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தாயுமானவரின் பரநடையும் உலக நடையும்  
    உலக நடைடை விரும்புவர் உைடல “நான்” எனக் கருதுகின்றனர்.  
இதனால் உைல் பற்று அதிகம் ககாண்டுள்னனர். 

    மனம் உைலில் ததடவடைப் பூர்த்தி கெய்தவதில் ஈடுபடுகின்றது.  
இதற்குத் துடைைாக ெப்தம், ஸ்பரிெம், ரூபம், ரெம், கந்தம் என்னும்  
ஐம்புலன்கள் இருக்கின்றன. 

    ெங்கீதத்தில் அதிகம பிரிைம் ககாண்ைவர்ககளுக்கு ெப்த புலன் 
அதிக வளர்ச்ெி அடைந்திருக்கும். ெங்கீதத்டததை வாழ்க்டகைின் 
இலட்ெிைமாகக் ககாண்டு அவர்கள் வாழ்வர். 

  ஸ்பரிெ உைர்ச்ெிைில் இன்பம் ககாள்பவர்களுக்கு ஸ்பரிெ புலன் 
மிகுந்த வளர்ச்ெி அடைந்திருக்கும். 

   அவர்கள் ெிற்றின்பத்டததை இலட்ெிைமாகக் ககாண்டு வாழ்வர்.  
பல அழகிை காட்ெிடளக் காை அவா உடைைவர்களுக்கு ரூப புலன் 
ெிறந்த வளர்ச்ெி அடைந்திருக்கும்.  

    இைற்டக அழடக அனுபவிப்பதற்தக  மானிைப் பிறவி 
அடமந்துள்ளது என்று அன்னார் கருதுவர்.  

    அறுசுடவயுைன் கூடிை உைடவ ருெிப்பதில் ெிலர் பிரிைம் 
ககாண்டு இருப்பர்.  ரெமாகிை புலன் அவர்களுக்கு மிகுந்து இருக்கும். 

    உண்பதற்காகதவ உைல் உள்ளது என்பதுதவ அவர்கள் 
ககாள்டகைாக இருக்கும்.  உண்பதும் உறங்குவதுதம அவர்கள் 
கதாழில். 
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    இன்னும ெிலர் மைம் கமழும் வாெடனத் திரவிைங்களில் தமாகம் 
ககாண்டு இருப்பர். 

    கந்தம் என்னும் புலன் அவர்களுக்கு அதிக வளர்ச்ெி 
அடைந்திருக்கும்.  எப்புலனின் உைர்ச்ெிகள் அதிக வளர்ச்ெி 
அடைந்திருக்கின்றனதவா அவற்றின் தன்டமக்கு ஏற்ப மனிதனின் 
பழக்க வழக்கங்கள் அடமந்திருக்கும். 

    ஒரறிவு முதல் ஐைறிவு வடர உடைை இதர ஜவீன்களிைத்திலும் 
இப்புலன் உைர்ச்ெிகள் மிகுந்திருக்கின்றன. 

    மான்  குழதலாடெடைக் தகட்ைால் அடெைாது நின்றுவிடும்.  ெப்த 
புலனுக்கு அது அடிடம. 

    இதனால் அது தவைனது அம்பிற்கு இலக்கு ஆகின்றது.  புலி 
முதலிை மிருகங்களும் அச்ெமங்களில் அதடன எளிதில் 
ககான்றுவிடும்.  

    ைாடன ஸ்பரிெ புலனுக்கு அடிடம.  கபண் ைாடனடைக் 
ககாண்தை ஆண்ைாடன பிடிக்கப்படுகிறது. 

    விட்டில் பூச்ெிகள் விளக்கில் விழுந்து மடிகின்றன.  ரூப புலனுக்கு 
இடவ அடிடம.  கவளிச்ெத்டத நாடும் கபாழுது அதிதலதை விழுந்து 
உைிர் துறக்கின்றன.  

     வண்டு ரெ புலனுக்கு அடிடம.  தாமடர மலரில் அமர்ந்து 
ததடன ருெிக்கும் கபாழுது தன்டன மறந்து கிைக்கிறது. 

     பிறகு சூரிைன் அஸ்தமிக்கும் கபாழுது ெிக்கி இறந்து விடுகின்றது. 
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     எறும்பு கந்த புலனுக்கு அடிடம.  வாெடனயுள்ள கபாருட்கடள 
ததடிச் கெல்கின்றது.  அப்கபாருளிதலதை கிைந்து மடிகின்றது. 

     ஆறறிவு படைத்த ஜவீர்களுக்கு ஐம்புலன்களும் உள்ளன.  
ஆனால் பலர் ஒரு புலன் ெம்பந்தப்பட்ை மட்டில் எஞ்ெிை புலன்கடளக் 
காட்டிலும் மிகவும் உைர்ச்ெி வைப்படுவர். 

     அவ்வுைர்ச்ெி எப்புலடனச் ொர்ந்தததா அப்புலன் மற்றவற்டறக் 
காட்டிலும் அதிக வளர்ச்ெி அடைந்திருக்கும். 

     ெக்தி அவ்வுைர்ச்ெிகள் மூலமாக கவளிப்படும்.  அறிவு அதற்குத் 
தக்கபடி இடைந்து நிற்கும். 

     புலனுைர்ச்ெி ெமமாக உள்ளவதர உலக நடைடை நன்கு 
உைர்ந்தவர் ஆவர்.  மற்டறதைார் ஒரு பகுதிடைதை ெிறப்பாத் 
கதரிந்தவர் ஆவர். 

     உலக நடைைில் புலன்கடள ஈடுபடுத்தி. உைர்ச்ெிடை வளர்த்து 
ெக்திடை அதன் மூலம் விரைப்படுத்தி, நிடலைில்லாத கபாருட்கடள 
ஆராய்வடதக் காட்டிலும், புலன்களின் கதாைர்பு அற்று, உைர்டவ 
ஒன்று கூட்டி. ெக்திடை அதன் மூலம் கெலுத்தி கமய்ப்கபாருளின் 
தன்டமடை அறிை அவாக் ககாண்ைனர் நம் கபரிதைார். 

    இதடனதை ெிவவாக்கிைாரும் தமது பாைலில் கதளிவு 
படுத்துகின்றார். 

“தபசுவானும் ஈெதன பிரம்ஞானம் உம்முதன 

ஆடெைான ஐவரும் அடலந்தடலடகள் கெய்கிறார் 

ஆடெைான ஐவடர அைக்கி ஓர்இைத்திதல 
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தபெிைா(து) இருப்பதரல் நா தம்வந்(து) ஒலிக்குதம.” (ெிவவாக்கிைார்) 

     புலன்கடள அைக்கி, ெிந்தடனகடள ஒடுக்கி, பிரைவத்தில் ஊன்றி 
நிடலத்திருந்தால் ெக்திைின் தவகத்தினால் உண்ைாகும் தெ 
நாதங்கடளயும உைராம்.  

    ஆனால் புலன்கடள அைக்குவது தான் கடினம்.  அதற்ககனதவ 
கபரிதைார் கடுடமைான விரதங்கடள தமற்ககாண்ைனர். 

    அந்தந்தப் பலனின் ெம்பந்தப்பட்ை உைர்ச்ெிகள் புலன்கடளத் 
தூண்டிக் ககாண்தை இருக்கும்.  அதனால் அடமதி இருப்பதில்டல.  

   அறிவு அறகநறிடைத் ததடிச் கெல்லும் கபாழுது இவ்வுைர்ச்ெிகள் 
அறிடவயும் தம்வெம் இழுத்துச் கெல்லும்.  இதனால் அவ்வுைச்ெிக்குத் 
தக்க கெைலில் உைல் ஈடுபடும். 

    உைல் நிடலைற்றது. அழிந்துதபாகும் மாமிெம்.  உதராமம் ததால், 
நரம்பு, எலும்பு ஆகிை இவற்றினால் ஆக்கப்பட்ை புலால் நாற்றம் 
கபாருந்திை குடிடெ.  

    மிகவும் அருவருக்கத்தக்கது. இது கபாய்ைல்ல என்படத அறிவு 
அறிந்திருந்த தபாதிலும் புலன்களின் உைச்ெிகள் மிகுந்திருந்தால் அது 
தனித்து இைங்க முடிவதில்டல.  

    பாழான வழிைில் கெல்லுகிறது.  துன்ப ொகரத்தில் அழுந்துகிறது.  
பிறவிப் பிைக்கு உட்படுகின்றது. 

     ஆகதவ உைர்ச்ெிகள் அடனத்டதயும் பரநடைைில் கெலுத்தும் 
உபாைம் அறிை தவண்டும். 
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     படைகடள ஒன்று திரட்டினால் தான் மன்னவன் தபார்க்களத்தில் 
கவற்றி காை முடியும். 

    அது தபால உைர்ச்ெிகள் அடனத்டதயும் ஒன்று திரட்டினால் பர 
நடைைில் கவற்றிகாை முடியும். 

    உைர்ச்ெிகள் அடனத்டதயும் ஒன்று திரட்டும் வடரைிலும் 
கமய்ப்கபாருளின் மீது கமய்டமைான அன்பு உண்ைாகாது. 

    ஓர் அடறைில் திருைனும மற்தறார் அடறைில் 
கபான்நாைைங்களும் நடுவில் ஒரு கமல்லிை திடரயும் 
இருப்பின்அத்திருைனின் நிடல எவ்வாறு இருக்கும்? 

    அவன் தநாக்கம் முழுவதும் அப்கபான்டனக் கவர்ந்து 
கெல்வதிதலதை இருக்கும் அன்தறா?  

    தநாக்கம் ஒதர கபாருளின்மீது கெல்லும் கபாழுது உைர்ச்ெிகளள 
அடனத்தும ஒன்றாகத் திரளும். 

    திடரடை நீக்கிப் கபான்டனப் பார்க்கும் கபாழுது ஒருகைம் அவன் 
சூழ்நிடலடை மறப்பது திண்ைம். 

     தநாக்கம் முழுவதும் ஒரு கபாருளின் மீது ஊன்றிவிட்ைடமைால் 
அச்ெமைம் எவதரனும் அங்கு வந்தாலும் அவன் அறிைான். 

     பர நடைைில் கெல்ல,  தநாக்கத்டத ஒரு கபாருளின்மீது கெலுத்த 
தவண்டும்.  

     அது பற்றற்ற கபாருாக இருக்க தவண்டும்.   பற்றப்படும் கபாருள் 
மலமற்றதாக இருப்பின் அடதப் பற்றும் ஜவீனின் நிடலயும் கதளியும். 
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     பற்றப்படும் கபாருள் மலமுள்ளதாக இருப்பின் ஜவீனும் 
விடனகளுக்கு உட்பட்டு இருக்கும். 

     புலன்களின் இைக்கதம உைல் கதாழிற்பட்டு விடன 
வெமாவதற்குக் காரைம். 

     புலன்களின் இைக்கத்திற்கு அப்புலன்களின் ெம்மந்தப்பட்ை 
உைர்ச்ெிகதள காரைம். 

     ஆகதவ மலமுள்ள கபாருள்கடளப் பற்றுவதால் பற்றும் ஜவீனும் 
சுகப்பைாது.  பற்றப்படும் கபாருளும் தமன்டம உறாது. இடதக் 
கருத்தில் ககாண்தை 

“பற்றுக பற்றற்றுன் பற்றிடன அப்பற்டறப்  

பற்றுக பற்று விைற்கு” 

என்றார் வள்ளுவர்.  பற்றற்றவனாகிை இடறவனது பற்றிடன மட்டும் 
பற்றிக் ககாள்ள தவண்டும். 

     உள்ள ஏடனை பற்றுகடள விட்கைாழிப்பதற்தக அப்பற்டறப் பற்ற 
தவண்டும் என்பது இக் குறளின் விழுமிை கருத்து. 

     பற்றறற்ற கபாருளின் மீது தநாக்கத்டதச் கெலுத்தும் தபாது 
உைர்ச்ெிகள் புலன்களின் கதாைர்பற்று அறிதவாடு கூடி மனகவளிைில் 
நிற்கின்றது.  

     பிறவி வாெடனைின் காரைமாக இடவ மீண்டும் புலன்கடள 
தநாக்கிச் கெல்ல முைலும். 
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     அக்காலங்களில் தான் விழிப்புைன் இருக்க தவண்டும்.  தடை 
ஏற்படும் கபாழுது தான் அடவ பரீிட்டு எழும். 

    ெில ெமைங்களில் தளர்ச்ெிடை உண்டு பண்ணும்.  ெில 
ெமைங்களில் கவறுப்புைர்ச்ெிடைை உண்டு பண்ணும். 

    இவற்றிற்கு எல்லாம் தளர்ச்ெிடைடைைலாகாது.  கருமத்தில் 
கண்ைாக இருக்க தவண்டும். 

    விைா முைற்ெிதைாடு ொதடன கெய்தவரின் உைர்ச்ெிகள் ஒன்று 
திரண்டு உைர்வாகி மனகவளிைில் ஊன்றி நிற்கும்ம் 

    உைர்ச்கிெள் ஒன்று திரண்டு உைர்வாகிை பின்னர் உலக 
நடைைில் அடவ இைங்குவதற்குக் காரைமாைிருந்த ெக்தியும் 
தமல்தநாக்கி வந்து அதனுைன் கலக்கிறது. 

   ெக்திதைாடு இடைந்த உைர்வு, குருவின் ஓர் கொல்டல 
மடலைிலக்காகக் ககாண்டு மனகவளிைில் தவகமாகச் கெல்கிறது.  

     இதுதவ உண்டமைான ெமைப்பாடத ஆகும்.  இப்பாடதடைத் 
தம்முள் அறிந்தவதர ெமைத்டத அறிந்தவராவர்,  

     மற்டறதைர் வாொ ஞானிகள் ஆவர்.  ஞான ொத்திரங்கடள் கற்ற 
கல்வியும், கபரிதைாரிைத்துக் தகட்ை தகள்வியும் ஞானமும், இச்ெமைப் 
பாடதடை அறிவதற்தக பைன்படுத்தப்பை தவண்டும் இல்லாவிட்ைால் 

“கற்றதும் தகட்ைதும தாதன ஏதுக்காக 

கை பைகமன்று உருட்டுவதற்தகா.” (தா.பா. ) 
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என்று தாயுமானவர்  கொல்லிைபடி கவறும் தர்க்கம் தபெி உழலும் 
நிடலைகிவிடும். 

    உைர்வு ெக்தியுைன் கூடி மனகவளிைில் கெல்லுடகைில் தக்க 
பருவகாலத்தில் குருகமாழிைானது ஒளிைாகப் பிரகாெிக்கிறது. 

    உைர்வுக்கும் அவ்கவாளிக்கும் தாரடை உண்ைாகிறது.  திரிைில் 
கநருப்பு டவத்தால் எரிந்து ககாண்தை வந்து எலலாம் சூனிைத்தில் 
கலந்துவிடும். 

    அதுதபால் உைர்வுக்கும் ஒளிக்கும் தாரடை ஏற்படும்கபாழுது 
உைர்வு அணுக்கள் ததய்த்துவர ஆரம்பிக்கும். 

    ஒளிடைப் பார்க்கும கபாழுது தான் சூஷிம ெரீரத்தின் தன்டம 
நமக்கு விளங்கும்.  

    உைர்வு அணுக்கள் ததைத் ததை உைர்கின்ற உைர்ச்ெியும 
குடறந்துவரும்.  இந்நிடலடை எய்திைவதர அன்பிடன, பக்திடை 
அறிந்தவர் ஆவர். 

     பிரம்மத்துக்கும் ஜவீனுக்கும் உள்ள சூஷ்ம ெரடை அறிவதும் 
இந்த நிடலைிதல ஆகும்.   

 

“இைக்டக வலக்டக இரண்டையும் மாற்றித் 

துதிக்டகைால் உண்பார்க்குச் கொரவும் கவண்ைா  

உறக்கத்டத நீக்கி உைர வல்லார்கட்கு 

இறக்கவும் தவண்ைா இருக்கலும் ஆதம.” 
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என்றனர் திருமூலர். 

     இைக்டக வலக்டக என்பது தரெக பூரகம் ஆகும்.  அதாவது உள் 
சுவாெம் கவளிச் சுவாெம் எனப்படுவது.  

     ெக்தி கீழ் உள்ள வடரைில் சுவாெம் கவளிதை கென்று 
ககாண்டிருக்கும். சுவாெம் எவ்வளவு கவளிதை கெல்லுகிறததா ெக்தி 
அவ்வளவு விரைமானதாகும். 

     ெக்தி அதிகமாக விரைமாக்கப்பட்ை நிடலைிதல தான் மூப்பும் 
ொக்காடும் வருகின்றன. 

     இச்ெக்தி விரைமாகாது  இருக்க சுவாெம் நிற்க தவண்டும்.  
சுவாெத்டத ெிலர் பிராைன் என்று கூறுகின்றனர். 

    சுவாெம் பிராைன் ஆகாது.  சுவாெத்டத இைக்கும் 
மூலப்கபாருளாகிை ெக்திதை பிராைன் எனப்படும். 

    உைர்வு மனகவளிைில் குவியும் தபாது இப் பிராை ெக்தி தமல் 
தநாக்கி வந்து உைர்வுைன் கலக்கிறது. 

    சுவாெத்திற்குக் காரைமாயுள்ள பிராைன் தமல் வந்தகபாழுது 
சுவாெம் நின்றுவிடுகிறது.  கும்பக நிடல உண்ைாகிறது. 

     ஒரு புத்தகத்டதகப் படிக்கும் கபாழுது உைர்வு அத்தடனயும் 
அதன்மீது கெலுத்தி படிப்பதபாமானால் சுவாெம் தானாக நின்று விடும். 

     பிராைன் வதீை கெல்வதற்குப் பதில் படிக்கின்ற பகுதிக்கும் 
உைர்விற்கும் இடைதை தாரை உண்டு பண்ணும். 
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     அது தபால் உைர்வு கவட்ைகவளிைில் நின்று ஒளிடை தநாக்கும 
கபாழுது பிராைன் உைர்வு மூலமாக அவ்வுைர்வினுக்கும் ஒளிக்கும் 
தாரடை உண்டு பண்ணுகிறது.  

     இதுதான் சூஷ்மச் ெரைாகும்.  இச் சூஷ்மச்  ெரடைக் ககாண்தை 
ெகாததவன் கிருஷ்ை பரமாத்தமாடவக் கட்டி பாரதப்தபாருக்கு 
முடிவுகாை விடழந்தடத மகாபாரதம் நமக்கு உர்த்துகின்றது. 

     பாரதப்தபார் என்பது மனப்தபார்.  இடத ஒழிப்பதற்கு 
இடறைருடள மனகவௌைில் நிடலைாக நிறுத்த தவண்டும்.  

     சூஷ்மச் ெரடை அறிந்தவர்தான் இதடனச் கெய்ை இைலும்.  
ெகாததவன் இதடன அறிந்திருந்தடமைால் மனப்தபாடர ஒழிக்க 
இடறைருடள மனகவளிைில் அச்ெரைாக பிடைத்து விட்ைான். 

     சூஷ்மச் ெரைால் ஒளிடை மன கவளிைில் நிறுத்திவிட்ைால் 
ஒளிைிலிருந்து உைர்வினுக்கு அமிர்தம் கபருகுகின்றது. 

    அமிர்தத்தில் திடளக்கும் உைர்வு உைல் நிடனப்கபாழிந்து 
எவ்வளவு காலமானாலும் தான் நின்ற நிடலைிதலதை நிடலைாக 
நின்றுவிடும். 

     “தவள நிலகவாழுகு அமிர்த தாடர உண்டு அழிைாத தன்டமைர்” 
என்று இந்நிடலைில் உள்ள கபரிதைாடரக் குறித்தத கொல்லியுள்ளனர் 
தாயுமானர்.  

     இக்கருத்திடனக் ககாண்ைதத தமற்கொல்லிை சுவாெத்டதக் 
குறிக்கின்றது.  துதிக்டகைால் உண்பார்க்கு என்பது உைர்வினுக்கும் 
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ஒளிக்கும் இடைதை இதடன நிறுத்தி ஒளிைிலிருந்து வரும் 
அமுதிடன உைர்வு உைர்ந்திருப்பது ஆகும்.  

     இவ்வாறு அமுதிடனப் பருகுதவார்க்குச் தொர்வு கிடைைாது.  
அவர்கள் எக்காலமும் அழிைாதிருப்பர்.  அவர்கடள ொக்காடும் 
கநருங்காது. 

     பிரம்தமந்திர் ெரஸ்வதி என்ற தைாகி ஒருவர் இருந்தார்.  அவர் 
ஒரு ெமைம் ஓர் அடறடை வாைடகக்கு அமர்த்திக் ககாண்டு அதில் 
தங்கி குறிப்பிட்ை காலம் வடரக்கும் அடதத் திறக்கக் கூைாகதன்று 
தன்னுடைை ெீைனுக்குக் கட்ைடள விடுத்து தமற்கொல்லிை தைாக 
நித்திடரைில் இருந்தார்.  

     மூன்று மாதங்கள் கைந்தன.  தைாகி கவளிவரவில்டல.  மக்கள் 
அடதப்பற்றி பலவாறு தபெ ஆரம்பித்தனர். 

     மாவட்ை ஆட்ெிைருக்கு இந்த கெய்தி எட்டிைது.  அவர் அந்த 
இைத்திற்கு வந்து, உைதன அடறடைக் திறக்குமாறு உத்தவிட்ைார். 

     ெீைன் குருவின் கட்ைடைக் கூறித் திறக்க மறுக்கதவ, கதடவ 
உடைத்து தைாகிைின் உைடல கவளிதை ககாண்டு வருமாறு 
உத்தவிட்ைார் ககலக்ைர்.  

     அவ்விததம கெய்ைப்பட்ைது.  தைாகி கண் விழித்துப் பார்த்தார்.  
ககலக்ைர் தன் தவடற உைர்ந்தார்.  தைாகிைின் கால்களில் விழுந்து 
மன்னிப்பு கபற்று, அவ்விைத்டத விட்டு அகன்றார். 

     மூன்று மாதங்கள் உைவும் இல்லாமல், அதனால் உைல் 
தொர்வும் இல்லாமல் எப்படி உைிர் வாழந்திருக்க முடியும்? 
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     இதற்குத் தக்க விடை அளிக்கின்றது தமற்கூறிை திருமூலரின் 
பாைல்.  உறக்கத்டத நீக்கி உைர்வு மைமாய் நின்று துதிக்டகைாகிை 
பிராைனால் அமிர்தத்டதப் பருகி இருக்க தவண்டும். 

    அதனால் தொர்வு ெிறிதும் இன்றி பர ைாத்திடர கெய்திருக்கிறார் 
தைாகி.  ஜனகர் ெரித்திரத்திலும் இவ்வித ெம்பவம் 
கொல்ப்பட்டிருக்கிறது. 

     உைர்வு ஒளிதைாடு தாரடைைிலிருக்கும் ெமைம் 
கண்களிலிருந்து நீர் அருவிகைன ஊற்கறடுத்துப் தபாகும். 

    இதுதவ அன்பின், பக்திைின் முதிர்ச்ெிைான நிடலடைாகும்.  
உைர்வு அணுக்கள் ததய்ந்து வரும். 

    அச்ெமைம எலும்புகள் கநக்குடைதல் தபாலவும், உதராமம் 
ெிலிர்ப்பது  தபாலவும், மனம் உருகுவது தபாலவும் காைப்படும்.  

    இதடனப் பட்டினத்தடிகள், “மண்ணுருகும் என்ற திருப்பாைலில் 
“எனது குருநாதன் உடரத்த ஒரு கமாழிைால், மைணுருகும். 
மரமுருகும். மாடையுருகும்.  மைக்கமும் உருகும். கபண்ணும் 
உருகும். 

      ஆணும் உருகும். தபத அப்தபதப் கபாருள்கள் எல்லாம் உருகும்.  
ெிவகபருமானும உருகுவாா். 

      அவரது இைப்பக்திதல கபாருந்தியுள்ள் அன்டன பார்வதி 
ததவியும் உருகுவர்.  ெர்ப்பத்தின் மீது ெைனிக்கின்ற நாராைை 
மூர்த்தியும் உருகுவர்.”  
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      இவ்வாறு உைர்வு அணுக்கள் ததய்ந்து, ததய்ந்து இறுதிைில் ஜவீ 
அணு உைர்தலுமற்று நின்று விடுகிறது. 

      “ததடுதலும் அற்ற இைம் நிடல என்ற கமௌனிதை என்று 
இந்நிடலடைக் குறித்து தாயுமானவர் பிறிகதாரிைத்தில் கொல்லி 
உள்ளனர். 

     இந்நிடல அடைைதவ தாயுமானவர் பிரைத்தனப்படுகிறார்.  
உைர்டவ மனகவளிைில் நிறுத்தி கமய்ப் கபாருடளத் ததடிச் 
கெல்லும்தபாது பிறவி வாெரடன காரைமாக உைர்வு புலன்கள் 
தநாக்கிச் கென்று வழிடை மடறக்கிறது. 

     இதனால் தாயுமானவர் மிகுந்த மனக்கிதலெமுற்றார்.  ஆனால் 
அவர் தளர்ச்ெி அடைைவில்டல. 

     கமய்ப கபாருடளக்காை தவண்டும் என்ற அவாவும் அவருக்குக் 
குடறைவில்டல.  

     சுத்த நிர்க்குைனாயும் அரண்ை தஜாதி வடிவினனாயும் உள்ள 
கமய்ப்கபாருடள விளித்து “மனம் உருக, விழிநீாா்கள் ஊற்கறடுக்க, 
அன்பினால் மூர்ச்ெித்த நின் அடிைார்களுக்கு தபரின்ப அமுதிடன 
ஆனந்த மடழைாகப் கபாழிந்துள்ளரீ். 

     ஆனால் உள்ளன்பு இல்லாத என்டன ைாருக்காக அடிடம 
ககாண்டீர்?  உமது திருவருளுக்கு இலக்காகடமைினால் உலக 
நடைைில் என் பற்றுச் கெல்லும்? 

    மீண்டும் கர்ம விடனகளுக்கு உட்பை தநிடுதமா?  துன்ப 
ொகரத்தில் விழுந்து பிறவிப் பிைிக்கு ஆளாக தவண்டி வருதமா? 
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    விடனகள் வெம் அகப்பட்டு அறிவு தட்ழித்து கெல்லுதமா?  
அவ்வாறு கெல்லுமானால், ஐைதன! உலக நடைடை ஒரு கனவிலும் 
நான் தவண்தைன்” என்று பாடுகிறார். 

தாயுமானவரின் அந்தப் பாைல் (பா.எ.81)  

(சுகவாரி பா.5) 

கவந்நீர் கபாறாது என்உைல் காலில் முள் டதக்கவும் 

    கவடுக்ககன் று அடெத்து எடுத்தால் 

விழிஇடமத்து அங்ஙதன  தண்ைருடள நாடுதவன் 

    தவறு ஒன்டற ஒருவர் ககால்லின் 

 

அந்தநரம் ஐதைா என் முகம்வாடி நிற்பதுவும் 

    ஐைநின் அருள் அறியுதம 

ஆனாலும் கமத்தப் பைந்தவன் ைான்என்டன 

    ஆண்ைநீ டகவிைாதத 

 

இந்தநரம் என்று இடல உைல்சுடம, இது ஆகவும் 

    எடுத்தா ல் இறக்க என்தற 

எங்கு எங்கும் ஒருதீர்டவ ஆைம் உண்டு ஆைினும் 

    இடறஞ்சுசுகர் ஆதிைான 

 

கதால்நீர்டம ைாளர்க்கு மானுைம்  வகுத்தஅருள் 

    துடைஎன்று நம்புகின்தறன் 

சுத்தநீர்க் குைமான பரகதய்வ தமபரம் 

    தொதிதை சுகவாரிதை.  
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     தாயுமானவரின் அறிவுடரகடள பின்பற்றி. உலக 
நடைடை விட்டுவிட்டு, பரநடைைில் பைைிப்தபாமாக! 
 

 

 
 


