித்தார்?

தாயுமானவவே

விலட தருகிறார்.
“மற்றுஎனக்கு ஐயநீ வசான்னஒரு வார்த்லதயிலன
மலலஇலக்கு எனநம்பிவனன். (11)
“பேமவவளி ஆகஒருவசால்
திட்டமுடன் வமௌனியாய் அருள்வசய்து இருக்கவும்” (12)
“திடமுடவன
உற்றுப்பார்; வமானன் ஒருவசால்வல” (13)
“வமானகுரு
வசான்னஒரு வசால்லால் சுகமா இருமனவம!
இன்ன மயக்கம்உனக்கு ஏன்?” (14) (உடல்70)
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“ஆறுள்ஒன்லற நாடின்அதற்கு ஆறும்உண்டாம் என்எமக்குக்
கூறும் மவுனிஅருள் கூடுநாள் எந்நாவளா.” (15) (எந்நாள்.குரு.10)
“
“மவுனியாய்த் வதான்றி அவன்
வசால்லாத வார்தத்லதலயச் வசான்னாண்டி வதாழி” (16) (ஆ.க.1)

என்பது ஓேளவு விளக்கம் தந்தலமகின்றதுு்

நாடியதற்கு

வழிகாட்டினார் என்பது இங்கு வதளிவாகின்றது.

(17)

“நில்லாமல் நின்றுஅருலள வநவேபார் என்றஒரு
வசால்லால் மவுனிஅருள் வதாற்றுநான் எந்நாவள.” (18)

என்பதால் இலறயருலள நாடவவ குரு உபவதசமாக இருக்குவமனத்
தாயுமானவர் கருதியதாகத் வதரிகிறது, (19)
வமௌனகுருவால் தடுத்தாளப்பட்ட பின் தன் நிலலலய

தாயுமானவர் எளிலமயாக அழகாகப் படம் பிடித்துக் காட்டுகிறார்.
“அன்பருக்கு அன்புஆன வமய்யன்-ஐயன்
ஆனந்த வமானன் அருகுரு நாதன்
தன்பாதம் வசன்னியில் லவத்தான் என்லனத்
தானஅறிந் வதன்மனம் தான்இறந் வதவன” (20) –

குருவருளால் கிலடத்தப் பலன்கலள பட்டியலிடுகிறார்
தாயுமானவர்.

உய்வித்த குரு

(குரு பலன்’)

1. உலகத்லத இந்திே ஜாலம் கனவு கானல் நீவேன நிலனக்கும்
மனப்பக்குவம் ஏற்பட்டது. (21)
2. இலறலயச் சார்ந்து வாழும் வாழ்வு கிட்டியது.(22)
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3. புத்தி மகிழ ஆனந்த வவள்ளப் வபருக்கு ஏற்பட்டது.(23)
4. யான் எனது அற்று அவன் அருள் ஆவனன்.(24)
5. வமல்வநாக்கிச் வசல்லும் பிோணலன கீ ழ்வநாக்கிச் வசலுத்தி,
மூலத்தில் தீமூட்டி, அங்கு வவளிப்படும் குண்டலினி எழுப்பி,
அமிர்தம் பருகும் தலகலம உருவாயிற்று. (25)
6. தத்துவப் வபவயாடு தலலயடித்துக்

வகாள்ளாமலிருக்கும்

வாய்ப்பு வந்தது. (26)
7. இன்ப நிட்லட கிட்டிற்று (27)

தாயுமானவலேச் சீடோக ஏற்றுக் வகாள்ள முன் வமௌன குரு
வகாடுத்த வாக்வகான்று உண்டு.
“குருஆகித் தன்அருலளக் கூறுமுன்வன, வமானா!
உரு, நீடு உயிர், வபாருளும் ஒக்கத் – தகதிஎன
வாங்கிலனவய; (28.)

உருவுந் நீடுயிரும் வபாருளும் மட்டுமன்றி வவறு பல்
வபாருளும் உயர்வும் சிறப்பும் அவருக்குக் கிலடத்தலமலய அவர்
பாடல்கவள சுட்டியலம கண்வடாம்.
குருலவவய நிலனந்து சிந்தித்து (29) பூ சித்து (30)
“நிருவிகற்ப நிட்லட நிலல” (31) கிலடக்கின்றது.

நிற்கும்வபாது

அறிவின்

முதிர்ச்சியில் வமௌனம் ஏற்படுகின்றது.

“

சிற்ற ரும்புஅன சிற்றறி வாளவன! வதளிந்தால்

மற்றுஅ ரும்புஎன, மலர்எனப், வபேறிவு ஆகிக்,
கற்றுஅ ரும்பிய வகள்வியால் மதித்திடக், கதிச்சீர்
முற்றுஅ ரும்பிய வமௌனியாய்ப் பேத்திலட முலளப்பான்.”(32)
“சத்தம்அற வமானநிலல வபற்றவர்கள் உய்வர் காண்” (33)
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வவதாத்திரி மகரிஷியும் பல குருமார்கலளயும் சந்தித்து உபவதசம்
வபற்றவின் கிலடத்த பலன்கலள ஞானக்களஞ்சியத்தில் பல
பாடல்களில் வதரிவித்துள்ளார்.
“இந்தப்வபரும் உலகமிலச எடுத்த பலபிறவிகளின்
இறுதிப் பயன் ஆகிய
சந்ததமும் எலனமறவாத சாந்தவாழ்வளித்வதாய் என்
சந்வதாஷச் வசய்தி இதுவவ.” (34)

“வமய்யுணாு்வு என்றவபரும் பதம் அலடந்வதன்
வமல்நிலலயில் மனம் நிலலத்து நிற்கநிற்க,
ஐயுணர்வும் ஒன்றாகி அறிவு அறிந்வதன்
ஆலசவயன்ற வவகம் ஆோய்ச்சி யாச்சு.
வசய்வதாழில்களில் கடலம உணர்வு வபற்வறன்
சிந்தலனயில் ஆழ்ந்தபல விளக்கம் கண்வடன்.(35)

வள்ளலாருக்கு குரு யார் ?
மருட்பலக தவிர்த்து எலன வாழ்வித்து எனக்வக
அருட் குருவாகிய அருட்வபருஞ்வஜாதி ! (36)

பிறிவு ஏது இனி உலனப் பிடித்தனம் உனக்கு நம்
அறிவவ வடிவவனும் அருட்வபருஞ்வஜாதி .! (37)
எஞ்வசல் உலகினில் யாவதான்று பற்றியும்

அஞ்வசல் என்ற அருள் அருட்வபருஞ்வஜாதி ! (38)
பற்றுகள் அலனத்லதயும் பற்றறத் தவிர்த்து எனது
அற்றமும் நீக்கிய அருட்வபருஞ்வஜாதி ! (39)
சமயம் குலம் முதல் சார்வபலாம் விடுத்த

அமயம் வதான்றிய அருட்வபருஞ்வஜாதி ! (40)
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என்று அருட்வபருஞ்வஜாதி அகவலில் (41)வதளிவாக விளக்கி உள்ளார் .
வள்ளல்வபருமானுக்கு அருட்வபருஞ்வஜாதி ஆண்டவவே குருவாக
இருந்து எல்லா நன்லமகலளயும் வசய்து உள்ளார்.

உலகில் உள்ள அலனவருக்கும்,தாயாகவும்,
தந்லதயாகவும்,குருவாகவும் விளங்கிக் வகாண்டு உள்ளவர்தான்
''எல்லாம் வல்ல அருட்வபருஞ்வஜாதி ஆண்டவோகும்''...

வள்ளலார் கருவிவலவய திருவுலடயோதலாலும் தாயுமானவர்
அவேது உடலில் புகுந்து வகாண்டதாலும் வள்ளலாருக்கு குரு
வதலவ இல்லலவய!

வவதாத்திரி மகரிஷக்கு பல குருமார்கள்
தனக்கு பல குருமார்கள் அருள்பாலித்ததாக வவதாத்திரி மகேஷி
குறிப்பிடுகின்றார்.
பாலகிருஷ்ண நாயக்கர் – லவத்திய பூபதி கிருஷ்ணோவ்பேஞ்வசாதி மகான்-வள்ளலார் வபான்று எண்ணற்ற குருமார்கள்
மகரிஷிக்கு கிலடத்தார்கள்.

(42)
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நான்கு மகான்கலள மானசீக குருவாக மகரிஷி வாழ்நாள்
முழுவதும் வபாற்றி வந்தலதயும் குறிப்பிடுகிறார்.
•

சித்தர்கள் மேபில் வபருமதிப்பு வகாண்ட நான் திருமூலர், திருவள்ளுவர்.
தாயுமானார், அருட்வபருஞ்வசாதி இோமலிங்க வள்ளலார் ஆகிய நான்கு
சித்தர்கலளயும் மானசீகமாக, ஞான குருக்களாகக் வகாண்டு எனது

வாழ்நாலள அருட்வதாண்டில் கழித்து வருகிவறன் என்பலத இங்கு
கூறிக் வகாள்ள விரும்புகிவறன். (43)

குருவின் சிறப்புகலளயும் வபருலமகலளயும் மகரிஷி பல

இடங்களில் பதிவு வசய்திருக்கிறார்.

“தட்டுங்கள் திறக்குவமன்றார் தனக்குள்வள வபோற்றல் புலதயல்கண்வடார்

தக்கவழி அருட்குருவின் தாள்பணிந்து தவம்பயின்று தலனஉணர்தல்” (44)
“குண்டலின் எனும்என் வமய்யுணர் வவழுப்பிக்
குறித்து எலன அறிவித்த குருவவ அன்வப!” (45)
“சிந்லதலய அடக்கிவய சும்மா இருக்கின்ற
சீர் அறியச் வசய்த குருவவ” (46)
“திருத்தவமாடு காயகற்பம்,சீர்காு்மவயாகம்.உடற்பயிற்சி தந்து சிந்தலனலய
உடல்நலத்லதச் சீேலமத்து உய்வித்த குருவவ வாழ்க.” (47)
“தப்பாது குருவுயர்வு மதிப்வபார் தம்லமத்
தேத்தில் உயர்த்திப் பிறவிப்பயலன நல்கும்.” (48)

குருமூலம்தான் முழுலம வபற இயலும் என்கிறார் மகரிஷி.
தனது 42 வயதில் வள்ளலாவே இவருள் புகுந்து வகாண்டார்.
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புலனறிவில் விலேவில் ஆழ்ந்துள்ள வபாது இலறநிலல
விளக்கம் வபற முடியாது.

இவ்விலேவு குலறந்த அறிவிற்கு

நிலலவபற கிட்ட வவண்டும்.

அதற்கு அகவநாக்கு பயிற்சி வதலவ.

அகம்வநாக்கி அறிநிலலவபற வவண்டுவமனில், உயிேலாற்றலல

அறிவு உயர்தலாப் வபற வவண்டும்.

உயிோற்றவல ஒவ்வவாருவருக்கும் விலனபயனுக்வகற்ப

பிறவிலய உருவாக்கும் நியதியின் கீ ழ், மூலாதாேத்தில் சுழற்சி
விலேவாக ஆற்றி வருகின்றது.

உடலலயும் அறிலவயும் நடத்திக் வகாண்வட பிறவிக்கும் வழி

வதடிக் வகாண்டிருக்கும் இந்த உயிோற்றலல, வயாகிகள் குண்டலினி
சக்தி என்று சிறப்புப்படுத்திக் கூறுகிறார்கள்.

இங்வகதான் சீவகாந்த

சக்தி லமயம் வகாண்டுள்ளது. (49)
இந்த உயிர் ஆற்றலின் விலேலவ வமல்வநாக்கித் திருப்ப
வவண்டும்.
அரிது.

இதலன ஒருவர் தாவன பயின்று வபறுவவதன்பது

அகவநாக்குப் பயிற்சியில் முழுலம வபற்ற ஆசானின் அருள்

வவண்டும்.

இலறயுணர்வு விளக்கம் வபற்ற வபேறிஞலன,

ஆசிரியோகப் வபற்றுத்தான் அவர் வழிகாட்ட, வதளிவுலே கூற
இலறயுணர்வான இப்வபரும் பதம் அலடய வவண்டும்.
“இந்த அரும்பிறவியில் முன்விலனயறுத்து
எல்லலயில்லா வமய்ப்வபாருலள அலடவதற்கு
“வந்தஒரு உதவி குருஉயிரின் வசர்க்லக
வணங்கிகுரு திருவடிலய வாழ்த்தி வாழ்வவாம்.” (50)

எவவோருவர் குருலவ மதித்து ஒழுகினாலும், தப்பாது குருவுயர்வு
மதிப்வபார் தம்லம தேத்தில் உயர்த்தி பிறவிப் பயலன நல்கும்
என்கிறார் வவதாத்திரி மகரிசி.
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உன்லனவயா கடவுலளவயா அறிய ஒரு குறுக்கு வழியுண்டு.
தன்லன உணர்ந்து அந்நிலலயில் நிலலத்து வாழும் தனிக்கருலண
வடிவான குருலவ அலடந்தால் வபாதும் என்பதும் மகரிஷி
வாக்காகும்.
“மூாு்த்திதலம் தீர்த்தம் முலறயால் வதாடங்கினர்க்கு
வார்த்லதவசாலச் சற்குருவும் வாய்க்குவம போபேவம” (51)

என்பதற்கிணங்க திருச்சி தாயுமானவர் ஆலயத்தில்
தாயுமானவருக்கு வமௌன குருவின் சந்திப்பு வாய்த்தது.
வள்ளலாருக்குள்வள தாயுமானவர் இருப்பதால் ஆதிகுருவாகிய

வதட்சிணாமூர்த்திவய வஜாதி வடிவில் குருவாக அலமந்தார்.

குரு இல்லாத மனித வாழ்வு முழுலம வபறாது என்பது நம்

முன்வனார்கள் வமாழியாகும்.

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

அடிக்குறிப்புகள்.
1. தாயுமானவரும் வவதாத்திரி மகரிஷியும் பக்.23, அருள்நிதி மன்னார்குடி
பானுகுமார், விஜயா பதிப்பகம். வகாலவ.
2. {The book-”GURUKULS AT A GLANCE” by S.P.Arya (Founder of ARYA BROTHERS CARE) and
WWW.GURUKULSWORLD.COM as well as WWW.ARYABROTHERS.COM)Cheong Cheng, Cheong Cheng Yin;
Tung Tsui Kwok Tung Tsui, Wai Chow King Wai Chow, Magdalena Mo Ching Mok (eds.) (2002). Subject
Teaching and Teacher Education in the New Century: Research and Innovation. Springer. பக். 194. ISBN 962949-060-9.
3. பகவத் கீ லத, அத்தியாயம் 4, சுவலாகம் 34
4. name=“Sanatan” >Article “Sadguru and Paratpar Guru” As on 22 July, 2013 on www.Sanatan.org
5. http://www.britannica.com/EBchecked/topic/249714/guru
6. https://archive.org/details/GuruStotramClasses
7. https://archive.org/details/GuruPoornimaClasses
8. Mahanirvana Tantra

9. ஞானக்களஞ்சியம் பாடல். 10 பக்.7, வவதாத்திரி பதிப்பகம், ஈவோடு,
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10. தாயுமானவரும் வவதாத்திரி மகரிஷியும் பக்.23, அருள்நிதி மன்னார்குடி
பானுகுமார்,

விஜயா பதிப்பகம். வகாலவ.

11. தாயுமான சுவாமி பாடல்கள், வமௌனகுரு பாடல்.46. பக்.77, புலவர்
வ.சிவஞானம்,
ீ
விஜயா பதிப்பகம், வகாலவ.

12. வமலது கருணாகேக்கடவுள். பாடல் 2. 460 பக். 83 )
13. வமலது உடல்வபாய்யுறவு பாடல். 460
14. வமலது பாடல். 529

பக். 413

பக். 451

15. வமலது பாடல். 1103
16. வமலது பாடல்.1423

பக். 664
பக். 774

17. தாயுமானவரும் வவதாத்திரி மகரிஷியும் பக.25, அருள்நிதி மன்னார்குடி
பானுகுமார், விஜயா பதிப்பகம். வகாலவ.
18. வமலது பாடல். 1104

பக். 664

19. தாயுமானவரும் வவதாத்திரி மகரிஷியும் பக்.25, அருள்நிதி மன்னார்குடி
பானுகுமார், விஜயா பதிப்பகம். வகாலவ.

.
20. தாயுமானவரின் ஆனந்தக் களிப்பு பாடல்.10, பக். 282. அருள்நிதி
மன்னார்குடி பானுகுமார். விஜயா பதிப்பகம், வகாலவ 21. தாயுமான சுவாமி பாடல்கள் வபாருள் வணக்கம் பாடல்.19, பக்.40,
புலவர்

வ.ீ சிவஞானம், விஜயா பதிப்பகம், வகாலவ.

22. வமலது
23. வமலது
24. வமலது மண்டலத்தின் பாடல். 10. பக்.377.
25. வமலது பாயப்புலி பாடல். 28. பக். 395.
26. வமலது உடல் வபாய்யுறவு பாடல். 29. பக்.429.
27. வமலது பாடல். 72. பக்.452.
28. வமலது பாடல். 77. பக்.454.
29. வமலது பாடல். 3. பக்.414.
30. வமலது பாடல். 32. பக்.430.
31. வமலது பாடல். 32. பக்.430.
32. வமலது ஆலச. பாடல். 355. பக்.449.
33. வமலது சச்சிதானந்தம் பாடல். 6. பக்.162.
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34. ஞானக்களஞ்சியம் பாடல் 6. பக். 4. வவதாத்திரி மகரிஷி,
வவதாத்திரியப் பதிப்பகம், ஈவோடு.
35. வமலது பா.9. பக்.6
36. திருஅருட்பா ஆறாம் திருமுலற, அருட்வபருஞ்வசாதி அகவல்.
வரிகள்.315-16 பக்.9. திருஅருட்பிேகாச வள்ளலார், திருஅருட்பிேகாச
வள்ளலார் வதய்வ நிலலயம், வடலூாு்.
37. வமலது

வரிகள்.285-86, பக்.9.

38. வமலது

வரிகள்.287-88, பக்.9.

39. வமலது

வரிகள்.291-92, பக்.9.

40. வமலது
41. வமலது

வரிகள்.61-62, பக்.3
வரிகள்.291-92, பக்.2.

42. எனது வாழ்க்லக விளக்கம், வவதாத்திரி மகரிஷி, வவதாத்திரி பதிப்பகம்,
ஈவோடு.
43. திருக்குறள் உட்வபாருள் விளக்கம் பக்.43, வவதாத்திரி மகரிஷி, வவதாத்திரி
பதிப்பகம், ஈவோடு.
44. ஞானகளஞ்சியம் குருவணக்கப் பாடல் 4.. பக்.5
45. வமலது பா.5, பக்.5
46. வமலது பா.6, பக்.5
. 47. வமலது பா.8, பக்.6
48. வமலது பா.32, பக்.7
49. தாயுமானவரும் வவதாத்திரி மகரிஷியும் பக்.25, அருள்நிதி மன்னார்குடி
பானுகுமார், விஜயா பதிப்பகம். வகாலவ.
50. ஞானகளஞ்சியம் பாடல்.6. பக்.51
51. தாயுமான சுவாமி பாடல்கள், போபேக்கண்ணி பா.791, பக்.156, புலவர்
வ.சிவஞானம்,
ீ
விஜயா பதிப்பகம், வகாலவ
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14.ஞானப்பாலதயில் சறுக்கல்கள்
மகான்கலளயும் - அவதாேப் புருஷர்கலளயும் - சமூக
சீர்திருத்தவாதிகலளயும் -சமகால சமுதாயம் என்றுவம
அங்கீ கரித்ததில்லல என்பது வேலாறு.

இவயசுலவ சிலுலவயில் அலறயவில்லலயா?

வகாடுத்தது ஒரு வகாப்லப நஞ்லசத்தாவன?

சாக்ேட்டீசுக்கு

பூமி உருண்லட என்று

வசான்னவருக்கு, மேணதண்டலன வழங்கிய சமுதாயம் தாவன?

அதுவபால, தாயுமானவலேயும் வள்ளலாலேயும்
வவதாத்திரியாலேயும் சமகாலம் சரியாக அங்கீ கரிக்கவில்லல.
தாயுமானவரின் தந்லத வகடிலியப்பபிள்லள மலறவுக்குப்

பிறகு, அவர் வகித்த பதவிலனயும் வபாறுப்லபயும் ஏற்க

வவண்டுவமன, அேசியார் அலழத்தார். .தாயுமானவரும் ,அதற்கு
இணங்கி அேசலவ வசன்று வபாறுப்பிலன ஏற்றார்.
தாயுமானவரின் உடல் வதசஸ்சும், சுடர்விட்டு பிேகாசிக்கும்
அழகும், வனப்பும் இோணி மீ னாட்சிலய வசீகரித்தது. அவலே
எப்படியாவது அலடய வவண்டும் என்ற கீ ழான எண்ணமும்,வநாக்கமும்
வகாண்டாள்.
கணவலன இழந்து விட்ட நிலலயில் பல்வவறு அேசியல் சதுேங்க
களத்தில் வபாோடிக்வகாண்டிருந்த காலக் கட்டத்தில், வபண்லமயின்
பலவனமாய்
ீ
தன்மீ து வகாண்டுள்ள ஒருதலல காமத்திலிருந்து
தப்பிக்கவவண்டும் என்று ,தாயுமானவர் முடிவவடுத்தார்.
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அேசி மீ னாட்சிக்கு தக்க அறிவுலே கூறினார்
தாயுமானவர்.ஆனால், காமவம வமவலாங்கி நின்றது. தன் விதியின்

விலளயாட்டிலன எண்ணி, அதன் விலளவாக ஊலே விட்வட, இேவவாடு
இேவாக .தம்முலடய சிற்றன்லன மகனான அருலளய்யலேயும்
அலழத்துக்வகாண்டு, நல்லூலே அலடந்தார்.

விதியின் விலளயாடல் வவறு விதமாக அலமந்தது. அேசி
மீ னாட்சி ,தாயுமானவலேக் காணாது, ஏக்கத்தில், மனம் மிகவும்
வபதலித்துப் வபானாள். தாயுமானவரின் வழித்தடம் அறிந்து,
இேகசியமாக நல்லூர் வந்தலடந்தாள்.

விதி வழி மதி என்பது வபால், விபரீத புத்திக்கு ஆளானாள் அேசி
மீ னாட்சி. மாந்தீரீக வசியத்தில் சிறந்த மலலயாள மந்திேவாதிலயக்
வகாண்டு, தாயுமானவலே எப்படியாவது தம் வழிக்கு வகாண்டு வே
எண்ணினாள்.
மனம் வநாந்த நிலலயில், தாயுமானவர் நிஷ்லடயில்
இருந்தவபாது ,அவருக்குப் பின்னால் இருந்து வசிய மந்திேத்லத
ஏவினாள்.
இதலன அறிந்து, நிஷ்லடயிலிருந்து தாயுமானவர் –கலளந்து,
ஆழ்ந்த புஷ்டிவயாடு ,திரும்பி பார்த்தார். அந்த ஆன்மீ க ஒளியின்
பார்லவயில், இோணி முதன்முலறயாக அதிர்ந்து வபானாள். என்ன ஒரு
வதய்வகப்
ீ
பார்லவ. அடுத்த வினாடி ,தாயுமானவர் காலில் வழந்து
ீ
வணங்கினாள்.
’’சுவாமி! என்லன மன்னியுங்கள். தங்களது வதய்வக
ீ
நாட்டமறியாது, வணான
ீ
ஆலசயால் தங்களுக்கு மிகவும் துன்பம்
வகாடுத்துவிட்வடன். இனி தங்கள் வாழ்க்லகயில் குறுக்கிடமாட்வடன்‘’
அங்கிருந்து விலடவபற்றாள்,
விோலிமலல சித்தர்களின் பயிற்சிக்களமாக இருந்தது. மலலகள்
சூழ்ந்த விோலிமலல பல சித்தர் நடமாடும் இடமாக தளமாகவும்
இருந்தது.
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தாயுமானவரும், அருலளய்யாரும் விோலிமலலயில் வந்து தங்கி
சாகாக்கலல வபான்ற இேகசியங்கலள கண்டறிந்தனர். சில காலம்
அங்கு தங்கி அனுபவ அறிவுலன வநரிலடயாக வபற்றனர்.(1).
இறுதியாக இோமநாதபுேம் வந்த தாயுமானவர்ஆழ்ந்த
நிஷ்லடயில் இருப்பதற்குகூட தகுந்த இடமின்றி அலலந்தார்.
மனிதர்கள் வதாந்தேவில் இருந்து தப்பிக்க, தகுந்த இடமின்றி
அலலந்தார். காட்டுேணி என்ற இடத்தில் உள்ள ஒரு புளிய மேப்
வபாந்தில் அமர்ந்து தவமிருந்தார்.

பின்னர் வலட்சுமிபுேத்தில்

நிஷ்லடயில் இருந்தார்.
நிஷ்லடயில் பல காலம் இருந்ததால் அவர் தலலமுடிவமல்
குருவிகள் கூடுகள் அலமத்தன. அவர் இறந்து விட்டார் என
காவலாளிகள் அவலே எரித்து விட்டனர். (2)
மகானின் மகத்துவம் அறியாத இச்சமுதாயம் அவலேக்
எரித்து விட்டது.

தனது ஆன்மீ க பயணத்திற்கு மனித சமுதாயம்

அவருக்கு பல இலடயுறுகலள தந்தன.

தான் வந்த வேலவ,

இலட்சியத்லத தனது மானுட உடம்பால் தாயமானவோல்
நிலறவவற்ற இயலாமல் அலமந்தது.

வள்ளலாருக்கு ஏற்பட்ட துன்பங்கள்.

‘ehd; NtW mJNtwy;y: mJNt ehd; . ehNd mJ’ vd;W cWjpNahL
,iwtidj; Njb miye;jtH; ts;syhH. ,iwtidj; jd;dhy; fhz KbAkh?
vd;w Iak; mtUf;F vOfpwJ.
‘fLe;jtj;Jk; fhz;ghpjhk; flTs;’
,t;thW Iak; vOe;jJk; ;jd;idg; gw;wp jd; kdj;ijg; gw;wpr; rpe;jpf;fpwH.
,iiwtid ehd; vg;gbg;gl;ltd; njhpAkh? Fyj;jpilf; nfhbNad Fzq;fspy;
nfhbNad; kyj;jpDk; rpW GOtpDk; filNad; nfLk; kjpad; ehapDk; filNad;
(3)
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‘kUe;jwpNad; kpzawpNad; ke;jpunkhd; wwpNad;
kjpawpNad; tpjpawpNad; tho;f;if epiyawpNad;
……………ntk;ghk;gpd;
tha;gLNkhH Njiug; Nghy thLfpd;Nwd;’ (4)

‘jtk; GhpNad; jtk; Ghpe;jhH
jikg;Nghy ebj;Jj; jUf;F fpd;Nwd;’

(5)

,iwepiyNa! FUNt vd; ;epiyia vd; Gyk;giy ehd; cd;ghy; itj;j md;ig
vg;gbf; $WNtd;? $Wk; thHj;ij mwpNad;. vOJk; vOj;Jk; mwpNad;? vd;
;nra;FNtd;. vd; nra;FNtd;! vd;W ts;syhH cUFfpwhH. NkYk; xU gb czhe;J
‘mbNad; gl;lg;ghl;il epidtpy; fy;Yk; ;fiuANk’ (6)
ts;syhhpd; gy Nghuhl;lq;fSf;Fg; gpwF ,iwaUs; mthpd; ;kdj;ij
neUq;FfpwJ. ,iwtpd; jpUtUis; gw;wpf; nfhs;s ;kdk; gutrg;gLfpwJ.
kPz;டும்; gy rpy ,lHghLfs; ,Wjpapy; ntw;wpAk; fpl;LfpwJ.
‘fly; fle;Njd; fiuia mile;Njd;
க;z;L nfhz;Nld; Nfhapy;’
,t;thW ts;syhH
‘epide;J epide;J czHe;J czHe;J
Nefpo;e;J nefpo;e;J md;Ng
Epiwe;J epiwe;J CwnwOk; fz;zPujdhy;
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Eide;J eide;J (7) ‘
Vd;W ghLfpwhH.

வள்ளலார் எழுதிய திருவருட்பாவுக்கு எதிோக பல கண்டன

நூல்கள் வவளிவந்தன. வள்ளலார் வமற்வகாண்ட சமய சீர்திருத்தத்தால்
அவலே அன்லறய லசவவாதிகள் ஏற்கவில்லல.

இதன் வதாடர்ச்சியாக வள்ளலார் எழுத்துக்கலளயும் புறம்
தள்ளினர். எதிர்ப்பு வதரிவித்து கண்டனம் வசய்தனர். வள்ளலார் முன்
லவத்த மாற்றுப் பண்பாட்லடயும் மறுத்தனர்.

1868 இல் சண்முகம் பிள்லள என்பவோல் திருவருட்பா தூஷண
பரிகாேம் என்னும் நூலின் வழி இவ்விவாதம் வதாடங்க ஆேம்பித்தது.
1869 இல் வபாலியருட்பா மறுப்பு என்ற நூல் எழுதப்பட்டது; இது

அருட்பா அல்ல, வபாலி அருட்பா என்று பல காேணங்கலளக் கூறி

இந்நூல் மறுத்தது. இதற்கு எதிோக 12 கண்டன நூல்கள் வவளிவந்தன.
1904 இல் நா. கதிலேவவற்பிள்லள வள்ளலாருக்கு எதிோக
இோமலிங்கம் பிள்லள பாடல் ஆபாச தர்ப்பணம் அல்லது மருட்பா
மறுப்பு என்ற நூலல எழுதி வவளியிட்டார்.
இந்நூலுக்கு மறுப்பாக ம.தி. பானுகவி என்பவர், 1905 இல்
இோமலிங்கம் பிள்லள பாடல் ஆபாச தர்ப்பண கண்டன நியாய வச்சிே
குடாேம் என்ற நூலல எழுதி வவளியிட்டார்.
லசவ சமயத்தில் சீர்திருத்தம் வசய்த வள்ளலாலே பலழலம
வாதிகள் ஏற்றுக் வகாள்ள மறுத்த நிகழ்வுகளாகவவ இக்கண்டன நூல்
வபாக்குகலளப் பார்க்கலாம்.(8)
வபாதுவாக சிந்தலனயாளர்கள் சீர்திருத்தவாதிகள்
வபான்வறார் வபாது வாழ்வில் இறங்கக் காேணம், தன் சக மனித குலம்
படும் தீோத துயேத்லதக் கண்டு மனம் கசிந்து தான் என்பது உண்லம.
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வநாய், மேணம் வபான்ற பல இன்னல்களுக்கு விலட காணத்
துடிக்கும் அறிஞர்கள் - இவற்றுக்கான மூல காேணத்லதயும் அதற்கான
நிவாேணிலயயும் வதடுகின்றார்கள்.

பலப்பல வதாத்திேங்கள் விதவிதமான வமாழிகளில் இலவ குறித்வத

இயற்றப்பட்டுள்ளன. காலம் காலமாய் நமது சமுதாய அலமப்பு
அவ்வாவற கட்டலமக்கப்பட்டுள்ளது.

காண்வபார் மயங்கும் வண்ணங்கலள தன் வமனியில் சுமந்து

திரியும் வண்ணத்துப் பூச்சி முதல் படி நிலல லார்வா எனப்படும் சிறு புழு
நிலல வலே தான் தன்லனச் சுற்றி வலல அலமத்து குறிப்பிட்ட

காலத்திற்குப் புழுவாக இருந்த பின் தான் அது முழு வளர்ச்சி அலடந்த
வண்ணத்துப் பூச்சியாக பரிணமிக்கிறது. அலதப் வபான்றவதாரு
நிலலயில் தான் அன்று இருந்தார் வள்ளலார்.

கடவுள் பால் மனலத வசலுத்துவவத பக்தி என்று சமயவாதிகள்.
சாதிக்க ஒரு உயிர். உயிருக்கு வநரும் துன்பம் கண்டு மனம் கசிந்தது அத்துன்பத்லத நீக்க எடுக்கும் முயற்சி வழிபாடு எனும் இத்தலகய
வழிபாட்டிற்கு - அர்ச்சலண ஆேத்தி, அபிவஷகம் மணியடி
வதலவயற்றது எனவும் பகிேங்கமாக அறிவித்தார்.
அறியாலம இருளில் கண்மூடித்தனமான பழலமயில் மக்கலள

மூழ்கடித்துக் வகாண்ட சமயவாதிகள் துடிதுடித்தனர். சமயப்பிடிப்பு

தளர்ந்து வபாகுவமன்று அதிர்ந்தனர். ஆனால், வள்ளலார் அஞ்சவில்லல.
அவலேச் சுற்றியிருந்த மக்களின் அறியாலம, பிணி, வறுலம,

அவலே உருவாக்கியது. அவரு ‘பிள்லள வபரு விண்ணப்பம்’ முழுவதும்
பிற உயிர்களுக்காக அவர் வருந்தியலதவய ஆரூயிர்க் கட்வகல்லாம்
நான் அன்பு வசய்யவும்’ என்பவத.
அவர் இலறவனிடம் கருலணயால் நிேம்பி வழிந்த ஒரு
கவிஞனின் வவற்று வார்த்லத விலளயாட்டு அல்லது வாழ்க்லக
லட்சியம் வசால்லும், வசயலும் வவறு வவறாக இல்லாத ஒரு
மாமனிதனின் முழக்கம் அது.
கண்ணில்பட்ட கடவுளர்கலளவயல்லாம் வணங்கி வதாத்திேப்
பாடல்கலள இயற்றி வந்த வள்ளலாரின் புேட்சிகேமான பரிணாம
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வளர்ச்சி சமயவாதிகலள திலகக்க லவத்தது “விழிப்பிற்கு ஆதிகர்த்தா’
என பின் வந்த பாேதி வள்ளலாலேப் வபாற்றினார்.
இன்லறக்கு சுமார் 200 ஆண்டுகளுக்கு முன்வப, தனிவயாரு
மனிதனாக அேசாங்கத்லதயும் ஆச்சாரியர்கலளயும், ஆதினங்கலளயும்
கடுலமயாக எதிர்த்தவர் அவர். சமயத்தின் வபாலித்தனமான சடங்கு

ஆச்சாேங்கலள வள்ளலார் அளவுக்கு ஒரு நாத்திகர் கூட அக்காலத்தில்
கண்டித்திருக்க மாட்டார்.

‘கலல காட்டும் கற்பலனலய நிலலவய என்று வகாண்டாடும்
வழக்கவமல்லாம் மண்மூடிப் வபாக’ என்று மனம் வவறுத்துச் சபித்தார்.
சடங்கு ஆச்சாேங்களால் யாருக்கும் உபவயாகமில்லல என
கண்டித்தார். இது புவோகிதர்களின் அடிமடியில் லகலவத்த
கலதயாயிற்று.

வபரியார் அவர் பாணியில் கூறுவார் ‘வசத்தால் விட்டு
விடுவான் லவத்தியன், வசத்தாலும் விட மாட்டான் புவோகிதன்’ என்று
நம் காலத்திற்குப் பின்னும் திதி என்றும் திவசம் என்றும் காரியம்
என்றும் தர்ப்பணம் வாரிசுகளின் வநேத்லதயும் உலழப்லபயும்
வணடிக்கும்
ீ
புவோகிதர்கலள எதிர்த்து சுமார் 200 ஆண்டுகள் புேட்சி
முழக்கம் வசய்த புதுலமத் துறவி அவர்.(9)
இலதப்வபான்வற மலழப் வபாழிவு. காலோ, அம்லம, வசார்க்கம்,
நேகம், வமாட்சம் எனப் பல விதமான தலலப்புகளில் அவேது புேட்சிக்
கருத்துக்கலள விவரித்துக் வகாண்வட வபாகலாம்.
அருட்பா, மருட்பா, வபார் ஒரு தனி வேலாறு. சிதம்பேத்து
தீட்சிதர்கலள எதிர்த்து வபாட்டி சிதம்பேத்லதவய உருவாக்கியது ஒரு
தனி வேலாறு, வவதங்கலளயும், ஆகமங்கலளயும் எதிர்த்தது ஒரு தனி
வேலாறு.
சாதி சமய வவறுபாட்டுக்கு எதிோன தமது நிலலப்பாடு
காேணமாக, சமுதாயத்தின் பலழலமப் பற்றால் வபரிதும்
பாதிக்கப்பட்டவர். வள்ளலாருக்கு எதிோக வழக்குமன்றத்தில் வழக்கு
வதாடர்ந்தவர் ஆறுமுக நாவலர்.(10)
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தன்னுலடய முற்வபாக்கு எண்ணங்களால் சமுதாயத்தில்
சிலோல், சனாதனத்லதப் வபாற்றிய பழலமவாதிகளால்,

வருணாசிேமம் காக்க விலழந்த சில சுயநலக் கும்பலால்
தூற்றப்பட்டவர்.

உருவ வணக்கத்லத எதிர்த்தாலும், சாதி, சமயச்

சடங்குகலளப் புறந்தள்ளச் வசான்னதாலும் தனது வசாந்த இனத்தின்
எதிர்ப்லபவய வபற்றவர் என்கிறார் ம.வபா.சிவஞானம்.

தன்னுலடய “வள்ளலார் கண்ட ஒருலமப்பாடு” என்னும்

நூலில். இவேது அருட்பாக்கள் அலனவோலும் பாடப்வபற்ற வபாதும்,
அந்த பாக்கள் இலறவன் சந்நிதிகளில் ஒலித்த வபாதும் சிலர்

அழுக்காறும், ஆத்திேமும் வகாண்டு அலவகலள மருட்பாக்கள் எனத்
தூற்றினர்.

(11)

அருட்பாவில் புேட்சிக் கருத்துக்கள் புறப்பட்டு வந்ததால்
வபாறுக்க முடியாத சமயவாதிகள், சமயத்லத லவத்து வயிறு
வளர்க்கும் கூட்டத்தினர், மக்கலள எப்வபாழுதும் குழப்பக்

குட்லடயிவலவய ஆழ்த்தி அதன் பயனாய்ச் சுகம் காணும்
வசாம்வபறிகள், மதவியாபாரிகள், வள்ளலாருக்கு எதிோக கண்டனக்
குேல்கள் எழுப்பியவதாடு இோமலிங்கர் பாடிய பாடல்களின்
வதாகுப்புகள் அருட்பாக்கள் ஆகா எனக் கூக்குேலிட்டு
நீதிமன்றத்திற்கும் வசன்றனர்.

ஆனாலும் நீதிமன்றத் தீர்ப்பு வள்ளலாருக்குச் சாதகமாகவவ
அலமந்துள்ளது. அருளியல் உலகில் இவேது சீர்திருத்தங்கள்
இன்லறய காலக்கட்டத்திற்கு
ஏற்புலடயன.

மட்டுமல்லாமல் என்வறன்றும்

மதங்களின் வபயோல், சமயங்களின் வபயோல் மக்கள்
உனது வதய்வம், எனது வதய்வம் என்று பிரித்துப் வபசி இந்த
வதய்வவம உயர்ந்தது, மற்ற வதய்வம் தாழ்ந்தது என்று அவேவர்
வதய்வங்கலள மட்டும் உயர்த்திப் வபசி வந்துள்ளனர்.
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அதன் விலளவாக இன்லறக்கு சமயப் பூசல்களும்
மதப்பூசல்களும் இன்னும் வசால்லப்வபானால் சாதிப்பூசல்களும்
தலலவிரித்தாடிய வண்ணம் இருந்து வகாண்டுள்ளது.

அன்புருவான, அறிவுருவமான கடவுள் ஒவ்வவாறுவர்
உள்ளத்திலும் உள்ளார் என்ற உயர்ந்த சிந்தலனலய ஏற்றுக்
வகாண்டால் இந்தச் சண்லட சச்சேவுகளுக்கு இடமிருக்காது.
தாயுமானவரும் வள்ளலாரும் இலறயுணர்வு வபற பல

சறுக்கல்கலளயும் கடந்தனர். வவதாத்திரிவயா இலறநிலல அலடய
வாழ்க்லகப் பாலதகளில் பல சறுக்கல்கலள கடந்து இலறநிலல
உணர்வு வபற்றார்.

வியபாேத்தில் நஷ்டம் ஏற்பட்டு வசாத்து எல்லாவற்லறயும்

இழந்துவிட்டார். இருக்கிற வசாத்லத பங்கு பிரிக்கிற காலத்தில்
தனது ஒவே தம்பிக்கு சமமாகப் பங்கு பிரிக்கிறார்.

ஆனால் வபரிய

வடு
ீ தனக்கு வவண்டும் என்று அலதக் வகட்டுப் வபறுகிறார் தம்பி.
(12 )
வவதாத்திரிக்கு அன்லன வலாகாலம்பாளின் வபற்வறார்கள்

தலலதீபாவளிக்காகப் வபாட்ட வமாதிேமும் தம்பியின் பார்லவயால்
சர்ச்லசக்கு உள்ளாகிறது.

பக்கத்து வட்டுக்
ீ
காேரிடம் “என் அண்ணன் வமாசடி

வசய்துவிட்டார்.

கூட்டுக் குடும்பமாக இருந்தவபாதுதாவன வமாதிேம்

வந்தது. அந்த வமாதிேத்தில் எனக்கும் பங்கு இருக்கிறது.
வமாதிேத்லத அவர் மட்டும் வபாட்டுக் வகாள்வது எப்படிச் சரியாகும்”
என்று வசான்னார்.
இலதக் வகள்விப்பட்டவுடன் வமாதிேத்லதக் கழற்றித் தம்பியிடம்
வகாடுத்துவிட்டார்.

லகயில் இருந்த வமாதிேம் எங்கு

என்று

அன்லன வலாகம்பாள் வகட்க, இவர் விஷயத்லதச் வசால்கிறார்.
இலதக்வகட்ட அம்மா அவர்கள் ஒன்றும் வசால்ல முடியாமல்
கண்ணர்ீ வழிந்து உருண்வடாட நின்றார்கள்.
சீதனமல்லவா? (13 )

தாய்வட்டுச்
ீ

இதுவபான்ற வசாதலனகள் கலங்கலவத்த சம்பவங்கள் பாடம்

தந்த படிப்பிலனகள் வநஞ்லசத் துலளத்த நிகழ்வுகள் வபான்ற
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எல்லாச் வசாதலனகலளயும் கடந்து தான் சாதலன பலடத்தார்
மகரிஷி.

உலக சமுதாய வசவா சங்கத்தின் முதற்கிலள கடலூரில்

அலமந்தது.

1968ல் காலேக்காலிலும் இதன் கிலள இயங்கத்

வதாடங்கியது. (14)
காலேக்கால்,

வகாயில்பத்து, புலகவண்டி நிலலயம் அருகில்

அலமந்திருந்த ஸ்ரீமான் சுவாமிகள் மடலாயத்தில் அந்த கிலள
நடத்த அனுமதி வபறப்பட்டது.

இங்கு சுமார் ஒரு வருடம் மகரிஷி

மாதாமாதம் மாலலயில்ஓர் அருள் விளக்க நிகழ்ச்சி நடத்துவார்.
அருகில் அலமந்திருந்த அேசினர் பயணிகள் மாளிலகயில்

அவர் தங்குவதற்கு ஏற்பாடுகள் வசய்தார்கள்.
உணவு வேவலழத்துக் வகாடுப்பார்கள்.

ஓட்டலில் இருந்து

ஒவ்வவாரு நாள் ஓர்

அன்பர் வட்டிலிருந்து
ீ
உணவு வகாண்டு வந்தும் வகாடுப்பார்கள்.

இந்த அருள்பணி வதாடர்பான கணக்கு வழக்குகலள விவாதித்துக்

வகாண்டிருந்தவபாது, மகரிஷிகள், அன்பர்களது பற்றாக்குலற
நிலலலய உணர்ந்து வகாண்டு விட்டார்கள்.

மூன்று நாலளக்குமான பயணிகள் மாளிலக அலற

வாடலக ரூபாய் முப்பலதக் வகாடுப்பதற்கு அன்பர்கள்
திண்டாடினார்கள்.
இதலனப் பார்த்த மகேஷி, “ஏன் இத்தலன கஷ்டம்?

மடத்திவலவய தங்கிக் வகாள்கிவறவன?” என்றார்கள்.
இலசந்தார்கள்.

நான்

அன்பர்களும்

மகரிஷிகள் உட்கார்ந்து வசாற்வபாழிு்வாற்றும்

பலலகயிவலவய (Bench )

இேவில் படுத்துக் வகாள்வார்கள்.

தலலயலண மட்டும்வகாடுப்பார்கள்.

ஒரு

இலறவவளியிவலவய எந்தவநேமும் மனலத லவத்துக்
வகாண்டிருந்த மகரிஷிகள் காலல காரியங்கலள இயற்லக
வவளியிவலவய முடித்துக் வகாண்டார்கள்.
குளியலுக்காகக் கிணற்றில் தாவன வமாண்டு ஊற்றிக்
வகாள்வார்.

இன்வனாருவர் வமாண்டு ஊற்ற விடவும் மாட்டார்.

முதுகு வதய்த்து விடவும் விட மாட்டார்.
குளிர் காலங்களில் வவந்நீர் வபாட்டுக் வகாடுக்கக்கூட
அன்பர்களுக்கு வசதி கிலடயாது.

எனவவ, குளிர் வபான பின்பு, பகல்

11 மணிக்குவமல் குளியலல லவத்துக் வகாள்வார்.
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சாக்ேடீஸ், கன்பூசியஸ், ோமகிருஷ்ணர், விவவகானந்தர்,
தாயுமானவர், வள்ளலார் வபான்ற சிந்தலனயாளர்களும்,

மகான்களும் மானுடத்லத வமம்படுத்துவதற்காக தங்கள்
சிேமங்கலள விரும்பி ஏற்றுக் வகாண்டார்கள்.

தன் உடலல வருத்தித்தான், சிேமங்கலள ஏற்றுக்

வகாண்டுதான் இந்த மாவபரும் மனவளக் கலலலய மானுடத்திற்கு
மகரிஷி தந்துள்ளார்கள். (15)

வவதாத்திரிக்கு அேசாங்கம் முன்வந்து வகாடுத்த நிலத்தில்

நிம்மதியாக இருக்க, கூடுவாஞ்வசரி மக்கள் விடவில்லல.

புறம் வபாக்கு நிலத்தில் அந்தஊர் மக்களுக்காக ஒரு மாதிரி

கிோமத் திட்டம் அலமக்க வவண்டும் என்ற எண்ணத்வதாடு அந்த
இடத்திற்கு வவலி வபாட்டிருந்வதன்.

அந்த இடத்தில் ஒரு கீ ற்றுக்

வகாட்டலக வபாட்டு அதில்தான் மன்றம் இயங்கி வந்தது.
புறம்வபாக்கு நிலத்திற்குச் வசங்கல்பட்டு கவலக்டர் பட்டா
வகாடுத்தார்.

பின்னாளில் கட்டடம் கட்டிக் வகாள்ளலாம் என்றிருந்வதன்.

இந்த ஊர்ப் பஞ்சாயத்தார்களுக்கு ஒரு மாதிரியான வபாறாலம.

அதாவது பஞ்சாயத்தில் இடம் வகட்டு அவர்கள் வகாடுத்து நான்
வபறவவண்டும் என்பது அவர்களுலடய எண்ணம்.
நான் வநேடியாக கவலக்டரின் மூலம் வாங்கி விட்வடன்.
அவர்களுக்கு அது வபாறுக்கவில்லல.

அலத மனதில்

லவத்துக்வகாண்டு பல வதாந்தேவுகள் வகாடுக்க ஆேம்பித்தார்கள்.
ஒருநாள் அதிகாலல வவலள, மணி ஐந்தலே இருக்கும்.
எனக்கு டீ வபாட்டு எடுத்துக்வகாண்டு வபரியவள் வருகிறாள்.
அதற்குள் என்ன நடந்தது என்றால், பஞ்சாயத்து ஆட்கள் பத்துப் வபர்
(16)

கடப்பாலேலய எடுத்துக் வகாண்டு வந்து வவலிகலள எல்லாம்

உலடத்துப் வபாட்டுவிடுகிறார்கள்.
“யாோடா இவனுக்கு Authority வகாடுத்தது? கவலக்டர் ஆர்டர்
என்றால் என்ன?

இங்வக இருப்பவர்கள் எல்லாம் என்ன

முட்டாள்களா? என்று வபசிக்வகாண்வட உலடக்கிறார்கள்.
உலடக்கிற சத்தமும், வபசுகிற சத்தமும் எனக்குக் வகட்கிறது.
கண்கலள மூடி வமௌனமாகிவறன்.
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அம்மா பார்த்துவிட்டு “என்னங்க! இப்படிப் வபசுகிறார்கவள.
நீங்கள் சும்மா இருக்கறீர்கவள! என்று வகட்கிறாள்.

நான் சும்மா

இருக்கவில்லலவய இலறவனுடன் வபசிக் வகாண்டிருக்கிவறன்.
“உனக்கு இந்த இடம் இல்லலயடா,

வதலவயான ஏக்கர்

எங்வகங்கு வவண்டுவமா அங்வக தயார் பண்ணிக் வகாடுக்கிவறன்.
இந்த இடத்லத விட்டுப் வபாடா” என்கிறான் இலறவன்.

அதற்குத்தான் நான் பதில் வசால்லிக் வகாண்டிருக்கிவறன்.
அவள் புரிந்து வகாண்டாள்.

எப்படியாகிலும் அவர்கள் நன்றாக

இருக்கட்டும் என்று கூறிப் வபாய்விட்டாள்.

இப்வபாது அந்த

அருட்வபோற்றலின் வாக்குச் சரியாகி விட்டது அல்லவா?
ஆழியாற்றில் இத்தலன ஏக்கர் நிலமும், அலத

நிலறவவற்றுவதற்கான அன்பர்கலளயும் இலறவன் எங்வக
ஏற்படுத்தி லவத்திருக்கிறான்.!

அங்வக எப்படி நடக்கும்?(17 )

tpaghuj;jpy; Vw;gl;l el;lj;jpdhy; caHe;j epiyapy; ,Ue;J Ntjhj;jhp kfhprp
mbkl;lj;Jf;F te;jhH. Fbirapy; tho;e;jhH. mg;NghJ xU ftp vOjpdhH.
‘te;jJjhd; NghFNkay;yhJ
tUKd;Nd ,Ue;j xd;W NghtJz;Nlh?
,e;j cz;ik vz;zp vz;zp czHe;J nfhz;lhy;
vtUf;Fk; vg;NghJk; el;lNkJ?(18) caHe;j epiyapy; ,Ug;gtHfSf;F kl;LNk
,e;j kdepiy tUk;.
xUehs; fLikahd Gay; ;fhw;Wk; ;kioAkhf ,aw;if rPWfpwJ. mr;rPw;wjijj;
jhq;fKbahky; ,tUila Viof; FbirNah jhz;ltkhLfpwJ. சிy epkplq;fspy;
Fbir ;jd; ;g+kppapd; cwtpy; JwTg+z;L NtUld; ngaHe;J tpOfpwJ. mLj;j
epkplk; vq;F jq;FtJ? vOJfpwhH ftp.

‘,aw;ifnadw; Nghuhl;lf;fhuDf;F vd;Wk;
vy;yhk; rPtd;fSNk vLj;jhLk; fha;fs;.
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ngaHj;J ,lk; khw;wp itg;ghd;; . gpa;j;njwpthd;. mUs;thd;.
gpionad;W jPHg;gspf;fg; gpwe;Njhh; ahH NgUyfpy;’ (19)
$LthQ;Nrhpapy; 1911 y; vOr;rp ngw;W 2006 tiu Md;kPf tuyhW
KOtijAk; Mf;fpukpj;Jf; nfhz;L tho;e;j kfhprp- ;jdJ Qhdg;ghijapy; Vw;gl;l
jilf;fw;fis vy;yhk; gbf;fw;fhshf khw;wpdhH. Vg;gb? jdJ 42 tajpy;
jd;Ds;Ns GFe;j ts;syhH my;yth mtUf;F topfhl;bdhH.!
,iwaDgtk; ngWtjw;F Kw;Wk; ruzhfjp mile;j kfhprp- ele;jhH irf;fpspy;- ,uapypy;- NgUe;jpy-; Vd;? tpkhdj;jpYk; gazpj;jhH. ,uT gfy;
ghuhJ cioj;jhH. ca;Ak; tifNjb miye;j khDlj;jpw;F Njhzpயாக te;jjJ.
Qhdpfs; midtUNk mtHfSila Qhdg;ghijapy; Vw;gl;l rWf;fy;fis fle;;J
te;jtHfs; ;jhNd? ;me;jg; ghijapy; gazpj;j jhAkhdtUk; ts;syhUk; Ntjhj;jphp
kl;Lk; tpjptpyf;fh vd;d?(20)
-------------------------------------அடிக்குறிப்புகள்.
1.

இலணயதளம்

2.

வமலது

3.

அருட்பா 6ஆம் திருமுலற பா.69-70

4. வள்ளலாரும் வவதாத்திரி மகரிஷியும் பக்.89,90,91, அருள்நிதி
5.
6.

மன்னார்குடி பானுகுமார், விஜயா பதிப்பகம், வகாலவ.
வமலது
வமலது

7.

வமலது

8.

மறுப்பு நூல்கள். வள்ளலார் முதல் ஏங்கல்ஸ் வலே“. தீக்கதிர் (28
அக்வடாபர் 2013

9.

வள்ளலாரும் வபரியாரும்

10.

நிலனவு அலலகள்; டாக்டர் வந.து.சுந்தேவடிவவலு; சாந்தா
பதிப்பகம்;பக்கம் 95,96,97

11. வள்ளலார் கண்ட ஒருலமப்பாடு” ம.வபா.சி.
12. வவதாத்திரி மகரிஷி வாழ்வில் 100 சுலவயான நிகழ்ச்சிகள் பக்.118,
அருள்நிதி மன்னார்குடி பானுகுமார், விஜயா பதிப்பகம், வகாலவ.
13. வமலது
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14. வமலது பக்.120
15. வமலது 125
16. வமலது 161
17. வமலது 162
18. மாக்வகாலமாய் விலளந்த மதி விருந்து, பக்.24, வவதாத்திரி மகரிசி,
வவதாத்திரி பதிப்பகம், ஈவோடு
19. வமலது பக். 112
20. வள்ளலாரும் வவதாத்திரி மகரிஷியும் பக்.89,90,91, மன்னார்குடி பானுகுமார்,
விஜயா பதிப்பகம், வகாலவ.

“
15.தாயுமானவர் பாடல்கள்-திருவருட்பா-ஞானக்களஞ்சியம்

மனிதகுல வேலாற்றில், ஒரு சில காலகட்டங்களில் ஒரு
தனிமனிதரின் வாழ்க்லகவயாடு பின்னிப் பிலணக்கபட்டு
விடுகின்றன.
அந்தக் காலக் கட்டத்தில் தான், இலறசத்தியம் அந்த
மனிதரின் அனுபவமாக, மகா வாக்கியமாக, மானுடத்திற்கு
உணர்த்தப்படுகின்றது.
கால இடத்லதப் வபாருத்தும், வமாழிலயப் வபாருத்தும், ,
சத்தியம் வவவ்வவறு நாமங்கலள அலடகின்றது.
இந்த சத்தியம் தான் புத்தரின் தம்மபதமாகவும்,
ஆதிசங்கேரின் அதம்லவதமாகவும், ஏசுவின் விவிலியமாகவும்,
நபிகளின் குோனாகவும், தாயுமானவரின் -தாயுமானவர்
பாடல்களாகவும், வள்ளலாரின் திருஅட்பாவாகவும், வவதாத்திரி
மகரிஷியின் ஞானக்களஞ்சியமாகவும் நம்லம வந்தலடகிறது.
தாயுமானவரின் பாடல்களின் எளிலமலயலயயும்,
இனிலமலயயும் அருணகிரியார், பட்டினத்தார் பாடல்களில் காண
இயலாது.(1)
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ஆனால் வள்ளலாரின் திருவருட்பாவிலும், வவதாத்திரியின்
ஞானக்களஞ்சியத்திலும் நாம் காணலாம். எப்படி?
ஒருவேல்லவா?

மூவரும்

தாயுமானவர் பாடல்கள்
திருமூலர் பாடல் திருமந்தேம் எனப்வபயர் வபற்றது.
பாடல்கள் வதவாேம் எனப் வபயர் வபற்றன.
திருவாசகம் எனப்வபயர் வபற்றது.

மூவர்

மாணிக்கவாசகர் பாடல்

அருணகிரியாரின் பாடல்

திருப்புகழ் எனப் வபயர் வபற்றது.
பட்டினத்தார் பாடல்கள் பட்டினத்தார் பாடல்திேட்டு எனப்
வபயர் வபற்றது. வள்ளலார் பாடல் திருவருட்பா எனப்
வபயர்வபற்றது. வவதாத்திரியார் பாடல்கள் ஞானக்களஞ்சியம் எனப்
வபயர் வபற்றது.

தாறுமானவர் பாடல் தாயுமானவர் பாடல் என்வற

வபயர் வபற்றது.
தாயுமானவர் பாடல்களில் எளிலமயும் இனிலமயும் நிறந்து
விளங்குவலதப் வபாற்வற அருலமயும் வபருலமயும் நிலறந்து
விளங்குகின்றன.
வபரிய வபரிய தத்துவப் வபாருள்கலளவயல்லாம், அனுபவப்
வபாருள்கலளவயல்லாம், அரும்வபரும் வபாருள்கலளவயல்லாம், சிறு
சிறு வசாற்களில், சிறு சிறு வசாற்வறாடர்களில் எளிலமயாகவும்
இனிலமயாகவும் தாயுமானவர் வசால்லி விடுகிறார்.
உலக உயிர்கள்

அலனத்தும்இன்பமாக, மகிழ்வவாடு

வாழவவண்டும் என்பவத தாயுமானவர்

வகாள்லக.

(aபடம் வநோக வேவவண்டும்)
உலக உயிர்கள் அலனததும் ஒன்று.
என்பது அவர் கண்ட உண்லம.

ஒத்த நிலலயுலடயன

எல்லா உயிர்களும் தன்னுயிோகப்

பாோட்ட விலழந்தார்.
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“எவ்வுயிருந்

தன்னுயிர்வபால் எண்ணுந் தவபாதனர்கள்

வசவ்வறிவு நாடிமிகச் சிந்தலனலவப்பது எந்நாவளா” (2)

அவ்வாறு கருதத் துலணயாக நின்றது. அவர் எவ்வுயிரினம்
இலறவலனக் கண்டலமவய –
“எங்குஎங்வக பார்த்தாலும் எவ்உயிர்க்கும் அவ்உயிோய்
அங்குஅங்க இருப்பதுநீ அன்வறா போபேவம” (3)

இத்தலகய உலக உயிர்கள் அலனத்தும்

இன்பமமாக,

மகிழ்வவாடு வாழவவண்டும் என்பவத அவர் வகாள்லக.
அவேது பேந்து விரிந்த மனப்பான்லமலய அவருலடய
இத்தலகய எண்ணங்கள் காட்டுகின்றன.
இக் குறிக்வகாலள, இன்ப வாழ்லவ எய்துததற்குரிய
வழிவயான்று அவர் வவண்டுவகாளால் வவளியிடப்படுகிறது.
“அன்பர்பணி வசய்யஎலன ஆள்ஆக்கி விட்டுவிட்டால்
இன்பநிலல தாவனவந் வதய்தும் போபேவம” (4)

தாயுமானவர் தமிழும் சமஸ்கிருதமும் கற்றவர்.

அவேது

தமிழும் இனிக்கும். சமஸ்கிருதமும் இனிக்கும்.அவேது தமிழ்
இனிலமயாக எளிலமயாக இருக்கும்.

தாயுமானவேது பாடல்கள் சுமார் 1452 பாடல்கவள
நமக்கு கிலடத்துள்ளன.

இன்னும் அவர் அதிக பாடல்கள்

எழுதியிருக்கலாம்.
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தாயுமானவர் பலடப்புகள் 56 பிரிவுகளில் 1452 பாடல்களுடன் 4127
வரிகளில் அலமகின்றன.
தனக்கு முன் வாழ்ந்த சமயக் குருவர்கள் பலலே இப்பாக்களில்
சுட்டுகின்றார் தாயுமானவர்.
அடியார் வணக்கம் என்ற பகுதியில் திருஞானசம்பந்தர்.
திருநாவுக்கேசர். சுந்தேர், மாணிக்கவாசகர், பட்டினத்தார்,
பத்திேகிரியார், திருமூலர், அருணகிரியார் வபான்வறாலேக்
குறிப்பிடுவதிலிருந்து இவர் வபாற்றுகின்ற பாவாணலேயும், அவர்
கூறும் கருத்துக்கலள ஏற்றுக் வகாள்கின்ற தன்லமயிலனயும் நாம்
உணருகின்வறாம்.
தனது பாடல்களில்,

முதலில் சகுண பிேம்மத்லதப் பாடுகிறார்.

சகுண பிேம்மம் என்றால் - இலறவலனப் பற்றிய வர்ணலண.
தனது இஷ்ட வதய்வங்கலளப் பாடுகிறார். சிவலன, உலமலய,
வதட்சிணாமூர்த்திலயப் பாடுகிறார்.
இேண்டாவதாக நிர்குண பிேம்மத்லதப் பாடுகிறார். நிர்குண
பிேம்மம் என்றால் என்பதாகும்.

இலறவன் அலனத்துமாக இருக்கிறார்

இதலன அதிகமானப் பாடல்களில் பாடியுள்ளார். (5)

இலறவலனப் பற்றிய வர்ணலண வரும்வபாது மிகப் பல
அலடகவளாடு இலறயின் இயல்புகலள எடுத்தியம்புகிறார்.
•

துரிய நடுவுடிருந்த வபரிய வபாருள் (வபாருள்.8)

•

வபரிய பூேணமாம் - நித்த நிர்மல சகித நிஷ்ப்ேபஞ்சப் வபாருலள
(திருவருள்.3) என அது இப் பிேபஞ்சத்துக்கு உரியதல்ல என்பதும்,

•

வதரியவரியதாய்க் கலந்த

எந்தப் வபாருள் அந்தப் வபாருள்

(வபாருள்.3) என அது எங்கும் நிலறந்தலமயும்.
•

வபாருளாகக் கண்ட வபாருள் எலவக்கும் முதற்வபாருளாகி
(வபாருள்.7)

•

தன்லனயன்றி ஒரு வபாருளில் இல்லாத எப்வபாருட்குந்தான்
முதலாய் (மண்டல.2) என அலனத்திற்கும் மூலமாயினலமயும்,
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•

வாக்குமன மணுகாத ே புேணப் வபாருள் (வதவசா.10)

•

பரிபுேணமாம் வபாருள் (ஆகாே.28)

•

வபாருவள நின் பூேணம் வமலிட்ட காலம் (கல்லா.12) என
பூேணவியல்பும்,

•

வடிவில்லாச் சுத்தவான் வபாருவள (பன்மாலல.3)

•

மலற முடியிருந்த வான் வபாருவள (ஆலச.37)

•

இருள்தீே விளங்கு வபாருளியாதந்தப் வபாருலளிலன யாம்
இலறஞ்சி நிற்பாம் (வபாருள்.7) என அதுவவ
ஒளிப்பிடம்பாயினலமயும்,

•

தீதில் பேமாம் வபாருலள (வபாருள்.5)

•

உன்லனப் வபான்ற நற் பேம்வபாருள் இல்லல (ஆலச.19)

•

சாந்தப்பதப் பேம்வபாருவள (ஆலச.21)

•

மனக்வகாதகற்றும் பேம்வபாருவள (பாயந் 167)

•

விளங்கு பேம் வபாருவள (கல்லா.25) என அதன் பேத்வதாடர்பும்
தன்லமயும்.

•

அருமலறயின் சிேப்வபாருளாய் (வபாருள்.8)

•

சுருதி முடிவான வபாருவள (வதவசா.11) என அது
வவதமுடிவாயினலமயும்.

•

வான்வபாருளாகி எங்கு நீயிருப்பு (ஆலச.38)

•

சுகவான் வபாருவள (பாயப்.43)

•

உள்ளவாு் வபாருட்வடாற்கவவா வந்வதனான் (அனந்தக.25)

•

எனவதன் உயர்வும். வபாக்கு வேவற்ற வபாருவள
(சின்மயா.4.எந்.வபாரு.4)

•

மன்லனப் வபாருளன் (தன்லன.1) எனவதன் நிலலவபறும்.

•

சூழ்வவளிப்வபாருள் (வம்பவனன். 6)

•

வவட்ட வவளிப் வபாருள் (எந்.அருளி.9)

•

எனவதன் தன்லமயும். தனிவளர் வபாருவள (வம்பவனன்.10)

•

ஒரு தனிப் வபாருள் அளலவ (ஆலச.18)

•

நீக்கமின்றித் தங்கும் தனிப்வபாருள். (எந். வபாருளி.13) என அதன்
ஒப்பற்ற நிலலயும்.

•

உயிர்த்திேலள விழுப்வபாருவள (ஆகாே.7)

•

அடியவர்கள் களிக்க நின்றடும் விழுப்வபாருவள (பாயப்.54) என
விழுலமயும்.
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•

சமயாதீதப் பழம் வபாருள் (காடுங்.1)

•

பழம் வபாருவள (எந்.அன்பு.9)

•

பந்தத் துயேற்றவர்க்கு எளிய பேமானந்த பேம் வபாருவள (தன்லன.7)
எனப் பழலமயும்.

•

வபரின்பப் வபாருவள (தன்லனவயாரு.3)

•

வபரின்பமதாய்ச் வசறியும் வபாருள் நீ (தன்லன.4)

•

ஆனந்தமாயிருந்த வபாருவளாடு (ஏசற்ற.9) என இன்ப நிலலயும்.

•

குன்றாப் வபாருள் (அகவல்.4) எனப் வபருலமயும்.

அவேது முதல் பாடவல “அங்கிங்வகனாதபடி எங்கும்
பிேகாசமாய்…….” என்று வதாடங்குகிறது.
“ஓம் பூர்ணமத பூாு்ணமிதம் பூாு்ணாத் பூர்ண முதச்யவத.
பூர்ணஸ்ய பூேணமாதாய பூர்ணவம வாவி

ிஷ்யவத!!(6)

என்று வவதாந்தத்தில் உள்ள உபநிஷத்து கருத்லதப் பதிவு
வசய்கிறார்.
தாயுமானவர் அதிகமாக சமஸ்கிருத வசாற்கலளப்
பயன்படுத்தியுள்ளார்.

அந்த வசாற்கள் எளிலமயானலவ.

உதாேணமாக நிர்குண, நிர்மய, நிேஞ்சன, அசாங்க,
நிர்மலம், நிஷ்களம்.
நிர்க்குண பிேம்மத்லத வர்ணிக்கின்ற பாடல்கள் ஆங்காங்வக
அலமந்துள்ளன.
தாயுமானவர் பாடல்களில் சாதகன் ஒருவன் கலடபிடிக்க
வவண்டிய வநறிமுலறகலள வகுத்துத் தந்திருப்பலதக் காணலாம்.
சாதகர்கள் கலடப்பிடிக்க வவண்டிய சாதலனகள் பற்றிவய
அதிகமாகப் பாடியுள்ளார்.
அவேது பாடல்களில் இலறவனது கிருலப, குருவினது கிருலப,
குருலவ அலடதல், குருவுக்கு பணிவிலட வசய்தல், அறிவின்
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வதலவ, லவோக்கியத் வதலவ வபான்றவற்லற அதிகமான
பாடல்களில் காணலாம்.
தாயுமானவர் பாடல்கலள ஐந்து வலகயாகப் பிரிக்கலாம்.
முதலில் உலலக நிந்தலன வசய்வார்.
நிந்தலன வசய்வார்.

பின்பு தன்லன

வபாகப் வபாருள்கலள நிந்தலன வசய்வார்.

விவவகம் வந்தபின்பு லவோக்கியாக மாறி அதலனப்
பாடுவார்.

ஞானம் வபற்றலத பாடுவார்.

இறுதியாக ஞான

நிஷ்லடயில் இருந்து பாடுவார்.
அவநகப் பாடல்களில் வபாகப் வபாருள்கலள நிந்தலன
வசய்துள்ளார்.
நிந்தலன என்றல் திட்டுதல் என்று வபாருள்.
நிந்தலன வசய்கிறார்.

உலகத்லத

உடலல நிந்தலன வசய்கிறார்.

ஆத்ம நிந்தலன வசய்கிறார்.

தன்லனவய நிந்தலன

வசய்கிறார்.

எவ்வளவு கீ ழ்த்தேமாக தன்லன நிந்தலன வசய்ய முடியுவமா
அந்த அளவுக்கு நிந்தலன வசய்கிறார்.
இறுதியில் மனலத வளப்படுத்தி பக்குவப்படுத்தி உயர்ந்து
இலறவனுக்குப் பாத்திேமாகிறார்.
குருவின் அருளால், ஞானம் அலடந்து நிலறவாக இருப்பதாக
பாடியுள்ளார்.
சித்த புருஷனாக, மனம் நிலறந்து, ஆத்ம திருப்தி அலடந்து,
முழு மனிதனாகி இறுதியாகப் பாடியுள்ளார்.
அப்படி வவளிப்படுத்தியப் பகுதிதான் “ஆனந்த களிப்பு” எனும்
பாடல்களாகும்.

இது 30 பாடல்கலளக் வகாண்டது.

உலகத்லத நிந்தலன வசய்தல், தன்லன நிந்தலன வசய்தல்
அதிகப்பாடல்களில் பாடியுள்ளார்.
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இதனால் நமக்கு என்ன பயன்?
நாம் எவ்வாறு நமது ஆன்மீ கப் பயணத்லத வலேயறுக்க
வவண்டும் என்ற பயன் நமக்கு கிலடக்கிறது.
தாயுமானவர் பாடல்கள் ஒரு தத்துவத்லத நிலலநாட்ட
எழுதப்பட்டலவ அல்ல.
லசவசித்தாந்தம், விவவகசூடாமணி வபான்ற பாடல்கள்
படிப்படியாக ஒரு தத்துவத்லத நிலலநாட்டும்.
அத்லவதத்லதவயா, துலவதத்லதவயா, விசிஸ்டாத்லவத்லதவயா,
முப்வபாருள் உண்லமலயவயா என்று எலதயும்
நிலலநாட்டவில்லல.
தன்னுலடய வாழ்க்லகலயவய, தன்னுலடய சாதலனலயவய
பாடியுள்ளார்.
ஆழ்வார்கள், நாயன்மார்கள் பாடல்கலளப் வபான்று தன்னுலடய
அனுவத்லதப் பாடியுள்ளார் தாயுமானவர்.
அதனால்தான் அத்லவதிகளும், துலவதிகளும்,
லசவசித்தாந்திகளும் அலனவரும்

இவருலடயப் பாடல்களில்

பேவசமலடகின்றனர்.
தாயுமானவேது ஒவ்வவாரு பாடலும், ஒவ்வவாரு வசால்லும்
நம்லம உற்சாகப்படுத்தும்.
தாயுமானவர் அதிகமான பாடல்களில் ஏன் தன்லன நிந்தித்தார்?
ஒரு சாதகன் ஆேம்ப நிலலயிலிருந்து படிப்படியாக எவ்வாறு
முன்வனற வவண்டும் என்பதற்காக தன்லன நிந்தித்தார்.
ஒரு சாதகனின் ஆன்மீ கப் பயணம் எவ்வாறு அலமய
வவண்டும் என்பதற்காகவவ பாடப்வபற்றது அவேது பாடல்கள்.
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மனிதனின் நிலலகலள ஐந்தாகப் பிரிக்கலாம். 1. விஷயி
அல்லது வபாகி 2.

தர்ம அனுஷி 3. விவவகி 4. லவோக்கி.5. ஞானி

வபாகி நிலலயில் உலக இன்பத்லத மட்டும் அனுபவிப்பான்.
காமத்திற்கு மட்டும் முதலிடம் தருவான்.
தர்ம அனுஷி என்றால் தர்மத்லதப் பின்பற்றுபவன்.

தர்மப்படி

வபாருள் ஈட்டி இன்பத்லத அனுபவிப்பவன்.
மனிதனின் முன்றாவது நிலல விவவகி..

அதாவது வபாக

நிலலயிலும், தர்ம நிலலயிலும் கடந்து விவவகத்லத அலடகிறான்.
உண்லமப் வபாருலள உணர்கிறான்.
கிலடத்தப்பின் பலழய பழக்கத்லத

மாற்ற எண்ணுகிறான்.

இறுதியாக லவோக்கியாக மாறுகிறான்.
அலடந்த பின்பு,

விளக்கம்

எப்படி?

அதாவது அறிவு வந்து விட்டது.

விவவகம்
அந்த அறிலவப்

பயன்படுத்த முடியவில்லலவய என்று பாடுவார்.
விளக்கம் கிலடத்தபின் பழக்கத்லத விட முடியாமல் சாதகன்
திணறுகிறான்.

சாதகன் இந்த நிலலயில் தான் அதிகம்

இருப்பான்.
விவவகியாக இருந்து லவோக்கியாக மாறும் நிலலயில்தான்
சாதகன் அதிக காலத்லத வசலவழிக்கிறான்.
பழக்கத்திற்கும், கூர்ந்த விளக்கத்திற்கும் இலடவய பாருகில்
மனிதவேல்லாம் வபாோடுகின்றார்.” வவதாத்திரி மகரிஷி
பழக்கத்திற்கும் விளக்கத்திற்கும் வபாோடுகிறான்.

லவோக்கியம்

வபற தன்லன உணே முயற்சிக்கிறான்.
அறிவு வந்து விட்டது அந்த அறிவின்படி வாழ முடியாமல்
தவிக்கிறான்.
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இந்த நிலல அலடவதற்காகத் தான், ஞானிகள் தன்லன நிந்தலன
வசய்கிறார்கள்.
தாயுமானவர் மட்டுமல்ல. பட்டிணத்தார், பத்திேகிரியார்,
அருணகிரிநாதர், மாணிக்கவாசகர் வபான்ற ஞானிகளும் தன்லன
நிந்திக்கின்றனர்.
ஏன் லவோக்யம் வபறுவதற்காக, ஞானத்லத அலடவதற்காக.
அதனால்தான் தாயுமானவர் வலாகத்லத நிந்தலன வசய்கிறார்,
ஆத்ம

நிந்தலன வசய்கிறார்.
உலகத்லதயும் தன்லனயும் நிந்திக்கும் பாடல்கலள

அதிகமாக பாடுகிறார்.
தன் மனலத நிந்திக்கிறார்.

மனதின் இயல்புகளும் வசயலும்

பற்றி மிகப் பல இடங்களில் வபசுகின்றார்.
வமய்ப்வபாருலள உணோவண்ணம் அலமகின்றது மனம்.
அதுவவ பக்குவப்படும்வபாது வமய்வபாருட்கு இடம் ஆகின்றது.(7)
மனலத வவல்லுதல் அருலம என்பலதத் வதவஜ மயானந்தம்
பகுதியில் எட்டாவது பாடலில் ஒப்புலம நயம் விளக்க அடிகள்
உலேத்துள்ளார். (8 )

“கட்டுத்தறிலய முறிக்கும் அளவு வலிலம

உலடய மதயாலனலய, நம் ஏவல் வகட்டு நடக்குமாறு வசய்யலாம்.
கேடி, வகாடிய புலி ஆகிய இவற்றின் வாலயக் கட்டி விடலாம்.
ஒப்பற்ற சிங்கம் ஒன்றின் முதுகில் ஏறிப் பயணிக்கலாம்.
பாம்பிலன எடுத்து ஆட்டலாம்.
வவப்பத்லத உமிழும் வநருப்பில் பாதேசத்லத லவத்து கீ ழான
ஐந்து உவலாகங்கலள வவற்று நிலலயாக்கி. வமலான உவலாகமான
தங்கமாக மாற்றி, அதலன விற்று, அந்த வருவாயில் உணவு உண்டு
உயிர் வாழலாம்.

மற்றவர் கண்களுக்குப் புலப்படாவண்ணம் இந்த

உலகில் ஒளிந்த உலவலாம்.

வதவர்கலள அடிலமப்படுத்தி, நாம்

இடும் கட்டலளலய அவர்கள் ஏற்று நடக்குமாறு வசய்யலாம்.

(9)
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“கந்துஉக மதக்கரிலய வசமா நடத்தலாம்;
கேடிவவம் புலிவாலயயும்
கட்டலாம்;

ஒருசிங்கம் முதுகின்வமல் வகாள்ளலாம்;

கண்வசவி எடுத்து ஆட்டலாம்;

வவந்தழலின் இேதம்லவத்து ஐந்துவலா கத்லதயும்
வவதித்து விற்றுஉண்ணலாம்;
வவறுஒருவர் காணாமல் உலகத்து உலாவலாம்;
விண்ணவலே ஏவல்வகாளலாம்;

சந்ததமும் இளலமவயாடு இருக்கலாம்

மற்றுஒரு

சரீேத்தினும் புகுதலாம்;
ஜலம்வமல்

நடக்கலாம்; கனல்வமல் இருக்கலாம்

தன்நிகர்இல்ல சித்திவபறலாம்

சிந்லதலய அடக்கிவய சம்மா இருக்கின்ற
திறம்அரிது;

சத்துஆகிஎன்

சித்தமிலச குடிவகாண்ட அறிவுஆன வதய்வவம
வதவஜா மயானந்தவம”(10 )

எத்தலகய சித்திலயப் வபற்றாலும் மனத்லத அடக்கப் வபறாதவர்க்கு
வாய்ப் வபச்சினால் என்ன பயன் விலளயும்?
“சினம்இறக்க கற்றாலும் சித்திஎல்லாம் வபற்றாலும்
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மனம்இறக்கக் கல்லார்க்கு வாய்ஏன் போபேவம” (11

) என அதலன

விளக்கியுள்ளார்.
உலகப்பற்றும் இல்லாது கடவுட் பற்றும் இல்லா
நின்றவிடத்து மனம் வகவல நிலலயில் விழுந்துவிடும்.
“பற்றி னலதப் பற்றும் எந்தாய் பற்றுவிட்டாற் வகவலத்தின்
உற்றுவிடு வநஞ்ச முலன ஒன்றிநிற்ப வதப்படிவயா”

-

பலவலக

எல்லா வித நிலனவிற்கும் மனம் இடமாக இருக்கின்றது.
உலகில் கண்டவற்லற மனம் தன்னில் பதிவு வசய்து, உயிர்
மீ ண்டும் அவற்லற நிலனப்பதற்குக் காேணமாயிருக்கின்றது.
இதனால் அதலனப் வபரியவதாரு மாயா தத்துவமாகக்
கூறுகின்றார்.
•

பல்வலகப் பற்றுக்கள் உலடயது மனம்.

அது ஒன்லறவிட்டு

ஒன்லறப்பற்றி உழல்கின்றது.(வமௌன 10)
•

ஒன்லற நிலனந்து ஒன்லற மறந்து ஓடுகின்றது. ((போ.87)

•

அந்த உறழ்ச்சிலயவய விதவிதமாகப் பலடக்கும்வபாது பலவகாணக்
காட்சியாக மனம் வதன்படுகின்றது.

வதருளாகி மருளாகி உழலுவது

அதன் இயல். (ஆனந்த.2)
•

சாண் வயிற்றின் வபாருட்டாக மண்டலமும் விண்டலமும் ஒன்றாகி
மனது உழன்று மயங்குதலும் உண்டு. (ஆனந்த.3)

•

அம்மறுகிச் சுழலும் மனக்குேங்கு மாள வவண்டும். (ஆலச.13)

•

எத்தலன விதங்கள் தான் கற்றாலும் வகட்டாலும் எந்தன் இதயம்
ஒடுங்கவில்லல. (ஆனந்த.9)

•

எண்ணாத எண்ணித் துயருறுகின்றது. (பாய்ப.13)

•

வபால்லா மயக்கத்தில் ஆழ்கின்றது. பயனற்று அமிழ்கின்றது.
(பாயப்.45)

•

அக்குணமிலா மனம் எனும் வபய்க் குேங்கின் பினவன மாறாத
கவலலயுடன் சுழலும் வண்ணம் எலன ஏன் லவத்தாய். (கல்லா 4)
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•

மனக் கள்ள வமத்தலன. (ஆனந்த.1)

•

வபாய்வளரும் வநஞ்சு. (சின்மயா.4)

•

கள்ளமனத்துறவு (நிலனவு.6)

•

கள்ளம் வபாருந்து மடவநஞ்சு. (பாயப்.41)

இவ்வாறு வதாகுத்துத் தருவனவற்லறவய அங்கங்குத்
தனிவய தேலும் காணப்படுகின்றது.
இலவ தாயுமானவர் உணர்ச்சிப் வபாக்கில் மனம் பற்றிக்
குறிப்பிட்டனவாயினும் கருத்தாழத்துடன் இருப்பது வபாற்றத்தக்கது.
•

மனக் வகாதகற்றும் பேம்வபாருவள

•

அழுக் கார்ந்த வநஞ்சலடவயன்

•

அற்ப மனவம

•

அல்வலறு வநஞ்சன்

•

பாழ் வநஞ்வச

•

ஏங்கி யிலடயு வநஞ்ச ஏலழ

•

எள்ளத்தலனயு மிேக்கமிலாவன்பாவி உள்ளத்து—காண்.17

•

வபாய் குவித்த வநஞ்சன்

-பாயப் 16
-பாயப் 34
-உடல் 13
-உடல் 15
-தன்லன 1
-போ 319
-போ.292

இவ்வாறு தன்லனவய தன் மனலதவய பல இடங்களில் வநாந்து
வகாள்கிறார்.
இலறவன் அருள்புரிவான்.

எப்படி அருள்புரிவான்.

தீவிே

பக்தி வசலுத்தினால் அருள் புரிவான்.
சத்சங்கத்தின் உதவியால், குருவின் கிருலபயால்
விவவகியாக இருந்தவர் லவோக்கியாக மாறினார்.

பழக்கத்திற்கு

விளக்கம் கிலடத்தவுடன் விவவகி நிலலலய கடக்கிறார்.
சாதகன் முதலில் வபாகியாகி, விவவகியாகி, லவோக்கியாகி
ஞானம் அலடகிறான்.
தாயுமானவர் ஞானம் அலடந்த பின்னர் பேப்பிேம்ம ஞானத்லத
உணருகிறார். ஆலசவய அவருக்கு இல்லல. மனநிலறவு
கிலடக்கிறது.

பின்பு ஞானநிஷ்லட அலடகிறார்.
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ஞான நிஷ்லடயால் உலகத்லதப் பார்க்கிறார்.
தன்லனவயா, உலகத்லதவயா நிந்திக்கவில்லல.

இப்வபாது

ஆனந்தமாய்

இருக்கிறார்.
எனக்கு எந்த குலறயும் இல்லல.

வாழ்வு ஆனந்தமாக

இருக்கிறது என்பலத ஞானநிஷ்லடயில் உணருகிறார்.
ஞானநிஷ்லடயில் இருந்து பாடியதுதான் ஆனந்த களிப்பு.
ஆனந்தகளிப்பில் அலனத்லதயும் அறிந்து பாடுகிறார்.
வதரிந்வதா வதரியாவலா இப்பகுதிலய
தாயுமானவர் பாடல்களில் கலடசியில் அலமந்திருக்கிறார்கள்
மகிழ்ச்சியின் உச்சியில் இருந்து தன்னுலடய ஆனந்தத்லத
வவளிப்படுத்துகிறார்.
தான் என்ன நலல அலடந்வதன் என்று ஆனந்தகளிப்பில்
பாடுகிறார்.

அந்த நிலலதான் வமாட்சம்.

ஆனந்தகளிப்பு பாடுவதில்

நமக்கு உற்சாகம் ஏற்படும்.
தன்னுலடய ஆனந்தமான மனநிலலலய
வவளிப்படுத்தியதுதான் ஆனந்தகளிப்பு பாடல்கள்.
பாடல்களில் இலடயிலடவய சாதகர்கள் ஆன்மீ கப்
பயணத்தில் முன்வனற வழிகலளக் காட்டுகிறார்.
தன்னுலடய வேலாற்லற,
வேலாறாக அலமயவவண்டும்

சாதகனின் ஆன்மிகப் பயணத்தின்

என்று நமக்கு உணர்த்துகிறார்.

லவோக்கியத்தால் தன்லன அறிகிறார். தன்லன உணர்கிறார்.
ஆனந்தமலடந்து பேவசப்படுகிறார்.

இதலன ஆனந்த களிப்பாக்கி

பாடல்களாக நமக்குத் தந்துள்ளார்.
தாயுமானவர் பாடல்கள் நமது வாழ்க்லகக்கு நமது ஆன்மீ கப்
பயணத்திற்கு வழிகாட்டும் படிகற்களாகும்.

அவேது பாடல்கள்

ஞானவப் வபாக்கிஷமாகும். ஞானப்பட்டலறயாகும்.
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தாயுமானவரின் பாடல்களின் எளிலமலயயும், இனிலமலயயும்
அருணகிரியார், பட்டினத்தார் பாடல்களில் காண இயலாது.

ஆனால்

வள்ளலாரின் திருவருட்பாவிலும், வவதாத்திரியின்
ஞானக்களஞ்சியத்திலும் நாம் காணலாம்.

வள்ளைாரின் திருவருட்பா
அறிவின் அயோத அனுபவத்தின் வமாழியாக்கவம இலக்கியம்.
சந்ததிகள் சந்தித்து மகிழும் சந்தனக் காடுகவள இலக்கிய நூல்கள்.
இறவாத சத்தியத்லத இலக்கியம் தாங்கும்வபாது அதன்
வமாழி யாவரும் என்வறன்றும் வபாற்றுகின்ற ஒரு ஏற்றத்லதப்
வபருகிறது.
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“தம்மபதம்” தந்த பாலியும் குோன்” இறக்கப்பட்ட அோபிய
வமாழிலயயும், “லபபிள்” அருளப்வபற்ற “அோவமய்க்” வமாழிலயயும்,
தாயுமானவர் பாடிய பாடல்களின் தமிழ்வமாழிலயயும், திருவருட்பா”
வழங்கிய தமிழ்வமாழிலயயும் மனிதகுலம் மறக்க முடியுமா?

வள்ளலார் பாடிய திருவருட்பா 5818 பாடல்களின் வதாகுப்பாகும்.

ஆசிரிய விருத்த நலடயில் பாடப்பட்டுள்ளன. (12 )

இப்பாடல்கள் ஆறு வதாகுப்புகளாக (இத்வதாகுப்புகள்
திருமுலற எனவும் அவேது வதாண்டர்களால் வழங்கப்படுகின்றன,
எனினும் லசவத்திருமுலறகளான பன்னிவேண்டு திருமுலறகள் வவறு.)
வதாகுக்கப்பட்டுள்ளன.
இப்பாடல்கள் தம்முலடய சுய அனுபவங்கலளயும் ஆன்மீ க வபரு
உணர்லவயும் விளம்புவன என்றும் அவற்லற வணிக முலறயில்
பதிப்பிக்க வவண்டாம் என்றும் வள்ளலார் வகட்டுக்வகாண்டார்.
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எனினும், வள்ளலாரின் வதாண்டர்கள் அவரிடம் வதாடர்ந்து
வலியுறுத்தி இப்பாடல்கலள பதிப்பிப்பதற்கான அனுமதிலயப்
வபற்றனர்.
சாத்திேத்தில் சிறந்தது திருமந்திேம். வதாத்திேத்தில் சிறந்தது
திருவாசகம் என நமக்கு சுட்டிக்காட்டிய வபருந்தலகவயான் திருவருட்
பிேகாச வள்ளலார் இோமலிங்க சுவாமிகள் .

திருவருட்பா பாத்திேத்தில் சிறந்தது. “பா” திறத்தில் மிக மிகச்

சிறந்தது ;

வள்ளலார் எந்தப் புலவரிடமும் பயிலாதவர், அருட்கவி. கற்க

வவண்டியலவகலள இலறவனிடவம கற்றார்.

எல்லாவித இலக்கண வநறிக்கு உட்பட்டதும் – மிக மிக உயர்ந்த
நலடலய உலடயதாகும்.
இலக்கணம் படித்தவர் இதலன கண்டு வியப்பர். சாதாேண மனிதன்
இப்படி எழுத முடியுமா?
வள்ளலாோ எழுதினார்?

அல்லவா எழுதினார்.

அவருள் இருக்கும் தாயுமானவர்

தாயுமானவாு் தம் ஐந்தாம் வயதில் சிற்றம்பல

வதசிகரிடம் தமிழ் கற்றார். வடவமாழிப் புலலமயும் லகவேப் வபற்றார்.
தமிழ், சமஸ்கிருதம், வஜாதிடம், கணிதம், வதவாேம்,
திருவாசகம், திருப்புகழ், லசவ ஆகமங்கள் என அலனத்திலும்
புலலமப் வபற்று விளங்கிய தாயுமானவர்.
ஆலகயால் தாயுமானவவே வள்ளலாோக அவதரித்திருப்பலத
உணர்ந்தவர்கள்

ஆச்சரியப்பட மாட்டார்கள்.

இலக்கணம்

படித்தவர் இதலன கண்டு வியக்கமாட்டார்கள். சாதாேண மனிதன்
இப்படி எழுத முடியுமா என்று கருத மாட்டார்கள்.
திருவருட்பா எல்லா ஞானிகளின் கருத்து சாறு என்றால்
திருவருட்பாவின் ஞானேசம் வள்ளலாோல் அருட்வபரும் வஜாதி
அகவலில் திேட்டபட்டுள்ளது.
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இதலன படித்து வியக்காத பண்டிதவன கிலடயாது. இனி
வசால்வதற்கு ஒன்றுவம இல்லல எல்லாம் எந்த அருட்வபருஞ் வஜாதி
அகவல் ஒன்றிவல உள்ளது.

இப்படி “பா” வாகிய பாடல்களில் திறத்தில் மிக மிக உயர்ந்தது

திருவருட்பா என்றால் மிலகயாகாது.

“பாத்திேத்தில் சிறந்ததாகும்” – அதாவது இலறவன் நம் உடலில்

காரியப்பட்டுள்ள சற்பாத்திேத்தின் திறலன நயம்பட உலேத்தப்பாங்கு.
பாத்திேத்தின் இடம், தன்லம, வசயல்படும் விதம், முடிவு எல்லாம்

விளங்கக் கூறுவதால் – இது பாத்திேத்தின் சிறப்லப விளங்க
லவப்பதால் பாத்திேத்திலும் சிறந்தது என்றாகிறது.

இப்படி “பா” திறத்தாலும் , பாத்திேத்லத உணர்த்தும்
பான்லமயாலும் மிகச் சிறந்தது திருவருட்பா என்றால் அது யாோலும்
மறுக்க முடியாததாகும். எனவவ பாத்திேத்தில் சிறந்தது
திருவருட்பாவவயாகும்.
திருவருட்பா

அலனத்தும்

அடங்கிய

ஒர்

அருள்

ஞானக்களஞ்சியம். திருவருட்பா என்பது உண்லம உலேக்க வந்த இலற

நூலாகும். இதில் பற்பல சாதன ேகசியங்களும், சிவ ேகசியங்கலளயும்,
சித்துகலளயும் உள்ளடக்கி பாடப்வபற்றுள்ளது.
எந்த

ஒரு

எடுத்துலேக்காத

சித்த

புருஷரும்

விசயங்கலள

வவளிப்லடயாக

எல்லாம்

வதள்ளம்

பகிேங்கமாக
வதளிவாக

எடுத்துலேக்கப் வபற்ற ஒவே ஒரு நூல் என்று வசான்னால் அதுவவ
திருவருட்பாவாகும்.

நாம் யார்? நம் நிலல எப்படிப் பட்டது? கடவுள் நிலல என்ன?
நாம் கடவுலள விலேந்து எவ்வாறு அலடவது? எங்கனம் அழியாத
வதகத்லத வபற்று நித்திய வாழ்வு வபறலாம் என்று ஆோய்ந்து அதலன
அலடயும் வழியிலன கண்டறிந்தார்கள் வள்ளலார்.
தான் கண்டு அலடந்த அந்த வழிலய நாம் எல்லாரும் வபறவவ
வள்ளல் வபருமானால் எற்படுதப்பட்டவத சமேச சுத்த சன்மார்க்கமாகும்.
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பல வகாடி யுகங்கள் கழிந்தாலும், வவதங்கள் பல கற்றலும்
மற்றும்

எவ்வலகயாலும்

மிகவும்

சுலபமாக

கண்டுவகாள்ள

அலனவரும்

முடியாத

ஆண்டவலே

அலடதற்வபாருட்டு

வள்ளல்

வபருமானால் எற்படுதப்பட்டவத சமேச சுத்த சன்மார்க்கமாகும்.
இவ்வாறு

சன்மார்க்க

வழி

புகுந்தால்

நாம்

வபறவவண்டிய

அலனத்து ஆன்ம லாபமும் வபறலாம், அது மட்டுமல்ல ஏன் இந்த ஊன்
உடம்பும் ஒளி உடம்பாகி ஒளிரும் என்கின்றார் ஒரு பாடலில்,

வபாத்திய மலப்பிணிப் புழுக்கு ேம்லபதான்
சித்தியல் சுத்தசன் மார்க்கச் வசர்ப்பினால்
நித்திய மாகிவய நிகழும் என்பது
சத்தியம் சத்தியம் சகத்து ள ீர்கவள

என்று

மலப்பிணியால்

உள்ளவாறு

அழியாத

வள்ளலார் கூறுகிறார்.
அன்று

வதாட்டு

வதய்வங்கலள

(13)

வபாத்திய
உடம்லபப்

இன்று

வதடினான்.

இந்த

வபற்று

வலே
பல

உடம்லப

என்று

நித்தயமாகலாம்

மனிதன்

வதய்வங்கலள

பல

என்றும்
என்று

வழிகளிவல

வணங்கிணான்,

வணங்கிக் வகாண்டும் உள்ளான்.
இப்படி மனிதன் பல பல வதய்வங்கலள கூறியும் வசர்கதி பல
வற்றில்

புகுந்தும்

மாண்டுவபானன்.

முடிவில்

வதய்வத்தின்

நிலலயறியாது

இப்படி இருட்டுலகில் மடிந்து வகாண்டுருக்கும் மனிதலன ஒளி வநறி
வபற்றிட வள்ளல் வபருமானால் எற்படுத்தியவத சுத்த சன்மார்க்கம்
ஆகும். அவர் ஒரு பாடலில் பாடுகிறார்,
வதய்வங்கள் பலபல சிந்லதவசய் வாரும்
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வசர்கதி பலபல வசப்புகின் றாரும்
வபாய்வந்த கலலபல புகன்றிடு வாரும்
வபாய்ச்சம யாதிலய வமச்சுகின் றாரும்

வமய்வந்த திருவருள் விளக்கம்ஒன் றில்லார்
வமல்விலள வறிகிலர் வண்கழிக்
ீ
கின்றார்
எய்வந்த துன்வபாழித் தவர்க்கறி வருள்வர்ீ
எலனப்பள்ளி எழுப்பிவமய் இன்பந்தந் தீவே.

(14)

ஆக மனிதலன துன்பத்தில் இருந்து மீ ட்டு ஜீவகாருண்ய வழி நடத்தி
மனிதனுக்கு

வதய்வநிலலலய

அலடயச்

சன்மார்க்கத்தின் முக்கிய வநாக்குமாகும்.

வசய்விப்பவத

சுத்த

சாதியிவல மதங்களிவல வபதமுற்று அலலந்து வவண
ீ
அழியும் இந்த
உலகத்தவர்களுக்கு

ஆன்ம

வநய

ஒருலமப்பாட்டுரிலம

சாதனத்லத வகாண்டு வந்தார்கள், ஒரு பாடலில் பாடுகிறார்கள்,

என்னும்

சாதியிவல மதங்களிவல சமயவநறி களிவல

சாத்திேச்சந் தடிகளிவல வகாத்திேச்சண் லடயிவல
ஆதியிவல அபிமானித் தலலகின்ற உலகீ ர்

அலலந்தலலந்து வவணநீ
ீ
ர் அழிதல்அழ கலவவ
நீதியிவல சன்மார்க்க நிலலதனிவல ஞான
நிருத்தமிடும் தனித்தலலவர் ஒருத்தர்அவர் தாவம
வதியிவல
ீ
அருட்வசாதி விலளயாடல் புரிய

வமவுகின்ற தருணம்இது கூவுகின்வறன் உலமவய.

(15)

சாதி மதம் வநறிகள் சாத்திேங்கள் வகாத்திேங்கள் முதலியவற்றில்
மனம் வகாண்டுஒருவவோடு ஒருவர் பூசலிட்டு வருந்துகின்ற மக்கவள!
இவற்றிற்காக ஊர்வதாறும் அலலந்து வணாய்
ீ
வகடுவது உங்கட்கு
அழகாகாது; நீதி விளங்குகின்ற சன்மார்க்க வநறியில் உங்கலள நிறுத்தி
இன்பம் எய்துமாறு காண்பதற்கு அம்பலத்தில் ஆடும் ஒப்பற்ற

தலலவனாகிய சிவவபருமான் நீங்கள் வாழும் வதியிவல
ீ
அருட் வசாதி
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விலளயாடல் புரிவதற்காக எழுந்தருளும் சமயம் இதுவாதலால்
வாருங்கள் என உங்கலள அலழக்கின்வறன்.

ஒட்டிய

வபதமற்று, கலவேங்கள் இல்லாத அலமதியான இயற்லக

வாழ்வு

வமய்வாழ்வு

வபறவும்,

வபறவும்

வகாடுத்துள்ளார்கள்.
அதாவது,

நமது

முடப்பட்டுருப்பதாகவும்
சாகக்கல்வி,

நமக்கு

வள்ளல்

ஆன்மாவின்
அவற்லற

தத்துவநிக்கிே

அம்மயமாதல் ஆகிய

என்வறன்றும்

ம்

தலடபடாது

வபருமான்

கண்

நீக்கி

வசய்தல்,

அழியாத

வழிவகுத்துக்

பல

திலேகளால்

கடவுள்

நிலலயறிந்து

வகாண்டு,

ஏமசித்தி,

நான்கு புருஷார்த்தங்கலள நாம் வபறுமாறு

நமக்கு எடுத்து அருளியுள்ளார்கள்.
இவ்வாறு

முடிந்த

மற்றுவவரில்லல

முடிவாகிய

என்றும்

சிவானந்த

அவ்வனுபத்லத

அனுபவவம

எல்வலாரும்

தவிே

தன்லனப்

வபால் வபற ஒரு மார்க்கத்லத கண்டார்கள், அது தான் சமேச சுத்த
சன்மார்க்கம் என்னும் ஓளி வநறி மார்க்கமாகும்.

ஆக,சுத்த சன்மார்கத்தின் முக்கிய சாதனம் என்னவவன்றால்:
எல்லா ஜீவர்களிடத்தும் தயவும் ஆண்டவரிடத்து அன்பும்
முக்கியமானலவ.
ஆதலால் காலந் தாழ்க்காது எல்லா உயிலேயும் தன்னுயிலேப்

வபால் பார்க்கும் உணர்லவ வருவித்துக் வகாள்ளுதல் வவண்டும்.
இதுவவ சாதனம். இந்தக் குணம் வந்தவன் எவவனா அவன்தான்
இறந்தவலே எழுப்புகிறவன்: அவவன ஆணடவனு மாவான். (16)

வாடிய பயிலேக் கண்ட வபாதல்லாம் வாடிவனன் என்ற வள்ளல்
வபருமான், நாம் உண்லமலயயும் புனிதமும் வபறும் வபாருட்டு
அருளியவத திருவருட்பாவாகும்.
திருவருட்பா பாடல்கள் முழுவதும் உள்ளத்லத உருக்குவன.
ஆழ்ந்த கருத்துகலள வகாண்டன. ஊன் உருக்கி உள்வளளி வபருக்கும்.
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இத்திருவருட்பாவில் அலமந்துள்ள 6000 வமற்பட்ட பாடல்கலள
இலசத்தட்டு mp3 வடிவமாக கடந்த 2004 ஆண்டு முதல் திருவருட்பா

இலசயமுதம் திட்டதின் மூலமாக Vallalar.Org வசயல்படுத்தி வகாண்டு
வருகின்றது.

நான்உலேக்கும் வார்த்லதஎலாம் நாயகன்றன் வார்த்லத
நம்புமிவனா நமேங்காள் நற்றருணம் இதுவவ

வான்உலேத்த மணிமன்றில் நடம்புரிஎம் வபருமான்
வேவவதிர்வகாண் டவன்அருளால் வேங்கவளலாம் வபறவவ
வதன்உலேக்கும் உளம்இனிக்க எழுகின்வறன் நீவர்ீ

வதரிந்தலடந்வதன் உடன்எழுமின் சித்திவபறல் ஆகும்

ஏனுலேத்வதன் இேக்கத்தால் எடுத்துலேத்வதன் கண்டீர்

யானலடயும் சுகத்திலனநீர் தான்அலடதல் குறித்வத (17)
இந்த பாடலில் தான் வபற்ற இந்த சுகத்திலன , இந்த ஆன்ம
லாபத்லத, அருட்வபருஞ்வஜாதிலய உலகில் உள்ள எல்லா உயிர்களும்
வபற வவண்டும் என்பவத வள்ளல் வபருமானுலடய ஆலசயும்
வவண்டுதலுமாகும்.
திருவருட் பிேகாச வள்ளலார் இோமலிங்க சுவாமிகள் ஆறாம்
திருமுலற முழுக்க ஞானக் களஞ்சியமாகவவ உருவாக்கித்
தந்துள்ளார்கள்.
இதில் எலத சுட்டி காட்டுவது? எலதத் தவிர்ப்பது என புரியாது
தவிக்கின்வறன்.
எலதயும் தவிர்க்க முடியாமல் திலகக்கின்வறன். ஒவ்வவாரு பாவும்
அப்பப்பா. நிலனக்க நிலனக்க வநஞ்சில் அமுதுறும் தீந்தமிழ் பாக்கள்.
ஒவ்வவாரு வசால்லும் வமய்வபாருள் விளக்கம். மனிதனாய்
பிறப்பதற்வக மண்ணில் மாதவம் வசய்திருக்க வவண்டும். ஞான
நூல்கலள அறிந்து வமன்லமயலடய விட்டகுலற வதாட்டகுலற
வவண்டும்.
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அது இருந்தால் தாவன வாய்க்கும். திருவருட்பாலவ படிப்பவன் ,
உணர்பவன் வமன்லம அலடவான். ஒரு அன்பர் கூறுகிறார்.

வவதாத்திரி மகரிஷியின் ஞானக்களஞ்சியம்
அந்தந்த காலகட்டத்தின் அனுபவங்கலள யுக்தியால்

வடித்வதடுத்து, அடுத்த வரும் சந்ததியினலே வநறிப்படுத்துவவத
இலக்கியத்தின் இலக்கு.

அப்படி வநறிப்படுத்தும் இலக்கியங்கள ஞான இலக்கியங்கள்.
தாயுமானவர். வள்ளலாலேத் வதாடர்ந்து, இன்று நமக்குக் கிலடத்த
ஒரு ஞான இலக்கியவம வவதாத்திரிய இலக்கியம்.

அறந் தலழக்கவும் மறம் வழவும்
ீ
காலத்தின்கட்டாயமாக
உலலக உய்விக்க மகான்கள் வதான்றுவர் எனும் உலேக்கிணங்கத்
தாயுமானவரும், இோமலிங்கரும், வவதாத்திரியாரும்

என

வாலழயடி வாலழயாக வந்த ஞானியர் திருக் கூட்டம் தமிழ்
நிலத்தில் அணி வகுத்தது.

தமிழ் இலக்கியத்திற்கு இந்த அணி தந்த அழகும், வசறிவும்
இந்த உலகம் அறியும்.
அலமதி மலே, அருள்மணம் கமழ, இலக்கிய வானில்
உதித்வதழுந்த ஞான சூரியவன வவதாத்திரி மகரிஷி.
வவதாத்திரி மகரிஷி கவிலதகளின் எண்ணிக்லக விபேம்.

1. ஞானமும் வாழ்வும்
2. மாக்வகாலமாய் விலளந்த மதி விருந்து

306
515

3. உலக சமாதானம்
4. பாடுபாப்பா நீ பாடு பாப்பா
5. அருட்வபோற்றலின் அன்புக்குேல்

(18)

200
001
010

6. காந்தத் தத்துவம்

012

7. ஞானக்களஞ்சியம்

810
--------190

1854
---------இவ்வளவு கவிலதப்

பூக்கலளக் வகாண்ட மணக்கும்

மல்லிலகச் சேவம ஞானக்களஞ்சியம்.

வவதாத்திரி எழுதியது

வபசியது அலனத்தும் வவதாத்திேயமாச்சு.
வசல்லவில்லல.

கல்லூரிக்குச்

முலறயாக இலக்கண இலக்கியம் படிக்கவில்லல.

எப்படிப பின் கவிலதகள் விரிந்தன இவருக்கு.
தாயுமானவர் வள்ளலாோகி, வள்ளலார் வவதாத்திரியாக
வந்துள்ள இேகசியத்லத உணர்ந்தால் வியப்பிற்கு இடமில்லலவய!
“யான் எழுதும் கவிகள் தலமப்

படித்துப் பார்க்கும்

என் நண்பர்கள் பலவபர் சிந்திக்கின்றார்கள்
ஏனிந்த விதம் கவிலத எழுதுகின்றார்
எப்படித்தான் எழுதுகின்றார் எனவியந்து
ஆன்மநிலல யறிந்த அந்நாள் வதாட்டு என்
அனுபவங்கள் கருத்தாகிக் கவியாய்ப் வபாங்கி
வபன் பிடித்த தலல நலமக் கும்வபால் ஓர்வவகம்
பிறக்கும் தூண்டும் வபச்சாய் எழுத்தாய் மாறும்.”

(19)

தாமானவரின் ஞானப் பனுவல்களும் வள்ளலாரின் ஞானமும்
அல்லவா வவதாத்திரிக்கு “ வபன் பிடித்த தலல நலமக் கும்வபால்
ஓர்வவகம்” தருகிறது.

அதுவவ அவருக்கு

“பிறக்கும் தூண்டும்

வபச்சாய் எழுத்தாய்” மாறுகிறது.”
மனிதகுல வாழ்விற்குத் வதலவயான- பல கருத்துக்கலள அவ்வப்வபாது எளிய நலடயில் பல்லாயிேம் பாடல்கலளப் பாடிய
வதாகுப்புத்தான் “ஞானக் களஞ்சியம்” என்னுந் தலலப்பில் இரு
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வதாகுதிகளாக வவளிவந்துள்ளன.

இவ்விேண்டினுள்ளும்

அடங்காமல் பல கவிலதகள் பிற நூல்களிலும் இடம் வபற்றுள்ளன.
இோமகிருஷ்ணரின் அமுத வமாழிகலளப் வபான்று -மிகவும்

எளிலமயான நலடயில் அலமந்தது ஞானக்களஞ்சியம்.

மனித

வாழ்க்லகக்குத் வதலவயான- அலனத்து அம்சங்களும் அடங்கியவத
ஞானக்களஞ்சியம்.

மகரிஷியின் நலட மக்களின் நலட என்றால் அது

மிலகயில்லல.

பாமே மக்களும் படித்துப் புரிந்து வகாள்ளக் கூடிய

எளிய நலட.
மகரிசி -தமது கவிலதகளில் குறிப்பிட்டுள்ள பல கருத்துக்கள் -

நாலளய சமுதாயத்தின் சிக்கல்களுக்குத் தீர்வாகவும், சமுதாயம்
சீர்வபற எழுந்த -வடிகாலாகவும் விளங்குவன.
ஞானக்களஞ்சியம் எவற்லறக் கூறுகின்றன?
அவலே உணர்வது எப்படி?

இலறவன் யார்?

நிலலயற்ற துன்ப வாழ்க்லகயிலிருந்து

– பிறப்பு இறப்புச் சுழற்சியிலிருந்து – அறியாலமயிலிருந்து எப்படி
விடுதலல வபறுவது?

உலகக் கடலமகலளச் வசய்து வகாண்வடஇலறவலன உணர்ந்து ஆழ்ந்த அலமதிலய- எவ்வாறு வபறுவது?
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இல்லறத்தில் இருந்துவகாண்வட -துறவு வாழ்க்லக வாழ்வது எப்படி?
ஆகியவற்லற ஞானக்களஞ்சியம் கூறுகிறது.
ஞானக்களஞ்சியத்தில் -ஒரு சிறு துளியலயயாவது

நாம்

பருக முடிந்தால் -மேணமிலாப் வபருவாழ்லவப் வபற்றவர்கள்
ஆவவாம்.

கவிகள் மனத்தின் குமுறல்கள் மட்டுமல்ல, மனங்கலளக்

கவேக்கூடியலவகளும் கூட, பாடுவபாருள் அலவகளின்

ஆன்மாவாகவும், வடிவம் அலவகளுக்கு அழலகயும் தே, ஒரு கவி
என்பது உயிருள்ள

அழகிய ஓவியவம.

கவியுள் அலமந்துள் பாடுவபாருளின் வசறிவு அதலனப்

படிப்வபாரின் அறிவுநிலலலயப் வபாறுத்து அலமவது கவியின் ஒரு
சிறப்பு அம்சமாகும்.
முடங்கி விழாது.

கவிஞனின் வார்த்லதகளுக்குள் வபாருள்

வார்த்லதகலளயும மீ றிப் வபாருள் விரிவவத ஒரு

கவியின் சிறப்பு.
“இனித்தான் எழுந்திோய் ஈவதன்ன வபருறக்கம்
அலனத்தில்லத்தாரும் அறிந்வதவலா வோம்பாவாய்” (20)

என்ற ஆண்டாளின் வரிகளுக்கு உலே எழுதினால்,
உலேவயழுதுவவாரின் உயேவம இந்த வரிகள் தரும் வபாருளின்
உயேமாகவும் அலமயும்.

“If winter comes, can spring be far behind”
என்ற கவிஞன் வஷல்லியின் வரிகளுக்கும்,
“Heard melodies are sweet; but those unheard are sweeter”
என்ற கவிஞன் கீ ட்
எழுதலாம்.

ின் வரிகளுக்கும் பக்கம் பக்கமாக உலே

எத்தலனப் பக்கங்களில் உலே முடியும் எனபது யார்

எழுதுகிறார்கள் என்பலதப் வபாறுத்வத அலமயும்.
வவதாத்திரி மகரிஷியின் கவிலதகளும் அவ்விதமான மங்கல

இோகங்கவள.

இவேது ஒவ்வவாரு கவியும் உயிருள்ள ஓவியவம.
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இவேது கவிகள் தத்துவத்திலும், விஞ்ஞானத்திலும் புதிய
எல்லலகலளத் வதாடுவதால் அமேத்துவம் வபறுகின்றன.

வாழ்க்லகயில் விழுந்த சுருக்கங்கலள வநோக்கி மனித வாழ்லவ
வளப் படுத்துகின்றன.
“கடவுள் எனப் படுபவவன மனிதனானான்
கருத்தியங்கி கருத்துயர்ந்து கருத்தறிந்தான்” (21) என்ற இேண்டு
வரிகளல் அத்லவதம் அழகாகச் சித்தரிக்கப்பட்டுள்ளது.

“இலறவவளிவய தன்னிறுக்கச் சூழ்ந்தழுத்தும் ஆற்றல்” என்ற

வரியில் இலறவவளிக்கு மகரிஷி தருகிற விஞ்ஞானப் பார்லவயில்
நியுட்டனும், ஐன்

லடனும் வியந்து நிற்கிறார்கள்.

“வாழும் நிலலயறிந்து வதாண்டாற்றி இன்பம் காண்வபாம்” என்ற
வரியில், “ They alone live who live for others, the rest are more dead than alive”
என்ற விவவகானந்தரின் சத்தியத்லத நாம் காண்கிவறாம்.

(22)

மகரிஷி தமது கவிலதகளில்- அழகும், ஆற்றலும் வாய்ந்த
வசாற்லகலளக் லகயாண்டும், வபாருள் புலப்பாடு என்ற வநாக்கிலும்,
படிப்பார்க்கு அலங்காேம் ஆகி -இன்பம் பயக்கும் வலகயிலும்

அழகிய உவலம, உருவகங்கலளக் லகயாண்டும், சந்த நயங்கலள
மிகுதியாக பயன்படுத்தியும், கட்டுக் வகாப்பாக இயற்றியுள்ளார்.
இதனால் ஆன்மீ க வேலாற்றில் மட்டுமல்ல, தமிழக் கவிலத

வேலாற்றில் மட்டுமல்லாது, தமிழ் இலக்கிய வேலாற்றிலும்- இவேது
ஞானக்களஞ்சியக் கவிலதகள் இடம்வபறும் என்பதில் ஐயமில்லல.
“நான் மனிதலனப் பாடுகிவறன்” என்றார் -அவமரிக்காவின் வாலட்
விட்மன்.

மனிதர்கள் மாண்டுவிட்டால் -அவர்கலளப் பாடிலவப்வபன்

என்றார் கவிஞர் கண்ணதாசன்.
“மனிதன் சம்மபந்தமாக எதுவுவம இலக்கியத்திற்குப்
புறம்பானதன்று” என்றார் -இேஷ்ய இலக்கிய வமலத மாக்சிம் கார்க்கி.
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அவலக்சாந்தர் வபாப், விட்மன், கார்க்கி, கண்ணதாசன்
வபான்றவகவளல்லாம் மனித வநயத்லதப் பாடியவர்கள் ஆவார்கள்.
ஆனால்……

“சர்வவதச யுத்தம் ஒன்று வதான்றிவிட்டால்
சத்ருவாய் ஒருவர் மற்வறாலே எண்ணி
கர்வமுற்று மதிமயங்கி மனிதப்

பூண்லடக்

கருவறுக்க எவ்விதமாய முயற்சிக்கின்றார்?
தர்மத்லத நிலலநாட்டி -என்றும் மக்கள்
தேணியிவல அலமதியாக வாழ்வதற்கு
நிர்வாகத் துலறயில்ஓர் முயற்சி வகாண்டால்
நிச்சயமாய் உலக சமாதானம் கிட்டும்”(23)

என மனித வநயத்வதாடு, உலக சமாதானம், ஒற்றுலம வபான்ற

உணர்ந்த மானுட வநறியிலனச் - சமேசே வநாக்வகாடு மகரிஷிலயத்
தவிே வவறு யாரும் பாடியதில்லல.
ஞானக்களஞ்சியத்தில் -மகரிசியின் கவிலதகள் கருத்தாழம்
மிக்கலவ.

மானுடத்திற்குத் வதலவயான -கருத்லத அலசவபாட்டு,

அலசவபாட்டு, எளிலமயான வமாழியலமப்பில் -தனது கருத்லதப்
புகுத்தி, கவிலதயாக்கி -நயத்வதாடு வவளிப்படுத்தும் திறன் இந்த
மகானின் சிறப்பாகும்.
கவிலத என்பது- சீர்களின் வகார்லவ மட்டுமன்று.
ஓலச மட்டுமன்று.

வசவிக்கினிய

சில நாட்களுக்வக வசல்லுபடியாகக் கூடிய -

கருத்துக் வகாலவயுமன்று.
காலம், இடம், இனம் கடந்து எல்லாக் கலாத்திற்கும், எல்லா
நாட்டவர்க்கும், எல்லா இனத்தவர்க்கும் வபாருந்துவதாய்ப்
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பயனளிப்பதாய் என்றும் நின்று கவிலதகவள- சீவனுள்ள கவிலதகள்
என்று- தனது ஞானக்களஞ்சியம் பாடியுள்ளார்கள்.
மகரிசியின் கவிலதகள் எல்லாம் -இப்பண்புகள் சிற்பாக

அலமயப் வபற்ற -சீவனுள்ள கவிலதகள்.
நிற்கும் கவிலதகள்.

காலத்லத வவன்ற

“பிறப்புரிலம சுதந்திேம் இப்
வபறுகள் நம் உடல் உயிர்வபால்
வபாற்றிடுவவாம்; காத்திடுவவாம்;
புலே வயாழிது வாழ்ந்திடுவவாம்” (24)

“இன்றுள்ள சாதி, மத, வமாழி, இன, வதச, வபதங்கள் வபாக்கி
என்றும் எங்கும் எவரும் இன்பமாய் வாழ்வதற்வகற்ப
ஒன்றுபட்டு உலவகார் அலனவரும் கூடி ஒவே ஆட்சி காண்பவோ
அன்வற ஆதி அறிவின் புேணத்தில் வபாங்கும் நாள் ஆகும்” (25)

தான் வாழ்கின்ற சூழல், சூழலில் நாடு மற்றும்
மாந்தர்,நிகழச்சிகள், மனம், மனிதன் பலடத்தலவ வபான்றலவ
மகேசியின் பலடப்புகளில் வவளியாகின்றன.
“இலறநிலலலய உணர்ந்தவர்க்கு மேணவமன்பதில்லல
எனினும் வபாற்றலுள்ள இயற்லக நீதிகாண
மலறவதுண்லம மண்ணுலகில் பிறந்தவர் எல்லாரும்
மற்றபடி ஞானியர்கட்கு மேணம் எவ்வாவறன்றால்>
உலறய உயிர் உடலில் ஆம் உயிர்சமாதி ஒன்று
உற்ற நண்பர்வபால் நடித்துப் பணம் வபாருள் பறிக்க
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இலறநிலலலய உணர்வது வபால் பாசாங்கு வசய்து
இலணந்த நண்பர் வகான்றிடுவார் உலகறிந்த உண்லம” (26)

இவ்வாறு- மகரிசியின் ஞானக்களஞ்சியக் கவிலதகளில் -

மிகப்வபரும்பாலானலவ கருத்துச் வசறிவுள்ளலவ.
கட்டலமப்லபக் காட்டுபலவ.

வமாழிக்

சமூக விழிப்புணர்லவ ஏற்படுத்துபலவ. சிந்திக்கும் ஆற்றலலமனிதனிடம் விலதப்பலவ.

வபாதலனலய சாதலனயாக மாற்ற -

மனிதலன ஊக்கப்படுத்துபலவ.
அவேவர் நூலறிவுக்கும்,பட்டறிவுக்கும் உண்லம அறிவுக்கும்

ஏற்பப்- பற்பல நயங்கலளயும், நுட்பங்கலளயும் உணர்த்தும்
வல்லலம வாய்ந்தது.

எதார்த்தமாகத் தன் மனதில் வதான்றியலத வசால்லங்காேத்வதாடு
விளக்குகின்ற திறலன –மகரிஷியின் கவிலதகள்
வவளிப்படுத்துகின்றன.
பல சான்வறார்கள், அருளாளர்கள், கவிஞர்கலள தனது

ஞானக்களஞ்சியத்தில் ஒப்பாய்வு வசய்துள்ளார் மகரிசி.

கணியன் புங்குன்றனார். திருவள்ளுவர். திருமூலர்,

தாயுமானவர். பட்டினத்தார். புத்தர், சாக்ேட்டிஸ், இவயசுநாதர், நபிகள்
நாயகம், வள்ளலார் வபான்ற சான்வறார்களின் கருத்துகலள வமாழி,
இனம், மத வவற்றுலமயின்றி மகரிஷி ஞானக்களஞ்சியத்தில்
வபாற்றுகின்றார்.

யாதும் ஊவே! யாவரும் வகளிர்! என்ற
எண்ணத்தால் உயர்வலடந்த தமிழன்”

என்னும் இடத்தில்- கணியன் பூங்குன்றனாரின் எண்ணக்
வகாலடலய நிலனவு கூர்கின்றார்.

பட இடங்களில் -

திருவள்ளுவரின் வபயர் சுட்டிப் வபாற்றும் மகரிஷி,
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“துயர்தந்து உளம்மகிழும் அன்பர் கட்கும்
துலணவசய்ய இலறயருலள இலறஞ்சு கின்வறன்”

என்னும் இடத்தில் -”இன்னா வசய்தாலே ஒறுக்க” வள்ளுவ வழி
பின்பற்றி ஒழுகும் நிலலலய- வவளிப்படுத்துகின்றார்.

“எல்லாரும் உலவகங்கும் இன்புற்று வாழந்திடுவவாம்” (686) எனும்

வபாதும், “சிந்லதலய அடக்கிவய சும்மா இருக்கிற சீேறியச் வசய்த
குருவவ” எனும் வபாதும் (6) தாயுமானவரின் “எல்வலாரும்

இன்புற்றிருக்க” என்னும் எண்ணமும், “சும்மா இருக்கச் சுகம் சுகம்
என்று கருதி எல்லாம் அம்மா நிேந்தேம் வசால்லவும்” எனும்
பாட்டுப்பகுதியும் நம் வநஞசில்

நிழலாடுகின்றன.

ஔலவயாரின் “ஓதாமல் ஒருநாளும் இருக்க வவண்டாம்”
என்னும் பாடல் அலமப்லப ஒரு பாடலும் (165) பாேதியாரின் “பாப்பா
பாட்லட”, “பாடு பாப்பா” என்னும் பாடலும் (334) நமக்கு
நிலனவுட்டுகின்றன.
“எண்ணிறந்த மதங்களுண்டு மனித ருக்கு
எனினும்வதய் வம்என்ப வதான்வற ஆகும்” (27)

என்ற ஞானக்களஞ்சிய வரிகள், இைாமகிருஷ்ணரின் வாக்லகயும்
பாேதியின் ஆத்திச்சூடிக் கடவுள் வாழ்த்துப் பாடலலயும் நமக்கு
நிலனவுட்டுகின்றன.
“வதால்லுலக மக்கவளலாம் ஒன்வற” என்ற பாேதிதாசன் பாட்டுப்
வபாக்கும், “அலனத்துலக மக்களும் ஓர் குடும்பமாக” என்ற
மகரிசியின் பாட்டுப் வபாக்கும் ஒவே வழித்தடத்தில் பயணிப்பலத
பார்க்கலாம்.
உலகப் வபரிவயார்கள் உலேத்தவற்லற ஒப்பிட்டுப் பார்த்த
மகரிசி, அந்த ஒப்பு வநாக்கின் பயலனப் -பின்வருமாறு கூறுதல்
ஞானக்களஞ்சியத்தின் சிறப்பாக அலமந்துள்ளது.
“புத்தவனன்ற வபரியாரும் இவயசு நாதர்
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வபாதுவநாக்கில் கவிபுலனந்த திருவள்ளுவர்
உத்தமோம் நபிகள்எனும் உயர்ந்த ஞானி
உண்லமக்வக உயிேளித்த சாக்கேட்டீஸ்
நித்தியமாம் நிலலயறிந்த ஞானியர்கள்
நில உலக மக்களுக்கு எடுத்துச் வசான்ன
அத்தலனயும் வசர்ந்துஒரு வதாகுப்பாய்ச வசய்தால்

(28)

அலனத்துமிலனந்து ஒவே கருத்தாய் இருக்கக் காண்வபாம்.
உயர்ந்வதார் சிந்தலனகள் ஒத்திலங்கும் பான்லமலய - மகரிஷி
பகர்ந்தது வபாலவவா, அவரின் சிந்தலகளும் -முன்வனாலே
அடிவயாற்றுகின்றன.
மானுடத்லத வாழ்வாங்கு வாழலவத்துக் வகாண்டிருக்கும்
மகரிஷியின்

பலடப்புப் பனுவல்களுள் சிறப்பானது- “ஞானக்

களஞ்சியம்” என்ற நூலாகும்.
உணர் கருத்து நலன்கள்,

அவற்றுக்கு ஊறு வசய்யாத எளிய

இனிய உவலம முதலிய அணிநலன்கள். வநஞ்சில் பதியும் யாப்பு
வடிவங்கள, எளிலமயான நலட நலன், ஆகியவற்றின் கலலவயாய்
அலமந்த - மகரிஷியின் பாடல்கள் கருத்துப் வபட்டகமாகவும்,
கலலப்பலடப்பாகவும் கவின் முகங்காட்டுகின்றலமலய“ஞானக்களஞ்சியம்” நமக்கு நன்குணர்த்துகின்றது.
தாயுமானவர் வள்ளலாோகி, வள்ளலார் அருட்தந்லத வவதாத்திரி
மகரிஷியாகி இந்த நூற்றாண்டிற்கு ஏற்ப சிந்தித்து வவளிப்படுத்தாத துலறவயயில்லல.

இவர்கவள

ஞானக்களஞ்சியமாக விளங்கிக்

வகாண்டிருக்கிறார்கள் என்பதில் ஐயமில்லல.
ஞானவமா, பக்திவயா, கர்மவமா என்று எந்த வழி நமதாக
இருந்தாலும், எல்வலாருக்கும் உத்வவகம் தரும் வழிகாட்டுதல் –
தாயுமானவர் பாடல்களிலும், வள்ளலாரின் திருவருட்பாவிலும்,
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மகரிஷியின் ஞானக்களஞ்சியத்திலும் கிலடக்கிறது என்பதில்- ஏதும்
சந்வதகம் இல்லல.
அடிக்குறிப்புகள்.
1.

தாயுமானவரும் வள்ளலாரும் பக்.6, ஊேன் அடிகள், சமேச சன்மார்க்க
ஆோய்ச்சி நிலலயம், வடலூர்.

2.

தாயுமானவ சுவாமி பாடல்கள் பாடல்.1256, பக்.713, புலவர் வ.ீ சிவஞானம்,
விஜயா பதிப்பகம், வகாலவ.

3.

வமற்படி பாடல்.719

பக்.544

4.

வமற்படி பாடல்.790, பக்.565

5.

தாயுமானவரின் ஆனந்தக்களிப்பு பக்.19,20,21,22,23, அருள்நிதி மன்னார்குடி
பானுகுமார். அழகுப் பதிப்பகம், வசன்லன

6.

உபநிடதம், இலணயதளம்.

7. தாயுமானவரின் ஆனந்தக்களிப்பு பக்.19,20,21,22,23, அருள்நிதி மன்னார்குடி
பானுகுமார். அழகுப் பதிப்பகம், வசன்லன

8. தாயுமானவர் பாடல் வதாகுப்பு பக்.xxxiii, வபோசிரியர் வசாக்கலிங்கம்,
பழனியப்பா பிேதர்ஸ் வவளியீடு, வசன்லன.
9. தாயுமான சுவாமி பாடல்கள் பக்.

180, புலவர் வ.ீ சிவஞானம், விஜயா

பதிப்பகம், வகாலவ.
10. வமலது பா.118, பக்.179
11. வமலது பா. 169, பக். 569
12. திருவருட்பா முதல் ஐந்து திருமுலறகள் பக.66, ஊேன்அடிகள்,
சமசே சன்மார்க்க ஆோய்ச்சி நிலலயம், வடலூர்.
13. திருஅருட்பிேகாச வள்ளலார் அருளிய திருஅருட்பா,
ஆறாந்திருமுலற பாடல் 1695, பக்.356, திருஅருட்பிேகாச
வள்ளலார் வதய்வ நிலலயம், வடலூர்.)
14. வமற்படி பாடல் 961, பக்.215,216)
15. வமற்படி பாடல்1473, பக். 316)
16. ஆண்டாள் திருப்பாலவ, இலணயதளம்.
17. வமற்படி பாடல்.1548, பக். 329)
18. சவாமி விவவகானந்தரின் வபான்வமாழிகள், இலணயதளம்.
19. ஞானக் களஞ்சியம், பாகம் 2, பாடல்.490, பக்.181, வவதாத்திரி
மகரிஷி, வவதாத்திரி பதிப்பகம், ஈவோடு.
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20. ஞானக்களஞ்சியம், வவதாத்திரி மகரிஷி, இலணயதளம்.
21. வமற்படி, பாடல்1119,, பக். 437 )
22. இந்த நூற்றாண்டு தந்த மகான்,பக்.187, அழகர் ோமானுஜம்,
வவதாத்திரி பதிப்பகம், ஈவோடு
23. ஞானக்களஞ்சியம், வவதாத்திரி மகரிஷி, இலணயதளம்
24. ஞானக் களஞ்சியம், பாகம் 1, பாடல்.156, பக்.56, வவதாத்திரி
மகரிஷி, வவதாத்திரி பதிப்பகம், ஈவோடு.
25. ஞானக்களஞ்சியம், வவதாத்திரி மகரிஷி, இலணயதளம்.
26. ஞானக் களஞ்சியம், பாகம் 2, பாடல்.1957, பக்.412, வவதாத்திரி
மகரிஷி, வவதாத்திரி பதிப்பகம், ஈவோடு.
27. ஞானக்களஞ்சியம், வவதாத்திரி மகரிஷி, இலணயதளம்.
28. வமலது

16.பேசிவ வணக்கமும் ஆதி எனும் பேம்வபாருளும்
தாயுமானவர் எடுத்த எடுப்பிவலவய, முதற் பாடலிவலவய
வவன்று விடுகிறார்.

தாயுமானவர் பாடலின் வதாடக்கம்,

முதற்பகுதியின் வபயர் திருவருள் பிேகாச பேசிவ வணக்கம். (1 )
வள்ளலாரின் திருவருட்பா ஆறாம் திருமுலறயிலும்
முதற்பதிகம் பேசிவ வணக்கம்.

( 2)

வவதாத்திரி மகரிஷியின்

ஞானக்களஞ்சியத்தில் முதற்பாடல் “ஆதிவயனும் பேம்வபாருள்”
என்று பாடுகிறார்.( 3 )
தாயுமானவர் திருவருள் பிேகாச பேசிவ வணக்கத்தில் மூன்று
பாடல்கள் பாடியிருப்பலதப் வபால் வள்ளலாரும் பேசிவ
வணக்கத்தில் மூன்று பாடல்களும், வவதாத்திரி மகரிஷியும்
இலறவணக்கத்தில் மூன்று பாடல்களும் பாடியிருக்கிறார்கள்.
மூவரும் ஒருவோதலால் இலறவணக்கத்தில் மூன்று பாடல்கள்
பாடி தாங்கள் மூவரும் ஒருவவே என்பலத மானுடத்திற்கு
உணர்த்துகிறார்கள்.
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தாயுமானவரின் இப்பாடலுக்கான தலலப்பு சிந்தலனக்குரியது.
ஆோய்ச்சிக்குரியது.

பாடலின் தலலப்லப பேசிவ வணக்கம் என்று

மட்டுவம லவத்திருக்கலாம் தாயுமானவர்.
ஆனால் “பேசிவ வணக்கம்” என்பவதாடு “திருவருள் விலாசம்”
என்பலதயும் வசர்த்து தலலப்பாக லவத்துள்ளார்.
இப்பாடலின் தலலப்பில் முதலில் உள்ள திருவருள்விலாசம்
என்கின்ற வசாற்வறாடர் என்ன வதரிவிக்கின்றது?
திருவருள் என்கின்ற வசால்லலச் வசர்த்திருக்கிறார்
தாயுமானவர்.

பாடலின் வபாருள் மட்டும் விளங்கிு் வகாள்வவதாடு

மட்டுமல்லது பாடலின் தலலப்பிற்கான வபாருலள விளங்கிக்
வகாண்டால்தான் பாடல் அருளியதன் பயன் நிலறவவறும்.
காேணமில்லாது அந்த தலலப்பிலனக் வகாடுத்திருக்க
மாட்டார் தாயுமானவர்.
வகாள்ள வவண்டும்.

“விலாசம்” எனபதன் வபாருள் விளங்கிக்

“விலாசம்” என்கின்ற வசால்லுக்கு முகவரி

மற்றும் லட்சணம் என்று வபாருள் உண்டு.
ஆகவவ இேண்டு வபாருலளயும் எடுத்துக் வகாண்டாலும் சரிவய.
ஏவனனில் முகவரி என்று எடுத்துக் வகாண்டால் வதய்வத்திற்கான
(வவட்டவவளிக்கான) முகவரி என்று வபாருளாகின்றது.
அதாவது வதய்வம் எது?

எங்குள்ளது?

எவ்வாறு உள்ளது?

எனத் வதளிவாகத் வதரியாமல் இருந்ததலத வதய்வம் எது என்றும்,
அது எங்கிருக்கின்றது, எவ்வாறு உள்ளது எனத் வதளிவாக
உறுதியாகத் வதரிவிப்பலத, வதய்வத்தின் முகவரி அல்லது விலாசம்
என்று வசால்லாமல் வவறு எவ்வாறு வசால்ல முடியும்?
வமலும் வதய்வத்திற்கு உருவங்கள் பல வகாடுத்து பல்வவறு
வதய்வங்களாக்கி இருந்தலத வதய்வம் ஒன்வறதான்.
அரூபமானது. தூயவயவளி,

வவட்டவவளி

அது

என்று கூறி
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வதய்வத்திற்கான லட்சணம் வதரிவிக்கப்படுவதால், இேண்டாவது
வபாருலளயும் எடுத்துக் வகாள்ளலாம்.
ஆகவவ திருவருள் விலாச பேசிவ வணக்கம் என்றால்
சிவமாகிய சுத்தவவளியாகிய வதய்வத்திற்கான லட்சணமும்
விலாசமும் என்று வபாருள்.
தாயுமானவரின் முதல் பாடவல வவதாத்திரி மகரிஷி
ஆன்மாவிற்கு ஊக்கமளிப்பதாக கூறுகிறார்.
தாயுமானவர் அவதரித்த காலத்திற்கும் மகரிஷி அவதரித்த
காலத்திற்கும் இலடப்பட்ட காலம் சுமார் 206 ஆண்டுகள்.
தாயுமானவர் பூதஉடலல உதிர்த்தது 1743 ஆம் ஆண்டு.
ஆகவவ மகரிஷி அவர்களின் ஆன்ம உணர்வுக்கு
தாயுமானவர் தன் பூதஉடலில் இருந்த வபாது உறுதுலணயாக
இருக்கவில்லல அல்லது வள்ளலாலேப் வபான்வறா மகரிஷியின்
உடலில் புகவில்லல.

வள்ளலாரின் உயிரில்தான் தாயுமானவர்

புகுந்தார்.
மகரிஷியின் உடலுக்குள் வள்ளலார் புகந்தது அவேது 42 ஆவது
வயதில்.

ஆனால் சிறு வயதிவலவய தாயுமானவலே மானசீக

குருவாக ஏற்றுக் வகாண்டு பயன் வபற்றது வதளிவாகின்றது.
“வவதாத்திரி வாழ்ந்த கூடுவாஞ்வசரி கிோமத்தில்,
சனிக்கிழலமகளில், பஜலன பாடிக் வகாண்டு, அதிகாலல வநேத்தில்
வதருக்கலளச் சுற்றி வருவதுண்டு.
அந்தப் பஜலனயில் பாடிய ஒரு பாட்டுத் தான் பின்னாளில்,
மகரிஷியின் அத்லவதக் கருத்துக்கு ஆதாேமாக அலமகிறது.

அது

தாயுமானவர் பாடிய முதல் பாடல்.
அங்குஇங்கு எனாதபடி எங்கும் ப்ேகாசமாய்,
ஆனந்த பூர்த்திஆகி
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அருவளாடு நிலறந்ததுஎது? தன்அருள் வவளிக்குவள
அகிலாண்ட வகாடிஎல்லாம்
தங்கும் படிக்குஇச்லச லவத்து, உயிர்க்கு உயிோய்த்
தலழத்ததுஎது? மனவாக்கினில்
தட்டாமல் நின்றஎது? சமயவகா டிகளஎலாந்
தம்வதய்வம் எம்வதய்வவமன்று
எங்கும் வதாடர்ந்துஎதிர் வழக்குஇடவும் நின்றதுஎது?
எங்கணும் வபருவழக்காய்
யாதினும் வல்லஒரு சித்தாகி இன்பமாய்,
என்லறக்கும் உள்ளது எது? வமல்
கங்குல்பகல் அறநின்ற எல்லலயஉளது எது?அது
கருத்திற்கு இலசந்த அதுவவ
கண்டன எலாம்வமான உருவவளியது ஆகவும்
கருதிஅஞ் சலிவசய்குவாம்.
எப்படி ஒரு அரிச்சந்திே நாடகம் காந்திலய வவகுவாகப்
பாதித்தவதா, அந்த அளவிற்கும் வமலாக இந்தப் பாடல் பால்ய
வவதாத்திரி மீ து ஒரு தாக்கத்லத ஏற்படுத்தியது.
இந்தப் பாடல் மூலமாகவும், இலதவயாட்டிய சிந்தலனகள்
மூலமாகவும் கடவுள் என்பது அரூபமாகப் புலன்களுக்குத்

தட்டுப்படாமல் நிற்பதுவவ என்ற சத்தியத்திற்கு வருகிறார் மகரிஷி.
கடவுள் அரூபமானவன் என்ற கருத்து, ஆணித்தேமாக மனத்தில்
பதிந்தது, ( 4 )
தாயமானவரின் இந்தப் பாடல்தான், “நீக்கமற நிலறந்த
தூயவவளிதான் இலறவன்” என்ற வதளிவிலனப் வபறுவதற்கு
உதவியலவகளில் ஒன்று என மகரிஷியும் பல இடங்களில்
வதரிவத்துள்ளார்கள்.
இந்தப் பாடலில்,

வவட்டவவளியின் விலாசத்லத அல்லது
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முகவரிலய அல்லது லட்சணத்லத கூற வந்த தாயுமானவர்
முதலில் ஆறு வகள்விகலளக் வகட்டு அதற்கான பதிலலத்
தருகிறார்.

1. அங்கு இங்கு என்று வசால்ல முடியாதபடி, அண்டவவளி
முழுவதும் எங்கும் நிலறந்து விளங்கும் ஒளி மயமாகி.
உயிர்களுக்குப் வபரின்பத்லத நல்கும் நிலறவான ஒன்றாகி,

தனது திருவருளாகிய சக்திவயாடு கூடி, எங்குமாய் நிலறந்து
நின்ற வபாருள் எது?

2. தனது திருவருளாக விளங்கும் ஆகாயத்தின்கண் அண்ட

வகாடிகள் அலனத்தும் தங்குமாறு விரும்பி இடம் வகாடுத்து.
உயிருக்கு உயிோய் நின்று, அவ்வுயிர்கலளத் தலழக்கச்
வசய்தது எது?

3. மனதுக்கும் வாக்குக்கும் தட்டுப்படாமல் நின்றது எது?
4. சமயவகாடிகள் பலவும், “இது எங்கள் வதய்வம், இது எங்கள்
வதய்வம்!” என்று எவ்விடத்தும் தங்களுக்குள் வதாடர்ந்து
எதிர்வழக்கு ஆடும்படி வசய்த வபாருள் எது?

5. எல்லா இடங்களிலும் வபசப்படுவதும், எல்லாப்
வபாருள்கலளயும் இயக்கும்அறிவாய் விளங்குவதும்,
உயிர்களுக்கு இன்பப்வபற்றிலன வழங்குவதும், எல்லா
காலத்திலும நிலலத்து நிற்பதும், ஆகிய வபாருள் எது?
6. வமலான இேவுபகல் அற்ற எல்லலயில் உள்ள வபாருள் எது?
அது நம்முலடய கருத்திற்கு இலசந்த வபாருவள.

அந்தப்

வபாருலளவய கண்ணால் காணும் வபாருள்கள் அலனத்துமாகவும்,
வமௌனவம உருவமான வவளியாகவும் நிலனத்து வணங்குதல்
வசய்வவாம்.(5)
வவட்டவவளியின் முகவரிலய லட்சணத்லத வசான்னார்
தாயுமானவர்.

வவட்டவவளி அன்பும் கருலணயும் உள்ளது

என்பதலன வள்ளலார்.
அன்பபனும் பிடியுள் அகப்படும் மரைழய
அன்பபனும் குடில் புகும் அைழச

அன்பபனும் வரைக்குட்படு பைம் பபாருழள
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அன்பபனும் கைத்தமர் அமுழத
அன்பபனும் கடத்துள் அடங்கிடும் கடழை
அன்பபனும் உயிழைாளிர் அறிழவ

அன்பபனும் அணுவுள் அரமந்த ழபபைாளிழய
அன்புருவாம் பை சிவழம!(6)

பைசிவழம! நீ அன்பபனும் ரகப்பிடிக்குள் அகப்படும் மரை!

அன்பு எனும் குடிலுக்குள் புகுந்தருளும் அைசு நீ! அன்பாம்

வரைக்குள் அகப்படும் பைம்பபாருள் நீ ! அன்பாகிய ரகயில்
வந்தடங்கும் அமுதம் நீ ! அன்புக்குடத்துள் அடங்கும் கடல் நீ! அன்பு
எனும் உயிர்ஒளி வசுகின்ற
ீ
அறிழவ! அன்பாகிய அணுவுள் அரமந்த
ழபபைாளிழய! நின்ரன யான் வாங்குகின்ழறன். அருள் புரிவாய் ,
ஐயழன!.

வவட்டவவளிதான் ஆதி என்றும் அது நிலலயாக இருந்து
அலலயாக மாறிலயலத வவதாத்திரியார் பதிவு வசய்கிறார்.
ஆதிவயனும் பேம்வபாருள் வமய்வயழுச்சி வபற்று
அணுவவன்ற உயிோகி அணுக்கள் கூடி

வமாதியிலணந்து இயங்குகின்ற நிலலலமக்கு ஏற்ப
மூலகங்கள் பலவாகி அலவயிலணந்து
வபதித்த அண்டவகாடிகளாய் மற்றும்

பிறப்பு இறப்பிலட உணர்தல் இயக்கமாகி
நீதிவநறி உணர் மாந்தோகி வாழும்

நிலலயுணர்ந்து வதாண்டாற்றி இன்பம் காண்வபாம் (7)

ஆதிவய அணுவாகி, அந்த அணுவவ உயிோகி வருகிற அற்புத
அத்லவதத்லத இந்தக் கவியில் எளிலமயாக தருகிறார் மகரிஷி.
ஆதிவய அணுவாக மாறிய சத்தியத்லத கூறுகிறது இந்தக் கவி.
.
ஆதிநிலலயான இலறநிலலயானது எல்லாம் வல்ல பூேணப்
வபாருள். இதன் இயல்பான தன்னிறுக்கச் சூழ்ந்தழுத்தும் ஆற்றலால்
அதற்குள்ளாகவவ வசறிவு ஏற்பட்டு மடிப்புகள் விழுந்து, அதன்

சூழ்ந்தழுத்தும் ஆற்றலாவலவய மிக விலேவான தற்சுழற்சி வபற்ற
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நுண்துகள்தான் முதல்நிலல விண் எனும் பேமாணு.
இந்த நுண்ணணுக்களின் கூட்டங்கவள வபரியக்க மண்டலத்தில்

காணும் அலனத்துத் வதாற்றங்களும் ஆகும்.

முதல் நிலல விண்களின் விலேவான தற்சுழற்சியானது அலதச்

சுற்றியுள்ள தின்னிறுக்கச் சூழ்ந்தழுத்தும் ஆற்றலான

இலறவவளிவயாடு உேசும் வபாது எழுகின்ற நுண் அலலகள் தான்
காந்தம் எனும் நிழல் விண்கள்.
.
நிழல் விண்கள் இலறவவளியின் சூழ்ந்தழுத்தத்லதத் தாங்க

முடியாமல் கலேந்து வபாகும் நிகழ்ச்சிகள் தான் அழுத்தம், ஒலி, ஒளி,
சுலவ, மணம், மனம் என்பனவாகும்.

இலறவவளியானது முதல்விண், நிழல்விண், காந்தம், காந்தத் தன்
மாற்ற நிலலகளான அழுத்தம் முதல் மனம் வலேயிலான ஆறுவலக,
இவற்லற மனதில் பதியலவத்துக் வகாண்டு பிேபஞ்சத்லத எண்ணிப்
பார்த்தால், ஆோய்ந்தால் வபரியக்க மண்டல வதாற்றம் இயக்கம்
விலளவுகள் அலனத்தும் விளங்கிவிடும்.
பேமாணு முதல் வகாண்டு, எந்தப் வபாருளும்

இலறநிலலயாகவவ இருக்கும் காட்சி அறிவிற்கு உண்டாகும். எல்லா
இடங்களிலும் எக்காலத்திலும் எல்லாப் வபாருட்களிலும்

இலறநிலலலய உணேக்கூடிய வபேறிவுதான் பிேம்மஞானம்,
மகரிஷி

தந்த இந்த பிைம்ம ஞானத்ரத தாயுமானவர் முதல்

பாடைில் “அங்கிங்பகனாதபடி” என்றார். பிைம்மஞானம் என்றால்
என்ன?
எல்லா இடங்களிலும் எக்காலத்திலும் எல்லாப் வபாருட்களிலும்
இலறநிலலலய உணேக்கூடிய வபேறிவுதான் பிேம்மஞானம் .
இலறநிலலதான் சுத்தவவளி. சுத்தவவளி தான் இலறநிலல.
இதுவவ தான் கடவுள் ஆகும்...
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பூேணப் வபாருள்கள்
பிேபஞ்சத்தில் காணும் எப்வபாருளும் அணுக்களின்
கூட்டவம, சக்தி என்றாலும் வவகம் என்றாலும் ஒன்வற. வவகம் என்பது
பிறக்குமிடம் அணுவவயாகும்.

அணுவில் ஒரு வவகம் இருக்கிறவதன்றால் அது ஒரு குலற

நிலலயாக இருந்து, நிலறவான ஒன்லற நாடி எழுகிறது என்பதுதான்
வபாருள்.

குலற என்பது நிலறவான ஒன்லற ஆதாேமாகக் வகாண்டு

இருக்கும் மாறுபட்ட நிலல.

ஆகவவ, அணு என்ற ஒரு குலற நிலலக்கு மூலமும் முடிவுமாக

இருப்பது ஒவே பூேணப் வபாருள் தான் என்று விளங்குகிறது.

அணுலவக் கடந்து ஒரு வபாருவளா, அணு நிலலலயக் கடந்து
ஒரு தனி நிலலவயா உண்டு எனில், அது வவட்ட வவளிலயத் தவிே
வவவறான்றுமில்லல.

ஆகவவ, வவட்டவவளி என்ற தத்துவவம அலனத்திற்கும்,
ஆதாேமாகவும், மூல சக்தியாகவும் உள்ள சர்வ வல்லலமயும் உலடய
ஒரு உறுதிப் வபாருள் என்றும், அதுவவ ஆதியாகவும், அனாதியாகவும்
உள்ள பூேணப் வபாருள் எனவும் திடமாகக் கூறுகிவறன்.

இயற்லகயின் ஆதி நிலல என்றும், சிவம் என்றும், வதய்வம்
என்றும் வபசப்படுகிறதும் இதுவவ.
ஒரு மனிதனால் விந்து நாதத் வதாடர்லப பின்வநாக்கி ஆோய்ந்து
வகாண்வட வபானால் அது பல்லாயிேம் ஜீவோசிகலளக் கடந்து
கலடசியாக அணுவிவல தான் வபாய் முடிவுவபறும் .
அணுவின் மூலவமா, வமவல விளக்கிய வவட்டவவளி தான் என்றும்
வதரிந்து விடும்.
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அங்கிருந்து முன் வநாக்கிப் பார்த்தால் பிேபஞ்சமாக விரிந்துள்ள
அலனத்துவம ஒவே மூலத்லத அடிப்பலடயாகக் வகாண்வட இயங்கிக்
வகாண்டிருக்கும் உண்லம அறிவுக்கு அகக்காட்சியாகும்.(8)

பலடப்பின் இேகசியம்
ஒரு மூலத்திலிருந்துதான் இந்த ஞாலம் வதான்றியது.
இலறநிலல என்ற முழுமுதற் வபாருளானது 1. வற்றாயிருப்பு
2. வபோற்றல். 3.வபேறிவு 4. காலம் என்ற நான்கு வளங்கலளக்
வகாண்டு வவட்டவவளியாய், வபருவவளியாய் , சுத்தவவளியாய்
நிலறந்து விரிந்து திகழ்கிறது.
இதன் தன்னிறுக்கச் சூழ்ந்தழுத்தும் ஆற்றலால் தாவன
நுண்துகளானது.

இதுவவ இலறத்துகள் எனப்படுகிறது.

இலறத்துகள்களின் வதாகுப்வப விண்.
விண் எனும் நுண்ணணுக்கள் ஒன்லற மற்வறான்று தள்ளுகிற
ஆற்றல் குலறயும்வபாது அலவகள் வநருங்குகின்றன.
வநருக்கத்தில் அழுத்தத்திற்கு ஏற்ப காற்று, அழுத்தக்
காற்று (வநருப்பு), நீர். நிலம் என்று விண்கள் கூட்டு இயக்கத்தில்
வவறுபாடுகள் உண்டாகின்றன.
இந்த நான்வகாடு விண்லணயும் வசர்த்து பஞ்ச பூதங்கள்
எனப்படுகின்றன.
பஞ்ச பூதங்களின் சரிவிகிதக் கலலவயால் சீவ இனங்கள்
வதான்றியது.

தாவேங்கள் வதால் மூலம், ஓேறிவு இனம்

எனப்படுகிறது.
புழு அழுத்த உணர்வும் சுலவயுணர்வும் உலடயது.
அதலன ஈேறிவு என்று மதிக்கிவறாம்.

எறும்பு, வண்டுகள்

அழுத்தம், சுலவ, மணம் என்ற மூன்று உணர்வுகலளப்
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வபற்றிருக்கின்றன. எனவவ இலவ மூவறிவும் இனமாக
வபசப்படுகின்றன.
ஊர்வனவற்றில் கண்களிலிருந்து காதுகள் இல்லதவற்லற
(பாம்பு முதலியன) நான்கு அறிவு உயிரினம் என்றும், காதும்
உலடய உயிர் வலகலய ஐயறிவு என்றும் கருதுகிவறாம்.
ஆகவவ நிற்பன, நடப்பன. ஊர்வன, நீந்துவன அலனத்தும்
ஐயறிவு உயிர்களாகும்.
புலன்களுக்கு எட்டாத காலம், வதாலலவு, விலேவு,
பருமன் எனம் நான்கு கணக்குகளுக்கு அகப்படாத மலறவபருட்கள்
மூன்று, வபரியக்க மண்டலம் முழுவதும் நிேம்பியுள்ளன.
அலவ 1. இலறவவளி 2. விண்துகள் 3. காந்த ஆற்றல்.

இந்த

மூன்லறயும் உணர்ந்து வகாள்ளும் கருவி மனித மூலளதான்.
இந்த அற்புத ஆற்றல்தான் ஆறாவது அறிவு ஆகும்.
ஆறாவது அறிவு வபாதிய வளர்ச்சிப் வபற்றால்தான் மனிதனுக்குப்
பிறலே மதித்து ஒத்தும் உதவியும். இட்டுண்டு வாழும் ஏற்றமுள்ள
அறிவாட்சித்தேம் பண்பாடாக அலமயும்.
இலறநிலலவய தன்மாற்றம் வபற்று, பிேபஞ்சத்தில் காணும்
வபாருட்களாகவும், அண்டங்களாகவும் வகாடிக்கணக்கான
உருவங்காளகாவும் இயங்கிக் வகாண்டிருக்கிறது என்ற வபரூண்லம
உணர்த்துவவத பலடப்பின் தத்துவம் என்கிறார் மகரிஷி. ( 9 )

அடிக்குறிப்புகள்.
1.

தாயுமானவரும் வள்ளலாரும், பக்.17, ஊேன் அடிகளார், சமேச சன்மார்க்க
ஆோய்ச்சி நிலலயம், வடலூர்.

2.

வமலது

3.

ஞானக்களஞ்சியம் பாகம்.1, பா.1, பக்3.

4.

இந்த நூற்றாண்டு தந்த மகான், பக்.18, அழகர் ோமானுஜம், வவதாத்திரி
பதிப்பகம், ஈவோடு.
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5.

தாயுமான சுவாமி பாடல்கள், பக்.18, புலவர் வ.சிவஞானம்,
ீ
விஜயா பதிப்பகம்,
வகாலவ.

6.

திருஅருட்பா ஆறாம் திருமுலற பா.3, பக்.1, திருஅருட்பிேகாச வள்ளார்,
திருஅருட்பிேகாச வள்ளலார் வதய்வ நிலலயம், வடலூர்.

7.

ஞானக்களஞ்சியம் பாகம்.1, பா.1, பக்3.

8.

தாயுமானவரின் ஆனந்தக் களிப்பு பக்.199,200, மன்னார்குடி பானுகுமார், அழகுப்
பதிப்பகம், வசன்லன.

9.

வமலது பக்

203,204

17.அறிவவதான் வதய்வமன்றார் தாயுமானவர்.
•

இலறநிலலவய தனது பரிணாமத்தால் விண்ணாகிஅண்டங்களாகி-உயிரினங்களாகி-மனமாகி-மனிதனிடத்து
நுண்ணிய வபாருட்கலளவயல்லாம் உணேவும்-விரிந்தகன்ற
எல்லல இல்லாத இலறவவளியாகிய தன்லனவய
தன்னகத்வத அடக்கிக் வகாள்ளக்கூடிய ஆற்லலப்
வபறும்வபாது அறிவாகிறது. (1 )

உலக தத்துவ ஞானிகளில் தமிழகத்தில் முக்கியமானவர்கள்
“தாயுமானவரும் வள்ளலாரும் வவதாத்திரியாரும்” ஆவார்கள். இந்த
மூவரும் ஒருவவே.

இவர்களுலடய சிந்தலனகளில்

முதன்லமயானது “அறிவவ வதய்வம்” என்பது.
“ஆஞ்சுவவதன் துனிந்துலேப்வபாம் அறிவவ தான் வதய்வம்(2)
மகரிஷியின் இத்தலகய துணிவிற்குக் காேணம் என்ன?
வள்ளலார் அல்லவா? வள்ளலார் அல்லவா அவேது உடம்பில்
குடிவகாண்டிருக்கிறார்.

தாயுமானவர் தாவன வள்ளலாோக

அவதரித்திருக்கிறார்.
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தாயுமானவரின் தாேக மந்திேமான “அறிவவ வதய்வம்” வசாற்கள்
தான் இந்தத் துணிவிற்குக் காேணம் ஆகும்.

அது

மட்டுமல்ல,

பக்தி வமாழி என வழங்கப்வபறும் வசம்வமாழியான தமிழ் நூல்களில்
ஆழ்ந்து ஆோய்ந்து உணர்ந்து வபற்ற வதளிவின் விலளவவ
இத்துணிவு எனலாம்.
மகரிஷி அவர்கள் தனது ஞான உலேலய துவங்குமுன் ஒரு கவி

வசல்வார்கள் :

“அறிவவதான் வதய்வவமன்றார் தாயுமானார்,

அகத்ததுதான் வமய்ப்வபாருள் என்வறடுத்துக்காட்டி
அறிவதலன அறிவித்தார் திருவள்ளுவர்;

அவ்வறிலவ அறிவதற்கு முலறகள் வசான்னார்
அறிஞர் திருமூலர், அவ்வறிவில் ஆழ்ந்து
ஆனந்தக் கவியாத்தார் இோமலிங்கர்,
அறிவில் அறிவாய் நிலலத்து அறம்வகுத்வதார்

அலத வாழ்ந்து காட்டிவனார்நிலனவு கூர்வவாம்”(3)
சலபயில் pindrop silence. எல்வலாலேயும் சிந்தலனயில் உயர்த்தி,

பின் தன் ஞான உலேலய ஆேம்பிப்பார்கள்.

Md;kPf ;mwptpy; cyfpNyNa ,e;jpah Kd;Ndhbahf tpsq;FfpwJ. “Md;kPf
xspNa cyfpw;F ,e;jpah;tpd; ed;nfhil’ vd;whH Rthkp tpNtfhde;jH. ( 4)
‘mwpNt nja;tk;’ vdk; El;gkhd fUj;ij ek; Kd;NdhHfs; kiwKfkhfTk;
ntspg;gilahFk; njhptpj;Js;sdH. jhAkhdtH ‘ mwpthd nja;tj;ijg; Nghw;Wjy;’
vd;gjpy;
1. “சித்தமிலச குடிவகாண்ட அறிவுஆன வதய்வவம! ( 5)
2. “அறிவுஆகி ஆனந்தமயமாய் என்றும்
3.

அழியாத நிலலஆகி யாதின பாலும்.” ( 6 )
4. ஆனந்த மாய்அறி வாய்நின்று இலங்கும்”.( 7 )

5. “உனக்கு

ஆனந்தம் வவண்டின் அறிவுஆகிச் சற்வற
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நின்றால் வதரியும்

“(8 )

6. NguwpNt ,d;gg; ngUf;Nf guhguNk’

(9)

7. “Rj;j mwptha;r Rfk; nghUe;jpy; my;yhy;”

(10)

8. “ Mq;fhuk;; mw;Wcd; mwpTMd md;gUf;Nf
J}q;fhj J}f;fk;mJ J}f;Fk; ;guhguNk”

(11)

9.”kd;DapHNjHe; jhAk; mwp thdJeP ad;Nwh guhguNk” (12)
(guh.f.111)
10. “ nja;t mwpNt rptNk guhguNk”

(13)

vd jhAkhdtH mwpitNa nja;t;nkdf; Fwpg;gpLtijf; fhzyhk;. jpUts;StH
“J}a mwpT’ vd;gjpy;
“ fw;wjdh yha gandd;nfhy; thywptd;
ew;whs; njhohmH vdpd;”

(14)

thywptd;-J}a mwpT tbthdtd; kdpjH Gyd;f;s; top ngWk; kdkhRfs; ;mwptpy;
NrHe;J J}a;ik nfl;L ,iwaplkpUe;J tpyfpf; ;fhzg;gLfpwJ.
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khRf;fis ePf;fp ,iwNahL xd;wy; Ntz;Lk;.
“எனக்குள் நீ என்றும் இயற்லகயாப் பின்னும்
உனக்குள் நான்என்ற உறுதி வகாள்வது எந்நாவளா?(15)
“அறிலவ அறிவதுவவ ஆகும் வபாருள் என்று
உறுதி வசான்ன உண்லமயிலன ஒருநாள் எந்நாவளா?”(16)

“Iag;glh mJ mfj;J czHthidj;
nja;tj;NjhL xg;gf; nfhsy;”

(17)

‘rpwpJk; Iakpd;wp jd;dfj;Nj cs;s mwpthfpa ,iwia czu ty;yhiuj;
nj;a;tkhfNt fUjNtz;Lk; vd kfhprp tpsf;fkspf;fpwhH.
mwpNt nja;tkhFk; cz;ikia ciuf;fpwhH kfhrp:
“,iwntspNa jd;dpWf;f #o;e;jOj;Jk; ;Mw;wy;”(18 ) vd;gH ‘,iwntspapd;
Kjy; ;jd;khw;wkhd ,iwj;Jfs;fis <jH vd mwptpayhH miof;fpd;wdH.
,j;Jfs;fs; ,aw;ifapd; ,யy;ghd #o;jOj;jj;jhjy; xt;nthU JfSk;
tpiuthf; Roy Muk;gpf;dpwd.
tpiuthd Row;rpahy; miyepiyahd fhe;jj; jd;ik ngWfpwJ. <Hg;G js;sy;
Mw;wy; nfhz;l ;,f;fhe;j miyNa gpugQ;rk; KOJk; xU gha;kg; nghUshf nghpa
tiyahfj; jpfo;fpwJ.
Gyd;fSf;Fg; Gyg;glhj ;kpfr;rpwpa ,j;Jfs;fspd; ,af;fKk; NrHf;ifANk kw;w
Njhw;wg; nghUl;fshd mZf;fs; NguZf;fs; %yfq;fs; ,urhadq;fs; epyk; ePH
fhw;W neUg;G tpz; kw;Wk; Nfhs;fs; ;cyfk; caphpdk; vd khw;wkilfpwJ.
‘,iwepiyAk; mjd; miyAk; fhe;jkha; ;kyHe;Js’

(19)

kdpj cUtk;:
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gUTly ;Ez;Zly; rPtfhe;j ;Mw;wy; Mfpa Kd;Wk; NrHe;j $l;baf;f epiyNa
kdpj cUtk;. clNy gy mZf;fshy; fl;lg;gl;l xU Njhw;wk;. mZNth
fhe;jkhfpa Ez;zpa Royiy.
fUikak;:
gUTlYf;Fs; tpz; vDk; Ez;zZf;fs; j;d;idj; jhNd tpiuthfr; Rw;wpf;
nfhz;Lk; cly; KOtJk; tpiuthf Xbf; nfhz;Lk; fhe;j clyhf cs;sJ.
,jd; Row;rp ,af;fj;jhy; clypd; ikag;gFjpapy; <Hg;G Mw;wy; jpzpT
ngWfpwJ. ,JNt fUikak; vdg;gLfpwjJ. Gyd;fshy; ngWtd midj;Jk;
gjpthfp mjw;Nfw;w tpisTfshff; fhyj;jhy; ntspg;gLj;Jk; nja;tPf ngl;lfkhf
tpsq;FfpwJ. (20)
kdk; capH mwpT:

‘kdk; mwpT MjpnaDk; Kd;Wk; xd;Nw”(21)
“kiwfnsy;yhk; tphpj;JzHj;Jk; cz;ik <Nj’ (22 )

(Qh. f. 1281)

kdk; mwpT capH Kd;WNk fhe;jk;jhd;. miy epiyapy; kdkhfTk; mjd;
;mbj;jsNk mwpthfTk; ,Uf;fpwJ.
‘fhe;j jj;Jtk; ;cyfpy; gutp tpl;lhy;>
flTs; ;,ufrpak;; ntl;lntspaha;; NghFk;”

(23)

vd;gH.
mwpNtjhd; gpuk;kk;.
‘mZ jpul;rp epiyapy; clyhfTk; mjd; jpzpT ,af;fepiyiapy; capuhfTk;
cs;sJ. capUf;F kj;jpapy; njhlq;fp Nghpaf;f kz;lyk; KOJk; tphpe;J vy;iyaw;w;
tphpTila xU mUgepiyNa mwpT.
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,e;j mwpT epiyapNyNa cd;id clyhfTk; capuhfTk; mwpthfTk; czHtha;.
cdJ mwpT vy;iyaw;wJ. tphpe;J mUgkhf czUk; epiyapy; ‘mwpNtjhd; gpuk;kk;’
vd;w cz;ikia czHtha;’ vd;fpwhH kfhprp.
Md;khit czHe;jtH Md;khtpd; ,aq;Fk; mwpitj; nja;;tkhfNt czHthH.
Mwhk; mwptpd; KOikg; Ngw;wpy; epiwT ngWtH vd;fpwhH kfhprp.
mwpNt nja;tkhFk; cz;ikia czHtNj kdpjFyk; Nkd;ik ngWk; topahFk;.
Rj;j ntspNa mwpTk; tpiuTkhf vy;yhkhf kyHe;jpUg;gjhy; ve;jj;;
Njhw;wj;ijAk; ;nj;a;tk; vd kjpj;jhYk; mJ mwptpd; ntspg;ghNlahFk;.
vdNt ahH ve;j cUtk; ve;jf; fUj;jpy; nja;tnkd;W topgl;lhYk; mtH
mwpitNa topgLfpwhH vd;Wjhd; nghUs;. nja;tk; vDk;ntspNa mwpthf
tpsq;Ftjhy; midtUk; tzq;FtJ xNu nja;t;k; jhd;. mijj;jhd;; kfhprp(24)

‘’flTis tzq;Fk;NghJ fUj;jpid cw;Wg;ghH eP!
flTsha; fUj;Nj epw;Fk; fhl;rpiaf;; fhz;gha; Mq;Nf’

(25)

‘midj;Jk; ehNd’ vd;fpwJ gftj;fPij
‘vdJ je;ijAk; ehDk; xd;Nw’ vd;fpwJ iggaps;.
‘rptNk rPtdhapw;W’ vd;fpwJ irt rpj;jhe;jk;.
‘mwpNtjhd; nja;tk;’ vd;fpwhH jhAkhdtH.
‘mwpNtjhd; ehd;’(26) vd;fpwhH ,ukzH.
“MdnghUs;fs; midj;jpYk; xd;wha;
mwptha; tpsq;Fk; Kjw;Nrhjp ehd;” (27)vd;fpwhH ghujpahH.
‘Iag;glhjJ mfj;jJ czHthidj;
nja;tj;Njh nlhg;gf; nfhsy;’ (28) vd;fpwhH jpUts;StH.
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‘vy;yhk; mwpe;j ;mwptpid ehnddpy;
vy;yhk; mwpe;j ,iwnadyhNk’ (29 )vd;fpwJ jpUke;jpuk;.
;’mtdpy; jhd; eP cd;dpy; mtd;
mtd; ahH? eP ahH? gphpNtJ?”(25) vd;fpwhH kfhprp.

வள்ளலார் பார்லவயில் அறிவு
எது அறிவு ? வள்ளலார் வசால்லுகின்றார் ,
அயர் வறு வபேறிவாகி
அவ் அறிவுக்கு அறிவாய்
அறிவறிவுள் அறிவாய்
அதன் உள்வளார் அறிவாய்
மயர் வறும் ஓர் இயற்லக உண்லமத் தனி அறிவாய்ச்
வசயற்லக மன்னு அறிவு அலனத் தினுக்கும் வயங்கிய தாேகமாய்த்
துயேறு தாேக முதலாய் அம் முதற்வகார் முதலாய்த்
துரிய நிலல கடந்து அதன்வமல் சுத்த சிவ நிலலயாய்
உயர்வறு சிற்றம்பலத்வத எல்லாம் தாமாகி
ஓங்குகின்ற தனிக்கடவுள் ஒருவர் உண்வட கண்டீர் ! ( 26 )

என்று வள்ளலார் ,அருட்வபருஞ்வஜாதி ஆண்டவரின் அறிவு
நிலலலயயும் அருள் நிலலலயயும் அதன் நிலலலயப் பற்றிப் பதிவு
வசய்கின்றார்.
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அறிவவதான் வதய்வம் என்று சுருக்கமாகச் வசால்லிலவத்தார்
தாயுமானவர்.
வவதாத்திரிவயா அறிவுதான் வதய்வம் என்பலத மானுடம்
புரிந்து வகாள்ளுமளவுக்கு மிக மிக எளிலமயாக தருகிறார்.
சுத்தவவளியாகிய வதய்வம் வபோற்றல், வபேறிவு, இயல்புக்கம்,
காலம் என்ற நான்கு

இயல்புகலள உலடயது என்பலத பதிவு

வசய்துள்ளார்கள். மகரிஷி வபசுகிறார்.
“ அன்புமிக்க அறிஞர் வபருமக்கவள! உங்களில் பலர் அகத்தவப்
பயிற்சியாலும், அறவநறி வாழ்வாலும், அகத்தாய்வு முலறயாலும்
அறிலவ வதய்வமாக உணர்ந்து வகாண்டீர்கள்.
நீங்கள் அகத்தவப்பயிற்சிக்கு முன்னதாக, கற்பலனயால்
உருவாக்கப்பட்ட வதய்வக் கருத்து உங்கள் அறிவாட்சித் தேத்தில்
பதிவாகியிருப்பதால் இந்தப் பழக்கப் பதிவு நீங்கள் வபற்ற உண்லம
விளக்க ஒளிலய வமகம் சூரியலன மலறப்பது வபால மலறக்கும்.
விழிப்வபாடு வதாடர்ந்து ஆோய்ந்து அறிவவதான் வதய்வம்

என்றுணர்ந்த உண்லமலய உலேக்க மனம் கூசும்.

இந்தக் கூச்சத்லத மாற்றித்தான் ஆக வவண்டும்.
உறுதியாகவும், வதளிவாகவும், அச்சமின்றியும் இப்வபாது
வசால்லுங்கள்.
அறிவவ “நான்” வதய்வவம அறிவாக உள்ளது. அவத வதய்வம் வான்
காந்தத்தில் இருப்பு நிலலயாக உள்ளது என்று மனலத விரித்துக்
கூறுங்கள்.
விண்துகள் விலேவாகச் சுழல்வதால் அதன் லமயப் பகுதி
அலசவில்லா வவற்றிடமாக – இருப்பு நிலலயாக உள்ளது.
அந்தப் பகுதியும் வதய்வ நிலலவயயாகும். எங்கு எங்கு வதய்வ
நிலல இருக்கிறவதா அது அறிவாகவவ திகழ்கிறது.
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அந்த விண் சுழலியக்கத்திலிருந்து வவளிவரும் அலலதான்
உயிருடலுக்குள் சீவகாந்தமாகும்.
எந்த உயிரினத்திலும் சுழன்றியங்கிக் வகாண்டிருக்கும் “விண்”

துகள்தான் உயிர். உயிர் லமயம் வதய்வம்.

அதன் அலலதான் உடல் முழுவதும் விரிவலடந்து சீவகாந்தமாகத்
திகழ்கிறது.
இங்கு நன்கு சிந்தலனவயாடு நிலனத்துப் பாருங்கள் உங்கள் உயிர்
லமயத்தில் உள்ள இருப்பு நிலல வதய்வமாகவும், அதிலிருந்து எழும்
காந்த அலல அழுத்தம், ஒலி, ஒளி, சுலவ, மணம் இலவயாக

தன்மாற்றம் வபறுவவதாடு அவற்லறவயல்லாம் உணர்ந்து இன்பமாகத்
துன்பமாக அனுபவிக்கும் மனமாகவும் இயங்குகிறது.

உயிர் லமயத்தில் உள்ள இலறநிலல உயிர்த்துகளுக்கு

அப்பாலும் சுற்றியும் உள்ள இலறவவளிவயாடு கலந்து வபரியக்க
மண்டல விரிவான இலணப்வபாடும் அதற்கும் அப்பால் இருப்பு
மண்டலமான இலறவவளிவயாடும் இலணந்திருக்கிறது.
மனம், மனதின் அடித்தளம் நிலல வபாருள் அறிவு; அவ்வறிவின்

மூலம், வபரியக்க மண்டலத்தில் வதய்வநிலல. அறிவவ நான் என

உணர்ந்தால் அதுவவ வதய்வமாக உள்ளது என்பதில் ஐயவமயில்லல.
ஐயமிலாத் வதளிவான அறிவு விளக்கத்தில் உள்ள நீங்கள்
ஒவ்வவாருவரும் உறுதியாக நீங்கள் அறிந்துள்ள உண்லமயிலன
அறிவவதான் நான்.
அதுவவதான் அகண்ட இயக்க மண்டலத்தில் வான் காந்தம்,
அதுவவ தான் இருப்பு மண்டலத்தில் வதய்வம், பிேம்மம்;
உணர்ந்தவர்கள் உறுதியாக எடுத்துலேத்தால்தான் உணோதவர்கள்
அறிவு, துளிர்த்து விரிந்து அறிய முலனயும். வமகத்தில் மலறக்கப்பட்ட
சூரியலனப் வபால், புலகயில் மலறந்திருக்கும் வநருப்பு வபால்
மனத்துக்குள் மலறந்திருக்கும் இலறநிலல அலனவோலும்
உணேப்வபறும்.
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மனம், அறிவு, வதய்வம், சீவகாந்தம், வான்காந்தம் இலவ
வதளிவாக உணேப் வபற்றால் வபரிய இயக்க மண்டலத்தில் உள்ள

வகாள்கள் அலனத்தும் வான் காந்தத்தால் ஒழுங்காக இயக்கப்படும்
காட்சியும், சீவகாந்தம் உடலுக்குள் கருலமயமாக அலமந்து

உடலியக்கம், மன இயக்கம் யாவும் சீோக நலடவபறும் அகக்காட்சியும்
சிந்தலனயாற்றல் மிகுந்த அறிவுக்கு மகிழ்ச்சியும் நிலறவும் அளிக்கும்.
இந்த உண்லம உணரும் வலேயில் வபோற்றல் வபற்ற அறிவு

ஐம்புலன் உணர்ச்சிகளில் சிக்கித் வதாய்ந்து விலளவாக

துன்பங்கலளயும், வபாருள் வழி வாழ்வில் சிக்கல்கலளயும் ஏற்று
விடுபடமுடியாமல் திணறித் தவித்து வகாண்டிருக்கிறது.
அவத அறிவு தன்லன அறிந்து வகாண்டால் அதன் விரிவு
நிலலயறிந்த வதளிவில் ஐம்புலன்களாலான உணர்ச்சிவயப்
பதிவுகலளத் தாண்டி விடுபட்டு இலறவவனாடு இலணந்து வபரின்ப
நிலலயலடயும்.

இது எல்லாருக்கும் வபாதுவாக இயற்லகயில் அலமந்த வபறு
ஆகும். நிலனலவ நிறுத்தி அறிலவ உயர்த்தி அதுவவ தான் எனவும்,
இலறநிலலவய அறிவாகவும் திகழ்கிறது எனவும் உணர்ந்து, வதளிந்து,
பேத்வதாடு நட்பு வகாண்ட நிலலயில் மகிழ்ச்சியும், நிலறவும் வபற்றுய்ய
இந்த உண்லமகலள கவி வடிவில் பாடியுள்வளன்.
இலறவா! நான் எலன விடுத்து உலன மதித்வதன்!
எவவேவவோ புலனந்த கற்பலனகள் வகாண்டு

நிலறவில்லல என் அறிவவா நிலலக்க வில்லல;

வநர்வழிவயா புரியவில்லல; நிலனந்து ஆழ்ந்வதன்;
மலறவபாருளாய் இயங்கும் எனதறிலவப் பற்றி
நானுணர்ந்வதன்; அங்கு நீ நானாய்க் கண்வடன்;

உலறந்து விட்வடன் உன்னில்நான்; உணர்ந் துணர்ந்து
உலகுஇலத உணர்ந்துய்ய வதாண்டு ஏற்வறன்.( 27 )
ஒப்புதல்
----------------உன்னில் நான் லயமாகி விழிப்பின் உந்தன்
உறவினிவல வபரின்பம் காணுகின்வறன்

அன்னம் உண்பலதக் குலறத்து, அறிவாய் வாழும்
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ஆன்மீ கப் பயிற்சியிலனப் வபாற்றுகின்வறன்!
என்னுள்வள அகத்ததுவாய் இயங்கு கின்ற
ஏற்றமிகும் வபேறிவு அவ்வப் வபாது

மின்னலது வபால்காட்டும் வழி மதித்து

மிகச்சிறந்த வதாண்வடற்று நிலறவாயுள்வளன்.(28 )

வதய்வம் அறிவு
இலறநிலலவய தனது பரிணாமத்தால் நுண் விண்ணாகி
அண்டங்களாகி, உயிேனங்களாகி, மனமாகி, மனிதனிடத்து நுண்ணிய
வபாருட்கலளவயல்லாம் உணேவும், விரிந்தகன்ற எல்லல இல்லாத
இலறவவளியாகிய தன்லனவய தன்னகத்வத அடக்கிக் வகாள்ளக்
கூடிய ஆற்றலலப் வபறு வபாது அறிவாகிறது.

அறிவின் நான்கு நிலலகள்.
1] உடலறிவு :
மனிதனின் அறிவின் தேத்லத நான்கு பிரிவுகளாகப்

பிரிக்கலாம். பசி, தாகம், பாலுணர்ச்சிவவகம் ஆகியவற்லறச் சமன்
வசய்து வகாள்ளுதல் மட்டும் தான் வாழ்க்லக என்ற அளவில் சில
வபருக்கு அறிவு நின்று விடும்.

இதுவவ முதல்படி. முன்வனார் வசான்ன அன்னமய வகாசம் இது
என்று வசால்லலாம்.
.
2] மனஅறிவு :
உடல் வதலவகள் நிலறவு வபற்றுவிட்டன என்ற பிறகு
அவற்றுக்கப்பால் மனதின் வதலவ என ஒன்று வரும்.
இயற்லக அழகுகலள ேசித்தல், அவற்லறப் வபால் வபாலி

வசய்தல் என்ற அளவில் சிலருக்கு அறிவு விரிந்து நிற்கும்.
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இதுவவ இேண்டாம் பிரிவு. இதலன முன்வனார் வசான்ன மவனாமய
வகாசமாகக் வகாள்ளலாம்.
3] விஞ்ஞான அறிவு :
அறிவின் தேம் இன்னும் ஒரு படி உயரும்வபாது,

இயற்லக நிகழ்ச்சிகளுக்கும், இயற்லக நியதிகளுக்கும் காேணம்
கண்டுபிடிக்கும் ஆோய்ச்சியாக அறிவு எழுந்து நிற்கும்.

இதுவவ மூன்றாம்படி. இதலன முன்வனாரின் விஞ்ஞானமய
வகாசம் எனலாம்.
4] இலறயறிவு :
நியதி தவறாமல் இயக்கம் நடத்தும் அந்த இயற்லகயின்
தத்துவம் என்ன? அதலன ஆோயும் நான் யார்? எனக்கும் அதற்கும்
வதாடர்வபன்ன? உறவவன்ன ? என்று ஆோயும் பக்குவம் வபற்ற அறிவின்
நிலலவய அதன் நான்காம் படி.
இதலனவய முன்வனார் வசான்ன பிோணமய வகாசத்துக்கும்
அதன் முடிவான ஆனந்தமய வகாசத்துக்கும் ஒப்பிடலாம்.(29)
“அறிவுக்கு நான்கு நிலல இயற்லக வதலவ

அலவ மட்டும் நிலறவு வகாளல் ஒன்று [இேண்டு]

வபாறி புலனால் இயற்லகவயழில் ேசித்தல், மூன்று
பகுத்தறிவால் இயற்லக ேகசியங்கள் ஆய்ந்து

அறிந்து வகாளல், அறிவித்தல்; நான்வகா அப்பால்
அத்தலகய இயற்லகக்வக மூலம் நாடி

அறிவதற்வகன் றறிவவழுந்த நிலலயாம். “(30 )

அறிவாய் நின்ற வதய்வம்.
வதய்வம் அறிவாய் தான் இருக்கிறது. அதனால்தான் “அறிவவ
வதய்வம்” என்று பாேதியார் வசான்னார்.

அறிவவ வதய்வம் -

எப்படி - விளக்குகிறார் வவதாத்திரி மகரிசி.
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இரும்லபக் வகாண்டு ஒரு கேண்டி வசய்கிவறாம்.
கேண்டியாக்கப் பட்டிருக்கிறது.

இரும்பு ஒரு

இப்வபாது இரும்பு என்றாலும்,

கேண்டி என்றாலும் அது ஒவே வபாருலளவய குறிக்கும்.
அதுவபால வதய்வம் என்ற அருட்வபோற்றவல வபரியக்க
மண்டலத்தில் இயங்கும் எல்லாமாக இருக்கிறது.
நாமாக மனித வடிவமாக இருப்பதும அதுவவ.

இந்தக் கருத்லத

மனதில் பதித்துக்வகாண்டு உண்லமலய உணர்ந்து வகாள்ளுங்கள்.
நீங்கள் என்றாலும் வதய்வம் என்றாலும் ஒரு வபாருலளவய
குறிக்கும்.
கேண்டிலய உருக்கிவிட்டால் இரும்புக்குக் வகாடுத்த வடிவம்
மலறந்து விடுகிறது.

கேண்டி என்ற வபயர் மலறந்து விடுகிறது.

மீ தம் இருப்பது என்ன?

இரும்புதான்.

இரும்லப பல வடிவங்களாக்கி வபயாு்கலள அக்கருவிக்குக்
வகாடுக்கிவறாம்.

வடிவத்லதயும், வபயலேயும் கழித்துவிட்டால்

மிஞ்சுவது இரும்புதாவன.
அவத வபான்று நீங்கள் உங்கலள அறிந்துவகாள்ள முயற்சி
வசய்யுங்கள்.
மனிதன் என்ற வடிவத்லதயும், உங்கள் வசயல்பதிவுகளாக
உள்ள விலனப்பதிவுகலளயும் கழித்துப் பாருங்கள்.

உங்களில்

மிஞ்சுவது எல்லாம் வல்ல அருட்வபோற்றலாக விளங்கும்
பேம்வபாருவள.
உடவலா அணுக்களால் கட்டப்பட்ட ஒரு வதாற்றம்.

அணுவவா

எல்லாம் வல்ல அருட்வபோற்றலின் நுண்ணிய சழலலல.
உடலுக்குள் நுண்ணியப் வபாருளாக உள்ள அணுவவ உயிர்.
உயிருக்கு மத்தியில் துவங்கி வபரியக்க மண்டலம் முழுவதும்
விரிந்து எல்லலயற்ற விரிவு உலடய ஒரு அரூப நிலலவய அறிவு.
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நீங்கள் உங்கள் உடலல நிலனத்துப் பாருங்கள்.

புலன்கள்

வலேயில் உங்கலள எல்லல கட்டிக் வகாண்டு உடவல “நான்” என்று
எண்ணுகிறீர்கள்.
உடலில் உள்ள உயிலே நிலனத்துப் பாருங்கள்.

உலகிலுள்ள

எல்லா உயிர்கவளாடும் வபரியக்க மண்டலத்தில் ஆற்றல்களாமாக
நிலறந்துள்ள பேமாணு மண்டலத்வதாடும் ஒன்றுபட்டிருக்கறீர்கள்.
இந்த நிலனவில் ஆன்மாவாய் வபரியக்க மண்டலம்
முழுவதும் பேவியுள்ள சக்தியாய் உணர்கிறீர்கள்.
அதற்கும் வமலாக நுணுகி நின்று உங்கள் அறிலவ வநாக்குங்கள்.
உயிோற்றலின் லமயத்தில் வதாடங்கி, உடலிவல பேவி
வபரியக்க மண்டலம் முழுவதும் பேவி அதற்கும் அப்பாலும் உள்ள
பிேம்ம நிலலயாய் சுத்தவவளியாய் உங்கலள உணர்வர்கள்.
ீ
உங்களது அறிவின் உண்லம நிலலலய உணர்ந்தபின் உங்களது
அறிவின் விலேவவ அன்பாக மலர்ந்து உயிர்களுக்க உதவி வசய்து
உயிர்த் துன்பம் வபாக்கவும் எந்த உயிருக்கும் துன்பம் தாோமல்
வசயலல ஒழுங்குப்படுத்திக் வகாள்ள வவண்டும் என்ற விழிப்பு
நிலலயும் வந்துவிடும்.
இந்த அறிவு நிலலயிவலவய உங்கலள உடலாகவும் ,
உயிோகவும், அறிவாகவும் உணர்வர்கள்.
ீ
உங்களது அறிவு எல்லலயற்று விரிந்து அரூபமாக உணரும்
நிலலயில் அறிவவதான் “பிேம்மம்” என்ற உண்லமலய உணர்வர்கள்.
ீ
இந்த உள்வளாளியில் தன்முலனப்பு என்ற இருள் மலறந்து
விடும்.

ஒருதலலப்பட்சம், வவறுப்புணர்ச்சி, வபாறாலம, கடும்வசால்

நீக்கி, நீங்கள் உங்கலள உத்தமப் வபாருளான இலறவனாகவவ
காண்பீர்கள்.(31)
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காட்டாலன வமவலறிக் கலடத்வதருவவ வபாலகயிவல
நாட்டார் நலமமறித்து நலகபுரியப் பார்ப்பேன்வறா
நாட்டார் நலமமறித்து நலகபுரியப் பார்த்தாலும்

காட்டாலன வமவலறி என் கண்ணம்மா
கண்குளிேப் பாவேவனா.(32 )
--அழுகணி சித்தர்.

தன்லன வவளிக்காட்டாத அறிலவப் பற்றிக்வகாண்டு,
வடுவபறு
ீ
எனும் கலட நிலலலய அலடய முயற்சி
வசய்யும்வபாது, மயக்க நிலலயில் உள்ள ஐம்புலன்கள்
எங்கலள மீ றி, உன்னால் வடுவபறு
ீ
அலடயமுடியுமா
என்று தடுக்க முயற்சி வமற்வகாள்ளும். இருந்தாலும்
நான் அறிவின் துலணவயாடு நிச்சயமாக வடுவபறு
ீ
அலடந்வத தீருவவன். (33)

இலறநிலலயில் வபேறிவு எவ்வாறு இருக்கிறது.
தாயுமானவர் ஆனந்தக் களிப்பின் முதல் பாடலில் “ஆதி
அநாதியும் ஆகி – எனக்கு ஆனந்தமாய் அறிவாய்நின்று இலங்கும்”
என்று பாடுகிறார்.

இலறநிலலயில் வபேறிவு எவ்வாறு இருக்கிறது

என்பலத, மகரிஷி

உருவத்தில் வந்து விளக்கமாகவும் விரிவாகவும்

தருகிறார்.
இப்வபாது நாம் வவளிவய உலகில் வந்து விட்வடாம்.
எல்வலாரும் உலவிக் வகாண்டு இருக்கின்வறாம்.
அம்மா வயிற்றில் உருவான வபாது இலறயாற்றல் எப்படி
வமலும் அலதக் காப்பாற்றியது பாருங்கள்.
தாய் வயிற்றில் குழந்லத இேண்டு மாதம் ஆனவபாழுது
குழந்லதயின் உடம்லபச் சுற்றி நீோல் ஆகிய ஒரு லப (Water bag)
அலமகிறது.
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நாம் கட்டிலில் ஒரு திண்டு வபாட்டு லவத்திருக்கிவறாவம, அது
வபால வமல்நாட்டில் ஒவ்வவாரு வட்டிலும்
ீ
நீர் லப (Water bag)
என்று ஒன்லற கட்டிலில் வபாட்டு லவத்திருப்பார்கள்.
ஏன்?

அதில் படுத்தால் எப்படி இருக்கும்?

அவ்வளவு

அருலமயாக இருக்கும்.
அது வபால்

தாயின் வயிற்றில் குழந்லதக்கு இேண்டு மாதம்

ஆனால் வபாதும் நீோல் ஆன லப (Water bag)

உருவாகிறது.

ஏன்?

அதற்கும் வமலாக குழந்லத வளர்ச்சியுறும் வபாது அந்தக்
குழந்லதலய தாங்கிக் வகாண்டிருக்கிற தாய் அப்படி இப்படி

ந

டக்க வவண்டி வரும்.
படுக்கும் வபாது பிேழும்படி இருக்கும்.

ஒவ்வவாரு

வபாருளும் எடுக்கும்வபாது குனிய வவண்டியதாய் இருக்கும்.
அப்வபாது எல்லாம் அந்தக் குழந்லதக்கு அழுத்தம்
வகாடுக்கக் கூடாது.

அது லநந்து வபாகக் கூடாது.

அதற்காகதான் நீர் லப (Water bag) அலமகிறது.
லபக்குள் குழந்லத இருக்கிறது.

நீர்

அது அதிர்ச்சிலயத் தாங்கிக்

வகாள்கிறது (Shcok Absorver).
இரு ஒரு அனுமானம் அல்ல.
வதரியும்.

இது எல்வலாருக்கும்

இதுதான் இலறநிலலயின் வபேறிவு.

அறிவு என்பது
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இயக்க ஒழுங்கு (Order of function) எலதயும்.

ஒழுங்காக

இயக்குவது அறிவு.
எல்லாப் வபாருட்களிலும், எல்லா இடங்களிலும் இயக்க
ஒழுங்காக இருப்பது அறிவவ. (Consciousness is the order of function

in everything and in everywhere).
இந்த நீர் லபலய யார் வசய்தது?
நண்பர்கள் வசய்தார்களா?
வசய்யவில்லல.

அம்மா-அப்பா வசய்தார்களா?

அேசாங்கம் வசய்ததா?

யாரும்

இயற்லகயின் வபேறிவுதான் இயக்க ஒழுங்காக

விளங்குகிறது.(34)

அறிலவ அறிந்த அறிவு.
ஆன்மீ கத் துலற என்பது அகவநாக்கு பயிற்சி மூலமும்
அறிலவ அறிவில் நிறுத்தி, அதனுலடய இருப்பிடம், இயல்பு.
இயக்கம், விலளவு இலவகலளக் கண்டு, அவத சக்தி நான் என்று
வசால்கின்ற வபாது வவகமாகவும், ஞாபகமாகவும் இரு நிலலயாக
ஒன்று வசர்ந்து இயங்குகின்ற தன்லமலயக் கூர்ந்து ஆோய்ந்து
அறிந்து வகாண்டு, அவத சக்தி வகாடானு வகாடி உடலியக்க
உருவங்களில் அவ்வற்றிற்கு ஏற்ற அறிவியக்கமாகவும் சிறப்புற்று
விளங்குவலத அறிந்து வகாள்வதாகும்.
இந்நிலலவய வபேறிவு என்றும் வசால்லப்படும்.

அறிவாக

இருக்கின்ற அரூபா ரூப சக்திலய அறியுமிடத்து, அதன்
மூலமாகவும், ஆதியாகவும் இருக்கின்ற அகண்ட, பூேண வபோதாே
சக்தியும் அறியப்படும்.
இதுவலே புலனுணர்ச்சிகலளக் வகாண்ட “இந்த உருவம்
வலேயில் நான்” என்று ஒருவன் எண்ணியிருந்த நிலல விரிந்து,
அரூபச் சக்தி நிலலயில் எங்கும் நிறந்தியங்குகின்ற சக்தியாக
அவவன இருக்கின்ற நிலலலய அறிந்து வகாள்ளுகிறான்.
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இவ்விரிந்த அறிவின் நிலலயில் இருக்கிற அவன், இன்ப
துன்பங்கலள உணருகின்ற அனுபவிக்கின்ற வகாடானு வகாடி
உயிரினங்களின் வதலவ, அனுவபாகம், அனுபவங்கள்,
கடலமயாலவயும் அறிந்து அதற்வகற்பச் வசயலாற்றி வாழ
முற்படுகிறான். (35)
அறிவவ வதய்வமாக இருப்பலத தாயுமானவரும் வள்ளலாரும்
வவதாத்திரி மகரிஷியும் அழகாகவும் அேலமயாகவம் மானுடத்திற்கு
புரியலவத்துள்ளனர்.

அடிக்குறிப்புகள்.
1.

தாயுமானவரின் ஆனந்தக் களிப்பு, பக்.213, அருள்நிதி மன்னார்குடி
பானுகுமார், விஜயா பதிப்பகம், வகாலவ.

2.

தாயுமானவரும் வவதாத்திரி மகரிஷியும் பக்.31, அருள்நிதி மன்னார்குடி
பானுகுமார், விஜயா பதிப்பகம், வகாலவ.

3.

ஞானக்களஞ்சியம் பா.7. பக்.6, வவதாத்திரி மகரிஷி, வவதாத்திரி
பதிப்பகம், ஈவோடு

4.

சுவாமி விவவகானந்தரின் வபான்வமாழிகள்

5.

தாயுமானவரும் வவதாத்திரி மகரிஷியும் பக்.32, அருள்நிதி மன்னார்குடி
பானுகுமார், விஜயா பதிப்பகம், வகாலவ.

6.

வமலது

7.

வமலது

8.

வமலது

9.

வமலது

10. வமலது
11. வமலது
12. வமலது
13. வமலது
14. வமலது
15. வமலது
16. வமலது
17. வமலது
18. வமலது பக்.33
19. வமலது
20. வமலது
21. வமலது பக்.34
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22. வமலது
23. வமலது
24. வமலது
25. வமலது பக்.35
26. இலணயதளம்
27. வமலது
28. வமலது
29. தாயுமானவரின் ஆனந்தக் களிப்பு, பக்.213-214, அருள்நிதி மன்னார்குடி
பானுகுமார், விஜயா பதிப்பகம், வகாலவ.
30. இலணயதளம்
31. தாயுமானவரின் ஆனந்தக் களிப்பு, பக்.56-57-58, அருள்நிதி மன்னார்குடி
பானுகுமார், விஜயா பதிப்பகம், வகாலவ.
32. வமலது
33. வமலது
34. வமலது பக்.271-72.

35.

வமலது பக்.273.

18.சும்மா இருக்கும் சுகம் கண்டவர்கள்
தாயுமானவர் தனது குருவான வமௌன குருலவச் சந்தித்து
ஆட்வகாள்ளப்பட்ட பின்பு, சிறிது காலம் பிரிந்திருக்க வவண்டிய
சூழ்நிலல ஏற்பட்டது.
பிரிவாற்றலமலய முன்னிட்டு தாயுமானவர் மனம் மிகவும்
குழம்பி இருந்தார்.
பிரிந்திருக்கும் இலடக் காலத்தில் சீடன் தன்னுலடய பிோேப்த
கர்மங்களின் வபரும்பகுதிலயப் பூர்த்தி பண்ணியிருப்பார் என்றும்
அதன் பிறகு அலமயும் குரு சீட இணக்கத்தில் வதய்வகச்
ீ
சிறப்பு
மிக வாய்த்திருக்கும் என்று வமௌனகுரு உறுதி வமாழி கூறினார்.
பிரியும் வவதலனயில் குழம்பியிருந்த சீடலனப் பார்த்து
“சும்மாஇரு” என்று இயம்பிவிட்டு குரு புறப்பட்டுப் வபானார்.(1)
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இந்த உபவதசவமாழி தாயுமானவரின் பாடல்கள் பலவற்றிற்குப்
பீஜமந்திேமாக அலமந்திருக்கிறது என்பது பக்தி
பூர்வமாக அப்பாடல்கலள ஓதுகிறவர்களுக்குத் வதளிவாக விளங்கும்.

சும்மா இருப்பது என்றால் என்ன ?
சும்மா இருப்பது என்றால் மனம் மற்றும் இந்த்ரியங்கலள
கடந்தும் , அதன் தாக்கம் அற்ற நிலலயில் இருப்பதுவும் ஆகும்.அந்த
நிலல வமௌனமாக இருக்கும்- அது ஆன்ம நிலல ஆகும்.
ஆன்ம நிலல என்றால் எண்ணம் அற்ற நிலல என்பதுவும் ஆகும்.
, சும்மா இருக்கும் சுகம் என்றால் மனம் , இந்திரியங்கள், உடல் ,
இலவகளின் அலசலவ பூேணமாக நிறுத்தி - ஆன்ம நிலலலய
அலடவது ஆகும்.
நாம் சாதலனயில் , நல்ல நிலல - வமௌனத்லத அலடயும்
வநேத்தில் , சிவம் வந்து , மனதில் புகுந்து “ ஒரு வார்த்லதலய “
வசால்லும் -.
அவ்வார்த்லதயினால் இந்திரியங்களுக்கு எஜமானனாகிய காமன்
என்னும் மன்மதன் மாண்டு விடுவான். மன்மதன் என்றால் மனதின்
விகாேம் .
இதலனவய சிவன் வநற்றிக்கண்ணால் , மன்மதலன எரித்ததாக
புோணங்கள் கூறுகின்றது
இதலனத் தான் காமத் தகனம் என்றும் மன்மத தகனம் என்றும்
கூறுகின்றார்கள்
அந்த ஒரு வார்த்லதலய - “ திரு வார்த்லத” என்றும், “
திருவாசகம் “ என்றும், லசவம் தலலயில் லவத்துப் வபாற்றுகின்றது
ஒரு வார்த்லதலய வசான்னாலும் “ திரு வார்த்லதயா”
கூறினாய் என்று சாமானியர்கள் கூறும் வழக்கம் வந்ததும் இதலன
230

ஒற்றித்தான்.

மனம் இருப்பதனால் தான் எல்லா துன்பங்களும் -

மனலதக் கடந்து விடுவதால் , அளவற்ற சுகமாக இருப்பதால், சும்மா
இருக்கும் சுகவம சுகம் என்று ஞானிகள் வபாற்றுகின்றனர்.
வமௌனம் என்பது வாய் வபசாதிருக்கும் நிலல என்வற பலரும்
கருதுகின்றனர்.

வாய் வபசாதிருத்தல் மட்டுவம வமௌனமாகாது.

எண்ணம், வசால், வசயல் ஆகிய மூன்றாலும் வமௌனமாக
இருத்தவல முழுலமயான வமௌனம்.

மனம் அலசயாது அடங்கி

இருத்தல்.
நாக்கு அலசயாது வாய் வபசாதிருத்தல்.
ஆடாது இருத்தல்.

உடல் அலசயாது

மவனா வமௌனம், வாக்கு வமௌனம், கஷ்ட

வமௌனம் என இவற்லறக் கூறுவர்.(2)
“சத்த மவுன முதல்மூன்று வமௌனமும் தான்பலடத்வதன்.”(3)
என்று தாயுமானவர் கூறுகிறார்.
சிந்தலனலய அடக்கிவய சும்மா இருக்கின்ற திறம் அரிது, அரிது
என்று அதலனவய தாயுமானவர் அரிதாகக் கூறினார்.
வமௌனத்தின் வவளிப்பாடுகள் பல.

கல்யாணப் வபண்ணின்

வமௌனம் சம்மதம்.

கலேகடந்த இன்பத்தில் மனிதன்

வமௌனிக்கின்றான்.

துன்பத்தின் உச்சியில் வமௌனவம வபசுகின்றது.

வமௌனம் இலறவன் வமாழி.
வபசவலத உணேமுடியும்.

வமௌனத்தில்தான் இலறவன்

இலறநிலலதான் அறிவாகவும் அதன்

அலலதான் மனமாகவும் இருக்கின்றது.
வமௌனத்தில்தான் நாம் இலறவவனாடு வபசிக் வகாண்டு
இருக்கிவறாம். அல்லது இலறவன் நம்வமாடு வபசி வகாண்டு
இருக்கிறார்.
வமௌனம் இலறவன் வமாழி.

அது தட்சிணாமூர்த்தி தத்துவம்.

அது சின் முத்திலே. (4)
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“வாக்கும் மனமும் வமௌன முலற
எந்லத நின்லன வநாக்கும் வமௌனம்
தந்த நூல் அறிவில் உண்டாகுவமா?” (5)

என்பார் தாயுமானவர்.
“வமளனம் என்பது ஞான வேம்பு” என்வறாரு பழவமாழி உண்டு.
இங்கு வமானம் என்பது மனம் அடங்கியிருத்தவல.

மனம்

அடங்கியிருக்கும் நிலலவய சம்மா இருக்கும் நிலல.
சும்மா இருக்கும் மனநிலல தாயுமானவர் பாடலில் பல
இடங்களில் கூறப் வபறுகிறது.
இருக்கலாம்.

சுமார் 25 இடத்திற்கு வமல்

இதில் சிவற்லற இங்கு பார்ப்வபாம்.(6)

“ஆனந்த வமானகுரு ஆம்எனவவ, என்அறிவில்
வமானம் தனக்குஇலசய முற்றியதால்; – வதனஉந்து
வசால்எல்லாம் வமானம்;

வதால்ஆ தியும்வமானம்;

எல்லாம்நல் வமானவடி வவ.” (7)
“எல்லாவம வமானநிலறவு எய்துதலால், எவ்விடத்தும்
நல்லார்கள் வமானநிலல நாடினார்;” (8)
““வமான குருஅளித்த வமானவம ஆனந்தம்
ஞானம் அருளும்அது, நானும்அது, - வான்ஆதி
நின்ற நிலலயும்அது வநஞ்சப் பிறப்பும்அது” (9)
“சும்மா இருக்கச் சுகம்சுகம் என்று சுருதிஎல்லாம்
அம்மா நிேந்தேம் வசால்லவும், வகட்டும்……(10)
“எதுக்கு சும்மா இரு, மனவம! என்று உனக்குப்
வபாதித்த உண்லமஎங்வக வபாகவிட்டாய்?”(11)
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“எதுக்கும் சும்மா இருநீ எனஉலேத்த
சூதுக்வகா…..” (12)
“சும்மா இருத்திச் சுகம் வகாடுத்த வமான!” (13)
“சும்மா இருக்க லவத்தாய்” (14)
“பாோதி அறியாத வமானவம” (15)
“வமௌனத்வதார் பால்வவளியாய் வயங்கா-நின்ற
வஜாதிவய” (16)
“வதடுதலும் அற்றஇடம் நிலலஎன்ற வமௌனிவய!
சித்தாந்த முக்திமுதவல! (17)
“ “அதுஎன்று உன்னும் அதுவும் அறநின்ற
முதிய ஞானிகள் வமானப் வபாருளது,
எதுஎன்று எண்ணி இலறஞ்சுவன் ஏலழவயன்;(18)
“மருளர்தாம் அறியா
வமானவம; முதவல”(19)”
“நின்று, வதளிு்ந் தவர்வபசா வமௌனநியா
யத்லதநிலற நிலறலவ” (20)

“மதம்ஆறும் காணாத ஆனந்த
சாகேத்லத, வமௌன வாழ்லவ;” (21)
“கந்துஉக மதக் கரிலய வசமா நடத்தலாம்;
கேடி வவம் புலி வாலயயும்
கட்டலாம்; ஒரு சிங்கம் முதுகின் வமல் வகாள்ளலாம்;
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கண் வசவி எடுத்துஆட்டலாம்
வவந்தழலின் இேதம் லவத்து ஐந்துவலா கத்லதயும்
வவதித்து விற்று உண்ணலாம்
வவறு ஒருவர் காணாமல் உலகத்து உலா வேலாம்
விண்ணவலே ஏவல் வகாள்ளலாம்
சந்ததமும் இளலமவயாடு இருக்கலாம் மற்றும் ஒரு
சரீேத்தினும் புகுதலாம்
ஜலவமல் நடக்கலாம் கனல் வமல் இருக்கலாம்
தன் நிகர்இல் சித்தி வபறாலாம்
சிந்லதலய அடக்கிவய சும்மா இருக்கின்ற
திறம் அரிது சத்துஆகிஎன்
சித்தமிலச குடி வகாண்ட அறிவு ஆன வதய்வவம”

(22)

“வசம்மான் மகலளத் திருடும் திருடன்,

வபம்மான் முருகன், பிறவான், இறவான்,
“சும்மா இரு! வசால்லற!” என்றலுவம

அம்மா வபாருளன்றும் அறிந்திலவன!”

இது அருணகியார்.
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“சும்மா இருக்கலவத்தான் சூத்திேத்லத நானறிவயன்
அம்மா வபாருளிவதன அலடய விழுங்கினண்டி!”

இது பட்டினத்தார்
“வசால்லால் முழக்கிவலா சுகம் இல்லல; வமளனியாய்ச்
சும்மா இருக்க அருளாய்!

சுத்தநிர்க்குணமான பேவதய்வவம பேம்
வஜாதிவய சுகவாசிவய!”

வமானம் என்பது ஞான வேம்பு
- ஔலவயார்

சும்மா இரு வசால்லற என்றதுவம

அம்மா வபாருள் ஒன்றும் அறிந்திலவன
- அருணகிரிநாதர், கந்தர் அனுபூதி
பிள்லள மதி வசஞ்சலடயான்,
வபசாப்வபருலமயினான்

- தாயுமானவர், தன் வமௌன குருலவக் குறித்து
“நீதி நடஞ்வசய், ஏரின்ப நிதி, அலத ஓதி முடியாது”
- வள்ளலார்.

பீேப்பால் நமக்குத்தரும் நல் உபவதசம் 'சும்மா இரு” என்பவத!
தன்லன அறிந்து இன்பமுற வவண்ணிலாவவ!
ஒரு தந்திேம் நீ வசால்ல வவண்டும் வவண்ணிலாவவ
- வள்ளலார்
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நற்பூதி அணிந்த திருவடிவம் முற்றும் வதாழி,
நான் கண்வடன்! நான் புணர்ந்வதன்! நான் அது ஆவனன்!
- வள்ளலார்
“வாக்கு இறந்த பூேணம் வசால்லாமல் வசான்னவன்”
- திருவிலளயாடல் புோணம்

** சும்மா இருக்க சுகம் சுகம் - சுருதிவயல்லாம் அம்மா நிேந்தேம் - பட்டினத்தார்
** சும்மா இருக்க லவத்தான் சூத்திேத்லத நானறிவயன் - அருணகிரி நாதர்

சும்மா இருக்கும் சுகம் பற்றி இவ்வளவு பாடல்கள் என்றால் - அதன்
வபருலமலய எண்ணிப் பார்க்கும் வபாழுது , மிகப் வபரியதாக இருக்க
வவண்டும் என்று வதான்றுகின்றது.
ஓம் என்ற பிேணவத்லத = அ+உ+ம் என பிரிக்கலாம். (அ) அறிவாக,
உள்ள இலறவலன, (உ) உயிோக உணர்கிற மனிதன், (ம்) வபரின்ப
நிலலயாகிய வமௌனத்தில் ஆழ்கிறான் என்பது பிேணவப் வபாருள்.
வமௌனம் அனுசரிப்பது எவ்வளவு கடினம் என்பலதப் பற்றி ஒரு
கலதயுண்டு.
மூன்று துறவிகள் வமௌனம் இருந்தனர். ஐந்து நிமிடங்கள் ஆயிற்று.
முதல் துறவி மற்வறாரு துறவியின் முகத்தில் கரித்தூலளக் கண்டார்.
“உன் முகத்தில் கரி” என்றார். இேண்டாம் துறவி “நீ வபசிவிட்டாய்”
என்றார். மூன்றாம் துறவி “நான் மட்டும்தான் வபசவில்லல” என்றார்.
உள்வளாலிலய வமௌனமாகக் வகளுங்கள். உன்
வார்த்லதகளிவலவய மிக அழகானது எது? உதடு திறகாமல் பதில்
வசான்னது வமாழி. ஓலச இல்லாமல் பதில் வசான்னது வமாழி, வார்த்லத
இல்லாமல் பதில் வசான்னது வமாழி.

சும்மா இருப்பது பற்றி வள்ளைார்.
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“ ஆதலால் காலந் தாழ்த்தாது எல்லா உயிலேலயயும்
தன்னுயிலேப் வபாலப் பார்க்கும் உணர்லவ வருவித்து வகாள்ளுதல்
வவண்டும் இதுவவ சாதனம்” என்கிறார் வள்ளலார்.

இதுவவ சாதனம் என்று ஒன்று வசால்கிறார். அதாவது உன்

உயிலேப் வபால் எல்லா உயிலேயும் பார் என்கிறார்.

அந்த வரிகளில் வள்ளல் வபருமான் இன்னும் நுணுக்கமாக

தன்னுயிலே வபால பார்க்கும் உணர்லவ வருவித்து வகாள்ளுதல்
வவண்டும் என்கிறார்.

இப்படி நமது உயிலே பார்ப்பதற்கு வவறு சாதனம் எதுவும்

வவண்டாம். அதாவது அந்த வயாகம் இந்த வயாகம் என்று எதுவும்
வவண்டாம் சும்மா இருந்தால் வபாதும் என்று திருஅருட்பிேகாச
வள்ளலார் வசால்கிறார்.

ஆம், அவேவர் உடம்பில் உயிர் இயல்பாக இருக்கிறது அதற்க்காக
நாம் புதுசு புதுசா எதுவும் வசய்ய வவண்டாம். நாம் இயல்பாக இருந்து
வகாண்வட நம்முலடய உயிலே பார்க்கா முடியும்.
இலதத்தான் சும்மா இருங்கள் வபாதும் என்று வசான்னார்கள்.

வமலும் பல சித்தர்களும் சும்மா இரு என்வற வசான்னார்கள்.
“இன்று வருவமா நாலளக்வக வருவமா அல்லதுமற்
வறன்று வருவமா அறிவயன் எங்வகாவவ - துன்றுமல
வவம்மாலய அற்று வவளிக்குள் வவளி கடந்து
சும்மா இருக்கும் சுகம்” (23)

இந்த சும்மா இருப்பலதத்தான் ஞான தவம் என்றும் திருவடி தவம்
என்றும் வசால்கிறார்கள். (தங்க வஜாதி ஞான சலப சமேச சுத்த சன்மார்க்க சத்திய
சங்கம்)

சுகம் எது வதரியுமா? சும்மா இருப்பவத!

ஞானம் எது வதரியுமா? சும்மா இருப்பவத!
கடவுலள காணவவண்டுமா சும்மா இரு!
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தாயுமானவர் இேவு பகலாக விடாது கண்ணின் மணியில்
ஒளிலய-இலறவலன கண்டு வதாழும் தவ சீலர்கவள

நாம் கும்பிடும் கடவுள் என சாதலன வசய்பவர்கலளவய மிக மிக
உயர்வாக கூறுகிறார்.
இந்த உண்லம ஞானத்லத பல வகாடியில்

ஒருவவே உணர்கிறார். அப்படிபட்டவவே நாம் கும்பிடும் கடவுள்
என்றால் அது மிலக இல்லல. (ஞான சற்குரு சிவவசல்வோஜ்)
“ஜான்வகஜ் என்பவர் “வமௌனம்” என்ற புத்தகத்தில் எழுதுகிறார்,

எந்த சப்தமும் வோத ஒரு அலறலய ஆக்ஸ்ஃவபார்டு

பல்கலலக்கழகத்தில் உருவாக்கினார்கள். வகஜ் அதில் நுலழந்ததும்
இேண்டு சப்தங்கலளக் வகட்டார். ஒன்று இருதயம் இயங்குகிற சப்தம்.
அதாவது இேத்த ஓட்டத்தின் சப்தம். (Cardiac Echo) மற்வறான்று மனம்

வவலல வசய்கிற சப்தம். வகஜ் ஆச்சரியமாகச் வசான்னார். “இதுவலே
நான் இந்த சப்தங்கலளக் வகட்டவதயில்லல.”
தாயுமானவலேப் வபாலவவ சும்மா இருக்கும் சுகத்லதப் வபற்றவர்
வவதாத்திரி மகரிஷி.
“வபசா வநான் பாற்றுங்கால், அறிவு தன்லனப்
பழக்கங்கள் எவ்வாறு வலுவாய் வமாதி,
வபசா வநான்லபக் கலலத்துப் வபசலவக்கப்
வபரும் வபாலே நடத்துகின்ற வதனவுணர்வவாம்,
வபசா வநான்பு, இயற்லகக்கும் உயிர்க்கும் உள்ள
பிலணப்பு நன்குணர்ந்திட ஓர்நல் வாய்ப்பாகும்.
வபசா வநான்வபன்பது வாய்மூடல் அல்ல
வபரியமலறவபாருள் மனலத அறியும் ஆய்வவ!” .(24)
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வமௌனம் என்பது ஒரு மகத்தான ஞானம் அத வதய்வகக்
ீ
கலல.
மனவளக்கலல மன்றங்களில் அன்பர்களுக்கு வமௌன வநான்பு
பயிற்சி தேப்படுகிறது.

மனவளக்கலல மன்றத்தில் பயிற்சி முலறகளின் நல்ல வநாக்கம்,

மனவளம் என்பதுதான்.

மனம் எவ்வளவு சிறப்பானது உயர்வானது

எனப் பரிந்து வகாள்ள வவண்டுமானால் மனத்திற்கு ஓர் ஆழம்
வவண்டும்.
நாம் ஒவ்வாருவரும் மவனாசக்தியின் அலணக்கட்டுகள்.
அலணக்கட்டு என்றால் நீர் வந்து வதங்குமிடம்.

விலனத் தூய்லமக்கு வமௌனத்லத விட ஒரு சிறந்த பயிற்சி

வவறு இல்லல.

எங்வக வவண்டுமானாலும் மலழ வபய்யலாம்.

அந்த மலழ எங்வக வபாய் நிற்கிறது பாருங்கள்.

பள்ளம் எங்வக

இருக்கிறவதா அங்வக வபாய்தான் மலழநீர் நிற்கும்.

வமௌன காலங்களில் நாம் சீவகாந்த சக்திலயச் வசகரிக்கிவறாம்.
வசலவு வவய்யாமல் வமௌனத்தில் அப்படிவய சீவகாந்த சக்தி
வசருகிறது.

அந்த சக்தி அழுத்தம் வபறும்வபாது

உடலுக்குள்ளாகவவ வதங்கி நிலலத்து நிற்கும்.
“மவுனத்தில் எலனஅமர்த்தி மனத்லத உள்ளுள் ஈர்த்து,
மாவபரிய வபேண்ட ேகசியங்கள் தம்லம
மவுனமாக உணர்த்தி விட்டாய் “மா” அறிவாய் நிற்று!
மற்றும்நான் எனதுவாழ்வில் கடலமவதர்ந்து ஆற்ற,
மவுனத்தில் எனக்களித்த அறிவுலேவபால் சிறிதும்
மலலக்காது, பிறழாது, உலகத்வதாண்டு வசய்வவன்.
மவுனமதாய், அறிவினது

பூேணமாய், மாந்தர்

மனதுக்கு உட்வபாருளாய், விளங்கிடும் வபேறிவவ! (25)
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வமௌனத்தில் வபேலமதி நிலலக்கு வந்தால், அலமதியாக
இருந்து ஆோய்ச்சி வசய்து இலற நிலலலய உணர்ந்து அவதாடு

வதாடர்பு வகாண்டால், அந்த நிலலலய உணர்ந்த வபரு மகான்கள்
அவர்களுலடய ஆற்றல்கள் எண்ணங்கள் எல்லாம் நம்முலடய
எண்ணங்களாக வரும்.

அலத எல்லாம் அனுபவித்துப் பார்க்கலாம். அனுபவித்துப்
பார்ப்பதற்கு ஏற்ற காலம் வமௌனகாலம்.(26)
வமௌத்தின் வலககள் மூன்று 1. வாக்கு வமௌனம், 2. கருவி
வமௌனம். 3. மகாவமௌனம்.

வாக்கு வமௌனம்.
வாய் வபசாதிருத்தல்

கருவி வமௌனம்
ஞாவனந்திரியம், கர்வமந்திரியம் இலவகள் அடக்கமாக இருப்பது
கருவி வமௌனம்.

மகாவமௌனம்
வாக்கு வமௌனம் கருவி வமௌனம் மற்றும் அலலகின்ற மனலத
அலமதிப்படுத்தி இலறநிலல உணர்வவாடு இருத்தவல மகா
வமௌனம்.

வமனத்தின் பயன்கள்.
•
•
•
•
•
•
•
•

புலன் அடக்கம் வபறும்.
ஜீவகாந்தப்வபருக்கம் ஜீவகாந்தச் வசறிவு ஏற்படும்.
அறிவாட்சித் திறன் வபருகும்.
தற்வசாதலன வசய்ய உதவும்
ஆளுலமப் வபறு உண்டாகும்.
உடல்சக்தி மவனா சக்தியாக மாற்றமலடயும்
அயோத விழிப்பு நிலல ஏற்படும்
ஆன்மீ க முன்வனற்றம் ஏற்படும்.
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•
•
•
•

வசலவ மனப்பான்லம வபருகும்
பிேபஞ்ச இேகசியமும் இயக்கத் தன்லமயும் விளங்கும்.
உடல் உபாலத நீங்கும்.

வசயல் விலளவு தத்துவங்கள் விளங்கும்.

தாயுமானவரும் வவதாத்தி மகரிஷியும் சும்மா இருக்கும்

சுகத்லதப் வபற்வர்கள் அனுபவித்தவர்கள்.
கூறியருளியவர்கள்.

நமக்கும்

நாம் அலனவரும் அவர்கலளப் பின்பற்றி

இன்பமாக வாழ முயலுவவாம்.(27)
அடிக்குறிப்புகள்.

1. தாயுமானவர் வேலாறு பக்..xi, புலவர் வ.ீ சிவஞானம், விஜயா
பதிப்பகம், வகாலவ.

2.

தாயமானவரும் வவதாத்திரி மகரிஷியும் பக்.92, அருள்நிதி மன்னார்குடி
பானுகுமார், விஜயா பதிப்பகம், வகாலவ.

3.

தாயுமான சுவாமி பாடல்கள் பாயப்புலி பா.426, பக். 393, புலவர் வ.ீ சிவஞானம்,
விஜயா பதிப்பகம், வகாலவ.

4.

தாயமானவரும் வவதாத்திரி மகரிஷியும் பக்.93, அருள்நிதி மன்னார்குடி
பானுகுமார், விஜயா பதிப்பகம், வகாலவ.

5.

வமலது

6.

தாயுமானவரும் வவதாத்திரி மகரிஷியும் பக்.93, அருள்நிதி மன்னார்குடி
பானுகுமார், விஜயா பதிப்பகம், வகாலவ.

7.

தாயுமான சுவாமி பாடல்கள் உடல் வபாய்யுறவு, பா.532, பக். 452, புலவர் வ.ீ
சிவஞானம், விஜயா பதிப்பகம், வகாலவ.

8.

வமலது பா.74, பக். 453

9.

வமலது பா.75, பக். 454

10. வமலது பாயப்புலி பா.436, பக். 399
11. வமலது உடல்வபாய்யுறவு பா.464, பக். 415
12. வமலது பா.79, பக். 456
13. வமலது பா.80, பக். 456
14. வமலது கல்லாலின்பா.631, பக். 516
15. வமலது பரிபூோணந்தம் பா.11, பக். 32
16. வமலது வபாருள் பா.24, பக். 46
17. வமலது சின்மயா. பா.33, பக். 58
18. வமலது பா.222, பக். 264.
19. வமலது சிவன்

பா.307, பக். 315

20. வமலது மண்டலத். பா.391, பக். 371
21. வமலது மண்டலத். பா.392, பக். 372
22. வமலது வதவசா மயானந்தவம”. பா.118, பக். 179 – add
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23. திருஅருட்பா, முதல் ஐந்து திருமுலறகள், இோமலிங்க அடிகள், பா.1959. பக்.319,
சமேச சன்மார்க்க ஆோய்ச்சி நிலலயம், வடலூர்.
24. ஞானக்களஞ்சியம்

பாகம்2- பாடல் 1638 பக்.614, வவதாத்திரிப்

பதிப்பகம், ஈவோடு,
25. வமலது 1642, பக். 615
26. தாயமானவரும் வவதாத்திரி மகரிஷியும் பக்.96, அருள்நிதி மன்னார்குடி
பானுகுமார், விஜயா பதிப்பகம், வகாலவ.

27.

வமலது பக்.97.

19.அன்பர்பணி வசய்து மகிழ்ந்தவர்கள்
இலறநிலல உணர்ந்து வசயல்விலளவுத் தத்துவத்லத உணர்ந்து
, வபேறிவு எல்லல வலேயில் நிலலத்து, தான் தனது என்று குறுகி
நிற்கும் எல்லலலயக் கடந்து, உலக மக்களின் வாழ்வின்
நலத்திற்காகவவ அர்ப்பணித்து, எண்ணம் வசால் வசயல் என்ற
மூவலக ஆற்றல்கலளயும் பயன்படுத்துகின்ற, வபருவநாக்கச்
வசயல்தான் “வதாண்டு” எனப்படும்.
உைரக உய்விக்க வந்த எல்ைா ஞானிகள் இதயத்திலும்
ஒழை வரகயான அன்பபாளி வசிக்
ீ
பகாண்டிருந்தது.
“யான் பபற்ற இன்பம் பபறுக இவ்ரவயகம்” (1)

என்று திருமூைரும்,
“எல்ைாரும் இன்புற்றிருக்க நிரனப்பதுழவ
அல்ைாமல் ழவபறான்று அறிழயன் பைாபைழம “ (2 )

என்று தாயுமானவரும்
பாதி இைவில் எழுந்தருளிப்

பாவி ழயரன எழுப்பிஅருட்

ழசாதி அளித்பதன் உள்ளகத்ழத சூழ்ந்து கைந்து துைங்குகின்றாய்
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நீ தி நடஞ்பசய் ழபரின்ப

நிதிநான் பபற்ற பநடும்ழபற்ரற

ஓதி முடியா பதன்ழபால்இவ்

வுைகம் பபறுதல் ழவண்டுவழன.” ( 3 )

என்று வள்ளைாரும்,
“வாழ்க ரவயகம்!

வாழ்க ரவயகம்! வாழ்க வளமுடன்!” (4)

என்று ழவதாத்திரி மகரிஷியும் கூறி மானுடத்திற்கு
பதாண்டாற்றி மகிழ்ந்தார்கள்.
“யான் பபற்ற இன்பம் பபறுக இவ்ரவயகம்” என்ற
உைகளாவிய இந்த மந்திைம்தான் தாயுமானவரின் அடிப்பரட
ழநாக்கமாக அரமந்துள்ளது.
தான் துய்த்துணர்ந்த இன்பத்ரதப் பிறரும் பபறல்
ழவண்டுபமன்று முன்ழனார்கள் நிரனத்தனர்.
“அன்பர் பணி பசய்யஎரன ஆள்ஆக்கி விட்டுவிட்டால்
இன்பநிரை தாழனவந்து எய்தும் பைாபைழம.” (5)

எல்லாம் வல்ல இலறவனின் வபரின்பப் வபருங்கடலுள்
திலளத்வதழுந்த குேவர்களுள் ஒருவர் தாயுமானவர்.
முதல்வனின்

உலக

வபாதுத் தன்லமகலள இன்சுலவ ததும்பும் இனிய

பாடல்கள் வாயிலாக உலகிற்கு அருளியவர் தாயுமானவர்.
எல்வலாரும் இன்புற்றிருக்க வவண்டும் என்ற ஒப்பற்ற
வபாதுவுடலம வநறிலய உலகிற்கு முதன்முதல் அளித்த அருளாளர்.
எவ்வுயிலேயும் தம் உயிர்வபால் எண்ணி இறங்கும் அருள்
ஒழுக்கத்லத உலகிற்கு வழங்கிய இவர் “சமேசம்” எனும் புதிய
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வகாட்பாடலடயும் “சமத்துவம்” என்னும் அரிசய வநாக்கத்லதயும்
உருவாக்கிய உத்தமோவார்.
சிறந்த ஞானியாகவும், தத்துவக் கவிஞோகவும், சித்தாந்த
வசம்மலாகவும், வவதாந்த வித்தகோகவும், வடவமாழி வாணோகவும்,
வசந்தமிழ் அறிஞோகவும் விளங்கியவர்.

திருமூலர் மேபில் வந்த

வமௌனகுரு வதசிகரின் அருளால்

வமய்யறிவு வபற்றவர்.

தாயுமானவர் தன்லனப் பற்றிக் கவலலப்படாமல் தான்
வபறுகின்ற இன்பம் பற்றி நிலனக்காது “உலக உயிர்கள் அலனத்தும்
இன்பமாக வாழ்தல் வவண்டும்.

அலதத் தவிே வவவறான்றும்

அறிவயன்” எனப் வபசுகிறார்.
தன்னலமற்ற வபாதுநலத் தன்லமயிலன இவ்வரிகள்
காட்டுகின்றன.

தாயுமானவரின் வநாக்கம் குறிக்கும்

இக்கண்ணிலய வாேந்வதாறும் இலட்சக்காணக்கான மக்கள் படிக்கும்
நிலலயில் வவளிவரும் ஆனந்த விகடன் பத்திரிக்லக தன்
குறிக்வகாளாகவவ வகாண்டுள்ளது.
இத்தலகய ஒரு வகாட்பாட்லடத் தனதாக்கிக் வகாள்ளும்
மன்பான்லமக்கு பக்குவப்பட்டது அவேது மனம்,

உலக உயிர்கள்

அலனத்தும் ஒன்று. ஒத்த நிலலயுலடயன என்பது அவர் கண்ட
உண்லமயாகும்.

எல்லா உயிர்கலளயும் தன்னுயிோகப் பாோட்ட

விலழந்தார். கருதினார்.(6)
“சித்தம் வதளிந்து சிவம் ஆவனார் எல்வலார்க்கும்
வகாத்தடிலம ஆன குடிநான் போபேவம”(7)
“எவ்வுயிரும் தன்உயிர்வபால் எண்ணும் தவபாதனர்கள்
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வசவ்வறிலவ நாடிமிகச் சிந்லதலவப்பது எந்நாவளா.(8)
“தம்முயிர்வபால் எவ்வுயிரும் தாவனன்று தண்அருள்கூர்
வசம்லமயருக்கு ஏவல்என்று வசய்வவன் போபேவம” (9)

அவ்வாறு கருதத் துலணயாக நின்றது அவர் எவ்வுயிரிலும்
இலறவலனக் கண்டலமவய.
“கண்டவடிவு எல்லாம் கலேக்கின்ற அஞ்சனம்வபால்
அண்டம்எல்லாம் நின்அருவள அன்வறா போபேவம” (10)
“அத்லவதம் ஆன அயிக்ய அனுபவவம
சுத்தநிலல அந்நிலலயார் வசால்வார் போபேவம”(11)

அவருலடய பேந்து விரிந்த மனப்பான்லமலயவய இது காட்டுகிறது.
“ப.துளி ஆற்று மணலினும் வாழி
காவிரி ஆற்று மணலினும் வாழி”

என்று தமிழிலசப் புலவர்கள் மன்னர்கலள அன்று வாழ்தினார்கள்.

வபரியாழ்வார் “பல்லாண்டு பல்லாண்டு
பல்லாயிேத்து ஆண்டு பலவகாடி நூறாயிேம் ஆண்டு பலவகாடி
நூறாயிேம்” என்று திருமாலுக்கு வாழ்த்துக் கூறினார்.
ஆதியும் அந்தமுமில்லா அருட்வபரும் வஜாதி என்று வசான்ன
மாணிக்கவாசகவோ அந்தப் பிறவா யாக்லகப் வபரிவயாலன
“நம்சிவாய வாழ்க நாதன்தாள் வாழ்க” என்று வாழ்த்துகிறார்.
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மனத்லத நுண்லம நிலலயில் நிறுத்தி வாழ்த்தும் வாழத்தானது
வாழும் மானுடத்லத வளப்படுத்தும்.
வசய்யும்.

வளரும் பயிலேச் வசழிக்கச்

தாயுமானவர் மனித குலத்திற்கு அளித்த அற்புதங்களில்

ஒன்று.
“எல்ைாரும் இன்புற்றிருக்க நிரனப்பதுழவ
அல்ைாமல் ழவபறான்று அறிழயன் பைாபைழம “ (12)

எனும் உச்சக் கட்ட உணர்வாகும்.

வள்ளலாரின் சமுகத் வதாண்டு.
சமேச சன்மார்க்க வநறி என்பதலன பக்திக்கு மட்டு மன்றி வதாண்டு
எவநறியாக உருவாக்கினார் வள்ளலார். வகாவிலல சலப என்றார்.
ஒளிவய வழிபாட்டிற்கு உரியது என்றார். தீபமல்ல ஒவ்வவாருவர்
உள்ளத்திலும் ஒளிேவவண் டிய வஜாதி என்றார் வள்ளலார். வஜாதி
வழிபாட்லட புகுத்தினார்.
சன்மார்க்க வழிபாடு என்பது எளிலமலயச் சார்ந்து உள்ளது.

ஆனால் இன்று எல்லாவற்றிலும் உயர்வு - தாழ்வு ஏற்றம் - இறக்கம் என
வவறுபாடுகள் நிலறய வதரிகின்றன.
“உயர்வு
ஒத்தாரும்

தாழ்வு

வகாள்ளுதல்

உலர்ந்தாரும்

தாழ்ந்தாரும்

கூடாது
எவரும்

ஒருலம உளோகி உலகியல் நடத்தல் வவண்டும்” ((திருவருட்பா பாடல்:4082)
கருரணஇைா ஆட்சி கடுகி ஒ

ிக

அருள் நயந்த நன்மார்க்கர் ஆள்க… (5618)
என வள்ளலார் கூறியிருப்பதிலிருந்து நாட்டில் நலடவபறும்
ஆட்சி கருலணயுள்ளம் வகாண்டதாக இருக்க வவண்டும் என
விலழவது வதரிகிறது. அப்படி கருலணப்பண்பு இல்லாத ஆட்சி
விலேந்து ஒழிய வவண்டும் என்று அவர் சாபமிடுகிறார்.
ஒத்தாரும் உயந்தாரும், தாழ்ந்தார்ம் எவரும்
ஒருரமயுளர் ஆகி உைகியல் நடத்த ழவண்டும்
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என்ற உயர்ந்த சமத்துவ சிந்தலனலய வழங்கியுள்ள சமுதாய நலன்
விலழந்த ஆன்மீ கவாதியாக வள்ளலார் உள்ளார் என நிலனக்கும்
வபாது ஒவ்வவாறு தமிழனும்வபருலமப்படும் வசய்தியாக இது
உள்ளது.
ஒத்தாரும் அதாவது வசல்வத்தில், கல்வியில், அறிவில்,

சமுதாய அந்தஸ்தில் ஒத்து உள்ளவர்கள், அதில் உயர்ந்த

நிலலயில் உள்ளவர்கள், மற்றும் தாழ்ந்த நிலலயில் உள்ளவர்கள்
எல்வலாரும் ஒருலமயுளர் ஆகி, அதாவது ஒற்றுலம உணர்வவாடு
ஒருவருக்கு ஒருவர் உதவிபுரிந்து வாழவவண்டும்.
இருப்பவர் இல்லாதவருக்குக் வகாடுத்து உலகியல் நடத்த
வவண்டும் என ஒரு மகான் விரும்புகிறார் எனில் அவவே வள்ளலார்.
“எரன அடுத்தார் சுகம் வாய்ந்திடல் ழவண்டும்
எவ்வுயிரும் இன்பமரடதல் ழவண்டும்”
என்பவத இவேது முழக்கமாக இருக்கிறது.
திருஅருட்பாவின் எந்தப் பக்கம் புேட்டினாலும் நமக்கு
புலப்படுவது அன்பு, கருலண, தயவு, இேக்கம், பரிவு முதலிய
பண்புகவளாடு, அறியாலம இருள் அகல அறிவுச்சுடலே அகத்தில்
காணும் அருஞ்வசய்திகளும் என்றால் அது மிலகயில்லல.

வதய்வமணிமாலல என்னும் பதிகவம வள்ளற்வபருமான்
முதன் முதலில் பாடிய பதிகம். அதிலும் கூட மதிவவண்டும் நின்
கருலண நிதி வவண்டும் என்று இலறவனிடம் மதிலய அதாவது
நல்லறிலவ வவண்டுகிறார். அவதாடு நின்கருலண நிதி வவண்டும்
என்று இலறவனது கருலணலய நிதியாக வகட்கிறார். அலதவய
பின்னாளில் பாடும் வபாது
“இருளாரமயறல் ழவண்டும் எரன அடுத்தார் சுகம்வாந்திடல்
ழவண்டும்
எவ்வுயிரும் இன்பமரடதல் ழவண்டும்”
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என்று பாடும் வபாது இருளாலமயுறல் என்கிற இருள் இல்லாலம
உறல் அதாவது இருள் என்னும் அறியாலம இல்லாத

நிலலலமயான அறிவுறுதல் என்றும் வபாருள் தருகிறது.
அதற்கடுத்த வரிகளில் அவருக்வக உரிய மனிதவநய,
ஆன்மவநயச் சிந்தலனகள் வவளிப்படுகின்றன.
இறுதி முழக்கமாம் மகாமந்திேத்லத நாம் உற்று வநாக்கும்

வபாது கூட, இந்த அறிவு, அன்பு, ஆகிய இேண்டு பண்புகவள அதில்
முழக்கப்படுவது புரியும். (13)
“நீதிவநறி உணர் மாந்தோகி, வாழும்

நிலலயுணர்ந்து வதாண்டாற்றி இன்பம் காண்வபாம்.” (14)

என்பது வவதாத்திரி மகரிஷியின் வாழ்க்லக வநறியாகவவ வதாண்டு
அலமந்துள்ளது.

“வதாண்டு வசய்தால் வகாண்டுவந்த விலனவபாகும்” என்பது
மகரிஷி விலனலயக் கழிக்க கூறும் வழியாகும்.

வதாண்டுக்காகவவ

அர்ப்பணித்தவாு் தாவன மகரிஷி.
முலறயான வதாண்டு எது?

விலட தருகிறார் மகரிஷி.

“உயர்ந்வதார்கள் ஒன்றுபட்டு, தாழ்ந்வதார் தம்லம
உயர்த்துவவத வதாண்டுநிலல யங்கள் வநாக்கம்.
உயர்ந்தநிலல அலனவருக்கும் கிட்டும் வபாவத
உலகசமா தானம்என்ற அலமதி உண்டாம்.
உயர்வுஎனில் வபாருள்ஆட்சி, காமம் மூன்றும்
ஒழுக்கம், ஞானம்என்ற வழி இயங்கல்,
உயர்வுவபற, உயர்த்திவிட விரும்பு வவாவே
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ஒன்றுபடு வர்வதாண்டு
ீ
டநிலலயந் வதாறும்”(15)

வவதாத்திரி மகரிஷி 1958க்குப் பிறகு தேணிக்குத் தலலசிறந்த
தாேக மந்திேத்லதத் தந்தார்கள்.
வாழ்க லவயகம்! வாழ்க வளமுடன்” என்ற தாேக மந்திேம்
இன்று உலகம் முழுவதும் ஒலித்துக் வகாண்டிருக்கிறது.
வாழ்க லவயகம்! வாழ்க வளமுடன்! என்ற வாழ்த்து
மனவளக்கலல அன்பர்களுக்கும் உலகளாவிய தாேக மந்திேமாகும்.
“தாயுமானவர் எல்வலாரும் இன்புற்றிருக்க எண்ணினார்.
வள்ளலாோக வந்து எவ்வுயிரும் இன்பம் அலடதல் வவண்டும்
என்றார்.
மகரிஷியாக உருவவடுத்தவபாது, “வாழ்க லவயகம் வாழ்க
வளமுடன்” என்ற இந்த மகா மந்திேத்லத மானுடத்திற்கு
வழங்கியுள்ளார்கள்.
உலக சமுதாய வசவா சங்கத்லத மகரிஷி “வாழ்த்து” என்ற இந்த
மந்திேத்தாவலவய இருந்த இடத்திலிருந்வத இயக்கி வவற்றி
வபற்றார்கள் என்றால் மிகலயாகாது.
ஒருவர். மற்றவலே வாழத்துவதால், பலக நீங்கி சிறந்த நட்பு
நலத்லதப் வபற முடியும்.

உலக சமுதாயத்லத வாழத்துவதால்

உலக மக்களிலடவய பலக, பிணக்கு நீங்கி உலக அலமதி ஓங்கும்.
இயற்லகலய வாழத்துவதால் சிறப்பான மலழலயயும்,
வவண்டிய நன்லமகலளயும் மனிதகுலம் வபற முடியும்.
வாழ்த்திற்கு உயிர்கள் மட்டும் அல்லாமல் ஜடப்வபாருட்களும்
மறுவமாழி கூம்.
ஒரு மனிதன் தினந்வதாறும் காலலயில் பத்து முலற உலலக
வாழத்துவலத விட எளிலமயான வழியில் உலகிற்குத்
வதாண்டாற்ற இயலாது.
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வவதான் என்ற நுண் அலகளின் கூட்டாலான இப்பிேபஞ்சத்தில்
மனதின் வாழ்த்து

அலல ஊடுருவ முடியா வபாருளில்லல.

ஊடுருவ முடியா உயிரில்லல.

அதனால் முலறயாக உணர்ந்து

நுண்ணிய நிலலயில் மனம் லவத்து வாத்துவதால் மனித குலம்
அலடயும் நன்லமலய அளவிட முடியாது.
கிேந்த வமாழியில், சமஸ்கிருத வமாழியிலும் உள்ள
வவதவாக்கியங்களுக்கு இலணயான தாேக மந்திேமாகிய

“வாழ்க

லவயகம், வாழ்க வளமுடன்” என்ற வாழ்த்தலலகலளத் வதாடர்ந்து
எழுப்புவதன் மூலம், அலனத்து ஜீவோசிகளுக்கும்

எல்லா

நலன்களும் வளங்களும் கிட்டும்படியான உன்னத வழியிலன
வவதாத்திரி மகரிஷி தந்துள்ளார்கள்.
“திருமூலாு்” என்ற சித்தர் மனிதர்கலள நடமாடும் வதய்வமாகப்
பார்த்தார்.

தாயுமானவர் எல்லாவற்றிலும் வதள்வகத்லத
ீ

இன்பமயமாக உணர்ந்தார்.
தாயுமானவர் வபயலேச் வசான்னவல “எல்வலாரும்
இன்புற்றிருக்க வவண்டும்” என்ற மந்திேம்தான் நிலனவுக்கு
வருகிறது.
வள்ளலாலே நிலனத்தாவல “அருட்வபருஞ்வஜாதி
தனிப்வபருங்கருலன” என்ற மந்திேம்தான் நிலனவுக்கு வருகிறது.
வவதாத்திரி என்ற ஐந்வதழுத்து மகரிஷி, உலக
சமுதாயத்திற்கு “வாழ்க லவயகம்” வாழ்க வளமுடன்” என்ற
மந்திேத்லத வழங்கியுள்ளார்.
எத்தலன நூற்றாண்டுகள் கழிந்தாலும் இம்மந்திேங்கள்
உலகில் நிலல வபற்றிருக்கும்.
வள்ளலார் வநறியும்

தாயுமானவர்

வநறியும்

வவதாத்திரி

மகரிஷியின் வநறியும் ஒத்த சிந்தலனகள் வகாண்டலவவய!

250

மூவரும் வதாண்வட வதாழுலகயாக வாழ்ந்தலத எண்ணும் வபாkது
நமது மனதில் விவவகானந்தரின் நிலனவும் வேத்தான் வசய்கிறது.
சுவாமி விேஜானந்தர், சுவாமி விவவகானந்தரிடம் 1897-ல்

துறவறம் ஏற்றவர். அப்வபாழுது அவருக்கு வயது இருபத்து மூன்று.
கடுலமயான தவ வாழ்க்லக வாழ்ந்தவர்.

ஒருமுலற சுவாமி விவவகானந்தர் விேஜானந்தரிடம்,
“நீ உன் முக்திக்கு மட்டும் பாடுபட்டாய் என்றால் நிச்சயம்
நேகத்லதத்தான் அலடவாய். ஆனால் பிறரின் விடுதலலக்குப்
பாடுபட்டால் இந்த வநாடியிவலவய விடுதலல அலடவாய்” என்றார்.
சுவாமிஜியின் வார்த்லதகள் அவரின் மனதில் ஆழப் பதிந்தன.
ஒருநாள் சுவாமிஜியிடம் விேஜானந்தர் பணிவவாடு வசான்னார்:
“நான் எங்காவது தனித்திருந்து வட்டுக்கு
ீ
வடு
ீ பிச்லசவயற்று
முழுலமயாக ஆன்மிகச் சாதலனகள் புரிய விரும்புகிவறன்.”
சுவாமிஜிவயா அலத ஏற்றுக்வகாள்ளவில்லல.

“என் சீடர்கள் தங்களின் வசாந்த ஆன்மிகப் பயிற்சிகலளவிடப்
பிறருக்குத் வதாண்டு வசய்வதில் நாட்டம் வகாள்வலதவய நான்

விரும்புகிவறன்” என்றார். சுவாமிஜியின் வசாற்கள் விேஜானந்தருக்கு
வாழ்நாவளல்லாம் வழிகாட்டின.
இமயத்தின் மடியில் தனிலமயான ஆசிேமத்தில் சுவாமி
விேஜானந்தர் தங்கியிருந்தார். அங்கிருந்த மாமேங்களில் பழங்கள்
பழுத்திருந்தன.
உதவியாளர்களிடம் எல்லாப் பழங்கலளயும் பறித்துக்வகாண்டு தன்
சலமயலலறக்குக் வகாண்டுவேச் வசான்னார். கூலேலயத் வதாடும்வலே
அங்வக மே அடுக்குகள் இருந்தன. நிலறய அட்லடப் வபட்டிகளும்
இருந்தன.
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அவவே பழங்கலளவயல்லாம் வலக வலகயாகப் பிரித்தார்.
பழுத்தலவ, சற்றுக் காய்களாக இருப்பலவ, நன்றாகக் கனிந்தலவ
என்று பிரித்து அட்லடப் வபட்டிகளில் அடுக்கினார்.

அப்வபாழுது அங்வக வந்தார் மடத்தின் வபாதுச் வசயலாளர்

மாதவானந்தர். விேஜானந்தர் வசய்வலத வியப்வபாடு பார்த்தார்.

உடவன “இந்தப் பழங்கலளவயல்லாம் பிரிக்கச் வசான்னால்

உதவியாளர்கள் கனிந்த பழங்கலளவயல்லாம் அழுகியலவ என்று
தூக்கி எறிந்துவிடுவார்கள்.

அதனால்தான் நாள்வதாறும் காலலயில் உணவுக்குப் பின் இலத

ஒரு கடலமயாகச் வசய்கிவறன். நாம் எல்லாவற்றிலும் மிகச்
சிக்கனமாக இருக்க வவண்டும்” என்றார்.

கல்கத்தாவிலிருந்து ஒரு நாள் இளம் பக்தர் வந்தார். சுவாமிகள்

தன் அருகில் அங்கு வருகிற விருந்தினர்களுக்கும் சாதுக்களுக்கும்
தருவதற்காக அருலமயான மாம்பழங்கலள லவத்திருப்பலதயும்
தனக்வகன்று அழுகிப்வபாகும் நிலலயில் இருப்பலத
லவத்திருந்தலதயும் பார்த்தார்.

உடவன சில நல்ல பழங்கலள விேஜானந்தருக்காகத் தட்டில்

எடுத்துலவத்தார். ஆனால் சுவாமிகள் பக்தரின் தந்திேத்லதக்
கண்டுபிடித்துவிட்டார்.
பலழயபடி பழங்கள் மாறின. மன வருத்தத்வதாடு மற்ற

துறவிகளிடம் அந்தப் பக்தர் வசான்னார்: “என்ன வகாடுலம. சுவாமிகலள
ஒரு நல்ல மாம்பழத்லதச் சாப்பிட லவப்பதற்குக்கூட
முடியவில்லலவய.”
பிறர் வவண்டாவமன்று தூக்கிவயறிவலதக்கூட சுவாமிகள்
ஏற்றுக்வகாள்ளத் தயங்கியதில்லல. அவ்வளவு சிக்கனம்.
வதலவயான மருந்துகள், வபாருள்கலள வாங்கி அனுப்பச்
வசால்லிச் சில சமயம் அவருலடய உதவியாளர் கல்கத்தாவிலிருந்த
பக்தர்களுக்குக் கடிதம் எழுதுவார்.
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ஆனால் அந்தக் கடிதத்லதயும் சுவாமிகள் கவனமாகச் சரிபார்ப்பார்.
“கவனமாக இரு. பக்தர்கள் தாங்கள் பாடுபட்டுச் சம்பாதித்த பணத்தில்
இவற்லறவயல்லாம் வாங்கி அனுப்புகிறார்கள். நம் அவசியத்
வதலவக்குரியலத மட்டுவம வபற வவண்டும்” என்பார்.
கல்கத்தாலவச் வசர்ந்த அவத இளம் பக்தருக்கு ஒரு கடிதம்

எழுதினார் சுவாமிஜி. அங்கிருந்து ஆசிேமத்துக்கு வரும் ஒருவரிடம்
நான்கு வதங்காய்கலளக் வகாடுத்தனுப்புமாறு கூறியிருந்தார்.
மகிழ்ச்சி வபாங்கத் வதங்காய்கலள வாங்கினார் பக்தர். ஆனால்,
வகாண்டு வசல்ல வவண்டியவர் புறப்பட்டுப் வபாய்விட்டார்.
பக்தவோ அவற்லறச் சிறுசிறு வபாட்டலங்களாக் கட்டிப்

பதிவஞ்சலில் அனுப்பிவிட்டார். எட்டுப் வபாட்டலங்கள். பிரித்துப்
பார்த்ததும் சுவாமிகளுக்குக் கடும் வகாபம் வந்துவிட்டது.
அடுத்த வோம் பக்தருக்கு விேஜானந்தரிடமிருந்து கடிதம் வபானது.
பிரித்துப் பார்த்த பக்தர் பதறிப்வபானார். என்ன எழுதியிருந்தார்
சுவாமிஜி?
“வதங்காலய எடுத்து உன் தலலயில்தான் உலடக்க

விரும்புகிவறன். நான்கு வதங்காய்கள்தான் வதலவ. நீவயா எட்டுத்
வதங்காய்கலள அனுப்பியிருக்கிறாய்.

வதங்காயின் விலலலயவிட அனுப்பிய வசலவு பத்து மடங்கு.”
வதலவயற்ற வசலலவ முற்றும் தவிர்த்தவர் விேஜானந்தர்.
1943-ம் ஆண்டு வங்கத்தில் கடும் பஞ்சம். அங்கிருந்த சீடருக்கு
சுவாமிகள் கடிதம் எழுதினார். “பூலசகலளவயல்லாம் குலறத்துவிடு.
அவற்றுக்குரிய வசலவுத் வதாலகலயச் வசகரித்துப் பட்டினியில்
வாடுவவார்க்கு உணவிடு.
எவரும் உண்ணாமல் வசல்லக் கூடாது. நிலறய கிச்சடி வசய்.
அன்லன சாேதாவதவியாருக்கு நிவவதனம் வசய்துவிட்டு ஏலழ, எளிய
திக்கற்றவர்கள் வடிவிலிருக்கும் கடவுளுக்குப் பகிர்ந்தளி.”

253

வசலலவச் சுருக்கு. பிறர் பட்டினிலயப் வபாக்கு என்பதுதான்
சுவாமிகள் கருத்து. ( 16)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

அடிக்குறிப்புகள்.
1.

தாயுமானவரும் வவதாத்திரி மகரிஷியும் பக்.27. மன்னார்குடி
பானுகுமார், விஜயா பதிப்பகம், வகாலவ.

2.

தாயுமான சுவாமி பாடல்கள் பகா.856. பக்.585, புலவர் வ.ீ சிவஞானம்,
விஜயா பதிப்பகம், வகாலவ.

3.

திருஅருட்பா ஆறாம் திருமுலற, பா.465, பக்.118, திருஅருட்பிேகாச
வள்ளலார், திருஅருட்பிேகாச வள்ளலார் வதய்வ நிலலயம், வடலூர்.

4.

தாயுமானவரின் ஆனந்தக்களிப்பு பக்.5, மன்னார்குடி பானுகுமார்.
அழகுப் பதிப்பகம், வசன்லன.

5.

தாயுமான சுவாமி பாடல்கள் பகா.790. பக்.565, புலவர் வ.ீ சிவஞானம்,
விஜயா பதிப்பகம், வகாலவ.

6.

தாயுமானவரும் வவதாத்திரி மகரிஷியும் பக்.28. மன்னார்குடி
பானுகுமார், விஜயா பதிப்பகம், வகாலவ.

7.

தாயுமான சுவாமி பாடல்கள் பா.783. பக்.563, புலவர் வ.ீ சிவஞானம்,
விஜயா பதிப்பகம், வகாலவ.

8.

வமலது பா.1256, பக்.713

9.

வமலது பா.784, பக்.563

10. வமலது பா.921, பக்.605.
11. வமலது பா.928, பக்.607
12. வமலது பா.856, பக்.585
13. இலணயதளம்

14. ஞானக்களஞ்சியம் பா.1. பா.1.பக்.3.
15. வமலது பா.269, பக்.100
16. tamil hindu 29.9.2016

20.சமயங்கடந்த வமானசமேசம்.
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சமயம் என்பது சலமத்தல் என்று வபாருள்படும். அதாவது
எல்லா

மதங்களும்

கூறும்,

இலறப்பதம்

அலடவதற்கு

மனலதப்

பக்குவப்படுத்தக்கூடிய தன்லமலயத் தருகின்ற பாலத சமயம்.

பல வபாருட்கலளக்வகாண்டு ஒரு ருசியான உணலவத் தயார்
வசய்யும்

இடத்லத

சலமயலலற

என்கிவறாம்.

அலனவரும்,

அலனத்து சமயங்களும் ஏற்றுக்வகாள்ளக்கூடிய வநறிபடுத்தக்கூடிய
வபாதுவான நல்ல கருத்துக்கலளக்வகாண்டது சர்வ சமயமாகின்றது.
சமயம்
மனிதர்கள்
சமயம்.

என்றால்
உயர்

வழி,

நிலல

மார்க்கம்

என்று

அலடவதற்கான

வசால்லப்படுகிறது.

வழிலயக்

காட்டுவவத

இந்த சமயம் மனிதர்கள் வாழும் சூழ்நிலல, கால நிலல,

சீவதாஷ்ணநிலல,

பழக்கம்,

வழக்கம்,

பண்பாட்டுக்வகற்ப

வலககலளக்வகாண்டுதான் அலமயும்.

சமயங்களும்

வமவலாட்டமாகப்
வவவ்வவறு

பார்த்வதாவமயானால்

கருத்துகலளக்

பல

எல்லா

வகாண்டிருப்பதுவபால்

வதான்றினாலும் ஆழ்ந்து பார்த்வதாவமயானால் அதன் அடிப்பலடக்
வகாள்லககள், மூலக் கருத்துகள் ஒன்றாக இருப்பலத உணேமுடியும்.
மிகக்குறிப்பாக
வழிபடும்

கடவுளின்

முலறகவளா

மாறுபாடாக

வபயர்கவளா,
இருந்தாலும்

உருவவமா,
அவர்கள்

கலடபிடிக்கின்ற வநறிமுலறகள் ஒன்றாகத்தான் இருக்கின்றன.
விேதங்கள்,

எல்லாமதங்களிலும்
அலனவரிடத்தும்
எளியவர்களுக்கு

பண்டிலககள்

என்பதுவபான்ற

இருப்பலதப்

அன்பு

காட்டுதல்,

உதவுதல்,

பல

நிகழ்வுகள்

அன்னதானம்

வசய்தல்,

பார்க்கிவறாம்.

உயிர்களுக்கு

இேங்குதல்

வமலும்

வபான்ற

பலநற்வசயல்கலள அலனத்து மதங்களும் வலியுறுத்துகின்றன.
பண்டிலககள்
வருவது

இதலன

கூட

டிசம்பர்

மாதத்தில்

வலுவூட்டுவதாகும்.

ஒன்றாய்

இலணந்து

லவகுண்ட

ஏகாவதசி,

ஆருத்தோ தரிசனம், கிருஸ்துமஸ், மிலாடிநபி, மார்கழி வநான்பு என
அலனத்தும் டிசம்பர் மாதத்தில் வருவலதப்பார்க்கலாம்.

255

இதிலிருந்து

வபதவமயில்லல.
அவர்கள்

சமயங்களின்

இலறவனின்

வசய்யும்

வவறுபாடுகள் இருக்கின்றன.

அடிப்பலடக்

வபயர்களில்,

மத

முலறபாடுகளில்,

வகாள்லககளில்
குருமார்களில்,

வமாழிகளில்தான்

கலடப்பிடிக்கும் வழிமுலறகள், அடிப்பலடக் வகாள்லககள்,

குறிக்வகாள்கள்

எல்லாம்,

மனிதன்

நல்ல

முலறயில்

வாழ்ந்து

இறுதியில் இலறவனடி வசேவவண்டும் என்பவதயாகும்.
ஆகவவ

சமயங்கள்

அலனத்தும்

வகாண்டுள்ளது,

சமயக் வகாள்லககலளத்தான் என்பது புலனாகின்றது.

சர்வ

உதாேணமாக இந்து மதம் வசால்கின்றது, ‘’அவனன்றி ஓர்
அணுவும்

அரசயாது’’

என்று,

இஸ்லாம்

மதம்

வசால்கின்றது

‘’ைாஇைாஹா இல்ைல்ைாஹு முகமதுர் ைஸுல்ைாஹி’’ என்று.
அதாவது இல்லல, இல்லவவயில்லல, உலகத்திற்குரியவன்
இலறவலனத்தவிே வவறு எதுவும் இல்லவவ இல்லல என்கிறது.
கிருத்துவத்தில் சங்கீ தப் பகுதியில் Psalm says ‘’Unless

the Lord build the house they labour in vain who built it’’.
அதாவது
விருதா

கர்த்தர்

வட்லடக்
ீ

என்கின்றது.

இல்லல என்கின்றது.

ஒன்வற

ஆக

கர்த்தரின்

இலறவன்

என்ற

கட்டாோயின்

கருத்லத

கருலண

ஒருவவே,
அலனத்து

கட்டுகிறவன்
இல்லலயாகில்

அவலே

அலடயும்

சமயத்தவரும்

பிேயாசம்
எதுவும்

வழியும்

ஏற்றுள்ளனர்

என்பது உண்லம. அலதத்தான் திருமூலர் ‘’ஒன்வற குலம் ஒருவவன
வதவன்’’ என்றார்.

G.U
வந்தார்.

Pope

அவர்கள்

அதன்

கிருத்துவ
நிமித்தம்

மதத்லதப்
தமிலழப்

பேப்ப

இந்தியா
படித்தார்.

256

திருவாசகத்லதப்படித்தவபாது

கண்ண ீர்

மல்க

உருகினார்

என்றால்

லசவசமயத்தினால் அல்ல, அவர் லசவத்திற்கு மாறவில்லல.
அதனில் கூறப்பட்ட அலனவருக்கும் வபாதுவானது வநஞ்லசத்

வதாடுகின்ற

சமய

சார்பற்றக்

வமன்லமயான

கருத்துகள்தான்

அவலே உருகலவத்தது என்பதுதான் உண்லம. இதிலிருந்வத சமயம்
என்பவத சர்வ சமயம்தான் என்பலத உணர்ந்து வதளியலாம்.
தாயுமானவர்
மாங்வகாட்லடலய
கிலடத்தபின்
இலறயடி

ஊன்றி,

மேத்லதக்

அலடந்தபின்

தன்

பாடலில்

வசடியாக்கி,

கட்டிக்

மேமாக்கி

பின்

வகாண்டிருப்பார்களா?

சமயம்

வாய்ப்வபயில்லல என்கிறார்.

கூறுகின்றார்

என்ற

ஒன்று

பழம்

அதுவபால்
வதான்ற

திருமூலரும்,
‘’ஒன்றள ழபரூர் வ

ி அதற்கு ஆறுள

நன்றிது தீதிது என்றுரை மாந்தர்கள்
குன்று குரைத்பதழும் நாரய ஒத்தார்கழள’’

என்கிறார். இலறவன் ஒருவன். அவலன அலடயும் வழியில் இது
தீது

இது

நன்று

விமர்சிக்கின்றார்.

என்று

கூறுவலதக்

திருவவண்காட்டு

சமயழபதமும்

கடுலமயாக

வபரிதும்

‘’வாதமும்

பட்டினத்தடிகளும்

கடந்த மழனாைய இன்ப சாகைழம ஏதும் ஒன்றறிழயன்

யாதும் நின் பசயழை இரறவழன ஏக நாயகழன’’ என்கிறார்.

அதாவது
மவனாலய
ஏவதான்றும்

வாதம்

இன்பக்கடலாக
அறிவயன்

கடந்தவன்,

சமய

அனுபவம்

என்று

சேணம்

வபதம்

அளிக்கக்

கடந்தவன்,
கூடியவன்,

அலடந்தவர்களுக்குக்

காக்கக்கூடிய, அருள்தேக்கூடிய, இன்பம் பயக்கக்கூடிய வடுவபற்லற
ீ
அருளக்கூடிய

இலறவனாக

இருக்கக்கூடிய

ஒருவவன

கடவுள்

என்கிறார். (இலணயதளம்)
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இருப்பினும் இந்திய திருநாட்டில் மனிதர் மதம் மயக்குற்று
ழவற்றுரமப் பாசியில் வழுக்கிக் பகாண்டிருந்தழபாது தமிழ்நாடு
மூன்று ஞானச் சுடரிரன அளித்து பபருரம பகாண்டது.

ஒருவர் தாயுமானவர்.

இவர் முன்னவர்.

பின்னவர் வள்ளாரும் வவதாத்திரி மகரிஷியும் ஆவார்கள்.

jpUtUl;gpufhr ts;syhH vd;Wk; ts;syhH vd;Wk; miof;fg;gLfpd;w rpjk;guk;
,uhkypq;fk; gps;is gj;njhd;gjhk; E}w;whz;by; jkpofj;jpy; Njhd;wp kiwe;j xU
r%fg; Gul;rpahsH.
mUl;je;ij vd;Wk; ghkukf;fspd; jj;JtQhdp vd;Wk; miof;fg;gLfpd;w
Ntjhj;jphp kfhprp 20 Mk; E}w;whz;by; jkpofj;jpy; Njhd;wp kiwe;j ,tUk; xU
r%fg; Gul;rpahsh;.
mz;ikg; fhyj;jpy; rhjpg; gw;W –rhjp ntsp kpf kpf mjpfhpjJ
; tUfpwJ.
Kw;fhyj;jpy; fl;rpfs; ve;jg; gFjpapy; ve;jr; rhjpapdH mjpfKs;sdNuh me;jg;
gFjpapy; me;j ;rhjpapy; ;Ntl;ghsiuj; NjHe;njLj;J epWj;jpdH.
,d;Nwh- ntspg;gilahfNt rhjpfspd; ngaHfshNyNa murpay; fl;rpfs; Njhd;wp
tpl;ld> me;j msTf;Fr; rhjpg; gw;Wk; rhjp ntwpAk; tsHe;J te;Js;sJ.
khDlj;jpd; kPJ rhjp ntwp vd;Dk; er;rpid gha;r;rp nfLj;J tUfpd;wd.
,e;j epiyapy; ts;syhH Kd;NdhHfs; midthpDk; njspthf –
rhjpkjq;fisr;rhb kf;fis xd;Wgl;L ;thOkhW miw $tpdhH.
‘rhjp kjk; rkak; vDk; rq;flk; tpl;lwpNad;
rhj;jpur; NrwhLfpd;w rQ;ryk; tpl;lwpNad;’ (2)
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vdg;; ghbdhH.
jpUts;StH khzpf;fthrfH Nghd;w rhd;NwhHfs; rhjp rka rhj;jpu
NtWghLfisf; ;fhye;NjhWk; fz;bj;J xJf;fp te;jpUg;gpDk; ,t;ntw;Wikfs; ahTk;
ePHg;ghrp Nghy; kpz;Lk; kPz;Lk; ehl;by; epiyngw;W te;J nfhz;Ljhd; ,Uf;fpd;wd.
,r;rhjpkj Ntw;Wikfs;jhd; ek; kf;fis xd;Wgl;L tho tplhky; nra;J
me;epaUf;F mbikg;glyTk; tha;j;jd.
capHfs; kPJ nfhz;l ,uf;fj;jpw;Fg; ngUk; jilaha; tha;j;jjd; fhuzkhfNt
rhjp kj rka rhj;jpu tpfw;gq;fis mbNahL Gwf;fzpf;fk; Md;kPfg;
Gul;rpahsHfshf மூtUk; tpsq;fpdhHfs;.
‘rhjpAk; kjKk; ;rkaKk; jtpHj;Nj
rj;jpa Rj;j rd;khHf;f
tPjpapy; cikj;jhd; epWTtd;’ (3)
vd;Wk;
‘rhjpAk; rkaKk; ;fhzh mUl;ngUQ;Nrhjp’
vd;Wk; cuf;ff; $tp cyNfhHf;F czh;jpatH ts;syhH.(4)
,j;jz;ik vg;gb gpwe;jJ?
ahuhy; cu%l;lg;gl;lJ?
,;ej tpj;jid tpijj;jth ahH?
vd;W cw;WNehf;fpdhy; ‘jhAkhdtH’ vd;w ;gjpNy fpilf;Fk;.

தாயுமானவர்

அல்லவா வள்ளலாேக அவதரித்திருக்கிறார்.
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,tH rkaq;fSf;fpilNa rkurq; ;fz;ltH. ts;syhH rkaq; fle;J rkuq;
fz;ltH. Kd;dth; mUs;jhfk; nfhz;L Md;k tpsf;Nfw;wpatH. gpd;dtH
Md;kNea xUikg;ghl;il cyfpw;F mspj;jtH.(5)

;rhjp Ngjkpy;iy mfg;Nga; jhdhfp epd;wtHf;F’(6)
‘fhzg;gh rhjp Fyk; vq;fl; fpy;iy’(7)
‘rhj;jpuj;ijr; Rl;nlhpj;jhy; mtNd rpj;jd;’(8)
vd;w rpj;jHfs; rpj;jH thpfs;. mDgt thpfs;.
cyfpy; rkaq;fs; kpfg; gy. Xt;nthd;Wk; mtutH mwpTj; njspTf;Nfw;g
kdg;gf;Ftj;jpw;Nfw;g jpUtUshy; ;mtutHf;F mwpTWj;jg;gl;litNa.
“ஐவலக

எனும்பூதம் ஆதிலய வகுத்தது, அதனுள்

அசேசே வபதம்ஆன
யாலவயும் வகுத்து, நல் அறிலவயும் வகுத்து, மலற
ஆதிநூ லலயும்வகுத்துச்,
லசவமுதல் ஆம்அளவில் சமயமும் வகுத்து, வமல்
சமயம் கடந்தவமான
சமேசம் வகுத்தநீ உன்லனயான் அணுகவும்
தண்அருள் வகுக்கஇலலவயா?”(9)

vd;w jhAkhdtH thf;F ,jid ekf;Fj; njspT nra;Ak;.
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,kakiyapy; Njhd;wp mq;fpUe;J te;J flypNy fye;J tpl;l ruAtpd;
nts;skhdJ mstpl Kbahj Ntjq;fshYk; nrhy;Yjw;fhpa guknghUs; Nghd;wJ.
,t;nts;sk; vd;W $Wtjw;F Vw;wgb njhlf;fj;jpy; xd;whfNt ,Ue;J Vhp Fsk;
Kjypa ntt;ntW ,lq;fspnyy;yhk; tphpe;J; Muha;r;rpaila gy;NtW rkathjpfs;
tpsf;fp ciuf;fpdw; guk;nghUs; Nghy gutpaJ’ vd;ghH fk;gH.
,Nj ctikia itj;Jj; ;jhAkhdtUk;

‘NtWgl rkak;vyhk; GFe;J ghHf;fpd;>
tpsq;Fguk; nghUNs! epd; tpisahl;L my;yhy;
khWgLk; fUj;J,y;iy: KbT,y; Nkhd
thhpjpapy; ejpj;jpus; Nghy; taq;fpw;Wmk;kh’

(10)

kdpj Fyj;jpd; ;gyKk; gytPdKk; rkaNk vdyhk; XH ,df;FO jdf;nfd;W
Vw;gLj;jpf;nfhz;l rlq;Ffs;;gof;ftof;fq;fs; eilKiw kuGfs; Nghd;wtw;why;
gpwhplkpUe;J NtWgLfpwJ.
,t;thW gy;NtW FOf;fs; ;jj;jkf;nd nfhz;l tho;tpaw; $Wfs; mtHfis
gphj;Jf; fhl;bd; mtHfspd; ;Md;kPf xOfyhWfs; ;ntt;NtW rkaq;fs; Njhd;wf;
fhuzkhapd.

“rkak; vd;gJ rk,ak; ,ize;j nrhy;
rkak; capHfs;ghy; Neh;epiw czHTjhd; “

(11)

vd;gJ Ntjhj;jphp kfhp\p thf;fhFk;. rkaq;fspy; mbg;gil nja;tq;fs; vdyhk;.
capnud;Wk; Ez;nghUspd; $l;baf;fNk cyfk; vd;Wk; mjd; cl;nghUNs nja;tk;
vd;Wk; ;kfhprp Fwpg;gpLtJld;
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“உயிர் நிலலலய உள்ளுணர்வால்
ஒடுங்கி ஒடுங்கிச் வசன்று ஆழ்ந்துணர்ந்தால்
உயிருக்கு மூலநிலல
உண்லமநிலல பேமாகும்;

வதய்வமாகும்!

உயிர் திேட்சி பிேபஞ்சம்.
ஊறுமுதல் அறிவுவலே உயிரின் ஆற்றல்!
உயிர் தனது உயர்வறிய
உயர்ஞானம்!

உலகறிவு அங்வகான்வற! (12)

,d;dk; ,yFthfTk; vspjhfTk; mtH jUk; tpsf;fg; ghly; tUkhW:

‘flTs; ahH vd mwpa MHtq;nfhz;L
fUj;JlNd MuhAk; md;gh! Nfsha;!
flTs; xd;Nw g+uzkhk; ctik apy;iy
fUj;njhLq;fpf; fUj;jwpe;j epiyapy; nksdk;
flTs; mZ xyp xsp ,Wf;fk; ,itahf As;shd;
fz;blyhk; mtid vq;Fk; ,aw;ifahf
flTNs mZ mz;l gpz;l khdhd;
fUj;jhdhd; me;epiyNa ePAk; ;ehDk;” (13)

tw;;whapUg;G Nguhw;wy; NguwpT tsk; ,tw;wpd; $l;Nl ngUntsp.; mt;ntspNa
nja;nkDk; ,tHjk; Nfhl;ghl;il kdq;nfhz;ly; GwtUtq;fs; FwpaPLfs;
ehkhtspfs; ;Nghd;w NtWghLfs; vo ;tha;g;Ngapy;iy.
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,e;newpia eilKiwgLj;jpatH kfhp\p.
kfhprpapd; mwpTf; Nfhapyp;y; tpf;ufkw;; mUt cUt Nrhjpiaj; jhd; jhprpf;fpNwhk;…
me;j Nrhjpia mtH mwpthff; fhZfpd;whH.. rlq;Ffs; vJTkw;w epiyapy; me;j
;mwpit tzq;ffpd;w gf;Ftj;ij ehk; ngwNtz;Lk;.
gpwhpd; nrhw;fisf; ;nfhz;L kl;Lk; ,iwia ek;ghNj vdTk; Rakhfr;
rpe;jpj;Jj; njspf vdTk; ,iwtzf;fg; gFjpapy; Fwpg;gpLk; kfhprp jhakhdtH
jpUts;StH ts;syhH; MfpNahhpd; topKiwfisAk; Kd;ndLj;Jf; $wplf;
fhzyhk;.;
சாதி சமயங்கலள சாடிய வள்ளலார்.
மனித

முன்வனற்றத்திற்குத்

தலடயாக

இருப்பலவ

சடங்குகளும் சம்பிேதாயங் களும் என்கிறார் வள்ளலார். பலழலம மூட
நம்பிக்லககலள உதறித் தள்ளி அறிவியல் சார்ந்த பகுத்தறிவு சிந்தலன
வழியில் முன்வனற வள்ளலாரின் வநறி உந்து சக்தியாக இருந்தன.
மனித

சமுதாயம்

வேவவண்டும்

என்கிறார்

மகிழ்ச்சியால்

நிலலக்கவவண்டுமானால்,

“நாம் எல் வலாரும் ஓர் குலம் - எல்வலாரும் ஓர் இனம்” என்ற ஒற்றுலம
இல்லாததால்

ஒன்றுபட்ட

வள்ளலார்.
வாழ்வு

கூற்றாகும். அலதவய வபரியார் அவர்கள்:

ஒழுக்கம்

இல்லல

நம்மிலடவய

என்பதும்

அவேது

மனித வநயத்திற்குத் தலடயாக உள்ள ஜாதி மதம் - சமயம் குலம் - வகாத்திேம் - சாஸ்திேம் முதலியவற்லற அழித்வதாழிக்க
பாடுபட்ட தமிழக முதல் சீர்திருத்தவாதி வள்ளலார் என்பதும், வமலும்
அவேது குறிப் பிட்ட சில கருத்துகள் தாயுமானவர் வநறி வயாடு ஒன்றிய
வள்ளலாரின் வநறிகளாகும் என்பதும் புலனாகிறது.
பிறவி வபதத்லத சாடி சீர்திருத்தம் வசய் தவதாடல்லாமல்

ஒழிக்கவும் முயன்றவர் வவதாத்திரி

மகரிஷி.

.

அவதவபான்று
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வள்ளலார் வநறி கலள ஒத்த சிந்தலனகலளக் வகாண்வட மனித சமூகக்
வகடுகள் நீங்கி வபதங்கள் கலளந்து சமத்துவம் வபற்றிட தாயுமானவர்
வநறியும் வலியுறுத்துகிறது.

சமூக சீர்திருத்தத்தின் முன்ழனாடி வள்ளைார்
வள்ளலார் தீவிே லசவ சமயப் பற்றாளோக இருந்ததால் முதல்

5 திருமுலறகளும் சிவலனத் துதிப்பதாக இருந்தது. 1860 களுக்குப் பிறகு,
வள்ளலாரின் சிந்தலனப் வபாக்கில் வபரிதும் மாற்றம் ஏற்பட்டது.

‘அன்வப கடவுள், உடம்வப வகாயில்’ என்ற திருமூலரின் வழி

வள்ளலாரின் சிந்தலனகள் மனித வநயத்லத அடிப்பலடயாகக் வகாண்டு
அலமந்தது.
சமயங்கள்,

வவதங்கள்,

கடுலமயான வகள்வி

சடங்குகள்,

சாதி

களுக்கு உட்படுத்துகிறார்

ஆகியவற்லற

வள்ளலார்.

லசவ

சமயப்பற்வறாடு இருந்த வள்ளலார் சுற்றித் வதளிவுவபற்றபின் சமயம்
கடந்த சன் மார்க்க வநறிக்கு மாறியதாக 22.10.1873இல் குறிப்பிடுகிறார்.
தனது சமயத்லத அருள் வநறி என்கிறார். முன்பு வமாழிக்காக
சங்கம் இருந்தது. புத்தரின் பவுத்த சங்கத்திற்கு பின், சமயத்திற்காக
முதன்முதலில் சங்கம் அலமத்தவர் வள்ளலார். 1865இல் ‘சமேச சுத்த
சன்மார்க்கத்லத’ அலமத்தார்.
சமய ஞானிகள் மடங்கலளவய நிறுவினார்கள். ஆனால்
வள்ளலார் சங்கம் நிறுவி னார். அதுவும் மடம் என்றால் ஆண் துறவி
களுக்கானது என்பதலன மாற்றி ஆண்-வபண் இருவருக்குமான மடமாக
நிறுவி னார் வள்ளலார்.
உருவ வழிபாட்லட விலக்கினார்.. காவிக்கு மாற்றாக வவள்லள
ஆலட அணிந்தார். லசவ சமய சன்மார்க்கத்லத சுத்த சன்மார்க்கமாக
மாற்றினார்.
சிறு

வதய்வ

வழிபாட்லடயும்

உயிர்

பலியிடு

தலலயும்

ஏற்றுக்வகாள்ளாதவர். சமேச சன் மாேக்க வநறி என்பதலன பக்திக்கு
மட்டு மன்றி வதாண்டு வநறியாக உருவாக்கினார்.
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வகாவிலல சலப என்றார் ஒளிவய வழிபாட்டிற்கு உரியது
என்றார். தீபமல்ல ஒவ்வவாருவர் உள்ளத்திலும் ஒளிேவவண்டிய வஜாதி
என்றார் வள்ளலார். வஜாதி வழிபாட்லட புகுத்தினார்.
1870

களில்

துணிந்து

வவதம்,

ஆகமம்,

புோணம்,

இதி

காசம்

முதலியவற்லற ஜாலம் (வபாய்) என மறுத்தார். தாழ்த்தப்பட்ட மக்கலள

வகாயிலுக்குள் அனுமதிக்காத காலகட்டத்தில் அவர்கலளயும் வசர்த்து
சகல

மதத்தவர்களும்

ஞானசலபலய அலமத்தார்.

ஒன்றுகூடி

வழிபடக்கூடிய

சத்திய

rhjprkak; fle;j; epiyapNyNa ,iwtd; tpsq;Ffpwhh; vd;gij

‘rhjpAk; kjKk; rkaKk; fhzh
Mjp mehjpahk; mUl;ngUQ;Nrhjp’

(14)

‘rkaKk; kjKk; fle;jNjhh; Qhd
rig elk; Ghpfpd;w jdpiaj;’ (15)
vd;Wk; $wpdhH. mj;jifa ,iwtNd jk;ikAk; rhjpkjr; rof;ifnay;yhk; jtpu
;itj;jhd; vd;gijg; gythW $wpAs;shH.

‘rhjpAk; kjKk;; rkaKk; ngha;nad
Mjpapy; czh;j;jpa mUl;ngUQ;Nrhjp’ (16)

‘rhjpFyk; rkak; vyhk; jtpHj;njidNky; Vw;wpj;
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jdpj;jjpU mKjspj;j jdpj;jiyikg; nghUNs’ (17)

‘rhjpia ePs; rkaj;ij kjj;ij vy;yhk;
tpLtpj;J vd; jd;id Qhd
ePjpapNy Rj;jrpt rd;khHf;f
epiyjdpNy epWj;jpdhid’ (18)
‘rhjp ,e;j kjk; vDk; tha;r; rof;if vyhk; jtpHj;j
rj;jpaNd’

(19)

rhjp rkaq;fspNy tPjpgy tFj;j
rhj;jpuf; Fg;igfs; vy;yhk; ghj;jpuk; md;nwdNt
Mjpapy; vd; csj;jpUe;Nj mwptpj;j gbNa
md;ghy; ,d;Wz;ik epiy mwptpf;f ;mwpe;Njd;” (20)
‘ehy; tUzk; Mrpukk; Mrhuk; Kjyh
etpd;wfiyr; rhpjk; vyhk; gps;is tpisahl;Nl
Nky; tuzk; Njhy; tUzk; fz;lwpyhH ,iyeP
tpo;j;jpJghH vd;nwdf;F tpsk;gpa rw;FUNt’ (21)

ts;syhH njhlq;fpa rd;khHff; tpNtf tpUj;jp gj;jphpiff;F ,e;J rkaj;jpy;
ma;aH- nrl;b- gps;is- KjypahH- guq;fpg;Ngl;il fhjH rhaG- jhdg;g
eapdhH vd ,Ryhkpa rkz rkaj;jtUk; cWg;gpduhf ,Ue;Js;sdH.
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,g;gb ts;syhH fhyj;jpy; xLq;fpa rhjp rkaq;fs; ;kPz;Lk; ,d;W JspHptpl;Lr;
nropj;J tUtij fz;l Ntjhj;jphp kfhprp rhjpia xopf;f kPz;Lk; rhl;iliaf;
ifapnyLj;jhH.
‘fUthd ehjtpe;jpy; [hjpNaJ? (22)
‘tpQ;Qhdk; ,ae;jpuq;f;s ngUfpa gpd; rhjp
Ntw;Wikfs; kdpjhpil ePbj;jy; jPNj’ (23)
‘tUk; ehspy; fy;tpnahL nghUshjhuk;
tsHr;rp ngw;why; [hjpnayhk; xope;jplhNjh’ (24)

உலகம் உய்ய வகுத்த வதய்வச் சிவவநறியாகிய சன்மார்க்க
வநறியில் நின்ற திருமூலர் “ஒன்வற குலமும் ஒருவவன வதவனும்” (2104)
என்ற திருமந்திேப் பாடலில் இத்தலகய சமயப் வபாதுலமலயப்
புலப்படுத்தியுள்ளார்.
சிவவயாகியாோகிய திருமூலவதவலேத் வதாடர்ந்து, பின் வந்த
தமிழ் நாட்டுச் சித்தர்கள் சமயங்கட்கிலடவய ஒற்றுலமயுணர்லவ
வளர்க்கும் வநாக்குடன் சமயப் வபாதுலமயுணர்வாகிய
சமேசவுணர்விலனத் தமிழ் மக்களுக்கு அறிவுறுத்தி வந்துள்ளார்கள்.
இவ்வாறு தமிழகச் சித்தர்களால் அறிவுறுத்தப் வபற்ற சமேச
வநறியிலன வவதாந்த சித்தாந்த சமேச நன்னிலல” (சித்தர் கணம்-1-10)
எனவும், சமயங்கடந்த வமான சமேசம் (சின்மயானந்த குரு-4) எனவும்
தாயுமானார் சிறப்பித்துப் வபாற்றியுள்ளார்.
உலகாயுத முதல் லசவ சித்தாந்தம் முடிவாக, மக்களால்
வமற்வகாள்ளப் வபற்றுவரும் எல்லாச் சமயங் களும், உலக
முதல்வனாகிய இலறவனால் மன்னுயிர்கள் உய்தற்வபாருட்டு அவேவர்
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பக்குவ நிலலக்கு ஏற்பப் படிப்படியாகத் வதாற்றுவிக்கப் வபற்றனவவ
என்பர் வபரிவயார்.
இவ்வாறு மக்களது பக்குவ நிலலக்வகற்பக் வகாள்லககளால்
வவறுபட்ட பல்வவறு சமயங்கலள யும் பலடத்தருளிய இலறவவன,
மக்கள் தம்முள் முேண்பட்டு இகல் வகாள்ளாதபடி இச்சமயங்கள்
எல்லாவற்லறயும் ஒப்ப வநாக்கும் நல்லுணர்விலன மக்களுக்கு
உணர்த்தவல்ல சமயங்கடந்த சமேசவநறியிலனயும் வகுத்தருளினான்,
இவ்வுண்லம,
அடிக்குறிப்புகள்.
1.

இலணயதளம்.

2.

தாயுமானவரும் வவதாத்திரி மகரிஷியும் பக்.51, மன்னார்குடி
பானுகுமார், விஜயா பதிப்பகம்.

3.

வமலது

4.

வமலது

5.

வமலது

6.

வமலது

7.

வமலது

8.

வமலது

9.

தாயுமான சுவாமி பாடல்கள்,சின்மயானந்த குரு, பா.29,பக்.52-53,
புலவர் வ.ீ சிவஞானம், விஜயா பதிப்பகம், வகாலவ.

10. வமலது கல்லாலின் பா.630, பக்.515
11. ஞானக்களஞ்சியம் பாகம் 1. பா.499, பக்184, வவதாத்திரி மகரிஷி,
வவதாத்திரி பதிப்பகம், ஈவோடு.
12. ஞானக்களஞ்சியம் பாகம் 2. பா.1167, பக்451, வவதாத்திரி மகரிஷி,
வவதாத்திரி பதிப்பகம், ஈவோடு.
13. தாயுமானவரும் வவதாத்திரி மகரிஷியும் பக்.53, மன்னார்குடி
பானுகுமார், விஜயா பதிப்பகம்.
14. திருஅருட்பா ஆறாம் திருமுலற, அகவல் 115-16, திருஅருட்பிேகாச
வள்ளலார், திருஅருட்பிேகாச வள்ளலார் வதய்வ நிலலயம், வடலூர்.
15. தாயுமானவரும் வவதாத்திரி மகரிஷியும் பக்.57, மன்னார்குடி
பானுகுமார், விஜயா பதிப்பகம்
16. வமலது அகவல் 211-12,
17. வமலது, அருள்விளக்க மாலல பா.555, பக்.139
18. வமலது அச்வசாபத்து, பா.736, பக்.178.
19. தாயுமானவரும் வவதாத்திரி மகரிஷியும் பக்.57, மன்னார்குடி
பானுகுமார், விஜயா பதிப்பகம்
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20. திருஅருட்பா ஆறாம் திருமுலற, அனுபவமாலல பா. 2536, பக்.470 ,
திருஅருட்பிேகாச வள்ளலார், திருஅருட்பிேகாச வள்ளலார் வதய்வ
நிலலயம், வடலூர்.
21. வமலது அருள்விளக்கமாலல பா.621, பக்153.
22. தாயுமானவரும் வவதாத்திரி மகரிஷியும் பக்.58, மன்னார்குடி
பானுகுமார், விஜயா பதிப்பகம்.
23. வமலது
24. வமலது

21.வதய்வம் என்ற வவட்டவவளி
ntl;lntsp vd;w jj;JtNk midj;jpw;Fk; ;MjhukhfTk; Ky rf;jpahfTk; cs;s
rHt ty;yikAk; cila xU cWjpg; nghUs; vd;Wk; mJNt MjpahfTk;
mdhjpahfTk; cs;s g+uzg;nghUSk; MFk;. epiyahf ,Uf;fpwJ xU nghUs;.
mJNt ntl;lntsp.

‘nte;Jaiu jPHf;Fke;j
ntl;lntsp fpl;lhNjh’
vdf; Nfl;fpwhH gl;bdj;jhH. ek; jiyf;F NkNy njd;gLk; ;thdk; Nfhlhd Nfhb
mz;lq;fisj; ;jd;dfj;Nj mlf;fpAs;sJ vd;gij vz;zpg; ghHj;jhy; ;ekJ kdKk;
;ntl;lntsp vd;w mfz;lhfhuj;jpy; tphpe;J epw;Fk;. (1)
ntl;lntspapy; #hpa kz;lyk; xt;nthd;Wk; xt;nthU Gs;spahf xLq;fp tpLfpwJ.
ntl;lntsp jj;Jtj;ijg; gw;wp jhAkhdtH gy ;ghly;fspy; ghbAs;shH.
.
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‘“ghH mwpahJ mz;lg; ;gug;G mwpahJ cd;ngUik
ahH mwtphH ehNdh mwpNtd; guhguNk”(2)

‘mz;lk; ;midj;jpYkha; ;mg;ghYf;F mg;ghYk;
nfhz;l epd;id ahHmwpe;J ;nfhs;thH guhguNk”(3)

“xg;G caHT xd;W ,d;wp xypGfh Nkhdtl;lf;
fg;gYf;F Mk; ;thd; nghUs;eP fz;lha; guhguNk”(4)
“என்வபால் எளியவரும் எங்குஎங்கும் பார்த்தாலும்
உன்வபால் வலியவரும் உண்வடா போபேவம. (5)

ghHf;fpd; ;mz;l gpz;lk; gug;G midj;Jk; epd; nraNy
ahHf;Fk; nray; ,iyNah guhguNk”(6)

‘epl;ljid tpl;L epidtwpa jg;gptpl;L ;ntl;lntspapy; tputp epw;gJ vf;fhyk;?
vd;gJ rpj;jH thf;F
epyk; xd;W ed;F gz;gLj;jg;gl;L NjHe;njLj;J tPhpa tpijfis ;tpisj;J
chpa fhyj;jpy; jz;zPH gha;r;rp Kiwahfg; ghJfhf;fg;gLkhdhy; rpwe;j
tpisr;riyg; ;ngwyhk;.
rptkhk; ;guk;nghUs; tpisepykhf cUtfg;gLj;jpAs;shH jhAkhdtH. ,e;j
epyj;jpy; tpisAk; gapH Mde;jkhFk; . ,f;fUj;ij tpisAk; rpthde;j g+kp vdf;
Fwpg;gpLfpwhH.
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Nghpd;gkhd rptNghfj;ij xரு epyj;jpy; tpisTk; rpwe;j gapHfSld; xg;gpl;Lf;
$Wk; epiyia Mde;jkhd guk; vd;w gFjpapYk;; jhAkhdtH Fwpg;gpLfpd;wdhH.
Nguhde;j ;ngUQ;Rfj;ijg; ngWtjw;Fhpa ;rhjidfisf; $Wkplj;J Nkl;L;
epyj;ijg; gzgLj;jp tpijfis tpijj;J ePH gha;r;rp mWtil nra;Ak; ;nraNyhL
cUtfg;gLj;JfpwhH.
Mztkhfpa fhl;by; cs;s kuq;fis ntl;b tPo;j;jp epyj;ijg; gz;gLj;Jk;
NghJ Rfq;fSkhfpa fy; ;Nghd;w kz; fl;bfs; ;cilf;fg;gl;ld. ,t;thW Mzt
mfq;fhukw;w ;neQ;fkhfpa g+kpapy ;nksdk; vd;Dk; tpijia tpijj;J gf;jpahfpa
ePh; gha;r;rp khia vd;Dk; gwitfs; mZfhky; fhf;fg;gLkplj;jJ rptNghfk; vd;Dk;
tpisitg; ngwyhk; vd;fpwhH.
rpjhfhrkhk; ;ntl;lntspia mila Kw;gl;lNghJ mjw;Fj; jilahf ,Ue;j
;Jd;gk; ;jUk; mwpahikahfpa ;,Uis mjhtJ fisia ePf;fpg; ;ghHj;jjhf
jhAkhdtH Fwpg;gpLfpd;whH.
தாயுமானவரும் வள்ளலாரும் வவதாத்திரி மகரிஷியும்
அவதரித்த காலங்கள் வவறுபட்டு இருந்தாலும், மூவரும் ஒருவவே.
வள்ளலாலேயும் வவதாத்திரி மகரிஷியும் ஈன்வறடுத்த
அன்லனயர்கள் நாமமும் ஒன்வற (சின்னம்மா)

இதனால் தான் என்னவவா
இோமலிங்க வள்ளலார் மகரிஷியின் உள்ளத்வத எழுந்தருளி, தான்
உணர்ந்தலத உணர்த்தி அவர் மூலம், உலகம் உணரும் வலகயில்
தத்துவங்கலள வழங்கினார்.
இலத மகரிஷி அவர்கவள தன் கவியில் “இோமலிங்க
அடிகள் பத்து ஆண்டு காலம் என்னுள்வள இருந்து எலதச்
வசாு்ன்னாவோ அலதவய வசய்வதாம்.... என்றார்.(7)

வவதாத்திரி
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மகரிஷி மூலம் வந்த இந்த இலறத்தத்ததுவம் வள்ளல் வபருமாவன
உலேத்தார் என்பது புலப்படுகின்றது.
“வற்றாயிருப்பு, வபோற்றல் , வபறறிவு, காலம் எனும் வளம்
நான்கும் ஒன்றிலணந்த வபருவவளிவய வதய்வம்” – மகரிஷி.
“அருட்வபருவவளியில் அருட்வபருவுலகத்து
அருட்வபரும் தலத்து வமல் நிலலயில்
அருட்வபருஞ் வஜாதி என்னேவச? ( 8

)

வவதாத்திரி மகரிஷியும், அருட்பிேகாச வள்ளலாரும்,
தாயுமானவரும் “ஒவே மூலத்திலிருந்து மலர்ந்ததுதான் அலனத்தும்”
என்ற உண்லமலய உலகிற்கு உணர்த்தினார்கள்.
அந்த மூலத்லத சுத்தவவளி என்றார் மகரிசி,
அருட்வபருஞ்வசாதி என்றார் வள்ளலார்.

வபருவவளி. வவட்டவவளி,

தூயவவளி என்றார் தாயுமானவர்.
அருட்வபருஞ்வஜாதி – அருட்வபருஞ்வசாதி
தனிப்வபருங்கருலண – அருட்வபருஞ்வஜாதி

என வரும் இந்தத் வதாடலே வள்ளலார் அவர்கள்

தான் உணர்ந்த

இலறலய, உணர்த்த எண்ணிய சுத்த சன்மார்க்கத்திற்குரிய மந்திே
வமாழியாக அறிவுறுத்தியுள்ளார்.
இவ்வுண்லம வள்ளலாரின் வபருபவதசமாகிய உலேநலடப்
பகுதியாலும், அகவலாலும், விண்ணப்பங்களாலும் நன்கு
வதளியப்படும்.
“தயவு கருலண அருள் என்பது ஒரு வபாருலளவய குறிக்கும்.
ஆதலால் வபரிய வபருந்தயவுலடய வபேறிவவயாம், “
வள்ளார் எழுதிய ஒரு விண்ணப்பத்தில் இருந்து
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•

“இயற்லகயிற்றாவன உள்ளவோய்

விளங்குகின்றவவேன்றும்.

இேண்டு படாத பூேண இன்பமானவவேன்றும், எல்லா
அண்லடங்கலளயும், எல்லா உலகங்கலளயும், எல்லாப்

பூதங்கலளயும், எல்லாச் சக்திகலளயும், எல்லாச் சக்தர்கலளயும்,
எல்லாக் கலலகலளயும், எல்லாப் வபாருள்கலளயும், எல்லாத்
தத்துவங்கலளயும், எல்லா உயிர்கலளயும், எல்லாச்
வசயல்கலளயும், எல்லா இச்லசகலளயும், எல்லா ஞானங்கலளயும்,
எல்லாப் பயன்கலளயும், எல்லா அனுபவங்கலளயும்,
மற்வறல்லாவற்லறயம் தமது திருவருட்சக்தியால் வதாற்றுவித்தல்,
வாழ்வித்தல், குற்றம் நீக்குவித்தல், பக்குவம் வருவித்தல், விளக்கஞ்
வசய்வித்தல் முதலிய வபருங்கருலணப் வபருந்வதாழில்கலள
இயற்று விக்கறவவேன்றும், எல்லாம் ஆனவவேன்றும், ஒன்றும்
அல்லாதவவேன்றும், சர்காருணியவேன்றும், சர்வ வல்லபவேன்றும்,
உலடயோய்த் தமக்கு (9) ஒருவாற்றாறும் ஒப்புயர்வில்லாத்
தனிப்வபருந் தலலலம அருட்வபருஞ் வஜாதியர் என்றும் சத்திய
அறிவால் அறியப்படுகின்ற உண்லமக் கடவுள் ஒருவவே அகம்புற
முதலிய எவ்விடத்தும் நீக்கமின்றி நிலறந்த சுத்த
வமய்யறிவவன்னும் பூேணப் வபாதுவவளியில் அறிவார் அறியும்
வண்ணங்கவளல்லாமாகி விளங்குகின்றார்.”

ஒன்றாக இருந்த பிேம்மம்
“ஆதி அந்தம் என்றுலேத்தார் வவண்ணிலாவவ – அந்த
ஆதி அந்தம் ஆவவதன்ன வவண்ணிலாவவ
வித்தில்லாமல் விலளந்த வவண்ணிலாவவ – நீ
விலளந்த வண்ணம் ஏது வசால்லாய் வவண்ணிலாவவ” (10 )

இந்தக் வகள்விக்கு வவதாத்திரி மகரிஷியிடம் மலர்ந்த பதில்
“ஒவ்வவாரு வபாருளும் பேம்முதலாய்
அவ்வுருவலேயில் வந்தகலத
வசவ்விய சிறு வசால் பரிணாமம்

273

சிறப்லப உணர்வாய் நீயும் அவத”(11)

இந்த சுத்தவவளி ஆதி அதுவவ மூலம்,
“தாவனாரு தானாய் தாவன தானாய்
ஊனுயிர் விளக்கும் ஒரு தனிப்வபாருவள.”(12)

என்பார் வள்ளலார்.
“ஏகம் அவநகம் எனப்பகர் வவளிவயனும்
ஆகமச் சிற்ச்சலப அருட்வபரும் வஜாதி”(13)

அறிவும், ஆற்றலுமான வமய்ப்வபாருளாகிய வவளி அநாதி.
ஆனால் அதற்கு நாம் லவத்த வபயர்கள் அநாதியல்ல.

வபயர்கள்

அலனத்தும் மனிதன் வதான்றியதற்குப் பிறகு மனிதனால்
வதான்றுவிக்கப்பட்டலவகள்.
ஏன், எப்படி பலவாகி பரிணாமம் ஆகி நிற்கிறது என்பது
வதான்று வதாட்டு இருந்து வரும் வகள்வி.

மூலம் ஏன், எப்படி இந்த

ஞாலமாக மாறுகிறது என்ற வகள்வி வள்ளலாரில் எழுகிறது.
வவட்டவவளியானது எல்லலயற்ற ஆற்றல் உள்ளதாயும்
பூேணப்வபாருளாகவும் விளங்குகிறது என்று விளக்கமாகவும்
விரிவாகவும் தருகிறார் மகரிஷி.

➢ epiyahf ,Uf;fpwJ xU nghUs;. mJNt Rj;jntsp . ntl;lntsp.
➢ Rj;jntsp ;vd;w ;,iwepiyjhd; vy;yhj; Njhw;wg; ;nghUl;fSf;Fk;
caphpdq;fSf;Fk; %yk;. mJ Nguhw;wy; ;cilaJ. NguwpT cilaJ. vq;Fk;
epuk;gpAs;sJ. Ez;zjpHT cilaJ.
➢ Rj;jntspahdJ vy;iyaw;w; ;Mw;wy; cs;sjhAk; g+uz nghUshfTk;
tpsq;FfpwJ. mjdhy; mJ Mjpepiy vd;Wk; nja;tk; vd;Wk; ;toq;fg;gLfpwJ.
➢ Kjy; ;Kjy; ;Mjpahf ,Ue;J ,Ug;G epiyahd ntl;lntspNa mjdplj;J
NtfKk; (tpiuTk;) tpNtfKk; (mwpTk;) cs;slf;fkhf ,Ue;jd.
➢ vt;tsT nghUl;fs; Rj;jntspapypUe;J; Njhd;wp cs;sd vdpDk; mJ
rpwpNjDk; FiwTgl;bUf;Fkh?
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➢ fz;zhy; ghHf;f Kbahjjhy; ,iwepiyia xd;Wkpy;iy vd;W epidf;fpNwhk;.
Mdhy; ,t;tsT nghpa gpugQ;rj;ijj; jhq;fpf; ;nfhz;bUg;gJ
,iwepiyjhNd?> mjdhy;jhd; mJ ntl;lntsp vd;whYk; Rj;jntsp
vd;whYk; mjid midj;J Mw;w;Yk; mlq;fpa Nguhw;wy; vd;W $WfpNwhk;.
➢ me;j ,iwepiy Rj;jntsp. mJ fWg;G. NghpUl;L Ntjq;fspy; mij
fpU\;zk; vd;W nrhy;thHfs;. ,e;j Nguhw;wYf;F ,ay;ghf cs;sJ
mOj;jk; . mOj;jk; vd;w rf;jpiag; gw;wp czh;fpNwhk;. ,Ue;jhYk; me;j
thHj;ijahy; czHtJ kl;K;k; NghjhJ.
➢ Rj;jntsp vd;gJ xU kiwnghUs; vd;W thh;j;ijahy; nrhd;dhYk; mJ
kiwe;J nfhz;L ;,y;iy. tpsf;fkhfj;jhd; ,Uf;fpwJ. vq;Fk; ;ehk; czu
KbAk;. vq;Fk; ,Ug;gJ Rj;jntsp jtpu NtW xd;Wk; ,y;iy. fz;zhy;
ghHf;f KbahJ. Vd;? ehk; ve;jg; nghUisg; ghHj;jhYk; xU Fwpg;gpl;l
vy;iytiujhNd ghHf;fpNwhk;? KOikahd ,e;j ntl;lntspahd
Rj;jntspiag; ;ghHf;f KbAkh? ve;jg; gf;fk; ;ghHj;jhYk; ,e;jg; g+kp
ghjpia kiwj;Jf; nfhz;Ljhd; ,Uf;fpwJ.
jhAkhdtH ,iwtid guhguf;fz;zpapy; ngUntsp (14)vd;W mioj;jhH.
khzpf;fthrfH jhk; ghba jpUntk;ghit Kjyhk; ghlypy; ,wtid
‘mUl;ngUk;Nrhjp’ vd;W Fwpg;gpLfpw;d;whH.
jpUthrfj;ij jk; topgL E}yhf nfhz;l ts;syhUk; ‘mUl; ngUQ;Nrhjp’ vd;W
,iwtid miof;fpwhH.
%yj;ij gpuk;kd; vd;why; Ntjhe;jk;. rptk; vd;why; irt rpj;jhe;jk;.
mUl;ngUQ;Nrhjp vd;why; rptKk; gpuk;kDk; ,uz;lw;w epiyahd Rj;j rd;khHf;fk;.
nrhw;fle;j Mjp epiyia mUl;ngUQ;Nrhjp vd;whh; ts;syhH.
;
‘thdpilf; fhw;Wk; fhw;wpil neUg;Gk;
Mdw tFj;j mUl;ngUQ;Nrhjp
neU;g;gpil ePUk; ePhpilg; GtpAk;
mUg;gpl itj;J ;mUl;ngUQ;Nrhjp’ (15) vd;W
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‘mUl;ngUQ;rNrhjpapd; ghpzhk epiyfshfg; gQ;rg+jq;fisg; ghHf;fpwhH ts;syhH.
rptk; gpuk;kd; vd;w vy;iyfis fle;j ts;syhiu Ntjhe;jpfSk; irt
rpj;jhe;jpfSk; Vw;ftpy;iy.

“ePjpapNy rd;khHf;f epiyjdpNy epWj;j
epUj;jkpLk; jdpj;jiytH xUj;jH mtHjhNk
tPjpapNy mUl;ngUQ;Nrhjp ;tpisahly; Ghpa
NkTfpd;w jUzk; ;,J $Tfpd;Nwd; cikNa’ (16)
vd;W tPjp tPjpahf nrd;W $tp mioj;J vJ nja;tnkd;W vLj;Jiuf;fpwhH
ts;syhH.

‘mUl;ngUQ;Nrhjpj; nja;tk; vid Mz;Lnfhz;l ;nja;tk;
mk;;gyj;Nj MLfpd;w Mde;jj; nja;tk;
nghUl;rhUk; kiwfs;vyhk; Nghd;Wfpd;w nja;tk;
Nghjhe;jj; nja;tk; cah;ehjhe;jj; nja;tk;
,Ul;ghL ePf;fp xsp <e;jUSk; nja;tk;
vz;zpaehd; vz;zpath nwdf;fUSk; nja;tk;
njUg;ghly; cte;njidAk; rptkhf;Fk; nja;tk;
rpw;rigapy; tpsq;Ffpd;w nja;tkNj nja;tk;’ (17)

ts;syhHpd; fUj;ij xl;b Ntjhj;jphp kfhpஷிAk; ,iwtid ‘mUl;Nguhw;wy; ‘
vd;Dk; nrhw;nwhluhy; Fwpg;gpLfpwhH.
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,iwtid mUSk; ngUikAk; cila Nrhjpahf ,iwtidf; fz;lhH
ts;syhH.
,iwtd; mUSk; ngUikAk; Mw;wYk; epuk;gpatH vd;gijf; Fwpf;f
mUl;Nguhw;wy; vd;Dk; nrhw;nwhliu toq;fp ,Uf;fpwhH.

மகரிஷிp

guntsp jhd; gpuk;kk; vd;Wk; nja;tk; ; vd;Wk; flTs; vd;Wk; my;yh vd;Wk;
gpjh vd;Wk; ,aw;if vd;Wk; vy;yh ty;y Nguhw;wyhd gpugQ;r Mw;wy; vd;Wk;
tzq;fg;gLfpwJ.
gpugQ;j; Njhw;wj;Jf;F Kykhd ,iwepiy tw;whapUg;G Nguhw;wy; NguwpT fhyk;
vd;Dk; ehd;ifAk; jdJ ,ay;ghff; nfhz;lJ. ,jw;Fj; jd;dpWf;fr; #o;e;jOj;Jk;
Mw;wNy ,ay;ghd rf;jpahFk;’ vd;gJ மகரிஷிp p thf;F.
,iwepiyapd; jd;ikg;gw;wpf; Fwpg;gpLk; kfhprp mjd; ,af;fk; gw;wpg; $WfpwhH.
‘Mjpapy; Rj;j ntspahf ,Ue;j gpuk;kk; vd;W $wg;gl;l xU Nguhw;wNy jd;
khw;wk; mile;J ,iwj;Jfs; Kjw;nfhz;L kdpjd; tiu tphpe;J jpwikAk; juKk;
nfhz;l gy;NtW tiffshf ,aq;fpf; nfhz;bUf;fpwJ’ vd;fpwhH.
,iwepiy vd;Dk; mUl;Nguhw;wy; gw;wpa மகரிஷிp apd; fUj;Jf;fs; gy;NtW
fhy fl;lq;fspy; ghpzkhf tsHr;rp ngw;Ws;sJ. (18)
‘MjpnaDk; guk;nghUs; nka;
vOr;rp ngw;W mZntd;w capuhfp’

‘mOj;jnkDk; ce;jhw;wy; xd;iwf; nfhz;Nl
mZKjyha; mz;lNfhb midj;J khf;fpf;’
,lj;J}a;ik- mUs;gha;r;Rjy;- mUl;fhg;G- rq;f;w;gk; Nghd;w tiffspdhy;
mUl;Nguhw;wy; vd;Dk; nrhw;nwhliu kfhprpAk; mtUila mdgHfSk; jpahdj;jpd;
NghJk; gy #o;epoiyfspd; NghJk; gad;gLj;jp tUfpd;wdH.
277

,lj;J}a;ik:
‘ehk; mkHe;Js;s ,lj;ijr; Rw;wpYk; ey;y nja;tPf Mw;wNy (mUl;Nguhw;wNy)
epuk;gpd’
mUs;gha;r;Rjy;:
‘mUl;Nguhw;wy; clypYk; caphpYk; miy miyahfg; gha;e;J epuk;gl;Lk;’
mUl;fhg;G:
‘mUl;Nguhw;wy; ,uTk; gfYk; vy;yh Neuq;fspYk; vy;yh ,lq;fspYk; vy;yhj;
njhopy;fspYk; cWJizahfTk; ghJfhg;ghfTk; top elj;JtjhfTk; mikAkhf’
rq;fw;gk;:
‘mUl;Nguhw;wy; fUizapdhy; cly;eyk; ePshAs; epiwnry;tk; caHGfo;
nka;Q;Qhdk; Xq;fp tho;Ntd;’

mUl;Nguhw;wypd; md;Gf; Fuy; ‘ vd;Dk; jiyg;gpy; kfhprp ftpij E}y; xd;W
ntspapl;Ls;shHfs;.
%d;Wkfhd;fSk; ,iwtid ngUntsp vd;Wk; mUl;ngUk;nrhjp vd;Wk;
mUl;Nguhw;wy; vd;Wk; khDlj;jpw;F toq;fpAs;sdH.
ngUntspAk; mUl;ngUQ;NrhjpAk; mUl;Nguhw;wYk; jz;zPUf;Fs; gaW NghyTk;
gaw;WF;s ;jz;zPH NghyTk; ePf;fkw epiwe;J tho;tpy; ;epiwTk; kfpo;r;rpAk; tsKk;
jUtij mwpe;J ,d;Gw KbfpwJ.(19)
அடிக்குறிப்புகள்.
1.

தாயுமானவரும் வவதாத்திரி மகரிஷியும், பக்.103, அருள்நிதி
மன்னார்குடி பானுகுமார், விஜயா பதிப்பகம், வகாலவ.

2.

தாயுமானவ சுவாமி பாடல்கள், பா.748, பக்.553, விஜயா
பதிப்பகம், வகாலவ.

3.

வமலது பா.749

4.

வமலது பா.750
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5.

வமலது பா.751, பக்.554

6.

வமலது பா.752

7.

தத்துவச் சிகேங்கள் பக்.88, அருள்நிதி.எல்.கவணஷ்,
டாக்டர்.ஜி.அழகர் ோமானுஜம் கல்வி மற்றும் வசலவ
அறக்கட்டலள, வசன்லன

8.

வமலது பக்.89

9.

வமலது

10. வமலது பக்.90
11. வமலது
12. வமலது
13. வமலது
14. தாயுமானவ சுவாமி பாடல்கள், பா.761, 557> பக்.553, விஜயா
பதிப்பகம், வகாலவ.
15. திருஅருட்பா ஆறாம் திருமுலற,பா.545-548, பக்.15,
திருஅருட்பிோகாச வள்ளலார், திருஅருட்பிேகாச வள்ளலார்
வதய்வ நிலலயம், வடலூர்,.
16. வள்ளலாரும் வவதாத்திரி மகரிஷியும், பக்.53, மன்னார்குடி
பானுகுமார், விஜயா பதிப்பகம், வகாலவ.
17. திருஅருட்பா ஆறாம் திருமுலற,பா.737, பக்.179,
திருஅருட்பிோகாச வள்ளலார், திருஅருட்பிேகாச வள்ளலார்
வதய்வ நிலலயம், வடலூர்,.
18. வள்ளலாரும் வவதாத்திரி மகரிஷியும், பக்.54, அருள்நிதி
மன்னார்குடி பானுகுமார், விஜயா பதிப்பகம், வகாலவ.
19. வமலது பக்.55.

22.தன்லனயறிந்த தவசீலர்கள்தன்ரன அறிந்தால் தரைவரன (இரறவரன) அறியைாம்.
தன்ரன அறிந்து பகாள்வதில் ஒரு முரறயான பயிற்சியும்,
முயற்சியும் ஒருபுறம் இருக்க இன்னும் பல்ழவறு வ

ிகளில் பைர்

தன்ரன அறிந்துபகாள்ளும் ழதடைில் ஈடுபடுகின்றனர்.
இவர்களின் ழதடல் என்பது புறத்ழதடல் அதாவது
பவளிவுைகத் ழதடல் அல்ை அகத்ழதடல், அதாவது மனதளவில்
ழதடுதல் ஆகும்.
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இந்த அகத்தளவு ழதடைில் அவர்கள் ழதடியரவ கிரடத்ததன்
பயன்பாட்ரட அவர்கள் பாடைின் மூைம் பவளி உைக மக்களுக்கு

எடுத்துக்கூறி அவர்கள் தங்கள் வாழ்க்ரகயில் பபாறுத்திப் பார்த்து
பயன்பபறும் வண்ணம் அரமத்திருப்பார்,
அந்த வரகயில் தாயுமானவர் , வள்ளைார், ழவதாத்திரி

மகரிஷி மூவரின் அகத்ழதடைின் பயரன அவர்கள் பாடைின்
மூைம் எடுத்துக் கூறியிருக்கிறார்கள்.
ஆன்மீ க உைகத்தில் நான் யார்? என்ற ழகள்வி மிகவும்

முக்கியத்துவம் உள்ள ஒன்றாகும். எத்தரனழயா அணுகு

முரறயில் பைரும் இந்தக் ழகள்விரய அணுகியுள்ளார்கள்.
ஆனால் இது சம்மந்தமாக ஒவ்பவாருவரும் ஒவ்பவாரு
விதமாகக் கூறியிருந்தாலும் அடிப்பரட உண்ரம ஒன்றுதான். நாம்
அறிந்துபகாள்ளும் பசய்திகரளச் சரியான முரறயில் புரிந்து
பகாள்ள ழவண்டுமானால்,அதரன சரியான ழகாணத்தில்
விவாதித்துதான் புரிந்து பகாள்ள ழவண்டும்.
நான் என்பதுதான் எல்ைாப் பிைச்சிரனகளுக்கும்

காைணமாக உள்ளது. நமது சமுதாயத்தில் எங்கு பார்த்தாலும்
பிைச்சிரனகளாகத்தான் இருக்கின்றன.
உைகழம ஒரு யுத்தகளமாக அரமந்துள்ளது, ழபாைாட்டமும்
வன்முரறயும் தரை விரித்து ஆடுகிறது.
எல்ைாவற்றிற்கும் மூை காைணம் இந்த நான் என்னும்
உணர்வுதான். ‘நான் பசால்வதுதான் சரி, நான் பசால்வரதத்தான்
நீங்கள் ழகட்கழவண்டும், என்று இந்த நான் எல்ைா
பிைச்சிரனகரளயும் பகாண்டுவந்து விடுகிறது.
இதுதான் அடிப்பரட பிைச்சிரனயாக உள்ளது. இந்த நான்
என்னும் உணர்வுதான் நமது பசயல்கரள ஊக்குவிக்கும்
முக்கியமான அம்சமாகவும் உள்ளது. நமது பசயல்கரள
நிர்ணயிக்கும் அம்சமாகவும் உள்ளது.
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“தன்ரனஅறி யாதுசகத் தானாய் இருந்துவிட்டால்

உன்ரன அறிய அருள் உண்ழடா பைாபைழம”.(1)

என்ற பாடைில் தன்ரனயறிந்தவருக்ழக சுகம் கிரடக்கும்
என்கிறார் தாயுமானவர்.
நாம் வி

ித்திருக்கும் ழபாதுதான் நான் என்ற உணர்வு நமக்கு

இருக்கிறது. நமக்கு தூக்கத்தின் ழபாது கனவு ஏற்பட்டால்,
அங்ழகயும் இந்த நான் என்னும் உணர்வு ஏற்படுகிறது.

கனவில் ஏற்படும் சிந்தரனயில், காண்பான் - காணப்படும்

பபாருள் என்னும் இைட்ரட உணர்வு இருந்து பகாண்டிருக்கிறது.
கனவில் மட்டும் அல்ைாமல், நமது நனவு நிரையிலும், இழத
தன்ரமதான் ஏற்படுகிறது.
கனவும் நனவும் ஒழை தன்ரமயில் ஏற்படுகிறது. இந்த
தன்ரம நம் சிந்தரனயால் ஏற்படுகிறது.
எப்படி சிந்தரனயால் கனவும், நனவும் ஒழை தன்ரமயில்

ஏற்படுகிறழதா, அது ழபாைதான் அனுபவமும், அனுபவிப்பவன்
என்னும் உணர்வும் சிந்தரனயால் ஏற்படுகிறது.
“காண்பானும் காட்டுவதும் காட்சியுமாய் நின்ற அந்த

வண்பாவம்
ீ
ழபாய் அதுவாய் ழமவுநாள் எந்நாழளா”. (2)

காண்பவனும், காட்சியும், காணப்படும் பபாருளும், வணானரவ
ீ
என்கிறார்.
கனவும் நனவும் சிந்தரனயால் ஏற்படுகின்றது என்று இப்பாடல்
மூைம் விளக்குகிறார். “கனவு, நனவு இரவ இைண்டும் நமக்கு
ஏற்படும் சிந்தரனயில்தான் இடம் பபறுகின்றன.
நம்முரடய சிந்தரனயில் அனுபவம் என்னும் உணர்வும்
உள்ளது. அனுபவிப்பவன் என்னும் உணர்வும் உள்ளது. இப்படி நமது
சிந்தரன அல்ைது உணர்வு அரனத்திலும் இத்தரகய இைட்ரடத்
தன்ரம இருந்து பகாண்ழட இருக்கிறது.
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இப்படி இைட்ரடத் தன்ரம இல்ைாத சிந்தரன என்ழறா,
இைட்ரடத் தன்ரம இல்ைாத உணர்வு என்ழறா, எதுவுழம
கிரடயாது.

அப்படி இைட்ரடத் தன்ரமயுடன் இருப்பதுதான் அதன் இயல்பு.

அதுதான் அதன் இயற்ரக”

கண் இருந்தும் காணாமல் இருந்த எரவயும் கனவு என்று
அருள்புரியவும் என்கிறார். கண் திறந்தும் காணப்படா நின்றரவயும்
என்று நனவுநிரை அனுபவத்ரத குறிப்படுகிறாhர்.

கனவும், நிரனவும் எப்படி ஒன்ழறா அதுழபாை அனுபவமும்
அனுபவிப்பவனும் ஒன்று என்கிறார் தாயுமானவர்.
“ஆங்காைம் அச்சம் அகற்றி அறிவிபனாடு
தூங்காமல் தூங்கிச் சுகம் பபற்றாய் பநஞ்சழம”!(3)

நான் என்னும் ஆங்காைத்ரத விட்டால் சுகம் பபறைாம்

என்கிறார் பட்டினத்தார்.
நான் - மாலய

மாரய என்பது இருப்பது ழபாை ழதான்றும், ஆனால் இருப்பது
இல்ரை ‘நானும்’ நிைந்தைமாக இருப்பது ழபாைத் ழதான்றும்,

ஆனால் நிைந்தைம் இல்ரை. தற்காைிகமானது. நூன் என்பது மாரய
என்று குறிப்பிடப்படுகிறது.
“சிந்தரனழபாய் நான் எனல் ழபாய்த் ழதக்க இன்ப மாமர
பபா

வந்து

ிந்தரன”. (4)

உண்ரமயில் அனுபவத்ரதயும், அனுபவிப்பவரனயும் பிரிக்க
இயைாது. “கணந்ழதாறும் புதிது புதிதாக வைக்கூடிய அம்சம்
உரடயதுதான் சிந்தரன.
ஊதுவத்தியிைிருந்து பவளிவரும் புரக புதிதுபுதிதாக வந்து
பகாண்டீருக்கிறழதா, அப்படிதான் நமது சிந்தரனயும் புதிதுபுதிதாக
வந்து பகாண்டிருக்கிறது.

282

சிந்தரன எப்படி ஒவ்பவாரு கணந்ழதாறும் புதியழதா
அப்படிதான் அதனால் உருவாக்கப்படும் அனுபவிப்பவனும்

ஒவ்பவாரு கணந்ழதாறும் புதியவன், அனுபவமும் ஒவ்பவாரு
கணந்ழதாறும் புதியது, அனுபவிப்பவனாகிய நாம் நிைந்தைமாக
இருப்பதாக் பகாள்ளைாம் ஆனால் உண்ரமயன்று” (5)

அனுபவிப்பவனாகிய நான் தற்காைமானது வந்து வந்து
மரறயக்கூடியது. மாரயப்ழபான்றது. மாரய எப்படி இல்ைாத

ஒன்று இருப்பது ழபாை ழதாற்றம் தருழமா அதுழபாை தான் நான்
என்பதும். இரத தாயுமானவர்,
“எப்பபாருளும் நீ எனழவ எண்ணி நான் ழதான்றாத

ரவப்ரப அ ியா நிரையா ரவயாய் பைாபைழம” (6)

இல்ைாத ஒன்ரற இல்ரை என்று பதரிந்துபகாள்வது இதயத்
பதளிவு என்கிறார். நான் என்பதும் இல்ைாத ஒன்று இரத
அறிந்தால் பதளிவு என்கிறார்.

பபற்ழறாரைப் பார்க்கும்ழபாது பிள்ரளயாக, பிள்ரளரயய்
பார்க்கும்ழபாது தாயாக, தகப்பனாக, வாழ்க்ரகத் துரணரயப்
பார்க்கும் ழபாது கணவைாக, மரனவியாக அனுபவிப்பவனாக
ஆகிய ‘நான்;’ ழதான்றுகிறது.

“நான் நான் எனக்குளறும் நாட்டத்தால் என்ரனவிட்டுப்
ழபானாலும் உன்ரனவிட்டுப் ழபாழகன் பைாபைழம”.(7)

என்ற பாடைில் பைருக்குள்ளும் பை விதமாய் பை நான் இருக்கிறது
அது யாருக்கும் பதரியாமல் இருக்கிறது என்கிறார் தாயுமானவர்.
எனழவ நான் என்பது ழதான்றித் ழதான்றி மரறயக்கூடியது.
அது தற்காைிகமானது. நமது அனுபவமும், உணர்வும் மாற மாற
நம்முரடய நான் என்பதும் மாறிக் பகாண்ழட இருக்கிறது.
இப்படி மாறக் கூடிய ‘நாரன’ நிரை என்று பிடித்து ரவப்பதால்

தான் பிைச்சிரன ஏற்படுகிறது. அரத பிடித்து ரவக்காமலும், தனது
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கட்டுப்பாட்டில் ரவத்துக் பகாள்ளாமலும் இருந்தால் நான் என்பது
பிைச்சிரனக்குரிய ஒன்றாக இருக்காது.
தன்ரனயறிதல் என்பது பதளிரவத் தைக்கூடியது. நான்
என்ற ழதடுதைின் பயன்பாடாக நான் என்பது மாரய, அது
தற்காைிகமானது என்றும் அதன் பயரன முடிவாகவும்
கூறப்பட்டுள்ளது. ;

நான்’ அகத்தளவில் பிைச்சிரனக்குரிய ஒன்றும் அல்ை, அரத

புரிந்துபகாள்வது கடினமும் அல்ை. இது சுைபமானது, எளிரமயாக
புரிந்துபகாள்ளக் கூடியது. ‘நான்’ என்பரத புரிந்து பகாண்டாழை
தன்ரன அறிந்துபகாள்ளைாம். (8)

Ntfkhd cyfpy; kdpjDf;f ,iof;fgl;bUf;fpd;w kpfg; nghpa NfhLik –
jd;idj; jhjNd jpUk;gpg; ghHf;f Neukpy;yhj tho;f;if.
n[l; Ntfj;jpy; kdpjDila tho;f;ifg; Ngha; ;nfhz;bUf;fpwJ. kdpjDf;F
,iof;fg;gl;Ls kpfg; nghpanfhLik vd;dntd;why; jhd; jdf;Fs; ;jdpahf
mikjpahf mkHe;J rpe;jpg;gjw;fhd Neukpy;yhj cyfj;jpy; ;tho;e;J
nfhz;bUg;gJjhd;.
jd;idawpaH jhd; NjLk;; ngUepiyia kdpjd; jd;dplk; ;fhzhky; NtW vq;F
fhz;ghd;?
‘md;gUfF; md;GMd nka;ad;-Iad;
Mde;j Nkhd dUl;FU ehjd;
jd;ghjk;; nrd;dpapy; itj;jhd;-vd;idj;
jhd;mwpe;Njdkde; jhd; ,we; NjNd”(9)
jd;dplk; xd;iwAk; ;fhzhjtd; NtW vq;Fk; epiyj;J epk;kjpiag; ngwkhl;lhd;.
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xNu xU KiwahtJ cs;Ns Rw;Wyh nrd;W thUq;fs;. thHj;ijfspdhy;
tpsf;f Kbahj Mr;rhpaq;fis mZ mZthf Urpj;Jj; jpUk;gtPHfs;.
cs;Ns nry;Yk; xNu xU Rw;wyh. ntspNa ehk; nrd;W nfhz;bUf;Fk; Xuhapuk;
Rw;Wyhf;fs; ;jUk; kfpo;r;rpia tpl gy E}W klq;F mjpfkhd jpUgjpiaj; jUk;.

‘jd;DzHT ,Uf;Fkhdhy; Gyd; ;kaf;fk; Vw;glhJ.
jd;id mwpa jdf;nfhU Nfby;iy”
தன்தையைியத் தைக்ககோரு டகடில்தல“
தன்தையைியோமல் தோடை ககடுகின்ைோன்
தன்தையைியும் அைிதவ அைிந்தபின்
”தன்தை அர்சிக்கத் தோைிருந்தோடை

நோம் இதைவதை அைிய டவண்டுகமன்ைோல் முதலில் நம்தம
அைிய டவண்டும்!. நம்தம அைிந்தோல்தோன் நம் நோயைோை
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நான் யார்? வபாருளா? சக்தியா? உடலா? அறிவா? உயிோ? இலவ
ஒன்றிலிருந்து ஒன்லறப் பிரிக்க முடியுமா? என ஆழ்ந்து சிந்தித்தால்
இவற்றில் எதுவும் தனித்து இல்லல.
எல்லாம் வசர்ந்த ஒரு இயக்கச் சிறப்வப “நான்” என அறிவவாம்.
உடல் வலேயில் எல்லல கட்டி அது வலேயில் “நான்” என்று
எண்ணியிருந்த காலமும் உண்டு. அன்றுவலே அறிவு அறிந்திருந்த
பக்குவ நிலல அது.
உருவத்லத ஆோயுங்கால் அது அணுக்களின் கூட்டமாகத்
வதான்றுகிறது. அறிலவ வநாக்கி ஆோயுங்கால் அது உடலியக்க
சக்தியின் ஒரு பிரிவு இயக்கம் என விளங்குகின்றது.
சக்தி என்பது என்ன என ஆோயுங்கால் அது எங்கும் நிலறந்த ஒரு
அகண்டாகாேப் வபருவவளியின் எழுச்சி அணுவின் மூலம் இயக்க
வவகமான நிலல எனத் வதளிவாகி விடுகின்றது.
ஆகவவ அகன்ற வபருவவளியாக, அணுவாக, இயக்கச் சக்தியாக,
அறிவாக இருக்கும் பல்வவறு நிலலகளும் ஒன்றாகக் காட்டும் ஒரு
வபரியக்கவம “நான்” எனப்படுவது.
ஒளி அல்லது ஒலி எழுச்சி வபறும் வபாருட்களின் நிலல,
இயக்கம் இலவகளுக்வகற்ப பலவபத அளவாக இருந்த வபாதிலும் ஒளி,
ஒலி என்ற தத்துவத்தில் வவறுபட்டலவ அல்ல.
அதுவபாலவவ எல்லா சீவன்களிலும் உள்ள அறிவு பலவபத
நிலலகளில் இயங்கிய வபாதிலும் அறிவு என்ற தத்துவத்தில் ஒன்வற.
ஆகவவ “நான்” பேவவளி என்ற நிலலயில் எங்கும் நிலறந்த
பூேணமாகவும், சக்தி என்ற நிலலயில் அணுக்களின் கூட்டுப் பக்குவ
பரிணாம சந்தர்ப்பச் சந்திப்புகளுக்வகற்ப பலவித இயக்க
வவறுபாடுகளாகவும்,
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அறிவு என்ற நிலலயில் அந்தந்த ஜீவோசிகளின் புலன் அலமப்பு,
வதலவ, பழக்கம், சூழ்நிலல, அனுபவம் இலவகளுக்குப் பல வபதப்பட்ட
நிலலகளாகவும் உருவம் என்ற நிலலயில்
அணுக்களின் கூடுதலுக்வகற்ப பலவித அலமப்புகளாகவும்
இருக்கிவறன் எனக் வகாள்ளுதல் சரியான முடிவாகும்.
எனவவ நான் வவறு, பிேபஞ்சம் வவறு அல்ல. நான் வவறு,
இயற்லக வவறு அல்ல. நான் என்பலத எதிலிருந்தும் பிரித்து
எடுக்கவவா, பிரித்துப் வபசவவா முடியாது. ஒன்றாகவும் பலவாகவும்
எல்லாமாக ஏகத் வதாடர் நிலலயில் இருப்பவத “நான்” என்பதாகும்.
அரூப நிலலயில் ஏகனாக, உருவ நிலலயில் சிதறுண்டு
வதான்றும் பலவாக, அரூபத்தில் உருவங்கள் அலனத்தும் அடக்கம்
வபற்றும், உருவங்கள் அலனத்திலும் அரூப நிலல நிலறந்தும்
ஒன்றிலிருந்து ஒன்லறப் பிரிக்க முடியாத அகன்ற வபரியக்கமாகிய
தத்துவவம “நான்” என்பதாகும்.(10)

tpLgl;l mk;GNghy; cq;fs; cs;Ns GFe;J tpLq;fs;. gutrk; nghq;Fk;
mjprpa cyfpd; topiaf; fz;L nfhs;Sq;fs;. mjprpaNk mre;J NghFk; mjprak;
njhpAk;.
Gwj;jpy; ,Ug;gJ vy;yhk; mopAk; ;md;ikad. ek; mfj;jpy; ,Ug;gJ Md;kh.
jd;dpy; epiwT fhzyhk;. NjLk; midj;ijak; jd;dpy; ngwyhk;.
‘vd;id ;mwpa vdf;F mwptha; ;epd;W mUs;epd; ,d;g eyk; rhuitj;jhy;
MfhNjh…’ vdf; Nfl;fpwhH jhAkhdtH.
‘cd;idg; Ghpe;J nfhs;s Ntz;Lkh?
-cyifg; ;Ghpe;J ;nfhs;!
cifg; Ghpe;J nfhs;s Ntz;Lkh?
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cd;idg; Ghpe;J nfhs;.’

-n[d;

jd;idj;jhd; Nehf;Fjy; jd;idj;jhd; ;Muha;jy;’ vd;w nraiyelf;f
mdkjpj;jhy; ekf;Fs; kl;Lky;yhJ ek;ikr; Rw;wpYk; ,Uf;Fk; ;xU Mde;jkhd
cyfj;ijg; ghHf;fyhk;.(11)
தன்லன யறிந்தின்பமுற வவண்ணிலாவவ - ஒரு
தந்திேம் நீ வசால்ல வவண்டும் வவண்ணிலாவவ (12)

ts;syhhpd; Nfl;Fk; je;jpuk; ekJ Kaw;rpapy; jhd; mlq;fpAs;sJ.
jd;idNa Nerpf;f Muk;gpg;gJ Mde;j khspifapd; jpwTNfhy;.

xUtd;

என்னும் வவண்ணிலாக் கண்ணி புகழ்வபற்றது.
உன்னிடவம நீ வகள்! சாக்ேடீஸ் வசான்னாவே, உன்லனவய நீ
எண்ணிப்பார் என்று! இலதத்தான் வள்ளலாரும் பாடினார்.

தன்லனயறிந்து இன்பமுற வவண்ணிலாவவ ஒரு தந்திேம் நீ
வசால்ல வவண்டும் என வவண்ணிலாவிடம் வகட்கிறார்.

vj;jidKiw iggps; Fuhd; ghftjk;; gftj;fPij jpUke;jpuk;
jpUthrfk; gbj;jhYk; mijg; gw;wp nrhw;nghopT Mw;wpdhYk; Nfl;lhYk;
cz;ik njat;j;ij Rakhf czuhk tiuf;Fk; ,itnay;yhk;
;thHj;ijfspd; ;Ftpay;fs;jhd;.
kiwE}y;;fs; ;vy;yhk; cz;ikg; nghUis miltjw;fhd tprh
mDkjpfs;. cs;gazk; nra;J cz;ikia czHe;jhy;jhd; ehk; thq;fpa
tprhtpw;F kjpg;G.
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xt;nthU kdpj ,jaj;jpd; Mog; ;gFjpapYk; mZtpw;Fs;Sk;; Mjp
me;jk; ,y;yh ,iwtd; jd;id xspj;Jf; nfhz;bUf;dpwhd;; mtid
czHe;jtNd cz;ikia czHe;jtd;.
jd;iawpe;J jtk; ngWtJ vf;fhyk;? vdf; ;Nfl;fpwhH gj;jpufphpahH.
tpil jUfpwhH மகரிஷிp
jd;id mwpa vz;zj;ijj;jh mwpa Ntz;Lk;.
vz;zj;jpd;
msit xl;bNa kdj;jpd; ;juKk; caHTk; mikfpd;wd. kdj;jpd;
;mstpy;jhd; kdpjdpd; juKk; caHTk; cUthfpd;wd.
vdNt vz;zj;ijg; gz;gLj;j Ntz;Lk;. vz;zj;jpw;கு czHt+l;l
Ntz;Lk;. vz;zj;ijf; nfhz;Ljhd; vz;zj;ijg; gz;gLj;j Ntz;Lk;
vz;zj;jpd; ;jd;ikiag; gad;gLj;jpj; vz;zj;jpw;F caHt+l;lTk; Ntz;Lk;.
vz;zj;ij Muha Ntz;Lnkd;why; vz;zj;jhy; jhd; Muha Ntz;Lk;.
vz;zj;jJf; fhtyhf vz;zj;ijNa itf;f Ntz;Lk;. vz;zj;jpw;F
ePjpgjpahf f; $l vz;zj;ijj;jh epakpj;jhf Ntz;Lk;.
Vndd;why; NtW Ms; ;,y;iy. NkYk; ;NtW ahuhYk; ,f;fhhpaq;fis
Kbf;f KbaHjJ fhuzk; xUtuJ vz;zj;ij mwpe;J ;nfhsள;
mtUila vz;zj;ijj; ;jtpu Ntw ahuhYk; KbahNj!
vz;zk; vg;nghOJk; tpopg;Gld; ,Uf;f Ntz;Lk;. vz;zk; vg;nghOJk;
jd;idNa ghHj;Jf; ;nfhz;bUf;f Ntz;Lk;. vz;zk; jd;idNa
fz;fhzpj;Jf; nfhz;L ;jd;idNa newpg;gLj;jpf; nfhz;L jd;idNa jpUj;jpf;
;nfhz;L ,Uf;f Ntz;Lk;.
தன்லன யறிந்தால் கடவுலள அறியலாம் . இதற்கு வழி காட்டுகிறார்
தத்துவஞானி வவதாத்திரி மகரிஷி
“உன்லனவயா கடவுலளவயா அறிய வவன்றால்
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ஒரு குறுக்கு வழியுண்டு; உள்ளுணர்ந்து
தன்லனயறிந் தந்நிலலயில் நிலலத்து வாழும்
தனிக்கருலண வடிவான குரு வலடந்தால்
அன்லன வயிற்றலடந்துருவாய் உடலாய் வந்த
ஆதி குருலவப் புருவத்திலடயுணர்த்தப்
பின்லன நீ அவ்விடத்தில் நிலலக்க, உந்தன்
வபதமற்ற நிலல, கடவுளாகி நிற்கும்”..(13)

இதுதான் தன்லன அறிதல் என்னும் அகத்தாய்வு பயிற்சி.
அகத்தாய்வுக்கு மனவளக்கலலயில் நான்கு கட்டங்களில் பயிற்சி
அளிக்கப்படுகிறது.
•

அகத்தாய்வு என்பது தூய்லமலய நாடிச் வசல்லும் வதய்வகப்
ீ
பயணம்.

•

அகம் ஆய்வு அகத்தாய்வு.

அகம் என்பது அலனத்து

எண்ணங்கலளயும் பதிவு வசய்து இருப்பாக லவத்துள்ள கரு
லமயத்லதத் தூய்லம வசய்வது.
•

தாவன தனது வசயல்கலளச் வசாதலன வசய்து விலளலவக்
கணித்து திருத்தம் வபறும்வவற்றிவய அகத்தாய்வு.

•

தன்லனவய உள்வநாக்க அறிவால் ஆோய்ந்து, தன்னிடம்
அலமந்துள்ள உணர்ச்சிவயப்பட்ட குணங்கலள எல்லாம்
அறிந்து. அவற்லற எல்லாம் மாற்றி அலமத்துக் வகாள்ளத்
தகுந்த வபாதலன, சாதலன முலறகவள “அகத்தாய்வு” என்ற
பயிற்சியாகும்.

•

எண்ணம் ஆோய்தல், ஆலச சீேலமத்தல், சினம் தவிர்த்தல்,
கவலல ஒழித்தல், நான் யார்? என்ற பயிற்சிகள் மூலம்
அகத்லத ஆய்வு வசய்து வகாள்ள முடியும்.

•

ஆக்கிலன, துரியம் துரியாதீதம் முதலிய அகத்தவப்
பயிறசிகலளச் வசய்து மனவலிலமலயப் வபருக்கிக் வகாள்ள
முடியும்.
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•

ஆலச சீேலமத்தல் அகத்தாய்வு வசய்யுங்கள்.

உடல்நலம்,

மனவளம், வபாருள்வளம், நற்புகழ், நிலறவு இலவ வபருகும்.
அலமதியுண்டாகும்.
•

சினம் தவிர்த்தல் பழகுகங்கள், குடும்பம், நண்பர்கள், வதாழில்
வசய்யுமிடத்திலுள்வளார், உற்றார், உறவினர் இவர்களிடமிருந்து
உங்களுக்கு அன்பு, நட்பு இலவ கிலடக்கும்.

இனிலமயும்

மகிழ்ச்சியும் உண்டாகும்.
•

கவலல ஒழித்தல் பழகுங்கள்.

அச்சமின்லம, வமய்யுணர்வு

உடல்நலம், மனநிலறவு இலவயுண்டாகும்.
•

நான் யார் என்ற ஆோய்ச்சியில் வதளிவு வபறுங்கள்.

வபரியக்க

மண்டலத் வதாற்றம், இயக்கம், விலளவு மற்றும்
மலறவபாருகளான மனம். உயிர், வதய்வம் இலவ பற்றிய
உணர்வு உண்டாகும்.
•

அகத்தாய்வு பயிற்சி ஆறு தீயகுணங்கலளப் வபாக்க
உதவுகிறது.

வபோலச, சினம், கடும் பற்று, உயர்வு தாழ்வு

மனப்பான்லம, முலறயற்ற பால் கவர்ச்சி, வஞ்சம் என்ற தீய
குணங்கலள முலறவய, நிலறமனம், வபாறுலம, ஈலக,
வநர்நிலல உணர்வு, கற்பு, மன்னிப்பு என்ற நற்குணங்களாக
மாற்றுகின்றது,
•

நாள்வதாறும் வசய்தயவற்றின் பயலன நீங்கள் நல்லுறக்கம்
வகாள்வதற்கு மன் கனித்துக் வகாள்வர்.(14)
ீ
இந்த அகத்தாய்லவ வாேம் ஒருமுலற மாதம் ஒருமுலற

என்று அவ்வப்வபாதும் வசய்ய வவண்டும்.
வசய்ய வவண்டும்.

கணத்துக்குக் கணமும்

அப்வபாதுதான் குணநலப் வபறு வரும்.

முழுலமப் வபறு வரும்.

தன்லன அறிந்து தலலவலன

அலடயலாம். (15)
இதுதான் தற்வசாதலன என்ற அகத்தாய்வு.

தன்லனயறிதல்

எனும் பயிற்சி.
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அந்த அகத்தாய்லவ வாேம் ஒருமுலற மாதம் ஒருமுலற
என்று அவ்வப்வபாதும் வசய்ய வவண்டும்.
வசய்ய வவண்டும்.

கணத்துக்குக் கணமும்

அப்வபாது தான் குணநலப் வபற வரும்.

முழுலமப்வபற வரும் தன்லன அறிந்து தலலவலன
அலடயலாம்.

அடிக்குறிப்புகள்.
1.

தாயுமான சுவாமி பாடல்கள், பா.924, பக்.606, புலவர் வ.ீ
சிவஞானம், விஜயா பதிப்பகம், வகாலவ.

2.

வமலது பா.1290. பக்.724.

3.

ரவ. சுதா -முரனவர் பட்ட ஆய்வாளர், காஞ்சிமாமுனிவர்
பட்ட ழமற்படிப்பு ரமயம் ைாஸ்ழபட் - புதுச்ழசரி. - ஆய்வு

4.

வமலது

5.

கவலல அலனத்திற்கும் தீர்வு, பக்.99 – 100)

6.

தாயுமான சுவாமி பாடல்கள், பா.704, பக்.539, புலவர் வ.ீ
சிவஞானம், விஜயா பதிப்பகம், வகாலவ.

7.

வமலது பா.891, பக்.596

8.

ரவ. சுதா -முரனவர் பட்ட ஆய்வாளர், காஞ்சிமாமுனிவர்
பட்ட ழமற்படிப்பு ரமயம் ைாஸ்ழபட் - புதுச்ழசரி. - ஆய்வு

9.

தாயுமான சுவாமி பாடல்கள், பா.1429, பக்.776, புலவர் வ.ீ
சிவஞானம், விஜயா பதிப்பகம், வகாலவ.

10. தாயுமானவரின் ஆனந்தக் களிப்பு பகஃ235, மன்னார்குடி
பானுகுமார், அழகுப் பதிப்பகம், வசன்லன.
11. தாயுமானவரும் வவதாத்திரி மகரிஷியும், பக்.60. மன்னார்குடி
பானுகுமார், விஜயா பதிப்பகம், வகாலவ.
12. திருஅருட்பா முதல் ஐந்து திருமுலறகள், இோமலிங்க அடிகள்,
பா.2847,பக். 526, ஊேன் அடிகள், சமேச சன்மார்க்க
தாயுமானவரும் வவதாத்திரி மகரிஷியும், பக்.60. மன்னார்குடி
பானுகுமார், விஜயா பதிப்பகம், வகாலவ.
13. தாயுமானவரின் ஆனந்தக் களிப்பு பகஃ237, மன்னார்குடி
பானுகுமார், அழகுப் பதிப்பகம், வசன்லன
14. வவதாத்திரி மகரிஷியின் வபான்வமாழிகள், பாகம் 1, பக்.13-14,
அருள்நிதி மன்னார்குடி பானுகுமார், விஜயா பதிப்பகம்.
வகாலவ.
15. தாயுமானவரும் வவதாத்திரி மகரிஷியும், பக்.61. மன்னார்குடி
பானுகுமார், விஜயா பதிப்பகம், வகாலவ.
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23. nfhy;yh tpujk; Ftyak; vy;yhk; Xq;Ff!
kdpjNeavdg;gLk; md;G ,y;yhj kdpjdpd; kdj;jpy; ,ay;ghfNt ,Wf;fk;
cUthfpwJ. ,jd; tpisthf mikjp fiyfpwJ.
mikjpia kPl;L ;kdpjdplk; kPz;Lk; ;xg;gilf;fpd;w cahpa gzpia Md;kPf
Qhdk; cw;Wop cjTfpwJ. caphpேf;fk; vDk; rPtfhuz;aKk; kdpjNeaKk;;
cUthtjw;F Md;kPf Qhdk; KOKjw; fhuzkhf mikfpwJ;
Md;kPf Qhdk; KOikahf iftug;ngw;wpUe;j mUshsHfs; kdpjHfspilNa
caphpuf;fk; vDk; kdpj Neaj;ij tw;GWj;jpf; $wpaNjhL mikahky; jhq;fSk;
mt;thNw tho;e;J fhl;bdhHfs;.
mj;jifNahhpy; Md;kPf newp epd;wpUe;j jhAkhdtUk; ts;syhUk; Ntjhj;jhp
kfhprp tho;Tk; ;thf;Fk; <L ,izaw;w jlk;gjpj;j rhpj;jpu epfo;thFk;.(1)
வகால்லா விேதத்தின் மகிலம!
தன்உயிர் நீப்பினும் வசய்யற்க தான்பிறிது
இன்உயிர் நீக்கும் விலன

''தன் உயிர் பிரியப்வபாகிறது என்றாலும், பிறஉயிலேக் வகால்லாவத''
என்று வள்ளுவர் இவ்வாறு வற்புறுத்திக் கூறுகிறார்.
''பிறஉயிர்கலளத் துன்புறுத்துகிறவன் வவறு எந்தக் வகாடுலமயும்
வசய்ய அஞ்சமாட்டான்'' என்கிறார் திருவள்ளுவர்.
வள்ளுவர், தாயுமானவர் முதல் வள்ளலார் வவதாத்திரி
மகரிஷி வலே எத்தலனவயா ஞானிகள் உயிர்க் வகாலலக் கூடாது
என்றும், மாமிச உணவு இழிவானது என்றும், தன் உடலலத் தாவன
தின்பதற்குச் சமம் என்றும், உயிர்களின் வமல் கருலண காட்ட
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வவண்டும் என்றும், ஜீவகாருண்யவம வமாட்சவட்டின்
ீ
திறவுவகால்
என்றும் வற்புறுத்திக் கூறக் காேணவமன்ன?
தன் உயிர் வபாகப்வபாகிறது என்றால் எல்வலாரும் எலதயாவது

வசய்து காப்பாற்றிக் வகாள்ளத் துணிவவாம்.

அந்தத் துணிச்சலிலும், பிறஉயிலேக் வகான்றால்தான் உன் உயிர்
பிலழக்குவமன்றால் அலதச் வசய்யாவத என்று உலகப் வபாதுமலறவய
கூறக் காேணவமன்ன?

வள்ளுவர் உயிர்க் வகாலலயும், அலசவ உணவும் கூடாவதன்று

வலியுறுத்தி 20 குறட்பாக்கலள நமக்கு அளித்தார்.

''வகாலல, களவு, கள், காமம், வபாய்கூறல், இலவ மலலயான
பாதகமாம்'' என்றும், ''புலால் தின்னாதவலேத் தின்னச்வசால்லித்
தூண்டுபவர்கூட பன்றியாய்ப் பிறப்பர்'' என்றும் திருமந்திேமும்
கூறுகிறது.

இப்படிக் வகாலலயும், அலசவ உணவும் கூடாவதன்று இருபது
வரிகலளத் திருமூலர் திருமந்திேத்தில் அளித்திருக்கிறார்.
''புலலயும், வகாலலயும், களவும் தவிர்'' என்று வகான்லறவவந்தனில்
ஒளலவப்பாட்டி அழகுத்தமிழில் எளிலமயாகக் வகால்லாலமலயக்
கூறுகிறார்.
அலசவ உணவு சாப்பிடுதல், உயிர்கலளக் வகாலல வசய்தல்,
திருடுதல் ஆகியலவ குற்றம் எனத் தவிர்க்கச் வசான்ன
ஒளலவப்பாட்டிக் கூட அலசவ உணவுக் கூடாது என்று
முதன்லமப்படுத்திக் கூறியது ஏன்?
''வகால்லா விேதம் குவலயவமல்லாம் ஓங்க எல்லார்க்கும் வசால்வது
என் இச்லச போபேவம'' என்று வகால்லா விேதத்லதத் தாயுமானவரும்
வபாதிக்கக் காேணம் என்ன?
''வகால்லாலம நன்று; வகாலல தீது'' என்கிறது சிறுபஞ்சமூலம்.
''வகால்லாமல் வகான்றலதத் தின்னாமல்''என்று பாடுகிறார்
பட்டினத்தார்.
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''வகால்லா விேதம், குளிர்பசி நீக்குதல், நல்ல விேதமடிக் குதம்பாய்''
எனப்பாடுகிறார் குதம்லபச் சித்தர்.
''வகால்லான் உடன்படான் வகால்வார் இனஞ்வசோன்'' என்கிறது

ஏலாதி. ''உயிர்கள் ஓம்புமின் ஊன்விலழந்து உண்ணண்'' என்கிறது
வலளயாபதி.

''வகான்றூ நுகரும் வகாடுலமலய உள்நிலனத்து அன்வறஒழிய

விடுவாவனல்'' என்கிறது அறவநறிச்சாேம். ''ஊன் ஊண் துறமின்
உயிர்க்வகாலல நீங்குமின்'' என்கிறது சிலப்பதிகாேம்.

''தன்னுயிர் தான் பரிந்து ஓம்புமாறு வபால் மண்ணுயிர் லவகளும்

ஓம்பி'' என்கிறது சீவக சிந்தாமணி. ''இவ்வுலகின் எவ்வுயிரும்
எம்முயிரின் வநர்'' என்று பாடுகிறது யவசாதே காவியம்.

இலவ மட்டுமல்லாமல் இன்னும் எத்தலனவயா பாடல்கள்

வகால்லாலமலய வலியுறுத்துவது ஏன்? சிந்தியுங்கள்.
''வன்புலால் உண்ணும் மனிதலேக் கண்டு
மயங்கிஉள் நடுங்கிஆற் றாமல்

என்வபலாம் கருக இலளத்தனன்

அந்த இலளப்லபயும் ஐயநீ அறிவாய்''

எனத் திருஅருட்பிேகாச வள்ளலார் புலால் உண்ணும் மக்கலளக் கண்டு
மயங்கி உள்ளம் நடுங்கி ஆற்றாமல் எலும்வபல்லாம் கருக இலளத்வதன்
என வருந்திப் பாடுவது ஏன்?
புலால் உண்பவர்கலள வள்ளல் வபருமானார் தமது உடன்
கூட்டத்திலும் சன்மார்க்க சங்கத்திலும் வசர்த்துக் வகாண்டவத இல்லல.
ஒருவன் ஆலணப் வபண்ணாக்கவும், வபண்லண ஆணாக்கவும்,
இறந்தவலே எழுப்பவும் வல்லவனாயினும், அவன் புலாலுண்ணுங்
கருத்துலடயவனாயின் ஞானியாகான் என்பது வள்ளலாரின் வாக்கு.
இதலன ஆலணயிட்டுக் கூறுகிறார். புலால் உண்பதலனக்
கண்டித்த அளவுக்கு வள்ளலார் வவவறதலனயும் கண்டித்ததில்லல. ஏன்
என்று சிந்தித்ததுண்டா?
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''பல்லாயிேம் ஆண்டுகள் தவம் வசய்த பலன் ஓர் உயிலேக் கருலண
வகாண்டு காப்பாற்றினால் அந்த வநாடிவய கிலடத்து விடும்'' என்று
வள்ளலார் கூறுவது ஏன்?

வள்ளலார் கடவுலள அலடய எடுத்துக் வகாண்ட ஒவே ஆயுதம்

கருலண. உயிர் பசியாற்றுதவல உண்லமயான வழிபாடாகக்
வகாண்டார்.

குடும்பத்திலிருப்பவர் துறவிகலள அலழத்துப் பசியாற்றிப்

பார்த்திருக்கிவறாம். ஆனால், குடும்பத்தில் இருப்பவர்கலளயும்
அலழத்துப் பசியாற்றிக் வகாண்டிருக்கும் அப்பழுக்கற்றதுறவி
வள்ளலார்தாம்.

எவ்வுயிரும் தம் உயிர்வபால் எண்ணி ஒழுகும் உத்தமர்களின்
அடிக்கு ஏவல் வசய்ய என் சிந்லத விலழந்தது என்றும், எவ்வுயிரும் தம்
உயிர்வபால் காண்பவர் வாய்வசால்வல வவத ஆகமத்தின் வாக்கு

என்றும் கூறும் வள்ளலாரின் வார்த்லதகளில் புரிகிறதா வகால்லா
விேதத்தின் மகிலம?(2)

எத்துலணயும் வபதமுறா வதவ்வுயிரும்
தம்உயிர்வபால் எண்ணி உள்வள

ஒத்துரிலம உலடயவோய் உவக்கின்றார்
யாவர்அவர் உளந்தான் சுத்த

சித்துருவாய் எம்வபருமான் நடம்புரியும்
இடம்எனநான் வதரிந்வதன் அந்த

வித்தகர்தம் அடிக்வகவல் புரிந்திடஎன்
சிந்லதமிக விலழந்த தாவலா. (3)

vy;yh tpujq;fspYk; nfhy;yh tpujNk kpfr; rpwe;j tpujk;. nfhy;yh tpujk;
cyfk; KOtJk; gutp Xq;f Ntz;Lk; vd;gJ jhயுkhdtH tpUg;gkhFk;.
‘nfhy;yh tpujk; Ftyak; vy;yhk; Xq;f
vy;yhHf;Fk; nrhy;YtJ vd;,r;ir guhguNk (4)
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nfhy;yh tpujk; ;nfhz;ltHfs; jhd; ey;ytHfs;-kw;wtHfs; ;vy;yhk; ahNuh
njhpatpy;iy vd;W jhAkhdtH mOj;jkhfg; gjpT nra;fpwhH.

‘nfhy;yh tpujkJ nfhz;ltNu ey;NyhH kw;W
my;yhjhH ahNuh mwpNad; guhguNk’ (5)
nfhy;yh tpujj;ijf; ;nfhz;ltHfNs eyy;tHfs; vd;W nrhy;gtHfs; kw;wtHfs;
;ahNuh mwpNad; ahnud;Nw njhpatpy;iy vd;W nrhy;yp tpl;lhH. nfhy;yh tpujk;
,y;yhjhiur; nrhy;yTk; ntl;fg;gLfpwhH-- $r;rg;gLfpwhH jhAkhdtH.
nfhy;yhik Vida gy Fzf;NfLfisAk; ePf;fty;yJ vd;gjid ‘nfhy;yhik
vj;jid Fzf;Nfl;il ePf;Fk;’ vd;W $WfpwhH (Mde;j khdghtk;-1)(6)
nfhy;yhikahfpa ;Fzk; mNef jPa Fzq;fis ePf;Fk;. Cidj; jpd;W
Cidg; ;ngUf;fp Jd;gj;ij mjpfhpg;gij ghHf;fpDk; Cidf; Fiwj;J
cs;nshspiag; ngUf;FtNj mwpTilNahpd; flikahFk;. ,k; Kaw;rpNa ahfk;
vdg;gLk;.
Nftyhkhd cliy tsHf;f capHfisf;; nfhs;tJ ;mwpahikahFk;.
vy;yhTaphpYk; ,iwtd; cs;shH.

“vt;TappUk; ghugud; re;epjpahFk;
,yq;FKapH clyidj;Jk; <rd;Nfhapy;
vt;TapUk; vk;KapHNghy; vd;W Nehf;fp
,uq;fhJ nfhd;wUe;Jk; ,optpNdhiu
tt;tp vkJ}jH mUe;jz;lk;; nra;J
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vy;ypUk;ig cUf;fp mtH thapy; thHj;J
ntt;tpa jP vOeufpy; tPo;j;jpkhW
Ntjid nra;jpLtH vd;W XJ E}Ny”(7)
vd rptQhd rpj;jpahhpy; nrhy;yg;gl;Ls;sJ.
rpWnja;t ;topghLk; mjd; njhlHghf nra;Ak; capHf;nfhiyAk; $lhJ vd;fpwhH
ts;syhH.
‘ nfhy;yhnewpNa FUtUs; newp’ jhAkhdthpd; jhuf ke;jpuk;. nfhy;yh tpujk;
cilNahiu ,iwtd; iftplhH. vy;yh capHfspDs; xU ,iwtd; xspahf
,Ug;gjdhy; capHfisf; nfhd;W ghtj;ijf; nfhs;s Ntz;lhk;.
,iwtd; vd;gJk; ,iwnewp vd;gJk; ;nfhy;yhnewpNa.
td;Gyhy; cz;Zk; kdpjiuf; fz;L cs; eLq;fp Mw;whky; vd; nkyhk; fLf
,isj;jd.
Gyhy; cz;Zjy;’ ;nfhd;wij cz;Zjy;;> cliy tsHf;fj; jhtug; nghUs;;
,Uf;ifapy;> gpw capHfis;f nfhd;W mtw;wpd; CidAz;zy; vt;tsT nfhLik.!
tpyq;Ffisf; ;nfhd;W cz;gtNd kdpjidf; n;fhy;y NghUf;Fr; nry;fpwhd;.
Gyhy; kWj;jhy; NghHfs; FiwAk;.
rpW nja;tq;fSf;F capHg;gy;p ahfg;gyp kUe;jpw;fhfTk; Vw;Wkjpf;fhfTk;
capHfisf; nfhy;ytJ vy;yhk; nfhba ghtk;.(8)
Cd; cz;gtdplk; md;G mUs; mikjp Kjypa ew;Fzq;fs; jhpg;gJ mhpJ.
mtd; nfhd;W cz;Zk; tpyq;Ffspd; ;jd;ikfisf; nfhz;bUg;ghd;.
kdpjHfSf;F ku czT tiffNs rpwe;jJ.
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‘nfhd;why; ghtk; jpd;why; Nghr;R’ vd;gJ tof;fk; nfhd;w ghtk; jpd;wtDf;Fg;
Nghr;R vd;gJjhd; ,jd; nghUs;.
mirt czT tpLjpf;F kpyl;lhp Xl;ly;’ . vg;gb ,e;j ngah; te;jJ?
kpypl;lhpapy; mirt czTk; kJTk; jhd; gpujhdk;. Vd;? mirt czit cz;lhy;
jhd; RL vd;wTld; Vd;? Vjw;F? vd;w Nfs;tp Nfl;fhky; rf kdpjidr; Rl KbAk;.
kdpjd; rpe;jpf;f Muk;gpj;J czit khw;wp mikj;jhy; NghHKiw khwp mikjp
jpUk;gtJ epr;rak.; kfhprpapd; ePz;l fhy fdthfpa cyf rkhjhdk; cWjpahff;
fpilf;Fk;.
ek;Kila cztpw;fhfg; gpw capiuf; nfhy;Yk;NghJ ehk; %d;w ghtq;fisr;
nra;fpNwhk;. 1. capHf;nfhiy. 2. mjd; %yk; mt;TapHf;F mspf;Fk; Jd;gk;. 3. XH
caphpd; thOk; Rje;jpuj;ijg; gwpj;jy;. mjdhy; jhd; ts;StH

“nfhy;yhd; Gyhy; kWj;jhid if$g;gp
vy;yh capUk; njhOk;”

vd;fpwhH . ,f;FwSf;F

மகரிஷிp

tpj;jpahrkhd tpsf;fk; ;jUfpwhH.

xUth; jd; ez;ghpd; ;,y;yj;jpw;Fr; nry;fpwhH. Gyhy; czவு tpUe;jhfg; gilf;fg;
gLfpwJ. ,td; ;kWj;Jk; mtHfs; tw;Gwj;Jfpd;wdH.
,td;; jd;Dila cWjpg;ghl;il if$g;gpj; njhOJ tpsf;Ffpwhd;. gpwF
mtHfs; tw;GWj;jtpy;iy. ,j;jifa fUiz cs;stdplk; vy;yhcapHfSk;
jQ;rkilAk;. Fwspd; fUj;ijr; rhpa tpsq;fpf; ;nfhs;s

‘nfhy;yhd; Gyhy; kWj;jhidf; ;if$g;gp
vy;yh capUk; njhOk;”

vd;gjw;Fg; gjpyhf
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“nfhy;yhd;-Gyhy; if$g;gp kWj;jhid
vy;yh capUk; njhOk;”

vdg; gbj;jy;

rhpahd tpsf;fk; fpilf;Fk;. (9)
,iwaUs; Ntz;Lk; vdpy; jd; Cz; ;ngUf;fw;Fg; ;gpwJ}z; cz;Zk; ghjfr;
nraiyf; ;iftpl Ntz;Lk;.

“Ml;il ;mWj;j ghtk; ;mz;zd;khNu!
Mis mWf;FNj mz;zd;khNu!
,J Rj;jhde;jghujpahhpd; thf;F.
ts;Stj;ijf; fw;W Gyhy; tpl;ltHfistpl ts;Stj;ij tpw;W Gyhy;
cz;gtHfNs mjpfk;.
MLkhLfis nfhy;Yk; Neuj;jpy; vd;wpy;iy. vg;NghNjDk; ‘mk;kh’vDk; mjd;
rj;jj;ij- Fuiy-fhJ nfhLj;J kdk; Ftpj;Jf; Nfl;lJz;lh? me;j thapy;yh
[Ptd;fSf;fhf mt;tsT Vd;…cq;fSf;fhf xNunahU Kiw. me;j <Lghl;Lld;
‘mk;kh’ vd;w’ Fuiy NfSq;fNsd;.(10)

nfhs;shnewpNa FUtUs; newp;.
nja;tq;fspd; ngauyhy; ML Nfhop khL Kjypa capHfis gypapLk;
fUizapy;yh epiyiaAk; fs;Sk; kJTk; gilg;gJ vd;w jPa kuGfisAk;
cl;$Wfsha; cila Nfhu topghl;L Kiwfis ntWj;Jr; rpde;j ts;syhH
nehe;J ghLfpwhH.
eypjU rpwpa njatk;vd;Wk; INah
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ehl;bNy gyngaH ehl;bg;
gypju MLgd; wpFf;Flq;fs;
gypf;flh Kjypa capiug;
nghypTwf; nfhz;Nl NghfTk ;fz;Nl
Ge;jpnehe;(J) csk;eLf; Fw;Nwd;
fypAW rpwpa nja;tntw; Nfhapy;
fz;lfh yj;jpYk; gae;Njd; (11)
- gps;isr; rpW tpz;zg;gk;.
nja;t to;gh;l;L Kiwapy; cs;s ,e;j ,opepiyfs; mtyq;fs; xope;jhy;jhNd
‘rPtfhUz;ak;’ tpsq;Fk;? [PtfhUz;ak; jhNd rd;khHf;fj;jpd; jpwTNfhy;?
mUs; gOj;j ts;syhH mjw;fhf-rd;khHf;fk; ;jiog;gjw;fhf md;Nwh
‘fUizapy;yh Ml;rpf; fhyj;jpy;’ filj;Njw;wk; toq;Fk; AfGU\uhfj; Njhd;wp
mUspdhH.
✓ rpW nja;t topghLk; mjd; njhlHghf nra;ak; capHf; nfhiyAk; $lhJ.
✓ td;Gyhy; cz;Zk; kdpjiuf; fz;L cs;eLq;fp Mw;whky; vd;nkyhk; fLf
,isj;jid.
✓ capHf; nfhiyAk; Giyg;grpAk; cilNahH vy;yhk; Gw ,dj;jhH.
✓ nfhy;yh tpujk; cilNahiu ,iwtd; iftpl khl;lhH.
✓ vy;yh caphpDs; xU ,iwtd; xspahf ,Ug;gjdhy; capHfisf; nfhd;W
ghtj;ijf; nfhs;s Ntz;lhk;.
✓ ,iwtd; vg;NghJk; ,iwnewp vd;gJk; nfhy;yh newpNa’
✓ ‘fUiz newpNa ,iwtd; Nghpd;g tPl;bd; jpwTNfhy;’

kfhgypGuj;jpy; xU jpUtpohtpw;Fr; rpWtdhf ,Ue;jNghJ nrd;w Ntjhj;jpup
kfhprpia- khw;wpaJ xU Gj;jfk;. mJ irt czT gw;wpa Gj;jfk;.
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cs;sj;jpy; mUnshsp nghq;f mrprpW E}iy ;mq;NfNa gphpj;Jg; gbf;fpwhH.
mjpy; xU ftp mtH mwpitj; J}z;baJ. jhtu czTf;F md;Nw mtiu khw
itj;jJ.
Gyhy; cztpd; NfLfs;’ vd;w jiyg;gpy; ,Ue;j Gj;jfj;jpy; cs;sj;ij
cUf;Fk; ftpfs; ;,Ue;jd.’

‘mk;kh ntdtyw MUapiuf; ;nfhd;wUe;jp
,k;khdpl nuy;yhk; ,d;Gw; jpUf;fpd;whH
mk;khntDk; Xir Nfl;lfd;w khjtHf;Fk;
ngha;k;kh eufnkdpy; ;Grpj;jtHf;nfd; nrhy;YtNj!(12)
khngUe; jtrpahapdk; xU ML my;yJ khL jd;idg; gpwH nfhy;Yk;NghJ
ntspapLk; ‘mk;kh’ ntDk; Xiriaf; ;Nfl;Ltpl;lhy; mij mf;nfhLe; Jd;gj;jpypUe;J
tpLtpf;fhky; mt;tplj;ij tpl;L ;mfd;W Nghdhy; mtUf;F ngha;k;kh eufk; fpl;Lk;.
mt;thwhapd; mf;nfhiy nray; ;%yk; fpilj;j Gyhiy cz;ltHfs; vj;jifa
ghtj;jJf;F cs;shthHfs;? ,JNt ,g;ghlypd; fUj;J.
gpwUila nghUis vLj;jhy; mjw;Fj; jpUl;L vd;W $wp ,t;Tyf kf;fs;
;mjidg; ;ghtr; nray; vd;fpd;wdH. ,NjNghy; ;ek; ehtpd; Ritf;fhfTk;
cztpw;fhfTk; gpw capHfisf; nfhd;W mjid cz;L capH tho;jy; vd;gJ
nfhiy jpUl;L ;vd;w ,uz;L Fw;wk; vd;fpwhh; மகரிஷி.
‘gpwHnghUis mgfhpj;jhy; jpUl;L vd;Nghk; ,e;jg;
NgUyfpy; kf;fs; ;vy;yhk; ghgnkd;ghH ,jid
gpw capiu Urpf;Fk; cztpw;Fk; nfhd;W
gpioj;jy;> ;nfhiy> jpUl;L ;,U,izg;G Fw;wkd;Nwh?’(13)
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Gyhy; cz;gjw;fhf ,yl;r,yl;rk; capHfs; nraw;ifahf mopf;fg;gLk;NghJ
,aw;ifapd; jftikg;Gk; rydg;gLj;jg; gLfpwNj!
,aw;ifj; jftikg;gpd; ;xj;jpirTf;fhf capHg;gpf;fg;gLfpw xU kdpjd;
mj;ahtrpaj; Njitnad;W VJTkpy;yhky; jd; cztpw;fhfg; gpw capHfis
nfhy;t;jd;Kyk; jhd; thOk; jftikg;ifNa rpijf;fpwhd;. ,j;jifa tho;f;ifia
tpyq;fpd tho;f;if vd;W fLikahff; $WfpwhH மகரிஷி.
‘ntwpj;J vOk;; Ntl;ifapdhy; gpwcapiu cliy>
gpwtpajd; Rje;jpuj;ij tpUg;gq;fsptw;iwg;
gwpj;Jz;L> Gyd;gw;wpy; ,d;gq;fs; Ja;j;J>
ghYzHtpy; ;gygpwtp ngUf;fp tho;e;J kbAk;
Fwpj;j ,e;j ;tho;f;if Kiw tpyq;fpdj;jhFk;’ (14)
vd;fpwhH. tpyq;Ffs; ;jhk; rpy tpyq;Ffs; jhk; gpw capiug; gwpj;Jz;Zk;
,ay;it ciladthf cs;s . mtw;wpw;F mwpT ,y;iy. czT jahhpf;fj;
njhpahJ.
nfhy;yh tpujk; Ftyak; vy;yhk; Xq;f> nfhs;shnewpNa FUtUs; newp;- vd;w
jhAkhdtupd; jhuf ke;jpuq;fis ts;syhUk; Ntjhj;jpup kfup\pAk;
cgNjrq;fshf khDlj;jpw;F toq;fp tUfpwhHfs;.
அடிக்குறிப்புகள்.
1.

வள்ளலாரும் வவதாத்திரி மகரிஷியும், பக்.43, அருள்நிதி மன்னார்குடி
பானுகுமார், விஜயா பதிப்பகம், வகாலவ.

2.

உயிரின் உரிலம, மதியூகி, சத்தியதீபம் சன்மார்க்க பதிப்பகம், வநய்வவலி
வமயின்வோடு, வடலூர்.

3.

வமலது
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4.

தாயுமான சுவாமி பாடல்கள் பா.689, பக்.534, புலவர் வ.ீ சிவஞானம், விஜயா
பதிப்பகம், வகாலவ.

5.

வமலது பா.689, பக்.576

6.

தாயுமானவரும் வவதாத்திரி மகரிஷியும் பக்.39, அருள்நிதி மன்னார்குடி
பானுகுமார். விஜயா பதிப்பகம், வகாலவ.

7.

வமலது பக்.40,

8.

வமலது

9.

வமலது பக்.41,

10. வமலது பக்.42,
11. வள்ளலாரும் வவதாத்திரி மகரிஷியும் பக்.43-44, அருள்நிதி மன்னார்குடி
பானுகுமார். விஜயா பதிப்பகம், வகாலவ.
12. வமலது பக்.45,
13. ஞானக்களஞ்சியம் பாகம்.1,

பா.326, பக். 123, வவதாத்திரி மகரிஷி, வவதாத்திரி

பதிப்பகம், ஈவோடு.
14. வமலது பாகம்.2,

பா. 1797, பக். 681.

24.அருளாளர்களால் பாடப்வபற்ற ஞானிகள்
மகான்கள் காலத்தின் கட்டாயங்கள்.

அந்த வலகயில்

பதிவனட்டாம் நூற்றாண்டில் வதான்றிய தாயுமானவரிடமும்,
பத்வதான்பதாம் நூற்றாண்டில் அவதரித்த வள்ளலாரிடமும்
இருபதாம் நூற்றாண்டில் வதான்றிய வவதாத்திரி மகரிஷியிடமும்
நாம் பல மகான்கலளயும் சித்தர்கலளயும் காணலாம்.

தாயுமானவர் பாடிய மகான்கள்
தாயுமானவர் வடவமாழி தமிழ் ஆகிய இருவமாழிகலளயும்
நன்கு கற்றவர்.

அத்லவதம் லசவசித்தாந்தம் ஆகிய

இருவநறிகளுக்கும் ஒருவலகச் சமேசம் கண்டவர்.
உபநிடதக் கருத்துக்கலளயும் முன்வனார் நூல்கலளயும்
வபான்வனவபால் வபாற்றி தம் பாடல்களில் புகழ்ந்தவர்.

வாசக

ஞானம் என்ற ஏட்டுப்படிப்பால் பலனில்லல என்று கண்டு
உலேத்தவர்.
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தனக்குமுன் வாழ்ந்த சமயக் குருவர்கள் பாடலல இப்பாக்களில்
குறிப்பிட்டு மகிழ்கிறார்.

வாலழயடி வாலழயாக வந்தவர் என்பலத

வமய்ப்பிக்கிறார்.
திருஞானசம்மபந்தர், திருநாவுக்கேசர், சுந்தேர், மாணிக்கவசாகர்,
பட்டினத்தார், பத்திேகிரியார், திருமூலர், அருணகிரியார்
வபான்வறாலேக் குறிப்பிடுவதிலிருந்து இவர் வபாற்றுகின்ற
பாவாணலேயும் அவர் கூறும் கருத்துக்கலள ஏற்றுக் வகாள்கின்ற
தன்லமயிலனயும் நாம் உணேலாம்.(1)
“சித்த மவுனி, வடபால் மவுனி, நம் தீபகுண்ட
சுத்த மவுனி எனும்மூவரு ருக்கும் வதாழும்புவசய்து,
சத்த மவுன முதல்மூன்று வமௌனமும் தான்பலடத்வதன்;
நித்த மவுனம்அல் லால்அறி வயன்மற்லற நிஷ்லடகவள.”( 2)

என்று

தனக்கு குருவாக வந்த வமௌனியும், வடவாலின் கீ ழ்

எழுந்தருளி இருக்கும் வமௌனியும், அக்கினி குண்டத்து குண்டலின்
ஆகிய வமௌனியும,

ஆகிய மூன்று வமௌனிகலளப் வணங்குகிறார்

தாயுமானவர்.
“ஐயா, அருணகிரி அப்பா; உலனப்வபால
வமய்ஆக ஓர்வசால் விளம்பினர்யார்? – லவயகத்வதார்
சாற்றரிதுஎன்று ஏசற்றார்; தன்லனயாய், முக்கண்எந்லத
நாறறிலசக்கும் லககாட்டி னான்.” (3)

ஐயவன!

அருணகிரி அப்ப்வன! உன்லனப் வபால உண்லமயாக ஒரு

வசால்லால் உபவதசம் வசய்தவர் யார் உளர்?
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உலகத்தார் இதுவபான்றவதாரு உபவதசம் வசால்ல அரியது
எனச் வசார்ந்துவபானார்.

தனக்குத் தாவன ஒப்பாக இருப்பவவன!

மூன்று கண்ணுலடய எம் தந்லதவய!

நான்கு திலசயில்

உள்வளாேம் உணே, நீ லகயாட்டினாய்( சின்முத்திலே காட்டி
உபவதசம்வசய்தாய்) என்று அருணகிரி நாதலேப் பாடுகின்றார்.
“பார்அலனத்தும் வபாய்எனவவ பட்னத்துப் பிள்லளப்வபால்,
ஆரும் துறக்லக அரிதுஅரிது; – வநவே
மனத்துறவும் அப்படிவய;

மாணா! இவற்றில்

உனக்குஇலசந்த வாறுஒன்வற ஓர்.” (4)

இந்த உலகம் அலனத்தும் வபாய் என்று உணர்ந்து. பட்டினத்து
அடிகள் துறவு வமற்வகாண்டது வபால புறப்வபாருலள ஏலனவயார்
துறத்தல் மிகிவும் அரிது என்று பட்டினத்தாலேப் பாடுகின்றார்
தாயுமானவர்.
“ஒளிவய, ஒளியின் உணர்வவ, உணர்வின் உவலகவபாங்கும்
களிவய, களிக்கும் கருத்வத. கருத்லதக் கவளம்வகாண்ட
வவளிவய, வவளியின் விலளசுக வமசுகர் வறுகண்டும்
ீ
வதளிவயன்;வதளிந்த வலேப்வபான்றி வடன்; என்லன வசய்குவவன?(5)

மகளிர் இன்பத்லத அறவவ வவறுத்து கடுலமயான பிேம்மச்சரிய
விேம் காத்தவர் என்ற சுகலேப் வபாற்றுகின்றார்

தாயுமானவர்.

“வவம்பந்தம் தீர்த்துஉலகுஆள் வவந்தன் திருஞான
சம்பந் தலனஅருளால் சாருநாள் எந்நாவளா.” (6)

306

வகாடிய பிறவிப் பிணிப்லப அறுத்து, லசவத்லத நிலலநாட்டி,
உலகவலே ஆண்டு அருள் வசய்த திருஞானசம்பந்தப் பிள்லளலயப்
பாோட்டுகின்றார்.
“பித்தர்இலற என்றுஅறிந்து வபலதபால் தூதுஅனுப்பு
வித்த தமிழ்சமர்த்தர் வமய்புழ்வது எந்நாவளா.” (7)

இலறவலனப் பித்தன் என்று அறிந்து. தன் மலனவியிடம் தூது
அனுப்பிய தமிழவல்லார் சுத்தேமூர்த்தி சுவாமிகளது

உண்லம

அன்பலபப் புகழந்து வபசுகிறார்.
“வபாதவுர் நாடுஅறியப் புத்தர்தலம வாதில்வவன்ற
வாதவுர் ஐயன்அன்லப வாஞ்சிப்பது எந்நாவளா.” (8)

ஞானவநறி இப்படிப்பட்டது என நாடறியச் வசய்ய, புத்தர்கலள
வாதில் வவன்ற திருவாதவுர்த் தலலவன் மாணிக்கவாசகனது
அன்லபப் பாோட்டுகின்றார் தாயுமானவர்..
“ஓட்டுடன்பற்று இன்றி உலலகத் துறந்தவசல்வப்
பட்டினத்தார் பத்ேகிரி பண்புஉணர்வது எந்நாவள” (9)

யாவோடும் ஒட்டுதலின்றி, உலகப் வபாருள்கள் மீ து பற்றும் இன்றி,
உலலகத் துறந்த வசல்வந்தர்களாகிய பட்டினத்தார், பத்திேகிரியார்
ஆகிவயாேது பண்பிலன உணர்ந்து புகழ்கிறார் தாயுமானவர்.
“சக்கே வர்த்தி தவோஜ வயாகிஎனும்
மிக்கதிரு மூலன்அருள் வமவுநாள் எந்நாவளா.” (10)

தவோஜ வயாகிகளுள்ளும் சிறந்து விளங்கிய (அேசர்க்கு அேசர்
என்னுமாறு வயாகிகளுக்வகல்லாம் வமலாம் வயாகி என்னும்படி
வபருலம வபற்ற) திருமூல நாயனாேது அருலள வியந்து
பாோட்டுகிறார் தாயுமானவர்.
“கந்தர்ஆநு புதிவபற்றுக் கந்தர்அநு புதிவசான்ன
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எந்லத அருள்நாடி இருக்குநாள் எந்நாவளா.”(11)

முருகப் வபருமானுலடய

திருவருலளப் வபற்று, கந்தர் அனுபதி

என்னும் நூலலப் பாடி அருளிய, எம் தந்லத அருணகிரி நாதனின்
அருலள விருப்பி பாடுகிறார்.

வள்ளலார் பாடிய மகான்கள்

rkaf;FUtH ehy;thud jpUehTf;furH-jpUQhdrk;ke;jH-Re;juKh;j;jpahH khzpf;fthrfH kw;Wk; jpUNthj;J}H rptQhd Njrpf Rthkpfisg; gw;wp ts;syhH
ghbAs;shHfs;. (12)
ts;syhhpd; topgL FU jpUQhdrk;ge;jH. ts;syhhpd; topgL E}y;
khzpf;fthrfhpd; jpUthrfk;.
jpUQhdrk;ge;jiug; gw;wp ---irtehaf rk;ge;jd; 228 Vopay;gz;ngw;
wKNjhlshtp ,yq;F jkpo;f;Nfopay; rk;ge;jH 827 rk;ge;j ts;sy; 1960 2501 irttbth Qhd rk;ge;jH 2008-2009-2301 NjNuhq;F fhof;fz;
nka;Q;Qhdg; ;ghYz;l nrk;kzp 2361 jpUf;filf;fhg;gp 2802 Mz;gid
ngz;gid Mf;fpm q;f kjq;fidaha; Mf;fpmUz; ;kzj;jpy; xsp midtiuAk;
Mf;Fk; khz;td; 3031 rz;ig kiwf;nfhOe;J 3171 gps;isahH mUz;khiy
326-3236-QhdNghdfH 5437.
jpUehTf;furH gw;wp - - - - - ehl;by; Gfo;ngw;w ehTf;furH 828
g+Tf;fiuaUk; ;thd;Gq;ftUk; Nghw;W jpUehTf;fiuaH 2010 2302 2305
2321 muRfs; mUz;khiy 3237-3246.
Re;juKHj;jpfs; gw;wp-- - - - td;njhz;ld; Re;jud; vd;Dek; ts;sy; 829
1182 2011 2019 2303 2316 2322 ntq;fhu tha;epd;W gpsistug;ghLk;
td;nwhz;lH 2717 ek;gpfs; mUz;khiy 3247-3256.
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khzpf;fthrfH gw;wp------2013 2251 2304 ts;syhH mUz;khiy
3257-3266
‘thd;fye;j khzpf;f thrfh epd; thfj;ij
Ehd;fye;J ghLq;fhy; ;ew;fUg;gQ; ;rhw;wpdpNy
Njdfye;J ghy;fye;J nrOq;fdpj;jPQ; ritfye;njd;
Cd;fye;J capHfye;J ctl;lhky; ,dpg;gJNt.’(13)
jpUthrf mDgtj;ij ehd; ;mDgtpf;f mUs Ntz;Lk; vd;W Kjw;
;ghlypNyNats;syhH khzpf;fthrfiu Ntz;LfpwhH;
‘Njrfj;jpy; ,dpf;fpd;w njs;sKNj khzpf;f
thrfNd Mde;j tbthd khjtNd
khrfd;w ePjpUtha; kyHe;jkpo; khkiwapd;
mfd;w mDgt;ehd; mDgtpf;f MUsjpNa
(3267)

(14)

-1

,ijg; ;Nghd;Nw Ntjhj;jphp kfhprpf;Fs;Sk; ehk; gy kfhd;fisAk; QhdpfisAk;
ghHf;fyhk;. jhprpf;fyhk;.

vspaKiw clw;gapw;rpiaj; je;j; nghOJ ‘cs;sk; ;ngUq;Nfhapy; CDlk;G
Myak;’ vd;W jpUKyiu kfhprpaplk; ghHf;fyhk;. (15)
gQ;rg+j etf;fpuf jtj;ij f;w;Wj;je;j NghJ ‘ MrW ey;y ey;y mit ey;y
ey;y mbahH mtHf;F kpfNt’ vd;w Qhd rk;kge;jiuAk; kfhprpaplk;
ghHf;fpNwhk;(
. 16)
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nray; tpisTj; jj;Jtj;ijj; $wpanghOJ ‘jd;tpid jd;idr; RLk;. Xl;lg;gk;
tPl;ilr; RLk; ‘ vd;w gl;bdj;jhiug; ;ghHff;fyhk;.(17)
cly; kdk; mwpT nja;tk; vd;w NghJ ‘ePNa xU mUl;nfhil: tPzpy; cd;idg;
ghobj;J tplhJ’ vd;w Gj;jiuf; fhzyhk;(
. 18)
‘mtutHJ tho;f;ifapd; rpw;gp mtutH vz;zq;fNs’ vd;W $Wk;nghOJ “eP
vij epidf;fpd;whNah mjhfNt khWtha;’ vd;w tpNtfhde;jiug; ;ghHf;fyhk;.(19)
‘MrphpaH gapw;rpapy; FUjl;rpizahf MW jPa Fzq;fisf; Nfl;lNghJ ‘ehd;
ghtq;fSf;F ehrH. Mdhy; ghtpfSf;F NerH’ vd;w ,NaR kfhidf;
fhzyyhk;(
. 20)
mfj;j;ha;T je;jNghJ ‘fpahkh ehspy; Jy;ypakhd juhRfisNa ehk; ;itg;Nghk;.
jPik ,Ug;gpDk; fzf;fpy; ;nfhs;Nthk;’ vd;w egpfs; ngUkhid jhprpf;fyhk;.(21)
‘ehjk; ehjk; ehjk; ehjj;jpq;NfhH eypTz;lhapd; Nrjk; Nrjk; Nrjk; “ vd;w
ghujpahiu Ntjhj;jphp kfhprpapd; fhafy;gg; gapw;rpapy; mwpayhk;. (22)
xU ePjpgjp Nghy; ,Ue;J Muha;e;J el;G nfhs;s Ntz;Lk; vd el;G eyk; $W;k;
nghKJ
‘Ma;e;J Ma;e;J nfhs;shjhd; Nfz;ik fil Kiw
jhd;rhk; Jauk; jUk;”.
jpUts;Stiuf; fhzyhk;.(23)
jdJ Ik;gjhtJ tajpy; ,y;ywk; ;Jwe;J KOiksahg mUl;g;gzpf;F
nrd;wnghOJ ‘md;gH gzp nra;a vd;id Mshf;fp tpl;Ltpl;lhy; ,d;gepiy jhNd
te;J va;Jk; guhguNk” vd;w jhAkhdtiuAk; ghHf;fyhk;.(24)
Mjprq;fuh; kw;Wk;; jhAkhdthpd; mj;itjk;- Id;];ildpd; ;mwptpay;- ;ukzhpd;
mfj;jha;T- ts;Sthpd; ;tho;f;if ;newp- ts;syhhpd; rd;khHf;fk;- ,];yhkpahpd;
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njhOifr; rpwg;G- fpwpj;JtHfspd; njhz;L kdg;ghd;ik midj;jijak;
cs;slf;fpaNj Ntjhj;jphpak.;
KfkJ egpf;F FHMidAk;- VrgpuhDf;F igpisAk; -Mjprq;fuUf;F
mj;itjj;ijAk; -tpahrUf;F fPijiaAk;- jhAkhdtUf;F mj;itj
ghly;fisAk; ts;syhUf;F jpUmUl;ghitAk; je;j mNj ,iwepiyjhd; ek;
Ntjhj;jphp ;kfhprpf;F Ntjhj;jphpaj;ijj; je;jUsp cs;sJ.
kfhprp vOjpa; ‘vdJ tho;f;if tpsf;fk; ‘ E}ypd;gb czHe;J Xjp jdJ
tho;f;ifiaNa rPHjpUj;j tho;f;ifahf tho;e;J fhl;bath; Ntjhj;jp hp kfhprp
mtHfs;. ekJ Njrg;gpjh kfhj;kh jdJ tho;f;ifiaNa ‘rj;jpa Nrhjidahf’
tho;e;jij xg;gpl;lhy; kfhrpapd; cUtj;jJs; Njrg;gpjhitAk; fhz;fpNwhk;.
kfhprp ghly;fs;pYk; vOj;Jf;fspYk; Ngr;Rf;fspYk; jhAkhdtH-jpUts;StH
ts;syH-jpUKyH- ,NaRehjH -Gj;jH- ek;kho;tH (rpj;jHfs;) fd;g+rpa];
ghujpahH guQ;Nrhjp kfhd; rhf;fuB]; Nghd;wtHfisg; gw;wp Fwpg;gpl;LshH.

‘mpwpNtjhd; nja;tnkd;whH jhAkhdhH
mfj;jJjhd; nkag;nghUs; vd;nwLj;Jf;fhl;b
mwptjid mwptpj;jhH jpUts;StH
mt;twpit mwptjw;F Kiwfs; ;nrhd;dhH
mwpQH jpUKyH mt;twptpy; Mo;e;j
Mde;jf; ftpahj;jhH ,uhkypq;fH
mwptpy; mwptha; epiyj;J mwk;tFj;NjhH
mij tho;e;J ;fhlb;NdhHepidT $HNthk;’

(25)

‘Gj;jH vd;ghH vOg;gpa ,f;Nfs;tpfl;Fg;
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G+Tyfpy; ,d;W gyH tpil nrhy; thHfs;’
1319

(26)

Qh. f

‘Gj;jndd;w nghpahUk; ,NaRehjH
nghJ Nehf;fpy; ftp Gide;j jpUts;StH
cj;jkuhk; egpfs; vDk; caHe;j Qhdp
cz;ikf;Nf capuspj;j rhf;uB];
epj;ej;pjpakhk; epiyawpe;j QhdpaHfs;
epycyf kf;fSf;F vLj;Jr; nrhd;d
mj;jidAk; NrHj;J xU njhFg;gha;r; nra;jhy;
midj;Jkpize;J xU fUj;jha; mikaf;fhz;Nghk;. “(27)
thioab thioahf te;j ts;sy;fs; %tUk; jq;fsJ Md;kPfg; gazj;jpy;
Kd;dH gazpj;j QhdpaHfisAk; kfhd;fisAk; kwthJ Nghw;wp kfpo;e;jdH.
----------------------------------------------------------------------------------அடிக்குறிப்புகள்.
1.

தாயுமானவரின் ஆனந்தக் களிப்பு, பக்.16, அருள்நிதி மன்னார்குடி
பானுகுமார், அழகுப் பதிப்பகம், வசன்லன.

2.

தாயுமான சுவாமி பாடல்கள், பா.426. பக். 393, புலவர் வ.ீ சிவஞானம்,
விஜயா பதிப்பகம், வகாலவ

3.

வமலது பா. 485

4.

வமலது பா.516. பக்.444

5.

வமலது பா.446, பக்.405

6.

வமலது பா1107., பக். 665

7.
8.
9.
10.

, பக். – 427

வமலது பா. 2209, பக்.666
வமலது பா.1110, பக்.666
வமலது பா.1111, பக் 666
வமலது பக்.1113, பக்.667
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11. வமலது பா.1114, பக்.667
12. வள்ளலாரும் வவதாத்திரி மகரிஷியும் பக்.113, அருள்நிதி மன்னார்குடி
பானுகுமார், விஜயா பதிப்பகம், வகாலவ.
13. வமலது பக்.114
14. வமலது
15. தாயுமானவரும்

வவதாத்திரி மகரிஷியும் பக்.37. அருள்நிதி

மன்னார்குடி பானுகுமார், விஜயா பதிப்பகம், வகாலவ.
16. வமலது
17. வமலது
18. வமலது
19. வமலது
20. வமலது
21. வமலது
22. வமலது
23. வமலது
24. வமலது
25. ஞானக்களஞ்சியம் பாகம் 1. பா.7. பக்.6, வவதாத்திரி மகரிஷி,
வவதாத்திரி பதிப்பகம், ஈவோடு.
26. வமலது பா.102, பக்.38.

27. வமலது பா.519, பக்.191.

25.

வசந்தமிழ் வித்தகாு்கள்.

தாயுமானவர் பாடல்கள் அலமப்லப வநாக்கும்வபாழுது,
ஆசிரியவிருத்தம், கலிவிருத்தம், கலித்துலற, சந்தவிருத்தம்,
கண்ணி வபான்ற பல்வவறு அலமப்புகள் இருப்பினும், முக்கால்
பகுதி ஆசிரிய விருத்தமாகவவ இருப்பலத காணலாம்.
வள்ளலார் பாடல்களிலும்

குறள்வவண்பா, வநரிலச வவண்பா,

இனங்கள் (துலற, தாழிலச), நிலலமண்டில் ஆசிரியப்பா,
ஆசிரியத்துலற, விருத்தம், கலிப்பா (பலவலக), கலித்துலற,
விருத்தம், வஞ்சித்துலற. தாழிலச-இவ்வாறு பல்வவறு வலககலள்
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காணினும் பாதிக்கு வமல் ஆசிரிய விருத்தங்க்லளத் தான்
காண்கிவறாம். வமலும் ஒரு சிறப்பு 192 சீர்க் கழிவநடிலடி, 48
சீர்க்கழிவநடிலடி ஆசிரிய விருத்தங்கள் பாடியிருப்பலதக் காணலாம்.
வவதாத்திரியார் பாடல்களில் அகவல், பல்வவறு ஆசிரிய
விருத்த வடிவங்கள், கலி விருத்த வடிவங்கள், தேவு வகாச்சகக்
கலிபாக்கள், கண்ணி,

குறள் வவண் வசந்துலற முதலிய

குறுலமயான வடிவங்கள் ஆசியவற்லறப் பேவலாகக் காணலாம்.
மூவருக்கும் யாப்பில் கூட ஆசிரியவிருத்தம் பாடுதவல
விருப்பமாக இருப்பதில் என்ன ஆச்சரியம்?
ஆதலால்,

மூவரும் ஒருவவே

ஆசிரியவிருத்தம் பாடுவதில் அதிக

விருப்பமுலடயவர்களாக இருந்திருக்கிறார்கள்.
தாயுமானவரின் பாடல்கள்,

உடல் உயிர் உலகம் இலறவன் என

இவற்லறப் பற்றிப் வபசுகின்ற தனிப் பாடல்கவள.

கலதப் பாடல்கள்

அல்ல.
ஆயினும் இவற்லற மானுட வாழ்க்லகக் கலதயிலனக்
கூறும் பாடல்கள் எனலாம்.

அலவ பாடுதற்வகன்வற அலமந்தலவ.

பாடுவதற்குரியனவவ பாடல்கள்.

வசய்யப்படுவது வசய்யுள்.

கற்பலனவயாடு கலந்து கவிஞனால் இயற்றப்படுவது கவிலத.
தாயுமானவர் பாடல் கவிலதயாகவும் வசய்யுளாகவும்
பாடலாகவும் அலமந்துள்ளன.
இலக்கு என்பது

வநாக்கம், இயம் ஒலிப்பது, வவளிப்படுத்துவது.

வநாக்கங்கலள வவளிப்படுத்துவது இலக்கியம்.
இலக்கியத்திற்குப் பல கூறுகள் உள்ளன.

அவற்றுள்

முக்கியமாக நயம் தருவனவாகச் வசால்லப்படுவன உவலம,
கற்பலன, ஓலசநயம், முேண் முதலிய வசால்லாட்சி, பழவமாழி
வழக்குப் வபான்றனவாம்.
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ஆயினும் இலக்கியங்கள் எளிலம இனிலம ஆழமுலடலம
என்ற முந்நிலலகலளக் வகாண்டிருந்தால் அதுவவ வபாதும்.

அலவ

பலோலும் படித்து இன்புற்றுப் வபாற்றப்படும்.
தாயுமானவர் இருவமாழிப் புலலமயுலடயவர்.
வபர்கவள” என்னும் பாடல் இதற்கு உட்சான்றாகும்.

“கல்லாத
அவர் தமிழ்

வமாழி வடவமாழ எனும் இேண்டு வமாழிகலளயும் இரு
கண்கவளனப் வபாற்றித் தம் பாடல்களில் பயன்படுத்தியுள்ளார்.

“கல்லாத வபர்கவள நல்லவர்கள் நல்லவர்கள்,
கற்றும்அறிவு இல்லாதஎன்
கர்மத்லத என்வசால்வகன்?
-

மதிலயஎன் வசால்லுவகன்?

லகவல்ய ஞானநீதி

நல்வலார் உலேக்கிவலா, கர்மம் முக் கியம்என்று
நாட்டுவவன்;

கர்மம்ஒருவன்

நாட்டினா வலா, பலழய ஞானமுக் கியம்என்று
நவிலுவவன்;

வடவமாழியிவல

வல்லான் ஒருத்தன்வே வும்

த்ோ விடத்திவல

வந்ததா விவகரிப்வபன்;
வல்லதமிழ் அறிஞாு்வரின், அங்ஙவன வடவமாழியின்
வசனங்கள் சிறிதுபுகல்வவன்;
வவல்லாமல் எவலேயும் மருட்டிவிட வலகவந்த
வித்லதஎன் முக்திதருவமா?
வவதாந்த சித்தாந்த சமேசநன் னிலலவபற்ற
வித்தகச் சித்ர்கணவம! (1)
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,Ug;gpDk ;jkpofj;jp;d fhyr; #o;epoy; fhuzkhf njYq;F
kd;dHfshfpa ehaf;f guk;guapidH tlnkhopiag kpFjpahfg; Nghw;wpa
fhuzj;jhYk; jj;Jt vz;zq;fis tlnkhop thapyhf ,tH kpFjpahf
czhe;jpUe;jhYk; tlnkhopr; nrhw;fis 60 tpOf;fhl;bw;F Nky;
gad;gLj;jpAs;shH.
jpU%yH kugpy; te;j nksdFU ,tUf;Ff; ; FUthdikapdhYk;
,tH Mo;e;J Njha;e;jJ jkpo; gf;jp ,yf;fpaq;fshy; MdikapdhYk; jkpo;
gw;wpa vz;zq;fisAk; gy ,lq;fspy; Rl;Lfpd;whH.
“கன்னல்அமுது எனவும், முக் கனிஎனவும், வாய்ஊறு
கண்டுஎனவும், அடிஎடுத்துக்
கடவுளர்கள் தந்ததுஅல; அழுதுஅழுது வபய்வபால்
கருத்தில்எழு கின்றஎல்லாம்
என்னதுஅறி யாலமஅறிவு என்னும்இரு பகுதியால்
இட்டுதமிழ்;

என்தமிழினுக்கு

இன்னல்பக ோதுஉலகம் ஆோலம வமலிட்டு
இருு்தலாதல் இத்தமிலழவய
வசான்னவன் யாவன்அவன்?

முக்திசித் திகளஎலாம்

வதாதய்நதவநறி வயபடித்தீர்!
வசால்லும்என அவர்; நீங்கள் வசான்னஅலவ பயில்சிறிது
வதாய்ந்தகுண சநாு்தன்எனவவ
மின்னல்வபற வவவசால்ல, அச்வசால்வகட்டு அடிலமமனம்
விகசிப்பது எந்நாவளா?
வவதாந்த சித்தாந்த சமேசநன் னிலலவபற்ற
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வித்தகச் சித்தர்கணவம” (2)

‘Kj;jkpo; Kof;Fld; Kj;jeifahHfnshL
Kj;Kj; jha;f Fyhtp ‘

(3)

vd;gd ,jw;Fr; ;rhd;W gfUk;.

jkpopirNa ,iwtd;:
jkpopirf;F ,iwtd; ;jiytzq;Ffpwhd; vd;gij rk;ge;jH ehTf;furH
tuyhWf;s; $Wfpd;wd. ,jiNa jhAkhdtUk; vLj;J ,ak;GfpwhH.
“உண்ட வர்க்குஅன்றி, உள்பதி ஓயுவமா?
கண்ட வர்க்குஅன்றிக் காதல் அடங்குவமா?
வதாண்ட ருக்குஎளி யான்என்று வதான்றுவான்?
வண்த மிழ்க்குஇலசவுஆக மதிக்கவவ” (4)

jkpo;g; ghly;fis cUf;fj;Jld; cs;sk; Fioe;J ghbdhy; mj;jifa
mbatHfis Mz;ltd; ;Nrhjpg;gjpy;iy vdg; ;ghLfpdwhH jhAkhdtH.
“வகாடுக்கின் வறார்கள்பால் குலறலவயாது; யான்எனும் குதர்க்கும்
விடுக்கின் வறார்கள்பால் பிரிகலாது; உள்அன்பு விடாவத
அடுக்கின் வறார்களுக்கு இேங்கிடும்; தண்தமிழ் அலங்கல்
வதாடுக்கின் வறார்கலளச் வசாதியா ததுபேம் வஜாதி.” (5

,iwtdpd; jkpo;f; fhjiyAk; mofhfg; glk; gpbj;Jf; fhl;Lfpd;whH
jhAkhdtH.
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jhAkhdtH ,iwtDf;fhf Vq;fpj; jtq;fplf;fpwhH. fhjyp fhjyidf;
fhzj; Jbf;fpd;w mfg;nghUs; ghq;fpy; . md;gpy; kpfr; rpwe;jJ. ,jaq;fs;
,uz;lwf; fyf;fpd;w fhjyd; ;fhjypad;Ng: mjw;F khjtp Nfhtyd;
;tho;f;ifNa vLj;Jf;fhl;L.
mj;jifa epiyapy; jhAkhdtiu md;Gf;F vq;Fk; fhjypahfTk;:
,iwtid mUsspf;Fk; fhjyuhfTk; nfhz;L ghLfpd;w epiy jkpo; kuig
xl;b te;jJ.
jhAkhdtH ,iwtDf;fhf Vq;FfpwhH. ,iwtd; jkpopirg; ghl;bw;F
Vq;fp Re;juH nghUl;L mtuJ fhjyp guitahH tPl;Lf;Fj; J}Jtuhf
miyfpd;whH vdg; ghLfpd;whH jhAkhdtH.
“அடியிட்ட

வசந்தமிழின் அருலமஇட்டு ஆரூரில்

அரிலவஓர் பேலவவாயில்
அம்மட்டும் அடிஇட்டு நலடநடந் தருள்அடிகள்
அடிஈது முடிஈதுஎன
வடிஇட்ட மலறவபசு பச்சிளங் கிள்லளவய!(6)

,e;j vz;zj;ij mbahH tzf;fj;jpYk; ntspapLfpd;whH.
“பித்தர்இலற

என்றுஅறிந்து வபலதபால் தூதுஅனுப்பு

வித்த தமிழச்சமர்த்தர் வமய்புகழ்வது எந்நாவளா.” (7)

,t;thW jkpo;kPJ – jk; jhapd; kPJ gw;Wf; nfhz;LUe;j jhAkhdtUf;F %tH
jkpOk; Nfl;L kfpo;e;j ,iwtDf;Fj; jk; jkpo; ,dpf;FNkh vd;w re;Njfk;
Njhd;Wfpd;wJ.
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mjid ntspapLk; thapyhfj; jkpopy; ngUikia KO epiyapy; $Wfpd;whH
jhakhdtH: jd; ftpijiag; Gyk;gnydj; ;jho;j;Jfpd;whH.

‘Njtnuyhe; njhor; rpte;j nre;jhs; Kf;fz;
nrq;fUk;Ng nkhopf;Fnkhop jpj;jpg;ghf
%th;nrhYe; jkpo;Nfl;Fe; jpUr;nrtpf;Nf
%lNdd; Gyk;gpanrhy; Kw;WNkh jhd;.

‘……….nkhopf;F nkhop jpj;jpg;G Mf
%tH nrhYk; jkpo; Nfl;Fk; ;jpUr;nrtp.
…,l;L jkpo; vd; jkpoD;F
,d;dy; gfuhJ cyfk; Muhik Nkypl;L
,Uj;jyhy; ,j;jkpioNa
nrhd;dtd; ;ahtd; ;mtd;?.’
vd;W jha;nkhopahk; ;jkpioj; ;jhAkhdtH Nghw;Wfpd;whH.(8)
தாயுமானவரின் பாடல்களில் கற்பலன
தாயுமானவரின் பாடல்களில் கற்பலன மிகுதியாகப் வருகிறது
எனக் கூறுவதற்கில்லல.

ஆயினும் அவர் லகயாளும் சில

வருணலனகள் உவலமகள் கற்பலன நயத்துடன் காட்சி
அளிக்கின்றன.
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திலசவயங்கும் ஐம் பூதங்களின் ஆட்சிவய நிலவுகின்றது.
அதலன மனிதன் ஆள முயல்கின்றான்.
இலணப்பிலான

பூதங்களின்

தன்லனவய அவனால் அடக்க வியலவில்லல.

கடலில் அலலயாேவாேம்.

உணர்ச்கிகள் வகாந்தளிக்கின்றன.

திடீவேன வநருப்புப் பற்றி வருகின்றது.

சினத்தீ எழுகின்றது.

நில நடுக்கத்தால் உலகின் பல பாகங்களில் பலர்
மடிவலதக் படிக்கின்வறாம்

மன நடுக்கும் மனிதனின் உறுதிலயக்

குலலத்து விட்டு அவலனக் வகாலழயாக்குகின்றது.
வபரும் புயல் சுழன்றடிக்கின்றது.

அழிவுகள் வபருகுகின்றன.

மனம் சூறாவளிப்வபால் அடக்குவாரின்றி அவலன
அலலக்கழிக்கினறது.
இவ்வாறு பூதப் பண்புகலள வவளியிடும் இப் பூதவுடல் வபாய்.
அது உண்லமயாகாது.

அழிந்துவிடும். அழியாது, அடிப்பலடயாக

அலமவன உண்லம, அறிவு, இன்பம் இலவகளின் முதிர்ச்சியான
இலறநிலல என்பனவவ.
இவ்வுடல் அவ்வுண்லமயிலன உணே, உயிலேத் தாங்கித்
துலண புரிகின்றது.

அதற்கு மட்டுவம இவ்வுடலலப்

பயன்படுத்தலாவம தவிே, உண்லம எனக் கருதுவது இயலுமா
என்பது தாயுமானவர் வகள்வி. (9)

அறிவியல் கூடம் உள்ளது.

அங்கு ஆய்வு வமற்வகாள்கிவறாம்.
வபறுகின்றது.

அந்த ஆய்வால் உலகம் நன்லம

அந்த ஆய்வுதான் முக்கியவம தவிே அந்த ஆய்வுக்

கட்டிடம் முக்கியமல்ல.
நல்ல சுலவயான உணவுப் வபாருள் பாயாசம்.
பாத்திேத்தில் லவக்கின்வறாம்.
லவப்பதற்கு

அலத ஒரு

அப்பாத்திேம் அப்வபாருலள

மட்டுவம தவிே, பாத்திேம் முக்கியமல்ல.

வபாருள் தான் முக்கியம்.

பாத்திேத்லத உண்ண முடியாது.

வபாருலளத்தாவன உண்ண முடியும்.

ஆயின் அப் வபாருள்
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லவக்கின்ற பாத்திேத்லத அழகாகவும் தூய்லமயாகவும்
லவக்காவிடின், லவத்த வபாருள் வகட்டுப் வபாகும்.
நம் உயிோகிய நற் வபாருவள இவ்வுடம்பாகிய பாத்திேத்தில்
நற்பண்புகளாம் தூய்லமவயாடு, அன்பாம் அழவகாடு
காப்பாற்றாவிடின் அப்வபாருள் பயனின்றி, பயன் வகாள்ளவியலாது
வகட்டுப் வபாகும். இதலனத் தாயுமானவர் எவ்வளவு அழகாகப்
பாடுகிறார்.
“குடக்வகாடு குணக்காதி திக்கிலன உழக்கூடு
வகாள்ளல்வபால் ஐந்துபூதம்
கூடும் சுருங்கஇலலச் சாவலகம் ஒன்பது
குலாவுநலட மலனலய, நாறும்

வடக்கயிறு வவண்நேம் பா, என்பு தலசயினால்
மதிவவள் விழாநடத்தி
லவக்கின்ற லகத்வதலே வவண்ணர்ீ வசந் நீர் கணர்ீ
மலநீர்புண் நீரிலறக்கும்

விடக்குத் துருத்திலயக் கருமருந் துக் கூட்லட
வவட்டவவட் ட த்தளிர்க்கும்
வவட்லகமேம் உறுகின்ற சுடுகாட்லட முடிவிவல
வமய்வபா ல் இருந்து வபாய்யாம்

சடக்லகச் சடக்வகனச், சதம் என்று சின்மயம்
தானாகி நிற்பது என்வறா?
சர்வபரி பூேண அகண்டதத் துவம் ஆன
சச்சிதா னந்தசிவவம. (10)

தாயுமானவரின் பாடல்களில் உவலம
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மனதின் இயல்பு பற்றி தாயுமானவர் அழகாக பதிவு
வசய்துள்ளார்.

எதிர்வாதம் வசய்து மல்லர் வபால் கூத்தாடும் அதன்

இயல்பும், சூதாடுவவார் வபால் வாதாடு அதன் தன்லமயும், வதள்
வகாட்டிய குேங்குவபால் துள்ளும் அதன் பண்பும் வதாடர்ந்து வரும்
முக் கண்ணிகளில் அலமக்கபடுகின்றன.
“வாதுக்கு வந்துஎதிர்த்த மல்லலேப்வபால் பாழ்த்தமனம்
ஏதுக்கு கூத்துஆடுது எந்தாய் போபேவம” (11 )
“சூதுஆடு வார்வபால் துவண்டு துவண்டுமனம்
வாதாடின் என்னபலன் வாய்க்கும் போபேவம”(12 )
“வகாள்ளித்வதன் வகாட்டிக் குதிக்கின்ற வபய்க்குேங்காய்க்
கள்ளமனம் துள்ளுவதுஎன் கண்டாய் போபேவம” (13 )

முதல் உவலம “மனவம. . . . .

வாதுக்கு வந்து எதிர்ந்த

மல்லேலப்வபால் வாதாடினாவய” (உடல்.5) எனப் பிறிவதார்
இடத்திலும் வருகிறது.
எளிதில் மாற்றவியலா இம் மனவியல்புகளாற் வபாலும்.
அவற்றின் வகாள் கலமான மனம் வசப்பனிடப்பட வவண்டிய
பூமியாக (ஆனந்.6) ஒரு காலத்தும் உருகாத கல்வநஞ்சாக (சுகவாரி-3)
கன்வனஞ்சாக (உடல்-40), பாதகக் கருங்கன் மனமாக (எனக்வகன்-21)
மேப் பான்லம வநஞ்சாக (ஆலச-2) உருவாக்கப்படுகின்றது.
தன் மனதின் இத்தகு இழி நிலலலய இயல்லப எண்ணி,
அலத இன்னவதன்று விளக்குவது என ஐயுற்றுப் வபாலும் சில
இடங்களில் ஒவே அலமப்புலடய ஐய உவலமகலளத் தாயுமானவர்
பயன் வகாள்கின்றார். (14)
“வன்வநஞ்வசா. இேங்காத மேவநஞ்வசா.
இருப்புவநஞ்வசா, லவேம் ஆன
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கல்வநஞ்வசா. அலதுமண்ணாங் கட்டிவநஞ்வசா.
எனதுவநஞ்சம் கருதில் தாவன.

(15 )

எனவும்,
“இேக்கவமாடு வபாலற, ஈதல், அறிவு, ஆ சாேம்
இல்வலன்நான்; நல்வலார்கள் ஈட்டம்கண்டால்
கேக்கும் இயல்பு உலடவயன், பாழ் வநஞ்சம் எந்தாய்!
கருத்தாவதா? வல்உருக்வகா? கரி கல்வலா?”(16 )

உவமிக்கப்படும் வநஞ்சம், இலறத் வதாடர்பு வகாள்ளும்
பக்குவம் வபறும்வபாது வமன்வனஞ்சமாக மாறி விடுகின்றது.

அதன்

அத்தன்லமயிலன அனலிலிட்ட வமழுகுக்கு ஒப்பிடுகின்றார்
தாயுமானவர்.
“நீஉண்டு

நின்லனச் சேண்புக நான்உண்டு

என் வநஞ்சம்ஐயா!

தீஉண்டு இருந்த வமழுகுஅல வவாகதி வசர்வதற்வக.” (17 )
“தாயினும் நல்ல தயாளுவவ நின்லனஉன்னித்
தீயின்வமழுகு ஒத்துஉருகும் சிந்லதவேக் காண்வபவனா.” (18)

இந்த உளப்பக்குவ நிலலயில் இலறக்காதல் வவண்டி
தலலவியாகப்-பிரிவுக்கு அஞ்சும் வபலதயாக நிற்கும் தாயுமானவர்,
பிரிவு வநர்ந்தால் வநஞ்சம் எவ்வாறு வருந்துவமா என அலமந்து
அந்நிலலக்கு இவத

உவலமலய வமாழிகின்றார்.

“ஓவகா உலனப்பிரிந்தார் உள்ளம் கனலில்லவத்த
பாவகா வமழுவகா பகோய் போபேவம” (19 )

இத்தகு வநஞ்சகத்தில் எழும் சிந்லதகலள விளக்க வரும்
தாயுமானவரின் உவலம சிந்தலனக்குரியது.(20)
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தாயுமானவரின் பாடல்களில் பழவமாழிகள்.
உலகில் வழங்குகின்ற பல பழவமாழிகலளயும் இலணத்துக்
கருத்லத விளக்குவது தாயமானவரின் மற்வறாரு பண்பு.
உவலமலயயும் பழவமாழிலயயம் இலணத்து, அதாவது
பழவமாழிலய உவலமயாகக் லகயாண்டும் கருத்துக்கலளத்
வதளிவுறுத்தும் வன்லம உலடயவாு் தாயுமானவர்.
“குருங்குக்லகப் பூமாலல”, “பாம்பின் வாய்த் வதலே”,
“யாலனவாய்க் கரும்பு” என்னும் இலவ நாம் தினந்வதாறும் வகட்டும்
பயனபடுத்தியும் இருக்கின்ற பழவமாழிகளுள் உவலம
நிலலக்களத்தில் வதான்றயலவ.
மனமாகிய மாலயயுள் அகப்பட்டு அதன் வழிச் வசன்றால்
இலறவனின் ஈடும்எடுப்புமற்ற இலணயடிகலளச் வசேவியலாதுதான்.
“மனம்ஆன வானேக்லகம் மாலலஆ காமல்
எலனஆள் அடிகள்அடி எய்துநாள் எந்நாவளா,” (21 )

மனத்தின் மாலயக் கண்டு, நாவன உன்லன நடத்த வல்வலன்
எனக் கூகின்றது புத்தி.

மனத்லதக் காட்டிலும் அலமதியும்

ஆற்றலும் உலடயவன் யான் என வநஞ்சிடம் கூகின்றது.

அதில்

வநஞ்சம் ஏமாந்து விட்டாலும் இலறயடிலய அலடய முடியாது
தாவன.
“புத்திஎனும் துத்திப் வபாறிஅேவின் வாய்த்வதலே
ஒத்துவிடாது எந்லதஅருள் ஓங்குநாள் எந்நாவளா.” (22 )

இலவயிலவயால் இன்னது ஆகாது.

இங்கு,

அவனருளால் மட்டும் அலவ

இயலும் என்ற வண்ணமும் வலியுறுத்தப் படுகின்றது.
ஆணவமிருக்கின்றவத, அது வசயல்பட முலனந்து,
துணிந்வதழுந்து, ஆங்காேமாகிய என்லனச் வசர்.

இலறவனிடம்

இலணந்து விடலாம் எனச் சூழ்ச்சி வசய்கின்றது.
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“ஆங்காேம் என்னும்மத யாலனவா யில்கரும்பாய்
ஏங்காமல் எந்லதஅருள் எய்துநாள் எந்நாவளா.” ( 23 )

இவ்வாறு மனத்தின் பல்நிலலகள் பழவமாழி-உவலமயால் விளக்கம்
வபறும்வபாது புதுலம பயக்கின்றன. (24 ) தாயுமானவரின்

பாடல்களில் ஓலசநயம்.
பாடல்கள் அலனத்திலும் ஓலச நயவம நம் உள்ளத்லத ஈர்த்துப்
வபாருள் ஆழத்லதயும் உணேச் வசய்கின்றது.

வவறும் ஓலசவயாடு

தாயுமானவர் பாடல் அலமந்து விடவில்லல.
வசாற்கள் மீ ண்டும் மீ ண்டும் வருவதால், வபாருள்
அழுத்தமும் எண்ண விரிவும் இலசயின்பமும் கிலடக்கின்றன.
“ஒன்றிஒன்றி நின்றும்நின்றும் என்லன? என்லன
உன்னிஉன்னும் …” (25 ) ஓலசகளிலும் சில முலறகலள,

அலமப்புகலளத் (Patterns) தாயுமானவர் பயன்படுத்துவதால் அதிலும்
தனி இன்பம் நமக்குக் கிலடக்கிறது.
ஒரு பாடலில் வகள்விகள் பல வதாடுக்கினறார்.
இன்வனான்றில் உடன்பாடாகப் பல வசய்திகள் வபய்கின்றார் – தம்
கருத்லத விளக்குகின்றார்.
நம்பிக்லகத் தான் வாழ்க்லக.
அலனத்திற்கும் அடிப்பலடயானது..

நம்பிக்லகத்தான்
இருலகயாலும்

வசயலாற்றுவதற்கு நம்பி-க்-லக வதலவ.

நம்பிச் வசயலாற்றவது

என்பவத வபாருள்.
இலறவன்,இலறநிலல இலற ஆற்றல் – நிலனத்தால் எலதச்
வசய்ய

முடியாது?

தாயுமானவருக்குச் சில வினாக்கள் உள்ளத்வத எழுகின்றன.
இக்கடல் எவ்வாறு கலேயின்றி அடங்கி நின்று வகாண்டிருக்கிறது?
என நிலனத்துப் பார்க்கிறார்.
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நஞ்சு அமுதமாவது எப்படி?

கடலில் அக்னி நிலலயாக

இருக்கின்றவத! பூமியினும் பரிமாண அளவில் வபரிதான வகாளங்கள்,
நட்சத்திேங்கள் எவ்வாறு விழாமல் நிலல நிற்கின்றன?

அலவ

ஈர்ப்பு ஆற்றலால் எவ்வாறு நின்ற வகாண்ருக்கின்றன?
“அண்டப் பகுதியின் உண்லடப் பிறக்கும்; அளப்பருந் தன்லம
வளப்வபருங் காட்சி;

ஒன்றனுக்வகான்று நின்வறழில் பகரின்

நூற்வறாரு வகாடியின் வமற்படி விரிந்தன” எனத் திருவண்டப்
பகுதியில் மாணிக்கவாசகர் வகட்கிறார்?
வமருலவவய வலளத்தான் வல்வலான்.
வலளயவில்லலயா?

அது

வமகங்கள் வச்சிோயுதத்திற்கு அடங்கி ஏவல்

வகட்கவில்லலயா?
இோமன் கால் அடிபட்டுச் சாபம் நீங்கிக் கற்சிலலயும்
மடமங்லகயாக வில்லலயா?

இன்றுகூட எத்தலனவயா வலகச்

சித்திகள் நலடவபலல நாம் பார்த்ததில்லலயா?
ஆனால் என் மனம் ஒருநிலலப்பட மட்டும் என்னால் வசய்ய
இயலவில்லலவய!
தாயுமானவர்.

நீ வசய்யக் கூடாதா?

எனக் வகட்கின்றார்

“ஓ” என மீ ண்டும் மீ ண்டும் வரும் வினாத் வதாகுப்பு.

ஓலசயினிலம அளிக்கின்றனது.
“ஆழ்ஆழி கலேயின்றி நிற்கஇலல வயா?வகாடிய
ஆலம்அமுது ஆகஇலலவயா?
அக்கடலின் மீ துவட அனல்நிற்க இல்லலவயா?
அந்தேத்து அகிலவகாடி

தாழாமல் நிலலநிற்க இல்லலவயா? வமருவும்
தனுவாக வலளயஇலலவயா?
சப்த்தவம கங்களும் வஜ்ேதேன் ஆலணயில்
சஞ்சரித்திட இல்லலவயா ?
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வாழாது வாழவவ இோமனடி யால்சிலலயும்
மடமங்லக ஆகஇலலவயா?
மணிமந்தேம் ஆதியால் வவண்டுசித் திகள்உலக
மார்க்கத்தில் லவக்கவிலலவயா?

பாழான என்மனம் குவியஒரு தந்திேம்
பண்ணுவ உனக்குஅருலமவயா?
பார்க்குமிடம் எங்கும்ஒரு நீக்கமற நிலறகின்ற
பரிபூே ணானந்தவம. “ ( 26 )

தாயுமானவர் பாடல்களில் முேண்அணி
முேணுலடய வசாற்கலளப் பயன்வகாள்ளும் வபாதும் நயம்
கிட்டுகின்றது.

தாயுமானவர் பாடல்களில் இம் முேண் அணி

அல்லது அழகு மட்டும் ஏறத்தாழ 200 இடங்களில் காணப்படுகின்றது.
இவர் ஆட்சியில் இருவலக முேண் பயிற்சிக்கு இடமுண்டு.
எதிர்மலறத் வதாடரும் உடன்பாட்டுத் வதாடரும் வதாடர்ந்து வந்து
பின்னலத முன்னது சிறப்பிக்கும் நிலலவயான்று.
இதலனவய சில பகுப்பாகத் தரினும் இழுக்கின்று.
முதற்பகுப்பு தூங்காமற் தூங்கி (லபங்.30,காண்.10) “புல்லாமற் புல்லி
(எந்.அருள்.16) “ பாோமற் பார்த்து (எந்.நிற்க.25) வநாக்காமல் வநாக்கி
(காண்.26) வசோமல் வசர்ந்து (ஆகாவதா.17) என வருவன.
இலவ பருப்வபாருணிலலயில் புலனுணர்வுக்கு அப்பாற்பட்டு
நுண்ணுணர்வு நிலலயில் அறிதலல உணர்த்துகின்றன வபாலும்.
இன்வனாரு பகுப்பு கல்லாத அறிவு (வதவசா.9) அறியா அறிவு
(எந்.நிற்க.2) வடிவில்லா வடிவு (ஆேணம்.10) வாோ வேவு (லபங்.51)
காணாத காட்சி (லபங்.16) என்பன வபான்றன.
வபாய்வயன்ற வமய்யர் (போ.379) அரு வுருவம் (எந்.வபாருள்.10)
கண்டும் காவணன் (எந்.அன்பு.9) என்பனவற்லறயும் இதன்கண்
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அடக்கலாம்.

இலவ அறிந்தவற்லற விளக்கிவயலா நிலலயிலன

அடிப்பலடயாகக் வகாண்டனவவா எனத் வதான்றுகின்றது.

(பக.70)

திலேயில்லா கடல் (பன்மாலல.9) திலேயில்லா நீாு் (அலச.14)
திலேயற்ற் நீர் (எந்.அறிஞ.11) வவப்பிலா விளக்கு (ஆேணம்.4) என்பன
இயற்லகலய அதன் தன்லமகளிலிருந்து இயல்புகளிலிருந்து
மாற்றிச் சுட்டி வவறுபடுத்தும் நிலலயில் வருவன.
வசால்லாடா வுமர் (வு வநடில்) (போ.76) வசால்லறியாவுமர் (வு
வநடில்) (எந்.ஆனந்.4) வாவயன்றும் வபசா மவுனி (போ.181) வபசாத
வமான நிலல (போ.284) என்பனவற்றில் வரும் எதிர்மலறத்
வதாடரும் வசால்லலச் சிறப்பிக்க வருவனவாம்.

வசால்லழகில்

ஒருவலகப் வபாருளாழத்வதாடு அலமந்தலவ இம் முதல்வலக.
இேண்டாவது வலக வபாய்ப்பணி – வமய்ப் பணி, புன்மலம் –
நின்மலம், மண்ணகம் – விண்ணகம், ஆதி யந்தம் தீவதனவும் –
நன்வறனவும், இன்பமும் – துன்பமும், தன்லன – உன்லன,
நன்வனஞ்சம் – வன்வனஞ்சம் வபான்றலவ.
இலறவன் இல்லாத வபாருவள இல்லல.

அவதாடு

பலகப்வபாருள்களிலும் இருக்கிறான்.
“வசாதியவன துன்னிருவள”, ஆதியவன அந்தம் நடு ஆகி
அல்லாவன”, “இன்பமும் துன்பமும் அல்லாவன உள்ளாவன,
யாலவயுமாய் அலலலயுமாய்” வபான்ற மணிவாசகாு் வாக்கும் இங்கு
ஒப்பு வநாக்கத்தக்கது.
ஒவே பாடலில்

மிகுதியான இடத்திலும் முேண அடக்கிப்

வபசகின்றார் தாயுமானவர்.
“சந்ததமும் வவதவமாழி யாதுஒன்று பற்றினது
தான்வந்து முற்றும் எனலால்

ஜகமீ து இருந்தாலும் மேணம்உண் என்பது
சதாநிஷ்டர் நிலனவதில்லல
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சிந்லதஅறி யார்க்குஈது வபாதிப்பது அல்லவவ
வசப்பினும் வவகுதர்க்கமாம்

திவ்யகுண மார்க்கண்டர் சுகர்ஆதி முனிவவார்கள்
சித்தாந்த நித்யர்அலவோ?

இந்த்ோதி வதவலதகள் பிேமாதி கடவுளர்,
இருக்காதி வவதமுனிவர்

எண்ணரிய கணநாதர், நவநாத சித்தர்கள்,
இேவிமதி ஆதிவயார்கள்,

கந்தருவர், கின்னேர்கள், மற்லறயர்கள் யாவரும்
லககுவித் திடுவதய்வவம

கருதரிய சிற்சலபயி ல் ஆனந்த நிர்த்தமிடு
கருணா கேக்கடவுவள.! (27)

இவ்வாறு பாடல் முழுவதும் முேணாகும் நிலலயில் வவறு சில
பாடல்களும் வருகின்றன.

வள்ளலார் பாடல்களில் இலக்கிய நயம்.

என்லன நன்றாக இலறவன் பலடத்தனன்
தன்லன “ நன்றாகத் தமிழ் வசய்யு மாவற”

என்று திருமூலர் பாடினார்.
“இருந்தமிவழ உன்னால் இருந்வதன் இலமவயார்
விருந்தமிழ்தம் என்றாலும் வவண்வடன்.”

என்றார் தமிழ்விடு தூது பாடியவர்.
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“தமிழ்வமாழிக்கு உயிர்வமாழி தேணியில் உளவதனின்
வவகுளி யற்றிருப்வபான் வவறும் புலவவாவன.”

என்று பாடினார் வண்ணச்சேபம் தண்டபாணி சுவாமிகள்.
தமிழ்வமாழிலயவிட உயர்ந்த வமாழி ஒன்று உலகத்தில்
இருக்கிறது என்று ஒருவர் கூறினால், வகட்கும் புலவருக்குக் வகாபம்
வேவவண்டுமாம்.
வகாபம் வோத புலவன் வவறும் புலவனாம்.
சுவாமிகள் வசால்கிறார்.

வள்ளலாருக்கு

தண்டபாணி

அப்படி ஒரு சமயம்

வகாபம் வந்தது.
அக்காலத்திய சங்கோச்சாரிய சுவாமிகள் “சமஸ்கிருதவம மாத்ரு
பாலஷ” (எல்லா வமாழிக்கும் தாய்வமாழி) என்று கூறினாோம்.
வள்ளலாரின் திருச்வசவிகளுக்கு இது எட்டியதும்,
அப்படியா!

வள்ளலார்,

அப்படியாயின் “தமிழ் பித்ரு பாலஷ” என்று கூறினாோம்.

எல்லா வமாழிக்கும் தந்லத வமாழி தமிழ் என்றாோம்.
“மாத்ருபாலஷ” “பித்ருபாலஷ” என்ற இவ்வாதம் எப்படியிருக்கிறது.
தாய்வமாழி, தந்லதவமாழி, மாத்ருபாலஷக்கு பதிலடி
பித்ருபாலஷ.

சமஸ்கிருதம் எல்லாவமாழிக்கும் தாய் என்றால்,

தமிழ் எல்லா வமாழிகளுக்கும் தந்லத.

தந்லத இல்லாமல் தாய்

மட்டும் குழந்லதலயப் வபறமுடியாது.
தமிழ் எல்லா வமாழிக்கும் தந்லத வமாழி (பித்ரு பாலஷ) என்று
கூறிய வள்ளலார் “தமிழ்” என்ற வசால்லுக்கு, வபயருக்கு,
தத்துவார்த்தமாக ஒரு வியாக்கியானத்லதயும் வசய்து
வவளிப்படுத்தினார்.

திருஅருட்பா உலேநலடப் பகுதியில் அது

வசர்ந்துள்ளது.
தன்லனத் தமிழ் நாட்டில் பிறப்பித்தற்காக இலறவனுக்கு
நன்றி கூறுவலதப் வபான்வற, தமிு்லழத் தாய்வமாழியாகக்
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வகாண்டவனாகப் பிறப்பித்ததற்கும், தமிழ்ப்பற்லறக் வகாடுத்ததற்கும்
இலறவனுக்கு நன்றி கூறுகிறார் வள்ளலார்.
சமேச சுத்த சன்மார்க்க சத்தியப் வபருவிண்ணப்பத்தின்
அப்பகுதி வருமாறு. (28)

“எல்லா மானவோயும் ஒன்று

மல்லாதவோயும் எல்லா அண்ட சோசேங்களின் அகத்தும் புறத்தும்
நிலறந்து விளங்குகின்ற தனித் தலலலமக் கடவுவள!”

இலறவன் வள்ளலாலே தமிழால் வளர்த்தல்.
தன்லன இலறவன் தமிழால்

வளர்க்கின்றான் என்பலத

வள்ளலார் “வமய்யயடி யார் சலப நடுவவ எந்லத உலனப்பாடி
மகிழ்ந்தின்புறவவ லவத்தருளிச் வசந்தமிழின் வளர்க்கின்றாய்” (29)
என வாயாோ புகழ்கின்றார்.
வமாழிக்கு அப்பாற்பட்டு நின்ற இலறவனது புகழ்த்திறங்கள்
வவதாே ஆசிரியர்கள் மூவர் அருளிய திருப்பதிகங்களுக்கு இலசந்த
வமாழி, முதிர்தீம்பாலும், முக்கனியும், வாவனார் அமுதமும், நல்ல
வதனும் லகப்பலடயன என்று வசால்லும் வண்ணம்
இனிப்புலடயதாக விளங்குகிறது.
“வழக்குறும் தமிழ்த் வதாண்டு அன்பருக்கு அருளும்
வள்ளவல, (30) எனவும்,

“தண்டமிழ்க் கவிலதவபால் சாந்தமிக்கது”
“மூவர் திருப்பாட்டினுக்கு இலசந்வத முதிர்தீம்பாலும்
முக்கனியும், காவல் அமுதும் நறுந்வதனும் லகப்ப
இனிக்கும் நின்புகவழ” ( 31 ) எனவும்

“பண்ணாரும் மூவர் வசாற் பாவவறு வகள்வியிற் பண்படா
ஏலழயின் வசாற்பாலவயும் இகழந்திடாது ஏற்று” ( 32 )
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எனவும் வரும் வதாடர்களிலிருந்து தமிழ்ச் சுலவயில் வள்ளலார்
வகாண்டிருந்த ஈடுபாட்டிலன அறிய முடிகிறது.
இலறவமாழி
சிற்சலபயில் நடிக்கின்ற இலறவனது திருக்கூத்து,
முத்தமிழுக்கும் ஏற்புலடயதாய் இருக்கிறது.
வளர்க்கும் திருக்கூத்தாக அலமகிறது.
மலம் அகன்வறாழியச் வசய்கிறது.

வசந்தமிலழ

ஆன்மாக்களின் மும்லம

வசம்லம நலம் வபறச் வசய்து,

வசந்தமிலே வளர்க்கும் திருக்கூத்ததாகத் திகழ்கிறது.

இதலன

வள்ளலார்ஈ
“எந்லதயுலனப் பாடிமகிழ்ந் தின்புறவவ லவத்தருளிச்
வசந்தமிழில் வளர்க்கினறாய் சிற்சலபயில் நடிக்கின்றாய்

என்ற பாடல் மூலம் விரித்துக் கூறியுள்ளார்.

(33

)

இதன் மூலம்

வள்ளலார் தமிழ்வமாழி மீ து வகாண்டுள்ள மதிப்லபயும்
ஆர்வத்திலனயும் அறியலாம்.
திருவவற்றியுரில் எழுந்தருளியுள்ள வடிவுலட மாணிக்கமாகிய
அன்லனலயப் வபாற்றிப் பாடிய பாடலில், “வமய்யன்ப்ர் புலனந்த
தமிழ்ப்பாவால் நிலறந்த வபாற்பாவாய்” (34 ) என வள்ளலார் தமிழப்
பாவின் திருவுருவமாக, அம்லமலயப் வபாற்றியுள்ளலம காணலாம்.
வசந்தமிழ்க் கடவுளாகிய முருகலன,
“முன்வசய்த மாதவத்தால் அருணகிரிநாதர்
முன்வன முலறயிட்டு ஏத்தும்
புன்வசயல் தீர் திருப்புகலழ
ஏற்றருளும் வமய்ஞ்ஞான புனிதன்” ( 35 )

என்று பாடுகிறார்.
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அம்முதல்வனது திருவடிப் வபேழகில் ஈடுபட்டு
அத்திருவடிகலளக் கனவிவலனும் கண்டு மகிழ்தல் வவண்டும்
என்னும் வபோலச வதான்ற,
“பண்வளறு வமாழியடியார் பேவிவயத்தும்
பாதமலர் அழகிலன இப்பாவி பார்க்கின்
கண்வணற படுமன்வறா கனவிவலனும்
காட்வடன்றால் காட்டுகிறாய் கருலண ஈவதா” ( 36 )

எனவும் வள்ளலார் பாடியுள்ளார்.

இவற்றிலிருந்து வதய்வத்

தன்லமலயப் வபசவதற்கு ஏற்ப வமாழி, தமிழ்வமாழிவய என்றும்
கருத்திலன அவர் புலப்படுத்துதல் காணலாம்.
லசவ சமய ஆசிரியர் நால்வரும் சிவவபருமாலனப் பாடிய
தமிழ்ப் பாடல்கலள இலடவிடாது பாடிவந்தவர் வள்ளலார்.
குேவர்கள் நால்வரும் வசய்த தமிழ்ப்பாடல்கள் உலக
இன்பத்திவலவய ஊறிக் கிடக்கும் காமுகர்கலளக் கூடத் தம்பால்
ஈர்க்கும் ஆற்றல் வாய்ந்தன என்கிறார்.
கீ ழ்க்க்கண்ட அவர் பாடல் மூலம்

இந்தக் கருத்திலனக்

அறியலாம்.

வசல்வருங்கண்ணி இடத்வதாய் நின் கீ ாத்
ு் திலயச் வசாு்த்தியந்த
நால்வரும் வசய்தமிழ் வகட்டுப்புறத்தில் நடக்கச்சற்வற
கால்வரு மாயினும் இன்புருவாகிக் கனிமனம்அப்
பால்வருவம அதன்பாற் வபண்கலள விட்டுப் பார்க்கினுவம”“(37 )

உலக வழக்கில், மக்களால் வபச்படும் வமாழி நலடயிலன
அவ்வாவற வசய்யுளாக எழுதியதற்கு யாப்பின் திறம் வள்ளலார்க்கு
எப்படி வந்தது?

யாப்பிலக்கணம் கற்ற தாயுமானவர் அல்லவா

உள்வள இருக்கிறார்.
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மக்களுக்குப் புரியாத வசாற்கலள வலிந்து வசர்த்து எளிதில்
புரிந்து வகாள்ள முடியாத வலகயில் எழுதும் சில புலவர்கலளப்
வபால் அவர் எழுதியதில்லல.
வள்ளலார் பாடல்களில் இலக்கியச் சுலவ
உலகில் இயல்பாக வழங்கும் வமாழி நலடயிலனச் சீரும்
வதாலடயும் சிறக்க, தன்லம, உவலம, உருவகம் முதலிய
அணிநலன்கள் அலமய இயல்பாகவவ தம் பாடல்களில்
அலமயும்படி எழுதியவர் வள்ளலார்.

வள்ளலாரும் பா வலககளும்
வள்ளலார் எழுதிய பாடல்களில் ஆசிரியப்பா, வவண்பா, கலிப்பா,
வஞ்சிப்பா என்னும் நால்வலகப் பாக்களும் தாழிலச, துலற,
விருத்தம் ஆகிய பாவினங்களும், வண்ணம், சந்தம் பற்றிய யாப்பு
வலககளும், கண்ணி, கும்மி, சிந்து, கீ ர்த்தனம், நாமாவளி முதலிய
இன்னிலசப் பாடல்களும் தலலவனும் தலலவியும் இலணந்து
கூறுவனவாகவும் அலமந்துள்ளன.
வள்ளலார் பாடிய கண்ணி, சிந்து முதலிய யாப்பு வலககளில்
சில, தாயுமானவர் பாடல்களில் அலமந்த கண்ணி, சிந்து முதலிய
யாப்பியல் வலகயிலன ஒத்துள்ளன. ஏன்? தாயுமானவாு்தாவன
வள்ளலாோப் பாடுகிறார்.
லவச சமய ஆசிரியர் நால்வரும் பாடிய யாப்புவலகயிலன
அடிவயாற்றி அலமந்த இயலிலச தமிழப்பதிகங்கள் பல
திருவருட்பாவில் இடம்வபற்றுள்ளன.
இவ்வாவற இலறவலன இலச நலம் வபாருந்தப் வபாற்றும்
பக்திப் பாடல்களாக திருவருட்பா அலமந்துள்ளது.

எனவவ இயல்

இலச நாடகவமன்னும் முத்தமிழும் நிலறந்த இலக்கியமாகத்
திருவருட்பா திகழ்கிறது.
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உலக மக்களின் உணர்வுகளுக்கு அழகு வசய்வதாய், ஆழ்ந்த
வபாருலளத் தந்து, மக்களது அறிவிலன வளர்ப்பதாய், அகமும்
புறமுமமாகிய உலகியல் ஒழுக்கங்கலள விரித்துலேப்பதாய்த்
வதளிவுலடயதாய், அன்பும் அறனுமாகிய வதய்வப் பண்பிலன
வளர்ப்பதாய் அலமதவல சான்வறார் கவியின் இலக்கணம் என்று
வபரிவயார் கூறுவர்.
அத்தலகய சான்வறார் கவிக்கு இலக்கியமாகத் திகழ்வது
வள்ளலார் பாடிய திருவருட்பாவாகும் என்பது வவள்லள
வாோணனாரின் கூற்றாகும்.

வள்ளலார்

தந்த பக்திச் சுலவ.

வள்ளலார் பாடிய அருள் விளக்க மாலலயில் இேண்டாம்
பாடலாக அலமந்த பாடல்வகாலடயிவல இலளப்பாற்றிக் வகாள்ளும் வலக கிலடத்த
குளிர்தருவவ தருநிழவல நிழல்கனிந்த கனிவய
ஓலடயிவல ஊறுகின்ற தீஞ்சுலவத் தண்ணவே
ீ
உகந்த தண்ணரிலட
ீ
மலர்ந்த சுகந்த மணமலவே
வமலடயிவல வசுகின்ற
ீ
வமல்லிய பூங்காற்வற
வமன்காற்றில் விலளசுகவம சுகத்தில்உறும் பயவன
ஆலடயிவல எலனமணந்த மணவாளா வபாதுவில்
ஆடுகின்ற அேவசஎன் அலங்கல் அணிந்தருவள.” ( 38 )

உலக வாழ்க்லகயில் மக்கள் விரும்பி உண்பதற்குரிய
முக்கனிகளின் சாறுகள், சர்க்கலே, கற்கண்டு, வதன், பசும்பால்,
வதங்காயப்பால், இனிய வாதுலம, முந்திரிப்பருப்பின் வபாடி, நல்ல
வநய் இவற்லறவயல்லாம் கலந்து காய்ச்சி இறக்கிய பாகுக்
கட்டிலயக் காட்டிலும் இன்சுலவ தரும் அமுதமாகத் திகழ்பவன்
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கூத்தப்வபருமான எனக் கூறும் முலறயில அலமந்தது திருவருட்பா
பாடல்.
“தனிதனி முக்கனி பிழிந்து வடித்வதான்றாய்க் கூட்டிச்
சர்க்கலேயும் கற்கண்டின் வபாடியுமிகக்கலந்வத
தனித்தறுந் வதன்வபய்து பசும்பாலுந் வதங்கின்
தனிப்பாலுஞ் வசர்த்வதாருதீம் பருப்பிடியும்விேவி
இனித்த நறுவநய்யலளந்வத இளஞ்சூட்டின் இறக்கி
எடுத்த சுலவக்கட்டியினும் இனித்திடும் வதள்ளமுவத
அனித்தமறத் திருப்வபாதுவில் விளங்கு நடத்தேவச
அடிமலர்க்வகன் வசால்லணியாம் அலங்கலணிந்தருவள” (39 )

எளிலமயும் நுட்பமும்.
எளிய வசாற்களால் இயற்றியும் அதிகம் முயன்று ஆோய்ந்து
புரிந்து வகாள்ளத்தக்க வலகயிலும் வள்ளலார் பாடியுள்ளார்.

வமாழிநலட
உணர்வதற்கு அரிய வபாருட்கலளயும், அலனவரும் உணர்ந்து
வகாள்ளும் வலகயில் வதளிந்த வசால் நலடயில் விரித்துக் கூறும்
வலக, கல்வியில் வல்லவர்கள் மட்டுவம ஆோய்ந்து உணேத்தக்க
வலகயில் திட்பமும் நுட்பமும் உள்ள வலக ஆகிய இருவலக
வமாழி நலடகள் வமாழியின் வளர்ச்சிக்கு இன்றியலமயாதன.
இவற்றுள் எளிய நலட என்பது வசால்பவருலடய வசால்
திறலமலய வளர்ப்பது.

அரிய நலட என்பது வகட்வபாேது

சிந்தலனலயத் தூண்டி வகட்பவேது அறிவிலன விரிக்கும் ஆற்றலல
உலடயது.
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எனவவ இந்த இேண்டு வசால் நலடகளும் வமாழி
வளர்ச்சிக்கு இன்றியலமயாதது என உணர்ந்தார் வள்ளலார்.
அலனவரும் எளிதில் வபாருள் உணர்ந்து வகாள்ளும் வதளிந்த
பாடல்கலளயும் ஆோய்ந்து உணர்வதற்குரிய அருட்வபாருட்
பாடல்கலளயும் இயற்றியுள்ளார்.
அவற்றுள் வபாருள்கலள உலடய, ஆோய்ந்து உணேத் தக்க
வலகயில் உள்ள பாடல்களாக வள்ளலார் பாடிய திருவருட்பாவில்
ஒன்று. “இங்கித மாலல” இதில் ஒரு வதாடரிவலவய இரு
வபாருள்படவும், மூன்று வபாருள்படவும் வள்ளலார் பாடியுள்ளார்.
பிச்லசத் வதவோய் வந்த இலறவன் கூறிய வமாழிகளும்,
அப்வபருமானுக்கு பிச்லசயிட வந்த தலலவி கூறிய வமாழிகளும்
சிவலலட அணிக்குச் சிறந்த எடுத்துக்காட்டாக அலமவன.

rpw;rigapy; ebf;fpd;w ,iwtdJ jpUf;$j;J ,ay; ,ir ehlfk;
vd;Wk; Kk;ikj; jkpOf;Fk; Vw;Giljha;r;nre;jkpio tsHf;Fk;
Vw;Gilajha;r; nre;jkpio $j;jhf Mdd;khf;fspd; cs;sk; ciu nray;
Mfpa Kf;fuzq;fisAk; jpUj;jp Kk;ik kyk; mfd;nwhopar; nrk;ik eyk;
ngwr; nre;jkpio tsHf;Fk; jpUf;$j;jhf jpfOk; jpwj;jid:
‘ve;jidAk;; ghbkfpo;e; jpd;GwNt itj;jUsH
வசe;jkpopy; tsHf;fpd;wha; rpw;rigapy; ebf;fpd;wha;” (40)
vd;W ts;syhH tphpj;J Nghw;wpAs;sJ jkpo; nkhopaplj;J ts;syhH
nfhz;Ls;s ngUkjpg;gpidAk; NguhHtj;ijAk; ;ed;F tpsf;Fjy; fhzyhk;.
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வவதாத்திரி மகரிஷி
வவதாத்திரி மகரிஷியின் கவிலதகள் கருத்தாழம் வகாண்டலவ.
வதர்ந்தவதடுத்த கருத்லத அலசவபாட்டு, அலசவபாட்டு, எளிலமயான
வமாழியலமப்பில் தனது கருத்லதப் புகுத்தி, கவிலதயாக்கி
நயத்வதாடு வவளிப்படுத்தும் திறன் இவருக்கு இயல்பாக
அலமந்திருந்தது.
இதில் ஒன்றும் வியப்பில்லலவய?

வள்ளலாரும்

தாயுமானவரும் அல்லவா உள்வள இருந்து வகாண்டு பாடுகிறார்கள்.

jkJ nra;As;fspYk; fl;LiufspYk; ;J}a jkpioNa vOj Kw;gLfpwhH.
tlnkhop Mq;fpy nkhop nrhw;fSf;Fj; jf;f jkpo;r; nrhw;fisg; ;goe;
jkpopypUe;J ;vLj;Jf; nfhs;fpwhH.
vz;zw;w Gjpa jkpo;r; nrhw;fiSk; gilj;Js;shH. Rj;jntsp- gha;kg; nghUs;
-mfj;jha;T- fUikak; -nray;tpisT- js;sy;- nfhs;sy-; Fzeyd; vd;W
mLf;fpf; nfhz;Nl Nghfyhk;.
nrk;nkhopahk; jkpo;nkhopia (kiwKfkhf) cyfg; nghJ nkhopahf xU
ftpijapy; czHj;;JfpwhH. kfhprpapd; cyf rkhjhdk; fhyj;jhy; kyUk;NghJ
rpj;jHfspd; ;nkhopahfpa jkpOk; cyf kjpg;igg; ngWtJ cz;ikNa. மகரிஷி papd;
cyfg; nghJnkhop; vDk; jiyg;gpl;l ;ghly; tUkhW(41)

‘kiyg;gpd;wp vspjha; vOj> fw;f
kjiyfSk; njsptha; cr;rhpf;f> Vw;w
jiyrpwe;j xUnkhopNa vjpHfh yj;jpy;
jdpj;J epw;Fk; cyfpy; xU nghJ nkhopaha;!
fiyr; nrhw;fs; mk;nkhopapy; ,g;NghJ ,y;yhf;
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fhuzj;jhy; kaq;fhjPH! அit tof;fpy;
epiyr; nrhw;fshapUf;Fம் ;nkhopiaf; nfhz;Nl
Neuhf ypgp khw;wp vOjpf; nfhs;Nthk;.” (42)
kw;nwhU ftpijapy; ahH jkpod; vd;w jiyg;gpl;L vOJfpwhHl.

‘jkpod; vd;why; ahH? jkpiog; NgசுNthdh?
jkpo;ehl;by; gpwe;Njhdh? njhd;W njhl;L
jkpoH vd;w guk;giuapy; Njhd;wpNdhdh?
jkpo;ehl;by; tho;Nthdh? jfik rhd;w
jkpo; E}y;fs; fw;wtdh? kdpjg; gz;gpy;
jdpr; rpwg;Gg; ngw;wtdh? vd Muha;e;jhy;
jkpod; ehd; vd;gtd; jd; ;flik fhz;ghd.;
juzpf;Nf eyk; tpistpf;Fk; rhe;jdhthd;’ (43)

,g;ghlypd; filrp thp

மகரிஷி

f;Nf nghUe;Jk;.

kfhprp mtHfspd; ftpijapYk; ;ciueilapYk; jkpo; J}ajhfTk;
vspikahdjhftk; fUj;J ;kpf;fjhfTk; ,Ug;gijf; fhzyhk;.
rq;fj; jkpo; Kjy; ghujp jkpo; tiu jkpopypt; nrhy;yg;gl;l vy;yh tho;tpay;
;fiyfisak; fw;wwpUe;J mjd; rhuj;ijnay;yhk; njhFj;Jg; GJikiag; GFj;jp
,d;iwa fzpzp Afj;jpw;Fj; jf;fgb mwptpay; JizAld; ;Md;kPfj;ij ehb
vOJfpwhH.
nrhy;yhl;rpapy; ty;ytH. nrhy; Ma;tpy; njspthdtH. ctikfhl;Ltjpy;
mtUf;F epfH mtNu.(44)
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மகரிஷியின் கவிலதகளில்
வசறிவள்ளலவ.

வபருவாரியானலவ கருத்துச்

வமாழிக் கட்டலமப்லபக் காட்டுபலவ.

மற்றும் புதுமணம் வகாண்டலவ.

மேபு

சமூக விழிப்புணர்லவ

ஏற்படுத்துலவ.
அவேவர் நூலறிவுக்கும், பட்டறிவுக்கும் உண்லம அறிவுக்கும்
ஏற்பப் பற்றபல நயங்கலளயும், நுட்பங்கலளயும் உணர்த்தும்
வல்லலம வாய்ந்தது.
எதார்த்தமாகத்

தன் மனதில் வதான்றியலத

வசால்லலங்காேத்வதாடு விளக்குகின்ற திறலன இவேது கவிலதகள்
வவளிப்படுத்துகின்றன. (45)

மகேஷியின் நலட
இவேது கவிலதகளில் மேபின் சாயலும், புதுலமயின் எழிலுவும்
இலழவயாடியுள்ளன.

அலவகளில் உலகளாவிய வநாக்கும்,

விஞ்ஞானப் பார்லவயும், வமய்ஞான அறிவும், மன உணர்வின்
வவளிப்பாடும், இலக்கியம் வபாற்றலும் என பலலவலகக் கருக்கள்
உருப்வபறுகின்றன.
கவிலதயின் நலட என்பது கவிலதயின் கருத்தியலும்,
கவிலதயின் வமாழியிலும் தான் புலதந்திருக்கிறது.

கருத்லதயும்,

வமாழிலயயும் லகயாளும் விதத்தில் தான் கவிலதயின் நலட
வவளிப்படுகிறது.
“அணுவினது தத்துவத்லத யான் ஆோய்ந்வதன்
அண்டபிண்ட சோசேங்கள்
அணுவினிவல சூடுண்டு குளிரும் உண்டு;
அதனுள்வள காந்தவமன்ற உயிரும் உண்டு”(46. )
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இவ்வலகயில் வசாற்கலள இயல்பாகக் லகயாண்டு வமாழயின்
நலடக்கு ஓர் உயிர்ப் பண்பிலன ஊட்டியுள்ளார்.

எளிய பதங்கலள

இட்டு தாம் வசால்ல வபாருலளத் திறம்படப் புலப்படுத்தியுள்ளார். (47)

மகரிஷியின்

வதாடர் ஆட்சி

ஒரு கவிலதயின் நலட என்பது அக்கவிலதயில்
பயனபடுத்தப்படும் வமாழி அலகு வலககளின் வதர்வு மற்றும்
வரிசலப்பாடு என்பவற்றின் மூலம் நிர்ணயிக்கப்படும் என்பார்கள்.
வபரும்பாலும் கவிலத என்ற கட்டலமப்பின் உள்வள
வருகின்ற வதாடர்களும். வசாற்களும் சிேமமான முலறயில்
ஒற்றுலமலயயும், வவற்றுலமலயயும் வவளிப்படுத்துகின்றன.
கவிலத உலேக்வகாலவலய ஆய்கின்றவர்கள் வதாடர்கள்
மற்றும் வசற்களின் “மறுபடித் வதான்றல்” என்ற தன்லமலய கவிலத
நலடலய விளக்குவதற்காகப் பயன்படுத்துவர்.
இவேது சில கவிலதகளில், சில வதாடர்களும் அடிகளும்
அடிக்கடி வதான்றுகின்றன.

இத்தலகய கூறுகள் கவிதலயப்

படிப்வபார் கவிலதயின் லமயக் கருத்திலிருந்து
விலகாமலிருப்பதற்காகக் கவிலதயினுள் புகுத்தப்படுகின்றன.(48)
“ஆகாசம் சுழலும் அலல………….
ஆகாசத் துகள்கள் ஒன்லற. . . . .
ஆகாச அலல இலடவய . . . . . . . . .
ஆகாசத் துகள்களிவல……..”
“ஒன்றுமில்லா ஒன்று…..
ஒன்றுமில்லா ஒன்றுக்கு….
ஒன்றுமில்லா ஒன்று…..
ஒன்றுமில்லா ஒன்றின்…….”
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மகரிஷியின் வசால்லாட்சித் திறன்
வதாடர்கள் அலனத்தும் வசாற்களால் ஆனலவ.

வசாற்களின்

வதர்வும், வசாற்களின் அடுக்கும் கவிலதயின் அழலகக் காட்டுவன.
வசாற்கலளக் லகயாளும் திறனில் கவிஞாு்கள் தமது
கவிலதகளில் எதுலக, வமாலன வபான்ற பண்லபக் காட்டி
வடிவலமப்பார்கள்.

அவ்வலகயில் இவர் தமது கவிலதகளில்

எதுலக, வமாலனலய மிகுதியாகப் பயன்படுத்தியுள்ளார்.(49)

மகரிஷியின் வமாலன
அடிவதாறும் முதவலழுத்து ஒன்றிவேத் வதாடுப்பது
அடிவமாலனயாகும்.
மிகுந்து

இத்தலகய பண்பு இவேது கவிலதகளில

காணப்படுகிறது.(50)

“பேம் எு்ன்பவத. ..
பேம் அணுத்திேட்சி...
பே வவளியில்...
பே நிலலயில்...”
“இறுக்கம் எனும்...
இறுக்கம் என்ற...
இறுக்கம் ஒலி...
இறுக்கம் அணு...”

மகரிஷியின் எதுலக
அடிவதாறும் முதற்சீரின் முதவலழுத்துத் தம்முள் அளவவாத்து
இேண்டாம் எழுத்து ஒன்றி வருவது அடி எதுலகயாகம்.

இத்தலகய

கருத்வதாட்டம் அலமய இவேது கவிலதகள் ஏோளமாக உள்ளன.(51)
342

“அணு வதான்றக்...
அணு நிலலக்கு...
அணுவுக்குப் பின்...
அணுவியக்கம்....”

மகரிஷியின் முேண்
அடிவதாறும் முதலில் வசால்வல, அதன் வபாருவளா முேண்பட
(எதிர்ச்வசாு்லாய் – வவறுபாடாய்) வருவது அடிமுேணாகம்.

இந்நிலல

இவேது கவிலதகளில் மிகுந்ததுள்ளன.(52)
“விரிவான. பிரிவான, சரியான, வபரிதான”
அஞ்ஞானம், விஞ்ஞானம்,வமய்ஞ்ஞானம், இஞ்ஞானம்”

மகரிஷியின் இலயபு
அடிவதாறும் கலடசியில் நின்ற எழுத்துக்கள் ஒன்றி வருவது
அடி இலயபுத் வதாலட ஆகும்.

இவருலடய கவிலதகளில்

இத்தலகய பண்பு மிகுந்துக் காணப்பட்டு இன்வனாலச தருகிறது.
“ நல்லுேம் ஆம். வவண்டாப் பற்றாம், வநறி இேண்டும், ஞானமாகும்.”

இவ்வாறு வமாலன, எதுலக, முேண், இலயபு முதலானலவ
அலமய இவர் கவிலத பாடியிருப்பது. நலடநலம் சிறந்து கற்வபாலே
மகிழவிக்க அலமதுள்ளலத அறிய முடிகிறது.(53)

jhAkhdtUk; வள்ளலாரும் Ntjhj;jphp kfhprpAk; jkpo; ,yf;fpaj;jpy; ed;F
Njha;e;jtHfs;. mtHfs; ftpQHfs;. vOj;jhsHfs; kl;Lky;y. vLj;jhSeUk;
$l. rpe;jidahsHfs; . rPHjpUj;jthjpfs; . khkdpjHfs;.
jkpo;j;jhapd; jtg;Gjy;tHfs;. ekf;nfy;yhk; mwpit mwpthy; mwpa itf;Fk; mwpQH
ngUkf;fshthHfs;.
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Ntjhj;jhp kfhprpapd; ciueilapYk; ftpijapYk; jkpo; J}ajhfTk;
vspikahdjhfTk; fUj;J Mokpf;fjhfTk; ,Ug;gijf; ;fhzyhk;.
rq;fj;jkpo; Kjy; ghujp jkpo; tiu jkpopy;nrhy;g;gl;l ;vy;yh tho;tpay;
;fiyfisak; fw;wwpUe;J mjd; rhuj;ijnay;yhk; njhFj;Jg; ;GJikiag; Gfj;J
,d;wia fzpzpafj;jpw;Fj; ;jFe;jhw;Nghy; mwptpay; cjtpAld; Md;kPfj;ij ehb
vOjpAs;shH.
Ntjhj;jphp kfhpprp ; ifaz;l mwptpay; ;nrhw;fSk; Md;kPfr; nrhw;fSk; mtuJ
jkpopd; nrhy; ;Nkd;ikiaAk; ;mwpT Nkd;ikiaAk; vLj;Jf; fhl;Lfpd;wd. mtw;wpy;
xU rpy:
Nghpaf;f kz;lyk; miy ,af;fk; Ez;; mZ gukhZ ,af;f; ePjp tphptiy
Royiy js;Sk; rf;jp nfhs;Sk; rf;jp tpzJfs; jtk; jw;Nrhjid nka; tpsf;fk;
fU mikg;G Kw;wwpT fw;wwpT gl;lwpT ,iwePjp vd;W ,JNghy E}w;Wf;fzf;fhd
nrhw;fis mLf;fpf; nfhz;Nl Nghfyhk;.
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அண்ணாமலலப் பல்கலலக் கழகம், அண்ணாமலல நகர்.)
15.

தாயுமான சுவாமி பாடல்கள் ஆலசவயனும் பh 325, பக்.
328புலவர் வ.ீ சிவஞானம், விஜயா பதிப்பகம், வகாலவ.

16. வமலது கல்ஆலின் பா. 635

– பக். -518

17. வமலது பாயப்புலி, பா.420. பக்.390
18.

வமலது காண். பா.1329 – பக்.737

19.

வமலது பா. 665, பக். 527

20. தாயுமானவர் பக்.46, டாக்டர் ச.வவ. சுப்பிேமணிய்ன, அண்ணாமலலப்
பல்கலலக் கழகம், அண்ணாமலல நகர்.)
21. தாயுமான சுவாமி பாடல்கள் பா. 1146 பக். 678, புலவர் வ.ீ சிவஞானம்,
விஜயா பதிப்பகம், வகாலவ.
22. வமலது பா. 1149 ஈ பக். 679
23. வமலது பா.1150 பக். 679
24. தாயுமானவர் பக்.59, டாக்டர் ச.வவ. சுப்பிேமணிய்ன, அண்ணாமலலப்
பல்கலலக் கழகம், அண்ணாமலல நகர்.)
25. தாயுமான சுவாமி பாடல்கள் பன்மாலல பா. 180 பக்.236
புலவர் வ.ீ சிவஞானம், விஜயா பதிப்பகம், வகாலவ.
26. வமலது பா.12 பக். 33-34.
27. வமலது கருணாகேக்கடவுள் பா.53 பக். 88
28. வள்ளலாரும் பாேதியாரும் பக்.32, ஊேன் அடிகள், சமேச சன்மார்க்க
ஆோய்ச்சி நிலலயம் , வடலூர்.
29.
30.
31.

திருஅருட்பா (4802)
திருஅருட்பா (875)
திருஅருட்பா (மூவர் திருப்பாட்டினுக்கு

32. திருஅருட்பா (பண்ணாரும் மூவர் வசாற் பாவவறு வகள்வியிற்
பண்படா
33. திருஅருட்பா (எந்லதயுலனப் பாடிமகிழ்ந் தின்புறவவ
34. “வமய்யன்பர் புலனந்த தமிழ்ப்பாவால் நிலறந்த வபாற்பாவாய்” (34
35. “முன்வசய்த மாதவத்தால் அருணகிரிநாதர்
36. “பண்வளறு வமாழியடியார் பேவிவயத்தும்
37. வசல்வருங்கண்ணி இடத்வதாய் நின் கீ ாு்த்திலயச் வசாு்த்தியந்த
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38. திருஅருட்பா ஆறாம் திருமுலற, பா.538. பக்.134, திருஅருட்பிேகாச
வள்ளலார். துிருஅருட்பிேகாச வள்ளலார் வதய்வநிலலயம், வடலூர்.
39. வமலது பா.553. பக்.138,
40.

ve;jidAk;; ghbkfpo;e; jpd;GwNt itj;jUsH

(4802)

41. தாயுமானவரும் வவதாத்திரி மகரிஷியும், பக்.49, அருள்நிதி
மன்னார்குடி பானுகுமார், விஜயா பதிப்பகம், வகாலவ.
42. ஞானக்களஞ்சியம் ’ பா.1. பா.918. பக்.337, வவதாத்திரி மகரிஷி,
வவதாத்திரி பதிப்பகம், ஈவோடு.
43. வமலது பா.785, பக். 296
44. தாயுமானவரும் வவதாத்திரி மகரிஷியும், பக்.50, அருள்நிதி
மன்னார்குடி பானுகுமார், விஜயா பதிப்பகம், வகாலவ.
45. அருட்தந்லத வவதாத்திரி மசரிஷி பன்முக ஆய்வு, பக்.170 வவதாத்திரி
பதிப்பகம், ஈவோடு.
46. ஞானக்களஞ்சியம் ’ பா.2. பா.1373. பக்.519, வவதாத்திரி மகரிஷி,
வவதாத்திரி பதிப்பகம், ஈவோடு.
47. அருட்தந்லத வவதாத்திரி மசரிஷி பன்முக ஆய்வு, பக்.170 வவதாத்திரி
பதிப்பகம், ஈவோடு.
48. வமலது
49. வமலது பக்.171
50. வமலது பக்.171
51. வமலது பக்.171
52. வமலது பக்.171
53. வமலது பக்.172

26.சுகவாரியும் வபரின்ப ஊற்றும்.
ஆன்மீ க சாதலனயில் முழுலமயாக லகவேப் வபற்றிருந்த
மகான்கள் இலறயுணர்வு வபற்றபின்பு, வபரின்பம் அலடந்து
வபோனந்த நிலலயில் இருப்பார்கள்.
இலறநிலலயிு்ன் தன்லமலய, ஆனந்தமாக-இன்பக்கடலாக அன்பும் கருலணயுமாக இருக்கும் இலறநிலலயிலன வர்ணித்து பல
பாடல்கலள பாடி இன்பமுறுவர்.
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இலறநிலல ஆனந்தக் கடலாக இன்பக்கடலாக இருப்பலத
தாயுமானவர் பல பாடல்களில் பாடியிருந்தாலும், சுகவாரி என்ற
தலலப்பில், பத்து பாடல்கலள நமக்குத் தந்துள்ளார்.

திருவருட்பா இோமலிங்க அடிகள் (வள்ளலார்) அருளியது ஆறாம்
திருமுலற - மூன்றாம் பகுதி பாடல்கள் (4615 - 5063) ... உலப்பில் இன்பம்,
(4706  4715), மின்பதிப்பு. 92. வமய் இன்பப் வபறு, (4716 ... இலற எளிலமலய
வியத்தல், (4747  4756), வபான்ற பாடல்களின் இலறயின்பத்லத பாடி
மகிழ்ந்துள்ளார்.
வவதாத்திரியார் “வபரின்ப ஊற்று” என்ற பாடல்களில்
இலறஇன்பத்லத பாடி மகிழ்கிறார்.
இன்னமுது கனிபாகு கற்கண்டு சீனிவதன்
எனருசித் திட, வலியவந்து
இன்பம் வகா டுத்தநிலன, எந்வநேம் நின்அன்பர்
இலடயறாது உருகிநாடி

உன்னிய கருத்துஅவிழ உலேகுளறி, உடல்எங்கும்
ஓய்ந்துஅயர்ந்து அவசமாகி,
உணர்அரிய வபரின்ப அநுபூதி உணர்விவல
உணர்வார்கள் உள்ளபடிகாண்

கன்னிலக ஒருத்திசிற் றின்பம்வவம்பு என்னினும்
லகக்வகாள்வள் பக்குவத்தில்,
கணவனருள் வபறின்முவன வசான்னவாறு என்எனக்
கருதிநலக யாவள், அதுவபால்

வசான்னபடி வகட்கும் வபலதக்கு நின்கருலண
வதாற்றின் சுகாேம்பமாம்
சுத்தநீர்க் குணமான பேவதய்வ வமபேம்
வசாதிவய சுகவாரிவய!. (1)
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இனிய அமுதம். கனி, சாு்கலேப் பாகு, கற்கண்டு. சீனி. வதன்
என்னும் இலவவபால சுலவக்குமாறு வலியவந்து, இன்பம் வகாடுத்த
நின்லன, எப்வபாழுதும் நினது அடியார்கள் இலடவிடாது உள்ளம்
உருகி, மனவவகம் குலறய, உலேகுழறி, உடல்ஓய்ந்து, பேவசமாகி,
உணர்வதற்கு அருலம உலடய வபரின்ப அனுபவத்லதப் வபற்று,
உள்ளது உள்ளபடி உணர்விவல உணர்வார்கள்.
கன்னிப்வபண் ஒருத்தி, சிற்றின்பத்லத வவம்புவபால் கசப்பானது
என நிலனத்திருந்தும், மங்லகப் பருவம் வந்தவுடன், கணவனுடன்
கூடி இன்பந் துய்த்த பிறகு, முன்னம் அதலன பழித்துலேத்தலத
நிலனந்து நலக வசய்வாள்.
அதுவபால வசான்னபடி வகட்டு நடக்கும் அறிவிலியாகிய
எனக்கு நின்னுலடய அருட்வபருக்கு உளதாயின், நீங்காத வபரின்பம்
வதான்றுமாம்.(2)
வள்ளலாரின் திருவருட்பாவில் இலற இன்பம்
கரும்பினுலடய இனிப்பு வபால் இனிக்கிறதாம் இலறஇன்பம்
என்பலத

வள்ளார்

“கரும்பின்மிக இனிக்கின்ற கருலண அமுதளித்தீர்
கண்ணலனயீர் கனகசலப கருதியசிற சலபமுன்
துரும்பின்மிகச் சிறவயன்நான் அன்றுநின்று துயர்ந்வதன்
துயவேல்என் வறலலலயிட்டீர் துலேவயஅவ் வவல்லல..”(3)

“வபரின்ப ஊற்று” என்றத் தலலப்பில் 40 வரிகளில் இலறநிலலயின்
இன்பத்லதப் பருகுகிறார் ஞானக்களஞ்சியத்தில் வவதாத்திரியார்
பதிவு வசய்துள்ளார்.
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“இன்ப ஊற்றாய் நிலறந்த இலறவா!

எங்கும்

இன்ப ஊற்றாய் நிலறந்த இலறவா!
அன்பும்கருலணயுமாய், அலனத்து உயிர்களுடும்
இன்ப ஊற்றாய், அறிவாய், இயங்கம் போபேவம”(4)

இலறவன் இன்ப ஊற்றாக இருப்பதாக வர்ணிக்கிறார்
வவதாத்திரியார்.

அன்பும் கருலணயுமாய் அலனத்து

உயிர்களுக்குள்ளும் இன்ப ஊற்றாக இருக்கும் இலறலய எண்ணி
வியக்கிறார்.
எழிலுகம் பலடத்து எல்லா உயிர்களுக்குள்ளும் வழிவழியாக
வாழ வாய்ப்லப நிேப்பி லவத்து அறிவில்லாப் வபரின்ப
அறிவலலயாகத் திகழும்

இலறநிலலலய எண்ணி வியக்கிறார்

வவதாத்திரியார்.(5)
அடிக்குறிப்புகள்.
1.

தாயுமானவ சுவாமி பாடல்கள், பா.77, பக்.93, புலவர் வ.ீ சிவஞானம், விஜயா
பதிப்பகம், வகாலவ.

2.

வமலது

3.

திருஅருட்பா ஆறாம் திருமுலற, பா.515, பக்.129, வள்ளலார்,
திருஅருட்பிேகாச வள்ளலார் வதய்வ நிலலயம். வடலூர்.

4.

ஞானக்களஞ்சியம் பா.1646, பக்.618, வவதாத்திரி மகரிஷி, வவதாத்திரிப்
பதிப்பகம், ஈவோடு.

5.

வமலது

27.ஆனந்தக்களிப்பும் வபரின்பக்களிப்பும்.

349

பக்தியில் திலளத்து, உலக வாழ்வின் இன்பங்களில் பற்லற
விடுத்து, பக்திப் பேவசம் வமவலாங்க ஆனந்த நிலலலய எய்திய
ஞானிகளில் பலர்,

தங்களது இலறயனுபவத்லதப் பாடல்கள்

வாயிலாக வவளிப்படுத்தினர். அப்பாடல்கள் நமக்கு இன்றும், என்றும்
வாழ்வியல் நற்சிந்தலனகலள வழங்குகின்றன.

Md;kPf Qhdk; KOikahf iftug; ngw;wpUe;j mUshsHfs; ,iwtdJ
mUisg; ngw;wgpd;G Nghpd;gk; mile;J Nguhd;ej ngUepiyapy; ,Ue;J tho;e;J
fhl;bdhHfs;.
mj;jifNahhpy; Md;kPf newp epd;wpUe;j jhAkhdtUk; ts;syhUk;
Ntjhj;jphp kfhprpAk; mile;j Nguhe;j ngUepiy khDj;jpw;F topfhl;Lgtdthf
mike;Js;sd.
epyj;jpd; Nky; elg;gtDf;F kuk; nrbfs; fl;blq;fs; fl;blj;jpd; khbfs;
Fbirfs; khspiffs; NfhGuq;fs; Fl;il kdpjHfs; neba cUt khdplH vd;w
NTWghLfs; -tpfw;gq;fs;; vy;yhk; njhpAk;.
thdntspapy; tpkhdj;jpy; ,Ue;J ghHj;jhy; kiyak; kLTk; ;khspifAk;
FbirAk; nel;il kuKk; Fl;ilf;FWk; nrbAk;; MidAk; g+Tk; ahTk; xd;whfj;
jhnd njhpAk;?
vdNt ek; kdk; cau cau mbkdj;jpy; ;Njhd;Wk; tpfhuqfs; NtWghLfs;
kiwAk;. Rka Md;kPf tho;tpy; Kd;Ndw Kd;Ndw guk;nghUs; vd;w ngUQ;Nrhjpia
mDttpf;Fk; tha;g;G neUq;f neUq;f ek;Ks; ,Ue;Jte;j Mrhu rq;fw;g
tpfw;gq;fs; ,y;iyahf kj;f Nfhl;ghLfspd; rlq;Ffs; kj khr;rhpaq;fs;
xope;Jtpo. ahTk; fle;j xU Nghpdgg; ngUq;flypy; rq;fkk; MfptpLfpNwhk;. (1)
,e;jg; Nguhde;jg;; ngUepiyia jhAkhdtUk; ts;syhUk; Ntjhj;jpupahUk;
gw;gy ,lq;fspy; ghLfpwhHfs;.
தாயுமானவர் ஆனந்தக்களிப்பு என்றும் வள்ளலார் வபோனந்த
வபருநிலல என்றும் வவதாத்திரியார் வபரின்பக் களிப்பு என்றும்
பாடியுள்ளார்கள்.
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தாயுமானவர் ஆனந்தக்களிப்பில் முப்பது பாடல்களும்
வள்ளலார் அகவலில் ஆனந்தக் களிப்பில் முப்பது பாடல்களும்
வவதாத்திரியார் வபரின்பக் களிப்பில் 48 வரிகளிலும் தங்களது
களிப்லப வவளிப்படுத்தி உள்ளனர்.

களிப்பு

என்றால் என்ன?

களிப்பு என்பது மகிழ்ச்சி, ஆனந்தம், வபரின்பம் சந்டதோஷம்,

உல்லோசம், குசோல் என்ற வபாருள்.

ஆங்கிலத்தில் happiness – rejoicing - - enjoymeny – gaiety – merriment

என்று வசால்வார்கள்.

மகிழ்ச்சிவய மிகச் சிறந்த ஒழுக்கம் (happiness is the highest form of
morality) என்று இங்கர்சால் கூறுவது வபால நாம் மகிழ்ச்சிவயாடு
இருக்கிவறாமா என்பது முக்கியம்.
வநற்று இருந்தலதக் காட்டிலும் இன்று அதிகம் மகிழச்சியுடன்
இருக்கிவறாவமன்றால் நாம் வளர்ந்திருக்கிவறாம் என்பது வபாருள்.
இன்லறக் காட்டிலும் நாலள இன்னும் மகிழ்ச்சியாக இருக்க

முடியும் என்று நாம் திடமாக நம்பினால் அதுவவ சிறந்த எதிர்பார்ப்பு.

மகிழ்ச்சி என்பது ஒரு மனநிலல.
தனிமனிதனுக்கும் வபாருந்தும்.

அது

சமுதாயத்திற்கும் வபாருந்தும்.

இன்லறய மகிழ்ச்சியும், நாலள மகிழ்ச்சியும் வதாடர்புச் சங்கிலியால்
பிலணந்தலவ.
ஒரு நாட்டின் முன்வனற்றமும் வளர்ச்சியும், மகிழ்ச்சியும் அதில்
வாழ்பவர்களுலடய மனநிலலயின் அடிப்பலடயிவலவய
நிர்ணயிக்கப்படுகின்றன.
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நமக்கு ஒருவர் ஒரு ஜாங்கிரி வகாடுக்கிறார்.
சாப்பிடுகிவறாம்.
முடியாது.

மகிழ்ச்சியாகச்

அவத ஜாங்கிரிலய மற்வனாருவர் சாப்பிட

எனக்கு மட்டுவம பயன்படும் இது களிப்பு.

மார்கழி மாதததில் இலசக் கச்வசரிக்குச்

வசல்கிவறாம்.

ஒருவர் பாடுகிறார்.

வமய்மறந்து காதால் வகட்டு மனதால்

இன்பமுறுகிவறாம்.

இது மனம் சம்மபந்தபட்ட மகிழ்வு.

இதற்கும்

ஒரு எல்லல உண்டு. இது மகிழ்ச்சி.
எனக்கு ஜாங்கிரி பிடிக்கும் என்பதால் 50, 60 ஜாங்கிரிகலளச்
சாப்பிடச் வசான்னால் என்ன வரும். எரிச்சல் வரும்.

சுலவயும்

இருக்காது.
அதுவபால் பாட்டு நான்றாக இருக்கிறது என்று
மணிக்கணக்கில் வகட்டுக் வகாண்வட இருக்க முடியாது. அதற்கும்
சலிப்பு வரும்.
ஆனால் ஆனந்தம் என்பது ஆன்மா சம்மந்தப்பட்டது.
அதற்கு எல்லல இல்லல.
உணடாகிறது.

பிறருக்கு உதவும் வபாது ஆனந்தம்

வமலும் பலருக்கு உதவு உதவ ஆனந்தம் வபருகவவ

வசய்யும்.(2)

தாயுமானவரின் ஆனந்தக் களிப்பு
களிப்பில் வதாடங்கி- மகிழ்ச்சியில் துளிர்த்து- ஆனந்தத்லத
வநாக்கிச் வசல்வவத உண்லமயான வாழ;க்லகப் பயணம்.
அகம் என்றால் உணர்வு என்பது வபாருள்.

அச்சம், நாணம்,

மகிழ்ச்சி, வபான்ற எட்டு விதமான உணர்வுகலள வவளிப்படுத்துவது
அகப்பாடல்கள் அலமப்பு முலறயாகும்.
அகப்பாடல்கலள விதவிதமான அலமப்பில் பாடியிருக்கிறார்கள்.
சாதகர் இன்வனாரு சாதகரிடம் வசால்வதாக பாடியிருக்கிறார்கள்.
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இலறவலனவய

கணவனாக எண்ணிப்

பாடியிருக்கிறார்கள். (ஆண்டாள் திருப்பாலவ)
நண்பனிடம் தன் மகிழ்ச்சிலய வசால்வது வபால்
பாடியிருக்கிறார்கள்.
இதுதான் அகப்பாடல்கள் அலமக்கும் இலக்கண
வலேயலறயாகும்.
வபாதுவாக நாம் நம்முலடய உணர்வுகலள தாய், தந்லத,

சவகாதேர்கலள விட,
வகாள்வவாம்.

நண்பர்களிடம்தான் அதிகம் பகிர்ந்து

நல்ல நட்பு ஆவோக்கியத்லத தரும்.

நல்ல நட்பு

மனவளர்ச்சிக்கு நல்ல தூண்டு வகாலாக இருக்கும். நல்ல நட்பு நமது
உணர்ச்சிகளுக்கு வடிகாலாக அலமயும்.
ஆண் நண்பன் என்றால் வதாழன்.

வதாழி.

வபண் நண்பி என்றால்

ஒரு வபண் தன் வதாழியிடம், தன்
உணர்வுகலள கூறுவதாக, தாயுமானவர் தன் ஆனந்தத்லத
வவளிப்படுத்துகிறார்.
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தாயுமானவரின் ஆனந்தக் களிப்பு, பல்லவியும் சேணங்களும்
மட்டும் வபற்றுவரும் கீ ர்த்தலனயின் சாயல் காட்டி அலமயும்.
இதன்கண் பல்லவி வபான்றுவரும் பகுதி
முந்நாற்சிவோற்லறயாகும்.
இப்பகுதி வதாடர்ந்து வரும்

சிந்துகட்குப் பின் மீ ண்டும்

மீ ண்டம் பாடப்படல் எதிர் பார்க்கப்படுகின்றது.
30 சிந்துக்களும் முந்நாற்சீவோற்லறயாகும்.

ஓலச நயமிக்க

இச் சிந்துப் பாடல்கள் உணர்வு வவளியீட்டிற்கு ஏற்ற களனாகின்றன.
பிச்லசக்காேர்கள் முதல் வபோசிரியர் வலேப் பாடி இன்புற்று
ஆழங்கண்டு அனுபவிக்கும் தகுதி வாய்ந்தன தாயுமானவர்
பாடல்கள்.
அவர் பாடலின் தாக்கவம, டாக்டர் மு.வ. அவர்களின்
“மண்குடிலச” என்ற புதினம்.

அதன்கண் பல இடங்களிலும்

தாயுமானவர் கருத்துக்கலளயும் பாடல்கலளயும் அவ்வாவற
எடுத்தாண்டுள்ளார்.(3)

ஆனந்தம்.பபிேம்மம் என்று சாதகன் ஞானத்

வதளிவலடந்தான்.
ஆனந்தத்திலிருந்வத நிச்சயமாக உயிர்கள் வதான்றியுள்ளன.
பிறந்தலவவயல்லாம் ஆனந்தத்திவலவய வாழந்திருக்கின்றன.
இறுதியில் ஆனந்தத்திவலவய லயமலடகின்றன.
ஆனந்தவம பேம்வபாருள்.
உரிலமயாகாது.

அது யாருக்கும் தனி

அண்டங்கள் அலனத்தும் ஆனந்தத்தில் வதான்றி

ஆனந்தத்தில் நிலலத்திருந்து ஆனந்தத்தில் ஒடுங்குகின்றன.
ஆனந்தத்லத அறியாதார் யார்?

ஆனந்தமில்லாது யார் உயிர்

வாழ்ந்திருக்க முடியும். உலப்பில்லா ஆனந்தத்தில்
ஒன்றுபட்டிருப்பவர் பேமலன அலடந்தவர் ஆகின்றனர்.
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தாயுமானவர் தனது பாடல்களில் முதலில் வபாகியாக இருந்து
வருந்துகிறார்.
பாடுகிறார்.

பின்பு சாதலன வசய்து லவோக்கியத்துடன்

பின்பு விவவகியாகிறார்.

இறுதியில் ஞானமலடந்து

ஆனந்தக் களிப்பில் திலளக்கிறார்.
தன்லனவய வநாந்து உலகத்லத வநாந்து புலம்பிய தாயுமானவர்
இறுதியில் ஆனந்தக் களிப்பு என்ற பகுதியில் முப்பது பாடல்களில்
தனது இலறயின்பத்லத பாடுகிறார்.
பாலதயில் பயணிக்க வவண்டும்.

மானுடம் எப்பபடி ஆன்மீ கப்

சாதகன் ஒருவன் எப்படி வசல்ல

வவண்டும் என்று கூறி ஆனந்தத்தின் நிலலலய இறுதயில் காட்டி
மகிழ்கின்றார்.
வவதாத்திரி மகரிஷிவயா ஆனந்தத்திவலவய வதாடங்கி
ஆனந்தத்திவலவய முடிக்கிறார்.
கிலடயாது.

இவரிடம் புலம்பவலா வசாகவமா

சாதகலன மகிழச்சியுடவன அலழத்துச் வசல்கிறார்.(4)

பரிபூோனந்தம் என்ற தலலப்பில் பத்துப பாடல்கலள
தாயுமானவர் பாடியுள்ளார்.(5)
“ பார்க்கும் இடம் எங்கும் ஒரு நீக்கம்அற நிலனகின்ற
பரிபூ ோனந்தவம” (6) ஆனந்தமான பேம் என்ற தலலப்பில்
பேம்வபாருள் ஆனந்தவம் என்ற பத்துப் பாடல்கள் பாடியுள்ளார்.(7)
“அண்டபகி ேண்டமும் அடக்கஒரு நிலறவுஆகி
ஆனந்தம் ஆனபேவம(8)
சச்சிதானந்தம் என்பது சத்து சித்து ஆனந்தம் ஆகும்.
இயற்லக உண்லமயாயிற்று.

சத்து,

இயற்லக விளக்கமாயிற்று.

ஆனந்தம், இயற்லக இன்பமாயிற்று.
“அம்பலத்தேவச அருமருந்வத ஆன்ந்தத் வதவன!”
வள்ளலார் வாக்கு.

என்பது

ஆனந்தக் களிப்பு என்ற பகுதியில் தாயுமானவர்

30 பாடல்கள் பாடியுள்ளார்.
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“ஆடுவதும் பாடுவதும் ஆனந்தம் ஆக நின்லனத்
வதடுவதும் நின்அடியர் வசய்லக போபேவம.”(9)
என்று வவட்ட வவளிலய நிலனத்து “ என்வறன்னும் பாடிவனன்
ஆடிவனன் நாடிநாடி விரும்பிவய கூவிவனன் உளறிவனன்
அலறிவனன் வமய்சிலிர்த்து இருலக கூப்பி விண்மாரி என என் இரு
கண்மாரி வமய்வய என்று சற்று அயர்ந்வதன் என்று ஆனந்தக்
களிப்பில் மூழ்கியவர் தாயுமானவர்.
“ஆசா பிசாலசத் துேத்தி –ஐயன்
அடியிலன கீ வழ அடக்கிவகாண்டாண்டி” (10)
“உடலும் புளகிதம் ஆக – எனது
உள்ளம் உருக உபாயம் வசய்தாண்டி” (11)
“தன்பாதம் வசன்னியில் லவத்தான் என்லனத்
தான்அறிந்வதன் மனம் தான் இறந்வதவன”(12) ஒவ்்ு்வாரு
நாலளயும் இலறநிலலயின் அன்பின் ஊற்றுப் வபருக்க
நன்னாளாகவவ கருதி வகாண்டாடி மகிழ்ந்தவர் மகரிஷி.
“லவயவமல்லாம் வாழட்டும் வாழக்லகவளம் காத்தினிதாய்
வளேட்டும் வமய்றிவு வாழ்க்லக இன்பம் துய்த்தலிவல
உய்யவமய்ப்வபாருள் நாட்டம் உலவகங்கும் மக்களிடம்
ஓங்குகவமவலாங்குக உள்ளங்கள் ஒன்றுபடி(13)
“ஈறறிவாய் வாழ் மனிதர் அதற்கு ஏற்ப வபாருத்தமுள வபறுஉண்லமப்
வபாருளுணர்தல் பிறவிப் பயலனப் வபற்றுவிட்வடன்.”

வபரின்ப வவள்ளத்தில் திலளத்த மகரிஷி இலறவலனக் கண்டு
வகாண்வடன் இலறவலனக் கண்டு வகாண்வடன்” என்று ஆனந்தக்
களிப்பில் மகிழ்ந்து மானுடத்லத மகிழ லவக்கிறார்.(14)
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இலறவலனக் கண்டுவகாண்வடன் அறிவாம்
இலறவலனக் காணுகின்வறன்
குலறவின்றிக் குற்றமின்றி குணத்தில்உயர் அறிவாய்
மலறவபாருளாக உள்ள மாவபரும் வமய்ப்வபாருளாம்
இலறவலனக் கண்டு வகாண்வடன். (15)

தான் அலடந்த ஆனந்தக் களிப்லப பல இடங்களில் மகரிஷி
பதிவு வசய்திருக்கிறார்.
“அன்பும் கருலணயுமாய், அலனத்து உயிர்களுடும்
இன்ப ஊற்றாய், அறிவாய், இயங்கும் போபேவம!” (16)
“எலன மறந்வதன்! என்றன்விலன மறந்வதன்! இலறவா!
உலன மறந்வதன்! ஆனாலநீ, உள்நிலறந்து எலனமீ ட்டு,”(17 )
இந்தப் வபோனந்தப் வபருநிலலலய வள்ளலார் பற்பல இடங்களில்
பாடுவார்.
“வானத்தின் மீ து மயிலாடக் கண்வடன்
மயில் குயில் ஆச்சுதடி –அக்கச்சி
மயில் குயில் ஆச்சுதடி”(18)
“ துள்ளலல விட்டுத் வதாடங்கிவனன்

–

மன்றாடும்

வள்ளலலக் கண்வடனடி – அக்கச்சி
வள்ளலலக் கண்வடனடி “(19)
“சாத் சமயச் சழக்லக விட்வடன் அருள்
வசாதிலயக் கண்வடனடி - அக்கச்சி
வசாதிலயக் கண்வடனடி” (20)
“வபாய்லய ஒழித்துப் புறப்பட்வடன்-மன்றாடும்
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ஐயலேக் கண்வடனடி அக்கச்சி
ஐயலேக் கண்வடனடி”(21)
என்ற கீ ர்த்தனப் பாடல்களிலும்

“வபாங்குபல சமயவமனும் நதிகள் எல்லாம்
புகுந்துகலந் திடநிலறவாய்ப் வபாங்கி ஓங்கும்
கங்கு கலே காணாத கடவல எங்கும்
கண்ணாகக் காண்கின்ற கதிவய அன்பர்
தங்கநிழல் பேப்பிமயல் வசாலட எல்லாந்
தணிக்கின்ற தருவவபுந் தடவம ஞானச்
வசங்குமுத மலேவரு மதிவய எல்லாம்
வசய்யவல்ல கடவுவள வதவ வதவ.” ( 22)
என்று இலறவலனப் வபாற்றும் “மகாவத மாலல”ப் பாடலிலும்
இன்னும் பல பாடல்களிலும் வள்ளலார் வபோனந்த நிலல –விகற்பம்
கடந்த ஆன்வமவநய வழிபாட்டு மகிழ்வு வதரியும்.
வபோனந்தப் வபருநிலலயில் திலளத்த வவதாத்திரி மகரிஷியும்
தனது அனுபவங்கலள பாடல்கள் மூலம் வவளிப்படுத்துகிறார்.
வபரின்பக் களிப்பு என்ற தலலப்பில் “மண்ணான இவ்வரிய”
என்ற 48 வரிகள் வகாண்ட கவியிலன வவதாத்திரியார் பாடி
மகிழ்ந்துள்ளார்கள்.

இக்கவியில் இலறவன் மனிதனாக வளர்ச்சி

வபற்ற பரிணாமச் சிறப்லப மிக அற்புதமாக பாடி வபோனந்தம்
அலடந்திருக்கிறார்கள்.
“மண்ணான இவ்வரிய மாவபரிய உலகமிலச
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மனமுலடய மிகச்சிறிய மனிதவுரு வாழுகின்வறன்.”(23)

மண்ணால் ஆகிய இந்த மாவபரும் உலகத்தில் ஆறறிவுலடய
மனிதனாக மலர்ந்து மனித உருவம் வகாண்டு வாழுகின்வறன்
எனத் வதாடங்குகிறார் மகரிசி.
“எண்ணரிய ஆயிேங்கள் எண்ணங்கள் என்னுள்ளத்வத எழுகின்ற
விந்லதயிலன யார் அறிவார், யார் அறிவார்?”(24)

இலறவவன எனது உள்ளத்தில்

வகாடானுவகாடி எண்ணங்களாக

தன் பரிணாம, இயல்புக்க நியதிகலள விரித்து அகக்கட்சியாக
விளக்குகின்றான்.
நான் உணரும் இலறவனில் அந்த அதிசியத்லத
விந்லதலயப் பிறருக்கு எப்படி விளக்கிச் வசால்வவன்?

யார்

அறிந்து வகாள்ள முடியும்.
“.....ஒரு துளியான நாதத்தால்,
முழுலமயாய் எனதுஉடல் முற்றறிவன் திருவருளால்,” ?”(25)

“......ஐயன் திருவருளால்
அன்லன கருப்லபவிடுத்து. அலடந்து விட்வடன் மண்ணலுலக” ( (26)

“எவ்வுயிருரூம வதான்றுதற்கு, ஏற்றவதாரு திருவழியாய்,
வல்லலமயாய்ப் வபண்ணினத்லத வடிவலமத்தான் அற்புதவம” (27)

“........வபண்வபருலம, ஏற்றிப்புகழ்ந்வத எழுதி,
இன்பமுற்றார் இவ்வுலகில் இலறவலனப்வபால் என்றுமுள்ளார்.” (28)
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“........உலகில் பல்லுயிர் வாழப்
பயிர்வலககளாய் நிலறந்த பேங்கருலண யானுணர்ந்வதன்.” (29)

“எங்வகங்கும், என்னுள்ளும், எல்லாத் வதாற்றங்களிலும்,
இலடயற்ற மலறவபாருளாய் இருந்து. வபேண்ட வமயங்கும்”

“நான் யார்?” என்வற வினவ நல்லுடலும் உயிர், அறிவு
நல்லிலணப்பாய்க் கூடிவயாரு நாட்டமுடவன ஒலிக்கும்,
ஊன்உடவல வாகனமாம்; உள்ளியங்கும் ஆற்றல் உயிர்;
வான்கடந்த வமய்ப்வபாருவள வாலறிவாம்! அதுவவநான்!” (30)

“லவயவமல்லாம் வாழட்டும் வாழ்கலகவளம் காத்தினிதாய் !
வளேட்டும் வமய்யறிவு வாழ்க்லக இன்பம் துயத்தலிவல!” (31)
ஆறறிவாக வாழ் மனிதா அதற்கு ஏற்ப வபாருத்தமுள
வபறு உண்லமப் வபாருளுணர்தல் பிறவிப் பயலனப் வபற்றுவிட்வடன்.”(32)

வபரின்ப வவள்ளத்தில் திலளத்த வவதாத்திரி மகரிஷி,
“இலறவலனக் கண்டு வகாண்வடன் இலறவலனக் கண்டு
வகாண்வடன்” என்று ஆனந்தக் களிப்பில் மகிழ்ந்த மாளுடத்லதயும்
மகிழ லவக்கிறார்.

எங்கும் எதிலும் ஆனந்தம்
இலறவவன! ஆனந்தத்தின் வமாத்தவடிவம். ஆனந்தம்
வபறவவ உயிர்கள் வாழ்ந்து வகாண்டிருக்கின்றன.
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உலழப்பதும், உண்பதும், ஒருவலே ஒருவர் அன்பு வகாண்டு
வாழ்வதும் எல்லாம் ஆனந்தத்தின் வபாருட்வட. நம்மால் என்றுவம
ஆனந்தலத விடுத்து வாழவவ முடியாது.

எங்கும் ஆனந்தவம. எதிலும் ஆனந்தவம! இதற்காகவவ, இலறவனும்

சிற்சலபயில் ஆனந்த நடமிடுபவனாக இருக்கிறான்.

இலறவன் எல்லா திலசகளிலும் நிலறந்திருக்கிறான். நம்

இதயத்தாமலேயாகிய மனத்தில் வதனாக இருந்து தித்திக்கும் இனிலம
உலடயவன் இலறவன்.

அவலனவய எப்வபாதும் சிந்திப்வபாமாக.வபாருளின் மீ து நாட்டம்

வகாண்டவனுக்கு அருட்வசல்வம் என்றும் எட்டாக்கனியாகும்.

திருவவாட்லடயும், வசல்வமாகிய நிதிலயயும் ஒன்று வபால
காணும் உத்தமர்களின் வநஞ்சத்லத தன் இருப்பிடமாக
வகாண்டிருப்பவன் இலறவன்.

குழந்லதயின் மனதில் தான் என்னும் அகங்காேம் இல்லல. இவர்
நல்லவர், வகட்டவர், வவண்டியவர், வவண்டாதவர் என்ற வபதங்கள்
வதரிவதில்லல.
மனிதனும் குழந்லத வபால வவள்லள உள்ளம் வகாண்டால்
அவவன ஞானியாவான்.வாழ்வில் எத்தலகய துன்பம் வநர்ந்தாலும்
மனம் எலதப் பற்றியும் கவலல வகாள்ளாது இலறயுணர்வில்
எப்வபாதும் இருக்க வவண்டும். ஞானம் லகவேப்வபறும்.
ஞானத்தினால் வரும் ஆனந்தம் நிலலயானது.

இதுதான்

வாழ்வில் இலட்சியம்.

ஆனந்தம் நான்கு
வலகயில் கிலடக்கலாம்
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•

வபாருள்கள் மூலம் கிலடக்கும் ஆலசகலள நீக்கி ஆனந்தத்லத
அலடயலாம்.

•

லவோக்கியத்தின் மூலம் ஆலசகலள நீக்கி ஆனந்தத்லத
அலடயலாம்.

•

அறிவால் ஆலசலகலள நீக்கி ஆனந்தத்லத அலடயலாம்.

•

ஞானத்தால் ஆலசகலள நீக்கி ஆனந்தத்லத அலடயலாம்.
அறிவினால் ஆலசலயப் வபாக்கிவிட்டால், ஆலசகலள

சீேலமத்துவிட்டால் வபோலசகள் வபாய்விடும்.
நிலலத்து நிற்கும்.

ஆனந்தம்

பூேண திருப்தி கிலடக்கும்.

அறிவு நிலலத்துவிட்டால் வபாறாலமப்படும் மனது அழிந்து
விடும்.

வகாபப்படும் மனது அழிந்து விடும்.

விருப்பு

வவறுப்புள்ள மனம் அழிந்துவிடும்.
அழகான மனதுடன் இருப்வபாம்.

அறிவின் லட்சணம் “நான்

ஆனந்த வசாரூபம்.”
உனக்கு ஆனந்தம் வவண்டின் அறிவில் நில்.

ஆனந்தத்தில்

வரும் களிப்பிலன நான் இதுவலே வசான்வனன் என்று தாயுமானவர்
ஆனந்தக்களிப்பிலன முடிக்கிறார். (33)
“ஆனந்தம் ஆனந்தம் ஆனந்தவம
வாழத்வதரிந்திடில் ஆனந்தவம”

அடிக்குறிப்புகள்.
1. வள்ளலாரும் வவதாத்திரி மகரிஷியும் பக்.111, அருள்நிதி மன்னார்குடி
பானுகுமார், விஜயா பதிப்பகம், வகாலவ.
2.

தாயுமானவரின் ஆனந்தக்களிப்பு, பக்.29-30, அருள்நிதி மன்னார்குடி
பானுகுமார். விஜயா பதிப்பகம், வகாலவ.

3.

வமலது பக்.32,33,34.
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4. தாயுமானவரும் வவதாத்திரி மகரிஷியும் பக்.135, அருள்நிதி
மன்னார்குடி பானுகுமார், விஜயா பதிப்பகம், வகாலவ.
5.

தாயுமான சுவாமி பாடல்கள் பா. 4 – 13, பக். 22-36, புலவர் வ.ீ
சிவஞானம், விஜயா பதிப்பகம், வகாலவ.

6.

வமலது பா.4, பக்.22

7.

வமலது ஆனந்தமானபேம் பா. 67-76, பக்.108-122

8.

வமலது பா. 67, பக்.108.

9.

தாயுமான சுவாமி பாடல்கள் பா. 776, பக். 561, புலவர் வ.ீ சிவஞானம்,
விஜயா பதிப்பகம், வகாலவ.

10. வமலது ஆனந்தக் களிப்பு பா. 1426, பக்.775.
11. வமலது பா.1429, பக்.776.
12. வமலது பா.1432, பக்.777.
13. ஞானக்களஞ்சியம் பாகம் 2, பா. 1647

, பக். 620, வவதாத்திரி மகரிஷி,

வவதாத்திரி பதிப்பகம், வகாலவ.
14.

தாயுமானவரும் வவதாத்திரி மகரிஷியும் பக்.137, அருள்நிதி
மன்னார்குடி பானுகுமார், விஜயா பதிப்பகம், வகாலவ.

15.

ஞானக்களஞ்சியம் பாகம் 2, பா. 1650, பக். 624, வவதாத்திரி மகரிஷி,
வவதாத்திரி பதிப்பகம், வகாலவ.

16.

வமலது பா.1646, பக்.618.

17.

வமலது

18. திருஅருட்பா ஆறாம் திருமுலற, பா. 2211 பக். 424
19.
20.

வமலது பா.2212, பக்.424
வமலது பா.2213, பக்.424

21. வமலது பா.2214, பக்.424
22. திருஅருட்பா முதல் ஐந்து திருமுலறகள், பா. 2118, பக்.408
இோமலிங்க அடிகள், சமேச சன்மார்க்க சங்கம், வடலூர்.
23.

ஞானக்களஞ்சியம் பாகம் 2, பா. 1647

, பக். 619, வவதாத்திரி

மகரிஷி, வவதாத்திரி பதிப்பகம், வகாலவ.
24. வமலது
25. வமலது
26. வமலது
27. வமலது
28. வமலது
29. வமலது
30. வமலது
31. வமலது
32. தாயுமானவரும் வவதாத்திரி மகரிஷியும் பக்.137, அருள்நிதி
மன்னார்குடி பானுகுமார், விஜயா பதிப்பகம், வகாலவ.
33. தாயுமானவரின் ஆனந்தக்களிப்பு, பக்.279-280, அருள்நிதி மன்னார்குடி
பானுகுமார். விஜயா பதிப்பகம், வகாலவ.
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28.வலட்சுமிபுேம் வடலூர் ஆழியார்
தமிழ்நாடு ஈன்வறடுத்த தலலசிறந்த தவப்புதல்களில்
தாயுமானவரும் வள்ளலாரும் வவதாத்திரியாரும்
குறிப்பிடத்தக்கவர்கள்.

அருள்தாகம் வகாண்டவர்களுக்கு இவர்கள்

அரியவதாரு முன்மாதிரி மூர்த்தியாயிருக்கிறார்கள்.
சுபகிருது வருடம் லத மாதம் விசாக நட்சத்திேத்தன்று
தாயுமானவர் மகாசமாதி அலடந்தார்.
அவருலடய திருவமனி இோமநாதபுேத்துக்கு வவளிப்பட்டணமாக
இருக்கும் பகுதியான லட்சுமிபுேம் என்னும் ஊரில் சமாதி லவத்துத்
திருக்வகாயில் எழுப்பப்பட்டிருக்கிறது.
இங்கு திருப்போய்த்துலற ஸ்ரீோமகிருஷ்ண தவபாவனம் ரூ.10
லட்சம் வசலவில் புதிய வகாயில், ஆசிேமம், பள்ளிக் கட்டிடங்கள்
கட்டி உள்ளது.

தாயுமானவர் சமாதி ஆலயமம் ஆசிேமமுு்

தவபாவனப் வபாறுப்பில் வசயல்பட்டு வருகிறது.
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ஆண்டு வதாறும் தாயுமானசுவாமி குருபூலஜ மிகச் சிறப்பாக
நலடவபற்று வருகிறது.

அன்று சமார் ஐந்தாயிேம்

அன்பர்களுக்குவமல்

அன்னதானம் நலடவபற்று வருகிறது.

இங்கு

மாதந்வதாறம் விசாக நட்சத்திேத்தன்று சிறப்பு வழிபாடு

நடத்தப்படுகிறது.

வாேந்வதாறும் ஞாயிற்றுக்கிழலம அன்று

தாயுமானசுவாமி பாடல் ஓதுதல் நலடவபறுகிறது.
தாயுமானசுவாமிகளின் வகாயிலுக்கு உள்வள வபானதும் முதலில்
வமல் தளத்தில் நாம் காண்பது ஒரு அறுவகாணம் ஆகும்.

இேண்டு

முக்வகாணங்கள் ஒன்வறாவடன்று இலணந்து அறுவகாணங்கள்
ஆகின்றன.
அறுவகாணங்கள் பேந்த கருத்துக்கள் பலவற்றுக்குச்
சின்னமாகின்றன.

ஆறுமுகக் கடவுலள குறிப்பிடுகிறது.

அதாவது கந்தன்.

வவதாத்திரியாரின்

ஆறுமுகம்

காந்தத் தத்வத்லத நமக்கு
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இது நிலனவுபடுத்துகிறது. மனித உடலில் உள்ள சக்கேங்கலளயும்
நிலனவுப்படுத்துகிறது.(1)
ஒருமுலற தாயுமானவர் ஆலயம் வசன்று தரிசியுங்கள்.
தாயமானவருலடய அத்லவத தத்துவத்லத உணர்ந்து ஞானப்
பாலதக்கு பயணிக்கும் வழிலயத் வதரிந்து வகாண்ட வதளிவு
உங்களுக்குப் பிறக்கும்.
“தங்கவம அலனயார் கூடிய ஞான சமேச சுத்தசன் மார்க்கச
சங்கவம கண்டு களிக்கவும் சங்கம் சார்திருக் வகாயில் கண்டிடவும்
தங்கவம வபறுஞ்சத் சங்கம நீடுழி துலங்கவும் சங்கத்தில் அடிவயன்
அங்கவம ்ு்குளிே நின்றலப் பாடி யாடவும் இச்லசகா வணந்தாய்.”(2)

தங்கவம அலனயார் கூடிய ஞான சமமேச சுத்தசன்மார்க்கச்
சங்கம் திருக்வகாயிலாக 1872ல் ஞான சலபலய வள்ளலார்
அலமத்தார்.

ஆனால் வகாயில் எனப் வபயர் லவக்காமல் சலப

எனப்வபயர் லவத்தார்.

சமேச சுத்த சன்மார்க்க சத்திய ஞான சலப

என்பது முழுப்வபயோகும்.
ஐந்து திஙக்ள குழந்லதயாக இருந்த வபாது --“தாய் மதவலாவோடு சிறிய பருவமதில் தில்லலத்
தலத் திலடவய திலேதூக்கத் தரிசித்த வபாது” (3)
வவட்ட வவளியாகக் கண்டு அனுபவித்த இலற அனுபவத்லத
ஙாதன சலபயில் ஒளியாக – அருட்வபருஞ் வசாதியாக
எழுந்தருள்வித்து நமக்குக் காட்டியருளினார் வள்ளலார்.
ஞான சலப தத்துவ அலமப்பானது எண் வகாண வடிவானது.
வதற்கு வநாக்கியது.

rigapd; Kd; kz;lgj;jpy; fPOg;Gwk; nghw;rigAk; Nkw;Gwk; rpw;rigAk; mika
eLNt Qhd rig mike;Js;sJ.(4)
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எண்வகாண வடிவமான ஞான சலபக்குள் பன்னிருகால்
மண்டபம் ஒன்றும்

அம்மண்டபத்திற்குள் நடுவவ நாற்கால்

மண்டபமும் அலமய நாற்கால் மண்டபத்தில் நடுவவ
அருட்வபருஞ்வசாதி இலறவனாக தீபமாக எழுந்தருளிவிக்கப்
வபற்றுள்ளார்.
தீபத்தின் முன்வன வபரிய கண்ணாடி அலமய அதன்முன்
கருப்பு நீலம் பச்லச சிவப்பு வபான்லம வவண்லம கலப்பு என எழு
திலேகள் அலமந்துள்ளன. (5)
கேவு மாலய
அன்லப மலறக்கும்

கருப்புத் திலே

1

நீலத்திலே

2

பேவவளிலய மலறக்கும்

பச்லச நிறம்

3

சித்துருவவளி மலறக்கும்

வசம்லமநிறம்

4

வபாருளுருவவளி மலறக்கும்

வபான்லம திலே 5

வமய்பதி வவளி மலறக்கும்

வவண்லமதிலே

6

கேத்தனுபவங்கள் மலறக்கும

கலப்புத்திலே

7

திலேக்ள ஒவ்வவான்றாக விலக கண்ணாடி வழி வஜாதி தரிசனம்
வசய்யலாம்
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சத்திய ஞான சலபலய இயற்லக விளக்கம் என்பார் வள்ளலார்.
அகத்வத காணற்குரிய அனுபவத்லதப் புறத்வத பாவலனயாகக்
காட்டுவவத சத்திய ஞான சலப.

(6)

திலேகவளல்லாம் தத்துவங்கள்.

மாயத்திலேகள் கண்ணாடி –

சுத்த மனம் நம்மிடமுள்ள அஞ்ஞானமாகிய திலேகள் விலகினால் –
சுத்த மனத்தில் அருட்வபருஞ்வஜாதிலயக் காணலாம் இதுவவ வஜாதி
தரிசனம்.
தம் அக அனுபவத்லதவய புறத்தில் வள்ளலார் அலமத்துத்
தந்துள்ளார். என்பலத….
“திருந்தும் என் உள்ளத் திருக்வகாயில் ஞான
சித்தி புேம் எனச் சத்தியம் கண்வடன்” (7)
“சத்திய ஞானசலப என்னுள் கண்டனன்
சன்மார்க்க சித்திலய நான் வபற்றுக் வகாண்டன்”(8)
மன வநகிழ்ச்சிவயாடு இலறவனுலடய வதாத்திேங்சகலள
அலமதியாக அன்வபாடு பாடுவதுதான் சன்மாக வழிபாடாகும்.
வாயாே வாழத்துவது தவிே அபிவடகம;

g+

அலங்காேம்

வாகனங்களில் ஏற்றி வதி
ீ உலா வருதல் இன்னும் இது வபான்ற
ஆடம்பேங்கள் சன்மார்க் ்ு்வழபாடு ஆகா. (10)
கடவுளுக்குச் வசய்ய வவண்டுவமன்ற எண்ணமிருந்தால்
அப்பணத்லத ஏலழகளின் வயிற்றுப் வபட்டியில் நிேப்புங்கள் என்பது
வள்ளலார் தரும் உபவதம்.
வபாள்ளாச்சிக்கு அருகில் ஆலனமலல அடிவாேத்தில் இருக்கும்
ஆழியாறில் அலமந்திருக்கும் அறிவுத் திருக்வகாயிலுக்கு ஒருமுலற
வசன்று வாருங்கள்.

வவறு கிேகத்திற்கு வசன்று வந்த உணர்வு

ஏற்படும்.
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சுவர்களற்ற் எல்லலக் வகாடுகளற்ற் வபதமற்ற ஆக்கப்பூர்வமான
உணர்வரைகரள எழுப்பும் சக்திரயக் காற்று ரமயத்தில்
ஸ்தூைமாகக் பகாண்ட கிகத்ரத உங்களால் கற்பரன பசய்ய
முடியுமானால் ஒரு நரட ஆ

ியாறுக்குச் பசல்லுங்கள்.

அரத நிஜம் என்று உணர்வர்கள்.
ீ

கட்டணம் கட்டித்

பதாண்டாற்ற நூற்றுக் கணக்காழனார் வந்து ழசரவ பசய்வது
ஓர் அதிசியம் என்றால் “ழபாரில்ைா உைக அரமதி” என்பது
நமது வாழ்நாளுக்குள் சாத்தியமாகும் ஒன்று என்று
அங்கிருப்பவர்கள் நம்புவது மாபபரும் அதிசியமாகத் ழதான்றும்.
(11)
இதற்கு மூலகாேணம் ஆழியாறு அறிவுத் திருக்வகாவிலில்
மூலாதாேமாக இருக்கும் வவதாத்திரி மகரிஷி சமாதி
அலமந்திருக்கும் மணிமண்டபம் ஆகும். இம் மண்டபம்
நடுநாயகமாக அலமந்து அறிவுத் திருக்வகாவிலிலும்
அருளேங்கத்திலும் வவதாத்திரியப் பயிற்சிலயக் வகாடுத்து மக்களின்
வாழ்லவ வமம்படுத்தி வருகிறார்கள்.
வபாள்ளாச்சி வால்பாலற சாலலயில் ஆழியாறு
அலணக்கருவக ஆலனமலல அடிவாேத்தில் இருபது ஏக்கர்
நிலப்பேப்பில் ஏறக்குலறய 50 லட்ச ரூபாய் வசலவில்
அறிவுத்திருக்வகாயிலும் குடில்களும் வபேேங்குகளும் உண்ணும்
இடமும் சலமயல் கூடமும் மருு்துவ நிலலயமும் மகரிஷியின்
எண்ணத்தில் உருவாகியது.
ஓங்காே வடிவில் அலமந்துள்ள அறிவுத் திருக்வகாயில் நான்கு
பகுதிகலளக் வகாண்டது. 1. அன்பகம். 2. அறிவகம் 3. 4. அருளகம் 5.
அருள் குருவகம்.
அன்பகம்
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திருக்வகாயிலுக்கு வருகின்றவர்கலள அமர்த்தி மனித
வாழ்வில வநாக்கத்லத ஈவடறச் வசய்யவல்ல வழிகளான
தற்வசாதலன முலறகள் தியான முலற கடவுள் பற்றிய கருத்து
ஆகியன பற்றிய விளக்கம் தேப் வபறுகிறது. கூட்டுத் தியானம் ஐந்து
வவலளயும் நடத்தப்படுகிறது.

அறிவகம்.
குண்டலினி தவப்பயிற்சிகள் நான்கு படிகளில் தேப்
வபறுகின்றன.

அவற்றுள் முதல் மூன்று நிலலகளாகிய ஆக்கிலன

சாந்தி துரியம் ஆகியன இந்த அலறயில் வகாடுக்கப்படுகின்றன.
அருளகம்
குண்டலின் தவப்பயிற்சியின் உச்சக்கட்ட பயிற்சியாகிய
துரியாதீத தவப்பயிற்சி இங்கு வகாடுக்கபடுவவதாட அப்பயிற்சிலய
வபற்றவர்கலளக் வகாண்டு காலல மாலல கூட்டுத் தவமும்
இவ்வலறயில் நிகழ்த்தப் வபறுகின்றது.

துரியாதீத தவப்பயிற்சி
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வபற்றவாு்கள் மட்டுவம் இவ்வ்லறயில் தவம வசய்ய
அனுமதிக்கபடுகின்றனர்.
அருட்குருவகம்

அருள்தந்லத வயாகிோஜ் வவதாத்திரி மகரிஷி

வாழ்ந்த இல்லம் இப்வபாது நிலனவிடமாக அலமந்துள்ளது.
மணிமண்டபம்.
வவதாத்திரி மகரிஷியின் சமாதி இங்கு அலமக்கப்பட்டுள்ளது.
பலநூறு அன்பர்கள் ஒவே வநேத்தில் தவம் வசய்கிறார்கள்.
நாள்வதாறும் ஐந்து வவலளயும் இங்கு தவம் நடத்தப்படுகிறது.
வள்ளார் குடில்.
சித்த மருத்து இல்லமாகத் திகழ்கின்றது.
குடில்கள்.
வபாகர் – திருமூலர் – காளங்கி நாதர் என்ற மூன்றுவபயர்களால்
விளங்கும் முன்று கடில்கள் உள்ளன.

இன்னும் பல குடில்கள்

உள்ளன.
வபேேங்கு.
ஆடிட்வடாரியம் என்லறக்கப்படும் இப்வபேேங்்ு்க்கு கூட்ட
அேங்காய் தங்கும் விடுதியாய் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகின்றது.
இலதத்தவிே அன்பர்கள்

தங்குவதற்கு இேண்டு வபரிய அலமதி

நிலலயங்களும் உள்ளன.
இலதத்தவிே வபரிய சலமயற்கூடம் – லடனிங்க – உண்ணும்
இடமும் அலமந்துள்ளன.

நாட்பணிகள்.

காலல 5.15. க்குச்

சமித்துகலளயும் பசுவநய் பச்சரிசி பசுஞ்சாணி வேகிட்ட
ஆகியவற்லற இட்டு அன்பத்தில் ஓமப் புலக எழுப்பப்படுகிறது.
இப்புலக நச்சுக் காற்றியும் நச்சு எண்ண அலலகலளயும்
அழிக்கவல்லத என்பது மகரிஷியின் கருத்து என்பதலன உலக
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சமாதானம் (1957) என்ற நூல் கூறும்.

இதலன இன்லறய

அறிவியல் ஆோய்ச்சி ஒத்துக் வகாள்கிறது.
பயிற்சி.
ஆண்டு முழுவதும் இங்கு மகரிஷியின் அகத்தாய்வு
பயிற்சிகள், காயகல்ப பயிற்சிகள், உடற்பயிற்சிகள், பிேம்மஞானப்
பயிற்சி, வபோசிரியர்களுக்கான பயிற்சி மற்றும் பல்கலலக்
கழகங்களில் பயிலும் மாணவர்களுக்கானப் பயிற்சி, வமௌன வநான்பு
நலடவபற்று வருகின்றன. (12)
ஒருமுலற ோமநாதபுேம் லட்சுமிபுேம் தாயுமானவர்
ஆலயத்திற்கும், வடலூர் சத்தியஞான சலபக்கும், ஆழியார் அறிவுத்
திருக்வகாயிலுக்கும் வசன்று வாருங்கள்.
மூன்று மகான்களும் ஒருவவே என்பலத உணர்ந்த
மனநிலறவுடன் ஞானப் பாலதக்கு பயணிக்கும் வழிலயத் வதரிந்து
வகாண்ட வதளிவு உங்களுக்கு பிறக்கும்.

அடிக்குறிப்புகள்
1.

தாயுமானவர் ஆலய அலமப்பு, ோமகிருஷ்ண தவபாவனம்,
திருப்போய்த்துலற.

2.

வள்ளலாரும் வவதாத்திரி மகரிஷியும் பக்.131, மன்னார்குடி
பானுகுமார். விஜயா பதிப்பகம், வகாலவ

3.

வமலது

4.

வமலது

5.

வமலது பக்.132

6.

வமலது

7.

வமலது

8.

வமலது

9.

வமலது

10. வமலது
11. தாயுமானவரும் வவதாத்திரி மகரிஷியும் பக்.140, மன்னார்குடி
பானுகுமார் விஜயா பதிப்பகம், வகாலவ
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12. வள்ளலாரும் வவதாத்திரி மகரிஷியும் பக்.133-134, மன்னார்குடி
பானுகுமார். விஜயா பதிப்பகம், வகாலவ

29. மூவரும் ஒருவவே -ஆய்வு முடிவுகள்.
1. தாயுமானவர் வாழ்ந்த காலம் 1746 முதல்1744 வலேயாகும்.
இோமலிங்க வள்ளலார் வாழ்ந்த காலம் 1823 முதல்1874

வலேயாகும். வவதாத்திரியார் வாழ்ந்த காலம் 1911 முதல் 2006
வலேயாகும்.
2. இந்த மண்ணில் தாயுமானவர் 38 ஆண்டுகளும், இோமலிங்க
வள்ளலார் 51 ஆண்டுகளும்,

ஆண்டுகளும் வாழ்ந்துள்ளனர்.

வவதாத்திரி

மகரிஷி

96

3. தாயுமானவர் மலறந்து 80 ஆண்டுகள் கழித்து வள்ளலார்
அவதரிக்கிறார்.

வள்ளலார் மலறந்து 37 ஆண்டுகள் கழித்து

வவதாத்திரியார் அவதரிக்கிறார்.

4. தாயுமானவர் அவதரித்து 206 ஆண்டுகள் கழித்து வவதாத்திரி
மகரிஷி அவதரிக்கிறார். வள்ளலார் அவதரித்து 89 ஆண்டுகள்
கழித்து வவதாத்திரியார் அவதரிக்கிறார்.
4. தாயுமானவர் திருச்சிோப்பள்ளியில் பிறந்தவர். இோமலிங்க
வள்ளலார் பலழய வதன்னார்க்காடு மாவட்டம் மருதூரில்
அவதரித்தவர்.

வவதாத்திரியாவோ கூடுவாஞ்வசரியில் பிறந்தவர்.

6. தாயுமானவர் அலமச்சரின் மகனாகப் பிறந்தவர்.
சாதாேணக்

குடும்பத்தில் அவதரித்தவர்.

வள்ளலார்

வவதாத்திரியாவோ எளிய

வறுலமயுள்ள வநசவாளிக் குடும்பத்தில் வதான்றியவர்.
7. தாயுமானவர் முலறயாக தமிழும் வடவமாழியும் கற்றுப் புலலமப்
வபற்றவர். வள்ளலாரும் வவதாத்திரியும் எந்தப் பள்ளிக் கூடத்திலும்
முலறயாகப் கல்வி கற்காதவர்கள்.
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8. தாயுமானவர் அலமச்சோகப் பதவி வகித்தவர்.

வள்ளலார்

சமயச் வசாற்வபாழிவு வசய்தவர். வவதாத்திரியார்
வநசவாளியாகவும், பின்னர் வநசவுத் வதாழிலில்
முதலாளியாகவும் இருந்தவர்.

9. மூவரும் எளிய வாழ்க்லக வாழ்ந்தவர்கள்
10. மூவரும் வசால்லிய வண்ணம் நடந்து காட்டியவர்கள்.
11. தாயுமானவருக்கு சின்னஞ்சிறு வயதிவலவய அவலே

ஆட்வகாள்ள வந்த பேமாச்சாரியர் வமௌனகுரு ஆவார்.
வள்ளலாருக்குள்வள தாயுமானவர் இருப்பதால் ஆதிகுருவாகிய
வதட்சிணாமூர்த்திவய வஜாதி வடிவில் குருவாக அலமந்தார்.
தனக்கு பல குருமார்கள் அருள்பாலித்ததாக வவதாத்திரியார்
குறிப்பிடுகின்றார்.

பாலகிருஷ்ண நாயக்கர் – லவத்திய

பூபதி கிருஷ்ணோவ்-பேஞ்வசாதி மகான்-வள்ளலார் வபான்று
எண்ணற்ற குருமார்கள் மகரிஷிக்கு கிலடத்தார்கள்.

12. மூவருக்குவம தங்களது ஞானப் பாலதயில் பல

வசாதலனகலளயும், வவதலனகலளயும். சறுக்கல்கலளயும்
கண்டு வவன்றார்கள்.

13. உலக உயிர்கள் அலனத்தும்

இன்பமாக, மகிழ்வவாடு

வாழவவண்டும் என்பவத மூவருலடய வகாள்லக.
14. மலரினும் மண்ணிலும் விண்ணலும் நீரிலும் வநருப்பிலும் எங்கும்
இலறக்காட்சிலயக் காணும் வதய்வத் திருவுள்ளம்”
வவதாத்திரியாருக்கு” அலமந்துள்ளது வபாலவவ தாயுமானவர்பாலும்
வள்ளலார் பாலும் அலமந்திருந்தது.

15. தாயுமானவர் 1452 பாடல்கலளயும் வள்ளலார்
ஆறுதிருமுலறகளில்

5818 பாடல்கலளயும் வவதாத்திரியார்

ஞானக்களஞ்சியத்தில் 1854 பாடல்கலளயும் பாடியுள்ளார்.
16. தாயுமானவாு் பாடிய பாடல்கள் “தாயுமானவர் பாடல்கள்”
என்றும் வள்ளலார் பாடிய பாடல்கள் “திருவருட்பா” என்றும்
வவதாத்திரி மகரிஷி பாடிய பாடல்கள் “ஞானக்களஞ்சியம்”
என்றும் அலழப்படுகிறது.
17. தாயுமானவரின் 1452 பாடல்கள் மட்டுவம நமக்கு
கிலடத்திருக்கின்றன. வள்ளலாரின் உலேநலடப்பகுதிகளும்
நமக்கு கிலடத்திருக்கின்றன.

ஆனால் வவதாத்திரி

மகரிஷியின் உபவதங்களும், புத்தகங்களும்

முழுவதும்
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நமக்கு கிலடத்திருக்கின்றன.

வள்ளாலார் பாடல்கள்

இலணயதளத்தில் உலா வருகின்றன.

18. மூவேது பாடல்கலளயும் மனப்பாடம் வசய்வது எளிலம.
19. சிந்து , கண்ணி முதலிய பாடல் வலககளில் வள்ளலாரின்
முன்வனாடியாகத் தாயுமானவர்

திகழ்கிறார்.

20. தாயுமானவர் 1452 பாடல்களில் எளிலமயும் இனிலமயும்
நிலறந்து விளங்குவலதப் வபான்வற, அருலமயும் வபருலமயும்
நிலறந்து விளங்குகின்றன.
21. அலதப்வபாலவவ வள்ளலாரின் திருவருட்பா பாடல்களிலும்,
வவதாத்திரியின் ஞானக்களஞ்சியத்திலும் அலமந்து இருப்பலத
காணலாம்.

மூவரும் ஒருவேல்லவா?

22. வபரிய வபரிய தத்துவப் வபாருள்கலளவயல்லாம், அனுபவப்
வபாருள்கலளவயல்லாம், அரும்வபரும்
வபாருள்கலளவயல்லாம், சிறு சிறு வசாற்களில், சிறு சிறு
வசாற்வறாடர்களில் எளிலமயாகவும் இனிலமயாகவும்,
தாயுமானவர் வசால்லி விடுகிறார்.
23. இவ்வருலம வபருலமகலள வள்ளலாரிடமும்,
வவதாத்திரியிடமும் காணப்வபறுவதில் வியப்பில்லல.
மூவரும் ஒருவேல்லவா?
24. தாயுமானவர் பாடல்களில் வதாட்ட இடவமல்லாம் வள்ளலார்,
வவதாத்திரி கருத்துகள் தட்டுப்படுகின்றன.
25. தாயுமானவர் விட்ட இடத்தில் வள்ளலார் வதாட்டுத்
வதாடர்வது வபாலும், வள்ளலார் விட்ட இடத்தில் வவதாத்திரி
வதாட்டுத் வதாடர்வது வபால் ஒரு வதாடர்பு இலழவயாடுகிறது.
மூவரும் ஒருவேல்லவா?
26. தாயுமானவர் பாடல்களின் தாக்கம் திருவருட்பாவிலும்
ஞானக்களஞ்சியத்திலும் பல இடங்களில் காணப்படுகிறலத
நாம் பார்க்கலாம்.
27. தாயுமானவரும் வள்ளலாரும் பேசிவ வணக்கம் பாடினார்கள்.
வவதாத்திரிவயா இலறவணக்கமாக பாடியுள்ளார்.
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28. தாயுமானவர் எடுத்த எடுப்பிவலவய, முதற் பாடலிவலவய வவன்று
விடுகிறார். தாயுமானவர் பாடலின் வதாடக்கம், முதற்பகுதியின்
வபயர் “திருவருள் விலாசப் பேசிவ வணக்கம்’. திருவருட்பா
ஆறாந் திருமுலறயிலும் முதற்பதிகம் “பேசிவ வணக்கம்”.

29. அங்கிங்வகனாதபடி எங்கும் விளங்கும் பேம்வபாருளின்

வணக்கமாகவவ முதற்பாடலலப் பாடுகிறார் தாயுமானவர். “

“வபருற்ற உலகிலுறு சமயமத வநறிஎலாம்” என்று வள்ளலார்
பாடுகிறார்.

“ஆதிஎனும் பேம்வபாருள் வமய்எழுச்சிப் வபற்று”

என்று வவதாத்திரியார் பாடுகிறார்.

30. மூவரும் ஒருவோதலால் இலறவணக்கத்தில் மூன்று

பாடல்கள் பாடி தாங்கள் மூவரும் ஒருவவே என்பலத
மானுடத்திற்கு உணர்த்துகிறார்கள்.
31. தாயுமானவரின் “அங்கிங்வகனாதபடி” பாடல் வவதாத்திரி
மகரிஷிக்கு

பக்தி ஞான விசாேலணக்கு வித்தாக அலமந்தது.

“வவதாத்திரி வாழ்ந்த கூடுவாஞ்வசரி கிோமத்தில்,
சனிக்கிழலமகளில், பஜலன பாடிக் வகாண்டு, அதிகாலல
வநேத்தில் வதருக்கலளச் சுற்றி வருவதுண்டு.

அந்தப்

பஜலனயில் பாடிய அங்கிங்வகனாதபடி” பாடல் தான்
பின்னாளில், மகரிஷியின் அத்லவத்க கருத்துக்கு ஆதாேமாக
அலமகிறது.

அது தாயுமானவர் பாடிய முதல் பாடல்.

32. “எல்லாம் வல்ல வதய்வமது” என்ற வவதாத்திரியாரின்
மகரிஷியின் இலறவழிபாட்டுப் பாடலில் தாயுமானவரின்
அங்கிங்வகனாதபடி தாவனயாய பூேணமாய் நிற்கின்ற
இலறயியல்லப உணர்த்துகிறார்.
33. பலவலககளில் வள்ளலாரும் வவதாத்திரி மகரிஷியும்
தாயுமானவலேப் பின்பற்றிப் பாடியுள்ளனர்.
34. வவதாத்திரியாரின் உடலுக்குள் வள்ளலார் புகந்தது அவேது 42
ஆவது வயதில்.

ஆனால் சிறு வயதிவலவய வவதாத்திரியார்

தாயுமானவலே மானசீக குருவாக ஏற்றுக் வகாண்டு பயன்
வபற்றது வதளிவாகின்றது.
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35. தாயுமானவரின் “அங்கிங்வகனாதபடி” பாடல் பள்ளிக்கூடப்
பாடப்புத்தகத்தில் மனப்பாடப் பகுதியாகவும். வள்ளலாரின்

“ஒருலமயுடன் நினது திருமலேடி நிலனக்கின்ற உத்தமர் தம்
உறவு வவண்டும்” பாடல் மாணவர்களின் பாடப்புத்தகத்திலும்
வற்றிருக்கிறது.
ீ

வவதாத்திரி மகரிஷி எழுதிய வபசிய

அலனத்தும் வவதாத்திரியமாக 30 க்கும் வமற்பட்ட

பல்கலலக்கழகங்களில் பாடமாக, பட்டயமாக, பட்டமாக,
பட்டவமற்ப்படிப்பாக, பயிற்றுவிக்கப்படுகிறது.

36. அறிவவதான் வதய்வம் என்பது வவதாத்திரியாரின் அடிப்பலடக்
வகாட்பாடு.

இலறவலன “அறிவான வதய்வவம சச்திதானந்த

சிவவம” என்று பல இடங்களில் தாயுமானவர் சுட்டிச்
வசல்வலதக் காணலாம்.

37. மூவருவம சும்மா இருந்து சுகம் கண்டவர்கள்.

38. தாயுமானவர் மானுடத்லத ஆன்மீ கப் பயணத்தில் பயணிக்க
“வசேவாரும் வஜகத்தீவே” என்றலழத்தார்.

வள்ளலார்

“மேணமில்லா வபருவாழ்வு வாழலாம் வாரீர்” எனக் கூவினார்.
வவதாத்திரிவயா “அன்பர்கவள வாரீர்” என்று அலழத்தார்.

39. மகரிஷி வழங்கிய ஐவலகப் பண்பாடு புதியவதாரு பண்பாடு
உலகிற்கு வவண்டும்.
காப்வபாம்.

வபாலத, வபார், புலக ஒழித்து அலமதி

அவேவர் தம் அறிவின் ஆற்றலினால் உடல்

உலழப்பால் வாழ்வவாம் என்ற முடிவும், வபாதுவிதிலய, பிறர்
வபாருலள, வாழ்க்லகச் சுதந்திேத்லதப் பாதுகாத்து, உயிருக்கு
அன்பு வசய்து. உணவுக்வகன உயிர்வகால்லா வநான்பும்
வகாள்வவாம் என்னும் மகரிஷியின் பண்பாட்டுக்
வகாள்லகயில் தாயுமானவர் வநஞ்சம் தவழ்வலதக் காணலாம்.
40. வவட்டவவளித் தத்துவத்லதப் பற்றி மூன்று மகான்களும்
பாடியுள்ளனர். முன்னவர்களின் தத்துவங்கலள பாமேனும்
புரிந்து வகாள்ளும் வலகயில் சுத்தவவளி தத்துவமாக தந்தவர்
வவதாத்திரியார்.

நிலவுலகம் இருக்கும் மட்டும் இந்த

சுத்தவவளி தத்துவமும் வாழும்.
41. அத்லவத தத்துவத்லத மூவரும் விரிவாகவும் விளக்கமாகவும்
பாடியுள்ளனர்.
42. கருலமயம் தூய்லம வபறத் தவமும் தற்வசாதலனயும் வசய்து
ஞானம் வபறவவண்டும் என்பார் மகரிசி.
வமய்ஞானவம வழி என்கிறார்.

தாயுமானவரும்
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43. காந்தநிலல அறியாதார் கடவுள்நிலல அறியார்
மகரிஷி.

என்பார்

இங்கு மகரிஷி குறிப்பிடும் அண்டவவளியில்

அலமந்த காந்தநிலல-- தாயுமானவர் குறிப்பிடும் அருள்வவளி
என்று கருதலாம்.

44. தாயுமானவர் வள்ளலார் உள்ளம் வவதாத்திரியாரின்
இலக்கியங்களில் லமயமாக அலமந்திருப்பலதக் காணலாம்.

45. சமயங்கடந்த வமானேசத்லத மூவருவம வலியுறுத்தினார்கள்.

46. தாயுமானவர், வள்ளலார் பாடல் வதாடர்கள் வவதாத்திரியாரின்
மனதில் எப்வபாதும் ஊடாடிக் வகாண்டிருந்தன.

47. தாயுமானவர் , வள்ளலார் பாடல்களின் உள்ளடக்கத்லத
வவதாத்திரியாரின் கவிகளிலும் காணலாம்.

48. தாயுமானவர் பாடல்களில் சில வதாடரில் உட்வபாருலள
உணர்ந்துவகாள்ள முடியவில்லல.

அத்தகு

உட்வபாருள்கவளல்லாம் வவதாத்திரியாரின் நூல்வழி விளக்கம்
வபறுகின்றன.

49. பக்தியும் ஞானமும் இலணந்த தாயுமானவர் பாடல்களில்
மகரிஷி

வவதாத்திரியின் உள்ளம் வதாய்ந்து இருந்தலமயும்,

சில இடங்களில் தாயுமானவர். வள்ளலார் பாடல்களுக்கு
விளக்கமாக அலமந்தலமயும் வவதாத்திரியாரின் நூல்கள் வழி
அறியலாம்.
50. தாயுமானவரும் வள்ளலாரும் சமேச ஞானிகளாகத்

திகழ்ந்தவர்கள். தாயுமானவர் வவதாந்த சித்தாந்த சமேசம்
வபசுகிறார்; சமயங்கடந்த வமான சமேசம் வபசுகிறார். வள்ளலார்
ஆறந்த (ஷடாந்த) சமேசம் வபசுகிறார்; சமயங்கடந்த சமேச சுத்த
சன்மார்க்கத்லதப் வபசுகிறார்.

51. தாயுமானவர் பற்பல கண்ணிகலளப் பாடியுள்ளது வபான்வற
வள்ளலாரும் பற்பல கண்ணிகலளப் பாடியுள்ளார்.
தாயுமானவர் பாடிய கண்ணிகள்
போபேக் கண்ணி
லபங்கிளிக் கண்ணி
எந்நாட்கண்ணி

வள்ளலார் பாடிய கண்ணிகள்
பாங்கிமார் கண்ணி
வவண்ணிலாக் கண்ணி
முலறயீட்டுக் கண்ணி

காண்வபவனா என்கண்ணி

திருவடிக் கண்ணி

ஆகாவதா என்கண்ணி

வபேன்புக்கண்ணி

இல்லலவய என்கண்ணி
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வவண்டாவவா என்கண்ணி
நல்லறிவவ என்கண்ணி
பலவலகக் கண்ணி

52. தாயுமானவர் பாடல்களின் தாக்கம் திருவருட்பாவில் பல

இடங்களில் காணப்படுகின்றன. பல வலககளில் வள்ளலார்
தாயுமானவலேப் பின்பற்றிப் பாடியுள்ளார்

53. தாயுமானவர் தாம் வபற்ற பரிபூேண நிலலலய

உலகத்தவவோடு பங்கிட்டுக் வகாள்ள அலழக்கிறார்.
மகரிஷியும் தாம் வபற்ற இலற அனுபவத்லத எல்வலாருக்கும்
வழங்கத் துடிக்கின்றார்.

வகட்பவர்க்வகல்லாம் தருவவன்

என்று தாம் வபற்ற இலற அனுபவத்லத குண்டலினி
வயாகத்லத எல்வலாருக்கும் வழங்க அறிவுத்
திருக்வகாயில்கள்,
உதவுகின்றார்.

மனவளக்கலல மன்றங்கள் வதாற்றுவித்து

54. மூவருவம தன்லனயறிந்த தவசீலர்களாக திகழ்ந்தார்கள்.
55. மானுடத்லத “வகால்லா விேதம்” வமற்வகாள்வர்ீ என்று
மூவருவம வலியுறுத்தினார்கள்.
56. தாயுமானவர் 60% விழுக்காடு வடவசாற்கள்

பயன்படுத்தியிருந்தாலும், மற்ற இருவருக்கும்
குலறவில்லாமல் வசந்தமிழ் வித்தகோக விளங்கினார்.

57. “சங்கே சங்கே சம்பு – சிவ, சங்கேசங்கே சம்பு” என்று
தாயுமானவர் ஆனந்தக் களிப்புப் பாடுவது வபான்வற
வள்ளலாரும் சம்வபா சங்கே என்று ஆனந்தக் களிப்புப்
பாடுகிறார். வவதாத்திரியாரும் “வபரின்ப்ப களிப்பு” பாடுகிறார்.

58.சுகவாரி எனற் தலலப்பில் தாயுமானவர் பாடியிருக்க,
வள்ளலார் “இலறவலன ஏத்தும் இன்பம்” என்ற தலலப்புகளில்
பாடி மகிழ்ந்துள்ளார்.
வவதாத்திரியாரும்

வபரின்ப ஊற்று என்ற தலலப்பில்

பாடியிருக்கிறார்.

59. தாமானவரும் வள்ளலாரும் வவதாத்திரி மகரிஷியும் சமேச
ஞானிகளாகத் திகழ்கிறார்கள்.

379

60. தாயுமானவர் வபண்லமலயச் சாடுகிறார்.

பிேம்மசரியம்

வதலவ என்கிறார். வள்ளலாவோ வபண்கலளப் வபாற்றுகிறார்.
வபண்கல்வி, விதலவ மறுமணம்,

மகளிர்

சமத்துவம்,வபண்கள் கற்புவநறி, வபண்கள்

முன்வனற்றம் பற்றி

பதிவு வசய்துள்ளார்..
61. மகரிஷி வபண்லமலய முதன்லமப் படுத்துகிறார்.
வபண்களுக்கு இல்லற ஞானம் வதலவ என்பலத

வலியுறுத்துகிறார். இந்த ஒன்லறத் தவிர்த்து மற்ற

எல்லாவற்றிலும் மூவரும் ஒத்த கருத்துலடயவர்கவளயாவர்.

62. தாயுமானவரின் பாடல்களிலிருந்து வள்ளலாரும்
வவதாத்திரியாரும்

அவநகக் கருத்துக்கலள எடுத்தாண்டு

ஆய்வு வசய்துள்ளார்கள் என்பது மூவரின் பலடப்புகளிலிருந்து
வதரிகிறது.

63. மூலன் மேபில் வந்த தாயுமானவர் பாடிய பாடல்கள்
தமிழுக்குப் புதுலமயானலவ.

அவருக்குப் பின் வந்த

வள்ளலார் வமலும் பல புதுலமகலளக் காட்டினார்.

வவதாத்திரியாவோ தமிழுக்கு எண்ணற்ற வசாற்கலளயும்
பலடத்துள்ளார்.

சுத்தவவளி, பாய்மப் வபாருள், அகத்தாய்வு,

கருலமயம், வசயல்விலளவு, தள்ளல், வகாள்ளல், குணநலம்
என்று அடுக்கிக் வகாண்வட வபாகலாம்.

64. வவதாத்திரி மகரிஷியின் தமிழ் வி(மி)ஞ்சம் தழிழாக
இருக்கிறது.

தாயுமானவர் ஏக்கப் வபாருமூச்வசாடு புலம்புவது

வபால் இருக்கிறது.

மகரிஷிவயா எலதச் வசான்னாலும் இது

இப்படித்தான் என்று முடிந்த முடிவாகச் வசால்லிவிடுகிறார்.
தாயின் புலம்பலும் தந்லதயின்முடிவும் நமக்குத்
வதலவதாவன!
65. வவதாத்திரி மகரிஷி

குேலல நாம் இலணயதளத்தில் வகட்டு

மகிழலாம். தாயுமானவர் வள்ளலார் குேலல நாம் வகட்க
வகாடுத்து லவக்கவில்லல.
66. மூவரில் வவதாத்திரி மகரிஷியின் குேலல மட்டும் நாம்
விடிவயா ஆடிவயா வில் வகட்டும் பார்த்தும் மகிழலாம்.
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67. தாயுமானவர் தீடிவேன்று மேணித்ததால் தனது லட்சியத்லத

முடிக்க வள்ளலார் உடம்பில் புகுந்தார். வள்ளலாரும் தனது
லட்சியத்லத முடிக்க வவதாத்திரி உயிரில் கலந்தார்.

68. தாயுமானவர் வதாடங்கிய ஆன்மீ க பயணத்லத வள்ளலார்
வதாடர்ந்தார் - வவதாத்திரிு்யார் முடித்து லவத்தார்.

69. தாயுமானவர் மலறந்த இடம்- இோமநாதபுேம்

வலட்சுமிபுேத்தில்- தாயுமானவர் ஆலயமாகவும், வள்ளலார்
மலறந்த இடம்- வடலூரில் சத்தியஞான சலபயாகவும்,
வவதாத்திரியார் மலறந்த இடம் -ஆழியாறில்

அறிவுத்திருக்வகாயிலாகவும் விளங்கி வருகின்றன.
70. வள்ளலார் வதாடங்கிய சன்மார்க்க சங்கங்களும்,

வவதாத்திரியார் வதாடங்கிய அறிவுத் திருக்வகாயில்களும்
மனவளக்கலல மன்றங்களும் ஊவேங்கும் ஞானக்கல்வியிலன
வழங்கி வருகின்றன. தாயுமானவவே இவர்கள் ஆன்மாவில்

கலந்திருப்பதால் அவேது தத்துவங்களும் இம்மகான்கள் மூலம்
பயிற்றுவிக்கப் படுகின்றன.

துலணநின்ற நூல்கள்
1. தாயுமானவர் பாடல்கள், சுவாமி சித்பவானந்தர்,
ஸ்ரீோமகிருஷ்ண தவபாவனம், திருப்போய்த்துலற.
2. தாயுமானவ சுவாமி வேலாறும், அவர் மதக் வகாள்லகயும்,
கல்குளம் குப்புசாமி முதலியார், வசந்தமிழ் பத்திரிக்லக
3. தாயுமானவர் வேலாறும் நூலாோய்ச்சியும், கா.சுப்பிேமணியம்
பிள்லள, மணிவாசக மன்றம், திருவநல்வவலி, (1930)
4. தாயுமானவர் வேலாறும் நூலாோய்ச்சியும், கா. சுப்பிேமணிய
பிள்லள, திருவள்ளுவர் கழகம், மயிலாப்பூர், வசன்லன(1940)
5. தாயுமானவர் பாடற்பாங்கு, சி.சுப்பிேமணி பிள்லள,
இளவவனில், வதாகுதி 2.
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6. தாயுமானவர்,
7.

டாக்டர் ச.வவ. சுப்பிேமணியன்.

தாயுமானசுவாமி ஆலய அலமப்பு, சுவாமி சித்பவானந்தர்,

ஸ்ரீோமகிருஷ்ண தவபாவனம், திருப்போய்த்துலற

8. தாயுமானவர் சித்தாந்தம், ஞானியேடிகள்.
9. தாயுமானவர் ஒரு

திறனாய்வு, டாக்டர். பி. வசௌரிோஜன்.

10. தாயுமானவர் இலக்கிய வகாள்லக, இோ. முத்துக்குமாேசாமி.
11. தாயுமானவரும் பட்டினத்தாரும், புலவர் வசந்துலற முத்து.

12. தாயுமானவர் தத்துவ விசாேம், யா.நா. கதிலேவவல் பிளலள,
ஞான வபாதினி.
13. தாயுமானவர் இயற்றிய சின்மயானந்த குரு, சுவாமி
சித்பவானந்தர், ஸ்ரீோமகிருஷ்ண தவபாவனம்,
திருப்போய்த்துலற

14. தாயுமானவர் இயற்றிய சுகவாரி.

சுவாமி சித்பவானந்தர்,

ஸ்ரீோமகிருஷ்ண தவபாவனம், திருப்போய்த்துலற

15. தாயுமானவர் இயற்றிய போபேக்கண்ணி, சுவாமி
சித்பவானந்தர், ஸ்ரீோமகிருஷ்ண தவபாவனம்,
திருப்போய்த்துலற
16. தாயுமானவர் இயற்றிய எந்நாள் கண்ணி, சுவாமி
சித்பவானந்தர், ஸ்ரீோமகிருஷ்ண தவபாவனம்,
திருப்போய்த்துலற
17. தாயுமானவர் இயற்றிய பரிபூேணானந்தம், சுவாமி
சித்பவானந்தர், ஸ்ரீோமகிருஷ்ண தவபாவனம்,
திருப்போய்த்துலற
18. தாயுமானவர் இயற்றிய மலலவளர் காதலி, சுவாமி
சித்பவானந்தர், ஸ்ரீோமகிருஷ்ண தவபாவனம்,
திருப்போய்த்துலற
19. தாயுமானவர் இயற்றிய லபங்கிளிக்கண்ணி, சுவாமி
சித்பவானந்தர், ஸ்ரீோமகிருஷ்ண தவபாவனம்,
திருப்போய்த்துலற
20. தாயுமானவர் இயற்றிய ஆனந்தமான பேம், சுவாமி
சித்பவானந்தர், ஸ்ரீோமகிருஷ்ண தவபாவனம்,
திருப்போய்த்துலற
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21. தாயுமானவர் இயற்றிய கருணாகேக்கடவுள், சுவாமி
சித்பவானந்தர், ஸ்ரீோமகிருஷ்ண தவபாவனம்,
திருப்போய்த்துலற
22. தாயுமானவர் இயற்றிய வமௌனகுரு வணக்கம், சுவாமி
சித்பவானந்தர், ஸ்ரீோமகிருஷ்ண தவபாவனம்,
திருப்போய்த்துலற
23. தாயுமானவர் இயற்றிய எங்கும் நிலறகின்ற வபாருள், சுவாமி
சித்பவானந்தர், ஸ்ரீோமகிருஷ்ண தவபாவனம்,
திருப்போய்த்துலற
24. புலவர் புோணம்-43-தாயுமானவ சுவாமிகள் சருக்கம், வண்ணச்
சேபம் ஸ்ரீமத் முருகதாச சுவாமிகள், த.மு.வசந்தனினாயகம்
பிள்லள, கலாேத்தனாகேம் அச்சுக்கூடம், (1908).
25. தாயுமானவர் பாடல்கள், புலவர் வ.சிவஞானம்,
ீ
விஜயா
பதிப்பகம்,வகாயம்புத்ததூர்.
26. தாயுமானவர் இயற்றிய பேசிவ வணக்கம், சுவாமி
சித்பவானந்தர், ஸ்ரீோமகிருஷ்ண தவபாவனம்,
திருப்போய்த்துலற.
27. பட்டினத்தார் தாயுமானவர் பாடற் வபருலம, சாமி சிதம்பேனார்,
இலக்கிய நிலலயம், வசன்லன, 1963
28. கடவுட் காட்சியும் தாயுமானாரும், திரு. வி. கலியாண சுந்தே
முதலியார், சாது அச்சுக்கூடம், 1949.
29. தாயுமானச் சுடர், சுவாமி சுத்தானந்த பாேதியார். இளந்தமிழ்த்
தளிர்-4, வகாலாலம்பு ர், மலாயா.
30. தாயுமானசுவாமி ஆலய அலமப்பு, சித்பவானந்தர்,
ஸ்ரீோமகிருஷ்ண தவபாவனம், திருப்போய்த்துலற
31. ஸ்ரீ தாயுமானவர் பக்தி ஸ்ரீபகவதர்ப்பணம், ஆர். எஸ்.
சுபலட்சுமி, உ.வவ.சா, பதிப்பகம், 1929
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32. திருமூலரும் தாயுமானவரும், வசா. சிங்காே வவலன்.
ஞானசம்பந்தம்.
33. ஐத்வேய உபநிடதம், இோமகிருஷ்ண மடத்தின் வவளியீடு.
34. ஐயம் வதளிதல், ஸ்ரீமத் சித்பவானந்தர், ஸ்ரீோமகிருஷ்ண
தவபாவனம், திருப்போய்த்துலற.1
35. பகவத் கீ லத,

ஸ்ரீமத் சித்பவானந்தர், ஸ்ரீோமகிருஷ்ண

தவபாவனம், திருப்போய்த்துலற.

36. இந்திய தத்துவ வேலாற்றில் வவதாத்திரி மகரிசி, அருள்நிதி
மன்னார்குடி பானுகுமார்,
37. ஆத்ம வபாதம், ஆதிசங்கேர்.
38. திருவாசகம், புலவர் வ.ீ சிவஞானம், விஜயா பதிப்பகம்,
வகாலவ.

39.

நிலனவு அலலகள்; டாக்டர் வந.து.சுந்தேவடிவவலு; சாந்தா
பதிப்பகம்;

40. வவதாந்தமும் வபதாத்திரியமும், அழகர் ோமானுஜம்.

41. Voice of Tayumanavar, The life of the Saint and his song offering, kavi yogi
Maharshi Shiddhananda Bharathi.
42. Maharshi Thaymanavar (His life and teachings) Yogi Suddhananda
Bharatiyar, Anbu nilayam ramachandrapuram, trichy Dt.
43. Palms of Saiva Saint (selections from the writings of Thayumanava swamy,
T. Issac Tambyah, London (translatior) Luzacoco. Penang house,
Jaffna,1923.
44. St. Thayumanavar-His life teachings and mission, R.S. Subramaniam of
Colombo (author), Maykandan press, High class printers Madras.
45. Studies and Translation (Philosophical and Religions) Selections from
Tayamanavar, page, 181-257, Sir. Ponnambalam Arunachalam, The
Colombo Apothecaries Co.Ltd. 1937
46. Thayumanavar Hymns (German Translation) Arna Lehman. Erang-luth
missionar, Verlag C. Bertelsman, Gittersloh, 1935.
47. Tayumanavar-His life and Teachings and Mission, the light of Truth of the
Siddhants Dipika and Aganic Review, vol.XI N0.8 P.371, 1911
48. One Hundred poems of Tayumanavar, N.R. subramania Pillai. Desabandu
Press, Coimbatore.
49. Thayumanavar-Tamil Statesman and Saint, N. Kandaswamy Pillai, The
Hindu. Sunday Issue, march18, 1962
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50. St.Thayumanavar XVIII Century, J.M. Somasundaram Pillai, Two thousand
year of Tamil Literature, PP.360-365, 1959.
51. Thayumanavar Varalarum Padalgalum' -— Hindu Religious and Charitable Endowments
department

52.

Thayumanavar Vanakka Padalgal', by the Mouna Madam.

53. திருவருட்பா, ஊேன் அடிகள், சமேச சன்மார்க்க ஆோய்ச்சி
நிலலயம். வடலூர்.
54. திருவருட்பா ஆறாம் திருமுலற, திருஅருட்பிேகாச வள்ளலார்
வதய்வநிலலயம், வடலூர்.
55. திருவருட்பா உலேநலடப்பகுதி, திருஅருட்பிேகாச வள்ளலார்
வதய்வநிலலயம், வடலூர்.
56. கண்மணி மாரை - திருசிவபசல்வைாஜ்
57. தினமணி இதழ், ஆகஸ்டு 30, 2009, முலனவர் மலலயமான்,
58. ஆனந்தக் களிப்பு, அருள்நிதி மன்னார்குடி பானுகுமார், அழகுப்
பதிப்பகம், வசன்லன
59. திருவருட்பா எனும் வதன், ஏ.எஸ்.வழித்துலண ோமன்.
60. வள்ளலார் வேலாற்று உண்லமகள், துறவி கந்தசாமி.
61. வள்ளலார் வகுத்த வாழ்க்லக முலற, திரு. சம்மந்தம்.
62. தாயுமானவரும் வவதாத்திரி மகரிஷியும், அருள்நிதி
மன்னார்குடி பானுகுமார், விஜயா பதிப்பகம்,வகாயம்புத்ததூர்.
63. வள்ளலாரும் வவதாத்திரி மகரிஷியும், அருள்நிே

தி

மன்னார்குடி பானுகுமார், விஜயா பதிப்பகம்,வகாயம்புத்ததூர்.
64. தாயுமானவரும் வள்ளலாரும், ஊேன் அடிகள், சமேச
சன்மார்க்க ஆோய்ச்சி நிலலயம். வடலூர்.
65. இண்டர்வநட் தகவல்கள்.
66. . ஸ்ரீ பகவத் தியானத்லத விடு ஞானத்லதப் வபறு
பட்டினத்தார் பாடல்கள் - பாலவ பிரிண்டர்ஸ் (பி) லிட்
67. சித்தர் களஞ்சியம் - கற்பகம் புத்தகாலயம்.
68. ஆய்வு - ரவ. சுதா -முரனவர் பட்ட ஆய்வாளர்,

காஞ்சிமாமுனிவர் பட்ட ழமற்படிப்பு ரமயம் ைாஸ்ழபட் 385

புதுச்ழசரி.
69. ஆ.பாலகிருஷ்ணாபிள்லள,

திரு அருட்பா பாகம்-2 & 4 சாேதா

பதிப்பகம், வசன்லன-7, 2006.

70. வபான்வமாழிகள்,

வபரியாரும்

இோமலிங்கரும்,

வபரியார்

சுயமரியாலதப் பிேச்சாே நிறுவன வவளியீடு வசன்லன-7, 2007.
71. .டாக்டர்

எஸ்.குலவசகேன்,

வள்ளல்

வபருமான்,

சிந்தலனகள், பாலமுேளி வவளியீடு, வவலூர், .

சிறப்புமிகு

72. திருவவங்கடம், சாதி எதிர்ப்பு வமாழிகள், வகாள்லக முழக்கம்,
மவலசியா,

73. அருட்திரு

வள்ளல்

மன்றம், மதுலே, 2016.

வபருமான்

ஆ.வபரியார்

புேட்சிக்கவிஞர்

74. வள்ளலார் வவதாத்திரி ஒப்பீடு, காந்தாமணி, முலனவர் பட்ட
ஆய்வவடு, பாேதியார் பல்கலலக்கழகம், வகாலவ.

75. ஞானக்களஞ்சியம் - வவதாத்திரி மகரிஷி, வவதாத்திரியப்
பதிப்பகம், ஈவோடு.
76. ஞானக்கனி ோமலிங்கர், பாலகிருஷ்ணன், வநஷனல் புக்
டிேஸ்ட் இந்தியா, புதுதில்லல
77. திருஅருட்பா உலேநலடப்பகுதி, பதிப்பாசிரியர், ஊேன் அடிகள்,
இோமலிங்கர் பணிமன்றம், வசன்லன.
78. திருஅருட்பா மூலமும் உலேயும் – வதாகுதிகள் 1 முதல் 10
முடிய, ஔலவ சு. துலேசாமிப் பிள்லள, சத்த சன்மார்க்க
நிலலயம், வடலூர்.
79. திருஅருட்பா சிந்தலன, சு. வவள்லள வாேணனார், மணிவாசகர்
பதிப்பகம், சிதம்பேம்.
80. புேட்சித் துறவி வள்ளலார், ஊேன் அடிகள், சமேச சன்மார்க்க
ஆோய்ச்சி நிலலயம், வடலூர்.
81. தத்துவ தரிசனங்கள், வச. ஞானன், மணிவாசகர் பதிப்பகம்,
வசன்லன.
82. வள்ளலார் வபருலமயும் சுத்த சன்மார்க்க விளக்கமும். வவ.
இோஜப்பா, வள்ளலார் வவளியீடு வள்ளலார் நிலலயம்,
வசன்லன
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83. வள்ளலாரின் மேணமில்லாப் வபருவாழ்வு உண்லமதானா? மு.
சுந்தேமூர்த்தி, சிவா பதிப்பகம், வசன்லன
84. வள்ளலார் வேலாறு, சுவாமி சுத்தானந்த பாேதியார், வ.உ.சி.
நூலகம், வசன்லன.
85. வள்ளலார் வாழ்வும் வாக்கும், அ.வல. நடோஜன், இோமலிங்கர்
பணிமன்றம், வசன்லன
86. வள்ளலார், திரு.வி. கலியாண சுந்தேனார், மணிவாசகர்
பதிப்பகம், வசன்லன.
87. வடலூர் அடிகளாரின் வாழ்க்லக வேலாறு, பக்.124,
அல்லலயன்ஸ், ோஜகுமாரி பப்ளிவகஷன்ஸ், வசன்லன)
88. திருஅருட்பா உலேநலடப்பகுதி, இோமலிங்கர் பணிமன்றம்,
வசன்லன.
89. வள்ளலாரும் வவதாந்தமும், வபான். வகாவிந்தசாமி, சமேச
சுத்த சன்மார்க்க சங்கம், கடலூர்.
90. வதன்னகத்து மணிகள், வித்வான் ஓண்.சி. சந்திேவசகேன்
பாலசேஸ்வதி புக் டிப்வபா. வசன்லன.
91. வள்ளலார் வாழ்வும் வாக்கும், அ.வல.நடோஜன், இோலிங்கர்
பணிமன்றம், வசன்லன.
92. ஆன்மிகச் வசல்வர் ஐவர், வசா.அரியநாயகம் காந்தி நிலனவு
நிதி, மதுலே.
93. தமிழ் இலக்கிய வேலாற்றுக் களஞ்சியம், வபோசிரியர் மது. ச.
விமலானந்தம், ஐந்திலண பதிப்பகம், வசன்லன.
94. மருதூர் வள்ளலார். ம. கிருஷ்ணன், இளங்வகா பதிப்பகம்,
வசன்லன.
95. வள்ளலார் கண்ட ஒருலமப்பாடு. ம.வபா. சிவஞானம், பூ
ங்வகாடி பதிப்பகம், வசன்லன.
96. வள்ளலாரின் வமய்ஞ்ஞானமம் விஞ்ஞானமும், டாக்டர் பி.சி.
சிவோமன், வள்ளலார் பதிப்பகம். தஞ்சாவுர்.
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97. East and West in Religion, S. Radhaskrishnan. George Allen and Unwin Ltd
Great Britain.
98. Practical Spirituality, Swami Lokeswaranands, the Ramakrishna Mission
Institute of Culture, Calcutta.
99. An indtruction to the Philosophy of Ramalinga Swami, Dr. C. Srinivasan,.
Ilakkiya Nilayam, Thiruchirappalli.
100.

Aarutperum Jothi and Desthiness Body, Vol.I

101.

, T.R. Thulasiram, University of madras, Chennai

102.

மனவளக்கலல பாகம் 3 - வவதாத்திரி மகரிஷி,

வவதாத்திரி மகரிசி, வவதாத்திரியப் பதிப்பகம், ஈவோடு.
103.

இலறநிலலயின் தன்மாற்ற சரித்திேம், வவதாத்திரி

மகரிஷி, வவதாத்திரியப் பதிப்பகம், ஈவோடு.
104.

பிேபஞ்ச சேத்திேமும் உயிரினங்களின் வேலாறும்,

வவதாத்திரி மகரிஷி, வவதாத்திரியப் பதிப்பகம், ஈவோடு.
105.

நான் யார்? வவதாத்திரி மகரிஷி, வவதாத்திரியப்

பதிப்பகம், ஈவோடு.
106.

வவதாத்திரியத்தில் இலறநிலல அறிவு, வவதாத்திரி

மகரிஷி, வவதாத்திரியப் பதிப்பகம், ஈவோடு.
107.

இலறநிலல அறிவு, வவதாத்திரி மகரிஷி, வவதாத்திரியப்

பதிப்பகம், ஈவோடு.
108.

பிேம்மஞானச் சாேம், வவதாத்திரி மகரிஷி, வவதாத்திரியப்

பதிப்பகம், ஈவோடு.
109.

வாழ்க்லக மலர்கள், வவதாத்திரி மகரிஷி, வவதாத்திரியப்

பதிப்பகம், ஈவோடு.
110.

பிேம்ம ஞானம், வவதாத்திரி மகரிசி, வவதாத்திரியப்

பதிப்பகம், ஈவோடு.
111.

எனது வாழ்க்லக விளக்கம், வவதாத்திரி மகரிஷி,

வவதாத்திரியப் பதிப்பகம், ஈவோடு.
112.

வவதாந்தமும் வவதாத்திரியமும், அழகர் ோமானுஜம்,

வவதாத்திரிப் பதிப்பகம், ஈவோடு.
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113.

மனவளக்கலல வதாகுதி மூன்று, வவதாத்திரி மகரிஷி,

வவதாத்திரியப் பதிப்பகம், ஈவோடு.
114.

மணிவமாழிகள், வவதாத்திரி மகரிசி, வவதாத்திரியப்

பதிப்பகம், ஈவோடு.
115.

உலக சமாதானம், வவதாத்திரி மகரிஷி, வவதாத்திரியப்

பதிப்பகம், ஈவோடு.
116.

ஞானமும் வாழ்வும், வவதாத்திரி மகரிஷி, வவதாத்திரியப்

பதிப்பகம், ஈவோடு.
117.

திருமந்திேம், கி. வேதோசன், திருவள்ளுவர் நிலலயம்,

புத்தூர். திருச்சி.
118.

வவதாத்திரிய இலக்கிய ஆய்வுக்வகாலவ, வவதாத்திரியப்

பதிப்பகம், ஈவோடு.
119.

வயாகிோஜ் வவதாத்திரி மகரிஷி மணிவமாழிகள்.

வவதாத்திரியப் பதிப்பகம், ஈவோடு.
120.

வவதாத்திரியத்தில் சமூகவியல் இலறயியல்

சிந்தலனகள், உலகத் தமிழாோய்ச்சி நிறுவனம், வசன்லன.
121.

இந்த நூற்றாண்டு தந்த மகான், அழகர் ோமனுஜம்,

வவதாத்திரியப் பதிப்பகம், ஈவோடு.
122.

வவதாத்திரியச் சிந்தலனகள், தமிழ்ப் பல்கலலக்கழகம்,

தஞ்சாவூர்.
123.

தத்துவச் சிகேங்கள், அழகர் ோமானுஜம், ஜி. அழகர்

ோமானுஜம் கல்வி

மற்றும் அறக்கட்டலள, வில்லிவாக்கம்,

வசன்லன.
124.

தமிழ்க் கலலக்களஞ்சியங்கள் எட்டு வதாகுதிகள்.

125.

திருக்குறள் உட்வபாருள் விளக்கம், வவதாத்திரி மகரிஷி,

பன்முக ஆய்வு, வவதாத்திரிப் பதிப்பகம், ஈவோடு.
126.
127.

Youtube speeches, vethathiriyam banukumar.
shodhganga.inflibnet.ac.in/bitstream/10603/.../08_chapter%201.pdf
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பிண்ணிலணப்புகள்.
1.தாயுமானவர் கால அட்டவலண
கி.பி. 1704

விஜயேங்க வசாக்கநாதர் மகுடாபிவஷகம்

“

1705-7 தாயுமானவர் பிறப்பு

“

1723

“

1731 விஜயேங்க வசாக்கநாதர் மலறவு ( மீ னாட்சி

“

1736

வகடிலியப்பர் மலறவு
அேசாட்சி)

தாயுமானவர் துறவு , அேசியார்மீ னாட்சி மலறவு

1742 தாயுமானவர் மலறவு.

“

(வகடியலியப்பிள்லள

சற்வறறக்குலறய 170 ஆண்டுகளுக்கு

முன்பாகவவ இருந்தார் என்று- அவேது வபௌத்ததிேோகிய
அம்பலசுவாமி 1835 ல் பதிவு வசய்திருக்கிறார்.)

நாயக்கமன்னர் திருமுடியலடவு

(சரித்திேப்படி)

நாகம்மன், 1559
!
விசுவநாதர் 1, 1559- 63
!
குமாேகிருஷ்ணப்பாு் 1563-73
!
இலிங்லகயகுமாே
1595-1602

கிருு்ணப்பாு்

விசுவப்ப விசவநாதர்
1595 – 1602
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!
முத்துக்கிருஷ்ணப்பர், 1602-09
!

!

முத்துவேப்பர்.
ீ
1609-23

!

திருமலல,

குமாேமுத்துவேப்பர்
ீ

1623-59
!
முத்து அளகாத்திரி, 1659-62
வசாக்கநாதர், 1662-82
=

மங்கம்மாள், 2689-1704
!

அேங்ககிருஷ்ண முத்துவிருப்பர், 1682-89
= பத்மாசலன
!
விஜயேங்கவசாக்கநாதர், 1704 - 31

பங்காரு

திருமலல
மீ னாட்சிஅம்மாள்

1731 – 36

குமாேமுத்து திருமலல
!
குமாேமுத்துத் திருமலல (சுவிகாே புத்திேர்)

2.வள்ளலார்

கால அட்டவலண
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திருஅவதாேம்.
ஊர்
வபற்வறார்

- 5-10-1823
மருதூர், சிதம்பேம் வட்டம், கடலூர் மாவட்டம்.

: இோலமயா-சின்னம்லம

இயற்வபயர் : இோமலிங்கம்.
சிறப்பு வபயர் : திருஅருட்பிேகாச வள்ளலார்.
குடும்பம் வசன்லனக்குச் வசன்றது – 1824
வதாழுவுர் வவலாயுதனார், மாணவோனது – 1849
ஒழpவிவலாடுக்கம் பதிப்பித்தது
மனுமுலறகண்ட வாசகம் வவளிவந்தது

-

1851
1854

வதாண்லட மண்டல சதகம் பதிப்பித்தது – 1855
சின்மய தீபிலக பதிப்பித்தது
கருங்குழியில் உலறயத் வதாடங்கியது

-

சன்மார்க்க சங்கம் நிறுவியது

1857

1858
-

1865

திருஅருட்பா முதல் நான்கு திருமுலறகள் வவளிவந்தது – 1867

சத்திய தருமச்சாலல வதாடங்கியது
வமட்டுக் குப்பத்தில் உலறயத்வதாடங்கியது
சத்திய ஞான சலப அலமத்தது

- 23-51867

- 1870
- 1871

சத்திய ஞானசலபயில் முதல் லதப்பூசம்

- 25.11872

அருட்வபருஞ்வசாதி அகவல் எழுதியது

- 18.4.1872

ஞானசலப வழிபாட்டு விதி வகுத்தது,
சங்கம், சாலல, சலப வபயர் மாற்றம் வசய்தது – 18.71872
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சன்மார்க்கக் வகாடி கட்டியது. வபரூபவதசம்

- 22-101873

வமட்டுக்குப்பம் சித்திவளாகத்தில் வழிபாட்டு
முலற வதாடங்கியது

- 1873

சித்திவளாகத்தில் அருட்வபருஞ்வஜாதி
ஆண்டவோய் நிலறந்தது.

3.வவதாத்திரி

- 30.01.1874

கால அட்டவலண

திருஅவதாேம்.
ஊர்

– 14.08-1911

: கூடுவாஞ்வசரி- வசங்கற்பட்டு மாவட்டம்.

வபற்வறார்

வேதப்பன்-சின்னம்மாள்

இயற்வபயர் : வவதாத்திரி.
சிறப்பு வபயர் : அருட்தந்லத.
பள்ளிக்கூட நுலழவு

- 1916

வநசவுத் வதாழில் வசய்யத் வதாடங்கியது

- 1919

வபாஸ்ட் ஆபிசில் வவலல

- 1923

இேவுப் பள்ளியில் படித்தது

-1927

முதல் திருமணம் (23வயதில்)

- 1934

இேண்டாவது திருமணம் (32வயதில்)

- 1943

வபாஸ்ட் ஆபிஸ் வவலல ோஜினாமா

- 1946
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லுங்கி வியாபாேம் வதாடங்கியது

- 1946

தற்வசாதலன உளப்பயிற்சி உருவாகியது 37 – 1948
இோமலிங்க வள்ளலார் அருள்பாலிப்பு(42வயதில்)-1953
உலக சமாதானம் நூல்

- 1957

உலக சமுதாய வசவா சங்கம் வதாடங்கியது - 1958
லுங்கி வியாபாே நஷ்டம்

- 1959

ஞானமும் வாழ்வும் நூல்

- 1964

முதல் மூன்றுநாள் வசாற்வபாழிவு கடலூர்

- 1967

கடலூரில் முதல் மன்றம் வதாடங்கியது

-1967

காலேக்காலில்

மன்றம் வதாடங்கியது

- 1968

புதுலவயில் மன்றம் வதாடங்கியது

- 1969

நாக்பூரில் மன்றம் வதாடங்கியது

8.11.1970

டில்லியில் மன்றம் நிறுவியது
முதல் அவமரிக்கப் பயணம்

- 1970
- 30.06.1972

ஐக்கிய நாடுகள் சலபயில் வசாற்வபாழிவு – 09.0101975
ஆழியார் அறிவுத்திருக்வகாயில் வதாடங்கியது – 08.0201989
ஞானக்களஞ்சியம்

- 1991

காந்த தத்துவம் நூல்

14.08.1992

மலனவிநல வவட்பு நாள் வதாடங்கியது -30.08.1994
பிேம்மஞானம்
இலறநிலலயின் தன்மாற்ற சரித்திேம்

- 1996
- 2006
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இலறநிலல அலடந்தது

- 28..03.2006

4.தாயுமானவர் பலடப்புகள்.
தாயுமானவர், வள்ளலார், வவதாத்திரி மகரிஷி மூவரின்
பலடப்புகளிலும் ஒற்றுலம இருப்பலத காணலாம்.

மூவரும்

ஒருவோக இருந்ததினால் இத்தலகய ஒற்றுலம இருப்பதில்
வியப்பில்லலவய?

jhAkhdtH ghba ghly;fs;
khzpf;fthrfH ghly; ;jpUthrfk; vdg;ngaH ngw;wJ. KtH ghly;fs; Njthuk;
vdg; ngaH ngw;wd. jpU%yH ghly; jpUke;jpuk; vdg;ngaH ngw;wJ. mUzfphpahhpd;
ghly; ;jpUg;Gfo; vdg; ngaH ngw;wJ. ts;syhH ghly; ;jpUtUl;gh vdg;ngaH ngw;wJ.
ghbathpd; ngauhy; ;,d;dhH ghly; vd;W ngaH ngwhky; Njthuk; jpUthrfk;- jpUke;jpuk; ;-jpUg;Gfo;- jpUtUl;gh vd xU jdpr;rpwg;Gg; ngaiug;
ngWtJ gioa kuG;. mk;kugpd;gb jhAkhdth; Ntjhj;jphp kfhprp ghlyfSf;Fj; jdp
xU rpwg;G ngaH mikatpy;iy.
jhAkhdtH ghba ghly;fs; mtH ngauyhNy ‘jhakhdtH ghly;fs;’ vd
toq;Ftijg; NghyNt Ntjhj;jphp kfhprpapd; ghlyf;s; ciufs; vy;yhk;
“Ntjhj;jphpak;’ vd;w mth; ngauhNyNa toq;fg;gLfpd;wd.
jhAkhdtH ghly ;Ik;gj;jhW gFjpfshf mike;Js;sJ.
gFjp vz;
1.

jiyg;G

jpUtUs; tpyhrg; gurpt gzf;fk;

ghly;njhif
3
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2. ghpg+uhzde;jk;

10

3. nghUs;tzf;fk;

12

3. rpd;kahde;j FU

11

5. nksdFU tzf;fk;

10

6. fUzhfuf; flTs;

10

7. rpj;j fzk;

10

8. Mde;jkhdguk;

10

9 Rfthhp

12

10. vq;F epiwfpd;w nghUs;

11

11. rr;jpjhde;j rptk;

11

12. NjNrhkahde;jk;

11

13. rpw;RNfhja tpyhrk;

10

14 MfhuGtdk; - rpjk;gu ufrpak;

33

15. Njd;Kfk;

10

16. gd;khiy

10

17. epidnthd;W

9

18. nghd;id khjiu

78

19. Muzk;

10

20. nrhy;yw;fhpa

20

21. tk;gNdd;

10

22. rptd; nray;

10

23. jd;idnahUtH

10

24. MirnaDk;

40
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25. vdf;nfdr; ;nray;

28

29. ghag;Gtp

59

28. cly; ngha;AwT

83

29. Vrw;wte;epiy

10

30. fhLq;fiuAk;

3

31. vLj;jNjfk;

2

32. Kfnkyhk;

1

33. jplKwNt

10

34. jd;id

1

35. Mf;Fit

1

36. fw;GWrpe;ij

7.

37. kiytsHfhjyp

8

38. mfpyhz;lehafp

1

39. nghpaehafp

1

40. je;ijjha;

7

41. ngw;wtl;Nf

11

42. fy;yhypd;

30

43. guhguf;fz;zp

389

44. igq;fpspf;fz;zp

58

45. ve;ehl;fz;zp

11

1. nja;t tzf;fk;

11

2. FUkugpd; tzf;fk;

13
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3. mbahH tzf;fk;

9

4. ahf;ifiag; gopj;jy;

11

5. khjiug; gopj;jy;

15

6. jj;Jt Kiwik

27

7. jd;Dz;ik

8

8. mUspay;G

18

9. nghUspay;G

19

10. Mde;j ,ay;G

14.

11. md;gHnewp

12

12. mwpQH ciu

14

13 epw;Fepiy

28

14. epiygphpe;NjhH $Ljw;Fghak; 16
46. fhz;NgNdh vd;fz;zp

37

47. MfhNjh vd;fz;zp

21

48. ,y;iyNah vd;fz;zp

6

49. Ntz;lhNth vd;fz;zp

6.

50. ey;ywpNt vd;fz;zp

4.

51. gytiff; fz;zp

24.

52. epd;wepiy

3

53. ghLfpd;w gDty;

5.

54. Mde;j fspg;G

30

55. mfty;

1
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56. tz;zk;

1.

1 Kjy; 39 Kba ghly;fs;

587

40 Kjy; 54 Kba fz;zpfs;

833

54mfty;:

1

55 tz;zk;

1

56.ஆனந்தக்களிப்பு.கண்ணிகள்

30

----1452
----

5. வள்ளலாரின் பலடப்புகள்.
திருமுலற

பதிகம்

பாடல்கள்

பாட்டு எண்

1.

52

570

1 – 570

2.

103

1388

571 - 1958

3.

27

612

1959 – 2570

4.

41

458

2571 – 3028

5.

12

238

3029 – 3266

6.

144

2552

3267 – 5818

------------------------------------------------------------------579

5818
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பாடல்கள்
ஆறு திருமுலறகளிலும் வசோதலவ.

விண்ணப்பங்கள்.
வள்ளலார் இலறவனிடத்து வசய்து வகாண்டலவ (உலேநலட.)
கடிதங்கள்

- வள்ளலார் தம் லகப்பட எழுதியலவ

கட்டலளகள்
தாம் நிறுவிய நிலலயங்களின் நலடமுலறகள் குறித்து
எழுதியலவ.
பத்திரிலககள்

- சுற்றறிக்லககளும் அலழப்பிதழ்களும்

உபவதசங்கள்
உடன் கூட்டத்தாோலும் வகட்டவர்களாலும் எழுதி லவக்கப்வபற்றுள்ள
குறிப்புகள்.

உலேநலட நூல்கள்.
1. மனுமுலற கண்ட வாசகம்.
2. ஜீவகாருண்ய ஒழுக்கம்.

உலேகள்.
1. “தமிழ்” என்ற வசால்லுக்கு வலேந்த உலே.
2. வபரியபுோணம் முதற் பாடல் முதற் வசால்லாகிய
“உலவகலாம்” என்பதற்கு வலேந்த விளக்க உலே.
3. ஒழிவிவலாடுக்கப் பாயிேவிருத்தி
4. வதாண்ட மண்டல சதகத்தின் நூற்வபயரிலக்கணமும், கடவுள்
வாழத்துப் பாடலுக்குச் வசய்த உலேயும்.
5. வபான்வண்ணத் தந்தாதியின் இருபத்திேண்டாம் பாடலுக்குச்
வசய்த உலே.
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6. வவதாந்த வதசிகரின் குறட்பா ஒன்றுக்கு வலேந்த உலே.

பதிப்பித்த நூல்கள்
1. ஒழிவிவலாடுக்கம்
2. வதாண்டமண்டல சதகம்
3. சின்மய தீபிலக
பிற

- மருந்துச் சேக்குகளின் குண அட்டவலண முதலியன.

6.வவதாத்திரி மகரிஷியின் பலடப்புகள்.

வவதாத்திரி மகரிஷி 1854 பாடலகளும் 73 உலேநலட நூல்களும்
பலடததுள்ளார்.;
1.

உலக சமாதானம்

2. மாக்வகாலமாய் விலளந்த மதிவிருந்து
3.

ஞானமும் வாழ்வும்

4. எனது வாழ்க்லக விளக்கம்
5. எண்ணம் ஆோய்தல்
6. ஆசிரியர் பயிற்சி குறிப்வபடு
7. மனவளக்கலல

(வதா.1)

8.

அணுவிஷம்

9.

எளிய முலற உடற்பயிற்சி

10. காயகல்பக்கலல
11. வானியலும் வசாதிடமும்
12. மனவளக்கலல (வதா.2)
13. காந்தத் தத்துவம்
14. பாடுபாப்பா நீ பாடுபாப்பா.
15. மணி வமாழிகள்
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16. ஞானக்களஞ்சியம்
17. உலக சமுதாய வசவா சங்கம்
18. இலறயுணர்வும் அறவநறியும்
19. அருட்வபோற்றலின் அன்புக் குேல்.
20. மனமவளக்கலல (வதா.3)
21. திருக்குறள் உட்வபாருள் விளக்கம்
22. வான்காந்தத் தத்துவம்
23. சீவகாந்தத் தத்துவம்
24. பிேம்ம ஞானம்
25. வாழ்க்லக வள உயர்வுப்படிகள் ஐந்து
26. வசயல் விலளவுத் தத்துவம்
27. சமூகச் சிக்கல்களுக்கான ஆய்வுத் தீர்வுகள்
28. மனம்
29. வாழ்க்லக மலர்கள்
30. வவதாத்திரியம்
31. ஆன்மீ க விளக்கு
32. பிேம்ம ஞான சாேம்
33. இலறநிலல அறிவு
34. அருளருவி பாகம் 1
35. அறிஞர்களின் கடலம
36. மதமும் மனிதனும்
37. உலக சமுதாய வாழ்க்லக வநறி
38. அருளருவி பாகம் 2
39. கடவுளும் கருலமயமும்
40. வவதாத்திரியத்தின் இலறநிலல விளக்கம்
41. நான் யார்?
42. பிேபஞ்ச சரித்திரிமும் உயிரினங்களின் வேலாறும்
43. வசயல்களில் விலளவாக வவளிப்படும் இலறநீதி
44. மலறவபாருள் விளக்கம்
45. உண்லம நிலல விளக்கம்.
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46. மனவளக்கலல வநாக்கமும், பயிற்சி முலறகளும், விலளவுளும்,
47. இலறநிலலயின் தன்மாற்ற சரித்திேம்
48. இன்பமாக வாழ
49. குடும்ப அலமதி
50. ஆலச ஒழுங்குபடுத்துதல்.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.

Yoga for Modern Age
karma yoga
Prosperity of India
The Story of My life
Altruism
Physiocal
Physical Transformation of soul
Science and Religion
State of Life Before and After Death
Does God Exist?
Sex and Spiritual Development
Sings and thieir Imprints
Seven Lectures on Unified Force.
The World Order Of holisitic Unity
Blueprint for Wordl Peace
Bliss Beyond Words (verse)
Philosophy of Magnetism
Philosophy of Universal Magnetism
Bio-Magnetism
journey of Consciousness
Unifed Force
Logical solutions for the problems of Huimanity
Mind

பத்திரிலககள்

- அன்வபாளி மாத இதழ்.

உபவதசங்கள்
அன்பர்களுக்க பல கால கட்டங்களில் வசய்த உபவதசங்கள்.

அந்த

உபவதசங்களின் ஒலி நாடாக்கள்.

கவிலதகளின் எண்ணிக்லக விபேம்.
8. ஞானமும் வாழ்வும்

306
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9. மாக்வகாலமாய் விலளந்த மதி விருந்து

515

10. உலக சமாதானம்

200

11. பாடுபாப்பா நீ பாடு பாப்பா
12. அருட்வபோற்றலின் அன்புக்குேல்

001
010

13. காந்தத் தத்துவம்

012

14. ஞானக்களஞ்சியம்

810
--------1854
----------

7.பேசிவ வணக்கம் இலறவணக்கம் பாடல்கள்
[பன்னிருசீ ர் ஆசிரிய விருத்தம்]

அங்குஇங்கு எனாதபடி எங்கும் பிேகாசமாய்,
ஆனந்த பூர்த்திஆகி

அருவளாடு நிலறந்தது எது? தன்னருள் வவளிக்குவள
அகிலாண்ட வகாடிவயல்லாம்
தங்கும் படிக்குஇச்லச லவத்து, உயிர்க்குஉஉயிோய்த்
தலழத்ததுஎது? மனவாக்கினில்
தட்டாமல் நின்றதுஎது? சமயவகா டி கள்எலாந்
தம்வதய்வம் எம்வதய்வம்என்று
எங்கும் வதாடர்ந்துஎதிர் வழக்குஇடவும் நின்றதுஎது?
எங்கணும் வபருவழக்காய்,
யாதினும் வல்லஒரு சித்துஆகி இன்பமாய்,
என்லறக்கும் உள்ளது எது? வமல்
கங்குல்பகல் அறநின்ற எல்லலஉள எது? அது
கருத்திற் கு இலசந்ததுஅதுவவ;
கண்டன எலாம் வமான உருவவளியது ஆகவும்
கருதிஅஞ் சலிவசய்குவாம். 1.
ஊர்அனந் தம் வபற்ற வபர்அனந் தம்; சுற்றும்
404

உறவுஅனந் தம்; விலனயினால்

உடல்னந் தம்; வசயும் விலனஅனந் தம்; கருத்
வதாஅனந் தம்; வபற்றவபர்
சீர்அனந் தம் வசார்க நேகமும் அனந்தம் நற்
வதய்வமும் அனந்த, வபதம்

திகழ்கின்ற சமயமும் அனந்தம்; அத னால்ஞான
சிற்சத்தியால்உணர்ந்து

கார்அனந் தம்வகாடி வருஷித்தது என அன்பர்
கண்ணும்விண் ணும்வதக்கவவ
கருதரிய ஆனந்த மலழவபாழியும் முகிலல நம்
கடவுலளத் துரியவடிலவப்;

வபர்அனந் தம்வபசி மலறஅனந்தஞ்வசாலும்
வபரியவமள னத்தின்லவப்லபப்

வபசரும் அனந்தபத ஞான ஆ னந்தஆம்
வபரியவபாரு லளப்பணிகுவாம். 2.

அத்லவத வஸ்துலவச் வசால்பிேகா சத்தனிலய
அருமலறகள் முேசுஅலறயவவ

அறிவினுக்கு அறிவாகி ஆனந்த மயம்ஆன
ஆதிலய; அநாதி; ஏக
தத்துவ வசாருபத்லத மதசம்ம தம்வபறாச்
சாலம்ப ேகிதஆன

சாசுவத புஸ்கல நிோலம்ப ஆலம்ப
சாந்தபத வ்வயாமநிலலலய;
நித்தநிர் மலசகித நிஷ்ப்ேபஞ் சப்வபாருலள
நிர்விஷய சுத்தம்ஆன
நிர்விகா ேத்லதத் தடஸ்தமாய் நின்வறாளிர்
நிேஞ்சன நிோமயத்லதச்;
சித்தஅறி யாதபடி சித்தத்தில் நின்றிஇலகு
திவ்யவத வஜாமயத்லதச்;
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சிற்பே வவளிக்குள்வளர் தற்பேமது ஆனபே
வதவலதலய அஞ்சலிவசய்வாம். 3.

வள்ளலாரின் பேசிவ வணக்கம்
1.எல்லாம் வசயல்கூடும் என்ஆலண அம்பலத்வத
எல்லாம்வல் லான்தலனவய ஏத்து.

2. திருவிளங்கச் சிவழயாக சித்திபயைாம் விளங்கச்

சிவஞான நிரைவிளங்கச் சிவாநனுபவம் விளங்கத்

பதருவிளங்கு திருத்தில்ரைத் திருச்சிற்றம் பைத்ழத
திருக்கூத்து விளங்கஒளி சிறந்ததிரு விளக்ழக

உருவிளங்க உயிர்விளங்க உணர்ச்சியது விளங்க
உைகபமைாம் விளங்கஅருள் உதவுபபருந் தாயாம்

மருவிளங்கு கு ல்வல்ைி மகிழ்ந்து ஒருபால் விளங்க

வயங்குமணிப் பபாதுவிளங்க வளர்ந்தசிவக் பகாழுந்ழத.

3அன்பபனும் பிடியுள் அகப்படும் மரைழய
அன்பபனும் குடில் புகும் அைழச

அன்பபனும் வரைக்குட்படு பைம் பபாருழள
அன்பபனும் கைத்தமர் அமுழத
அன்பபனும் கடத்துள் அடங்கிடும் கடழை
அன்பபனும் உயிர்ஒளிர் அறிழவ
அன்பபனும் அணுவுள் அரமந்த ழபபைாளிழய
அன்புருவாம் பை சிவழம!

ழவதாத்திரி மகரிஷியின் இரறவணக்கம்
ஆதிவயனும் பேம்வபாருள் வமய்வயழுச்சி வபற்று
அணுவவன்ற உயிோகி அணுக்கள் கூடி

வமாதியிலணந்து இயங்குகின்ற நிலலலமக்கு ஏற்ப
மூலகங்கள் பலவாகி அலவயிலணந்து
வபதித்த அண்டவகாடிகளாய் மற்றும்

பிறப்பு இறப்பிலட உணர்தல் இயக்கமாகி
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நீதிவநறி உணர் மாந்தோகி வாழும்

நிலலயுணர்ந்து வதாண்டாற்றி இன்பம் காண்வபாம். 1

““எல்லாம் வல்ல வதய்வமது
எங்கும் உள்ளது நீக்கமற

வசால்லால் மட்டும் நம்பாவத
சுயமாய்ச் சிந்தித்வத வதளிவாய்

வல்லாய் உடலில் இயக்கமவன்

வாழ்வில் உயிரில் அறிவுமவன்.
கல்லார் கற்றார் வசயல் விலளவாய்க்
காணும் இன்ப துன்பமவன்.

அவனின் இயக்கம் அணுவாற்றல்
அணுவின் கூட்டுப் பக்குவம் நீ

அவனில் தான் நீ உன்னில் அவன்
அவன் யார்? நீயார்? பிரிவவது?

அவலன மறந்தால் நீ சிறிவயான்
அவலன அறிந்தால் நீ வபரிவயான்
அவன் நீ ஒன்றாய் அறிந்த இடம்
அறிவு முழுலம அது முக்தி”

8.சுகவாரியும் வபரின்ப ஊற்றும்.
தாயுமானவரின்

சுகவாரி

இன்னமுது கனிபாகு கற்கண்டு சீனிவதன்
எனருசித் திட, வலியவந்து
இன்பம் வகா டுத்தநிலன, எந்வநேம் நின்அன்பர்
இலடயறாது உருகிநாடி

உன்னிய கருத்துஅவிழ உலேகுளறி, உடலஎங்கும்
ஓய்ந்துஅயர்ந்து அவசமாகி,
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உணர்அரிய வபரின்ப அநுபூதி உணர்விவல
உணர்வார்கள் உள்ளபடிகாண்;

கன்னிலக ஒருத்திசிற் றின்பம்வவம்பு என்னினும்
லகக்வகாள்வள் பக்குவத்தில்,
கணவனருள் வபறின்முவன வசான்னவாறு என்எனக்
கருதிநலக யாவள், அதுவபால்

வசான்னபடி வகட்கும் வபலதக்கு நின்கருலண
வதாற்றின் சுகாேம்பமாம்;
சுத்தநீர்க் குணமான பேவதய்வ வமபேம்
வஜாதிவய சுகவாரிவய!. (1)

அன்பின்வழி அறியாத என்லனத் வதாடர்ந்து என்லன
அறியாத பக்குவத்வத

ஆலசப் வபருக்லகப் வபருக்கிக் வகாடுத்து, நான்
அற்வறன் அலந்வதன்என

என்புலன் மயங்கவவ பித்வதற்றி விட்டாய்
இேங்கிஒரு வழியாயினும்

இன்பவவள்ளம் ஆகவந்து உள்ளம் களிக்கவவ
எலனநீ கலந்தது உண்வடா?

தன்பருவ மலருக்கு மணம் உண்டு வண்டுஉண்டு
தண்முலக தனக்கும்உண்வடா?

தமியவனற்கு இவ்வணம் திருவுளம் இேங்காத
தன்லமயால் தனிஇருந்து

துன்பம்உறின் எங்ஙவன அழியாத நின்அன்பர்
சுகம்வந்து வாய்க்கும்உலேயாய்;

சுத்தநிர்க் குணமான பேவதய்வ வமபேம்
வஜாதிவய சுகவாரிவய. 2.
கல்வலனும் ஒரு காலத்தில் உருகும்என்
கல்வநஞ்சம் உருகஇலலவய
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கருலணக்கு இணங்காத வன்லமலயயும் நான்முகன்
கற்பிக்கஒருகடவுவளா?

வல்லான் வகுத்தவத வாய்க்கால் எனும்வபரு
வழக்குக்கு இழுக்கும்உண்வடா?

வானமாய் நின்றுஇன்ப மலழயாய் இறங்கிஎலன
வாழ்விப்பது உன்பேம்காண்;

வபால்லாத வசய்எனில் தாய்தள்ளல் நீதவமா?
புகலிடம் பிறிதும் உண்வடா?

வபாய்வார்த்லத வசால்லிவலா திருஅருட்கு அலுமாய்ப்
புன்லமவயன் ஆவன, அந்வதா

வசால்லால் முழக்கிவலா சுகம் இல்லல வமளனியாய்ச்
சும்மா இருக்கஅருளாய்;

சுத்தநீர்க் குணமான பேவதய்வ வமபேம்
வஜாதிவய சுகவாரிவய. 3.

என்புஎலாம் வநக்குஉலடய வோமம் சிலிர்ப்ப, உடல்
இளகமனது அழலின்வமழுகாய்

இலடயறாது உருக, வரு மலழவபா ல் இேங்கிவய
இருவிழிகள் நீர்இலறப்ப
அன்பினால் மூர்ச்சித்த அன்பருக்கு அங்ஙவன
அமிர்தசஞ் சீவிவபால்வந்து

ஆனந்த மலழவபாழிலவ; உன் அன்பு இலாதஎலன
யார்க்காக அடிலமவகாண்டாய்,

புன்புலால் மயிர்வதால் நேம்புஎன்பு வமாய்த்திடு
புலலக்குடிலில் அருவருப்புப்

வபாய்அல்ல வவஇதலன வமய்வயன்று நம்பிஎன்
புந்திவசலு வமாபாழிவல?

துன்பமா அலலயவவா? உலகநலட ஐயஒரு
வசாப்பனத் தினும்வவண்டிவலன்;

சுத்தநிர்க் குணமான பேவதய்வ வமபேஞ
வஜாதிவய சுகவாரிவய. 4.
வவந்நீர் வபறாதுஎனன்உடல் காலில்முள் லதக்கவும்
வவடுக்வகன்று அலசத்துஎடுத்தால்
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விழிஇலமத்து அங்ஙவன தண்ணருலள நாடுவவன்;
வவறுஒன்லறஒருவர்வகால்லின்

அந்வநேம் ஐவயாஎன் முகம்வாடி நிற்பதுவும்
ஐயநின் அருள் அறியுவம

ஆனாலும் வமத்தப் பயந்தவன் யான்என்லன
ஆண்டநீ லகவிடாவத;

இந்வநேம் என்றுஇலல உடற்சுலம,அது ஆகவும்
எடுத்தால் இறக்கஎன்வற

எங்குஎங்கும் ஒருதீர்வு ஆ யம் உண்டு, ஆயினும்
இலறஞ்சுசுகர் ஆதியான
வதால்நீர்லம யாளர்க்கு மானுடம் வகுத்தஅருள்
துலணஎன்று நம்புகின்வறன்;

சுத்தநீர்க் குணமான பேவதய்வ வமபேம்
வஜாதிவய சுகவாரிவய. 5.

பற்றுவன அற்றிடும் நிோலசஎன்று ஒருபூமி,
பற்றிப் பிடிக்கும்வயாகப்

பாங்கில் பிோணலயம் என்னும்ஒரு பூமிஇலவ
பற்றின்மனம் அறும்என்னவவ

கற்லறஅம் சலடவமளனி தாவன கனிந்தகனி
கனிவிக்க வந்தகனிவபால்

கண்டதுஇந் வநறிஎனத் திருஉளக் கனிவிவனாடு
கனிவாய் திறந்தும் ஒன்லறப்

வபற்றவனும் அல்வலன் வபறாதவனும் அல்வலன்
வபருக்கத் தவித்து உளறிவய

வபண்ணர்லம
ீ
என்னஇரு கண்ண ீர் இலறத்துநான்
வபய்வபால் இருக்கஉலகம்

சுற்றிநலக வசய்யவவ உலலயவிட் டாவயனில்
வசால்லஇனி வாயும்உண்வடா?

சுத்தநிர்க் குணமான பேவதய்வ வமபேம்
வஜாதிவய சுகவாரிவய. 6.
அரும்வபான்வன மணிவயஎன் அன்வபஎன் அன்பான
அறிவவஎன் அறிவில்ஊறும்
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ஆனந்த வவள்ளவம என்றுஎன்று பாடிவனன்
ஆடிவனன், நாடிநாடி

விரும்பிவய கூவிவனன், உலறிவனன், அலறிவனன்
வமய்சிலிர்த் திருலககூப்பி

விண்மாரி எனஎனிரு கண்மாரி வபய்யவவ
வவசற்றறு அயர்ந்வதன், யான்

இரும்புவநர் வநஞ்சகக் கள்வன் ஆனாலும்உலன
இலடவிட்டு நின்றதுஉண்வடா?

என்றுநீ அன்றுநான் உன்அடிலம அல்லவவா
யாவதனும் அறியாவவறும்

துரும்பவனன் என்னினும் லகவிடுதல் நீதிவயா?
வதாண்டவோடு கூட்டுகண்டாய்

சுத்தநிர்க் குணமான பேவதய்வ வமபேம்
வஜாதிவய சுகவாரிவய. 7.

பார்ஆதி அண்டங்கள் அத்தலனயும் லவக்கின்ற
பேவவளியின் உண்லமகாட்டிப்,

பற்றுமன வவளிகாட்டி மனவவளியி னில்வதாய்ந்த
பாவிவயன் பரிசுகாட்டித்
தாோள மாய்நிற்க நிர்ச்சிந்லத காட்டிச்
சதாகால நிஷ்லடஎனவவ

சகஜநிலல காட்டிலன; சுகாதீத நிலயம்
தலனக்காட்ட நாள்வசல்லும?

கார்ஆே எண்ணரும் அனந்தவகா டிகள்நின்று
கால்ஊன்றி மலழவபாழிதல்வபால்

கால்வசி
ீ மின்னிப் படர்ந்து, பே வவளிஎலாம்
கம்மி, ஆ னந்தவவள்ளம்

வசாோது வபாழியவவ கருலணயின் முழங்கிவய
வதாண்டலேக் கூவுமுகிவல

சுத்தநீர்க் குணமான பேவதய்வ வமபேம்
வஜாதிவய சுகவாரிவய. 8.
வபதித்த சமயவமா ஒன்றுவசான படிஒன்று
வபசாது , துறவுஆகிவய
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வபசாத வபரிவயார்கள் நிர்விகற் பத்தினால்
வபசார்கள், பேமகுருவாய்ப்

வபாதிக்கும் முக்கண்இலற வநர்லமயாய்க் லகக்வகாண்டு
வபாதிப்பது ஆச்சுஅறிவிவல,

வபாக்குவே வுஅறஇன்ப நீக்கமற வசனமாப்
வபாதிப்பது எவர்ஐயவன?

சாதித்த சாதனமும் வயாகியர்கள் நமதுஎன்று
சங்கிப்பர் ஆதலாவல

தன்னிவல தானாய் அர்ந்துவிடு வவாம்எனத்
தனிஇருந் திடின், அங்ஙவன

வசாதிக்க மனமாலய தலனஏவி னால்அடிலம
சுகம் ஆவது எப்படிவசாலாய்;

சுத்தநீர்க் குணமான பேவதய்வ வமபேம்
வஜாதிவய சுகவாரிவய. 9.

அண்டமுடி தன்னிவலா, பகிேண்டம் அதனிவலா,
அலரிமண் டலநடுவிவலா,

அனல்நடுவி வலா, அமிர்த மதநடுவி வலா, அன்பர்
அகம்உருகி மலர்கள்தூவி
வதண்டமிட வரும் மூர்த்தி நிலலயிவலா, திக்குத்
திகந்தத்தி வலா, வவளியிவலா

திகழ்விந்து நாசநிலல தன்னிவலா, வவதாந்த
சித்தாந்த நிலலதன்னிவலா,

கண்டபல வபாருளிவலா காணாத நிலலஎனக்
கண்டசூ னியம் அதனிவலா,

காலம் ஒரு மூன்றிவலா, பிறவிநிலல தன்னிவலா,
கருவிகே ணங்கள்ஓய்ந்த

வதாண்டர்கர் இடத்திவலா, நீவற்
ீ றிருப்பது
வதாழும்பவனற்கு உளவுபுகலாய்;

சுத்தநீர்க் குணமான பேவதய்வ வமபேம்
வஜாதிவய சுகவாரிவய. 10.
எந்தநாள் கருலணக்கு உரித்தாகும் நாள்எனவும்
என்இதயம் எலனவாட்டுவத;
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ஏதுஎன்று வசால்லுவவன் ? முன்வனாடுபின் மலலவுஅறவும்
இற்லறவலே யாதுவபற்வறன்?

பந்தமா னதில்இட்ட வமழுகுஆகி உள்ளம்
பலதத்துப் பலதத்துருகவவா

பேமசுகம் ஆவது வபாருப்புஅரிய துயேமாய்ப்
பலகாலும் மூர்ச்சிப்பவதா?

சிந்லதயா னதும்அறிலவ என்அறிவில் அறிவுஆன
வதய்வம்நீ அன்றிஉளவதா?

வதகநிலல அல்லவவ உலடகப்பல் கப்பலாய்த்
திலேஆழி ஊடுவசலுவமா?

வசாந்தமாய் ஆண்டநீ அறியார்கள் வபாலவவ
துன்பத்தில் அழ்த்தல்முலறவயா?

சுத்தநீர்க் குணமான பேவதய்வ வமபேம்
வஜாதிவய சுகவாரிவய. 11.

எந்நாளும் உடலிவல உயிோம் உலனப்வபால்
இருக்கஇலல வயா? மனதுஎனும்

யானும்என் நட்பாம் பிோணனும் எலமச்சடமது
என்று உலனச் சித்துஎன்றுவம
அந்நாளில் எவவனா பிரித்தான் அலதக்வகட்ட
அன்றுமுதல் இன்றுவலேயும்

அநியாய மாய்எலம அடக்கிக், குறுக்வக
அடர்ந்துஅேசு பண்ணிஎங்கள்

முன்னாக நீஎன்ன வகாட்லடவகாண் டாய்என்று
மூடமன மிகவும்ஏச,

மூண்டுஎரியும் அனல்இட்ட வமழுகாய் உளங்கருகல்
முலறலமவயா? பதினாயிேம்

வசான்னாலும் நின்அருள் இேங்கஇலல வயஇனிச்
சுகம்வருவது எப்படிவசாலாய்;

சுத்தநீர்க் குணமான பேவதய்வ வமபேம்
வஜாதிவய சுகவாரிவய. 12.

வவதாத்திரியாரின் இன்பஊற்று.
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“இன்ப ஊற்றாய் நிலறந்த இலறவா!

எங்கும்

இன்ப ஊற்றாய் நிலறந்த இலறவா!
அன்பும் கருலணயுமாய், அலனத்து உயிர்களுடும்
இன்ப ஊற்றாய், அறிவாய், இயங்கும் போபேவம” (இன்ப ஊற்றாய்)

எழிலுலகம் பலடத்து எலலா உயிர்களுக்கும்
வழிவழியாக வாழவாய்ப்லப நிேப்பி லவத்து,
ஒழிவிலாத் வதாடோக உள்ளும்புறமும் ஊற்றாய்
அழிவிலாப் வபரின்ப, அறிவலலயாய்த் திகழும்(இன்ப ஊற்றாய்)

உண்லமநிலல மறந்து, உணர்வு தன்முலனப்பாகி,
எண்ணம் “தான்தனவத”ன்று, இறுகிக் குறுகிநின்று,
மண்லணப் வபான்லன வமன்வமலும் மாறிமாறி நிலனந்து
கண்ணும் கருததும் “தீய” கர்மம் புகாமல் என்னுள்(இன்ப ஊற்றாய்)

உடலாய்எலன நிலந்வதன்! உணர்ச்சிகள் வருத்தினா!
உடலுள் உயிோய் என்லனஉணர்ந்து அறிவில் நிலறந்வதன்
உடலுயிர் ஊடறிவாய், உன்லன உணர்ந்த வபாது,
உடலுயிர் அறிவு நீயாய், உணர்ந்துன்னுள் நான் அடங்க(இன்ப ஊற்றாய்)
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விலனப்பதிவாம் சுலமலய விடுத்துத் தூய்லம வபறவவ,
நிலனவாய் உடவலடுத்வதன், நிலம்மீ து விழுந்தபின்வன
எலன மறந்வதன்! என்றன்விலன மறந்வதன்! இலறவா!
உலன மறந்வதன்! ஆனால்நீ. உள்நிலறந்து எலனமீ ட்டு (இன்ப ஊற்றாய்)

இன்ப ஊற்றாய் நிலறந்த இலறவா!

எங்கும்

இன்ப ஊற்றாய் வபருகும் இலறவா!
அன்பு ஊற்றாய்த் வதாற்றங்கள் அலனத்துக் குள்ளும்அறிவாய்,
இன்ப ஊற்றாய்ப் வபருகும் இலறவா!

(இன்ப ஊற்றாய்)

உணர்ச்சியாய் சிந்தலனயாய் உள்ளவத அறிவவன்று,
உணர்ந்திருந்வதன் பலநாள், வமலும் உண்லம விளங்க
உணர்ச்சிக்கு முன்னம் விண்ணில் ஒழுங்காற்றலாய் விளங்கும்,
உனது திருநிலலயும் அறிவவ என உணர்ந்வதன் (இன்ப ஊற்றாய்)

ஆதிநிலல வவளியில், அறிவும் விலேவுமாக
அடங்கியுள்ள தன்லமவய அணுமுதல் அலனத்துக்குள்ளும்
நீதி ஒழுங்கலமப்பாய், வநர்முகக் காட்சிகளாய்,
நிலறந்த திருவருலள நிலனக்க நிலனகக என்னுள்(இன்ப ஊற்றாய்)
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பேம அணு முதலாய்ப் பார், விண்மீ ன் அலனத்தும்,
பம்பேம் வபால் சுழன்று, மதிந்துருண்டு உன்னில் ஆடும்
தேம் அறிவவ என்னும் தத்துவம் உணர்ந்திட்வடன்!
தற்பேனாக, உன்லன என்னுள் உணேப் வபற்வறன்! (இன்ப ஊற்றாய்)

உன்னிவல நானடங்க, என்னுவற நீ விளங்க,
உனது தன்லம ஒளிே, எனதுள்ளம் தூய்லம வபற்வறன்.
இன்னும் வவவறன்ன வவண்டும் இப்வபறு வபற்ற பின்னர்?
எடுத்த மனிதப் பிறப் வபய்தியவத முழுலம. (இன்ப ஊற்றாய்)

9.ஆனந்தக் களிப்பும் வபரின்பக் களிப்பும்.
தாயுமானவரின் ஆனந்தகளிப்பு

“சங்கே சங்கே சம்பு – சிவ,
சங்கே சங்கே சங்கே சம்பு
1. “ஆதி அநாதியும் ஆகி – எனக்கு
ஆனந்த மாய்அறி வாய்நின்று இலங்கும்
416

வஜாதி மவுனியாய்த் வதான்றி – அவன்
வசால்லாத வார்த்லதலயச் வசான்னாண்டி வதாழி.

1. “வசான்வசால் ஏதுஎன்று வசால்வவன் – என்லனச்
சூதாய்த் தனிக்கவவ சும்மா இருத்தி
முன்னிலல ஏதும்இல் லாவத

சுகம்

முற்ச்வசய் வதனஎலனப் பற்றிக்வகாண் டாண்டி.
2. பற்றிய பற்றுஅற உள்வள – தன்லனப்
பற்றச்வசான் னான்பற்றிப் பார்த்த இடத்வத
வபற்றதலே ஏதுஎன்று வசால்வவன் – சற்றும்
வபசாத காரியம் வபசினான் வதாழி
3. வபசா இடும்லபகள் வபசிச் சுத்தப்
வபய்அங்கம் ஆகிப் பிதற்றித் திரிந்வதன்
ஆசா பிசாலசத் துேத்தி-ஐயன்
அடியிலனக் கீ வழ அடக்கிக்வகாண் டாண்டி-சங்கே
5.அடக்கிப் புலலனப் பிரித்வத-அவன்
ஆகிய வமனியில் அன்லப வளர்த்வதன்
மடக்கிக்வகாண் டான்என்லனத் தன்னுள்-சற்றும்
வாய்வபசா வண்ணம் மேபும்வசய் தாண்டி –
6.மேலபக் வகடுத்தனன் வகட்வடன்-இத்லத
வாய்விட்டுச் வசால்லிடின் வாழ்எனக்கு இல்லல
கேவு புேஷனும் அல்லன்-என்லனக்
காக்கும் தலலலமக் கடவுள்காண் மின்வன –
7.கடலின் மலடவிண்டது என்ன-இரு
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கண்களும் ஆனந்தக் கண்ண ீர் வசாரிய
உடலும் புளகிதம் ஆக-எனது
உள்ளம் உருக உபாயம்வசய் தாண்டி –
8.உள்ளதும் இல்லது மாய்முன்-உற்ற
உணர்வது வாய்உன் உளம்கண்டது எல்லாம்
தன்எனச் வசால்லிஎன் ஐயன்-என்லனத்
தான் ஆக்கிக் வகாண்ட சமர்த்லதப்பார் வதாழி9.பார்ஆதி புதம்நீ அல்லல-உன்னிப்
பார்இந் திரியம் கேணம்நீ அல்லல
ஆோய் உணர்வுநீ என்றான்-ஐயன்
அன்பாய் உலேத்தவசால் ஆனந்தம் வதாழி10.அன்பருக்கு அன்புஆன வமய்யன்-ஐயன்
ஆனந்த வமானன் அருள்குரு நாதன்
தன்பாதம் வசன்னியில் லவத்தான் என்லனத்
தான்அறிந் வதன்மனம் தான்இறந் வதவன11.இறப்பும் பிறப்பும் வபாருந்த-எனக்கு
எவ்வணம் வந்ததுஎன்று எண்ணயான் பார்க்கில்
மறப்பும் நிலனப்புமாய் நின்ற-வஞ்ச
மாயா மனத்தால் வளர்ந்தது வதாழி –
12.மனவதகல் லால்எனக்கு அன்வறா-வதய்
மவுன குருஆகி வந்துலக காட்டி
எனதுஆம் பணிஅற மாற்றி-அவன்
இன்னருள் வவள்ளத்து இருத்திலவத் தாண்டி13.அருளால் எலவயும்பார் என்றான்-அத்லத
அறியாவத சுட்டிஎன் அறிவாவல பார்த்வதன்
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இருள்ஆன வபாருள்கண்டது அல்லால்-கண்ட
என்லனயும் கண்டிலன் என்வனடி வதாழி14.என்லனயும் தன்லனயும் வவறா-உள்ளத்து
எண்ணாத வண்ணம் இேண்டுஅற நிற்கச்
வசான்னது வமாஒரு வசால்வல-அந்தச்
வசால்லால் விலளந்த சுகத்லதஎன் வசால்வவன்15.விலளயும் சிவானந்த புமி-அந்த
வவட்ட வவளிநண்ணித் துஷ்ட இருள்ஆம்
கலளலயக் கலளந்து பின் பார்த்வதன்-ஐயன்
கலளஅன்றி வவறுஒன்றும் கண்டிலன் வதாழி16.கண்டார் நலகப்புஉயிர் வாழ்க்லக-இரு
கண்காண நீங்கவும் கண்வடாம் துயில்தான்
வகாண்டார்வபால் வபானாலும் வபாகும்-இதில்
குணம்ஏது நலம்ஏது கூறாய்நீ வதாழி17.நலம்ஏதும் அறியாத என்லனச்-சுத்த
நாதாந்த வமானம்ஆம் நாட்டம்தம் வதசம்
சலம்ஏதும் இல்லாமல் எல்லாம்-வல்லான்
தாளால்என் தலலமீ து தாக்கினான் வதாழி18.தாக்கும்நல் ஆனந்த வஜாதி-அணு
தன்னில் சிறிய எலனத்தன் அருளால்
வபாக்கு வேவுஅற்று இருக்கும்-சுத்த
புேணம் ஆக்கினான் புதுலமகாண் மின்வன19.ஆக்கி அளித்துத் துலடக்கும்-வதாழில்
அத்தலன லவத்தும்என் அத்தலன வயனும்
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தாக்குஅற நிற்கும் சமர்த்தன்-உள்ள
சாட்சிலயச் சிந்திக்கத் தக்கது வதாழி –
20.சிந்தலதப் பிறந்ததும் ஆங்வக-அந்தச்
சிந்லத இறந்து வதளிந்ததும் ஆங்வக
எந்த நிலலகளும் ஆங்வக-கண்ட
யான்தான் இேண்டுஅற்று இருந்ததும் ஆங்வக21.ஆங்குஎன்றும் ஈங்குஎன்றும் உண்வடா-சச்சி
தானந்த வஜாதி அகண்ட வடிவாய்
ஓங்கி நிலறந்து கண்டால்-பின்னர்
ஒன்றுஎன்று இேண்டுஎன்று உலர்திடல் ஆவமா22.என்றும் அழியும்இக் காயம்-இத்லத
ஏதுக்கு வமய்என்று இருந்தீர் உலகீ ர்
ஒன்றும் அறியாத நீவோ-யமன்
ஒலலவந் தால்வசால்ல உத்தேம் உண்வடா23.உண்வடா நலமப்வபால வஞ்சர்-மலம்
ஊறித் ததும்பும் உடலலவமய் என்று
வகாண்வடா பிலழப்பதுஇங்கு ஐவயா-அருள்
வகாலத்லத வமய்என்று வகாள்ளவவண் டாவவா24.வவண்டா விருப்பும் வவறுப்பும்-அந்த
வில்லங்கத் தாவல விலளயும் ஜனனம்
ஆண்டான் உலேத்த படிவய-சற்றும்
அலசயாது இருந்துவகாள் அறிவுஆகி வநஞ்வச25.அறிவாரும் இல்லலவயா ஐவயா-என்லன
யார்என்று அறியாத அங்கவத சத்தில்
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வறிவத காமத்தீவில் சிக்கி-உள்ள
வான்வபாருள் வதாற்கவவா வந்வதன்நான் வதாழி26.வந்த வேலவ மறந்து-மிக்க
மாதர்வபான் புமி மயக்கத்தில் ஆழும்
இந்தம யக்லக அறுக்க-எனக்கு
எந்லத வமய்ஞ்ஞான எழில்வாள் வகாடுத்தான்27.வாள்ஆரும் கண்ணியர் வமாகம்-யம
வாலதக் கனலல வளர்க்கும்வமய் என்வற
வவளான் அவனும்வமய் விட்டான்-என்னில்
மிக்வகார் துறக்லக விதிஅன்வறா வதாழி28.விதிக்கும் பிேபஞ்சம் எல்லாம்-சுத்த
வவயில் மஞ்சள்என்னவவ வவதாக மங்கள்
மதிக்கும் அதலன மதியார்-அவர்
மார்க்கம்துன் மார்க்கம்சன் மார்க்கவமா மாவன29.துன்மார்க்க மாதர் மயக்கம்-மனத்
துயர்க்குப் பற்றாது வசான்வனன் ஜனகன்
தன்மார்க்க நீதிதிஷ் டாந்தம்-அவன்
தான்அந்தம் ஆன சதானந்தன் அன்வறா30.அன்றுஎன்றும் ஆம்என்றும் உண்வடா-உனக்கு
ஆனந்தம் வவண்டின் அறிவுஆகிச் சற்வற
நின்றால் வதரியும் எனவவ-மலற
நீதிஎம் ஆதி நிகழ்த்தினான் வதாழிசங்கே சங்கே சம்பு-சி, சங்கே சங்கே சங்கே சம்பு.
வள்ளலாரின் வபோனந்த நிலல.
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“அணிவளர் திருச்சிற் றம்பலத் தாடும் ஆனந்த வபாகவம அமுவத மணிவளர்
ஒளிவய ஒளியினுள் ஒளிவய மன்னும்என் ஆருயிர்த் துலணவய

துணிவுறு சித்தாந்தப் வபரும் வபாருவள தூயவவ தாந்தத்தின் பயவன
பணிவுறும் உளத்வத இனித்திட எனக்வகபழுத்தவப ோனந்தப் பழவம.

திருவளர் திருச்சிற் றம்பலத் தாடும் வதய்வவம வமய்பவபாருட் சிவவம
உருவளர் ஒளிவய ஒளியினுள் ஒளிவய ஓங்கும்என் உயிர்ப்வபருந் துலணவய

ஒருதனித் தலலலம அருள்வவளி நடுவவ உவந்தே சளிக்கினற அேவச
பருவேல் நீக்கி இனித்திட எனக்வக பழுத்தவப ோனந்தப் பழவம.

துதிவளர் திருச்சிற்றம்பலத் தாடும் வஜாதியுட் வஜாதிவய எனது
மதிவளர் மருந்வத மந்திே மணிவய மன்னிய வபருங்குண மலலவய
கதிதரு துரியத் தனிவவளி நடுவவ கலந்தே சாள்கின்ற களிப்வப
பதியுறும் உளத்வத இனித்திட எனக்வக பழுத்தவப ோனந்தப் பழவம.

சீர்வளர் திருச்சிற் றம்பலத் வதாங்குஞ் வசல்வவம என்வபருஞ் சிறப்வப
நீர்வளர் வநருப்வப வநருப்பினுள் ஒளிவய நிலறஒளி வழங்கும்ஓர் வவளிவய

ஏர்தரு காந்த மாதிஆ றந்தத் திருந்தே சளிக்கின்ற பதிவய
பாருறும் உளத்வத இனித்திட எனக்வக பழுத்தவப ோனந்தப் பழவம.”

உலேவளர் திருச்சிற றம்பலத் வதாங்கும் ஒள்ளிய வதள்ளிய ஒளிவய
வலேவளர் மருந்வத மவுனமந் திேவம மந்திேத் தாற்வபற்ற மணிவய
நிலேதரு சத்த நிலலக்குவமல் நிலலயில் நிலறந்தே சாள்கின்ற நிதிவய

422

பலேயுறும் உளத்வத இனித்திட என்க்வக பழுத்த வபோனந்தப் பழவம.

வமல்வளர் திருச்சிற றம்பலத் வதாங்கும் வமய்யறி வானந்த விளக்வக
கால்வளர் கனவவ கனல்வளர் கதிவே கதிர்நடு வளர்கின்ற கலலவய
ஆலுறும் உபசாந் தப்பே வவளிக்கப் பால்அே சாள்கின்ற அேவச
பாலுறும் உளத்வத இனித்திட என்வக பழுத்தவப ோனந்தப் பழவம.

இலசவளர் திருச்சிற் றம்பலத் வதாங்கும் இன்பவம என்னுலட அன்வப
திலசவளர் அண்டவகாடிகள் அலனத்தும் திகழுறத் திகழ்கின்ற சிவவம
மிலசயுறு வமௌன வவளிகடந் ததன்வமல் வவளிஅே சாள்கின்ற பதிவய
பலசயுறும் உளத்வத இனித்திட எனக்வக பழுத்தவப ோனந்தப் பழவம

அருள்வளர் திருச்சிற் றம்பலத் வதாங்கும் அரும்வபருஞ் வஜாதிவய எனது
வபாருள்வளர் அறிவுக் கறிவுதந் வதன்லனப் புறம்விடா தாண்டவமய்ப் வபாருவள

மருவும்ஓர் நாத வவளிக்குவமல் வவளியில் மகிழ்ந்தே சாள்கின்ற வாழ்வவ
பருவேல் நீக்கி இனித்திட எனக்வக பழுத்தவப ோனந்தப் பழவம.

வான்வளர் திருச்சிற் றம்பலத் வதாங்கும் மாவபருங் கருணஎம் பதிவய
ஊன்வளர் உயிர்கட் குயிேதாய் எல்லா உலகமும் நிலறந்தவப வோளிவய
மான்முதன் மூர்த்தி மானிலலக் கப்பால் வயங்கும்ஓர் வவளிநடு மணிவய
பான்லமயுற் றுளத்வத இனித்திட எனக்வக பழுத்தவப ோனந்தப் பழவம.

தலம்வளர் திருச்சிற் றம்பலத் வதாங்கும் தனித்தவமய்ப் வபாருட்வபருஞ் சிவவம
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நலம்வளர் கருலண நாட்டம்லவத் வதலனவய நண்புவகாண் டருளிய நண்வப
வலமுறு நிலலகள் யாலவயுங் கடந்த வயங்கிய தனிநிலல வாழ்வவ
பலமுறும் உளத்வத இனித்திட எனக்வக பழுத்தவப ோனந்தப் பழவம.

வவதாத்திரி மகரிஷியின் வபரின்பக் களிப்பு
மண்ணான இவ்வரிய மாவபரிய உலகமிலச,
மனமுலடய மிகச்சிறிய மனிதவுரு வாழுகின்வறன்!
எண்ணரிய ஆயிேங்கள் எண்ணங்கள் என்னுளத்வத
எழுகின்ற விந்லதயிலன யார் அறிவார்?

யார் அறிவார்? (மண்ணான)

சின்னஞ்சிறு சிறுவசல்கள் வசாந்திலணந்து ஒத்துலழத்து,
சிந்தலனக்கு எட்டாச் வசயல்கள் சிறப்புடலில் நிழத்துவன.
முன்னம் ஒருதுளியான மூலவிந்து நாதத்தால்,
முழுலமயாய் எனதுஉடல் முற்றறிவன் திருவருளால்(மண்ணான)

சூட்சுமமாய்க் குறுகிநின்று வதாடங்கியது தன்வளர்ச்சிு்
வசால்லரிய மலறவபாருளாய்த் வதாடர்ந்து வரும் விலனக்வகற்ப
ஆட்சியின்றி ஆளுகின்ற ஐயன் திருவருளால்
அன்லன கருப்லபவிடுத்து, அலடந்து விட்வடன் மண்ணுலலக!
(மண்ணான)
எல்லலயற்ற் ஆற்றலுள்ள, இலறவன் திருவுள்ள வமன்ன?
எவ்வுயிரும் வதான்றுதற்கு, ஏற்றவதாரு திருவழியாய்,
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வல்லலமயாய்ப் வபண்ணினத்லத வடிவலமத்தான் அற்புதவம!
வாழ்ந்துவரும் மக்களில் இவ்வளமறிந்வதார் எத்தலனப் வபர்? (மண்ணான)
வபண்ணினத்லத அவமதிு்த்துப் வபருலமவபற நிலனந்தவர்கள்,
வபரும்பாவச் சுலமவயற்றுப் வபற்றதுன்பம் உலகறியும்,
எண்ணிஎண்ணிப் வபண்வபருலம, ஏற்றிப்புகழ்ந்வத எழுதி,
இன்பமுற்றார் இவ்வுலகில்

இலறவலனப்வபால் என்றுமுன்ளார்(மண்ணான)

உயிர்கள்தலம வவளியிட்டு, உயிர்க்குயிோய் உள்நிலறந்து
உணர்வாயும் அறிவாயும் உலகில் பல்லுயிர் வாழப்
பயிர்வலககளாய் நிலறந்த பேங்கருலண யானுணர்ந்வதன்.
பல்லுயிரும் இன்பமுறப் பலவளங்களாய் நிலறந்தான்! (மண்ணான)

நல்லஉயர் சிந்தலனக்கும், ஞானம் வபற ஐயுணர்லவ
வவல்லவும் நல் ஆறறிவாய் விந்லத உடல் தந்த இலற,
இல்லலயா? உண்டா? என்று எழுகின்ற வாதங்களில்,
இலழ துணியில் பாவாய் நூலாய் இருப்பதுவபாதல் பின்னியுள்ளான்.
(மண்ணான)
எங்வகங்கும், என்னுள்ளம், எல்லாத் வதாற்றங் களிலும்,
இலறயற்ற மலறவபாருளாய் இருந்து, வபேண்ட வமங்கும்
தங்கித் தலழத்வத இயங்கும் தற்பேத்லத யானுணர்ந்வதன்,
தனித்து மனத்துள் நிலலத்துத் தவமாற்றும் சாதலயால் (மண்ணான)

“நான்யார்?” என்வற வினவ நல்லுடலும் உயிர், அறிவு
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நல்லிலணப்பாய்க் கூடிவயாரு நாட்டமுடவன ஒலிக்கும்.
ஊன்உடவல வாகமாமம்.

உள்ளியங்கும் ஆற்றல் உயிர்.

வான்கடந்த வமய்ப்வபாருவள வாலறிவாம்!

அவவநான்! (மண்ணான)

என்னுள் அவலன லவத்வதன். ஏற்றிவந்வதன்.

வபாற்றி வந்வதன்.

என்லனயவனுள் இலணத்தான் இலறவானாகிப் பாடுகின்வறன்!
உன்னுள்ளும் இவ்வுண்லம உணர்ந்து கலடத்வதர்வதற்கு,
உலக மக்கள் அலனவலேயும் ஒருங்கிலணத்துப் பாடுகின்வறன்
(மண்ணான).
உலகப்வபாருள் உடலுக்கும், உண்லமப் வபாருள் உயிருக்கும்,
உயர்கலலகள் அறிவிற்கும், ஒழுக்கவநறி வாழ்வதற்கும்,
நலமளித்தல் நானுணர்ந்வதன்.

நடுநின்று வாழுகின்வறன்!

நாடலனத்தும் ஊடுருவி, நல்லறிவின் வதாண்டாற்றி (மண்ணான)

லவயவமல்லாம் வாழட்டும் வாழ்க்லகவளம் காத்தினிதாய்!
வளேட்டும் வமய்யறிவு வாழ்க்லக இன்பம துய்த்தலிவல!
உய்ய வமய்பவபாருள் நாட்டம், உலவகங்கும் மக்களிடம்
ஓங்குக வமவலங்குக நம் உள்ளங்கள் ஒன்றுபட! (மண்ணான)

10.மூவரின் பாடல்களில் காணும் அருந்வதாடர்கள்.
தாயுமானவரின் தந்த அருந்வதாடர்கள்.
1.

எல்லாரும் இன்புற்றிருக்க நிலனப்பதுவவ
அல்லாமல் வவவறான்றறிவயன் போபேவம
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2.

வநஞ்சவம வகாயில் நிலனவவ சுகந்தம் அன்வப
மஞ்சன நீர் பூலச வகாள்வாய் போபேவம

3.

ஆலசக்வகார் அளவில்லல அகிலவமல்லாம் கட்டி ஆளினும்

4.

சும்மா இருப்பவத சுகம்

5.

பார்க்கின்ற மலரூடு நீவய இருத்தி அப்
பனிமலர் எடுக்க மனம் நண்வணபூ

6.

மனதற்ற பரிசுத்த நிலலலய அருள்வாய்

7.

சூதாய்த் தணிக்கவவ சும்மா இருத்தி

8.

வபசா இடும்லபகள் வபசி பிதற்றித் திரிந்வதன் –

9.

வபரிய வபரின்ப நிஷ்லட

7. கர்மங்கள் வபாோடுவத?
10.

ஆனந்த மயம்ஆன ஆதி

11.

என்லனத் தானறிந்வதன் மனம் தான் இறந்வதவன

12.
13.

எமன் ஒலல வந்தால் வசால்ல உத்தேம் உண்வடா?

. வந்த வேலவ மறந்து - யார் என்று அறியாத அங்கவதசத்தில்காமத்தீவில் சிக்கி---

14.
15.

இேவுபகல் இல்லாத வபரின்ப வட்டினில்...
ீ
சினம் இறக்கக் கற்றாலும் சித்திவயலாம் வபற்றாலும்
மனமிறக்கக் கல்லார்க்கு வாய்ஏன் போபேவம

16.

பார்க்கும்இடம் எங்கும்ஒரு நீக்கம்அற நிலறகின்ற பரிபூே
ணானந்தவம!

17.

கருத்தரிய

சிற்சலபயில்

கேக்கடவுவள
18.
19.

ஆனந்த

நிர்த்தமிடு

கருணா

சுத்தநிர்க் குணமான பேவதய்வ வமபேம் வஜாதிவய சுகவாரிவய
இகபேம் இேண்டினிலும் உயிரினுக்கு உயிர்ஆகி எங்கும்நிலற
கின்றவபாருவள

20.

சர்வபரி பூேண அகண்டத் தத்துவம்ஆன சச்சிதானந்தசிவவம!

21.

வதரிவதற்கு அரிய பிேம வமஅமல சிற்சு வகாதய விலாசவம!

22.

உயிருக்குஉயிோய் ஆடும் கருலணப் பேஞ்வஜாதி அருலளப்
வபறுதற்கு அன்புநிலல வதடும் பருவம் இதுகண்டீர். வசே
வாரும் ஜகத்தீவே.

23.

வசால்லும் வபாேளும்அற்றுச் சும்மா இருப்பதற்வக

அல்லும்

பகலும் எனக்கு ஆலச போபேவம.
24.

தன்லன அறிந்தால் தலலவன்வமல் பற்று அலது
பின்லனஒரு பற்றும் உண்வடா வபசாய் போபேவம.
427

25.

தன்லன அறிந்து அருவள தாேகமா நிற்பதுவவ

உன்லன

அறிதற்கு உபாயம் போபேவம.

வள்ளலார் தந்த

அருந்வதாடர்கள்

1. அருட்வபருஞ்வஜாதி அருட்வபருஞ்வஜாதி
தனிப்வபருங்கருலண அருட்வபருஞ்வஜாதி

2. வகால்லா வநறிவய குருவருள்வநறி
3. கருலணயும் சிவவம வபாருள்

4. உயிவேலாம் ஒருநீ திருநடம் புரியும் ஒருதிருப்வபாது
5. உயிர்க்வகாலலயும் புலலப்வபாசிப்பும் உலடயவர்கள் எல்லாம்
உறவினாத்தார் அல்லர் அவர் புற இனத்தார்.

6. ஆரூயிர்கட்வகல்லாம் நான் அன்புவசயல் வவண்டும்.
7. என்வபால் இவ்வுலகம் வபறுதல் வவண்டுவவன
8. எல்லா உலகமும் வாழ்க

9. எல்லா உயிர்களும் இன்புற்று வாழ்க
10. ஒருலமயின் உலவகலாம் ஓங்குக
11. ஒத்தாரும் உயர்ந்தாரும் தாழ்ந்தாரும் எவரும் ஒருலமயுளோகி
உலகியல் நடத்தல் வவண்டும்.
12. சாதியும் சமயமும் வபாய்
13. நால்வருணம் ஆசிேமம் ஆசாேம் முதலா நவின்ற கலலச்
சரிதவமல்லாம் பிள்லளவிலயாட்வட.
14. வமல்வருணம் வதால்வருணம் கண்டறிவார் இலல எங்குலம்
எம்மினம் என்பது வதாண்ணூற்றா றங்குலம் எம்மத
நிலலயும்………சம்மதம்.
15. கண்மூடி வழக்கவமலாம் மண்மூடிப் வபாக
16. கருலணஇலா ஆட்சி கடுகிகி ஒழிக
17. நாத்திகம் வபால்கின்றவர்தம் நாக்கு முலடநாக்கு
18. மேணமிலாப் வபருவாழ்வில் வாழந்திடலாம் கண்டீர்.
19. என்மார்க்கம் இறப்வபாழிக்கும் சன்மார்க்கம் தாவன.
20. பேன் அளிக்கும் வதகம் இது சுடுவது அபோதம்.
21. அப்பாநான் வவண்டுதல் வகட்டருள்புரிதல் வவண்டும்
ஆருயிர்க்வகல்லாம் நான் அன்புவசயல் வவண்டும்.
22. பணிவுறும் உளத்வத இனித்திட எனக்வக பழுத்த வபோனந்தப்
பழவம

428

23. அருளாநான் வவண்டுதல் வகட்டருள்புரிதல் வவண்டும்
அணுத்துலணயும் சினங்காமம் அலடயாலம வவண்டும்.

24. அம்மாநான் வவண்டுதல் வகட்டருள்புரிதல் வவண்டும் ஆணவம்
ஆதியமுழுதும் அறுத்துநிற்றல் வவண்டும்.

25. நவம்புரியும் உலகிலட நான் ஏன் பிறந்வதன் நினது

நல்ல

திருவுளம் அறிவயன் ஞான நடத்திலறவய.

வவதாத்திரி மகரிஷி
1.

தந்த

அருந்வதாடர்கள்

கடவுலள வணங்கும்வபாது, கருத்திலன உற்றுப்பார் நீ!

கடவுளாய்க் கருத்வத நிற்கும் காட்சிலயக் காண்பாய் ஆங்வக.
2.

எண்ணம் வசால் வசயலால் எவருக்கும்

3.

அறிலவ உணர்ச்சி

நன்லமவய விலளவிக்க நாட்டாமாயிரு.

எப்வபாதும்

வவல்லுவது இயல்பு,

அறிவால் உணர்ச்சிலய வவல்லுவது உயர்வு.
4. இயற்லகச் சக்திவய விதி. இலத அறிந்த அளவவ மதி.
உனக்கும் நல்லதாய், ஊருக்கும் நல்லதாய்,
நிலனப்பதும், வசய்வதும் நித்தியக்கடன்.
5. உலழப்பினால், உடலும், உள்ளமும்,
உலகமும், பயன் வபறும் உணர்வர்.
ீ
6. ஆக்கத்துலறயில் அறிலவச் வசலுத்து. ஊக்கமுடன் உலழ,
உயர்வு நிச்சயம்.
7. உள்வளான்று லவத்துப் புறம் ஒன்று வபசினால்,
உள்வளாளி தீயாகி உடலலக் வகடுத்திடும்.
8. எண்ணத்தின் வவகமும், இயல்பும், அறிந்வதார்க்கு
எண்ணவம இன்பமயம். எண்ணம் அலமதி வபறும்.
9. நிலனலவ அடக்க நிலனத்தால், நிலலயா.
நிலனலவ அறிய நிலனத்தால், நிலலக்கும்.
10. எண்ணு, வசால், வசய் எல்வலார்க்கும் நன்லம தே, எண்ணும்படி
வசய், வசய்யும்படி எண்ணு.
11. எண்ணியவவல்லாம் எண்ணியபடிவய ஆகும்,
எண்ணத்தில், உறதியும், ஒழுங்கும் அலமந்திடில்.
12. வாங்கும் கடனும், வதங்கும் பணமும்
வளே, வளே வாழ்லவக் வகடுக்கும்.

13. அறிவு அறிவுக்கு அடிலமயாவவத பக்தி.
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அறிலவ அறிவால் அறியப்பழகுதல் வயாகம்,
அறிலவ அறிவால் அறிந்த நிலலவய முக்தி.
அறிலவ

அறிந்வதார் அன்பின் அறவம ஞானம்.

14. வந்ததுதான் வபாகுவமயல்லாது

வருமுன்வன இருந்த ஒன்று வபாவதுண்வடா?
இந்த உண்லம எண்ணி எண்ணி உணர்ந்து வகாண்டால் எவர்க்கும்
எப்வபாதும் நஷ்டவமது?

15. எதிர்பார்த்தல் எப்வபாதும் எவரிடமும் ஏமாற்றவம விலளக்கும்.
16. வாழத்வதரியாவதார் வாழும் நாட்டில் ஆளத்வதரியாவதார்
ஆட்சிவய நலடவபறும்.

17. சிந்தலனயுடன் வசயலும், வசயலுடன் சிந்தலனயும்,

பந்தித்து

நிற்கப் பழகுதல் நற்பண்பு

18. கண்ணாடிப் பார்க்கக் காணலாம் உருவநிலல.

உண்ணாடிப்

பார்க்க உணேலாம் உயிர் நிலலலய.

19. உடல், குடும்பம், சுற்றம், ஊோர். உலவகார் காற்றும்
முலறவய முக்கியம்.

கடலம,

வகடாமலும் பார் ஒன்றினால் மற்று.

20. ஆழகடல்வபால் வமய்ப்வபாருளாம் அலலகள் வபால்

உருவலனத்தும், ஊழுழி நிற்பதுவும் உருவவடுத்து மாறுவதும்.
21. விண்ணிலும் மண்ணிலும் வியாபகமான நீ எண்ணத்தில்
நிலறந்திடு. வசய்லகயில் சிறந்திடு.
22. வசயல் விலளலவ அனுபவித்து கிந்தித்த குறிப்புகவள பயனுள்ள
பலமத நூல்.

பண்படுத்தும் பக்தர்கலள.

23. அணுவில் அலமந்துள்ள சட்டங்கள் விதியாகும்.

அறிவாய்

அனுபவிக்கும் ஆற்றவல மதியாகும்.
24. தப்புக் கணக்கிட்டுத் தான் ஒன்லற எதிர்ப்பார்த்தால்,
இயற்லக விதி?

ஒழுங்கலமப்பிற்வகாத்தபடி

கப்வபாது அளிக்கும் சரிவிலளவு.

அப்வபாலதக்

எப்வபாதும்

கவலலயுற்று இடர்படுவர் இலத யுணோர்.
25. வித்துவின் மூலம்தான் பிறவித் வதாடர்.

ஒப்புவமா

இந்தத்

தத்துவத்லத உணர்ந்தவவே தலனயறிய வல்லவர்கள்.

யயயயய

தாயுமானவர் – வள்ளலார்- வவதாத்திரி
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மூவரும் ஒருவவே

வாலழயடி வாலழ என வந்த திருக்கூட்ட மேபினில், யான்
ஒருவன் அன்வறா என்று --இோமலிங்க வள்ளலார் பாடுகிறார்.
திருவள்ளுவர், திருமூலர், மாணிக்கவாசகர், பட்டினத்தார்,
தாயுமானவர், வவதாத்திரி என்று-- இப்படி வதாடர்ந்து வரும்
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இம்மேலபத்தான், வாலழயடி வாலழவயன வந்த, திருக்கூட்ட மேபு
என்று ----இோமலிங்க வள்ளலார் குறிப்பிடுகின்றார்.
“வாலழயடி வாலழ என வந்த-- திருக் கூட்ட

மேபினில்-- யான் ஒருவன் அன்வறா -வலக அறிவயன் -இந்த
ஏலழபடும் பாடு உனக்குத் திருவுளச் சம்மதவமா-

இதுதகுவமா -இதுமுலறவயா -இது தருமந்தாவனா-

மாலழப் மணிப் வபாது நடஞ் வசய் -வள்ளால் யான் உனக்கு
மகன் அலவனா -நீ எனக்கு வாய்த்த- தந்லத அலலவயா-

வகாலழ உலக உயிர்த் துயேம் --இனிப் வபாறுக்க மாட்வடன்--

வகாடுத்தருள் நின் அருள் ஒளிலயக்- வகாடுத்தருள் இப்வபாழுவத

(திருஅருட்பா – 3803)
ஆனால்- இந்த மேபில் வந்த தாயுமானவர், வள்ளலார்,
வவதாத்திரியார் ஆகிய மூன்று மகான்கள்-- வாழ்க்லக
வேலாற்லறயும், அவர்களது பாடல்கலளயும், உபவதசங்கலளயும்” -ஆோய்ச்சி வசய்தவபாது ---ஒரு உண்லம புலப்பட்டது.
தாயுமானவர், வள்ளலார், வவதாத்திரியார் மூவரும் ஒருவவே-என்ற உண்லம விளங்கியது.

திலகத்வதாம்.

ஆச்சரியப்பட்வடாம்.

இதற்கு—வள்ளலாவே—சாட்சியாக--- பல இடங்களில் எழுதியும்

வபசியும் உள்ளார். மறுபிறவி குறித்து தாயுமானவரும் பாடியுள்ளார்.
வவதாத்திரி மகரிஷியும், தனது வாழ்க்லக வேலாற்றிலும்,
பாடல்களிலும் பதிவு வசய்துள்ளார்.
தாயுமானவர், வள்ளலார், வவதாத்திரியார் மூவரும் ஒருவவே
என்பலதத்-- தகுந்த ஆதாேங்களுடன் --மானுடத்திற்கு வகாண்டு
வசல்ல வவண்டும் என்பது-- எமது --நீண்ட நாட்கள் கனவு. இது ---என்
உயிரின் கனவு.
தற்வபாது - அக்கனவு நிலனவாகி உங்கள் லககளில்
புத்தகமாகவும், YOUTUBE வசாற்வபாழிவாகவும்-- உலா வேப்வபாகிறது.
எந்த எல்லலக்குள்ளும் அலடபடாத --மூன்று

மகான்கலள,

ஒரு புத்தகத்தின் --சில பக்கங்களில்-- அலடத்து விட முயலுவது-அளவற்ற ஆலசதான்.
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அவ்வளவு எளிதான வசயலன்று.

எவ்வளவு எழுதினாலும் --

எடுத்தியம்பினாலும், வசால்லாமல் விடுபட்ட பகுதிகள் -இருக்கத்தான் வசய்யும்.

விடுபட்ட பகுதிகலள-- மனவளக்கலலஞர்கள் வதடிச்

வசல்வார்கள் என்ற --நம்பிக்லக எமக்குண்டு.

இந்த மண்ணில்--- தாயுமானவர் 38 ஆண்டுகளும், இோமலிங்க
வள்ளலார் 51 ஆண்டுகளும்,

வவதாத்திரி

மகரிஷி

96 ஆண்டுகளும் --

வாழ்ந்துள்ளனர்.

4.

தாயுமானவர் (1706 – 1744)

5. இோமலிங்க வள்ளலார் (1823 – 1874)
6. வவதாத்திரி மகரிஷி

(1911-2006) யும் வாழ்ந்துள்ளனர்.

தாயுமானவர் மலறந்து -80 ஆண்டுகள் கழித்து- வள்ளலார்
அவதரிக்கிறார்.

வள்ளலார் மலறந்து- 37 ஆண்டுகள் கழித்து- வவதாத்திரி

மகரிஷி அவதரிக்கிறார்.
வசக்கிழார், மாணிக்கவாசகர் வபான்று, அலமச்சோக இருந்து அருள்
பணிக்கு வந்தவர் தாயுமானவர்.

தாயுமானவர் தாயும் ஆனவர்
தமிழில்- நவன
ீ யுகத்தின் முன்வனாடியாக விளங்கிய- மகாகவி
பாேதியார், தனக்கு முன்பிருந்த- இேண்டாயிேமாண்டுக் காலத் தமிழ் இலக்கிய
மேலப –முழுவதுமாக—கண்மூடித்தனமாக-- வழிபடுபவோக இருக்கவில்லல.
விமர்சன வநாக்குடவனவய-- அதலன அணுகினார். ‘யாமறிந்த
புலவரிவல --கம்பலனப் வபால், வள்ளுவன் வபால், இளங்வகாலவப் வபால்’
என்று--- அவர் அளித்த தேவரிலச--- அதற்குமுன்பு-- வவறு யாரும்
வசய்திோதது.
இந்த மூன்று கவிஞர்கலளயும்தான்

தமிழிலக்கியத்தின் உச்சங்களாக--

மீ ண்டும் மீ ண்டும் பல கவிலதகளில்—பாேதியார்-- முன்லவத்துக் வகாண்வட
இருந்திருக்கிறார்.
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இவர்கவளாடு-- பாேதியாலே –வபரிதும்-- மதித்துப் வபாற்றிய-- மற்வறாரு
மகத்தான தமிழ்க்கவி என்றால் --அது தாயுமானவர்தான்.
“என்றும் இருக்க உளம்வகாண்டாய் --இன்பத் தமிழுக்கு இலக்கியமாய்இன்றும் இருத்தல் வசய்கின்றாய்-- இறவாய் தமிவழாடு இருப்பாய் நீ!
‘ஒன்று வபாருள்; அஃது இன்பம்’ என உணர்ந்தாய்—தாயுமானவவன-நின்ற பேத்து மாத்திேவமா-- நில்லா இகத்தும் நிற்பாய் நீ!”
என்று – தாயுமானவலே-- பாேதியார் பாோட்டுகின்றார்.

பாடுகின்றார்.

தாயுமானவர் பாடல்களின் தத்துவச் வசழுலமயும், வாழ்க்லக
வநாக்கும், கவித்துவமும் பாேதியாலே முழுலமயாக ஆட்வகாண்டன.
தமிழ்ச் சிந்தலன மேபில்--- இத்தலகய உயர் இடத்லத --அவருக்கு பாேதி
அளித்திருப்பதற்கு ---இதுவவ காேணம்.

தாயுமானவர் வாழ்க்ரகக் குறிப்பு
தாயுமானவர் ---தமிழ்நாட்டில்--- நாகப்பட்டினம் மாவட்டத்தில்--- திருமலறக்காடுஎன்று அலழக்கப்படும்--- வவதாேண்யத்தில் பிறந்தார்.
இவர் தந்லதயார்--:வகடிலியப்பர், தாயார்:-- வகஜவல்லி
அம்லமயார். இவர் --வடவமாழி, தமிழ் வமாழி ஆகிய
இருவமாழிகளிலும் புலலம வபற்றவர்.
தாயுமானவர் --திருச்சிோப்பள்ளிலய ஆட்சிபுரிந்த --வியேகுநாத

வசாக்கலிங்கரிடம்--- அேச கணக்கோகப் பணிபுரிந்தார்.

அப்வபாது-- முக்கியமான ஆவணம் ஒன்லற ---அேசலவயில் --இவர்
லகயால் கசக்கிப் வபாட, --இவர் தன்னிலல மறந்து ---இலறவியுடன்
ஒன்றிப்வபாய் irunthar. இந்தக் காரியம் வசய்வலத அறியாத சலபயினர்
----அேசனுக்கும், அேசிக்கும் அவமரியாலத என-- அவதூறு வபசினார்கள்.
ஆனால், அவத சமயம்-- திருவாலனக்கா அகிலாண்வடசுவரி
வகாயிலில், --அம்பாளின் ஆலடயில் --வநருப்புப் பற்றியலதச் -சிவாசாரியார்கள் கவனிப்பதற்குள் ---தாயுமானவர் நுலழந்து---- தம்
லகயால் கசக்கி-- அந்த வநருப்லப அலணத்தலதச் --சிவாசாரியார்கள்
கண்டனர்.
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அவர்கள், உடவன ஓவடாடி வந்து நடந்தலதக் கூற, தாயுமானவரின்
சக்திலயப்-- புரிந்து வகாண்டு வியந்தனர் என்பார்கள்.[
.பின்னர்--- தாயுமானவர் -- அேசப்பதவிலயத் துறந்து--திருமூலர் மேபில் வந்த, திருச்சிோப்பள்ளிலயச் சார்ந்த வமௌன

குரு என்பவரிடம் --உபவதசம் வபற்றுத் ---துறவு பூண்டார்.

தவவநறியில் சிறந்து விளங்கிய தாயுமானவர், --பல்வவறு

திருத்தலங்களுக்கும் வசன்று--- இலறவலனப் பாடி வழிபட்டார்.
இறுதியில் --- இோமநாதபுேம் மாவட்டம் --இலட்சுமிபுேம் என்னும் ஊரில் ---சமாதி அலடந்தார்.

எந்த ஊரில்- அலமச்சோக இருந்தாவோ, அந்த ஊரிவலவய -துறவறம்
பூண்டு வகாவணாண்டியாகத் திரிந்தவர்.
சித்தர்களும், வயாகிகளும் கற்றுத் தந்த -அட்டமா சித்தி குறித்து,
ஓடுங்கச் சிந்தித்தார்= தாயுமானவர்.

மனம்

.

சிந்லதயற்று -சும்மா இருக்கப் பழகுவவத, சாதலனகளில் மிக உயர்ந்த
சாதலனயாக உணர்ந்தார்.
ஒரு ஆன்மீ க சாதகன், தனது பயணத்தில் படிப்படியாக- எவ்வாறு
உயர்வது என்பலத-- 56 தலலப்புகளில்-- 4127 வரிகளில் --1452 பாடல்களில் -தாயுமானவர் --பதிவு வசய்துள்ளார்.
தாயுமானவேது --ஒவ்வவாரு பாடலும், ஒவ்வவாரு வசால்லும்--நம்லம உற்சாகப்படுத்தும்.
தாயுமானவரின் பாடல்கலளப் படித்தால்-- உள்ளம் இளகும். உயிர்
உருகும். கரும்புச் சாற்றில்- வதன் கலந்து, பால் கலந்து, கனியின் சுலவ கலந்து- இனிக்கும். தாயுமானவரின் பாடல்கள் --உயிரில் கலந்து --உவலக தரும்.
தாயுமானவேது பாடல்கள், நமது வாழ்க்லகக்கு, நமது ஆன்மீ கப்
பயணத்திற்கு---வழிகாட்டும் படிகற்களாகும். அவேது பாடல்கள், ஞானப்
வபாக்கிஷமாகும். ஞானப்பட்டலற ஆகும்
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ஏலனய அருளாளர்கலளப் வபாலவவ-- தலயாத்திலே வமற்வகாண்டு,
இறுதியாக-- இோமநாதபுேத்லத --வந்தலடந்தார் தாயுமானவர்.
நகருக்கு வவளிவய அலமந்துள்ள--

இலட்சுமிபுேத்தில்- நிஷ்லடயில்

அமர்ந்தார்.
வதாடர்ந்து நிஷ்லடயில் இருந்து வந்ததால், வதகம் வமலிந்து --எலும்பு
வதரிய ஆேம்பித்தது.
உணர்லவ வயப்படுத்தி --கருங்கல் வபால் அலசயாது-- வயாகம்
வசய்ததால், அவேது முடிப்வபருத்து-- குருவிகளும் கூடிகட்டி வாழ
ஆேம்பித்தது.
காட்டு இலலகளும், சருகுகளும் மண்டி, அவர் மீ து- மூடி இருந்தது.
அப்வபாது , --இோமநாதபுேத்லத ஆண்டு வந்த --வசதுபதி மன்னனின்
காவலாளி இருவர், காவல் நிமித்தமாய்-- அவ்வழிவய வந்தார்கள்.
எலும்பு கூடாக -- வபச்சு மூச்சுயின்றி இருந்த தாயுமானவர் ,
இறந்துவிட்டார் என எண்ணி, அங்கிருந்த சருகுகலள கூட்டி-- வநருப்பு
மூட்டினார்கள்.
வநருப்பு --தகதகவவனப் பற்றி எரிய, சிறிது வநேத்திற்குப்பின்-- சூடு தாக்கி ,-கண்விழித்துப் பார்த்தார் தாயுமானவர்.
அதலனக் கண்டு --காவலாளிகள் அதிர்ச்சியுற்றனர். கண் விழித்த
தாயுமானவர், காவலாளியின் வசயல் கண்டு, அறிந்து, விழித்த
நிலலயிவலவய-- ஊனுடம்லப உதிர்த்தார்.
தாயுமானவர் ஊனுடம்பு,

அவேது விதிப்படி எரியூட்டப்

பட்டுவிட்டது.
ஆனால்,

அவர் உயிோனது, தான் அவதாேம் எடுத்த வநாக்கத்லத

நிலறவவற்ற---80 ஆண்டுகள் காத்திருந்து --இோமலிங்க வள்ளலாோக
அவதரிக்கிறது.
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தாயுமானவருக்கு மறுபிறப்பு உண்டா?
தாயுமானவருக்கு மறுபிறப்பு உண்டு என்பலத,

வள்ளலார் தனது

உபவதசக் குறிப்பில் --குறிப்பிடுகிறார்.(7)
•

“சமய மத சன்மார்கங்களில்-- தாயுமான சுவாமிகளும்- இன்னும்
அவநக வபரிவயார்களும் --சுத்தப்பேப் பிேம்மத்தினிடத்தில்-இேண்டறக் கலந்து விட்டதாக-- முலறயிடுவது --வாஸ்தவமா
அவாஸ்தமாவவன்றால், அவாஸ்தவம்.(1 )

என்பது
அதாவது

இோமலிங்க வள்ளலார் ---வாக்காகும்.
-- தாயுமானவர் உயிர் --சுத்தவவளியில் கலக்கவில்லல

என்பலத-- வள்ளலார் வதரிவிக்கிறார்.

மறுபிறப்பு (reincarnation) என்பது-- உயிர் அல்லது ஆன்மா பற்றிய சமயக் வகாள்லக --அல்லது தத்துவமாகும்.
உயிர் அல்லது ஆன்மா-- உடலலத் துறந்த பின் -அது -முற்பிறவியில் வசய்த-- பாவ புண்ணியங்களுக்வகற்ப -மனிதனாகவவா, -விலங்காகவவா அல்லது-- மற்ற உயிரினமாகவவா-- மறுபிறப்பு
எடுக்கின்றது என்பது-- இதன் அடிப்பலடயாகும்.
இந்து, புத்தம் வபான்ற --இந்திய சமயங்கள் அலனத்திலும்-- இது
முக்கிய வகாள்லகயாகும். இது -டியூரிசம், ஆன்மீ கம், தியாசபி மற்றும்
ஏக்காங்கர் முதலான சமயங்களிலும்-- லசபீரியா, வமற்கு ஆப்பிரிக்கா,
வட அவமரிக்கா மற்றும்-- ஆஸ்திவேலியா முதலான இடங்களில்
வாழும் --பழங்குடியின மக்களிலடவய உள்ள -நம்பிக்லகயாகவும்
உள்ளது.

சிவபுைாணத்திலும்
“புல்லாகிப் பூடாய்ப் புழுவாய் மேமாகிப்
பல் விருகமாகிப் பறலவயாய்ப் பாம்பாகிக்
கல்லாய் மனிதோய்ப் -வபயாய்க் கணங்களாய்437

வல் அசுேர் ஆகி- முனிவோய்த் -வதவோய்ச்
வசல்லாஅ நின்ற- இத் தாவே சங்கமத்துள்எல்லாப் பிறப்பும் -பிறந்து இலளத்வதன், எம்வபருமான்
வமய்வய- உன் வபான் அடிகள் கண்டு- இன்று வடு
ீ உற்வறன்”
“ புல்லாகவும்- பூண்டாகவும்- புழுவாகவும்- மேமாகவும் -பலவலக
மிருகங்களாகவும் –பறலவயாகவும்- பாம்பாகவும் -கல்லாகவும்
மனிதோகவும் -வபயாகவும் -பூதகணங்களாகவும் -வலிய அசுேர் களாகவும்
முனிவோகவும் -வதவோகவும் –என்று- இவ்வாறு அலசயும் அலசயா
உயிர்கள் அலனத்திலும் -பல முலற- வந்து பிறந்து கலளத்து விட்வடன்.”
என்று --மாணிக்கவாசகர் --பல பிறப்புகள் பிறந்து –இறுதியில்-- வடுவபறு
ீ
அலடந்ததாக வசால்கிறார்.

இந்து சமயத்தின் -முக்கியமான நம்பிக்லககளில் ஒன்று-மறுபிறவி.
ஒருவரின் இறப்பிற்குப்பின், அவேது ஆத்மா- முன்பிறவிகளின் வமாத்த
கர்மாவின் பதிவுகளுடன் --அடுத்த உலகுக்குச் வசல்கிறது. அங்கு -தன்

கர்மாவுக்கான பயன்கலள -அறுவலட வசய்தபின், இந்த உலகுக்கு
திரும்புகிறது. எப்படி- கர்ம விலனகள் -ஒருவருலடய வசயலின் வதர்வின் அடிப்பலடயில் அலமகிறவதா, -அதுவபாலவவ, -அதனாவலவய,
-மறுபிறவியும் -அவேவர் வதர்ந்வதடுப்பதுதான்

- என்கிறது யஜுர் வவதத்தில் , பிேக-தாேண்ய உபநிடதம் வசால்கிறது.
மறுபிறவியானது -'பிறப்பு - இறப்பு - மறுபிறப்பு' எனும் இயற்லகயான -பிறவிச்சுழற்சியின் ஒரு பகுதியாகும்.
இறப்பிற்குப்பின், ஒருவர் -அவருலடய உடலல விட்டுவிட்டு,
அவேது --உள் உலகங்களில் அடுத்த நிலலகலள அலடகிறார். அதன்பின்
--மறுபிறவியில் ஓர் உடலல அலடகிறார்.
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ஒருவருலடய பாவ-புண்ணியங்கள் (கர்மங்கள்) முழுதும்
தீருமாயின், பிறவிச்சுழற்சி முடிவலடந்து, அவர் -அதன்பின் மறுபிறவி
எடுப்பதில்லல.

இந்த மறுபிறவி இல்லா நிலல-- வமாட்சம் -அல்லது முக்தி -

அல்லது விடுதரை- எனப்படுகிறது.

தாயுமானவர்- கர்மங்கள் முழுவலதயும் அதாவது பதிவுகள்

முழுவலதயும் கழிக்காத

நிலலயில்-திடீர் மேணம் அலடந்ததால்---

மறுபிறவி எடுத்தார் என்று வகாள்ளலாம்.

வமலும், தாயுமானவருக்கு- மறுபிறப்பு உண்டு என்று இோமலிங்க
வள்ளலார் கூறியுள்ளார்.
வள்ளலாேது உபவதசக் குறிப்பு ஒன்றில், தாயுமானவருக்கு- மறுபிறப்பு
உண்டு என்று கூறப்வபற்றுள்ளது.(7)

உபவதசக் குறிப்பு
“சமய மத சன்மார்கங்களில்- தாயுமான சுவாமிகளும்- இன்னும்
அவநக வபரிவயார்களும்- சுத்தப்பேப் பிேம்மத்தினிடத்தில்- இேண்டறக்
கலந்து விட்டதாக முலறயிடுவது- வாஸ்தவமா- அவாஸ்தமாவவன்றால்,
அவாஸ்தவம்.
சுத்த சன்மார்க்கம் ஒன்றுக்வக- சாத்தியம் லககூடும்;

என்றும்

சாகாத நிலலலயப் வபற்றுச்- சர்வ சித்தி வல்லபமும் வபறக்ககூடும்.
மற்றச் சமய மத மார்க்கங்கவளல்லாம்- சுத்த சன்மார்க்கத்துக்குச்
வசல்லக்- கீ ழ்ப் படிகளாதலால், அவற்றில் ஐக்கியவமன்பவதயில்லல.
தாயுமானவர் முதலானவர்கள்- சுத்த சன்மார்க்கிகள் அல்லர்.
சன்மார்க்கிகள்
கிலடயாது.

என்று- ஒருவாறு வசால்லலாம்.

மத

இதில்- நித்தியவதகம்

இது- சாதக மார்க்கவம அன்றிச் -சாத்தியமல்ல.

நாலளச் சுத்த சன்மார்க்கம் வழங்கும்வபாது- இவர்கள் யாவரும்உயிர் வபற்று மீ ள வருவார்கள்.

முன்னிருந்த அளலவக் காட்டிலும்-

விவசஷ ஞானத்வதாடு- சுத்த சன்மார்க்கத்துக் குரியவர்களாய்- வருவார்கள்.
சாத்தியர்களாய் இேண்டறக் கலப்பார்கள்.(8)
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உபவதசப் பகுதி,யில் வள்ளலார் பதிவு
வசய்துள்ளார்..

தாயுமானவருக்கு மறுபிறப்பு உண்டு என்பது- இோமலிங்க
வள்ளலாேது,

இந்த உபவதசக் குறிப்பால்- வதளிவாக உணேலாம்.

வமலும், வள்ளலாேது உபவதசங்கள் பலவற்றுள்ளும் -மிகப்வபரிய

உபவதசம்- வபருபவதசம் என்னும்- மவகாஉபவதசம் என்றும்
வழங்குவது.

வடலூலே அடுத்த வமட்டுக்குப்பம் சித்திவளாகத் திருமாளிலயில்22.10.1873. -ஸ்ரீமுக ஆண்டு- ஐப்பசித் திங்கள்- ஏழாம் நாள் –
புதன்கிழலம- பகல் எட்டுமணிக்கு- முதன்முதலாகச் சன்மார்கக்
வகாடி கட்டியவபாது -வசய்யப் வபற்றது.

வள்ளலாேது முடிந்த முடிபான பல கருத்துக்கள்- இந்த

உபவதசத்தில்தான்- கூறப்வபறுகின்றன.

அருட்வபருஞ்வஜாதி மகாமந்திேம்- இந்த உபவதசத்தில்தான்வள்ளலாோல் -முதன்முதலில் -எடுத்து வழங்கப் வபறுகிறது.
இந்த வபருபவதசத்தில்- வள்ளலார் “ சந்ததமும் வவதவமாழி
யாதுஒன்று பற்றினது-

தான்வந்து முற்றும்” என்னும்

பிேமாணத்தால் உணர்க என்று- தாயுமானவர் பாடலல வமற்வகாளாக
எடுத்துக் காட்டுகிறார். (9)
தாயுமானவர் அல்லவா வள்ளலாரின் உள்வள இருக்கிறார்.
வள்ளலார் முற்பிறப்பில் பாடிய இந்தப் பாடலல- இப்பிறப்பில்
வமற்வகாளாகக் காட்டுகிறார்.
“சந்ததமும் வவதவமாழி யாதுஒன்று பற்றினதுதான்வந்து முற்றும் எனலால்-

ஜகமீ து இருந்தாலும் மேணம்உண் என்பதுசதாநிஷ்டர் நிலனவதில்லல-

சிந்லதஅறி யார்க்குஈது வபாதிப்பது அல்லவவவசப்பினும் வவகுதர்க்கமாம்440

திவ்யகுண மார்க்கண்டர் சுகர்ஆதி முனிவவார்கள்சித்தாந்த நித்யர்அலவோ?

இந்த்ோதி வதவலதகள் பிேமாதி கடவுளர்,
இருக்காதி வவதமுனிவர்-

எண்ணரிய கணநாதர், நவநாத சித்தர்கள்,
இேவிமதி ஆதிவயார்கள்,

கந்தருவர், கின்னேர்கள், மற்லறயர்கள் யாவரும்லககுவித் திடுவதய்வவம-

கருதரிய சிற்சலபயி ல்- ஆனந்த நிர்த்தமிடு
கருணா கேக்கடவுவள.! (10 )

வள்ளலாோல்- பிேமாணமாக எடுத்துக் காட்டப் வபற்ற-

சிறப்புலடய-- தாயுமானவர் பாடலாகும் இது.

தாயுமானவருக்கும்-

மிகவும் பிடித்த பாட்டாக இருந்ததால்- அதலன மறுபிறவியிலும்
வமற்வகாள் காட்டுகிறார்.

மறுபிறப்பு என்றால் என்ன? சுவாமி சித்பவானந்தர்-

விலடயாக வருகிறார்.(11)

மனிதனுக்கு -விலன இருக்கும் பரியந்தம்- பிறவி உண்டு.

விலனக்கு- மூலகாேணமாய் இருப்பது- எண்ணம்.

ஓர் எண்ணத்லத எண்ணும்வபாழுவத- சூட்சும நிலலயில்- அது
ஒரு விலன ஆய்விடுகிறது.

எண்ணத்துக்கு ஏற்றாற் வபான்று

வாழ்க்லக மாறிமாறி அலமந்து வருகிறது.
ஸ்தூலசரீேம் ஒன்றில்- இருக்கின்ற காலம் முழுலதயும்
வதாகுத்து- ஒரு பிறவி என்று வசால்லுவது- உலக வழக்கு.
ஆனால்- தத்துவப்

பூாு்வமாகப் பார்க்கும்வபாது- ஓர்

எண்ணத்லத எண்ணும்வபாழுவத- அந்த எண்ணமயமான புதிய பிறவி
--மனத்தகத்து அம்மனிதனுக்கு அலமந்து விடுகிறது.
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எனவவ- ஒருநாளில்- ஒரு மனிதனுலடய மனதில்எத்தலனவித எண்ணங்கள் வந்தலமகின்றனவவா-

அத்தலனவிதமான பிறவிகலள- அந்தச் சிறிது வநேத்துக்குள்- மன
அலமப்பில்- அவன் எடுத்தவனாகிறான்.
இப்பிறவி உண்டாகின்ற பிறவிகலளத்தான்- கணக்வகடுக்க-

யாருக்கும் இயலாது.

இனி, ஓர் உடலல உகுக்கின்ற வவலளயில்- அந்த ஜீவன் -அது

பரியந்தம்- ஆழ்ந்து எண்ணிய எண்ணங்கள் ஒன்றுகூடி- மனதுக்குஒரு வடிலவத் தருகின்றன.
வமற்வபாக்காக எண்ணிய எண்ணங்களுக்கு- ஆங்கு

இடமில்லல.

கடலில் உண்டாகிய சிற்லறகள் வபான்று- அலவகள்

மலறந்து வபாய் விடுகின்றன.
மனத்தகத்து உண்டாயிருக்கின்ற ஆழ்ந்த வடிவுக்கு ஒப்ப- புதிய
ஸ்தூல சரீேம் அலமகிறது.
சாகின்ற வபாழுது தான் விரும்புகிற ஓர் எண்ணம்முன்னிலலயில் வந்து நிற்காது.
தான் வநடுங்காலம் எண்ணிய எண்ணங்களின் வதாலகவயமுன்னணியில் வந்து நிற்கும்.
அதற்வகற்றபடி- அடுத்த பிறவி அலமகிறது.

ஆண்டு முழுதும்

வசய்த வியாபாேத்தின் வதாகுப்லப- ஆண்டு இறுதியில் கணக்குப்
பார்த்து- லாபநஷ்டத்லத- முடிவு கட்டுவதுவபான்று- விலனயின்
வதாலகலய முன்னிட்வட- அடுத்த பிறவி அலமகிறது.
விலனக்கு ஏற்பச்- சூட்சம சரீேத்தில்- வவற ஒரு நிலலயில்ஜீவன் இருப்பதுண்டு.

அந்த நிலல இன்பகேமானதாயிருந்தால்-

அலதச் வசார்க்க வாழ்வு என்கிவறாம்.
துன்பகேமானதாயிருந்தால்- நேகம் என்கிவறாம்.

வசார்க்கமும்,

நேகமும் -கனவு உலகங்களுக்கு ஒப்பானலவ.(12)

442

ஸ்தூல சரீேத்தின் துலணயின்றிக்- கனவு நிலலயில் இன்பத்லதவயா –துன்பத்லதவயா- ஜீவன் அனுபவிக்கின்றான்.

சரீேம் அனுபவிக்கின்ற இன்ப துன்பமும்- விலனப்பயவனயாம்.

அந்தச்

கனவு முடிந்ததும்- அவன் விழித்துக் வகாள்வது வபான்று -

வசார்க்க வாழ்வுக்கு ஏற்றவிலன முடிவுறுங்கால்- அவ்வாழ்லவ
முடித்துவிட்டுத் –திரும்பவும்- மண்ணுலகில் ஒரு மனிதன்
பிறக்கிறான்.

எனவவ- பல சாஸ்திேகள் வசால்லுகின்ற வகாட்பாடுகலளத்
வதாகுத்து ஆோயுமிடத்துத்- தனது எண்ணத்துக்கு ஏற்ப- மனிதன்
தனது வாழ்லவ -ஓயாது மாற்றி அலமத் வகாண்டு வபாகின்றான்
மாறி அலமகின்ற நிலலக்வக- மறுபிறப்பு என்று வபயர்.
எண்ணங்களற்ற வபருநிலலவய ஆத்மா அலடந்துவிடுமிடத்து அது
முக்தியாகிறது.

மறுபிறவி குறித்து-

சிவவாக்கியர் என்ன வசால்கிறார்?

இறந்த உயிர்- மீ ண்டும் பிறக்க முடியாது என்பலதசிவவாக்கியர் ஒரு கவியில் வசால்லியிருக்கிறாவே- என்ற வகள்வி உங்களுக்கு எழுவது இயற்லக.

அந்த சித்தரின்- உண்லமயான விளக்கத்லத பார்த்தால்-

வள்ளலாரின் கூற்று உண்லமவயன புலப்படும்.

“கறந்தபால் முலலபுகா, கலடந்த வவண்வணய் வமார் புகா,
உலடந்து வபான சங்கின் ஓலச, உயிர்களும் உடற்புகாவிரிந்த பூவும்- உதிர்ந்த காயும்- மீ ண்டும் வபாய் மேம் புகாஇறந்தவர் பிறப்பதில்லல- இல்லல இல்லல இல்லலவய”)

என்னன்ன வசய்தவர் மீ ண்டும் பிறப்பதில்லல என்று -சித்தர்
வசான்னார் வதரியுமா? ஆலசகலள வவன்று -மனலத வவன்றவர்
பிறப்பதில்லல என்றுதான்- வசால்லி லவத்தார்.
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“மனம்ன்னு இருந்தால் -ஆலச இருக்கத்தான் வசய்யும். மனம்
அழிந்தால் தான்- ஆலச அழியும்.

ஆலச அழிந்தவன்தான்-

பிறப்பதில்லல-” என்று சித்தர் வசான்னார்.
இங்வக தாயுமானவர்,

தனது ஆலசயான மானுடத்லத

உயர்த்தும் வவலலலய வசய்து வகாண்டிருந்தார்.

வந்த

வவலலலய முடிக்காமல்---- திடீர் மேணலடந்ததால்- அவருக்கு
மறுபிறவி உண்டு என்று வசான்னார் வள்ளலார்.
வள்ளலார்- முற்பிறப்பில்- தாயுமானவர் என்பலத, தண்டபாணி
சுவாமிகளிடம்- இோமலிங்க வள்ளலாவே

கூறியுள்ளார்.(8) தண்டபாணி

சுவாமிகள் என்பவர்- வள்ளலார் காலத்தில் வாழ்ந்த சம ஞானியர்.
இோமலிங்க வள்ளலார்- முற்பிறப்பில் தாயுமானவவே என்றுஅடிகள்- “தாயுமானவரும் வள்ளலாரும்” என்ற புத்தகத்தில்-

ஊேன்

பதிவு

வசய்துள்ளார்.
இோமலிங்க வள்ளலார் -முற்பிறப்பில் தாயுமானவவே என்றுவண்ணச் சேபம் தண்டபாணி சுவாமிகள் கூறுகின்றார். (1)
“தண்டமிழ் வடலூோன்-முன்
தாயுமானவவன என்றும்அண்டநீர் மலர் வகாண்டுற்ற அஞ்சுகம்அடிவயன் என்றும்விண்டவத வவாருவ-னுள்ளான்வவறும் அபாயான் விளம்பிவலன்- வமய்த்
வதாண்டர் தாள்துகளும்- மாயாச்
சூரிய தியரும்- சான்வற”

என்பது- தண்டபாணி சுவாமிகள் இயற்றிய- புலவர் புோணத்தில் -கண்கண்ட
புலவர் சருக்கத்தில்- 21 ஆம் பாடல்.
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வவறு இேண்டு பாடல்களிலும்- வண்ணச்சேபர், இோமலிங்க
வள்ளலார் -முற்பிறப்பில் தாயுமானவவே என்று கூறுகிறார்.
“வடலூோன்- முன் தாயுமானவவன என்னும்திடமாற்றவம் வபால்-சிலர் வந் – திடவலாதிக்வகான்றான் எழுப்பிக் வகாடுக்கும்- திருநாவள
நன்றாம்- அவற்றில் மிக்க நாள். “

“அருலமத் தமிழ்த் தாயுமான பிள்லளதாவமவபருலம இோமலிங்க பிள்லள - ……………(3)
தண்டபாணி சுவாமிகள்- இோமலிங்க வள்ளலாலே- மூன்று முலற
கண்டு அளவளாவியுள்ளார்.

அப்வபாது- வள்ளலார் முற்பிறப்பில்

தாயுமானவவே என்று வள்ளலாரிடவம கூறியுள்ளார்.
இதலனக் வகட்ட வள்ளலார்- முதலில்- எதுவும் கூறாது
வாளாவிருந்தார்.
மீ ண்டும்- வண்ணச்சேபர்- அழுத்தமாகக்

கூறவவ- இோமலிங்க

வள்ளலார்- உம் “இருக்கலாம்” என்று கூறி- அலமந்தார்.
வள்ளலாேது உபவதசக் குறிப்பால்- தாயுமானவருக்கு மறுபிறப்பு
உண்வடன்பது- உறுதியாகிறது. (4)
வண்ணச்சேபம் தண்டபாணி சுவாமிகள் கூறுவது வபான்று -வள்ளலார்,
முற்பிறப்பில் தாயுமானவவே என்பலதயும்- ஏற்கலாம்.
தாயுமானவர் விட்ட இடத்தில்- வள்ளலார் வதாட்டுத் வதாடங்குவது
வபாலக் காணப்படுகிறது.
தாயுமானவர் பாடலகளின்- வதாடர்ச்சி வபால் திருவருட்பா
காணப்படுகிறது.
தாயுமானவர் -வள்ளலார்- இவ்வருவருலடய அருளிச்
வசயல்கலளயும் –அனுபவங்கலளயும்- நுட்பமாக ஆோய்ந்தால்,
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தாயுமானவவே வள்ளலாோகப் பிறந்திருக்கலாம் என்று உறுதியாக
நம்பலாம்.
தாயுமானவருக்கு மறுபிறப்பு உண்வடன்று- வள்ளலார் கூறுவதும்,
முற்பிறப்பில் தாயுமானவவே என்று கூறக்வகட்ட வள்ளலார்- “இருக்கலாம்”
என்று வசான்னதும்- அவ்வவண்ணத்லத வலுப்படுத்துகின்றன.
வள்ளலார்- முற்பிறப்பில்- தாயுமானவோக இருக்கலாம் என்ற
எண்ணமும்- நம்பிலகயும், தண்டபாணி சுவாமிகளின் கூற்லற- அறிவதற்கு
முன்னவம, ஊேன் அடிகளாருக்கு உண்டு என்பலத- அப்புத்தகத்தில் பதிவு
வசய்துள்ளார்.
இோமலிங்க வள்ளலார்- முற்பிறப்பில் தாயுமானவர் என்பது உண்லம.
உண்லம.

உண்லம.

இதலன உறுதி வசய்வதற்கு- அவர்களது பல

பாடல்களில் காணும் ஒற்றுலமயும் சான்று ஆவணமாகிறது.

இறப்புக்கு பின்- உயிரின் நிலல. என்ன?
இறந்தபின் -உயிரின் நிலலலய அறிவது என்பது- உயிேறிவின் ஒரு
பகுதியாகும்.
பூத உடலலவிட்டு பிரிந்த பின்னர்- உயிர் எங்வக வசல்கின்றது
என்பதலன அறிய, இறந்த பின்- உயிரின் நிலலலய அறிய வவண்டும்.
மேணத்தின் பிறகு- உடல்தான் அழிகின்றவத தவிே, உயிர்
அழிவதில்லல என்பது- எல்வலாோலும் அறியக் கூடியதுதான்.
இனிவமலாவது- சமுதாயம் -அதலன அறிந்து வகாள்ள வவண்டும்
என்பது- மனவளக்கலலஞர்களின் ஆதங்க எண்ணம்.
உயிர் அழிவதில்லல என்றும்- ஏன் அழிவதில்லல என்றும் வகள்விகள்
எழுந்தால்தான், அறிலவக் வகாண்ட உயிர்- உயிேறிவு வபற முடியும்.
உடவல- நான் என, மனிதன் நிலனத்துக் வகாண்டு வாழும் காலத்தில்,
ஆயுள் பரியந்தம், அவனுடவன வாழ்ந்து வகாண்டிருக்கின்ற, உயிர் பற்றிய
சிந்தலன, மனித அறிவிற்கு வருவதில்லல.
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இதலன இப்வபாது நிலனக்கும்வபாது அறிவு இச் சிந்தலனயில்லாமவல
இதுவலே வாழ்ந்து வருகின்றது என்பது- மிகுந்த வருத்தத்துடன் வதரிய
வருகின்றது.
இருப்பினும் வவதாத்திரிய வதாற்றத்திற்கு பிறகாவது , அதாவது இப்வபாதாவது -அறிவிற்கு இச்சிந்தலன ஏற்பட்டுள்ளது என்பது -மனநிலறலவக் வகாடுக்கின்றது.
மேணத்தின்வபாது-- உயிர் எங்வக வசல்கின்றது? வசல்லப்வபாகின்றது?
என்பது- வாழும்வபாவத -அறிந்து வகாள்ள வவண்டாமா மனிதன்?
உயிர் வபான உடலுக்கு- ஏது அந்தஸ்து?
சடப்வபாருளாகின்றான்.

மனிதன் -

வபயலே -இழக்கின்றான்.

தனக்கவகனத்

தனிப்வபயர் வகாண்டிருந்த மனிதன், பிணம் என்கின்ற- வபாதுப் வபயர்
சூட்டப்படுகிறான்.
மேணம் சம்பவித்த பிறகு- உயிர், வமவல எங்வக வசல்லவவண்டுவமாஅந்த இடத்திற்கு- தானாகவவ வசன்றுவிடும்.
உயிேறிவு பற்றிய அறிவிலனப் வபறுவதினால்- மனிதகுலத்திற்கு
என்ன நன்லம என்று மனிதமனம் நிலனக்கும்.

உயிேறிவு வபறுவதினால்
•

மனிதகுலம் எல்லாச் சிக்கல்களிலிருந்தும் விடுதலலயாகலாம்.

•

பண்வபற்றத்தில் உயேமுடியும்.
இன்று -மனிதகுல வாழ்வில் -மனிதகுலவம ஏற்படுத்திு்க் வகாண்ட -

பல வசயற்லகயான சிக்கல்களுக்கு- தீர்வுகள் வதரிய வரும்.
தனி மனித வாழ்விற்கு

வவண்டிய தீர்வுகலள --தனிமனிதன்

என்கின்ற அளவிலதான்-- தீர்த்துக் வகாண்டது வபாக,
வபரும்பாலான மற்ற சிக்கல்களுக்குத்—தீர்வுகண்டு-- அவற்லற
சரிவசய்ய- சமுதாயத்லத சிந்திக்க லவக்க-- தனிமனிதர்கள்
ஒவ்வவாருவரும்-- தங்களது வமௌன ஊடகமான எண்ணங்கலள-பயன்படுத்த முடியும்.
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இறந்தபின் உயிரின் நிலலலய அறிவதற்கு—இறப்லப-- மூன்று
விதமான பிரித்துக் வகாண்டு --சிந்திக்க வவண்டும். (1)
4. இயற்லக மேணம்
5. தீடீர் மேணம்
6. முழுலமப் வபறு அலடந்த மேணம்.

வவதாத்திரியத்திற்கு வசல்வவாம்.

3. இயற்லக மேணம்
வயது

முதிர்ந்த நிலலயில்- வித்து உற்பத்திக் குலறந்து விடுகிறது.

அதற்கு ஏற்ப- உயிரின் அளவு- உயிர்த்துகளின் எண்ணிக்லக- குலறந்து
விடுகிறது.
சீவகாந்த சக்தி குலறந்து- உடல் உறுப்புகள்- வசயலிழந்து
விடுகின்றன.
இதனால்- எல்லா உயிர் வலகக்கும் -இறப்பு என்ற ஒன்றுஇயற்லகயாக ஏற்படுகிறது.

இதுவவ -முதுலமயால் ஏற்படும் மேணம்.

அவதவபால்- நீண்ட காலம் வநாய்வாய்ப்பட்டு. வநாயினால் -சீவகாந்தச்
சக்திவயல்லாம் வசலவாகிக் குலறந்து, அவதாடு- வித்து உற்பத்தி -குலறந்து வபருகும்.
அதன் விலளவாக-- உயிர்ச் சக்தியும் குலறந்து-- அதனால் வேக்கூடிய
வநாயினால் உண்டாகிறது மேணம்.

இந்த இேண்டும் இயற்லக மேணம்.

உயிோற்றலின் அழுத்த அளவு குலறந்து இருக்கும் அதாவது - - - - - - 50 40 30 (சதவதம்
ீ
)தான் இருக்கும்.
இதனால்- உறுப்புகள்

முலறயாக இயங்க முடியாது.

இப்படி

ஏற்படும் மேணங்கள் எல்லாம்-- இயற்லக மேணம் எனப்படும்.(2)
முதுலமயில் இறப்பவர்களின்-- உயிரின் திணிவு குலறந்து இருக்கும்.
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சாதாேணமாக --100 யூனிட் உயிோற்றல் இருப்பதாக லவத்துக்
வகாள்வவாம்.
முதுலமயில் --சிறுகச் சிறுக குலறந்து வகாண்டு வபாய்-- 50, 40, 30 20
யுனிட்தான் இருக்கும்.

வபரும் பகுதி-- வவளிவயறி உள்ளது.

அப்வபாது --அந்த உயிரின் திணிவு நிலல-- மிக மிகக் குலறந்து
விடும்.

அதனால்தான் --இந்த உடலல நடத்த முடியவில்லல.

அவத வபான்று வநாய்வாய்ப்பட்டால்-- உயிர்ச்சக்தி --நாளுக்கு நாள் -வேலவ விடச் வசலவு அதிகமாகி ---மின்குறுக்கு என்ற காேணத்தால் --உயிர்ச்சக்தி குலறந்து விடுகிறது.
அதனால் தான்--- உயிர் உடலல நடத்த இயலவில்லல.
இறந்து விடுகின்றான்.
இறந்துவிட்ட பிறகு-- இவனின் உடலல விட்ட உயர்ச்சக்தியின்
திணிவு--- மிக மிகக் குலறவு.
இவ்வாறு வநாய்வாய்ப்பட்டவர்கள், முதுலமலய அலடந்து
இறந்தவர்கள் --இவர்களின் உயிோற்றலின் அளவு --மிக மிகக் குலறவாக
இருக்கும்.
எனவவ. அலத விரும்பி ஏற்றுக் வகாண்டால் --எளிதில் இலணந்து
விடும்.

இல்லாவிடில் பூமிலய ஒட்டியுள்ள--- காற்று மண்டலத்தில்

மிதந்து வகாண்டிருக்கும்.(3)

4. தீடீர் மேணம் பற்றி சிந்திப்வபாம்….
வகாலல, தற்வகாலல, விபத்து-- இந்த மூன்றும்தான்-- திடீர்
மேணம்.

உடலல விட்டு --உடவன இந்த உயிர் பிரிகிறது.

இதில் --உயிர் ஆற்றல் திணிவு குலறயாமல் --அப்படிவய
இருக்கும்.

உயிர் --எதிர்பாோமல் பிரிந்து வபாய் விட்டது.
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ஆற்றல் --இயற்லகயான ஈர்ப்பு சக்தியால் இன்வனாரு
உடலலக் --குலறந்த காலத்தில் அலடந்துவிடும்.
விபத்தின் காேணமான உடல் வவறு, உயிர் வவறு
துண்டிக்கப்பட்ட நிலல, தற்வகாலல இவற்றினால் விடக் கூடிய
உயிரின் திணிவு --அதிகமாக இருக்கும்.
அவதாடு மட்டுமன்று.

அந்த மேணத்தினால் ஏற்பட்ட அதிர்ச்சி,

அந்த அதிர்ச்சியினால் ஏற்படும் படபடப்பு.- இதன் காேணமாக --அந்த
உயிரினால் நிலல வகாள்ள முடியவில்லல.
அலத ஏற்றுக் வகாளவதற்கும் அடங்காது.
அதிகமாக இருக்கும்.

அதற்கான வவகம்

நிலலயில்லாது அலலந்து வகாண்டிருக்கும்.

ஆனால்- நல்ல பச்லசயான மேங்கள், நிழல், இருட்டு,
நீர்நிலலகள் வபான்ற இடங்களில்-- வதக்கமுறும்.

அங்கு—

அச்சமுற்றவர்கள் அல்லது வவறு பல காேணங்களினாவல-தன்னுலடய சூக்கும சரீேம் வவளிப்பட்டவர்கள் (Projection )
வசல்லும்வபாழுது, --அவர்கள் உடவலாடு--- இலணந்து வகாள்ளும்.
அதற்குப் --பல காேணங்கள் உண்டு.

திடீர் என்ற பயத்தால்--

உடலிவல இருந்து --சூக்கும சரீேம் --ஒரு பாதி அளவுக்குச்-சிலருக்கு வவளிவயறும்.
அந்த சமயம் --உடலல விட்ட-- இந்த உயிர்கள்-- இலணந்து
வகாள்வதற்கு வாய்ப்பு ஏற்படும்.
அப்படி ஏற்பட்டால்-- அலத வபய் பிடித்தல் (attached soul) என்று
வசால்வார்கள்.
இந்த இேண்டு உயிர்களும் --இனிலமயாகப் வபாருந்துவது
இல்லல.
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அங்குதான் --மனநிலல பாதிக்கபட்டுப், வபய் ஆடுதல் வபான்ற -இன்னும் எத்தலனவயா வலகயான-- வதால்லலகளுக்கு ஆளவது
வநரிடுகிறது.
சிலருக்கு --ஒரு மயக்கநிலல (Trance state) வரும்.

சில சமயம் -

-புகுந்த உயிர் --இருந்த உயிரின் மன அலலகலள --அடக்கி விடும்.
புகுந்த உயிருக்குள்ளாகப் பதிந்த பதிவுகவளல்லாம்-- அதன்
மூலள வசல்கள் வழிவய --வவளிப்படும்.

அகக் காட்சியாக

நிலனவுக்கு வரும்.
“என் வபயர் இது.

நான் இங்வக பிறந்வதன்.

இப்படித்தான் வகான்றுவிட்டார்கள்.

என்லன--

நான்-- இப்படித்தான் இறந்வதன்.

என்வறல்லாம் கூடக் கூறும் .
காேணம் -அந்த உடலில் இருந்த உயிர்-- வசயலில் அடங்கி,
புகுந்த உயிர் --வமவலாங்கி இயங்கிக் வகாண்டு இருக்கிறது.
மீ ண்டும் --அதன் ஆற்றல் குலறயும்வபாது-- அசலாக உள்ள
உயிர்-- விழிப்புப் வபற்று-- எழுச்சி வபறும்.
இவ்வாறு இேட்லடக் குணம் உள்ளவர்கள் (Dual Personality )
பலலே நீஙக்ள காணலாம்.
அவ்வாறு --மயக்க நிலல வாோமல், பிணக்கு மாத்திேம்
ஏற்பட்டால் --மனம் சம்மபந்தமான வியாதி --அல்லது வநாய்
உண்டாகும்.
இந்த முலறயில்-- திடீர் என்று-- உயிலே விட்டவர்கள் உயிர்,
பிறலேத் வதாடர்ந்தால் --எப்வபாழுதும் வாழ்ந்த
வகாண்டிருப்பவர்களுககுத துன்பவம தவிே-- நன்லம ஏற்படாது. (4)

மூன்றாவதாக முழுலமப் வபறு அலடந்த மேணம்

451

வாழ்ந்து, சிந்தலன உயர்ந்து, அகத்தவத்தாலும்- அகத்தாய்வாலும் உண்லம உணர்ந்து -நிலறவு வபற்றதாக விட்டது.

இலற நிலலயும் –

உணர்ந்தாகி விட்டது.
அதன்பிறகு. சமுதாயத்திற்கு- என்ன வசலவ வசய்ய
நிலனத்தார்கவளா --அதுவும் வசய்தாகி விட்டடது.

இதுவலேக்கும்--

வாழ்ந்தது வபாதும் என்ற நிலலலய அலடவது- முக்தி.
ஒரு ஆலசயும் இல்லல, இந்த உலகம் மீ து இருந்த பற்று எல்லாம் விட்டுப் வபாய்விட்டது.
ஆனால், இந்த உலகம் -நல்ல நிலலலய அலடய வவண்டும்.

உலக

மக்கள் அலனவரும் -இலறநிலலலய உணே வவண்டும் என்ற- அன்பும்
கருலணயும் மட்டும்- உள்ளன.
•

இவர்கள்-- உயிலே விட்ட உடவன --அந்த உயிர்ச் சக்தி---- பூமியின் -ஆகர்ஷ்ண சக்திக் களத்லதத் தாண்டி, வபரியக்ககக் களத்லத
வநாக்கிப் வபாகும் அளவுக்கு--விடுதலல வவகம் வபற்றிருக்கும்.
இதுவவ--- முழுரமப்ழபறு நிரை எனப்படும்.

•

இந்த உயிரிவல இருக்கக்கூடிய அறிவு-- தன்னுலடய களங்கத்லதப்
வபாக்கிக் வகாண்டு, மும்மலங்கள் என்று வசால்லக் கூடிய-ஆணவம், கன்மம், மாலய என்ற மூன்லறயும்-- அறுத்துக் வகாண்டு,
உலகிவல வந்த வவலலலய முடித்துக் வகாண்டு, எல்லாவிதமான-இச்லசலயயும் முடித்துக் வகாண்ட பிறகு, தனக்கு மூலமாக உள்ள
பேம்வபாருலள-- அறிவால் உணர்ந்து, அந்தப் பேம்வபாருள்-- எதிலும்
எங்கும் இருக்கும் நிலலலய உணர்ந்து, இந்தப் பிேபஞ்சம்
முழுவதும்-- அவன் நிலனவிவல கலந்து நின்று வகாண்டு, அந்த
நிலவிவலவயயிருந்து வகாண்வட ---அதனுலடய முலனயாக உள்ள
இந்த உடலல --இன்னும் மீ தமுள்ள விலனப் பதிலவத் தீர்ப்பதற்காக- வாழ்ந்து வகாண்வடயிருந்த வபாது, முடிவு வபற்ற வபாது, நிலறவு
வபறுகின்றான்.

இந்த நிலலவய முக்தி என்றும், வமாட்சம் என்றும்
வசால்லப்படுகிறது, (5)
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பிேபஞ்ச களத்லத நான்கு பிரிவுகள்உள்ளன?
இந்த உலகத்லதக் கடந்து உள்ள பிேபஞ்ச களத்லத, நான்கு
பிரிவாக முன்வனார்கள் பிரித்துள்ளார்கள்.

அலவ 1. சவலாக்கியம் 2.

சாமீ ப்பியம் 3. சாரூப்பியம் 4. சாயுச்யம் என்பன.
(இறப்புக்குப் பின் உயிரின் நிலல பற்றி-- கட ோபநிசத்தில் விரிவாகச்
வசால்லப்பட்டுள்ளது.)

சால

அதன் படி முதலி ம்

ாக்கியம். - இந்த இ ம்

உலகத்தத ஒட்டி இயங்கிக் ககோண்டிருக்கும் பூமியின் புவி ஈர்ப்பு

விதசக்கு உட்பட்

ஒரு பகுதியில், துர்மரணம் எற்பட்

நிதைடவைோத ஆதசகட

உயிர்கள்,

ோடு தபசோசம் ( பிசோசு ) என்ை கபயரில்

சுற்ைிக்ககோண்டு இருப்பது.
அடுத்து சாமீ ப்பியம் - பூமிதயக் க ந்த பிைகு, அடுத்து உள்

சூரியன்.

சூரியதைச் சுற்ைி உள்

க

ம், சூரிய க

து

ம் எைப்படுகிைது.

இந்தப் பகுதியில்- இயற்தகயோக இைந்து டபோை உ தல விட்டு

பிரிந்த உயிர்கள் இருக்கு இ ம்.
அதர்க்கு அடுத்து சாரூப்பியம் - சூரிய க

த்தத க ந்து

டபோைோல், அதற்கு அப்போல் 12வடுகள்
ீ
27 நட்சத்திரங்கள் மற்றும்
இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதும் நிதைந்து இருக்கும் சக்தி க

த்தத

வ ீ ோகக் ககோண்டு, மரணத்தத உவந்து ஏற்ை உயிர்கள், இருப்பு
நிதலயோக வகாண்டு இருக்கிறது.
கத சியோக சாயுச்யம் - முடிவோக இருப்பது.

இயக்கமற்று இருப்பது சுத்தகவ
இந்த சுத்த கவ

அதோவது

ி.

ிதயத் தோன் சோயுச்யம் என்பர். இங்கு

டநரடியோக ஜீவமுக்தி கபறுபவர்கள் உயிர்கள், இங்கு கலந்துவிடும்
என்கிைோர்கள் . உதோரணம் - மஹரிஷிகள் உயிர்

ஜீவன் முக்தர்கள்..
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எளிலமயாகப் புரிந்து வகாள்ள- ஒரு உதாேணமாக நம்லமவய
எடுத்துக் வகாள்ளலாம்.

குண்டலி வயாகம் எடுத்துள்ள நீங்கள்- சில நாட்களில்- துரியம்
வலே தியானம் வசய்து -மனலத நல்ல முலறயில் அலமத்துக்
வகாண்டீர்கள்.
அதன் பிறகு- துரியாதீதம் நல்ல முலறயில்

அலமத்துக்

வகாண்டிர்கள்.
அதன் பிறகு துரியாதீதம் என்ற பயிற்சி நிலலயிவல- இந்தப்
வபரியக்க மண்டலம் முழுவதும்- ஆற்றல் களமாக உள்ள- மகா
ஆகாசத்வதாடு, சக்தி களத்வதாடு இலணந்தும்- தவம் இயற்றிப்
பழகிக் வகாண்டிர்கள்.
இதுவவ சாரூப்பியம்.

அந்த நிலலதான் விஸ்வரூபம்

எனப்படுகிறது.
வமலும் - இருப்பு நிலலயான இலறவவளிவயாடு கலந்து-

தவம்

வசய்து பழகிக் வகாண்டால், அந்தப் பழக்கம் வாழ்நாளிவல- மற்ற
பழகத்லதவிட -அதிகமாக அதுவவ சாயுச்யம்.
அந்த நிலறவபறு- பழக்கமாகிவிட்டால், உயிர் பிரியும் வபாது- அந்த
எண்ணம் தான் உண்டாகும்.
உயிோனது - உடவன ஆதிநிலலயான பிேம்மத்வதாடு கலந்துவிடும்.
இவர்கள் ஜீவன் முக்தர்கள் எனப்படுவர். (7)

திடிவேன்று உயிலே விட்டவர்களின் ஆவி
திடிவேன்றுஉடனடியாக உயிலே விட்டவர்களின் (ஆவி)- உயிோற்றல்
வாழ்ந்து வகாண்டு இருக்கக் கூடியவர்களிடம்- அவத மாதிரியான குணம்,
சிந்தலனத் வதக்கம் இருக்குவமயானால்- அந்த இயக்கம் ஒன்றுபட-- அது
தானாகவவ வந்து இலணந்து வகாள்ளும்.
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ஒரு விஞ்ஞானி இருக்கிறார்.

எப்படியும்-- ஒரு உண்லமலய

ஆோய்ந்து-- முடிவு காண வவண்டும் என்று-- அதிவலவய நீண்ட காலம-தன் அிறலவச் வசலுத்தி வருகிறார்.
அவத ஆோய்ச்சி பற்றிய விசயத்லத உணர்ந்து --முடிவு வகாண்ட
இன்வனாரு விஞ்ஞானி-- இறந்து விடுகிறார்.

அவர் உயிர் ---தானாகவவ

வந்து இவரிடம் இலணந்து விடும்.
இவலேத் வதடிப் வபாக வவண்டும் என்று-- அது வருவதில்லல.
இறந்தவருலடய கருலமயத்தில்-- பதிவாகியுள்ளள அறிவாட்சித்தேச்
சீவகாந்தத் திவலலகள் ---அதன் அலலச்சுழல் ஒற்றுலமயால்-- அதற்கு
ஒத்ததாக உள்ள-- ஒரு கருலமயத்வதாடு இலணயச் வசய்கிறது.

இது--

இயற்லக நீதி.
இதுவபால் வசர்ந்த உயிர் --ஒரு சில சமயம்
வதட்டமும் வவறுபட்டு இருக்கும்.

நாட்டமும்,

அந்த முேண்பாடு கூட- அவருக்குப் –

புதிதாக-- உடலிவல, மனதிவல, வாழ்விவல வதரியும்.
இவ்வாறு --ஒவ்வவாருவரும் தன்னுலடய ஆோய்ச்சிக்கு ஏற்ப,
ஆலசகளுக்கு ஏற்ப-- வவறு உடலல விட்ட உயிர்கலளக் --கூட்டிக்
வகாள்கிவறாம்.
வாழ்ந்து வகாண்வட இருக்கக்கூடிய உயிருக்கும், வசர்ந்த
உயிருக்கும்--- என்ன வித்தியாசம் என்றால், வசர்ந்த உயிர் --தன்னிடம்
இருக்கும் பதிவுகலள--- விட்டுக் வகாண்வடயிருக்கும்.
வாழ்ந்து வகாண்டிருக்கும் உயிர்-- அந்தப் பதிவுகலள தன் வயமாக
ஏற்றுக் வகாண்வடயிருக்கும்.

இவ்வளவுதான் வித்தியாசம்.

அப்படி விட்டுக் வகாண்வடயிருக்கும் பதிவுகள் நீங்க--- நீங்க அந்த
உயிர் தூய்லம வபறும்.

அப்வபாது-- அந்த உயிர் தானாகவவ--- விடுதலல

--விலேவு வபற்று ---இலறநிலலவயாடு இலணந்து விடும்.(8)
இந்த விதிப்படி, தீடிர் மேணவமய்திய தாயுமானவரின் உயிர்-- 80
ஆண்டுகள் காத்திருந்து, குழந்லத இோமலிங்க வள்ளலார் உயிரில் கலந்து
விட்டது.

தாயுமானவருக்கு

மறுபிறப்பு உண்டு என்று வள்ளலார் பதிவு

வசய்கிறார்.
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திடிர் மேணவமய்தியவர்கள் , தகுந்த உடலில் புகுந்து-- தனது
வாழ்நாலளக் கழிப்பார்கள் என--- வவதாத்திரியாரும்

பதிவு வசய்கிறார்.

தாயுமானவர் இறப்புக்கு அவேது உயிரின் நிலல.
1706 ஆம் ஆண்டு அவதரித்த

தாயுமானவர்- 1744 ஆம் ஆண்டு -

தனது பூதவுடலல உதிர்த்துவிட்டு- இப்பூவுலலக விட்டு விட்டு புறப்பட்டு
விட்டார்.

எண்பது ஆண்டுகள் வலே-- தாயுமானவரின் உயிர்

காத்திருந்தது.
மாந்தர்கள் வாழ்கின்ற இப்பூவுலகிற்கு- அவேது உயிர் --குழந்லத
வள்ளலாரின் உயிரில்-- கலந்து விடுகிறது.

அதன் பிறகு- வள்ளலாரும்

இப்பூவுலகில் 51 ஆண்டுகள் வாழ்ந்து--, கலடவிரித்வதன் வகாள்வாரில்லல”
என-- உடலல மலறத்து விடுகிறார்.
தாயுமானவரும்-- தனது பூதவுடலால்- தனது

வநாக்கத்லத

நிலறவவற்றாமல்-- திடீர் மேணவமய்தி விடுகிறார்.
வள்ளலாரும்-- --தனது இலட்சியத்லத நிலறவவற்றாமல்--- 51
ஆண்டுகளில் மலறந்து விடுகிறார்.

வள்ள்லார் மலறந்து 37 ஆண்டுகள்

கழித்து-- வவதாத்திரி மகரிஷி அவதரிக்கிறார்.
மகரிஷி 42 வயதில்--- பக்குவநிலல அலடந்தலத கண்ட-வள்ளலாரின் ஆன்மா--- அவருள் புகுந்து தனது வநாக்கத்லத நிலறவவற்றிக்
வகாள்கிறது.
ஆக, தாயுமானவரும் வள்ளலாரும்—தாங்கள்-- இந்த பூவுலகிற்கு
வந்த அவதாே வநாக்கத்லத--- வவதாத்திரி மகரிஷி மூலம் ---நிலறவு
வசய்து சுத்தவவளியுடன் கலந்து விடுகின்றனர்.
இப்பூவுலலக விட்டுவிட்டு வசன்ற சித்தர்-- மீ ண்டும் இப்பூ
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வுலகிற்கு வரும்

வலே-- எங்கிருந்திருப்பார்.?

வான்காந்த களத்திவல-

சூக்குமாக பயணம் வசய்து வகாண்டிருந்திருப்பார்.
ஒத்தலத ஒத்தது ஈர்க்கும் – உதாேணம்-- ஒரு குறிப்பிட்ட அலல
வரிலசலய -நம் வாவனாலிப் வபட்டியில் வதர்ந்வதடுத்தால் -- (Tuning)
அக்குறிப்பிட்ட அலலலவரிலசயில்-- வான்காந்தத்தில் உள்ள வேடிவயா
சமிக்லஞகள்--- ஈர்க்கப்படும்.
இச்சம்பவத்தில் இருந்து-- ஒரு உண்லம வதரியவருகின்றது.
உண்லம அது?

என்ன

கருலமயத்தூய்லம வபற்ற ஆன்மா-- பூத

உடலலவிடம்டடு பிரிந்த பின்னர்-- எங்வக இருந்தது?
நல்லவலண்த்லத நிலறவவற்ற முடியாதவபாது. வவவறாரு உடல்
வழியாக --நிலறவவற்றிக் வகாள்கின்றது.
இது முன்னர் கூறப்பட்டுள்ளது வபால், இயற்லகயின்இலறயாற்றலின் புனித ஏற்பாடு என்றும்- லவத்துக் வகாள்ளலாம்.
அல்லது இயற்லகயின்--இலறயாற்றலின் தன்லம என்றும் லவத்துக்
வகாள்ளலாம்.
இது பற்றி வதளிவு வபற-- உயிலேப் பற்றி வதரிந்து வகாள்ள
வவண்டும்.

உயிலேப்பற்றி வதரிந்து வகாதள்வது என்பது-- வவதாத்திரிய

உயிரியல் படிக்க வவண்டும்.
வள்ளலாோக 51

ஆண்டுகள் வாழ்ந்த வபாதும், தாயுமானவேது

அவதாே வநாக்கம் நிலறவவறவில்லல.

கலடவிரித்வதன் வகாள்வாரில்லல
•

இதுவலே உங்களுக்கு வநரில் வசால்ல வந்வதாம்.

வகட்டு திருந்தி

எழுச்சி வபற்று, திறத்தில் திகழ்வார் ஒருவவேனும் வதறியர் - இப்வபாது இந்தவுடம்பில் இருக்கின்வறாம்.
புகுந்து வகாள்வவாம்.
அங்கங்குயிருப்வபாம்.

இனி எவ்விடத்திலும்

இவ்விடத்தில் எங்வகங்கு வசன்றாலும்
திருத்திவிடுவவாம்.

அஞ்சவவண்டா

சுத்தப்பிேணவ ஞான வதகத்ததுடன் வவளிப்படுவவாம் -- -
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அகவினத்தார்க்குச் சாகா வாழும் ஏலனவயார்க்குப் பரிபாக நிலலயும்
அளிப்வபாம். (1)
- வள்ளலார்

•

“தாம் வாழ்ந்த காலத்திவல-- தமிழகத்து மக்களிலடவயஇோமலிங்கார்- மிகுந்த வசல்வாக்குப் வபற்றிருந்தார் என்று
வசால்வதற்கில்லல.” என்ற-- டாக்டர் ம.வபா.சிவஞானம் தமது
“வள்ளலார் கண்ட ஒருலமப்பாடு” என்ற நூலில்-- பதிவு
வசய்திருக்கிறார். (2)

மகான்கள் –யாலேயும் -- தன் வசாந்த மண்- ஏற்பதில்லல.
அவர்களுலடய வார்த்லதகலளக் வகட்பதும் இல்லல.
இலறவாக்குச் வசான்ன ஞானிகலளயும் --ஏற்பதில்லல.

இதுதான்

வேலாறு.
•

உள்ளுர் மக்கள்- இவயசுலவ -கல்லால் அடித்து விேட்டினார்கள்.

•

புத்தலே --அவர் பிறந்த மண்- முதலில் அங்கீ கரிக்கவில்லல.

•

தாயுமானவலே- பிறந்த மண்-- ஊலே விட்டு துேத்தவில்லலயா?

•

வள்ளலாலேப் --புரிந்து வகாள்ளவில்லல- அக்கால மக்கள்.

•

வவதாத்திரிலயயும்-- பிறந்த ஊர் மக்கள்-- ஊலே விட்டு
துேத்தவில்லலயா?

வள்ளலார்--

தூலத் திருவமனியுடன்- இந்நிலவுலகில் ஐம்பது

ஆண்டுகள்- மூன்று மதங்கள்-- இருபத்லதந்து நாட்கள்தான்--- நடமாடி
வந்தாலும் ---இவர் புரிந்த சாதலனகள் எண்ணிலடங்காதலவ.
“ஆண்டாறு மூன்றாண்டில்- ஆண்டு வகாண்ட
அருட்கடவல-- என் உள்ளத்து அமர்ந்த வதவவ” (3 )

என்று கூறியதற்கு இணங்க, ஒன்பதாவது வயதிவலவயஇலறயருள் கிலடக்ககப் வபற்று-- இலறவன் மீ து பாடல்கள்
புலனந்து பாடுவதில்-- வல்லவோகச் சிறந்து விளங்கினார்.
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தன்னுலடய-- முப்பத்து இேண்டு வயது வலே-- இலறவன்,
இலறவி மீ து பாடல்கள் புலனந்தும்--- மானுடத்லத உயாு்த்தப்
பாடுபட்டார். இதனால்--- பல

அனுபவங்கள் பல வபற்ற பின்னர்,

வசன்லனலய விட்டு கிளம்பிப்--- பல திருத்தலங்களுக்குச்
வசன்றார்.
தமது நாற்பத்து நான்காம் வயதில்- கருங்குழியில் வாழ்ந்திருந்த
வபாதுதான்--- வள்ளலார் வபரியவதாரு மாற்றத்லதக் கண்டார்.
உணர்ந்தார் என்று கூறலாம்.
நாற்பத்து நான்கு வயது வலே--- லசவ வநறியில்- ஆழ்ந்த
ஈடுபாடு வகாண்டு-- வாழ்ந்ததன் பின்னர்

“அருட்வபருஞ்வஜாதி” என்ற-

- மகத்தான் உணர்வு வதான்றி --இவலே ஆட்வகாண்ட பின்னர்--இவர் வபருத்த மாறதல்களுக்கு உட்பட்டார்.
பின்னர்-- இவர் லசவ சமயத்லதயும்- புறச் சின்னங்கலளயும்அறவவ விட்டுச் சன்மார்க்க வநறியில்- வபரிதும் ஈடுபட்டார்.
சிறுவதய்வ வழிபாடுகலள ஏற்கனவவ கண்டித்தவர்.
காட்வடரிலயயும், பிடாரிலயயுய் கண்டித்தவதாடு மட்டுமன்
விஸ்ணு, சூத்திேர் இவர்கலளய- அவர் வணங்கி வேவில்லல.
நாளாக நாளாக, அதாவது --வதய்வ வழிபாட்லடவய-விட்டுவிட்டார் என்றுதான் கூற வவண்டும்.

இலறவலன--- வஜாதி

வடிவாகக் கண்டபின்னர்--- லசவ சமய ஈடுபாவட-- இல்லாமல்
ஆகிவிட்டது என்றதான்-- கூறவவண்டும்.

(5)

அருட் வபருஞ்வஜாதியாம் ஆண்டவர் ---மிக உயாு்ந்த நிலலக்கு-- அவலே இட்டுச் வசன்று விட்டதால் புறவழிபாட்லட அறவவ விட்டு
விட்டார். (6)
தாம் பிறந்த லசவ வநறியில்--- தமது நாற்பத்து நான்கு
வயதுவலே ஈடுபட்டு--- லசவ சமயத்லதயும், அணிந்து வந்த புறச்
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சின்னங்கலளயும் அவர் துறக்க ஆேம்பித்ததும்-- அவருலடய
அன்பர்களிலடவய -சிறிய சலசலப்பு ஏற்பட்டது
உருவ வழிபாட்லட- இவர் அவமதிப்பதாக எண்ணிமனவவற்றுலம வகாண்டனர்.

இலத உணர்ந்த வள்ளலார் --- மனம்

வருந்தித்ததான் “கலடலய விரித்வதாம் வகாள்வாரில்லல” என்று
வபாருள்படும்படி

பாடினார்.

“எத்துலணயும் வபதமுறாது- எவ்வுயிருநம்
தம்உயிர்வபால் எண்ணி- உள்வள
ஒத்துரிலம உலடயவோய்- உவக்கின்றார்
யாவர்அவர் உளந்தான்- சுத்த
சித்துருவாய் -எம்வபருமான் நடம்புரியும்இடம்என-நான் வதரிந்வதன்- அந்த
வித்தகாு்தம் அடிக்-வகவல் புரிந்திட-என்
சிந்லதமிக- விலழந்த தாவலா.” (13 )

என்று பாடிய-

நம் வள்ளலாரின் பாடலல- நாம் எண்ணிப் பார்க்க-

உண்லம புரியும்.

“வதியிவலீ
அருட் வஜாதி விலடயாடல் புரியவபசுகின்ற தருணமீ து- கூறுகின்வறன் உலமவய”(14)

என்று கூறி-- இந்த உலகத்து மக்கலள -- கூவிக் கூவி --அலழத்த
வண்ணம்தான் இருந்தார்.

ஆனால் -அன்லறய மக்களில் பலர்-

இவருலடய வகாள்லககளுக்குச் --வசவி சாய்க்கவில்லல.
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எனவவதான் --கலடலய விரித்துப் பார்த்த அவர்-- கலடலயக்
கட்டிக் வகாண்டார்.
அலடக்கப்பட்டது.

ஆம். வகாள்வாரில்லாத காேணத்தால்-- கலட
வவறு என்ன வசய்ய முடியும்- அவோல்?

வஜாதி வழிபாட்டில் ஒன்ற ஆேம்பிப்பதற்கு முன்னவேவள்ளலார் --வபரும் வபரும் நல்ல திட்டங்கலளத்- வதாடங்க
வவண்டும் என்றும்,

நூலகம் அலமக்க வவண்டும் என்றும்-. தியான

மண்டபம் அலமக்க வவண்டும் என்றும், மருத்துவமலன அலமக்க
வவண்டும் என்றும்- எண்ணியிருந்தார்.
ஒவ்வவாரு நல்ல உள்ளத்திு்ற்கும்- ஆேம்ப காலத்திலிருந்வதஎதிர்ப்பும் வளருவது- ஏவனா- இயற்லகயாகவவ அலமந்து விடுகிறது.
வள்ளலார்

ஒன்லற நிலனக்கத்- தான் வதான்றிகள்

வவறு விதமாக-

எண்ண ஆேம்பித்தனர்.
அலனத்துப்

வபாறுப்புகலளயும் -இவர் ஒருவோல் பார்க்க

முடியாவத.
விஷமிகளின் ஊடுருவல் ஏற்பட்டது.
வருந்தும் சூழ்நிலலயும் ஏற்பட்டது.

எனவவ, இவர்- மனம்

இருந்தாலும், வபாறுலமயுடன்

இருந்து- அறிவுலேகலளச் வசய்த வண்ணம்தான்- இருந்தார்.
“வகட்பவர் வகட்கட்டும்- வகளாவதார் வபாகட்டும்” என்று எண்ணி,
அந்தக் வகட்பவர்களுக்கு- அறிவுலே கூறிய வண்ணம்தான்இருந்தார்.

தாம் வகாண்ட வகாள்லகளில்- இறுதிவலே --நல்ல

உறுதியுடன்தான் இருந்தார்.
“அருட் வபருஞ் வசாதிலய அளித்தனம் –உனக்வகதுஞ்சிய மாந்தலே எழுப்புக நலவம!” (16)

என்றும் பாடி பார்த்தார்.
விடலாம்.

உண்லமயில்- தூங்குபவர்கலள எழப்பி

ஆனால் --தூங்குபவர் வபான்று-- நடிப்பவர்கலள எழுப்ப

முடியாதல்லவா?
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“என்மார்க்கம் இறப்வபாழிக்கும சன்மார்க்கம்” என்று கூறிப்
பார்த்தார்.

வபரும்பாவலார்-- காது வகாடுத்துக் வகட்கவில்லல. (17)

வள்ளலார் அவர்கள் எதிர்பார்த்த வண்ணம் --ஞானசலபயில் அருட் வபருஞ் வஜாதி ஆண்டவலே எழந்தருளச் வசய்து -சிறப்பான
முலறயில் --குரு வழிபாட்லட- நடத்திட முடியவில்லல. (18)
எந்தக் காலத்திலும் --தன்னலப்வபய்கள் தாண்டவம்
ஆடியுள்ளன என்பலத அறிந்து--- நாம் --வவதலனத்தான் பட
வவண்டிய நிலலயிலுள்வளாம்.
தாயுமானவரின்

காலத்திலும் சரி, வடலூர் வள்ளலார்

காலத்திலும் சரி,வவதாத்திரி மகரிஷி காலங்களிலும் சரி,
வபாறாலமயும் --வபால்லாத தன்னலமும்-- நல்ல உள்ளங்கலளச்
சாகடித்து விடும்.
எத்தலன நாட்கள்தான்—அவர்கள்- வபாோடிப் பார்ப்பார்கள்.
எக்வகடாவது வகட்டுப் வபாகட்டும் என்று எண்ணி --மனம் வநாக
ஆேம்பித்தால்-- அதன் பின்னர் என்ன பயன்?
இதுவலே --தம்வமாடு நன்கு பழகிய பின்னரும்-- சன்மார்க்க
ஒழுக்கம் என்னவவன்று-- இன்னமும் வதரிந்து வகாள்வில்லலவய-என்று எண்ணிப் --வபரிதும் வருந்தினார்.
நிர்வாகத்தில் ஏற்பட்ட சீர்குலலலவப் பற்றிக்கூட--

வள்ளலார்-

அவ்வளவு கவலலப்படவில்லல.
தாம் வகாண்ட வகாள்லகலயப் பற்றிப்- புரியாதவர்கள்வபால் நடித்துக் வகாண்டு குழப்பகிறார்கவள என்று- எண்ணித்தான் வபரிதும்
வருந்தினார்.
பணத்லதச் சுருட்டுவவாரும், பாதகம் – மட்டுமன்றித்- தம்
வகாள்லககலளவய அழிக்கப் பார்க்கிறார்கவள என்று -எண்ணித்தான்
வபரிதும் வருந்தினார். (19)
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கலடசியில் என்ன, ஞானசலபலய -அவோகவவ மூடவவண்டிய
நிலலக்குக் --வகாண்டு வந்து விட்டார்கள்.
எல்லல உண்டல்லவா?

வபாறுலமக்கும்-- ஒரு

எனவவ, கதலவப் பூட்டித்-- திறவுவகாலல --

தம்முடவனவய லவத்துக் வகாண்டார்.
மனம் வநாந்த வள்ளலார்- வமட்டுக்குப்பத்திலுள்ள சித்திவளாகத்
திருமாளிலகயில் தங்கி வந்தார்.

சதிகாேர்கள்- யாரிடமும்

வபாமலும் இருந்து பார்த்தார். (20)
வசால்லி அழுதிருப்பார். மனம் வநாந்திருப்பார்.
-மனம் வநாகத்தாவன வசய்யும்.

மகான்களுக்கும்

பதிலவக் -கழிக்க வவண்டுமல்லவா?

சில தினங்கள் வபாறுத்து -வவளியில் வந்ததும் -என்ன
நிலனத்துக் வகாள்ளுவாவோ வதரியவில்லல.

அருவிவயனச்-

வசாற்வபாழி -அருலமயாக நிகழ்த்துவார்.
வகட்பவர்கள் வவண்டுவம!
வபசுவார்.

எல்லா விஷயங்கலளப் பற்றியும்-

இவருக்குத் வதரியாதது என்று- ஒன்றுவம

இல்லலயல்லவர்? (21)
இவருலடய சீர்திருத்தக் கருத்துகள் மட்டுமன்றி- இவருலடய
சமேச சன்மார்க்கம் சம்பந்தமாக, இவர் வகுத்த கருத்துக்களால்எதிர்ப்பு --நிலறய அளவில் வளேவவ-- மனம் ஒடிந்து வபானார்.

சில

தினங்கள் வலே-- வவளிவய வோமல் அவ்விடவம இருந்து விடுவார் -மாளிலயினுள்.
இதில் என்ன ஆச்சரியம்? சாக்கேட்டீலச-- மதித்ததா இந்த
சமுதாயம்? இவயசுலவ-- புரிந்து வகாண்டதா இந்த சமுதாயம்?
தாயுமானவரின் நிஷ்லடய-- உணர்ந்து வகாண்டதா இந்த சமுதாயம்?
அவர்கள் மலறந்த பின்னர்தான் --அவர்கலளப் பற்றி உணர்ந்து -வானளாவப் புகழ்வார்கள்.
கட்டுவார்கள்.

அவர்களுக்கு-- மணி மண்டபங்கலளக்

இது --இந்த உலகத்திற்கு இயற்லகயாகப் வபாய்விட்டது.
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கலடசியில் என்ன, வள்ளலார் காலத்தில் அவருலடய வகாள்லககள்
வவற்றியலடயவில்லல என்பதுதான்-- உண்லமயாகும். (22)
ஒவ்வவாரு காலக்கட்டத்திலும், வஞ்சகர்கள்தான்-- சிறப்புடன் வாழக்
காண்கிவறாம். (23) இன்று அல்ல, வநற்றல்ல-- வதான்று வதாட்வட இந்த
நிலலதான் --இருந்து வருகிறது.

இலறயாற்றல்--- அலனத்லதயும்

பார்த்துக் வகாண்டுதானிருந்தது.
சான்வறார்களும், அறிஞர்களும் ஞான வள்ளல்களும்-- இறுதிவலே
அறிவுலே கூறிவய --தங்கள் வபான்னான வாழ்க்லகலய --வவதலனயுடன்
முடித்திருக்கிறார்கள். (24)
“என் மார்க்கம் இறப்வபாழிக்கும சன்மார்க்கம்” என்று-- வசால்லிப்
பார்த்தார்.

பயனில்லல.

இந்த மானுடத்லதத் --தன்னுலடய தனிப்வபருங் கருலணயால்--“மேணமில்லாப் வபருவாழ்வு” அளித்திட--- மக்கலளச் கூவிக் அலழத்த
வண்ணம்- இருந்தார்.

பயனில்லல.

ஆறாம் திருமுலறயில் --வள்ளலார் ---இந்த உலகத்து
மக்கலள அலழத்தார் --என்பலதக் காண்கிவறாம்.

மக்கள் --தம்மிடம்

வருவார்கள், அவர்களுக்கு நன்லம வசய்திட வவண்டும் என்று -எண்ணியவோய் அலழத்தார்.
தம்முலடய அலழப்லப ஏற்று வருவார்கள் என்ற-நம்பிக்லகயுடன்

அலழத்தார்.

அவர் நம்பிக்லக-- வணானது.
ீ
தாம்

வபற்ற இன்பம் --மானுடமும் வபற வவண்டும் என்ற நல்ல
எண்ணத்தில் --அலழத்தார். நிலனத்தார்.
இந்த உலகத்து மக்களுக்கு-- நன்லம வசய்யும்
எண்ணமுடனும்-- ஆவலுடனும் அலழத்தார்.
திரும்பிப் பார்க்கவில்லலவய.

அவர்கள் தான்--

ஏவறடுத்துப் பார்க்கவில்லலவய?

“மேணமிலாப் வபருவாழ்வில்
மாற்றிடலாம் கண்டீர்
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புலனந்துலேவயன் வபாய் புகவலன்
சத்தியஞ் வசால்கின்வறன்.” (25)

என்று முழங்கிப் பார்த்தார்.

“ஞானம்” என்னும்-- ஒப்பற்ற

அறிலவ—வபேறிலவ-- அளிக்கவல்லது என்பலத-- நன்குணர்ந்த
வள்ளலார்-- அலழத்துப் பார்த்தார்.

பயனில்லல.

மகான்கலள அலடயாளம் கண்டு வகாள்ளும் அளவிற்குசமகால சமுதாயம் என்றுவம உயர்ந்தில்லல.
புத்தலே- நாம் ஆதரித்வதாமா?
சிலுலவலயத்தாவன!

இவயசு சுமந்தது -

நபிகலள- நாம் அலடயாளம் கண்டு

வகாண்வடாமா?
நந்தனுக்கு- நாம் வகாடுத்தது ஒரு புனித தீலயத் தாவன!
தாயுமானவருக்கு-- நாம் தந்ததும் தீலயத்தாவன!
பாேதியின் முடிவு --பார்த்த சாேதி வகாயில் தாவன!

மகாத்மா

காத்திலய --நலம் விசாரி0த்தது-- ஒரு சின்னஞ்சிறு குண்டுதாவன!

வள்ளலாருலடய ஆர்வம் மிகுந்த அலழப்பு-- எவர் வசவியிலும்
ஏறவில்லலவய!

எனவவ, ஏமாற்றம் அலடந்த வள்ளலார் --வவறு

வழியின்றிக் --கலடலயக் கட்டிக் வகாண்டு-- புறப்பட்டு விட்டார்கள்.
(26)
“கிழக்குவவளுத் தது-கருலண அருட்வஜாதி உதயம்
கிலடத்தவதன- துளக்கமலம் கிளர்ந்தவதன- தகத்வதசழக்குவவளுத் தது-சாதி ஆச்சிேமா சாேம்சமயமதா சாேம்எனச்- சண்லடயிட்ட கலக
வழக்கு-வவளுத் தது-பலவாம் வபாய்ந்நூல்கற் றவர்தம்-

மனம்வவளுத்து –வாய்வவளுத்து- வாயுறவா தித்த
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முழக்கு-வவளுத் ததுசிவவம -வபாருள்எனும் சன் மார்க்க
முழுவநறியில் -பேநாத முேசு முழங் கியவத.”( 27 )

ஆனால், தக்க தருணத்தில் -வதலவ வநர்ந்தால் “திரும்பி வந்து
கலடவிரிப்வபன்” என்று வசால்லித்தான்- வபானார்.(28)
அந்த வநேம், தக்க தருணம்தான்,
வாயிலாக வந்தது.

ஆம்.

வவதாத்திரி மகரிஷி

வள்ளலார் -- வவதாத்திரி மகரிஷி

உடலிவல புகுந்து- தன் கலடலய விரித்து- வவற்றி கண்டார்.
“ஐந்து வயதில் --சிதம்பே இேகசியத்லத-- வவட்ட வவளியில்
கண்ட --வள்ளலாரின் சீடர்-- வவதாத்திரியாவார்.

வள்ளலாரின்

அளவிடற்கரிய ஆற்றல் அலனத்தும்-- லகவேப் வபற்றது என்பது-இவருலடய பலடப்புகளில்-- வதள்ளனப் புலப்படுகிறது.
வள்ளலார் --தான் வாழ்ந்த காலத்தில்-- வசய்ய இயலாதலத-வவதாத்திரி மகரிஷியின் மூலமாகச்-- வசய்து முடித்தார்கள்.
இன்று, 30 க்கு வமற்பட்ட பல்கலலக் கழகங்களில்-பாடத்திட்டமாகவும், பட்டங்களாகவும், வள்ளலாரின் தத்துவங்களும்
மகரிஷி வடிவில் பூத்துக் குலுங்ககின்றன.
வள்ளலார் கண்ட கனலவ-- இன்று நூற்றுக்கணக்கான அறிவுத்
திருக்வகாயில்கள் மூலமாகவும், மனவளக்கலல மன்ற
அறக்கட்டலளகள் மூலமாகவும், ஆயிேக்கணக்கான தவலமயங்கள்
மூலமாகவும், ஆயிேக்கணக்கான வபோசிரியர்கள்,
வபாறுப்பாசிரியர்கள் மூலமாகவும், ஊர் வதாறும், வதருவவங்கும்,
வடுவதாறும்
ீ
வகாண்டு வசல்லப்பட்டு வருகின்றன.
சன்மார்க்கத்தின் வளர்ச்சித்தான் --மனவளக்கலல மன்றங்கள்.
வள்ளலார் வதாடங்கிய-- கலடலய மீ ண்டும் திறந்தவர்
வவதாத்திரி மகரிஷி. வவதாத்திரியின்-- உடலில் புகுந்துவகாண்டு -அந்தக் கலடலய நடத்தி வருபவர் வள்ளலார்.
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அந்தக் கலடகளில்-- நாள்வதாறும் மக்கள் கூட்டம் கூட்டமாக
வந்து-- மகான்களின் தத்துவங்கலள உபவதசங்க்லள பயின்று
பயனலடந்து வருகின்றனர்.(29)

வள்ளலார் மலறகிறார்.
“ கலடவிரித்வதன் வகாள்வாரில்லல” என்று கூறி யாவரும் வியக்கும்
வண்ணம் வள்ளலார் மலறகிறார்.(9)
சரியாக 79 ஆண்டுகள் வலே காத்திருந்து, வவதாத்திரி மகரிஷியின் 42
வயதில்,

அவேது உயிரில் -வள்ளலார் புகுந்து, அவதாே வநாக்கலத

நிலறவு வசய்கிறார்கள்.

வவதாத்திரி வருகிறார்
இலறயுணர்வு வபற்றிருந்த வவதாத்திரிவய, தன்னுலடய
இலட்சியத்லத நிலறவவற்ற சரியான வபாருத்தமான ஆன்மா
என்பலத வள்ளலார் வதரிந்வதடுத்தார்.

தாயுமானவோகவும் வள்ளலாோகவும் இருந்தவபாது- வசய்ய
முடியாமல் விட்டப் பணிகலளத் வதாடே, வள்ளலார்
வவதாத்திரியின் உடம்பில் புகுந்து வகாள்கிறார்.

இதலன வவதாத்திரிவய தனது வாழ்க்லக வேலாற்றில் பதிவு
வசய்கிறார். (9)

•

“எனக்கு -சுமார் 42 வயது இருக்கலாம்.

நான் -வதருத் திண்லணயில்

-அடிக்கடி பல நாட்கள் படுத்துறங்குவது உண்டு.
வபௌர்ணமி தினம்.

இேவு -சுமார் மணி 12.30 இருக்கும்.

நிலவுஒளி. திண்லணயில் கால்பாகம் இருந்தது.
திறந்து

ஒரு நாள் -

விழித்துப் பார்த்வதன்.

நல்ல
நான்- கண்

என் வலப்பக்கத்தில் - இேண்டு

அடி வதாலலவில்- அருட்வஜாதி இோமலிங்க வள்ளலார் -சுத்த
வவள்லள ஆலடவயாடு,

தலலலய- அவத வவள்லளத் துணியால்

மூடிய நிலலயில் -அமர்ந்திருக்கிறார்.
ஏற்பட்டது.

எனக்கு -ஒவே படபப்பு

அவருக்கு- வணக்கம் வசய்ய வவண்டும் என்ற
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வநாக்கத்தில் எழுந்து, அவர் அடிலய நாடிவனன்.

“நான்-

உன்வனாடு பத்தாண்டு காலம் இருக்கப் வபாகிவறனப்பா.

இலத -

இப்வபாவத யாரிடமும் வசால்லாவத” என்று கூறிய வார்த்லதகலளத்
-வதளிவாகக் வகட்வடன்.

உடவன -காட்சி மலறந்துவிட்டது.

உடம்வபல்லாம் புல்லரித்தது.

மகிழ்ச்சி தாங்க முடியவில்லல.

என் மலனவிலய எழுப்பிக்- கூறி மகிழலாம் என்றால், பிறரிடம்அப்வபாவத கூறவும் கூடாது என்ற- அருள் ஆலண.
வசய்வவன்.

என்ன

இருதய பூரிப்வபாடு, தவத்தில் உட்கார்ந்வதன்.

ஆனால்,

வள்ளலாரின் காட்சி நிலனவு தவிே, தவமும் வவவறதுவும்- வசய்ய
முடியவில்லல”

வள்ளலாரும் வபௌர்ணமியும்.
இோமலிங்க வள்ளலாருக்கு- வபௌர்ணமி தினம் என்பது இன்றியலமயாத
நாளாகவவ இருந்திருக்கிறது.

அத்தலகய வபௌர்ணமி தினத்தில்தான்-

வவதாத்திரி மகரிஷிக்குக் காட்சி வகாடுத்திருக்கிறார். வள்ளலார் பிறந்தது
ஒரு வபௌர்ணமி.
6. அவர் -முதன் முதலில் சிதம்பேதரிசனம் வசய்தது -ஒரு வபளாு்ணமி.
7. அவர் -அருட்வபருங்வசாதிலய முதன் முதலில் -தரிசனம் வசய்ததுஒரு வபௌர்ணமி.
8. ஞான சலபலயத் வதாடங்கியது -ஒரு வபௌர்ணமி
9. அவர் -சித்திவளாகத் திருமாளிலயில் சித்தி வபற்றதும்- ஒரு
வபௌர்ணமி.
10. வவதாத்திரி மகரிஷி உடலில் புகுந்ததும்- ஒரு வபௌர்ணமி.

வள்ளலாரின் காட்சிக்குப் பிறகு, அடுத்த பத்தாண்டு காலத்தில் இவர் எழுதிய எழுத்துக்கள் தான்- வவதாத்திரியத்தின் வவர்கள்.
இந்தக் காலக்கட்டத்தில் -மகரிஷியிடம் வதான்றிய கருத்துக்கள்
எல்லாம்- திருஅருட்பாவின் சாயல் அலமந்தது.
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இந்தக் காலக் கட்டத்தில்- இவர் சிந்திக்காத வபாருவள
கிலடயாது.

மலற வபாருளிலிருந்து- மாமியார் மருமகள் உறவு

வலே -அலசி ஆோய்ந்திருக்கிறார்.
ஆங்கிலத்தில் “it is amazing” என்று வசால்வார்கள்.

இவர் எழுதிய

கட்டுலேகளும்- கவிகளும் ஏோளம்.
“ஓஉறா” என்று ஓடிய வபாதும், ஒடுங்கிச் சுருங்கி ஒன்றுமில்லாது வபானவபாதும்,

கவிலத மலழ மட்டும்

கணப்வபாழுதும் நிற்கவில்லல.
நிற்கும் வபாதும், நடக்கும் வபாதும், உறங்கும் வபாதும்,
உண்ணும் வபாதும் கருத்துக்கள், கவிலதகளாக மாறிக்
வகாண்வடயிருக்கின்றன.
இவேது கருத்துக்களும், கவிகளும் சிறிய வபரிய புத்தகங்களாக
மாறிச், சமுதாயத்திற்கு வந்தது, இந்தக் காலக் கட்டத்தில் தான்.
“தவமும், ஞானமும்”, “அண்டமும் பிண்டமும்”, “உலக
சமாதானம்”, “மாக்வகாலமாய் விலளந்த மதிவிருந்து”, அன்வபாளி
மாத இதழ், ஆங்கிலத்தில் “அல்ட்ரூயி

ம்”, “ஞானமும் வாழ்வும்”,

என்ற பல சிறிய , வபரிய புத்தகங்கள் இவர் வவளியிட்டார்.
இதற்கான வபாருட் வசலலவயும்- அவர்
வபாருட்படுத்தவில்லல.
அன்றிலிருந்து- அவருலடய இறுதிநாள் வலே- எழுதிய
கவிலதகளில் காலற்வறாடு கலந்து கலேந்தது வபாக,
அங்குமிங்குமாகச் வசகரித்து- அகப்பட்ட கவிலதகளின் வதாகுப்வப இன்லறய “ஞானக் களஞ்சியமாக” சுமார் 1854 பாடல்கலளத் தாங்கி
வந்திருக்கிறது.
கவிகலளப் வபான்று -அவ்வப்வபாது இவர் எழுதிய கட்டுலேகள்
-வசகரிக்கபட்டுக் கருத்துவாரியாகத் வதாகுக்கபபட்டால், தமிழ்
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வமாழிக்கும், சமுதாயத்திற்கும் - அதுமாவபரும் வதாண்டாக
அலமயும்.
எழுத்து வன்லமவயாடு இவருக்குப் வபச்சு வன்லமயும்
வசர்ந்திருப்பது -காலத்தின் சிறப்பு.

தாயுமானவரின் எழுத்து

புலலமலயயும், வள்ளலாரின் வபச்சுத் திறலமலயயும்- இவரிடம
நாம் காண முடிகிறது.
ஆேம்பப் பள்ளிப் படிப்புக் கூட முடித்திோத- வவதாத்தரியின்
மூலமாக, இலறநிலல, தாயுமானவோக, வள்ளலாோ அவேது
உடம்பில் புகுந்து, “தன்னிலல விளக்கத்லதக்” வகாட்டித் தீர்த்துக்
வகாண்டது என்றுதான் வசால்ல வவண்டும்.
அந்தப் பத்தாண்டு கால அனுபவத்லதப பற்றி. . . .
•

“அன்று முதல் -பத்தாண்டு காலத்துக்குள்- நான் எழுதிய கட்டுலேகள்,
கவிகள் அலனத்தும் தத்துவமயம்.

இோமலிங்க வள்ளலார்- அவர்

வசாந்த உடல் மூலம் முடிக்காமல் விட்டுலவத்த வசயல்கலள
எல்லாம், எனது எளிய உடலல -ஆட்வகாண்டு முடித்தார் என்வற
கண்ணுகிவறன்.

என் கவிலகலளக் –கருத்துக்கலள- வியந்து

வபாற்றும்- வநருங்கிய நண்பர்களுக்கு, இந்த நிகழ்ச்சியிலன விளக்கி,
இந்தச் சிறப்புகள் அலனத்தும், அருள்வஜாதி வள்ளலாருலடயவத
எனக்கூறி- மகிழ்வவன்.

அந்த மகான், பல சந்தர்ப்பங்களில்,

என்வனாடு இருந்து வழிகாட்டிச் வசயலாற்றுவலத, அனுபவ
பூர்வமாகக் கண்டிருக்கிவறன்.”(10)

“என்று எலன- இோமலிங்க வள்ளல் வபருமானார்

எதிர் நின்று- காட்சி தந்து அருலளப் வபாழிந்தாவோ,
அன்று முதல் -உடல் உயிவோடறிலவ அருட் பணிக்வக
அர்ப்பணித்து விட்வடன் -என் விலனத்தூய்லமயாச்சு;
இன்று எந்தன் மனநிலலவயா- வள்ளற் வபருமானார்எந்த வசயல் வசய்வயன்று- உணர்த்துவாவோ அதுவவ

நன்று எனக் வகாண்டவற்லற -நான் முடிக்கும் வபற்றால்
நல்லறிஞர் பலர் எனக்கு நட்லப அளிக்கின்றார்”.( 11)
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இோமலிங்க வள்ளலாரின் காட்சிக்குப் பிறகு, இவேது ஆன்மீ க
வளர்ச்சி -அற்புதமாக

அலமகிறது. தாயுமானவரும் வள்ளலாரும்

வசர்ந்த கலலவயாயிற்வற.
வள்ளலாரின்

தரிசனத்தால்- முத்து முத்தான கவிகள்

வகாட்டத் வதாடங்கின.
எண்ணங்கள் எல்லாம் -எழுத்தாக மாறிக் வகாண்டிருந்தன.
அகத்தவத்தாலும், அளவான, முலறயான பழக்கங்களினாலும் உள்வளாளி வபருகிக் வகாவட வந்தது.
இவேது உலேகளில்- கருத்துச்
ஆற்றலும்- மிகுந்திருந்தன.

வசறிவும், வகட்வபாலேக் கவரும்

நண்பர்கள் இவலேக் குருவாகப் பார்க்க

ஆேம்பித் நாட்கள் அலவ.
மார்கழி மாத்தில் -மலனவி அன்றாடம் இடுகின்ற

மாக்வகாலங்கலளச் சுற்றியும், நண்பர்களிடம் உலேயாடும் வபாதும்,
இேயில் பயணங்களிலும், தூக்கத்தில் -அவ்வப்வபாது கண் விழித்த
வபாதும், தத்துவ சிந்தலனகளும், அலவவயட்டிய கவிலதகளும்
சேளமாக வந்தன.
அதன் அடிப்பலடயில்- உலக மக்களுக்காக அவர் அளித்த
வாழ்க்லக வநறிவய -மனவளக்கலல ஆகும்.
எட்டு வயதில் -தன்லனத் தறியில் அடகு லவத்து- அன்றாடம்
பிலழப்புக்கு வழி வதடியதும் உண்டு.

அவமரிு்க்க நாட்டில், ஐ.நா.

வளாகத்தில் -அறிஞர்களிலடவய உலே நிகழ்த்தியதும் உண்டு.
இேண்டு கார்கள் வட்டில்
ீ
நிற்க- வாழ்ந்ததும் உண்டு.

பசி

வயிற்லறக் கிள்ள, மதியச் சாப்பாட்டிற்கு 2 அணா இருக்குமா என்று
-லபலயத் வதாட்டவபாது -ஒன்றலற அணா மட்டுவமயிருந்த
ஏழ்லமயுமுண்டு.
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உறலவத் துறந்து- ஊலேப் பிரிந்து -உலகக்கு வந்ததுமுண்டு.
ஊரும் உறவும் உதவிலயக் வகட்டவபாது. உவப்புடன் தந்ததும்
உண்டு.

சுத்தவவளிவய ஆதி, இலறவயனக் கண்டு வகாண்டதும் உண்டு.

அந்த வவளிவய சிவவமன்றும், பிேம்மவமன்றும் உலகுக்கு
உணர்த்திய வபருலமயுமுண்டு.

வாழ்வின் வசதிலயவயல்லாம் இழந்து, புட்டுச் சுட்டு விற்று,

தன் வயிற்லறக் கழுவியதும் உண்டு.

அகிலவமல்லாம் வசன்று-

அயோது -ஆன்மீ க ஒளிபேப்பி -வாழ்க்கலக வளங்கலளப் பிறருக்கு வாரி வாரி வழங்கியதுமுண்டு.

(12)

மனிதர் -மள மளவவன்று வளர்ந்து வகாண்டிருந்தார்.
வாழக்கலயின் -இருதுருவ எல்லலகலளத் வதாட்ட ஒரு மனிதர் இன்று ஒரு அசாதாேண மகானாகிறார்.

எப்படி?

தாயுமானவருலடய, வள்ளலாருலடய புலலம இேண்டும்
வசர்ந்தால், இப்படித்தாவன இருக்கும்.

இதில் வியப்பு

ஒன்றுமில்லலவய?
தாயுமானவர் வதாடங்கிய பயணத்லத -வவதாத்திரி மகரிஷி
முடித்து லவத்தார்.
மூன்று மகான்கலள -அண்ணாந்து பார்க்கின்ற தகுதி -நமக்கு
இருக்கிறதா என்ற வினா -எமக்குள் எழாமலில்லல.
இந்தப் வேலாற்று ஆவணத்லத பதிவு வசய்ய எழுத,
மகான்களும் வழங்கிய ஆசிவய -நமது பலம்.

மூன்று

அவர்களிடம் பாடம்

கற்ற, கற்கிற ஆயிேம் ஆயிேம் அன்பர்களின் எண்ணத் வதாகுப்வப
நமது பார்லவ.
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“எப்பாரும் எப்பதமும் எங்கணும்நான் வசன்வற
எந்லதநின தருட்புகலழ இயம்பியிடல் வவண்டும்
தப்வபதும் நான்வசயினும் நீ வபாறுத்தல் வவண்டும்
தலல நிலனப் பிரியாத நிலலலமயும் வவண்டுவவன”(10)
என்ற வள்ளலாரின் வார்த்லதகலள அலசவபாடும் வபாது, நமக்குள் ஒரு
புதிய வவகம் பிறப்பலத உணருகிவறாம்.
அந்த உணர்வவ, இந்தப் வேலாற்று ஆவணத்தின் -அடித்தளம்.
மூன்று மகான்களும்-ஒருவவே என்று ஆோய்ந்து, சிந்தித்து, அவர்களுலடய
வாழ்க்லகயின் பாதாளங்கலளயும், அதி உயே சிகேங்கலளயும், இயலும்
அளவில், மானுடத்திற்கு உணர்த்தும்-- இந்த அரிய வாய்ப்பிலன நிலனந்து- அகம் மகிழ்கிவறாம்.

(தாயுமானவர்

-வள்ளலார்-வவதாத்திரி

இந்த மகான்களின்

அவதாே வநாக்கத்லதயும், உபவதசங்கலளயும்,

மூவரும் ஒருவவே

என்ற தலலப்பில் புத்தகமாக, 127 புத்தகங்களின் துலணவயாடு
சாட்சிகவளாடு, 430 பக்கங்களில் 30
சான்றுகளுடன்

தலலப்புகளில்---- 545 ஆவணச்

இலறயாற்றவல --பதிவு வசய்தலத உணருகிவறாம்.

மூலம் 450 பக்கங்களில் வவளிவரும். தற்வபாது நீங்கள் படித்துக்
வகாண்டிருப்பது அதன் சுருக்கம்தான்)
தாயுமானவர் பாடல்கலளயும். திருவருட்பாலவயும்.
ஞானக்களஞ்சியத்லதயும்- ஒேவசே அலச வபாடுங்கள் --- மூவரும்
ஒருவவே” என்பலத உணர்ந்து ஆனந்தமலடவர்கள்.
ீ
ஒருமுலற -ோமநாதபுேம் லட்சுமிபுேம்- தாயுமானவர்
ஆலயத்திற்கும், வடலூர் சத்தியஞான சலபக்கும், ஆழியார் அறிவுத்
திருக்வகாயிலுக்கும்- வசன்று வாருங்கள்.
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மூன்று மகான்களும் -ஒருவவே என்பலத உணர்ந்த மனநிலறவுடன் ஞானப் பாலதக்கு பயணிக்கும் வழிலயத் -வதரித்து
வகாண்ட வதளிவு உங்களுக்கு பிறக்கும்.
நன்றி-தாயுமானவர்-வள்ளலார்-வவதாத்திரி மூவரும் ஒருவவே
-

அருள்நிதி மன்னார்குடி பானுகுமார்
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