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வேதாத்திரியப் பார்வேயில்
தாயுமானேரின் மமௌனகுரு ேணக்கம்
அருள்நிதி. மன்னார்குடி பானுகுமார்

இதனுள்வே
1. தாயுமானேரின் குரு மமௌனகுரு
2. ஞானமாகிய மதம் பிடித்த யாவன
3. உய்ேித்த குருவே ோழ்க.
4. மறப்பதும் பின் நிவனப்பதுவம மாவய-ஞானம்
5. ோழ்ேித்த ஞானகுருவே
6. தூய்வமவய நாடிச் மெல்லும் பயணம்
7. உய்யும் ேவக வதடி உள்ேம் உருகி நின்வறன்
8. உன் மகிவமயது மொல்ல எேிவதா?
9. ெரணாகதி என்னும் ொந்தமநறி
10.

தான்தனது என்கின்ற தருக்கற்று ோழ

11. ேடுவபறு
ீ
எனும் உயர்ந்த பதமும் ஈவத
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ோழ்த்துவர
தேம் ஆர்ட்ஸ், ஓேியர்

அ\நி இரா.மெல்லப்பா,

தேம் பள்ேத்தூர் மனேேக்கவல வயாகா,
காவரக்குடி. அவலவபெி- 9442766575.

“மதாட்டவனத் தூறும் மணற்வகணி மாந்தர்க்குக்
கற்றவனத் தூறும் அறிவு.”

தாவன

முயன்று

கற்றுக்மகாள்ளும்

கற்றுக்மகாண்டேர்கேிடம்

நிவல

வக

வகட்டுக்மகாண்டாேது

வேண்டும் என்று மொல்கிறது திருக்குறள்...

கூடாேிட்டால்,
அறிவு

மபற

ஆம் அன்பர்கவே,
குரு என்பேர், பிரபஞ்ெத்தில் உயிரினங்கள் அவனத்தும் நல்லவதார்

நிவல கிட்ட, தன்வன முழுவமயாக வொதவனக்கு உட்படுத்தி, இன்ப
துன்ப

உணர்வுகவே,

அனுபே

அனுவபாக

உள்ளுணர்ோக உணர்ந்து, மெயலில் கவரந்து,

மெயல்முவறகவே

இவ்வேயகத்தில் உள்ே உயிரினங்கள் அவனத்தும் ோழ்ோங்கு ோழ,
பிறேிப் பயவன நல்க, தான் கற்றவத, உணர்ந்தவத, அவ்ேழிவய
தானும்

ோழ்ந்து,

அவனேரும்

ோழ

பயன்

எதிர்வநாக்காமல்

ேழிநடத்திச் மெல்பேவர குரு.
அதன்ேழியிவல, நம் அருட்தந்வத தத்துேஞானி வேதாத்திரி மகரிஷி
அேர்கள் நிவறய மகான்கவோடு உயிர்த்மதாடர்பு மபற்று,
மெயல்ேிவேவு உணர்கல்ேி, ெீர்காந்த நிவலேிேக்கம், இவறநிவல
ேிேக்கம்

முழுவமயாக

அவனேரும்

பயன்படுத்தும்

ேவகயில்

ேகுத்து தந்தேர் நம் அருட்தந்வத...
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அதன் ேழியிவல நம் எழுத்தாேர் வபராெிரியர் அருள்நிதி மன்னார்குடி
பானுகுமார்

உணர்ந்தவத
உணர்த்தியும்,

ஐயா

அேர்கள்,

உள்ளுணர்ோக
உயிர்ப்பாக

அவனேரது

வபனா

நம்மிவடவய

உணர்த்திக் மகாண்டிருக்கிறார்...

நலன்பயக்க-

தான்

முவனகேின்

ோயிலாக

நூல்கேின்

ோயிலாக

மமௌனகுரு என்றால் வபெமாட்டார் என்று மபாருள் அல்ல. அதிகம்
வபெமாட்டார்.

அேோகப்

வபசுோர்.

மிதமான

மொற்கவேத்

தான்

வபசுோர்.
தாயுமானேர் குருேிடம் இவறேவனக் காண்கிறார். குரு மமௌனமாக
இருந்து, மொல்லாத ோர்த்வதவய மொன்னார் என்று கூறுகிறார்.
வமானத்தின் மபருவமவய வேதாத்திரியம் வபசுகிறது…..
“வமானநிவலயின் மபருவம யார் எேர்க்கு
முன்படர்ந்து ோயாவலா மொல்லக்கூடும்?
வமானவம அறிேினது அடித்தேம்ஆம்.

மிகேிரிவு! எல்வலயில்வல! காலம் இல்வல!
வமானத்தில் அறிவு வதாய்ந்து பிறந்தால்,

முன்ேிவனயும் பின்ேிவேவும் நீக்கக் கற்கும்,
வமானநிவல மறோது கடவம ஆற்ற,

வமன்வம, இன்பம், நிவறவு, மேற்றி அவமதியுண்டாம்.” (ஞாக.பா.1640)

அறிந்து மகாள்ேதனால் அறிவு என்கிவறாம். அறிவு வேறு உணர்வு
வேறு.

ஆத்மானுபேவம

உணர்வு

மகாள்ேதனால் உணர்வு என்கிவறாம்.

ஆகும்.

ஆன்மா

உணர்ந்து

வமான நிவலயில் இருப்பு இயக்கம் என்ற இரண்டு அற்ற நிவல
உணரப்படும்.
யாருக்கும்

அதன்

ோய்

மபருவமவய

ோர்த்வதகோல்

ெிறப்வப,

உயர்வே

மொல்லமுடியாது.

யாரும்,

அேரேர்கள்

முயன்று உணரத்தான் முடியும்.
அறிேின் அடித்தேம் வமானநிவலயாகும். எல்வல, காலம் என்பவத
எல்லாம் கடந்து எல்வலயற்றதும், மிக ேிரிேவடயதும் ஆகும்.
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வமானத்தில்

அறிோனது

மூழ்கித்

வதாய்ந்து

மேேிப்பட்டுப்

பிறக்குவமயானால், பவழய பழக்கப் பதிவுகோன பாே பதிவுகவே

நீக்கக் கற்றுக் மகாள்ளும். பதிேின் ேிவேவுகவே அனுபேித்து நீக்கி
மகாள்ளும்.
வமான

நிவலயில்;

கடவமகவே

பழகிப்

கடவமக்காவே

பழக,

அந்நிவலயிவன

இயற்றுகிறவபாது

மறோமல்

இரக்கம்,

துன்பம்,

நிவறவு, மேற்றி, அவமதி ஆகியவே மலர்ச்ெி மபறும். இவேவய
மமௌனநிவலயின் ெிறப்பும் மபருவமயும் ஆகும்.

நாமும், நாள்வதாறும் ெில மணித்துேிகோேது மாதந்வதாறும் ெில
நாட்கோேது மமௌனம் இருந்து குருவோடு உயிர்த்மதாடர்பு மபற்று
ஆனந்தமாக ோழ்வோமாக.

கற்றிலன் ஆயினும் வகட்க அஃதுஒருேற்கு
ஒற்கத்தின் ஊற்றாம் துவண (குறள் 414)

அவ்ோறு

மபற்றுக்மகாண்ட

திருமூலர்

அருேிய

அறிவு,

ஒருேர்

தேர்ச்ெி

அவடயும்

மபாருள்

ேிேங்கித்

காலத்தில் ஊன்றுவகால் உதவுேதுவபால உதவும்.
திருமந்திரத்துக்குப்

புதிய

வதான்றிற்று!
அறிோனும் அறிேிப்பானுமாகிய ோலறிேவன வபராொன்!
மனிதர்களுக்கு
அறிேிக்கும்

மபாறி-புலன்கள்

இவறேன்,

மகாண்ட

மனிதர்களுடன்

உடல்

மூலம்

தானும்

அறியப்படும் அறிோகவும் இருப்பதும் இவறேவன!

அறிவே

அறிகின்றான்;

அேவன ோனாகி, மண்ணாகி, ேேியாகி, ஒேியாகி, ஊனாகி, உயிராகி,
அறிகின்ற

மமய்ப்மபாருள்

உண்வமயுமாய்

நிற்பேன்

என்று

காவரக்கால் அம்வமயின் பாடல் நன்கு ேிேங்கிற்று!
கற்றதனால் ஆய பயன் என்மகால்! ோலறிேன்
நற்றாள் மதாழார் எனின்?
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குறள்ேழி, அறிோனும், அறிேிப்பானும் தாவனயாகிய ோலறிேனின்
வபரருள் ேிேங்கிற்று!
ஆம் அன்பர்கவே,
குருேின்

காட்டிலும்

அன்பு

கருவண,

பலமடங்கு

நம்வம

மபரியது

பாலகுமாரன் ஐயா அேர்கள்.
தாய்கூட

ெிலவநரம்

அடிப்பவடயில்

நம்

மகன்

ேிட்டுேிடக்கூடும்,

மபற்ற

என்கிறார்

அன்வபக்

எழுத்துச்ெித்தர்

மகள்தாவன

ஆனால்

தாயின்

குரு

என்று
நாம்

திரு

அன்பின்

வமன்வம

நிவல அவடயும் ேவர ஊக்கமாகவும், ஆக்கமாகவும், சூட்சுமமாக
ஒவ்மோரு கணமும் துவணநின்று ேழித்திநடத்திச் மெல்பேர் குரு...
*குருேின் திருேடிகவே ெரணம்!*
ஆம்,
அப்பன் தாயுமானேரின் திருேடி ேணங்கி...
அருட்தந்வத வேதாத்திரி மகரிஷி அேர்கேின் திருேடி ேணங்கி...
திரு மன்னார்குடி பானுகுமார் ஐயா அேர்கள் திருேடி ேணங்கி….
இந்நூல்

அவனேவரயும்

மென்றவடயும்

கூறி அன்புடன் நிவறவு மெய்கிவறன்...

என்று

நல்ோழ்த்துகவே

அன்புடன்ஓேியர் இரா.மெல்லப்பா,

“மநஞ்ெகவம வகாயில் நிவனவே சுகத்தம்அன்வப
மஞ்ெனநீர் பூவைமகாள்ே ோராய் பராபரவம.”
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தாயுமானேரின் குரு மமௌனகுரு
தமிழில்

நேன
ீ

யுகத்தின்

முன்வனாடியாக

ேிேங்கிய

மகாகேி

பாரதியார், தனக்கு முன்பிருந்த இரண்டாயிரமாண்டுக் காலத் தமிழ்
இலக்கிய

மரவப

இருக்கேில்வல.
ேிமர்ென

முழுேதுமாக

வநாக்குடவனவய

கண்மூடித்தனமாக

அதவன

ேழிபடுபேராக

அணுகினார்.

‘யாமறிந்த

புலேரிவல கம்பவனப் வபால், ேள்ளுேன் வபால், இேங்வகாவேப்
வபால்’ என்று அேர் அேித்த தரேரிவெ அதற்கு முன்பு வேறு யாரும்
மெய்திராதது.

இந்த மூன்று கேிஞர்கவேயும்தான் தமிழிலக்கியத்தின் உச்ெங்கோக
மீ ண்டும்

மீ ண்டும்

பல

கேிவதகேில்

மகாண்வட இருந்திருக்கிறார்.
இேர்கவோடு

பாரதியார்

மபரிதும்

பாரதியார்

மதித்துப்

முன்வேத்துக்

வபாற்றிய

மகத்தான தமிழ்க்கேி என்றால் அது தாயுமானேர்தான்.

மற்மறாரு

என்றும் இருக்க உேம்மகாண்டாய்
இன்பத் தமிழுக்கு இலக்கியமாய்

இன்றும் இருத்தல் மெய்கின்றாய்

இறோய் தமிவழாடு இருப்பாய் நீ!

‘ஒன்று மபாருள்; அஃது இன்பம்’ என
உணர்ந்தாய் தாயுமானேவன
நின்ற பரத்து மாத்திரவமா

நில்லா இகத்தும் நிற்பாய் நீ!

தாயுமானேர்

(பாரதியார்)

பாடல்கேின்

தத்துேச்

மெழுவமயும்,

ோழ்க்வக

வநாக்கும், கேித்துேமும் பாரதியாவர முழுவமயாக ஆட்மகாண்டன.
தமிழ்ச் ெிந்தவன மரபில் இத்தவகய உயர் இடத்வத அேருக்கு பாரதி
அேித்திருப்பதற்கு இதுவே காரணம்.
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ேிையரங்க

மொக்கநாதர்

என்ற

நாயக்கர்

மன்னன்

திருச்ெிவயத்

தவலநகராகக் மகாண்டு ஆண்டு ேந்தார்.
அேரிடத்தில்
வகடிலியப்பர்.

தவலவமக்
இேருக்கும்

கணக்கராகப்

பணியாற்றியேர்

மகைேல்லியம்வமக்கும்

இரண்டாேது

மகனாகத் வதான்றியேர் தாயுமானேர். இேர் தம் ஐந்தாம் ேயதில்
ெிற்றம்பல

வதெிகரிடம்

தமிழ்

கற்றார்.

ேடமமாழிப்

புலவமயும்

வகேரப் மபற்றார்.
அதுேவர சும்மா இரு

ஒருநாள் தாயுமானேர் திருச்ெி மவலக்வகாட்வட சுோமிவய தரிெனம்
மெய்துேிட்டுத் திரும்பினார்.
அப்வபாது

திருத்துவறயூர்

மமௌனகுரு

சுோமிகள்

தேநிஷ்வடயில் இருந்தார்.
அச்சுோமிகேது
அருட்பார்வேவய வேண்டி
அேவர ேணங்கி நின்றார்
தாயுமானேர்.
ேழிேந்த

திருமூலர்
மமௌனகுரு

இேருக்குக் குருோக ேந்து
ஆட்மகாண்டார்.
அன்று

முதல்

குருநாதருடவன தங்கி இருக்கலானார். பலநாள் பழகிய குரு இேவர
ேிட்டுப் பிரியும் நிவல ஏற்பட ேருத்தமுற்றார்.
அப்வபாது குருநாதர் தாயுமானேரிடம், ‘நீ உன் கர்மேிவனகள் நீங்க
இல்லறம் ஏற்று மீ ண்டு ோ. அதுேவர சும்மா இரு’ என்றருேிப்
பிரிந்தார்.
மமௌனகுருேவப்
“மமௌனகுரு

பற்றி

ேணக்கம்”
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ேரிகேில்

என்வற

பத்துப்

தவலப்பில்

பாடல்கவே
தாயுமானேர்
8

பாடியுள்ோர்.

இப்பாடல்கவே

வேதாத்திரியப்

பார்வேயில்

இனி

ெிந்தித்து மகிழ்வோம்.

9

ஞானமாகிய மதம் பிடித்த யாவன
ஞானம் என்பது

ஒரு
மட்டுவம.

Underst andi ng)

'அறிவுபூர்ேமான
எல்லாம்

புரிதல்'

அேன்

மெயல்

-

(I nt el l ect ual
நம்

மனதில்

வதான்றும் இன்ப துன்பங்கள் எல்லாம் அேன் மெயல் என்று பக்தி
மார்க்கம் வபாதிக்கும் ெரணாகதியும், இந்த அகெரணாகதி தான். இந்த
உண்வமவய எேரும் கவட பிடித்து புரிந்து மகாள்ே முடியும்
ஞானம் என்றால் மமய்ப்மபாருவே உள்ேது உள்ேபடிவய அறிேது
ஆகும்.

ஞானம்

என்பதற்கு

“ேடு
ீ

பயக்கும்

உணர்வு”

என்கிறார்

பரிவமலழகர்.
ெிந்வதயும் மெயலும் இவணந்தவத மனிதம் என்பார்கள்.
வேண்டியது

இவறயுணர்வு.

மெயலுக்கு

ெிந்வத, மூலத்வத நிவனக்க வேண்டும்.

வேண்டியது

ெிந்வதக்கு
அறமநறி.

மூலத்வதப் பற்றிய முழுவமயான அறிவு ெிந்வதயில் இல்வலவயல்,
ஞாலத்வதப் பற்றிய ஞானம் கிவடத்தல் அரிது.
ோழ்வு இருட்டவறயில் நடப்பது வபான்று,
கடவுவேப்
முடித்துக்

பற்றிக்
மகாள்ே

மகாண்டு

இந்தப்

வேண்டும்.

ஞானமில்லோத

பிறேிவயாடு

முக்தி

மபற

நம்

கணக்வக

வேண்டும்.

ஆன்ம

ேிடுதவல மபறவேண்டும் என்ற உணர்வு யாருக்கு ேருகிறவதா அந்த
உணர்வே ஞானம் எனக் கூறப்படுகிறது.

“நினது

திருேருள்

பதிந்த

கூட்டத்தார்க்கு

நடுவே,

என்வன

ஞானமாகிய மதம் பிடித்த யாவனயாக ேேர்த்து ேிட்டாய்!”

ஒரு
என்று

தாயுமானேர் இந்தப் பாடலில் பாடியுள்ோர்.
ஆவெநிக ேத்திவன நிர்த்தூேி படஉதறி,
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ஆங்கார முவேவய ஏற்றி,
அத்வேத மதம் ஆகி, மதம்ஆறும் ஆறுஆக
அங்வகயின் ேிலாழிஆக்கிப்,

பாெஇருள் தன்னிழல் எனச்சுேித்து ஆர்த்து வமல்
பார்த்துப் பரந்த மனவதப்
பாரித்த கேேமாய்ப் பூரிக்க உண்டு, முக
படாம் அன்ன மாவய நூறித்,

வதசுமபற நீவேத்த ெின்முத்தி ராங்குெச்
மெங்வகக்கு உள்வே அடக்கிச்
ெின்மயா னந்த சுக மேள்ேம் படிந்து, நின்
திருஅருள் பூர்த்தியான

ோெம் உறு ெற்ொர மீ து என்வன ஒருஞான
மத்த கெம் எனேேர்த்தாய்.
மந்த்ர குரு வே வயாக தந்த்ரகுரு வேமூலன்,
மரபில்ேரும் மமேன குருவே. (தா.பா.37)



ஆவெகோகிய ெங்கிலிவய அறவே அழியும்படி மெய்து,



அகங்காரமாகிய முவேவய (யாவன கட்டும் தறிவய) பிடுங்கி
எறிந்து,



அத்வேதத்வத மதமாகப் வபாதித்து,



அறுேவகச் ெமயங்களும் ஆறு நதிகோய் துதிக்வகயின் உமிழ்
நீராக்கி,



ஆணேமல இருவேத் தனது நிழல் எனச் ெினந்து,



ஆரோரம் மெய்து,



பரந்த மனம் என்பவதப் மபரிய கேேமாக்க,



மிகுதிபட உண்டு,



முகபடாம் என்னும் மாவயவய ேிலக்கி,
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புகழ் மபறுமாறு நீ காட்டிய ெின் முத்திவர என்னும் அங்குெம்
தாங்கிய ெிேந்த வகக்குள்வே அடங்குமாறும், ஞானமயமான
வபரின்ப மேள்ேத்தில் முழ்குமாறும் மெய்து,

நினது

திருேருள்

பதிந்த

கூட்டத்தார்க்கு

நடுவே,

என்வன

ஒரு

ஞானமாகிய மதம் பிடித்த யாவனயாக ேேர்த்து ேிட்டாய்!
(இங்கு ஆவெ ெங்கிலியாகவும், அகங்காரம் முவேக்குச்ெியாகவும்,
அத்துேிதம் மதமாகவும், மதம் ஆறும் துதிக்வகயின் உமிழ்நீராகவும்,
ஆணேமலம்

நிழலாகவும்,

முகபடாமாகவும்,

மனம்

கேேமாகவும்.

ெின்முத்திவர

மாயா

அங்குெமாகவும்,

மலம்
உயிர்

யாவனயாகவும் உருேகம் மெய்யப்பட்டுள்ேது,)
மூலத்வதப் பற்றிய ஞானத்வதத் தருகிற வேதாத்திரியத்தின் இவறத்
தத்துேம் நமக்கு முக்திவயத் தரேல்லது.
ஞாலத்தின்

மூலத்திவன

உணர்ந்து

அதன்

தன்வமகவே

ஆராய்ந்தறிேது ஞானத்தின்முதல்நிவல.
அத்

தன்வமகளுவடய

தன்மாற்றச்

மூலம்

ெரித்திரத்வதத்

எவ்ோறு
மதேிந்து

ஞாலமாகிறது
உணர்ேது

என்னும்

ஞானத்தின்

இரண்டாம் நிவல.
ஞானத்தின் இருநிவலகவேயும் கடந்து, எள்துவனயும் வபதமுறாது
எவ்வுயிரும் தம்முயிர்வபால பாேித்து அவனத்துயிருக்கும் ஒத்தும்
உதேியும் ோழ்கின்ற பக்குேத்வதப் மபறுதல் ஞானத்தின் மூன்றாம்
நிவல.
ஞானத்தின்

மூன்றாேது

முழுவமயவடகிறது.
வேதாத்திரியம்.
நிவல.

“அறிேின்

நிவலயில்
முழுவம

மனித
அது

முக்தி”

அறிவு
என்பது

இவத நாம் முயன்று முயன்று அவடய வேண்டிய

தாயுமானேர் இந்த நிவலவய அவடந்தார்.

ஞானம் என்றால் என்ன? வேதாத்திரியம் வபசுகிறது……
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“ஞானம் என்றால் மனஇயக்க இயல்பறிந்து,

நான் என்ற இயற்வகத் தத்துேம் உணர்ந்து,
வமானமமன்ற ஒன்றாயும், வமாகமாதி
மூேிரண்டு குணங்கோய்ப் பரிணா மத்தால்
ஆனமபாருள் அவனத்திலும், நான் அறிந்து நிற்கும்
அேோயும் அவமயும் அறிமேல்வல கண்டு
மானம் மரியாவத, உடல்ஒழுக்கம் காத்து,
மனிதரிவட மனிதராய் ோழ்தல் ஆகும்.” (ஞாக.பா.1387)

ஞானம் என்பது மபாதுோக அறிவு என்று மொல்லப்படுகிறது.
அறிவே

அறிந்து.

எல்லாேற்றிலும்

அந்த

அறிேின்

தன்னிவலவய

ேிரிேில்

எல்லாேற்வறயும்

தனது

தன்வனவய
அறியக்கூடிய

ஆறாேது அறிவேப் மபற்றேன் மனிதன்.
ஆகவே

அறிவே

அறிவே

அறிய

அறிோல்

அறியப்

வேண்டுமானால்

பழகுதல்

முதலில்

ஞானம்

எனலாம்.

மனவதயும்,

அதன்

இயக்கத்வதயும், இயல்வபயும் அறிய வேண்டும்.
மனதின்

அடித்தேமாக

அறிோக

இருப்பவத

நானாகவும்

மதய்ேமாகவும் உள்ேது என்னும் இயற்வகத் தத்துேத்வத உணர
வேண்டும்.
அந்நிவலயில் மமௌனம் என்ற ஒன்வற வபராவெ, ெினம், கடும்பற்று.
முவறயற்ற பால்கேர்ச்ெி, ேஞ்ெம் என்ற ஆறு துர்குணங்கோக மனம்
என்ற இயக்கத்தின் தன்மாற்றத்தில் மேேிப்படுேவத உணரலாம்.
அந்த மமௌனம் என்ற ஒன்வற பிரபஞ்ெத் வதாற்றங்கோகி ெடம், ெீேன்
என்ற இயக்கமாகி இருப்பவதயும் உணரலாம்.
தன்னுள் அறிோக இருந்து இயக்கிக் காத்து முடித்து வேப்பவதப்
வபால எல்லா மனிதரிலும் ெீேனிலும் உணரலாம்.
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அந்நிவலயில்

தனது

அன்பு,

அந்தஸ்து

அல்லது

மதிப்பு.

உடல்

ஒழுக்கம் ஆகியேற்வற ெரியான முவறயில் காத்து மனிதர்களுக்கு
இவடயில் தனது ோழ்க்வகவக்காக பிற உயிவரத் துன்புறுத்தாமலும்
துன்பப்படும்
உதேியும்

உயிர்களுக்குத்
மனிதராக

துன்பத்வத

ோழ்தவல

நீக்க

ஞானம்

இயன்ற
எனப்படும்

அேேில்
என்பது

வேதாத்திரியம்.
முயற்ெி அேவே ஞானம்
மதாட்டவனத் தூரும் மணற்வகணி - ேள்ளுேர்.
ேிவத, நிலம், எரு, தண்ணர்.
ீ காேல் இவேகள் அவனத்தும் ெரியாக
இருந்தால் தான் ேிவேவு நன்றாக இருக்கும்.
அதுவபால ஓர் ஆொன் அத்வேத தத்துேம் என்ற ஒருவமத் தத்துே
ேிவதவய உள் அறிவு என்றும், நிலத்தில் ஊன்றினால் அது ேேர்ச்ெி
மபற, நீ ஒழுக்கம் என்ற உரம் இடம் வேண்டும்.
அறிவே ஒன்றிப் பழகும் ஒருவமப் பழக்கமான தேமும் ஆராய்ச்ெி
என்ற தண்ணரும்
ீ
பாய்ச்ெ வேண்டும்.
அறிவே ஒன்றச் மெய்து உறுதியான அவெவு அற்ற நிவலயவடேவத
ஞானத்திற்குத் வதவேயாக இருக்கிறது.
ஆவகயால், அறிவு ெலனப்பட்டுக் காம, குவராதம், வலாபம், வமாகம்,
மதம், மாச்ெரியம் என்னும் ஆறு குணங்கேில் எதுோயும் மாறாது
பார்த்துக் மகாள்ளும் ேிழிப்பு நிவலயாகிய காேல் புரிய வேண்டும்.
இவேகள்

எல்லாம்

அவமயும்

ேவகக்கும்

அேேிற்கும்

ஏற்றபடி

ஞானம் என்ற ேிவேவும் நமக்கு உண்டாகும்.
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இல்லத்தாருக்கு ஞானம் கிவடக்குமா?
தாயுமானேருக்கு
ேெிப்பேருக்கும்

கிவடத்த

இந்த

கிவடக்கும்

என்று

ஞானநிவல
உறுதிபட

இல்லத்தில்

ேழிகாட்டுகிறது

வேதாத்திரியம்.
“ஞானநிவல இல்லத்தில் ோழ்வோர் கட்கு
நல்லதல்ல, கிட்டாது, வேண்டு வோர்க்கு
கானகவம தகுதி” எனவும் கற்பித்த,
கருத்வதற்ற காலமது மாறிப் வபாச்சு!
வமானநிவலயில் இருந்த இயற்வக ஒன்வற
முடிோக, மனித அறிேின் உயர்ேில்
தானவடந்த பரி ணாமவம பிரபஞ்ெ
தத்துேங்கள் என்றறிந்வதார் மபருகி ேிட்டார்!”

தனது

உடலுக்குள்

மதய்ேமாகவும்

உயிர்,

உள்ேது.

உயிர்க்குள்
தனக்குள்

(ஞாக.பா.1384)

அறிவு,
இருந்து

அந்த
இயக்கிக்

அறிவே
காத்து

முடித்தும் வேக்கிறது என்பவத உணரும் வபாது,
எல்லா மனிதரிலும், ெீே இனங்கேிலும் ெடப் மபாருட்கேிலும் அவத
அறிவு இருப்பவத உணரும் வபாது எந்த உயிவராடும். மபாருவோடும்
இணக்கத்துடன் மதாடர்பு மகாண்டு ோழலாம்.
ஆகவே

அறிவே

முற்காலங்கேில்

அறிோல்
இல்லறம்

அறிந்த

மதேிவு

தான்

வமற்மகாண்டேர்களுக்கு

ஞானம்.

ஞானநிவல,

ஏற்புவடயதல்ல.
ஞானம்

இல்லறத்தாருக்குக்

வேண்டுபேர்களுக்குக்
முற்காலத்தில்

கிட்டாது.

காடுகள்

கற்பித்தனர்.

தான்
.

அந்நிவலயிவன
தகுதியானது

அக்கருத்வதயும்

என்று
ஏற்றுக்

மகாண்டார்கள்.
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ஆனால்

காலம்

மாறி

ேிஞ்ஞானயுகத்தில்

மனிதர்கள்

ோழ்ந்து

மகாண்டுள்ேனர்.
இருப்பாக மமௌன நிவலயிலிருந்த இயற்வக என்ற
நிவலயில்

மாற்றம்

மபற்று

பிரபஞ்ெ

ஒன்வற தன்

வதாற்றங்கோகி

முடிோக

அறிேின் உயர்ேில் மனிதனாகவும் ஆகியுள்ேது என்ற தத்துேங்கவே
அறிந்தேர்கள் மபருகிேிட்டார்கள்.
ஆகவே

முற்காலத்தில்

இதுபற்றி

ேழங்கப்பட்ட

கருத்துக்கள்

அறிேிற்கு மபாருத்தமாக இல்லாததால் மாறிக் மகாண்டுள்ேது.
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உய்ேித்த குருவே ோழ்க
“எனக்கு

ஞான உபவதெம் மெய்த ெத்குரு எேவரா அேவர ஈஸ்ேரன் –

அேவர வதேன் – அேவர பந்து – அேவர ஆத்மா – அேவர ைீேன் –
அேவர ேிட அன்னிவயான்னியமானதும், ஸ்வரஷ்டமானதும் ஏதும்
இல்வல.
நான்கு வேதம் – ஆறு ொஸ்திரம் – ெப்தவகாடி மஹா மந்திரங்கள் –
யந்திரங்கள்
கூறிேிட

–

மதரிந்ததினால்

முடியாது.

பிரம்மஞானம்

ெற்குரு

கடாட்ெம்

மபற்றேன்

என்று

கிவடத்தால்

தான்

பிரம்மஞானம் மபற இயலும்.” (ொந்தவதாக்கிய உபநிடதம்)
குரு என்பேர் ொட்ொத் அந்தப் பரம்மபாருேின் மறுேடிேம் தான். இது
மிவகப்படுத்தப்பட்ட ோர்த்வதவயா, புகழ்ச்ெிவயா அல்ல.
கடவுள்

+

பாேப்பதிவுகள்

=

மனிதன்

என்றால்,

மனிதன்

–

பாேப்பதிவுகள் = கடவுள் – தாவன. அப்படி தன் பாேப் பதிவுகவே
ஆண்டாண்டு காலமாகி தனது கடினமான முயற்ெியால், பயிற்ெியால்
கழித்தேர்கள் தாயுமானேரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் ஆோர்கள்.
குருவும்

இவறேனும்

இலக்கணத்வதக்

ஒன்றாக

கூறுகிறார்.

கருதிய

தாயுமானேர்,

இவறேவன

குருோக

அேரின்
ேந்ததாக

மொல்லுகிறார்.
குரு பிரம்மம்.

ஆச்ொரியார் – (குரு)

அகத்தேத்தின் மூலமான பிரம்மத்வதயும், தன் ஆன்மாவேயும், மமய்
ஞ்ஞானத்வதயும்,
உயர்த்த

ேல்ல

இயற்வகவயயும், ேிஞ்ஞானத்வதயும்
ஞானிகவேவய

நாம்

ஆச்ொரியாா்

உணாா்ந்த,

என்றும்

குரு

என்றும் அவழக்கின்வறாம்.
ஏமனன்றால்

“கு”

என்ற

எழுத்திற்கு

“இருள்

என்றும்,

“ரு”

என்ற

எழுத்திற்கு “மேேிச்ெம்” என்றும் மபரிவயார்கள் ேிேக்கம் தருேர்.
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இத்தவகய ஞானிகவே ெிற்றறிேின் துவண மகாண்டு ெிற்றின்பத்தில்
திவேத்துக் மகாண்டு இருக்கும் உலக மக்கவே தன் ஆத்ம பலத்தால்
அேர்கேின்
உபவதெித்து

ெிறறிவே
அதன்

மமய்யறிோக

மூலம்

வபரின்பத்வத

மாற்றும்

ேித்வதவய

(ேடுவபறு)
ீ

அவடயச்

மெய்யும் ப்ரத்யக்ஷ மதய்ேவம குரு ஆோர்.
“தப்பாது குரு உயர்வே மதிப்வபார் தம்வமத்
தரத்தில் உயர்த்திப் பிறேிப் பயவன நல்கும்”

இதவனவய வேதமும்” ஆச்ொர்வயா வதோ பே”, அதாேது மதய்ேவம
குரு ேடிேத்தில் உள்ேது. திருமூலரும்,
“மதேிவு குருேின் திருவமனி காணல்
மதேிவு குருேின் திருநாமம் மெப்பல்
மதேிவு குருேின் திருோர்த்வத வகட்டல்
மதேிவு குருேின் திருவுரு ெிந்தித்தல் தாவன”

என்று கூறுகிறார்.
தாயுமானேர் அரெரிடம் அவமச்ெராக இருந்தார். இேவமயிவலவய
ேடமமாழி. தமிழ்மமாழி, உட்பட வேதங்கவேயும் இலக்கியங்கவேயும்
கெடறக் கற்று புலவமப் மபற்றிருந்தார்.
தாயுமானேர் ஆலயத்தில், அேர் ஒரு குருவே ெந்திக்கிறார்.
இேவர “சும்மா இரு” என்று உபவதெித்துச் மெல்கிறார்.

அேர்

அதனால்

தாயுமானேர் குருவுக்கு, மமௌனகுரு என்று மபயர்.
மமௌனகுரு என்றால் வபெமாட்டார் என்று மபாருள் அல்ல.
வபெமாட்டார்.

அேோகப் வபசுோர்.

அதிகம்

மிதமான மொற்கவேத் தான்

வபசுோர்.
தாயுமானேர் குருேிடம் இவறேவனக் காண்கிறார். குரு மமௌனமாக
இருந்து,

மொல்லாத ோர்த்வதவய மொன்னார் என்று கூறுகிறார்.
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பிரபஞ்ெம்

அல்லது

ொன்வறார்கள்

பிரகிருதியாகத்

ோக்கு

வதான்றிய

நிவலயில்

பிரபஞ்ெ

நிகழச்ெிகள்

மூலமாகவும்,

மூலமாகவும் நமக்கு உபவதெம் மெய்கின்றார்.
மனத்வத

மாற்றக்

கூடிய

மொல்லுக்கு

மந்திரம்

என்று

மபயர்.

மந்திரைபம் மனத்துக்குள் நிகழும் மபாழுது மனத்திலுள்ே வகடுகள்
எல்லாம் அழிகின்றன.
மந்திரத்வத ோய்ேிட்டுச் மொல்லுதவல ஸ்தூலைபம் என்கிவறாம்.
அதற்குச் ெக்தி குவறவு.

ஓவெ மேேிேராது.

உதடு மட்டும் அவெகின்ற பாங்கில் மந்திர ைபம் நிகழும்மபாழுது
அதற்கு ஸ்தூல ைபத்வத ேிடச் ெக்தி அதிகம்.
உதடும் அவெயாது உணர்வுடன் மனத்துக்குள் மந்திரைபம் நிகழும்
மபாழுது அது மிக ெக்தி ோய்ந்தது ஆகிறது.
அப்படி

மனதுக்குள்

ைபிக்கின்ற

மந்திரத்வதத்தான்

“மொல்லாத

ோர்த்வத” என்று தாயுமானேர் குறிப்பிடுகின்றார்.
மனவத மவகான்னத நிவலக்கு எடுத்துச் மெல்கின்ற மகாமந்திரத்வத
மமௌன குருோனேர் தம் மனதுக்கு உபவதெித்த குருேின் மாமபரும்
கருவணவய, அன்வப தாயுமானேர் உணர்ந்தார்.
வபரின்பத்வதப்
மெய்த

மபறுேதற்கு

இரகெியத்வத

மமௌனகுரு

தமக்கு

ஆனந்தக்கேிப்பில்

மந்திவராபவதெம்
தாயுமானேர்

மேேியிடுகின்றார்.
தாயுமானேர் மொல்கிறார்….. நான் (உயிர்) அதுோய் (இவறயாய்)
இருக்கும்படி நீ (குரு) மெய்த அதிெயம் மிகவும் நன்றாக இருக்கிறது
என்று குருவேப் புகழ்கிறார் இந்தப் பாடலில்.
ஐந்துேவக ஆகின்ற பூதமுதல் நாதமும்
அடங்கமேேி யாக மேேி மெய்து
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அறியாவம அறிவுஆதி பிரிோக அறிோர்கள்
அறிவுஆக நின்ற நிவலயில்

ெிந்வதஅற நில் என்று சும்மா இருத்தி. வமல்
ெின்மயா னந்தமேள்ேம்
வதக்கித் திவேத்து, நான் அதுோய் இருக்கநீ
மெய்ெித்ரம் மிகநன்று காண்.

எந்வதேட ஆல்பரம பரம குருோழ்க! ோழஅரு
ேியநந்தி மரபு ோழ்க!
என்று அடியர் மனமகிழ, வேத ஆக மத்துணிபு
இரண்டு இல்வலஒன்று என்னவே

ேந்த குருவே! ேறு
ீ ெிேஞான ெித்திமநறி
மமேன உபவதெ குருவே!
மந்த்ர குருவே வயாக தந்த்ரகுருவே மூலன்
மரபில்ேரும் மமேன குருவே.” (தா.பா.87)



ஐம்பூதங்கள் முதல் நாதம் ஈறாகச் மொல்லப்பட்ட முப்பத்து
ஆறு தத்துேங்களும் மேேிப்வடயாக ேிேங்குமாறு மெய்து,



இருள் நிவலயில் அறியாவமயும்,



மருள் நிவலயில் சுட்டறிவும்,



அருள் நிவலயில் வேறு என்றும் கண்டு அறிய ேல்லார்,



அறிவு உருோக நின்ற நிவலயில்,



மனம் அடங்கி நிற்பாயாக என்று கூறி,



ோோ இருக்கும்படி மெய்து,



அதன் வமலும் அறிவுமயமான வபரின்பப் மபரு மேள்ேத்தில்
திவேக்குமாறு மெய்து,
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நான்

(உயிர்)

அதுோய்

(இவறயாய்)

இருக்கும்படி

நீ

(குரு)

மெய்த அதிெயம் மிகவும் நன்றாக இருக்கிறது.
எமக்குத் தந்வதயும், ேடஆல மரத்தின் கீ ழ் எழுந்தருேி இருப்பேரும்.
எமது குருவுக்கும் குருோனேரும் ஆக ேிேங்கும் தட்ெிணாமூர்த்தி
ோழ்க!

அேரின்

ேழிநின்று,

நாங்கள்

ோழ

அருள்மெய்த,

நந்தி

பரம்பவர ோழ்க.
குரு என்மனன்ன அதிெியங்கள் மெய்ோர் என்பவத வேதாத்திரியமும்
பட்டியலிடுகிறது.
“புருேத்திவட உந்தன் பூேிரலால் மதாட்டு.எந்தன் உயிருணர்த்தி

புன்மெயல்கள் பதிேழிந்து, பூர்ேநிவல அறிேறிய துரியம் தந்து;

கருேறிந்து அகத்தேத்தால் கேங்கங்கள் வபாகப் மபருங்கேத் தமர்த்தி

கருத்துடவன ேிவேேறிந்து ஐந்து புலவனயாளுங் கவல வபாதித்து;

உருேத்தில் உயிவர, உயிர்க்குள் உள்ேமமய்ப் மபாருவே அறிவேக்காட்டி
ஒழுக்கத்தால் உலகிவனவய நட்புக் மகாள்ளும் அன்புமநறி

ேிேங்கவேத்து:

திருத்தமமாடு காயகற்பம், ெீர்கர்மவயாகம், உடற்பயிற்ெி தந்து
ெிந்தவனவய, உடல்நலத்வதச் ெீரவமத்து உய்ேித்த குருவே ோழ்க.”

(ஞாக.பா.8)

ோழ்ேின் வநாக்கம் இனிவமயாக ோழ்தல்.
இனிவமதான்.

வகாடான

வகாடிப்

இயற்வகயில் எல்லாவம

பிறேிகேில்

ஏற்பட்ட

கேங்கங்கோல் மனிதன் பிறேிப் பிணியில் துன்புறுகிறான்.

ஆன்மக்

பழக்கப் பதிவுகோல் உணர்ச்ெிேயப்பட்ட நிவலயில் ோழ்ந்து மபற்ற
கேங்கங்கேிலிருந்து ேிடுபட்டு மதய்ேகத்வத
ீ
மேேிப்படுத்தி தானும்
ோழ்ந்து, மற்றேவரயும் ோழ வேக்கக்கூடிய ஆறாேது அறிோனது
குவறயறிோக இருக்கும் ேவர இனிவமயாக ோழ முடியாது.
அதிலிருந்து

ேிடுபட

குருமகானின்

உயிர்க்கலப்பு

உபவதெத்தின்

மூலம் உதவுகிறது.
மனம்தான் மனிதனாயிருக்கிறது. மனவத ஒருமுகப்படுத்த மனதிற்கு
மூலமான உயிர்வமல் மனம் மெலுத்திப் பழக வேண்டும்.
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மூலாதாரத்தில் வதங்கிக் கிடக்கும் உயிர்ச்ெக்தயின் ஒரு பகுதிவய
ஸ்பரிெ தீட்வெயின் மூலம் வமமலழுப்பிட இரு புருே வமயமாகிய
ஆக்கிவன ெக்கரத்தில் நிறுத்தி தியானிக்கச் மெய்கிறார் குரு.
அதன் மூலம் ேிவேேறிந்த ேிழிப்பு நிவலயால் இனிப் பழிமெயல்
புரியாத தகவம இயல்பாகிறது.

அதன்பின் மனிதனின் ஆதி நிவலவய உணர்த்த, அறிவே அறிய,
ெட்சு

தீா்ட்வெயின்

மூலம்

அவமதி கிட்டுகிறது.


துரிய

தேம்

மகாடுப்பதன்

மூலம்

மன

புறமனவத நடுமனம் மேற்றி மகாள்தால், ஏற்கனவே மெய்த
பழக்கப் பதிவுகவே அழித்து மனேலிவம மபறமுடிகிறது.



துரிய தேம் பழகப்பழக மனதின் ேிரியும் தன்வமயால், இவற
இவணப்பாகிய

மபருங்கேத்தில்

துரியாதீதமும்

வகேரப்

மபறுகிறது.


முன்ேிவனப்

பதிவுகேின்

ேிவேவுகள்

அேற்வற எதிர்மகாள்ளும் திறன் கூடுகிறது.


மபாறி

புலன்களும்,

மனமும்

மேேிப்படும்வபாது

அறிேின்

கட்டுக்குள்

ேந்துேிடுகிறது.


உடலுக்குள்

உயிர்,

உயிர்க்குள்

அறிவு,

அந்த

அறிவுதான்

மதய்ேம்.


அதுவே எல்லாமாக எல்லாேற்றுக்குள்ளும் உள்ேது என்பவதக்
காட்டிக் மகாடுப்பேர் குரு.



துன்பப்படுத்தாத ோழ்ேியல் மூலமாக உலக முழுேதும் நட்பு
பாராட்டக்கூடிய இவறயுணர்ோகிய அன்பு மநறிவய உணர்ந்து
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மகாள்ேதற்கு

காயகல்பம்,

கர்மவயாகம்,

முதலியேற்வற அருேியேர் குரு.

இத்தவகய

அதிெியங்கள்

ேேத்வதயும்,

மெய்து,

மனேேத்வதயும்

ேணங்குவோம் ோழ்த்துவோம்.

நமது

உடற்பயிற்ெி

உடல்நலத்வதயும்

வமன்வமப்படுத்திய

உயிர்

குருவே

ோழ்க ேேமுடன்.
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மறப்பதும் பின் நிவனப்பதுவம
மாவய-ஞானம்

ெிறந்தேர்கோக, அவனத்து வேதங்கவேயும் கற்றுணர்ந்தேர்கோக,

முற்றும் துறந்த முனிேர்கோக இருந்தாலும், பிறேி என்று ஒன்று
எடுத்து ேிட்டால், அதன் கர்மங்கேிலிருந்தும், மாவயகேிலிருந்தும்
ேிடுபடவே முடியாது.
இது குறித்து, வதேி பாகேதம் எனும் நூலில், மகா ேிஷ்ணுவே,
நாரதருக்கு, ஞான உபவதெம் மெய்துள்ே ெம்பேம் ஒன்று.
மகாேிஷ்ணுவே தரிெிப்பதற்காக, பாற்கடலுக்குச் மென்றார் நாரதர்.
அேவரப் பார்த்ததும், மகாேிஷ்ணுேின் அருகில் இருந்த மகாலட்சுமி,
நாணத்வதாடு உள்வே மென்று மவறந்து ேிட்டார்.
நாரதருக்கு மனம் மபாறுக்கேில்வல. 'பரந்தாமா... என்ன இது! நான்
மபாறி,

புலன்கவேயும்,

மேன்றேன்;

அப்படிப்பட்ட

ஆவெ,

வகாபம்

என்வனப்

வபான்ற

பார்த்து,

மேட்கப்பட்டு மவறய வேண்டும்...' என்றார்.
நாரதரின்

மாவயவய,

கர்ேம்

கண்டு,

யாராலும்

நாராயணன்

மேல்ல

முடியாது;

மாவயகவே

லட்சுமிவதேி

ெிரித்தபடிவய,

மேன்றேர்கள்,

ஏன்

'நாரதா...

இப்படி

மேேியில் மொல்லிக் மகாள்ே மாட்டார்கள்.
உருேமில்லாத

காலமும்,

மாவயக்கு

உருேமாக

இருக்கிறது.

காலமும், மாவயயும் வெர்ந்து மெய்யும் ேிவேயாட்வட, அறியவோ,
மேல்லவோ முடியாது...' என்றார்.
நாரதர்

ேிடேில்வல.

'மாவயவயப்

பற்றி,

ஆழமாக

அறிய

ஆவெப்படுகிவறன்; மாவயவய எனக்குக் காட்டுங்கள்...' என்றார்.
'ெரி, ோ...' என்று கூறி, நாரதவர ஓர் அழகான குேத்திற்கு அவழத்துச்
மென்ற மகாேிஷ்ணு, 'இக்குேத்தில் நீராடி ேிட்டு ோ...' என்றார்.
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அதன்படிவய,

குேித்து,

உருமாறியிருந்தார்

கவரவயறிய

நாரதர்.

வபாது,

மபண்ணாக

மாறியிருந்த

மபண்ணாக
நாரதவர,

காலத்ேைன் என்ற மன்னன், மணந்து மகாண்டான்.
நாரதருக்கு பவழய நிவனவுகள் ஏதுவும் நிவனேில் இல்வல. இத்
தம்பதிகளுக்கு

ஓர்

ஆண்

குழந்வத

ேரேர்மன்
ீ
என்று மபயர் சூட்டினர்.

பிறந்தது.

அக்குழந்வதக்கு

அப்படிவய, 12 பிள்வேகள் பிறக்க, வபரன், வபத்திகள் என, குடும்பம்
மபரிதானது.

அரெ

திவேத்திருந்தார் நாரதர்.

வபாகத்துடன்,

இல்லற

ோழ்க்வகயில்

திடீமரன்று வபார் மூண்டது; கணேன், பிள்வேகள், வபரன்கள் என,
அவனேரும் மடிந்தனர்.
அப்வபாது,

மகாேிஷ்ணு

இறந்தேர்களுக்கான

கிழ

கர்மாவேச்

வேதியராக

ேந்து,

'மபண்வண...

மெய்ய

வேண்டும்;

அதற்காக,

குேத்தில் மூழ்கி எழ வேண்டும்...' என்று கூறி, மபண்ணாக இருந்த
நாரதவர அவழத்துக் மகாண்டு, புருஷ தீர்த்தம் எனும் தடாகத்திற்குச்
மென்றார்.
அத்தடாகத்தில்

மூழ்கி

எழுந்தவுடன்,

பவழய

உருேத்திற்கு

மாறியிருந்தார் நாரதர். எதிரில் இருந்த கிழவேதியர் மவறந்து, அங்வக
மகாேிஷ்ணு இருந்தார்.
'நாரதா... மாவய குறித்து இப்வபாது அறிந்து மகாண்டாயா...' என்றார்.
வேத, வேதாந்தங்கள் அறிந்து, மபாறி, புலன்கவே மேன்று, ஆவெ,
வகாபம், மாவயகவே அடக்கியதாகப் மபருவம பாராட்டிய நாரதர்,
ோய் மூடி, மகா ேிஷ்ணுவே பின் மதாடர்ந்தார்.
மாவயவய மேல்ேதற்கு உரிய ஒரு ேழி ேவகவய நீ எப்மபாழுது
தந்து

அருேப்

வபாகிறாய்?

கூறுோயாக!

என்று

தாயுமானேர்

இப்பாடலில் வகட்கிறார்.
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உயிர்கேின் வதாற்றவம மாவய எனும், பிம்பங்கோல் ஆனது; இதில்,
அவனத்வதயும் அறிந்து ேிட்வடாம் என்று நமக்குள் எழும் ஆணேம்
கூட, மாவய தான் என்பவத, அறிந்து மதேிய வேண்டும்.
அவனத்தும்

மாவயயின்

மொரூபம்

என்பது

மதரிந்து

ேிட்டால்,

நம்மிடம் இருக்கும், ஆணேம், வகாபம், மேறுப்பு, ேிவராதம், கயவம
அத்தவனயும் மவறந்து, ெக மனிதவர வநெிக்கும் பண்பு நமக்குள்
ஏற்படும்.

ஆதிக்கம் நல்கினேர் ஆர் இந்த மாவயக்கு? என்
அறிவு அன்றி இடமில்வலவயா?
அந்தரப் புஷ்பமும் கானலின் நீரும், ஓர்
அேெரத்து உபவயாகவமா?

வபாதித்த நிவலவயயும் மயக்குவத, அபயம்நான்
புக்கஅருள் வதாற்றிடாமல்
மபாய்யான உலகத்வத மமய்யா நிறுத்தி என்
புந்திக்குள் இந்த்ரொலம்

ொதிக்குவத இதவன மேல்லவும் உபாயம் நீ
தந்து அருள்ேது என்று புகல்ோய்?
ெண்மத ஸ்தாபனமும் வேதாந்த ெித்தாந்த
ெமரெநிர் ோகநிவலயும்,

மாதிக்மகாடு அண்டப் பரப்பு எலாம் அறியவே
ேந்து அருளும் ஞானகுருவே!
மந்த்ர குருவே வயாக தந்த்ரகுருவேமூலன்
மரபில் ேரும் மமேன குருவே.” (தா.பா.39)
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மாவயக்கு இவ்ேேவு அதிகாரத்வத ேழங்கியேர் யார்?



எனது

அறிவு

அன்றி

அதற்குத்

தங்குேதற்கு

வேறு

இடம்

இல்வலவயா?


ஆகாயப் பூவும் கானல் நீரும் எப்வபாவதனும் பயன்பாட்டுக்கு
ேருவமா?

நான்

ெரண்

அவடயலாம்

என

நிவனகின்,

அதற்கான

திருேருள்

மேேிப்படா ேண்ணம், வபாதவன மெய்யப்பட்ட அறிவே மயங்குமாறு
மெய்கிறவத!
மபாய்யான

இந்த

உலவக

மமய்

என்பது

வபாலக்

காட்டி,

என்

புந்திக்குள் மயக்க ேித்வத மெய்து, இல்லாதவத இருப்பது வபால்
நிவல நாட்டுகிறவத!
இதவன மேல்ேதற்கு உரிய ஒரு ேழி ேவகவய நீ எப்மபாழுது தந்து
அருேப் வபாகிறாய்?

கூறுோயாக!

தாயுமானேரின் இந்த வகள்ேிக்கு வேதாத்திரியம் “மாவயயும்
ஞானமும்” என்ற தவலப்பிவல ஒரு ேிவடவயத் தருகிறது.
“உருேத்தின் முன்மதாடர்வபா ேித்தின் மூலம்,
உயர் அறிேிற்வகா மூலம் உருேமாகும்.
பருேத்திற் வகற்றபடி உணர்ச்ெியூவட,
பல மதாழில்கள் ஆற்றும்மதி வேகம்கூட,
அருேத்தில் ேியாபித்தாம் அகண்டாகாரம்
அந்நிவலயில் அனுபேமாம்.

இவ்ேிரண்டில்

மருேித் தான்மபற்ற பலத்துக் வகற்ப,
மறப்பதும் பின் நிவனப்பதுவம மாவய-ஞானம்” (ஞாக.பா.1362)
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மனிதன்

தற்வபாவத

உருேம்

உடலாக

ேந்து

ோழ்ந்து

மகாண்டிருக்கிறது. முன் மதாடரான மபற்வறார்கேின் ேித்தின் மூலம்
உடல் கட்டப்பட்டுள்ேது.
ஆனால் மனித அறிவோ மபற்வறார்கேின் உருேம் தான் மூலம் எனக்
கருதுகிறது.

இந்நிவல உண்வமக்கு மாறானது ஆகும்.

இவறநிவலயின் தன்மாற்ற ெரித்திரம் தான் மனிதனின் கவதயும்
கூட, இதுவே மாவய அல்லது அறிேின் மயக்க நிவல எனப்படும்.
உடலும் அறிவும் ேேர்ச்ெியவடகிறது.
பருேம்,

முதுவமப்பருேம்

என்ற

குழந்வதப்பருேம், இேவமப்

பருே

மாற்றங்கள்

ஏற்பட்டுக்

மகாண்வடயுள்ேது.
பருே நிவலகளுக்வகற்ப பல மெயல்கள் உணர்ச்ெி என்ற ேவகயில்
அறிவு மெயல்படுத்தும் அறிேின் வேகமானது கூடி ேிரிேவடகிற
வபாது,

தனது

மூலமாகிய

அரூபத்தில்

ேிரிந்து

அகண்டாகார

அனுபேம் கிட்டும்.
உணர்ச்ெி நிவலயில் உடல் அேேில் அறிவு இயங்குேதும், உணர்வு
நிவலயில்

அகண்டாகாரமாக

ேிரிேவடேதுமான

இரண்டு

நிவலகேில் மபறும் பலத்திற்கு ஏற்ப உண்வம உணர்வே மறப்பதும்
பின்னர் நிவனப்பதுவம ஞானமுமாகும்.
உண்வமவய நிவனப்பது ஞானம், மறப்பது மாவய ஆகும்….என்பது
வேதாத்திரியம்.
உயிர்கேின் வதாற்றவம மாவய எனும், பிம்பங்கோல் ஆனது; இதில்,
அவனத்வதயும் அறிந்து ேிட்வடாம் என்று நமக்குள் எழும் ஆணேம்
கூட, மாவய தான் என்பவத, அறிந்து மதேிய வேண்டும்.
அவனத்தும்

மாவயயின்

மொரூபம்

என்பது

மதரிந்து

ேிட்டால்,

நம்மிடம் இருக்கும், ஆணேம், வகாபம், மேறுப்பு, ேிவராதம், கயவம
அத்தவனயும் மவறந்து, ெக மனிதவர வநெிக்கும் பண்பு நமக்குள்
ஏற்படும். மாவய மேன்று நாமும் ஆனந்தமாக ோழ்வோமாக!
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ோழ்ேித்த ஞானகுருவே
ஒவ்மோரு

மனிதனுக்கும்

இருக்க

வேண்டிய

மிக

முக்கியமான

ஞானம் நிவலயாவம ஞானம்,
மனிதனின் மன நிம்மதிக்கு உதேக்கூடிய ஞானங்கேில் இது மிகவும்
முக்கியமானது ஆகும்.

உயிர் நிவலயாவம, உடல் நிவலயாவம, மபாருள் நிவலயாவம, புகழ்
நிவலயாவம, பதேி நிவலயாவம என்று இந்த நிவலயாவம பற்றி
மொல்லிக்மகாண்வட வபாகலாம்.

இது

ொக்குருேி

வேதாந்தம்.

வேதாந்தம்

ஏமனனில்

அல்ல.

இந்த

ோழ்ேின்

பிரபஞ்ெத்தில்

ொசுேதமான
நிவலயானதும்

நிவலயாவம தான்.
தாயுமானேர்,

இந்தப்பாடலில்

நிவலயாவமகவேப்

பற்றி

நிவனவு

கூறுகிறார். கவடெியாக “சும்மா இரு” என்று உபவதெம் மெய்த தன்
மமௌனகுருவே

வபாற்றி

ேணங்குகிறார்.

மின் அவனய மபாய் உடவல நிவல என்றும் வமஇலகு
ேிழிமகாண்டு வமயல்பூட்டும்
மின்னார்கள் இன்பவம மமய் என்றும். ேேர்மாட
வமல்ேடு
ீ மொர்க்கம் என்றும்.

மபான்வனஅழி யாதுேேர் மபாருள் என்று வபாற்றிஇப்
மபாய்வேடம் மிகுதிகாட்டிப்.
மபாவற, அறிவு. துறவுஈதல், ஆதிநல் குணம் எலாம்
வபாக்கிவல வபாகேிட்டுத்.
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தன் நிகரில் வலாபாதி பாழ்ம்வபய் பிடித்திடத்,
தரணிமிவெ வலாகாயதன்
ெமயநவட ொராமல் வேதாந்த ெித்தாந்த
ெமரெ ெிோநுபூதி

மன்ன.ஒரு மொல் மகாண்டு எவனத்தடுத்து ஆண்டு, அன்பின்
ோழ்ேித்த ஞானகுருவே!
மந்த்ரகுருவே வயாக தந்த்ரகுருவே மூலன்
மரபில்ேரும் மமேன குருவே.” (தா.பா.40)



மின்னல் வபாலத் வதான்றி, ேிவரந்து மவறயும் நிவல இல்லாத
உடம்வப நிவலயானது என்றும்,



வமபூெிய கண் மகாண்டு காமத்வத ேேர்க்கும் மகேிர் தரும்
இன்பத்வத நிவலயானது என்றும்.



உயரமான மாடி ேவட
ீ
இன்ப உலகம் என்றும்.



மபான்தான் அழியாததும் ேேர்கின்றதுமான மபாருள் என்றும்.



பலபடப் புகழ்ந்து,



மபாய்யான ோழ்வே மிகவும் உயர்த்திப் பிடித்து.



மபாறுவம,

அறிவுவடவம,

துறவு,

ஈதல்

முதலிய

நல்ல

குணங்கவேக் கவடபிடியாது,


அதவனத் தன் வபாக்கிவல வபாகேிட்டு,



தனக்கு

ஒப்புவம

கூற

முடியாத

உவலாபம்

முதலிய

தீயகுணங்கோகிய வபயானது பிடித்து ஆட்டிப் பவடக்க,


உலகின்மீ து உலகாயதன் மதத்வதச் ொர்ந்து ோழாதபடி,



வேதாந்த ெித்தாந்தப் மபாதுவமயால் ெிேனது திருேடி நிழலில்
துய்க்கும் வபரின்ப அனுபேத்வதத் தந்து,



அதனில் மபாருந்தி நிற்குமாறு,

“சும்மா

இரு”

என்னும்

ஒரு

மொல்

மகாண்டு

அடிவம மகாண்டு ோழச்மெய்த ஞான குருவே!

என்வனத்

தடுத்து

மந்திர குருவே!

திருமூலர் மரபில் ேரும் மமௌன குருவே.
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தாயுமானேர், அரெரிடம் அவமச்ெராக இருந்தார். இேவமயிவலவய
ேடமமாழி

.

தமிழ்மமாழி,

உட்பட

வேதங்கவேயும்

இலக்கியங்கவேயும் கெடறக் கற்று புலவமப் மபற்றிருந்தார்.
தாயுமானேர் ஆலயத்தில், அேர் ஒரு குருவே ெந்திக்கிறார்.
இேவர “சும்மா இரு” என்று உபவதெித்துச் மெல்கிறார்.

அேர்

அதனால்

தாயுமானேர் குருவுக்கு, மமௌனகுரு என்று மபயர்.

‘சும்மா இரு மொல் அற’
‘சும்மா

இருத்தல்’

என்பது

நவடமுவற

ோழ்ேில்

ொதாரணமாக

பல்வேறு மபாருள் மகாண்ட மொல்லாக பயன்படுத்தப்பட்டு ேருேவத
அேதானிக்கலாம்.
‘சும்மா ேந்வதன்!
சும்மா இரு!

சும்மா இருக்கிறன்

சும்மா மொன்னனான்!

சும்மா மகாடுத்தேவனா?
சும்மா மகாடுப்பவனா?
சும்மா மெய்ேவனா?
சும்மா வபாகலாம்
சும்மா இருப்பான்
சும்மா ேருோன்’

இப்படி,

கற்வறாரும்

கல்லாவதாரும்

எதற்மகடுத்தாலும்

எவதச்மொல்லேிரும்பினாலும்

‘சும்மா’வே

தமிழ்

நிவறந்திருக்கிற

மொல்லி ேிடுகிறார்கள்.
மமாழிக்கேஞ்ெியத்தில்

மட்டும்

மறக்காமல்

ஆயிரக்கணக்கான

மொற்களுள் அடிக்கடி பயன்படும் ஒரு மொல்லாக ‘சும்மா’ என்பது
ேிேங்குகிறது.

இச்மொல்லின் மபாருேிவன மதரிந்வதா, மதரியாமவலா எல்வலாரும்
பயன்படுத்தி ேருகின்றனர்.
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இச்மொல்லின் அதிெயம் என்ன எனில், இச்மொல் தமிழில் மட்டுமன்றி
மவலயாேம் முதலிய

மமாழிகேிலும்

மபரிய

பயன்படுத்தப்பட்டு ேருகிறது.

வேறுபாடின்றி

வெரநாட்டு மமாழியான மவலயாேத்தில் ‘சும்மா’, ‘சும்மக’ என்றும்

கன்னடத்தில் ‘சும்மமன’ என்றும் வகாலாமி என்ற மமாழியில் ‘சுர்மி’
என்றும் நாய்க்கி என்ற இந்திய மமாழியில் ‘சுரும், சுருமக’ என்றும்
பயின்று ேருதல் ஆய்ோேர்கோல் அவடயாேப்படுத்தப்பட்டுள்ேது.

ஆகவே சும் என்ற ஒலிக் குறிப்புச் மொற் பகுதிவயாடு “ஆ” என்ற
எதிர்மவற ேிகுதி

வெர்ந்து

ேடிேம் மபற்றிருக்கலாம்.

மகரம் இரட்டித்து

சும்மா

என்ற மொல்

ஆரோரமற்று ஒலியற்று வபச்ெற்று அவமதியாய் சுகமாக ஆனந்தமாக
இருத்தல்

என்ற மபாருவே

இது

கருதக்கூடும்.

இச்மொல்லுக்கு ேழக்கில் பல மபாருள்கள் உண்டு.

வேவல

மேட்டி

இல்லாமல்

பயனில்லாமல் இருத்தல்,

இருத்தல்,

அவமதியாய்

அக்கவறயில்லாமல்

என்று பல மபாருள்கேில் இது ேழங்கிேருகிறது.

காேவமகப்புலேரின்

பாடல்கள்

பலேற்றிலும்

இருத்தல்,

‘சும்மா’

ஆயினும்

இருத்தல்,

அடிக்கடி

என்பதும்

‘ஒன்றும் மெய்யாமல் இருத்தல்’ என்ற மபாருேில் காட்டப்பட்டுள்ேது.
இேரது காலம் 15ஆம் நூற்றாண்டு என்பது அறிஞர் மகாள்வக.
‘இம் என்னு முன்வன எழுநூறும் எண்ணூறும்

அம் என்றால் ஆயிரம் பாட்டு ஆகாவதா? – சும்மா

இருந்தால் இருந்வதன்: எழுந்வதவன ஆயின்

மபருங்காே வமகம் பி(ள்)ோய்’ ” (தனிப்பாடல்- 124)

என்ற பாடல் இேற்றுக்கு உதாரணமாகும்.
ஆக,

இவ்ோறு

பல்வேறு

மபாருள்

இலக்கியங்கேிலும்

மமாழி

மகாண்டு வபெப்படும்

ேழக்காறுகேிலும்

‘சும்மா’

என்ற

மொல்
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அருணகிரிநாதரின்
அணுகப்படுகிறது.
தத்துே

திருோக்குகேில்

நிவலகேின்

உச்ெமாக

பல மபாருள்

மகாண்டு

வயாகமநறியின் மேேிப்பாடாக

அருணகிரியார் வபசும் ‘சும்மா இருத்தல்’ மபாருள் மகாள்ேப்படும்.
முப்பத்தாறு

தத்துேங்களும்

மெயலின்றி அருவே

‘தற்வபாதமும்’

தாரகமாய்

நீங்கி

தனக்மகனச்

அவ்ேருவேயாய்

நிற்கும்

துரிதநிவலவய அருணகிரிநாதர் வபசும் ‘சும்மா இருக்கும்’ உயர்நிவல
ஆகும்.
‘மொல்லுவகக்கில்வல என்று எல்லாம் இழந்து

சும்மாேிருக்கும் எல்வலயுள் மெல்ல என்வன ேிட்டோ’

(கந்தரனுபூதி – 10)

‘சும்மா இரு மொல்லற என்றலுவம

அம்மா மபாருள் ஒன்றுமறிந்திலவன.’

(கந்தரனுபூதி – 12)

என்று கந்தரனுபூதிப் பாடல்கேில் அருணகிரிநாதர் சும்மா இருக்கும்
திறம்பற்றிப் வபசுேவத அேதானிக்கலாம்.
ஆக, சும்மா இருத்தல் என்பது மஹாோக்கியமாக அருோேர்கோல்
உபவதெிக்கப்பட்டு ேருேவதயும் கவடப்பிடிப்பதற்கு கடினத்தன்வம
உவடயதாயினும் மிகப்மபரும் ெீர்வமவய தரேல்ல ஒன்று என்பதும்
ெிந்திக்கத்தக்கதாகும்.
“சும்மா இருக்க வேத்தான் சூத்திரத்வத நானறிவயன்;
அம்மா மபாருேிமதன அவடய ேிழுங்கினனடி”

என்பது அருணகிரியாரின் பின் மதாடரும் பட்டினத்தாரின் கூற்று.
தாயுமான

சுோமிகளும்

“சும்மா

இருக்கும்

சுகம்

ஒன்றறிவயன்

பராபரவம” என்று குறிப்பிடுகிறார். சும்மா இருந்தால் என்னமேல்லாம்

கிவடக்கும் என்ற வகள்ேிக்கு ஒரு பாடலில் மிக நீண்ட பதிவல அேர்
அேிக்கிறார்.
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மமௌனகுரு என்றால் வபெமாட்டார் என்று மபாருள் அல்ல.
வபெமாட்டார்.

அேோகப் வபசுோர்.

அதிகம்

மிதமான மொற்கவேத் தான்

வபசுோர்.
தாயுமானேர் குருேிடம் இவறேவனக் காண்கிறார். குரு மமௌனமாக
இருந்து,

மொல்லாத ோர்த்வதவயச் மொன்னார் என்று கூறுகிறார்.

வமானத்தின் மபருவமவய வேதாத்திரியம் வபசுகிறது…..

“வமானநிவலயின் மபருவம யார் எேர்க்கு
முன்படர்ந்து ோயாவலா மொல்லக்கூடும்?
வமானவம அறிேினது அடித்தேம்ஆம்.
மிகேிரிவு!

எல்வலயில்வல!

காலம் இல்வல!

வமானத்தில் அறிவு வதாய்ந்து பிறந்தால்,
முன்ேிவனயும் பின்ேிவேவும் நீக்கக் கற்கும்,
வமானநிவல மறோது கடவம ஆற்ற,
வமன்வம,இன்பம், நிவறவு, மேற்றி அவமதியுண்டாம்.”
(ஞாக.பா.1640)

அறிந்து மகாள்ேதனால் அறிவு என்கிவறாம்.
வேறு.

ஆத்மானுபேவம

உணர்வு

அறிவு வேறு உணர்வு

ஆகும்.

ஆன்மா

உணர்ந்து

மகாள்ேதனால் உணர்வு என்கிவறாம்.
வமான நிவலயில் இருப்பு இயக்கம் என்ற இரண்டு அற்ற நிவல
உணரப்படும்.
யாருக்கும்

அதன்

ோய்

மபருவமவய

ோர்த்வதகோல்

ெிறப்வப,

உயர்வே

மொல்லமுடியாது.

யாரும்,

அேரேர்கள்

முயன்று உணரத்தான் முடியும்.
அறிேின் அடித்தேம் வமானநிவலயாகும்.

எல்வல, காலம் என்பவத

எல்லாம் கடந்து எல்வலயற்றதும், மிக ேிரிேவடயதும் ஆகும்.
வமானத்தில்

அறிோனது

மூழ்கித்வதாய்ந்து

மேேிப்பட்டுப்

பிறக்குவமயானால், பவழய பழக்கப் பதிவுகோன பாே பதிவுகவே
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நீக்கக் கற்றுக் மகாள்ளும். பதிேின் ேிவேவுகவே அனுபேித்து நீக்கி
மகாள்ளும்.
வமான

நிவலயில்;

கடவமகவே

பழகிப்

கடவமக்காவே

பழக,

அந்நிவலயிவன

இயற்றுகிறவபாது

மறோமல்

இரக்கம்,

நிவறவு, மேற்றி, அவமதி ஆகியவே மலர்ச்ெி மபறும்.

துன்பம்,
இவேவய

மமௌனநிவலயின் ெிறப்பும் மபருவமயும் ஆகும்.
நாமும்,

நாள்துாறும்

ெில

மணித்துேிகோேது

மாதந்வதாறும்

ெில

நாட்கோேது மமௌனம் இருந்து ஆனந்தமாக ோழ்வோமாக.
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தூய்வமவய நாடிச் மெல்லும் பயணம்
அகத்தாய்வு என்பது தூய்வமவய நாடிச் மெல்லும் பயணம்.
தன்வனவய உள்வநாக்க அறிோல் ஆராய்ந்து. தன்னிடம் அவமந்துள்ே
உணர்ச்ெி

ேயப்பட்ட

குணங்கவேமயல்லாம்

அறிந்து,

அேற்வறமயல்லாம் மாற்றி அவமத்துக் மகாள்ேத் தகுத்த வபாதவன,
ொதவன முவறகள் தான் “அகத்தாய்வு” என்பதாகும்.
இததவகய

ோழ்க்வகவய,

முன்வனார்கள்

கண்ட

மநறி

என்று

தாயுமானேர் மொல்கிறார்.

வபானகம் இருக்கின்ற ொவலயிவட வேண்டுே
புெித்தற்கு இருக்கும் அதுவபால்
புருடர்மபறு தர்மாதி, வேதமுடன் ஆகமம்,
புகலும் அதிா் னால் ஆம்பயன்,

ஞானமநறி முக்யமநறி காட்ெிஅனு மானம் முதல்
நானாேி தங்கள் வதர்ந்து
நான்நான் எனக்குழறு பவடபுவட மபயர்ந்திடவும்
நான்குொ தனமும்ஓர்ந்திட்டு.
“ஆனமநறி யாம்ெரிவய ஆதிவொ பானம் உற்று
அணுபஷம்

ெம்புபஷம்

ஆம் இரு ேிகற்பமும் மாயாதி வெவேயும்
அறிந்து இரண்டு ஒன்று என்னும் ஓர்
மானத ேிகற்பம் அற மேன்றுநிர் பதுநமது
மரமபன்ற பரமகு ருவே

36

மந்த்ரகுருவே வயாக தந்த்ரகுருவே மூலன்

மரபில்ேரும் மமேன குருவே.” (தா.பா.41)


உணவுச்ொவலயின்
உணவே,

இருக்கும்

வேண்டும்

ஆகமங்கேில்

ஒருேன்,

அேவு

இன்பம்,

வேண்டும்

உண்பதுவபால

உறுதிப்மபாருள்கள்

அறம்,மபாருள்,

தனக்கு

எனச்

ேடு
ீ

வேதம்

மொல்லப்பட்ட

என்னும்

நான்வக

யும் ஒரு புருடன் நன்கு ஆராய்ந்து,


அதனால்

ேரும்

முதன்வமப்

பயன்,

ஞானமநறிவய

வமற்மகாண்டு ஒழுகுேது என்பவத காட்ெி, அனுமானம் என்னும்
இரண்டு அேவேகோல் கண்டு மதேிந்து, “நான்நான்” என்னும்
அகங்காரத்தால் பிதற்றுேவத அறிவே ேிட்மடாழித்து,


நால்ேவகப்

பயிற்ெித்

துவணகவேயும்

ஆராய்ந்து

மதேிந்து,

ெரிவய முதலிய மநறியில் பத்து படி முவறயில் முன்வனறி,


ெீேன் தாவன பக்குப்படுதலும், திருேருோல் பக்குபேப்படுதலும்,
ஆக இருேவகயாலும் பக்குேப்பட்டு,



மாவய

முதலியேற்றால்

ேிட்மடாித்து,

இரண்டு

ேரும்

என்றும்

உலகப்

ஒன்று

பற்றுக்கவே

என்றும்

மொல்லும்

வேறுபாடு இல்லாது,


மேற்றியுடன் நிற்பவத நமது முன்வனார்கள் கண்ட மநறி என்று
வமலான குருவே!

நமது

முன்வனார்கள்

நீேிர் கூறிா் அருேின ீர்!

கண்ட

மநறி

தன்வன

அறிதலாகும்.

“அேனில் அணு – அணுேில் அேன் உன்னில் எல்லாம் உன்வன
நீ அறி” என்பது வேதாத்திரியம்.

“தனது குவற ஆழ்ந்துணர்ந்து திருத்தம்மபற்றால்,
தருக்மகாழியும்.

பிறரிடமும் நட்பு ஓங்கும்.
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மனது ஒருதூய நிவலவய நாடிச் மெல்லும்.
மற்றேரும் இதன் ேிவேோய் நலம் காண்பார்கள்.
“எனது நான்” எனும்இரண்டு மொற்களுக்கும்,
ஏற்புவடய கருத்துணரும்

தவகவம கிட்டும்.

உனது மொல், மெயல் எண்ணக் குவறகள் வபாக்க
உயர்ந்த தற்வொதவனவயப் பழகிக் மகாள்க” (ஞாக.பா.1613)

மனித

மனமானது

எப்வபாதும்

மற்றேர்கேின்

குற்றங்கவேயும்,

குவறகவேயுவம பார்த்துக் மகாண்டு இருப்பதால், தனது குற்றம்
குவறகவேத் மதரிந்து மகாள்ே முடிேதில்வல.
தற்வொதவன மெய்து தனது குவறகவேத் மதரிந்தும் உணர்ந்தும்
திருத்தம்

வமற்மகாண்டால்

அகங்காரம்

என்ற

கர்ேம்

ஒழியும்.

மற்றேர்கேிடம் நட்புணர்வு உயர்ேவடயும்.
மனமனாது
நிவலவய

மாசுகள்
நாடிச்

நீங்கப்

மெல்ேது

மபற்றதால்
இயல்பாகும்.

ஒரு

தூய்வமயான

அதன்

ேிவேோக

மற்றேர்களும் நன்வம அவடோர்கள்.
“எனது”

என்பது

மபாருள்

பற்றும்,

மக்கள்

பாெமும்தான்

என்பவதயும், “தான்” என்பது அதிகாரப் பற்றுதான் என்பவதயும்,
இரு

மொற்களுக்கான

அறிேிற்குப்

மபாருத்தமான

கருத்வத

உணர்கின்ற தவகவம கிட்டும்.
எண்ணம்தான் மொல்லாக, மெயல்கோக, ேிவேோக ேருகிறது.
அேற்றின்

குவறகவேப்

வபாக்கிக்

மகாள்ேதற்காக

தன்வனவய

வொதிக்கும் வமலான தற்வொதவனவயப் பழகிக் மகாள்ேர்கோக.
ீ
தான் என்ற அதிகாரப்பற்றும், தனது என்ற மபாருள் பற்றும் மக்கள்
பாெமும் தன்முவனப்பு எனப்படும்.
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தன்முவனப்பு நீங்கப் மபற்றால் இவறமுவனப்பு இயல்பாகிேிடும்.
இவதத்

தான்

தாயுமானேர்.

நம்

முன்வனார்கள்

ேகுத்த

மநறி

என்கிறார்

நாமும் நாள்வதாறும் தற்வொதவன மெய்வோம்.

நமக்கு பக்கத்திவலவய இருக்கும் மனேேக்கவல மன்றங்களுக்குச்
மென்று,

எண்ணம்

தேிர்த்தல்,

கேவல

ஆராய்தல்,
ஒழித்தல்,

ஆவெ
நான்

ெீரவமத்தல்,

யார்?

என்ற

ெினம்

அகத்தாய்வு

பயிற்ெிகள் மூலம் அகத்வத மெய்து மகாள்வோம்.
ஆக்கிவன,

துரியம்,

பயிற்ெிகவேப்

துரியாதீதம்

பயின்று

மன

முதலிய

அகத்தேப்

ேலிவமவயப்

மபருக்கிக்

மகாள்வோம்.
அகத்தாய்வு பயிற்ெி ஆறு தீயகுணங்கவேப் வபாக்க உதவுகிறது.
வபராவெ,

ெினம்,

முவறயற்ற

கடும்

பால்

பற்று,

கேர்ச்ெி,

உயர்வு
ேஞ்ெம்

தாழ்வு
என்ற

மனப்பான்வம,
தீயகுணங்கவே

முவறவய நிவறமனம், மபாறுவம, ஈவக, வநர்நிவற உணர்வு, கற்பு,
மன்னிப்பு என்ற நற்குணங்கோக மாற்றுகின்றது.
அகத்தேம்

மெய்து,

இவறேவன

நானாக

இருக்கிறான்

என

உணர்ந்து ஆனந்தமாக ோழ்வோமாக.
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உய்யும் ேவக வதடி உள்ேம் உருகி
நின்வறன்
தாயுமானேரது ஒவ்மோரு பாடலும், ஒவ்மோரு மொல்லும் நம்வம
உற்ொகப்படுத்தும்.
தாயுமானேர் அதிகமான பாடல்கேில் ஏன் தன்வன நிந்தித்தார்?
ஒரு

ொதகன்

ஆரம்ப

நிவலயிலிருந்து

படிப்படியாக

எவ்ோறு

முன்வனற வேண்டும் என்பதற்காக தன்வன நிந்தித்தார்.
ஒரு ொதகனின் ஆன்மீ கப் பயணம் எவ்ோறு அவமய வேண்டும்
என்பதற்காகவே பாடப்மபற்றது தாயுமானேரது பாடல்கள்.
ொதகன் முதலில் வபாகியாகி, ேிவேகியாகி, வேராக்கியாகி ஞானம்
அவடகிறான்.
தாயுமானேர்
உணருகிறார்.
கிவடக்கிறது.

ஞானம்

அவடந்த

ஆவெவய

பின்னர்

அேருக்கு

பரப்பிரம்ம
இல்வல.

ஞானத்வத
மனநிவறவு

பின்பு ஞானநிஷ்வட அவடகிறார்.

“கல்லாத அறிவும், வமல் வகோத வகள்ேியும்
கருவணெிறிதும் ஏதும் இல்லாக்
காட்ெியும், மகாவலகேவு கள்காமம் மாட்ெியாக்
காதலித் திடுமநஞ்ெமும்,

மபால்லாத மபாய்ம்மமாழியும் அல்லாது நன்வமகள்
மபாருந்துகுணம் ஏதும்அறிவயன்.
புருஷர்ேடிவு ஆனவத அல்லாது கனேிலும்
புருஷார்த்தம் ஏதுமில்வலன்.
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எல்லாம் அறிந்தநீ அறியாதது அன்று, எனக்கு
எவ்ேண்ணம் உய்ேண்ணவமா?
இருவேஇருள் என்றேர்க்கு ஒேிதா ரகம், மபறும்
எனக்குநின் அருள்தாரகம்.

ேல்லான் எனும்மபயர் உனக்குள் உள்ேவதஇந்த,
ேஞ்ெகவன ஆேநிவனயாய்.
மந்த்ரகுருவே வயாக தந்த்ர குருவே மூலன்
மரபில்ேரும் மமேன குருவே.” (தா.பா.42)



பக்திநூல்கவேக் கல்லாது உலக நூல்கவேக் கற்றதால் ஏற்பட்ட
அறிவும்.



பதியினது மபருவமகவேப் வபசும் திருமுவற ோெகங்கவேக்
வகோது ஏவனயேற்வறக் வகட்டதால் மபற்ற அறிவும்.



இரக்கம்

ஒரு

ெிறிதேவும்

இல்லாத

பார்வேயால்

மபற்ற

அறிவும்.


மகாவல, கேவு, கள், காமம் ஆகிய இேற்வற வமலானவே
எனக் கருதி ேிருப்பம் மகாண்ட மனமும்.



தீவமவய ேிவேேிக்கும் மபாய்யான மமாழியும்.

ஆகிய இவேகவேத் தேிர, நன்வம மபாருந்திய குணம் எதவனயும்
நான் அறிந்ததில்வல.
ஆன்மா

ஓர்

ஆோக

(புருடனாக)

ேந்து

பிறந்துள்ேவத

தேிர,

கனேில்கூட அறம், மபாருள், இன்பம், ேடு
ீ குறித்து அறியும் அறிவு
(புருஷார்த்தம்) என்னிடம் இல்வல.
எல்லாம் அறிந்த உனக்குத் மதரியாதது ஒன்றுமில்வல.

எனவே,

அடிவயன் உய்யும் ேவக எந்தேவகவயா?
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இருவே

இருள்

என்று

அறிந்தேர்க்கு

ஒேிவயப்

மபறுேவத

குறிக்வகாோக இருக்கும்.
எனவே அறியாவமயில் மூழ்கி இருக்கும் எனக்கு உனது அருவேப்
மபறுேவத குறிக்வகாோக இருக்கிறது.
அதற்குரிய

ேல்லவம

உவடயேன்

என்ற

மபயரும்

உனக்கு

இருக்கிறது. எனவே இந்த ேஞ்ெக மநஞ்ெமுவடயேவனயும் அடிவம
மகாள்ே நிவனோயாக!
அடிவயன்

உய்யும்

ேவக

எந்தேவகவயா?

என்ற

தாயுமானேரின்

வகள்ேிக்கு வேதாத்திரியம் எேிவமயாகச் மொல்லி ேழி காட்டுகிறது,
“உய்யும் ேவக வதடி உள்ேம் உருகி நின்வறன்
உயர் ஞான தீட்வெயினால் உள்வோடுங்கி

மமய்யுணர்வு என்னும் மபரும் பதம் அவடந்வதன்

வமல் நிவலயில் மனம் நிவலத்து நிற்க நிற்க

ஐயுணர்வும் ஒன்றாகி அறிேறிந்வதன்

ஆவெமயன்ற வேகம் ஆராய்ச்ெியாச்சு

மெய்மதாழிகேில் கடவம உணர்வு மபற்வறன்
ெிந்தவனயில் ஆழ்ந்து பல ேிேக்கம் கண்வடன்” (ஞாக.9)

ோழ்ேின் வநாக்கம் மதரியாமல், உணராமல் - பிறிேியின் வநாக்கம்
புரியாமல் தடுமாறி ோழந்து ேந்வதன்.
இரவும் பகலும் ேிவடகாண ெிந்தித்து உருக்கமான மனநிவலயில்,
ோழ்ேின் ேவக வதடிவனன்.
குருேின் மூலம் ஞானதீட்வெ மபற்றதன்பின், மனம் ஒடுங்கி அறிவு
என்ற நிவலக்குப் வபாகும் வபாது, உண்வம உயர்வு கிட்டியது.
மனம்

ேிரிந்த

நிவலயில்

பழகப்பழக

ஐம்புலன்

அழுத்தம், ஒலி, ஒேி, சுவே, மணம் என்னும்

உணர்வுகோகிய
ஐயணர்வும் ஒவர

உணர்ோகியதால், மன அவலச்சுழல் வேகம் குவறந்தது.
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மனதின்

அடித்தேம்

நிவலவய அறிந்வதன்.

அல்லது

மனதின்

மறுமுவன

அறிவு

என்ற

நிவலயில் அறிோக இருப்பவத அவலயின் மனமுமாக இருக்கிறது.
மனம் என்ற ேவகயில் மெயல்படும்வபாது இன்ப துன்ப ேிவேோக
ேருகிறது.
மீ ண்டும்

மீ ண்டும்

அந்தேவகயில்

மெயல்படுகிவறாம்.

கடந்தால் இன்ப துன்பம் என்ற இரட்வடகேில்வல.
நிவல.

அந்நிவலயில்

உலகியல் வதவேகேின்பால்

மனம்

அது அவமதி

ஏற்பட்ட இச்ெவகவே

மயல்லாம் ஆராய்ச்ெி மெய்ய முடிந்தது.
எது

வதவே?

துன்பம்

வதவேயில்வல

தருவமயானால்

என்ற

அந்த

ஆவெ

ஆராய்ச்ெியில்,

ேிவேவு

வதவேயில்வல

என்று

முடிமேடுத்தவபாது நிவறமனம் கிட்டியது.
அதனால் மெய்யக்கூடிய மெயல்கவேமயல்லாம் கடவமக்காக கடவம
மெய்தல்

என்ற

மகிழ்ச்ெியினால்

ேவகயில்
ெிந்தவன

மெய்தவபாது,

மனநிவறவு,

தூண்டப்மபற்று

ோழ்ேியல் ேிேக்கங்கள் கிட்டியது.
இவறநிவலவய
ோழ்ேியல்

குரு

என்பார்கள்.

ேிேக்கங்கள்

வேதாத்திரியம்

தரும்

கிட்டமுடியும்.

“உய்யும்

ேழியில்

அந்த

வமலும்

அவமதி,
வமலும்

இவணப்பால்தான்

எய்தமுடியும்.
பயணித்து

நாமும்

ஆனந்தமாக

ோழ்வோமாக.
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உன்மகிவமயது மொல்ல எேிவதா?
மனம்

ோக்குக்கு

இந்திரியங்களுக்கும்

எட்டாதேர்

இவறேன்.

ேிேங்குகின்ற

மனதுக்கும்

நிவலயில்

இருப்பது

இப்பிரபஞ்ெம்.
இப்பிரபஞ்ெம் இவறேன் இல்லாேிட்டால் இருக்க முடியாது.
கயிற்வறப்

பாம்பாகக்

காண்பது

ஒரு

மயக்க

நிவல.

அவ்ோறு

இவறேவன இப்பிரபஞ்ெமாகக் காண்பது ஒரு மயக்க நிவல.
கயிற்வறப் பாம்பாகக் காண்கின்ற மபாழுதும் கயிறுதான் இருக்கிறது.
பாம்பு இல்வல.
இல்லாதவத இருப்பதாக எண்ணி இருப்பவத அறிந்து மகாள்ோமல்
இருப்பதுதான் மயக்கநிவல.
இல்லாத

இப்

பிரபஞ்ெத்வத

இருப்பதாக

நிவனத்து

இருக்கின்ற

இவறேவன மறந்திருப்பது நம்முவடய மயக்க நிவலயாகும்.
இதவனத்தான் தாயுமானேர் “உள்ேதும் இல்லது மாய்” என்கிறார்.
பஞ்வெந்திரியங்களுக்குப்
பிடிக்கின்ற

மபாழுது

புலப்படும்
அவே

மபாருள்கவே

நம்முவடயவே

உள்ேம்
என்று

பற்றிப்
உணர்வு

உண்டாகிறது.
அப்படி மனத்தில் உணர்ந்து பற்றிய மபாருள்கவே நாம் ேிட்டு ேிலக
முடிேதில்வல.
மனம் தான் பற்றிய மபாருள்கேில் அழுந்திப்வபாய் மமய்ப்மபாருள்
நாட்டம் மகாள்ோதிருக்கிறது.
இதவனத்தான் தாயுமானேர் “முன்-உற்ற

உணர்ேது ோய் உன்

உேம்கண்டது எல்லாம்” என்று மொல்கிறார்.

44

“கானகம் இலங்குபுலி பசுமோடு குலாவும்நின்

கண்காண மத யாவன நீ
வககாட்டவும் வகயால் மநகிடிக்கு எனப்மபரிய
கட்வடமிக ஏந்திேருவம.

வபானகம் அவமந்தது என அக்காம வதனுநின்
மபான்அடியில் நின்றுமொலுவம.
புேிராெர் கேிராெர் தேராெர் என்று எவனப்
வபாற்றிைய வபாற்றி என்பார்.

ஞானகரு ணாகர முகம் கண்ட வபாதிவல
நேநாத ெித்தர்களும் உன்
நட்பிவன ேிரும்புோர் சுகர், ோமவதேர் முதல்
ஞானிகளும் உவன மமச்சுோர்.

ோனகமும் மண்ணகமும் ேந்து எதிர் ேணங்கிடும் உன்
மகிவமயது மொல்ல எேிவதா?
மந்த்ரகுருவே வயாக தந்த்ர குருவே மூலன்
மரபில்ேரும் மமேன குருவே.”

(தா.பா.43)

நினது கண் காணுமாறு, காட்டில் ோழும் புலி பசுவோடு வெர்ந்து
திரியும்.
நீ உன் வகயினால் குறிப்புக் காட்டினால், மத யாவன தீ மூட்டுேதற்கு
உதவும் மபரிய மரக்கட்வடகவே ஏந்தி ேரும்.
உயர்ோன உணவு ேவககவேக் மகாண்டு ேந்திருக்கிவறன்!”

என்று

காமவதனு. நினது மபான் வபான்ற திருேடியின் நின்று மொல்லும்.
பூமிவய

ஆளும்

தேத்துக்கு

அரெர்

அரெர்

என்றும்,

என்றும்.

கேிவதக்கு

மேற்றி

அரெர்

என்றும்,

உண்டாகுமாறு

உன்வன

வபாற்றிப் புகழ்ேர்.
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உமது

ஞானமயமான

அருள் திருமுகம் கண்ட அேேில் நேநாத

ெித்தர்கள் எனப்படுவோர், உன்னிடம் ேிரும்பி நட்பு மகாள்ேர்.
வதேர்

உலகில்

உள்ேேர்களும்,

நிலவுலகில்

உள்ேேர்களும்

உம்

எதிரில் ேந்து நின்று ேணங்குேர்.
எனவே உன்னுவடய மபருவம மொல்லுதற்கு எேிவம உவடயவதா?
பிரம்மமாகிய

சுத்தமேேி

ஒவ்மோரு

ைீேராெியிலும்

இருக்கிறது

என்று மொல்ேவத ேிட சுத்தமேேிவய ஒவ்மோரு ைீேராெியாகத்
தன்மாற்றம் அவடந்து உள்ேது என்பவத உண்வம.
ஒன்வற

பலோனது

ேந்தாலும்,

என்று

வேத

காலத்திலிருந்து

மொல்லப்பட்டு

அந்த ஒன்று மபருமேேிவய சுத்தமேேிவய என்று

மதாட்டுக் காட்டியது வேதாத்திரியம்.
சுத்தமேேியின்
சுத்தமேேிவய

மபருவமவய
எல்லாமும்

வபெிா்க்மகாண்வட
ஆகவும்

இருக்கலாம்.

இருக்கின்றது

என்ற

வபருண்வமவய உலக்கிற்கு எடுத்த உணர்த்தியது வேதாத்திரியம்.
ஒன்றாக இருந்த பிரம்மம் ஏன், எப்படி பலோகி பரிணாமம் ஆகி
நிற்கிறது என்பது மதான்று மதாட்டு இருந்து ேரும் வகள்ேி.

மூலம்

ஏன், எப்படி இந்த ஞாலமாக மாறுகிறது என்ற வகள்ேி ேள்ேலாரிா்டம்
எழுகிறது.
“ஆதி அந்தம் என்றுவரத்தால் மேண்ணிலாவே – அந்த
ஆதி அந்தம் ஆேமதன் மேண்ணிலாவே
ேித்தில்லாமவல ேிவேந்த மேண்ணிலாவே – நீ
ேிவேந்த எண்ணம் ஏது மொல்லாய் மேண்ணிலாவே.” (திருஅருட்பா)

இந்த ேினாவுக்கு வேதாத்திரியத்தில் மலர்ந்தது பதில்.

எப்படி?

“ஒவ்மோரு மபாருளும் பரம்முதலாய்,
அவ்வுருேவரயில் ேந்தகவத
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மெவ்ேிய ெிறு மொல்பரிணாமம்
ெிறப்வப உணர்ோய்! நீயும்அவத.”

இந்த

சுத்தமேேி

மமய்மபாருோகிய

ஆதி

அதுவே

மேேி

மபயர்கள் அநாதியல்ல.

(ஞாக.பா.1649)

மூலம்.

அநாதி,

அறிவும்,

ஆனால்

அதற்கு

ஆற்றலுமான
நாம்

வேத்த

மபயர்கள் அவனத்தும் மனிதன் வதான்றிய

பிறகு மனிதனால் வதாற்றுேிக்கபட்டவேகள் தான்.

சுத்தமேேி என்ற மதய்ேம்
தாயுமானேர் சுத்தமேேியின் ஆற்றவல குறிக்கும் மொற்கவே
ஆங்காங்வக தமது பாடல்கேில் குறிப்பிட்டிருக்கிறார்.









“தன்னருள்மேேிக்குவே யகிலாண்டவகாடிமயல்லாந்
தங்கும்படிக்கிச்வெ வேத்துயிர்க்குயிராய்த் தவழத்தமதது”
இங்குக் கடுமேேியாகக் காட்டப்பட்ட (எந்.மபாரு.14)

இவறேவன, சுகாரம்பப் மபருமேேி (மபாருள்ேவக.1)
தூமேேிா் பரப்பு (ஆரணம்.4)

அகண்டப் பரப்பான ஈொ (மொலற்கரிய.3)
மபரு ோனவம (ெிறசுவகா.3)

துரியங் கடந்த மோன்று தூமேேியாய் நின்ற மபரிய நிவறவே
(காண்.3)

வொதிவய நந்தாச் சுகேடிவே தூமேேிவய (ஆகாவதா.8)

இவதா பாரதியாரின் மேட்டமேேியின் இரு பரிமான gravity /ஈர்ப்பு
ஆற்றல் மற்றும் தள்ேல் ஆற்றலின் கேி

“மேட்டமேேி யாயறிோய் வேறுபல ெக்திகவேக்
மகாட்டுமுகி லாயணுக்கள் கூட்டிப் பிரிப்பதுோய்”
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சுத்தமேேி ஒரு வபராற்றல்
நாம் எங்வக ோழ்கிவறாம்? பூமி, உருண்வட என்ற உலகின் மீ து. இந்த

பூவுலகின் எவட என்ன இருக்கும்? பல வகாடி டன்கள் இருக்கலாம்
அல்லோ?
இவத

உலகம்

ஆண்டுக்கு

மகாண்டிருக்கிறது.

இந்த

ஒரு

முவற

சூரியனின்

சூரியவன

எவட

ேலம்

எவ்ேேவு

ேந்து

இருக்கும்?

பூமிவயேிட சூரியன் 3.33 லட்ெம் தடவே எவட அதிகமாக உள்ேது.

இப்மபாழுது யூகிப்வபாம். சூரியனும், பூமியும் வெர்ந்தால் மமாத்த எவட
எவ்ேேவு இருக்கும்? நம்மால் ொதாரணமாக கணக்கிடவே முடியாது.
எனினும்,

நமது

யூகத்தால்

ஓரேவு

அனுமானம்

மகாள்ேலாம்.

சூரியனும், பூமியும் வெர்ந்து கணக்கிலடங்காத வகாடி வகாடி டன்கள்
எவட இருக்கும் என்று நம்பலாம்.

அடுத்தபடியாக, சூரியனும், பூமியும் எங்வக இருக்கின்றன? இரண்டு
வகாள்களுவம சுத்தமேேியில்தான் வலொக மிதந்து, உருண்டு ஓடிக்
மகாண்டிருக்கின்றன. இது மறுக்க முடியாத உண்வம.

இப்மபாழுது ெிந்திப்வபாம். ஒரு மபாருள் மீ து இன்மனாரு மபாருள்
மிதக்கிறது என்று மொன்னால் எந்தப் மபாருள் ேலிதாக இருக்கும்?
மிதக்கும்

மபாருவேேிட

தாங்கும்

உவடயாதாக இருக்க வேண்டும்.

மபாருள்தான்

ேல்லவம

இந்த கருத்வத மனதால் கணித்துப் பார்த்வதாமானால் சூரியன், பூமி
இரண்வடேிட சுத்தமேேி அதிக ேல்லவம உவடயதுதான் என்று
ஐயமின்றி ேிேங்கிக் மகாள்வோம்.

இதனால், சுத்தமேேி எந்த ஆற்றலும் இல்லாத ஒரு மேற்றிடம்.
அல்லது சூன்யம் என்ற கருத்து மாறிேிடுகிறது.
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நமக்குத் மதரிந்த சூரியக் குடும்பத்வதயும் வமலும் ஆகாய மேேியில்
உலவும்

வகாடிக்கணக்கான

தாங்கிக்

மகாண்டிருக்கும்

சூரியக்

குடும்பங்கவேயும்

சுத்தமேேியின்

வலொகத்

வபராற்றலும்

அதன்

ேல்லவமயும் இவணயற்றது என்று ேிேங்கிக் மகாள்கிவறாம்.
இவறேன் என்ற ஆதிபரம்
எடுத்த பலப்பல வகாடி உரு,
நிவறந்த மபரிய மண்டலவம
மநடிய ேிரிந்த வபரண்டம்” (ஞாக.பா.1649)

ஆதியாக

இருந்த

பரம்

என்ற

மொல்லுகின்ற

இவறநிவலயானது,

இப்படித்தான் இயங்க வேண்டும் என்ற தனது வபரறிோலும், அழுத்தம்
என்ற

வபராற்றலாலும்,

தன்நிவலயில்

மாற்றம்

மபற்று

எடுத்த

பலவகாடிக்கணக்கான உருேங்கள் நிவறந்தது வபரியக்க மண்டலம்
ஆகும்.
எண்ணில்

அடங்காத

வதாற்றங்கோகி

மதாடர்ந்து

ேிரிேவடந்து

மகாண்வடயிருப்பது பிரபஞ்ெம் ஆகும்.
மபரிய இயக்க மண்டலவம
பிரபஞ்ெம் எனும் வமவடயிவல
அரிய உரு அழவகாடு
ஆடுகின்வறன் நான் அேன்கவதயாக” (ஞாக.பா.1649)

வதாற்றம் என்பது உருேங்கோக உள்ேன.

ஒவ்மோன்றிற்கும் ஒரு

ேடிேம் இருப்பவத உருேம் என்கிவறாம்.
அழகான துண்டபட்ட உருேத்தில், நான் இவற நிவலயின் கவதயாக
வபரியக்க மண்டலம் என்ற வமவடயில் ஆடிக் மகாண்டு இருக்கிவறன்.
இந்த

வபரியக்க

மண்டலத்தில்

அருட்தந்வதவயப்

வபால

நாமும்

ஆனந்தமாக ோழ்வோமாக.
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ெரணாகதி என்னும் ொந்தமநறி
ெரணாகதி என்பது இந்து ெமயத்தின் வேணே அடியார்கள், எவ்ேித
பலன் கருதாமல், தங்கவே உடல் அேேிலும், ஆன்ம அேேிலும்
முழுேதுமாக, பரம்மபாருோன திருமாலிடத்தில் ஒப்புேிக்கும் ஒரு
ேவகயான பக்தியாகும்.
ெரணாகதி தத்துேம் இராமானுெர் மற்றும் வெதன்யர் ஆகியேர்கோல்
ேலியுறுத்தப்பட்டதாகும்.
தாயுமானேரும் தன் மமௌனகுருேிடம் ெரணாகதி அவடகிறார்.

ெருகுெல பட்ெணிகள் ஒருவகாடி அல்லால்
ெவகார பட்ெிகள் வபாலவே
தேேநிலவு ஒழுகு அமிர்த தாவர உண்டு அழியாத
தன்வமயர் அனந்தவகாடி.

இருேிவனகள் அற்றிரவு பகமலன்பது அறியாத
ஏகாந்த வமான ஞான
இன்ப நிஷ்வடயர் வகாடி. மணிமந்த்ர ெித்திநிவல
எய்தினர்கள் வகாடிசூழக்

குருமணி இவழத்திட்ட ெிங்கா தனத்தின் மிவெ
மகாலுேற்
ீ றிருக்கும் நின்வன
கும்பிட்டு அனந்தமுவற மதண்டனிட்டு, என்மனக்
குவறமயலாம் தீரும்ேண்ணம்

மதுமல ர் எடுத்து, உன்இரு தாவே அர்ச்ெிக்க எவன
ோஎன்று அவழப்பது எந்நாள்?
மந்த்ரகுருவே வயாக தந்த்ரகுருவே மூலன்
மரபில் ேரும் மமேன குருவே.” (தா.பா.44)
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காய்ந்த ெருகு. நீர் இேற்வற மட்டும் உண்டு ோழும் ஒரு வகாடி வபர்
அல்லாது, ெவகாரப் பறவே வபால ெந்திர மண்டலத்து அமுதத்வத
உண்டு. அழியாத தன்வம மபற்றேர் பல வகாடி வபர்.
இருேிவனகள் அற்ற நிவலயில் (இருேிவன ஒப்பு நிகழ்த்தி) இரவு
பகல் மதரியாது, ஏகாந்த நிவலயில் இருந்து, வமான ஞான இன்ப
நிட்வட கூடியேர் வகாடி வபர்.
உருத்திராட்ெம்

அணிந்து.

திரு

வேந்மதழுத்வதச்

மெபித்து,

ெித்தி

அவடந்தேர்கள் வகாடி வபாா் - என இேர்கள் புவடசூழ, இரத்தின
ெிம்மாெனத்தின் மீ து, மகாலு ேற்றிருக்கும்
ீ
உம்வமக் கும்பிட்டு, பல
முவற ேிழுந்து ேணங்கி, என் மனதில் உள்ே குவறகள் அவனத்தும்
தீருமாறு, மணமுள்ே மலர்கவேக் மகாண்டு, நினது திருேடிகவே
அர்ச்ெிக்க. என்வன, “ோ!” என்று கூறி அவழத்து. ஏற்றுக் மகாள்ளும்
நாள் எந்த நாவோ?
இவறநிவலயிடம்

தன்வன

ெரணாகதியாகிறார்

தாயுமானேர்.

முழுவமயாகக்
ெரணாகதி

என்னும்

மகாடுத்து
ொந்தமநறி

பற்றி வேதாத்திரியம் வபசுகிறது.
“தவனயடக்கித் தவலேவனவய
முன்வேத்து, ஒழுகும் மநறி
ெரணா கதிமயனும்
ொந்தமநறி.

இந்மநறியில்

தவனத் தவலேனாய் காணும்
தன்வம இயல்பாய் ேேரும்.
தருக்மகாழியும்.

ஆெிரியன்

தேக்காப்பில உயிர் உய்யும்.”

(ஞாக.பா.802)
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இவறநிவலவய அவடக்கலமாக் மகாண்டு, தன்வன இவறநிவலக்கு
ஒப்புக்மகாடுத்துப் பணிதல் ெரணாகதி எனப்படும்.
இவறநிவலவய தன் நிவலயில் மாற்றம் மபற்று அவனத்து பிரபஞ்ெத்
வதாற்றங்களுமாகியுள்ேது.
அதனால்

எல்லாேற்றிலும்

இருப்பாக

இயக்கமாக,

ேிவேோக

மெயல்படுகிறது.
மனிதன் ஐந்து
உணர்ந்து,

புலன் உணர்வுகவேயும் அடக்கி

அந்த

அறிவே

வபரறிோக

என்பவத உணரவேண்டும்.
தன்

முவனப்வப

நீக்கி

அறிவு

என்பவத

எல்லாேற்றிலும்

உள்ேது

அதுவே பிறேியின் வநாக்கமாகும்.
இவறநிவலயாகிய

தவலேவனவய

முன்

வேத்து, இவறமுவனப்பில் ோழ்கின்ற ோழ்ேியல் மநறி ெரணாகதி
என்னும் அவமதி மநறியாகும்.
இந்த

மநறியில்

உயிர்க்குள்

ோழும்

அறிவு

அந்த

மனிதர்க்குத்
அறிவே

தனது

உடலுக்குள்

மதய்ேமாகவும்

உள்ேது

உயிர்,
என்ற

உண்வமகள் உணரப்படும்.
தன்னிவல எல்லாேற்வறயும், எல்லாேற்றிலும் தன்வனயும் காணும்
தன்வமயானது இயல்பாகவே ேேரும்.
ஆணேம்

என்னும்

கற்றுக்மகாடுத்த

அகங்காரம்

ஆொனின்

ஒழியும்.

தேக்காப்பின்

மூலம்

இக்கவலவயக்
உயிர்

ஈவடறி

உய்யும்.
ஆகவே தன்முவனப்வப ஒழித்து இவற முவனப்பில் தன்வனவய
இவறநிவலயாக உணரும் ெரணாகதி என்னும் ொத்ேக
ீ
ோழ்ேின்
மூலம் அகங்காரம் ஒழித்து ஆொனின் தே காப்பின் மூலம் உயிர்
ஈவடறும்.
நாமும் அந்த இவறநிவலயிடம் ெரணாகதி அவடந்து ஆனந்தமாக
ோழ்வோமாக.
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தான்தனது என்கின்ற தருக்கற்று ோழ
தன்முவனப்புக்கு இடமில்லாத இடம் ஆன்மீ கத் துவறயும், மபாநலத்
மதாண்டுவம ஆகும்.
உண்வமவயத்

இவறேவன நான் ஆக இருக்கிறான் என்ற

மதேிோக

உணர்ந்த

நிவலயிவல

தன்முவனப்பு

எழுவே எழாது.
இந்தப் பாடலில் – “தான் தனது நான்” என்ற அகங்காரத்வத எப்படி
கவேேது என்று கலங்குகிறார் தாயுமானேர்.
ஆங்காரம் ஆனகுல வேடமேம் வபய்பாழ்த்த
ஆணேத்தினும் ேலிதுகாண்,
அறிேிவன மயக்கிடும். நடுே அறிய ஒட்டாது
யாது ஒன்று மதாடினும் அதுோய்த்

தாங்காது மமாழிவபசும் அரிகரப் பிரமாதி
தம்மமாடு ெமானம் என்னும்
தவடஅற்ற வதரில் அம் சுருோணி வபாலவே
தன்னில் அவெ யாது நிற்கும்.

ஈங்கு ஆர் எனக்கு நிகர் என்ன ப்ரதாபித்து
இராேணா காரம் ஆகி,
இதயமேேி எங்கணும் தன் அரசு நாடுமெய்து
இருக்கும். இத மனாடு எந்வநரமும்

ோங்கா நிலாது அடிவம வபாராட முடியுவமா?
மமேன உபவதெகு ருவே
மந்த்ரகுருவே வயாக தந்த்ரகுருவே மூலன்
மரபில்ேரும் மமேன குருவே.”

(தா.பா.37)
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நான் என்னும் அகங்காரமானது வேட்வடக்காரவன ேிடவும்,
மகாடிய

வபவய

ேிடவும்,

பாழாய்ப்வபான

ஆணே

மலத்வத

ேிடவும், ேலிவம உவடயது.


இது அறிவே மயங்கச் மெய்யும்.



எந்த

ஒரு

மெயவலச்

நடுநிவலவய அறியேிடாது.

மெய்தாலும்,

அதனுள்

புகுந்து,

மபாறுவமவயக் காப்பாற்றாது,


வேண்டாத மொற்கள் வபசும்.



திருமால், ெிேன், பிரம்மன் முதலிவயார்க்கு நிகர் என்று தன்வன
கூறிக்மகாள்ளும்.



தங்குதவட இன்றி ஓடும் வதரில், அதன் அச்ொணி அவெேற்று
இருப்பது வபால தான் அவெயாது நிற்கும்.



“இங்கு எனக்கு நிகராக எேர் உேர்?” எனப் மபருவம வபெி,
இராேணன்

வபான்ற

தன்வம

உவடயதாய்,

இதயமாகிய

ஆகாயத்தில் தான் அரொட்ெி மெய்து மகாண்டிருக்கும்.

இந்த

அகங்காரத்வதாடு

நான்,

நீங்கி

நில்லாத

அடிவமகயாகிய

இதவனாடு வபாராட முடியுமா?
நான் என்னும் அகங்காரத்வத எப்படிகவேேது என்ற ேிேக்கம்
மட்டுமல்ல பயிற்ெியும் தருகிறது வேதாத்திரியம்.
“நான் யார்?” என்ற வகள்ேிக்கு உள்
நாடி, உண்வம ேிவட கண்வடார்,
“நான் நிவறோன பரம்” என்றார்
நாோல் மட்டும்பிறருக்கு
“நான்மதய்ேம்” என்றுவரத்து. பதில்
நல்ல உணவேப் மபறுேர் பலர்!
“நான் பிரம்மம்” ஆம் கருத்தறிந்த
நல்வலார் உலகுக்கு ஒேி வபால்ேர்!” (ஞாக.பா.1132)

54

நான் யார்?

என்ற வகள்ேி ஒவ்மோரு மனிதரிலும் ஏவதனும் ஒரு

ெந்தர்ப்பத்தில் ஏற்படுேது இயல்பு.
அகவநாக்கு தேப்பயிற்ெியின் மூலம், உடலுக்குள் உயிர், உயிர்க்குள்
அறிவு,

அந்த

அறிவே

மதய்ேமாகவும்

உள்ேது

என்பவத

உணர்ந்தேர்கள் “நான் எங்குவம நிவறோன பரம்” என்று உணர்ந்தவத
உணர்ந்தோறு கூறினார்கள்.
ஆனால் ோய் ோர்த்வதயாக நான் கடவுள் என்று பலரும் கூறி
அதற்குப் பிரதியாக நல்ல உணவேப் மபற்று உண்பார்கள்.
இவறநிவலயாகிய

பிரம்மவம

எல்லாமாக

ஆகி,

எல்லாேற்றிலும்

இருப்பாக இருந்து இயக்கிக் காத்து முடித்தும் வேக்கிறது.
அதுவே

நானாகவும்

இருக்கிறது

என்ற

கருத்வத

உணர்ந்த

நல்லேர்கள் உலகுக்கு ஒேி காட்டும் உயர்ோனேர்கள் ஆேர்.
நான் என்னும் அகங்காரத்வத அறுத்து ஆன்மிக ோழ்வு மலர
ேழிகாட்டுகிறது வேதாத்திரியம்.
“நான் என்ற ஒரு ெக்தி அறிமேன் நிவலயில்
நலம்தீது சுகதுக்கம் உணர்கின்ற தாக,
ஊன்மகாண்ட உருேமும் உள்ேச் ெிறப்பும்
உவடத்தாாகிப் பலராக ோழ்கின்வறாம்” என்ற
ஆன்மிக ேிேக்கத்வத மக்கள் அறிந்மதங்கும்
அன்வபாடும் பண்வபாடும் அறேழிவய நின்று,
தான்தனது என்கின்ற தருக்கற்று ோழ
தனியுவடவமச் ெமுதாயம் மபாதுோக வேண்டும்.” (ஞாக.பா.1432)

நான், நான் என்று ஒவ்மோரு மனிதரும் கூறிக் மகாள்கின்ற ஒரு
மாமபரும் ஆற்றல், துண்டுபட்டு அறிவு என்ற நிவலயில், நல்லது -
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மகட்டது,

இன்பம்

–

துன்பம்

என்கின்ற

இரட்வடகவே

மனிதரில்

உணர்கின்றது.
தவெயால் ஆன உடல் என்ற உருேமும், உடலுக்குள் உயிர். அந்த
உயிர்க்குள்

அறிவு

என்ற

ெிறப்வபயும்

மகாண்டு,

பலராக

ோழ்கின்வறாம் என்ற ஆன்மீ க ேிேக்கத்வத மக்கள் அறிந்து மகாள்ே
வேண்டும்.
அப்படி

அறிந்து

தன்முவனப்பு
அறேழியில்

மகாள்ோர்கவேயானால்,

நீக்கிேிடும்.
மனிதர்கள்

அன்வபாடும்

ோழ்ேதற்கு,

தான்,
மதய்ேகப்
ீ

கடவமகளும்

தனது

என்ற

பண்வபாடும்
உரிவமகளும்

ெமுதாய மபாது உவடவம ஆகவேண்டும்.
மபாது

உவடவமயினால்,

தனிநபர்

உரிவம,

உவடவம

என்பது

நீங்குேதால் மனிதவநயம், ஆன்மவநயம் இயல்பாகேிடும்.
அன்பு, இரக்கம், மதாண்டு, தேம், ஈவக, இன்மொல் ஆகிய ஆறும்
இவணந்தது

ஆன்மீ க

ோழ்க்வகயாகும்.

இத்தவகய

ஆன்மீ க

ோழ்க்வகவய ோழ்வோம்.
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ேடுவபறு
ீ
எனும் உயர்ந்த பதமும் ஈவத
எல்லா

உயிர்களும்

ோழ

நிவனக்கின்றன.

மனிதனும்

துன்பம்

இல்லாத, இன்பம் நிவறந்த ோழ்க்வகவயவய ோழ நிவனக்கின்றான்.
ோழ்க்வகவயயும்

ோழ்க்வகயின்

வநாக்கத்வதயும்

ோழும்

முவற

என்ன என்பவதயும் அறிந்து புரிந்து உணர்ந்து ோழும் வபாதுதான்
இன்பமாக ோழமுடியும்.
இன்பம் இன்பம் இன்பம் இன்பம்
“பிறேியின் வநாக்கத்வத அறிந்த வபாதும்,

பின்அந்த எல்வலயிவன அவடேதற்கு
அறமநறியில் ேிழிப்வபாடு மபாறுப் புணர்ந்து,
ஆற்றி மனம் மெயல் தூய்வம ஆனவபாதும்.
உறவுகேில் உண்வமநிவல உணர்ந்து ஆற்றி,
உயர்ோன துறவுநிவல உணர்ந்த வபாதும்,
துறவுநிவல முடிோகப் மபற்ற வபாதும்,
துய்த்த வபரின்பம் எவ்ோறுவரப்வபன்? (ஞாக.பா.1849)

ேடு
ீ

வபற்று

மநறிவய

அடிவயன்

அறிேது

எப்படி?

என்று

தாயுமானேர் இப்பாடலில் ேினா எழுப்புகிறார்.
ஆன்மீ கப்

பயணத்தில்

மூலத்திலிருந்து

ோழ்ேின்

ேந்வதாவமா

வநாக்கம்

அந்த

என்ன?

மூலத்வத--

எந்த
மேேிவய

அவடேதுதான் வநாக்கமாக இருக்கும். இதற்கு இவறயுணர்வு மபற
வேண்டும்.

அறமநறி ோழ்க்வக ோழ வேண்டும்.

பற்றுமேகு ேிதமாகி, ஒன்வறேிட்டு ஒன்றவனப்
பற்றி உழல் கிருமிவபாலப்
பாழ்ஞ்ெிந்வத மபற்றநான், மேேியாக நின் அருள்
பகர்ந்தும் அறிவயன். துேிதவமா
57

ெிற்றறிவு, அது அன்றியும் எேவரனும் ஒருமமாழி
திடுக்மகன்று உவரத்தவபாது
ெிந்வதமெேி ஆகவே பவறஅவறய, உதரமேந்
தீ மநஞ்ெம் அேேோே,

உற்று உணர உணர்வு அற்று, உன் மத்தமேறி யினர்வபால
உேறுவேன். முத்திமார்க்கம்
உணர்ேது எப்படி இன்ப துன்பம் ெமானமாய்
உறுேது எப்படி? ஆயினும்

மற்று எனக்கு ஐய நீ மொன்ன ஒரு ோர்த்வதயிவன
மவல இலக்கு என நம்பிவனன்
மந்த்ரகுருவே வயாக தந்த்ரகுருவே மூலன்
மரபில்ேரும் மமேன குருவே.”


(தா.பா.46)

மண்வண இடமாகக் மகாண்டு ோழும் புழுப்வபான்று மனமானது
பலேிதமாக,

ஒன்றிவன

ேிட்டு

ஒன்றிவனப்

பற்றி

உழல்கின்றது.


ேணான
ீ
அறிவு மபற்ற நான், நினது திருேருேின் மபருவம
குறித்து மேேிப்வடயாகக் கூறி அறிவயன்.



என்வன உன்னின் வேறாக வேத்து இரண்டு என்று கூறின், அது
என் அறியாவமவய ஆகும்.



அது

தேிர,

மனவம

எேவரனும்

மெேிவபால்

திடும்

பவற

என

அவறய.

ஒரு

ோர்த்வத

ேயிற்றில்

கூறின்,

வதான்றிய

சூடானது மநஞ்ெம் ேவர மென்று வெர, அதனால் உணர்வு அற்று,
மபரும் பித்துக் மகாண்டேன் வபால உேறுவேன்.


இது இவ்ோறிருக்க, ேடு
ீ
வபற்று மநறிவய அடிவயன் அறிேது
எப்படி?

இன்பத்வதயும்

துன்பத்வதயும்

ெமமாயப்

பார்ப்பது
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எப்படி?

இருப்பினும், ஐய!

நீ மொன்ன ஒரு ோர்வதயிவன

மவலவபால நம்பி இருக்கிவறன்.
ேடு
ீ

வபற்று

மநறிவய

அறிேது

எப்படி

என

வகட்கிறார்.

வேதாத்திரியம் ேிவட தருகிறது.

“மேட்டமேேி பிரபஞ்ெப் மபாருள்கட் மகல்லாம்
ேடாகும்.
ீ

ேிண்கடந்த ோனறிந்தால்,

மேட்டமேேி அணுஅறிவு ஒன்றாய்ப் வபாகும்.
ேடுவபறு
ீ
எனும் உணர்ந்த பதமும் ஈவத!” (ஞாக.பா.1848)

நாம் நில உலகில் ோழ்ந்து மகாண்டுள்வோம்.
குடும்பத்தில்

மூன்றாேது

ேட்டப்

உலகவமா சூரியக்

பாவதயிவல

தற்சுழல்

இயக்கத்துடன் சூரியவனச் சுற்றி ேருகிறது.
சூரியக்

குடும்பவமா

பால்மேேி

மண்டலத்தில்

பலவகாடி

சூரியக்

குடும்பங்கேிவல ஒன்றாக சுழன்று மகாண்டுள்ேது.
பால்மேேி

மண்டலவமா,

உள்ேடக்கிக்

மகாண்டு

எண்ணிலடங்காத

சுழன்று

மகாண்டுள்ே

மண்டலங்கவே
பிரபஞ்த்தின்

ஒரு

பகுதியாக சுழன்று மகாண்டுள்ேது.
பிரபஞ்ெத்திற்கு
என்னும்

அப்பாலும்

சுற்றிலும்

மேட்டமேேியின்

ஒரு

சூழ்ந்தும்

பகுதியில்

உள்ே

சுத்தமேேி

பிரபஞ்ெவம

சுழன்று

மகாண்டுள்ேது.
ஆகவே பிரபஞ்ெத்திவல நாம் காணும் ெடப்மபாருள், ெீேன் ஆகிய
அவனத்துத் வதாற்றப் மபாருட்களுக்கும் இடமாக ேடாக
ீ
இருப்பது
சுத்தமேேியாகும்.
உடல்

பற்று,

உலகியல்

பற்றுக்கேிலிருந்து

ேிடுதவல

மபற்றால்

ேடுவபறு
ீ
என்னும் உயர்ந்த நிவலவய மனிதன் மபறலாம்.
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மனம்தான் மனிதனாக இயங்கிக் மகாண்டுள்ேது.

அந்த மனவத,

மனத்திற்கு மூலமான ேிண் என்னும் உயிரில் ஒடுக்கிப் பழகினால்,
மன அவல நின்று நிவலக்கு ேரும்.
மனதின்

அடித்தேமாகிய

அறிேில்

நிவலத்தால்

அறிவு

ேிரிந்து.

பிரபஞ்ெத்வதக் கடந்து அப்பாலாக உள்ே சுத்தமேேியில் கலப்புற்று
ேிடும்.
மனிதனின்

ெிற்றறிவேப்

வபரறிவே

உள்ேடக்கமாகக்

மகாண்ட

சுத்தமேேியில் கலப்புறச் மெய்ேவத ேடுவபறு
ீ
என்ற உயர்ந்த பதம்
என்னும் பக்குேம் ஆகும்.
ேடுவபறு
ீ
என்னும் மபரும் பதம் அவடந்தேர்கள் தானும் ோழ்ந்து
மற்றேர்கவேயும் ோழ வேக்கக் கூடியேர்கள் ஆேர்.
நாமும்

அேர்கவேப்

வபால்

ோழ்ந்து

மற்றேர்களுக்கும்

மதாண்டாற்றி- இன்புற்று -ஆனந்தமாக ோழ்வோமாக!

60

துவணநின்ற நூல்கள்
1. தாயுமானேர்

பாடல்கள்,

புலேர்

ே.ெிேஞானம்,
ீ

ேிையா

பதிப்பகம், வகாவே.
2. ஞானக்கேஞ்ெியம், வேதாத்திரி மகரிஷி, வேதாத்திரி பதிப்பகம்,
ஈவராடு
3. தாயுமானேர்

நூல்கள்,

சுோமி

ெித்போனந்தர்,

திருப்பராய்த்துவற.
4. இவணயதே தகேல்கள்.
5. ஞானக்கேஞ்ெிய

கேிகள்,

இரா.

மாரியம்மாள்

வமாகன்தாஸ்,

வேதவலாக அன்பு நிவலயம், மபாள்ோச்ெி
6. தாயுமானேரின்

ஆனந்தக்கேிப்பு,

மன்னார்குடி

பானுகுமார்.

அழகுப் பதிப்பகம், மென்வன.
7. தாயுமானேரும்

வேதாத்திரி

மகரிஷியும்,

மன்னார்குடி

பானுகுமார். ேிையா பதிப்பகம், வகாவே.
8. பாரதியார் கேிவதகள், பாரதியார்
9. வேதாத்திரி மகரிஷியின் மபான்மமாழிகள் 5000, மன்னார்குடி
பானுகுமார். ேிையா பதிப்பகம், வகாவே.
10. உள்முகப்

பயணம்,

மை.மேண்ணிலா,

இவணயதே

முகநூல்

பக்கம்.
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