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வேதாத்திரியப் பார்வேயில்
தாயுமானேரின் பபாருள் ேணக்கம்
அருள் நிதி
மன்னார்குடி பானுகுமார்
இதனுள் வள…
1. பபருபேளிவயச் சிந்வத பசய் ோம்
2. அமுது ஊற் றா? இன்ப ஊற் றா?
3. உயிரில் கலந்த பபாருள்
4. ஆனந்தவம பமய் ப்பபாருள் (பிரம் மம் )
5. .பமய் ப்பபாருளின் தன்மாற் றம்
6. பமய் ப்பபாருவள குருோக ேந்தார்.
7. மனிதன் – ஆணேம் = பமய் ப்பபாருள்
8. பமய் ப்பபாருள் முழுவமப் பபாருள்
9. பூதம் எல் லாம் தன் அகத்தில் பேளியாய் .
10. வபரன்பால் உள் உருகி பமாழிகுழறி……
11. பமய் ப்பபாருவள காட்டுபேர் குரு
12. உம் மறிவே விளக்கம் கூறும் .

பபாருள் ேணக்கம்
ேற் றாயிருப்பு, வபராற் றல் , வபரறிவு, காலம் எனும் ேளம் நான்கும்
ஒன்றிவணந்த பபருவேளிவய பதய் ேம் அல் லது பமய் ப் பபாருள்
என்பது வேதாத்தியக் கடவுள் வகாட்பாடாகும் .
பபருபேளியின் பபரும் பசயல் கவள தனது அகத்தேத்தில் உணர்ந்து
உணர்த்தியேர் வேதாத்திரி மகரிஷி.
தாயுமானேர் ”பபாருள் ” (பமய் ப்பபாருள் ) என்ற தவலப்பில் 96
ேரிகளில் பன்னிரண்டு பாடல் கவள பாடியுள் ளார்.
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வேதாத்திரியவமா, ஞானக்களஞ் சியத்தில் , பமய் ப்பபாருள் என்ற
தவலப்பில் பதிபனட்டு பாடல் கவளயும் , அங் கங் வக பல பாடல் களில்
பமய் ப்பபாருள் பற் றியும் குறிப்பிடுகிறது.

1.பபருபேளிவயச் சிந்வத பசய் ோம்
இப்வபாது உலகம் சிந்திக்க ஆரம் பித்து விட்டது. சிந்தவன
உள் ளேர்கள் இன்று அதிகம் .

சிந்தவன உள் ள இவளஞர்கள்

ேந்துவிட்டார்கள் . இனி சாக்ரட்டீஸ் மாதிரி ஒருேவரயும்
பமய் ப்பபாருள் விளக்கம் பகாடுத்ததற் காக உலகம் மாய் க்க
முடியாது.
பமய் ப்பபாருள் எங் கும் உள் ளது. இது இல் லாத இடம் இல் வல. இது நம்
பிரபஞ் சத்வத சூழ் ந்துள் ளது. பிரபஞ் சத்திற் கும் அப்பாலுக்கும்
அப்பாலாய் முடிவில் லாத தூரம் ேவர அது வியாபித்திருக்கிறது.
நித்தியமாய் : நிர்மலமாய் : நிட்களமாய் :
நிராமயமாய் :நிவறோய் நீ ங் காச்
சுத்தமுமாய் த்: தூரமுமாய் ச்: சமீபமுமாய் த்:
துரியநிவற சுடராய் : எல் லாம்
வேத்து இருந்த தாரகமாய் ச்: ஆனந்த
மயம் ஆகி. மனம் ோக்கு எட்டாச்:
சித்து உருோய் நின்றபோன்வறச். சுகாரம் பப்
பபருபேளிவயச் சிந்வத பசய் ோம் .” (தா.பா.14)













நிவலத்ததாய் .
மலமற் றதாய் .
உருேம் இல் லாததாய் .
குவறவில் லாததாய் .
முழுவம உவடயதாய் .
எப்பபாழுதும் தூய் வம உவடயதாய் .
நிவனயாதேர்க்குத் பதாவலவில் உள் ளதாய் .
நிவனப்பேர்க்கு அருகில் உள் ளதாய் .
துரியத்தில் விளங் கும் வபபராளியாய் .
எல் லாப் பபாருள் கவளயும் தன்னகத்வத தாங் கி நிற் கும்
நிவலக்களமாய் .
வபரின்ப ேடிோய் .
மனம் ோக்கால் எட்ட முடியாத ஞான பசாரூபமாய் .
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நின்ற ஒரு பபாருவள. இன்பத்தின் பதாடக்கமாய் சிதாகாயத்வத
நிவனவில் நிறுத்வோமாக!
பமய் ப்பபாருவள நிவனவு பகாள் ள ேலியுறுத்துகிறார் தாயுமானேர்.
பமய் பபாருவள உணர்ந்து சிந்தவனயில் நிவனவு பகாள் ள ேழி
காட்டுகிறது வேதாத்திரியம் .
”பமய் ப்பபாருவள சுத்தபேளியாய் உணர்ந்து பகாண்டால்
வமலான அதன்தன்வம முற் றறிவு ஆகும் .
பமய் ப்பபாருளின் நுண்பிளவு விவரவே விண்ணாம்
வமவியஅே் விண்ணிவனவய எல் வல பகாண்டு
பமய் விரிந்த ஐம் பூதம் உணர்ச்சி உள் ள
மிகச் சிறந்த உயிரினங் கள் அவனத்திலும் நான்.
பமய் யுணரும் மனிதன் ேவர வேறுபாடு
வமல் விரிந்து பூரணாம் அறிவின் வபாக்வக” (ஞாக.பா.1223)
எது நீ டித்து, நிவலத்து. மாறாமல் , என்றும் இருக்கிறவதா அதுவே
பமய் ப்பபாருள் . உண்வமப்பபாருள் .
அந்த பமய் ப்பபாருவள சுத்தபே ியாக உணர்ந்து பகாண்டால் ,
அதனுவடய வமன்வமயான தரம் , தன்வம முற் றறிவு ஆகும் .
தன்னிவல தாவன சுத்தபேளி ஏற் படுத்திக் பகாண்ட நுண்ணிய
விவரவு இயக்கம் விண் ஆகும் .
தன்நிவல மாற் றம் பபற் று, தன்னிவலவய தங் கி உள் ள அந்த
விண்ணின் இயக்கத்வதவய எல் வலயாகக் பகாண்டு
சுத்தபேளியானது ஐந்து பப தீகப் பிரவுகளாக மலர்ச்சி பபற் றது.
ஐந்து பப தீகப் பிரிவுகளும் குறிப்பிட்ட விகிதாச்சாரத்தில்
ஒன்றிவணந்து ஒன்வற ஒன்று காக்கும் படியான அவமப்பில் காந்தச்
சூழலும் கருவமயம் அவமந்து சீே இனங் களாக மலர்ந்தது.
உணர்ச்சியுள் ள அவனத்து சீே இனங் களிலும் , ம கிச் சி றந்த
உயிரினவம நான்.
பமய் ப்பபாருளாகிய சுத்தபேளிவய மனிதன் உணராத ேவர,
தன்வனயும் , மற் றேற் வறயும் வேற வேறாகவே காண்கிறான்.
மனவத விரித்து அறிவே உணர்த்தி, வபரறிோகிய சுத்தபேளியில்
இவணயும் வபாது முற் றறிோக பூரணமாக உயர்ேவடகிறது.
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உண்வம, உணர்வு இல் லாத ேவர வேறுபடுத்திக் காண்கின்ற
அறிவின் வபாக்கானது, விரிவு நிவலயில் வபரறிவில் லயமாகும் வபாது
எல் லாவம ஒன்றாகி விடும் .
தனக்குள் ளாகவே எல் லாேற் வறயும் , எல் லாேற் றிலும் தன்வனயும்
உணர்கின்ற நிவலவய முற் றறிவு நிவல ஆகும் .
இந்த முற் றறிவே உணர்ந்து புரிந்து பதளிந்து அந்நிவலயில்
ஆனந்தமாக ோழ் வோமாக!

2. அமுது ஊற் றா? இன்ப ஊற் றா?
உடலுக்குள் உயிர், உயிருக்குள் அறிவு. அறிவுக்குள் அருட்
வபராற் றலின் இயற் வக பமய் ப்பபாருள் .
பமய் ப்பபாருள் என்ற இவறபேளியானது ஒரு புனிதமான
அப்பழுக்கற் ற ஒளி ஊடுருவும் சர்ே ேல் லவமயுள் ள பேள் ளம் . அமுத
ஊற் று.
யாதுமனம் நிவனயும் அந்த நிவனவுக்கு
நிவனவு ஆகி யாதநின் பாலும்
வபதம் அற நின்று உயிருக்கு உயிர்ஆகி.
அன்பருக்கு வபரா னந்தக்
வகாது இல் அமுது ஊற் று அரும் பிக், குணம் குறி ஒன்று
அறத்தன்வனக் பகாடுத்துக் காட்டும்
தீது இல் பரா பரம் ஆன சித்தாந்தப்
வபபராளிவயச் சிந்வத பசய் ோம் .” (தா.பா.15)







மனம் எதவன நிவனக்குவமா,
அந்த நிவனவுக்கு நிவனோகவும் .
எதவன விட்டும் பிரிந்து நில் லாமல் , உயிருக்கு உயிராகவும் .
பமய் யடியார்களுக்குப் வபரின்பமாகிய குற் றமில் லாத அமுத
ஊற் றாய் ப் பீறிட்டும் .
குணமும் அவடயளமும் இன்றி அடியார்களது உள் ளத்தில்
பேளிப்பட்டுத் தன்வனக் காட்டிக் பகாள் ேதும் .
குற் றமற் றதும் வமலான பரமும் ஆன, நிச்சயித்து அறியப்பட்ட
பபருஞ் சுடவரச்

சிந்வதயில் நிறுத்துவோமாக! பமய் ப்பபாருவள அமுத ஊற் று
என்கிறார் தாயுமானேர். இன்ப ஊற் று என்கிறது வேதாத்திரியம் .
இன்ப ஊற் றாய் நிவறந்த இவறோ –
எங் கும் இன்ப ஊற் றாய் நிவறந்த இவறோ!
5

அன்பும் கருவணயுமாய் அவனத்து உயிர்களூடும்
இன்ப ஊற் றாய் அறிோய் இயங் கும் பராபரவம. (இன் ப ஊற் றாய் )
எழிலுலகம் பவடத்து எல் லா உயிர்களுக்கும்
ேழிேழியாக ோழ ோய் ப்வப நிரப்பி வேத்து
ஒழிவிலாத் பதாடராக உள் ளும் புறமும் ஊற் றாய்
அழிவிலாப் வபரின்ப அறிேவலயாய் த் திகழும் , (இன் ப ஊற் றாய் )
உண்வம நிவல மறந்து உணர்வு தன்முவனப்பாகி,
எண்ணம் ‘தான்’ ‘தனது’ என்று இறுகிக் குறுகி நின்று
மண்வணப் பபான்வன பமன்வமலும் மாறிமாறி நிவனந்து
கண்ணும் கருத்தும் தீய காமம் புகாமல் என்னுள் (இன் ப ஊற் றாய் )
உடலாய் எவன நிவனந்வதன் உணர்ச்சிகள் ேருந்தின
உடலுள் உயிராய் என்வன உயர்ந்து அறிவில் நிவறந்வதன்
உடலுயிர் ஊடறிோய் உன்வன உணர்ந்தவபாது
உடலுயிர் அறிவு நீ யாய் உணர்ந்துன்னுள் நான் அடங் க... (இன் ப
ஊற் றாய் )

விவனப்பதிோம் சுவமவய விடுத்துத் தூய் வம பபறவே
நிவனோய் உடபலடுத்வதன் நிலம் மீது விழுந்த பின்வன
எவன மறந்வதன் என்றன் விவன மறந்வதன் இவறோ!
எவன மறந்வதன் ஆனால் நீ உள் நிவறந்து எவன மீட்டு” (ஞா.க.பா.1646-2)
இன்ப ஊற் றாக எங் குவம நிவறந்த பமய் ப்பபாருளாகிய இவறநிவல,
அவனத்து சீே இனங் களிலும் அன்பும் கருவணயும் பேளிப் படுத்தும்
அறிோக இயங் குகிறது.
பமய் யடியார்களுக்குப் வபரின்பமாகி அமுத ஊற் றாய் ப் பீறட்டு
பகாண்டுள் ளது பமய் ப்பபாருள் என்கிறார் தாயுமானேர்,
வபரின்பம் என்றால் என்ன? வேதாத்திரியம் அழகாக வபரின்ப
ஊற் றான பமய் ப்பபாருவள அவடயாளம் காட்டுகிறது.
அவதவிடப் பபரிய இன்பம் இல் வல என்பவதக் குறிக்க வபரின்பம்
என்கிவறாம் .
ஊற் று என்பது குவறவில் லாாமல் பதாடர்ந்து ேந்து
பகாண்வடயிருப்பது. இன்பமானது நீ டித்தும் நிவலத்தும் இருப்பது
ஆகும் .
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மன அவலச் சுழலானது குவறந்து அறிவு என்ற நிவலக்குப்
வபாகும் வபாது. தன்வனவய எல் லாேற் றிலும் எல் லாேற் வறயும்
தனக்குள் வளயும் காண்கின்ற அகத்துணர்வு ஏற் படும் .
வபரின்பம் , வபரானந்த நிவலயாகும் . இன்ப ஊற் றாக எங் குவம
நிவறந்த இவறநிவல, அவனத்து சீே இனங் களிலும் அன்பும்
கருவணயும் பேளிப்படுத்தும் அறிோக இயங் குகிறது.
பரம் என்றால் அவதவிடப் பபரிதும் நுண்ணியதும் இல் வல.
இவணயானதுமில் வல என்பதாகும் . அதவனவய வபரறிவு என்கிவறாம் .
பிரபஞ் சமாகி எண்ணிலடங் காத வகாள் களிவல, நில உலகமும் , சீே
இனங் களுமாகி பதாடர்ந்து ேழிேழியாக ோழ் ேதற் கு
ோய் ப்புகவளயும் நிரப்பி வேத்து, ஓய் வு இல் லாமல் , அகமும்
புறமுமாக, அழிவில் லாத வபரறிோக எல் லாேற் றிலும் இருந்து இயக்கி.
காத்து, முடித்தும் வேக்கிறது.
இந்த உண்வமகவள எல் லாம் மறந்த மயக்க நிவலயில்
தன்முவனப்பின் காரணமாக அழிந்து வபாகக்கூடிய உடவலவய நான்
என்று கருதியவபாது உணர்ச்சிேயப்பட்ட நிவலயில் துன்புற் வறன்.
உடலுக்குள் உயிர். உயிர்க்குள் அறிவு, அந்த அறிவே நானாகவும் ,
நீ யாகவும் இருப்பவத உணர்ந்து பகாண்வடன்.
கர்ம விவனப் பதிவுகவளக் கழித்து ஆன்மாவேத் தூய் வம பசய் து
பகாள் ேதற் காகவே உடபலடுத்து நில உலகில் ோழ் ந்து
பகாண்டுள் வளன்.
பிறவியின் வநாக்கத்வதயும் என் விவனகவளயும் , உன்
பபருவமவயயும் மறந்துவிட்வடன். ஆனால் நீ என்னுள் வள அறிோக
நிவறந்து ேழி நடத்துோயாக.

3.உயிரில் கலந்த பபாருள்
பமய் ப்பபாருளாகிய பிரம் மவம எல் லாமாக ஆகி, எல் லாேற் றிலும்
இருப்பாக இருந்து இயக்கிக் காத்து முடித்தும் வேக்கிறது.
அதுவே நானாகவும் இருக்கிறது. நானில் உயிராகவும் இருக்கிறது.
என்ற கருத்வத உணர்ந்த நல் லேர்கள் உலகுக்கு ஒளி காட்டும்
உயர்ோனேர்கள் ஆேர்.
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பபருபேளியாய் . ஐம் பூதம் பிறப்பு இடமாய் ப் .
வபசாத பபரிய வமானம்
ேரும் இடமாய் மனம் ஆதிக்கு எட்டாத
வபரின்ப மயமாய் . ஞானக்
குருஅருளால் காட்டிடவும் அன்பவரக்வகாத்து
அறவிழுங் கிக் பகாண்டு .அப் பாலும்
பதரிவு, அரிதாய் க் கலந்தது எந்தப் பபாருள் ? அந்தப்
பபாருளிவனயாம் சிந்வத பசய் ோம் .” (தா.பா.16)











பபரிய பேட்ட பேளியாய் .
நிலம் , நீ ர், பநருப்பு, காற் று, ஆகாயம் என்னும் ஐம் பூதங் களுக்குப்
பிறப்பிடமாய் .
வபச முடியாத பபரிய பம னம் வகேரும் இடமாய் .
மனம் , ோக்கு, காயத்திற் கு எட்டாத வபரின்ப ேடிோய்
ஞானாசிரியன் தன் திருேருளால் காட்டிட,
அன்பரது உயிரில் ஐக்கியம் கூடி,
தற் வபாதம் அறுமாறு பசய் து,
தன்னுடன் இவணத்துக் பகாண்டதும் ,
அதற் கு வமலும் பதரிந்து பகாள் ள அருவம உவடயதாய் ,
உயிரில் கலந்த பபாருள் எந்தப் பபாருவளா,

அந்தப் பபாருளிவன யாம் சிந்தவனயில் நிறுத்துவோமா” என்கிறார்
தாயுமானேர்.
“பமய் ப்பபாருவள நானாகவும் உள் ளது” அந்த நானில் உயிராகவும்
உள் ளது” என்பது வேதாத்திரியம் .
பமய் ப்பபாருள் அரூபமானது, எல் வலயற் றது என்னும் வேதாந்த
சத்தியங் களிலிருந்து நழுவி, கடவுவள மனிதவனப் வபான்று சிறு
உருேத்தில் சித்தரித்து கல் யாணம் பசய் து, திருவிழாக்கவள நடத்தி
ேழிபடுேது மனிதனின் கற் பவனயின் உச்சக்கட்டம் .
திரும் ப திரும் ப பசால் லப்பட்டு ேந்த இந்தக் கற் பவனக் கவதகளுக்கு
அப்பாற் பட்டவத வேதாத்திரியம் .
அேனின் இயக்கம் அணுோற் றல் ,
அணுவின் கூட்டு பக்கும் நீ ,“
என்ற ேரிகள் ோயிலாகவும் ,
பழுத்த நிவல ேரும் ேவரயில் நீ , நான் என்வபாம்
பதமவடந்வதாம் ஒன்றாவனாம் பரமானந்தம் ”

8

என்ற ேரிகள் ோயிலாகவும் அணு முதல் அவனத்தும் பமய் ப்பபாருள்
என்ற பேட்ட பேளியின் இயக்க நிவலகவள என்று அவனத்வதயும்
ஒன்றாகக் காணுகின்ற அத்வேதக் காட்சிவய தருகிறது
வேதாத்திரியம் .
கடலும் அதன் அவலயும் வபான்றவத பிரம் மாகி பமய் ப்பபாருள் என்ற
பேளியும் உயிர்களும் என்பவத வேதாத்திரி மகரிஷி தனது
வேதாத்திரியத்தில்
”ஆதிபயன்ற பிரம் மது கடல் வபால் ஒன்று
அதிபலழுந்த ஜீேபனல் லாம் அவலவபால் ஆகும்
வபதமுடன் அவலகவள விரிந்த வபாதும்
பிரியாது கடவலவிட்டுக் கடல் ஒன்வறனும் ” (ஞாக.பா.1126)
கடல் என்று நாம் அவழப்பது ஒரு பபரிய நீ ர்த்வதக்கம் . கடல் நீ ரின்
வமல் புறம் , அவலகளின் இயக்கத்வதக காண்கிவறாம் . கடல் நீ ரின்
அடித்தளத்தில் நீ ர் அவசேற் று இருக்கிறது.
அதுவபால பமய் ப்பபாருள் என்ற இவறநிவல அவசேற் று உள் ளது.
பமய் அவசந்தால் , இயங் கினால் உயிர் என்ற விண்ணாகி, விண்களின்
கூட்டுச் வசர்க்வகயால் பிரபஞ் ச உருேத் வதாற் றங் கள் அவனத்துமாக
ஆகி உள் ளது.
யுகம் யுகமாக மலர்ச்சி, முதிர்வு, முடிவு என்ற உருேத் வதாற் றங் களாகி
மாறிக பகாண்வட இருக்கிறது.
அவலயானது இயக்கம் முடிந்த பின் தனது முன் நிவலயாகிய
உடவலவய பசன்று அவடேது வபால உருேத் வதாற் றங் கள்
அவனத்தும் யுகம் யுகமாகத் வதான்றி இயக்கம் முடிந்த பின்
பமய் ப்பபாருளாகி விடுகிறது.
பதாடர்ந்து இந்த நிகழ் சசி
் நவடபபற் றுக் பகாண்வட உள் ளது. ஆகவே
பமய் பபாருவள பிரபஞ் சமாகிறது. பிரபஞ் சவம பமய் ப்
பபாருளாகிறது. ோழ் க ேளமுடன்

4. ஆனந்தவம பமய் ப் பபாருள் (பிரம் மம் )
ஆனந்தம் பிரம் மம் (பமய் ப்பபாருள் ). ஆனந்தவம பரம் பபாருள் .
ஆனந்தவம பமய் ப் பபாருள் . ஆனந்தத்திலிருந்வத நிச்சயமாக உயிர்கள்
வதான்றியுள் ளன.
இகபரமும் , உயிர்க்கு உயிவர. யான் எனது அற்
றேர் உறவே. எந்த நாளும் .
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சுகபரிபூ ரணமான நிராலம் ப
வகாசரத்வதத். துரிய ோழ் வே
அகமகிழ ேரும் வதவன முக்கனிவயக்
கற் கண்வட. அமிர்வத நாடி,
பமாகுபமாகுஎன இருவிழிநீ ர் முந்து இவறப்பக்
கரமலர்கள் முகிழ் த்து நிற் பாம் .” (தா.பா.17)











இம் வம மறுவம என இருவமயிலும் உயிருக்கு உயிராய்
விளங் கும் பபாருவள.
யான் என்னும் அகங் காரத்வதயும் ,
எனது என்னும் மமகாரத்வதயும் விட்டு நிற் பேர்க்கு உறோய்
விளங் கும் பபாருவள.
எப்பபாழுதும் இவடயறாத இன்பம் தருேதாய் .
யாபதாரு பபாருவளயும் பற் றி நில் லாது, தாவன வதான்றிய
பபாருவள.
துரியத்தில் இருப்பதான பபாருவள.
மனதில் மகிழ் சசி
் வய உண்டாக்கும் வதன் வபான்ற இனிப்புவடய
பபாருவள.
மா, பலா, ோவழ என்னும் முக்கனி வபால இனிக்கும் பபாருவள.
கற் கண்டு வபான்ற சுவேயுவடய பபாருவள.
நீ ண்டநாள் உயிர்ோழ உதவும் அமுதம் வபான்ற பபாருவள
விரும் பி,

பபாலபபால என இரண்டு கண்களிலும் நீ வர முத்து வபால ோரி
இவறத்து, வககளாகிய மலர்கவளக் குவித்து ேணங் கி நிற் வபாமாக!
பமய் ப்பபாருள் என்ற பேட்டபேளி, மனதில் மகிழ் சசி
் வய
உண்டாக்கும் என்கிறார் தாயுமானேர்.

ஆனந்தவம பிரம் மம் .
வேதாந்தம் எனப்படும் தத்துேம் உபநிடதங் களின் சாரம் .
வேதங் களின் அந்தமாக விலங் கும் உபநிடதங் கள் இந்தப் பிரபஞ் சம்
குறித்தும் அதன் ஆதாரம் குறித்தும் வதடவல வமற் பகாள் கின்றன.
இந்தத் வதடலில் பல் வேறு தத்துேங் களும் கருதுவகாள் களும்
முன்வேக்கப்படுகின்றன.
கவித்துேமான முவறயில் மிகச் சுருக்கமாகச் பசால் லப்படும் இந்தக்
கருத்துகள் பல விதமான விோதங் களுக்கும் விளக்கங் களுக்கும்
ேழிேகுக்கின்றன.
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மனித ோழ் வேயும் இந்தப் பிரபஞ் சத்துக்கும் அதற் கும் உள் ள
பதாடர்வபயும் பற் றிச் சிந்திக்க விரும் புபேர்களுக்குப் பல
விஷயங் கவள அள் ளித் தருேது வேதாந்தம் .
“ஆனந்வதா ப் ரஉற் வமதி ே் யஜானாத்!
ஆனந்தாத்த்வயே கல் விமானி பதானி ஜாயந்வத!
ஆனந்வதன ஜாதானி ஜீேந்தி!
ஆனந்தம் ப் ரயன்த்யபிஸம் விசந்தி!” (வதத்திவயாசநிஷதம் 3 – 6)

ஆனந்தம் பிரம் மம் (பமய் ப்பபாருள் ) என்ற (சாதகன்) ஞானத்
பதளிேவடந்தான். ஆனந்தத்திலிருந்வத நிச்சயமாக உயிர்கள்
வதான்றியுள் ளன.
பிறந்தவேபளல் லாம் ஆனந்தத்திவலவய ோழ் ந்திருக்கின்றன.
இறுதியில் ஆனந்தத்திவலவய லயமவடகின்றன.
ஆனந்தவம பரம் பபாருள் . ஆனந்தவம பமய் ப் பபாருள் . அது யாருக்கும்
தனி உரிவமயாகாது.
அண்டங் கள் அவனத்தும் ஆனந்தத்தில் வதான்றி, ஆனந்தத்தில்
நிவலத்திருந்து, ஆனந்தத்தில் ஒடுங் குகின்றன.
ஆனந்தத்வத அறியாதார் யார்? ஆனந்தமில் லாது யார் உயிர் ோ
ழ் ந்திருக்க முடியும் ? உலப்பில் லா ஆனந்தத்தில் ஒன்றுபட்டிருப்பேர்
பரமவன (பமய் ப்பபாருள் ) அவடந்தேர் ஆகின்றனர்.
பமய் ப்பபாருவள புரிந்து, பதளிந்து, உணர்ந்து இவறயுணர்வில் எழும்
வபரின்பம் குறித்து வேதாத்திரியம் பாடுகிறது.
”இன்ப ஊற் று என நிவறந்த இவறோ” எனும் வபாதிவல
ஏற் படும் ஓர் இன்பமவத எே் ோறு பசால் வேன்?
நன்வம தரும் நேவகாள் கள் , நட்சத்திரக் கூட்டம் ,
நான் அகத்வத காணுகின்வறன் நடமாடும் காட்சியாய் !
உன் பபரிய, வபரியக்க, உேவமயற் ற ஆற் றலால் ,
உலகங் கள் அத்தவனயும் உருளுவத ஓர் பகாத்துவபால் !
தனமயமாய் த் தான் அதுோய் த் தேறிடாதியக்கும் உன்
தன்வமயிவன எண்ண எண்ண, தேமது ஆனந்தவம” (ஞாக.பா.1652)
வபரியக்க மண்டலம் முழுேதும் நீ க்கமற நிவறந்து எல் லா
இயக்கங் கவளயும் திருவிவளயாடலாக நிகழ் த்திக் பகாண்டிருக்கும்
வியத்தகு மவறபபாருள் காந்தம் .
அந்தக் காந்தத்திற் கும் உட்பபாருளாக இருப்பு நிவலயாக அமர்ந்து,
காந்தத் தன்மாற் றங் களாகிய அழுத்தம் , ஒலி, ஒளி, சுவே, மணம் ,
மனம் என்ற ஆறு விவளவுகளாகி உயிர்களுக்பகல் லாம் ோழ் க்வக
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இன்பத்வத ோரி ோரி ேழங் கிக் பகாண்டிருக்கும் உன்வன ”இன்ப
ஊற் று என நிவறந்த இவறோ” என்னும் வபாது ஏற் படுகிற எனது
இன்பப் பபருக்வக எே் ோறு ோர்த்வதகளால் பசால் வேன்?
விண் துகள் களின் கூட்டாக பஞ் சபூதங் கள் இருந்தாலும் , விண், பேளி
என்ற இரண்டின் விகிதாசாரக் கூட்டுக்வகற் ப ஒே் போரு பப தீகப்
பிரிவும் காந்த அவலயின் தன்வமயில் வேறுபாடுகவளக்
பகாண்டுள் ளது.
அதற் வகற் ப காந்தத் தன்மாற் றத்தின் அளவும் விவளவுகளும்
ஒே் போரு பப தீகப் பிரிவிற் கும் வேறுபடுகிறது.
இதற் கு பப தீகப் பிரவுகவளக் கூட்டாகப் பபற் று, சூரியவனச் சுற் றி
இயங் கிக் பகாண்டு இருக்கும் ஒன்பது வகாள் களும் நில உலகில்
ோழ் கின்ற உயிரினங் களுக்கு எல் லாம் ோழ் வின் இன்பத்திற் கு
வேண்டிய அவலகவள ஓயாமல் வீசி நன்வம அளிக்கின்றன.
இந்த ஒன்பது வகாள் கவளயும் நட்சத்திரங் களாக சூரியன்களாகக்
காண்கின்றவபாது எனது உள் ளம் அவேகள் எல் லாம் நியதி தேறாமல்
ஆடும் நடனக்காட்சிவயப் வபான்று உேப்வப அளிக்கிறது.
இவறோ நீ வய உனது துண்டுபட்ட பக்தி நிவலயில் , வபரியக்க
மண்டலத்தில் இயங் கும் பபாருட்கள் எல் லாமாக இருப்பதால் , உனது
தன்வம அவனத்தும் ஒே் போன்றிலும் அவமந்துள் ளதால் நீ வய
எல் லாேற் வறயும் நியதி தேறாமல் இயக்கி ேருகிறாய் .
இந்தஉண்வமகவள உணர்ந்து, அதில் லயமாகின்ற மனநிவலவய
எனக்கு உயர்ந்த தேமாக அவமகின்றது.

5.பமய் ப் பபாருளின் தன்மாற் றம்
நமக்கு உள் ளும் புறமுமாக எங் கும் நீ க்கமற நிவறந்திருக்கும்
பேளிவய பமய் ப்பபாருள் என்ற பதய் ேம் என்பவத உணர்ந்து, இந்த
பேளி தன்வனக் பகாண்வட தானாகவே அவடந்த தன்மாற் றவம இப்
பிரபஞ் சம் என அறிேது ஞானம் .
அறிந்த ஞானத்தின் மீது அவமயும் பசயல் கபளல் லாம் கர்மவயாக
ோழ் க்வக பநறிகள் .
ஜாதி, குலம் . பிறப் பு இறப்புப் . பந்தம் முத்தி.
அரு உருேத் தன்வம, நாமம்
ஏதும் இன்றி எப்பபாருட்கும் எே் விடத்தும்
பிரிவு அற நின்று இயக்கம் பசய் யும்
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வஜாதிவய. மாத் தூபேளிவய மனது அவிழ
நிவறோன துரிய ோழ் வேத்.
தீது இல் பரம் ஆம் பபாருவளத் திரு அருவள
நிவனோகச் சிந்வத பசய் ோம் .” (தா.பா.18)







சாதி, குலம் , பிறப் பு. இறப்பு, பந்தம் , வீடு, அருேம் , உருேம் ,
பபயர் என எதுவும் இன்றி.
எல் லாப் பபாருள் களிலும் , எல் லா இடங் களிலும் , பிரிப்பின்றி
நின்று,
அேற் வற இயக்கும் ஒளிவய.
பபரிய தூய பேட்டபேளிவய.
மனம் விரிேவடயும் படி நிவறோன துரியத்தில் விளங் கும்
பபாருவள.
குற் றமற் ற வமலான பரம் பபாருவள.

திருேருளாகவே நிவனத்து, மனத்தில் வேத்து ேணங் குவோமாக!
பமய் ப்பபாருவள எல் லாப் பபாருள் களிலும் , எல் லா இடங் களிலும் ,
பிரிப்பின்றி நிற் கிறது என்கிறார் தாயுமானேர்.
வேதாத்திரியவமா, பமய் ப்பபாருளின் தன்மாற் ற சரித்திரத்வத
எளிவமயாக பாமரனுக்கும் விளங் க வேத்துள் ளது.
”இருப் புநிவல சுத்தபேளி இவறேன் என்று உணர்வோம் .
இவறபேளியின் நுண்பகுதி இயங் கும் சுழல் அவலவிண்.
இருப்புநிவல இவறபேளிவயாடு இயங் கும் விண்உரச
எழுந்தஅவல விரிேவலயாம் . இதுநிழல் ஆம் அவலயும் .
இருப்புநிவல விரிவுஅவல இரண்டிவணயக் காந்தம் .
இக்காந்தத் தன்மாற் றம் இம் மூன்றாய் த் வதான்றி,
இருப்புநிவலயில் அடங் கும் . இதன்விவளவே எங் கும்
எல் வலயிலாப் வபரண்டம் . இயங் கும் அவனத்துயிர்கள் ”. (ஞாக.பா.1094)
இருப்பு நிவலயாக, பமய் ப்பபாருளாக உள் ள சுத்தபேளிவய
இவறேன் என்று உணர்ந்து பகாள் வோம் .
சுத்தபேளியாகிய இவறபேளியில் ஒரு சிறிய பகுதியில்
நுண்வமயாக இயங் கும் சுழல் அவல தான் விண் ஆகும் .
இருப்பு நிவலயாகிய இவறபேளிபயாடு, தற் சுழற் சி இயக்கம்
பகாண்ட விண் உரசுேதால் எழுந்த அவலவய விரிவு அவல ஆகும் .
இந்த விரிவு அவலவய விண் அவசவின் நிழலும் ஆகும் .
இவறநிவலயும் , அதன் அவலயாகிய விரிவு அவல இரண்டும்
இவணந்த மாபபரும் ஆற் றல் காந்தம் ஆகும் .
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காந்தமானது தன் நிவலயில் மாற் றமவடயும் வபாது விண், விரிேவல,
நிழல் அவல ஆகிய மூன்றாகத் வதான்றி இவறநிவலயாகிய இருப்பில்
அடக்கமாகி விடும் .
இந்த வசர்க்கவயின் விவளவுகவள விரிந்து பகாண்வட இருக்கக்கூடிய
எல் வலயில் லாத பிரபஞ் சமும் அதனுள் இயங் கும் அவனத்து
உயிர்களும் ஆகும் .
ஆகவே இவறநிவல தனது ஆற் றலாவலவய, அறிோவலவய தன்
நிவலயில் மாற் றம் பபற் று பிரபஞ் சமாகவும் சீே இனங் களாகவும்
ஆகியுள் ளது.
”தூயபேளி சுழல் அவலயாம் . பதாடர்ந்த விரிேவலயாய்
பதாடரணுக்கள் கூட்டத்தின் இவட அழுத்தமாகி,
மாயமாக மற் றநான்கு பூதங் களுக் குள் வள,
மருவிஒலி ஒளி சுவேயாய் மணமுமாகி. வமலும்
காயபமனும் உடலுயிர்க்குள் கருது மனமாகி,
கருத்துயர்ந்த மனிதனிவல மனத்துள் அறிோயும் ,
வநயபமாடு அே் ேறிவே நிர்மலமாம் பேளியாய்
நிவனக்கும் வபரின்பநிவல பமய் யுணர்வு சிேமாம் .” (ஞாக.பா.1095)
சுத்தபேளி தன் அறிோலும் ஆற் றலாலும் எழுச்சி பபற் று
சுழல் அவலயாக இயங் குகிறது.
சுழற் சியாேதால் பேளி ேரும் விரிேவலயாக, பதாடர்ந்து சுழன்று
இயங் கிக் பகாண்டுள் ள அணுக்கள் கூட்டத்தின் இவடயில் அழுத்த
ஆற் றலாகி. கண்களுக்கும் புலன்களுக்கும் எட்டா மாயா சக்தியாக,
காற் று, பேப்பம் , நீ ர், பகட்டிப் பபாருள் ஆகிய நான்கு பப தீகப்
பிரிவுகளுக்கு உள் வள கலந்து மருவி ஒலி, ஒளி என்ற மின்
சக்தியாகவும் சுவே, மணம் என்னும் இரசாயனமுமாக மாறுகிறது.
வமலும் காயம் என்கின்ற உடல் உயிர்களுக்குள் எண்ணமாக,
மனமுமாகிறது.
சிந்தவனயி்ல் உயர்ந்த மனித மனதின் அடித்தளம் அறிோகவும்
இருப்பு ஆகிறது.
அன்வபாடு அந்த அறிோனது பதளிேவடய பேளியாகவும்
நிவனக்கக்கூடிய வபரின்ப நிவலவயயும் அவடகிறது. இந்நிவலவய
சிேமாகிய பமய் உணர்வு நிவல ஆகும் . ோழ் க ேளமுடன்.

6. பமய் ப் பபாருவள குருோக ேந்தார்.
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மாணிக்கோசகருக்கு ஈசவன குருோய் ேந்து உபவதசித்தார்.
தாயுமானேருக்கும் இவறேவன பம னகுருோக ேந்து உபவதசித்தார்.
இந்திரஜா லம் , கனவு, கானலின் நீ து
என உலகம் எமக்குத் வதான்றச்.
சந்ததமும் சிற் பரத்தால் அழியாத
தற் பரத்வதச் சார்ந்து ோழ் க!
புந்திமகிழ் உறநாளும் தவடஅற
ஆனந்தபேள் ளம் பபாலிக! என்வற
ேந்து அருளும் குருபமளனி மலர்த்தாவள
அனுதினமும் ேழுத்தல் பசய் ோம் .” (தா.பா.19)






இந்திர ஜாலம் , கனவு, கானல் நீ ர் ஆகிய இவேவபால பபாய் யாய்
இந்த உலகம் எனக்குத் வதான்ற,
எப்பபாழுதும் ஞானஉறுதி பகாண்டு,
என்றும் அழியாத தன்னில் தானாய் விளங் கும் பபாருவளச்
சார்ந்து ோழ் ோயாக!” என்றும் .
”புத்தியில் மகிழ் சசி
் உண்டாகும் படி தவடயின்றி,
நாளும் வபரின்ப பேள் ளம் பபருகி ஓடட்டும் !” என்றும் .

கூறி அருளிய பம னகுருவின் திருேடித் தாமவரகவள நாள் வதாறும்
ோழ் த்தி ேணங் குவோமாக!
தாயுமானேர் ஆனந்தகளிப்பு முதல் பாடலில் இவறேனுவடய
இலக்கணத்வதக் கூறுகிறார். இப்படிப்பட்ட இவறேன் எனக்கு
குருோக ேந்தார் என்று ஆனந்தக் களிப்பில் பசால் லுகிறார்.
”ஆதி அநாதியும் ஆகி – எனக்கு
ஆனந்த மாய் அறி ோய் நின்று இலங் கும்
வஜாதி மவுனியாய் த் வதான்றி – அேன்
பசால் லாத ோர்த்வதவயச் பசான்னாண்டி வதாழி.” (தா.பா.1423)
வதாழி! பதாடக்கமும் முடிவும் ஆகி, எனக்குப் வபரின்பமாய் , அறிோய் ,
நின்று விளங் கும் வபபராளி பம

னியாய் த் வதான்றி, அேன் பிறர்

பசால் லாத ோர்த்வதவயச் பசான்னான்.
ஆதியாக இருக்கின்ற, அநாதியாக இருக்கின்ற, ஆனந்தமாய்
இருக்கின்ற, வஜாதி அறிவு பசாரூபமாக இருக்கின்ற இவறேன்,
குருோக மாறி உருபேடுத்து வதான்றி, பசால் லில் விளக்க முடியாத
ஒரு தத்துேத்வத (சின்முத்திவரவய) எனக்கு விளக்கினார்.

எப் படிப் பட்ட கடவுள் ேந்தார்?
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1.ஆதியாக இருக்கின்றார் 2. அநாதியாக இருக்கின்றார்
3.ஆனந்தமாய் இருக்கின்றார் 4 அறிவு பசாரூபமாக
இருக்கின்றார் 5. சத் பசாரூபமாக இருக்கிறார் .

எப் படிப் பட்ட குருோக ேந்தார்?
அறிோக, பம

னியாக ேந்தார். பிரபஞ் சத்திலிருந்து விடுவித்துப்

வபரானந்தமாகிய சிோனந்தமாக - பம
சின்முத்திவரதாங் கி பம

னகுரு ேடிேத்தில் ேந்தார்.

ன குருோக ேந்தார்.

எப் படிப் பட்ட ோர்த்வதவயச் பசான்னார்?
பதட்சிணாமூர்த்தி ேடிவில் ேந்து, சின்முத்திவரவயக் காட்டி, ”சும் மா
இரு” என்று குரு உபவதசம் பசய் தார்.

ஆதி
ஆதி என்றால் காரணம் என்று பபாருள் . உலக உற் பத்திக்கு
காரணமானேன் என்று பபாருள் . ேள் ளுேரும் ”ஆதி பகேன் முதவல
உலகு” என்றார்.

அநாதியும்
தன்வன அறிந்த பபாழுது. அறிவின் பூரணம் பபற் று விட்டபபாழுது,
அவத ”வீடுவபறு” என்று பசால் லுோர்கள் .
வீடு என்றால் இடம் என்று பபாருள் . இடம் என்றால் எது இடம் ?
இப்பபாழுது நாம் உட்கார்ந்து இருக்கின்வறாம் , நமக்குத் தவரயானது
இடமாக இருக்கிறது.
இந்தத் தவரக்கு எது இடம் ? இந்த உலக உருண்வடதான் இடம் . இந்தப்
பூமிக்கு எது இடம் ? ஆகாசம் தான் இடம் .
ஆகாசமாக உள் ள இந்தப் வபரியக்க மண்டலத்தில் பலவகாடி
உருேங் கள் , கிரகங் கள் , சூரியன், சந்திரன் எல் லாவம இயங் கிக்
பகாண்டிருக்கின்றன.
இேற் றிற் பகல் லாம் இடம் எது என்று பார்க்கின்ற பபாழுது, அதுதான்
”சுத்தபேளி” .
ஓர் ஆழ் ோர் ”ஆழ் ந்து அகன்று ஓங் கி உயா்ந்த முடிவில் பேறும்
பாவழவயா” என்று கடவுவளக் குறித்துப் பாடினார்.
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கீவழ வபானாலும் சரி, பக்கோட்டிவல வபானாலும் சரி, எந்தப் பக்கம்
வபானாலும் , இந்தப் பிரபஞ் சம் முழுேதும் எதில் இருந்து பகாண்டு
இயங் கிக் பகாண்டிருக்கிறது?
அதற் கு அப்பாலும் விரிந்து வபானால் என்ன இருக்கும் ? ஆழ் ந்து,
அகன்று, ஓங் கி உயர்ந்து முடிவில் பேறும் பாழ் . அதுதான் இந்தப்
பிரபஞ் சம் முழுவமக்கும் ”வீடு”. அவனத்திற் கும் ”வீடு” அதுதான்.
அவனேருக்கும் ”வீடு”.
அதுவே ”சுத்தபேளி”. அந்தச் சுத்த பேளிக்கு எது வீடு? எது இடம் ?
அப்படி எதுவுவம இல் வல. அதுவே அதற் கு வீடாகும் .
அதற் கு ஓரு வீடற் ற நிவல இருப்பதனால் , வீடற் ற வீடாக இருப்பதனால்
”ஆதி” என்று அதற் குப் பபயர். அதற் கு ஒரு ஆதி இல் லாததனால்
”அநாதி” என்று மற் பறாரு பபயர் ஏற் பட்டது.
இந்த நிவலவய உணர்ந்து பகாண்ட பிறகு, அந்த நிவலயிவலவய
நின்று, நின்று மனம் லயிக்க முடியும் .
குருோனேர் உருேத்தில் மனிதர் – அரூபத்தில் பதய் ேம் ” என்பது
வேதாத்திரியம் .
இந்த அரும் பிறவியில் முன் விவனயறுத்து எல் வலயில் லா
பமய் ப்பபாருவள அவடேதற் கு ேந்த ஒரு உதவி குரு உயிரின்
வசர்க்வக ேணங் கி குரு திருேடிவய ோழ் த்தி ோழ் வோம் . ோழ் க
ேளமுடன்.

7. மனிதன்–ஆணேம் = பமய் ப் பபாருள்
ஒரு பஞ் சப் பரவதசி, துறவி, பசாத்து சுகம் ஏதுமற் ற ஞானி.
குளிர்காலத்தில் பேயில் காய் ேதற் காக ஆற் று மணலிவல துண்வட
விரித்து அேர் படுத்திருந்தார்.
உலகத்வதவய பேல் லப் புறப்பட்ட மகா அபலக்சாண்டர் அேன்
அருகிவல ேந்தான்.
ஞானி அேவனக் கேனிக்கவில் வல.
கால் வமல் கால் வபாட்டபடி சூரிய கிரணங் களில் குளித்துக்
பகாண்டிருந்தார்.
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`நான் அபலக்சாண்டர் ேந்திருக்கிவறன்!’ என்றான் அேன்.
`அப்படியா?…’ என்று சாதாரணமாகச் பசான்னார் ஞானி.
`ஏ, ஞானிவய! உனக்கு என்ன வேண்டும் , வகள் ; நான் தருகிவறன்!’
என்றான் அபலக்சாண்டர்.
`எனக்கு ஒரு உதவி வேண்டும் ,’ என்றார் ஞானி.
`என்ன வேண்டும் ? பபான் வேண்டுமா? பபாருள் வேண்டுமா,
மாளிவக வேண்டுமா?’ என்று வகட்டான்.
`ஒன்றும் வேண்டாம் . நீ பகாஞ் சம் விலகி இருக்க வேண்டும் . உன் நிழல்
பேயிவல மவறக்கிறது’ என்கிறார் ஞானி.
அபலக்சாண்டர் என்றால் உலகவம நடுங் கும் ; ஞானி நடுங் கவில் வல.
அலக்சாண்டரின் ஆணேத்வத, ஞானியின் ஆணேம் வதாற் கடித்தது.
காரணம் , ஞானிக்குத் வதவே என்று எதுவுமில் வல.
யாரிடமிருந்தும் எவதயும் எதிர்பாராத ஆணேம் , தன்னம் பிக்வக.
ஆவச ேயப்பட்ட ஆணேம் , திமிர்.
அறியாவம ஆகிய ஆணேமலம் விலகி நின்றால் நாமும்
பதய் ேமாகலாம் .
பபாருளாகக் கண்டபபாருள் எவேக்கும் முதல்
பபாருளாகிப் வபாதம் ஆகித்
பதருள் ஆகிக் கருதும் அன்பர் மடிதீரப்
பருகேந்த பசழந்வதன் ஆகி.
அருள் ஆவனார்க்கு அகம் புறம் என்று உன்னாத
பூரணஆ னந்த ஆகி.
இருள் தீர விளங் கு பபாருள் யாது? அந்தப்
பபாருளிவனயாம் இவறஞ் சி நிற் பாம் .” (தா.பா.20)







பபாருள் என்று கண்ணால் காணப்பட்ட பபாருள் கள்
அத்தவனக்கும் ,
முன்னவம விளங் கும் பபாருள் ஆகி.
பின்னர் ஞானம் ஆகி. அதனால் பபறும் பதளிவு ஆகி.
மனதால் நிவனக்கும் , பமய் யடியார்களது ேறுவம நீ ங் க,
அேர் பருகுேதற் கு ேந்த பசழுவமயான வதன் ஆகி.
நுமது திருேருள் ோய் க்கப் பபற் ற அன்பர்களுக்கு உள் ளத்திலும்
புறத்திலும் என்று வேறுபடுத்தி அறிய முடியாத முழுவமயான
வபரின்பம் ஆகி.
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அறியாவம ஆகிய ஆணேமலம் விலகி நிற் க, விளங் கும் பபாருள்
எதுவோ, அந்தப் பபாருளிவன, யாம் ேணங் கி நிற் வபாம் .” என்கிறார்
தாயுமானேர்.
மனிதனிடமுள் ள தன்முவனப்பு வபாகும் என்கிறது வேதாத்திரியம் .
”இவறநிவலவய வபரறிோய் எல் லாப் பபாருட்களிலும் ,
இவடயற் றும் உட்புறமும் இவணப்பியக்க மாயுள. அம்
மவறபபாருவள அணுமுதலாய் , அண்டபிண்டம் அவனத்தாய் ,
மாபபரிய வபரண்டமாய் மலர்ந்து, அது அதனில்
நிவயறிோய் ஒழுங் கவமப்பாய் பநறிபயாடு இயங் கும் ,
வநர் அறியச் சீர் அறிவேப் பபற் றேவன மனிதன்,
முவறயாக அத்தேத்தால் அறிவிறந்த வபற் றில் ,
முழுமுதற் பபாருள் விளங் கும் , தன்முவனப் பும் வபாகும் .” (ஞாக.பா.1588)
இவறநிவலயானது வபரறிவு ஆகும் . அந்தப் வபரறிோனது, வதாற் றப்
பபாருட்கள் அவனத்திலும் வேறுபாடு இல் லாமலும் , உட்புறமாகவும்
இருந்து எல் லாேற் வறயும் இவணத்துக் பகாண்டுள் ள இயக்கமாகவும்
உள் ளது.
இருக்கிறது என்று பசால் லத்தான், உணரத்தான் முடியும் . எடுத்துக்
காட்ட முடியாத, புலன்களுக்கு அப்பாற் பட்டவே மவறபபாருள் ஆகும் .
மவறோக இருப்பதால் , மவறபபாருள் எனப்படும் . மவறபபாருவள
இயக்கமாகும் வபாது அணுோகி, அணுவின் கூட்டுச் வசர்க்வகயால்
பபரும் பபரும் வகாள் களாகி, சடப்பபாருள் , சீேன் என்று
அவனத்துமாகி வபரியக்க மண்டலமாக மலர்ந்தது.
அந்த மவறபபாருவள வதாற் றங் கள் அவனத்திலும் நிவற
அறிோகவும் , இப்படித்தான் இயங் க வேண்டும் என்ற இயக்க
ஒழுங் கில் பநறிவயாடு பசயல் படுகின்றது.
இேற் வற எல் லாம் அறியக்கூடியதான, சிறப்பான ஆறாேது அறிவேப்
பபற் றேன்தான் மனிதன்.
அகத்தேத்வத முவறவயாடு இயற் றுேதால் , அறிவே அறியும் வபறு
கிட்டும் . அந்த அறிவே முழுமுதற் பபாருளான இவறநிவல என்பதும்
அறிவிற் கு விளக்கமாகும் .
அதனால் மனிதனின் துன்முவனப்பு ஒழிந்து விடும் . தன்முவனப்பு
ஒழிந்தால் இவறயுணர்வு பபற் று ஆனந்தமாக ோழலாம்

8. பமய் ப் பபாருள் முழுவமப் பபாருள்
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“மனிதன் என்ற தத்துேத்வத நான்கு சிறப்பு நிவலகளாகப்
பிரிக்கலாம் . அவே 1) உடல் 2) உயிர் 3) மனம் 4) பமய் ப்பபாருள்
என்பனோகும் .
இந்நான்கும் பபாருள் நிவலயில் ஒன்றுதான். ஆனால் இயக்கச்
சிறப்புகளால் பிரித்து உணரத்தக்கவேயாக இருக்கின்றன.
ஒவர பபாருள் அதன் இயல் பான பரிணாம உணர்ச்சியால் நான்கு
நிவலகவளயும் அவடந்து ஒன்றில் ஒன்றாக நான்கும் இவணந்து
இயங் கும் சிறப்வப மனிதனாக விளங் குகின்றது.
உடல் என்பது ஆற் றலின் (Mass) திரட்சிவய. ஆற் றல் (Energy) என்பது
பமய் ப்பபாருளின் இயக்க நிவலவய.
பமய் ப் பபாருள் தான் ஆற் றலுக்கு நிவலக்களம் (Static State). இதவன
பேட்டபேளி என்கிவறாம் .
பேட்டபேளிவய தனது இயக்கத்தில் ஆற் றல் ஆகிறது. ஆற் றலின்
திணிவு உடல் . உடலில் நிவறந்த ஆற் றல் உணர்ச்சிபயனும் சிறப்புற் று
உடவல உணர்ந்து, வபரியக்க மண்டல வதாற் றங் கவள உணர்ந்து,
உணரும் ஆற் றலான உயிவரயும் உணர்ந்து முடிோகத் தனது மூல
நிவலயான பமய் நிவலவய நிவலக்களனாக உள் ள ஆதிநிவலவய
உணர்ந்து முழுவம பபறுகிறது.
உணர்ச்சியிலிருந்து முழுவம பபறும் ேவரயில் நவடபபறும்
சிறப்பாற் றல் தான் மனம் (Mind) என்றும் அறிவு (Consciousness) என்றும்
ேழங் கப்படுகின்றது.
எனவே பமய் ப்பபாருள் , ஆற் றல் , வதாற் றம் , மனம் (Truth, Energy, Mass,
Consciousness) என்ற நான்கு நிவலகளும் ஒரு பபாருளின் பரிணாம
ேளர்ச்சியின் வேறுபாடுகவள. இந்த விளக்கத்வதவய வபரியக்க
மண்டல இயக்கங் கள் அவனத்வதயும் மதிப்பிட அடிப்பவடயாகக்
பகாள் ளலாம் .
நுண்ணிய இயக்க ஆற் றலான பரமாணு முதல் பபரும் பபரும்
நட்சத்திரங் கள் உட்பட மனதில் பகாண்டு ஆழ் ந்து ஆராய் ந்தால் ஒரு
வபருண்வம விளங் கும் .
ஒே் போரு அணுவும் அல் லது அணுக்பகாத்தும் தன்னியக்கம் ,
பதாடரியக்கம் , பிரதிபலிப்பு இயக்கம் , விவளவு என்ற நான்கு
ேவகயான தன்வமகவளாடு இயங் குகின்றன. எந்த ஒரு இயக்கமும்
தனியாகத் துண்டுபட்டு நவடபபறுேதில் வல.

20

வபரியக்க மண்டலம் என்ற வகார்வேயில் அவமந்துள் ள இயற் வக
ஒழுக்கவமப்வப நாம் காரண-விவளவு நியதி (Causes and effect system)
என்று கூறுகிவறாம் .
இந்த விவளவின் கீழ் வதான்றிய மனிதனின் வநாக்கம் அறிவின்
முழுவம பபற் று அவமதி பபறுேவதயாகும் .
அறிவின் முழுவமக்கு ோழ் க்வக அனுபேம் வேண்டும் .
அே் ேனுபேத்திற் கு உடல் என்ற நற் கருவிவய நன்றாகப் வபாற் றி
காத்து பயன்படுத்த வேண்டும் .
எனவே மனிதன் தனது வநாக்கத்வத ஒட்டி இயல் பாக ோழ் ந்து
அவமதியும் மகிழ் சசி
் யும் பபாறுப்வபாடு காப்பது என்ற இரண்டு
ேவகயிலும் உணர்ந்தாற் ற வேண்டும் .”
அருமவறயின் சிரப்பபாருளாய் . விண்ணேர், மா
முனிேர், சித்தர் ஆதி ஆவனார்
பதரிேரிய பூரணமாய் க். காரணம் கற்
பவனகடந்த பசல் ேம் ஆகிக்
கருதரிய மலரின்மணம் , எள் ளில் எண்பணய் ,
உடல் உயிர்வபால கலந்து, எந் நாளும்
துரியநடு ஊடிருந்த பபரியபபாருள்
யாது அதவனத் பதாழுதல் பசய் ோம் .” (தா.பா.21)








அரிய வேதங் கள் எடுத்துவரக்கும் தவலவம பபாருளாய் .
வதேர்கள் , பபரிய முனிேர்கள் , சிததர்கள் முதலிய யாேராலும்
பதரிந்து பகாள் ள முடியாது. முழுவமப் பபாருளாய் .
ஏதுக்கவளயும் புவனந்துவரகவளயும் கடந்து நிற் கும்
பசல் ேமாய் .
எண்ணுதற் கு அருவம உவடயதாய் ,
மலரில் மணம் வபாலவும் ,
எள் ளுக்குள் எண்பணய் வபாலவும் ,
உடலில் உயிர் வபாலவும் ,

பிரிப்பின்றி எப்பபாழுதும் துரியத்தின் நடுவில் வீற் று இருக்கும் பபரிய
பபாருள் எதுவோ, அந்தப் பபாருவள ேணங் குதல் பசய் வோம் .
”பமய் ப்பபாருவள சுத்தபேளியாய் உணர்ந்து பகாண்டால்
வமலான அதன்தன்வம முற் றறிவு ஆகும் .
பமய் ப்பபாருளின் நுண்பிளவு விவரவே விண்ணாம்
வமவியஅே் விண்ணிவனவய எல் வல பகாண்டு
பமய் விரிந்த ஐம் பூதம் உணர்ச்சி உள் ள
மிகச்சிறந்த உயிரினங் கள் அவனத்திலும் நான்.
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பமய் யுணரும் மனிதன்ேவர வேறுபாடு
வமல் விரிந்து பூரணமாம் அறிவின் வபாக்வக!” (ஞாக.பா.1223)
பமய் ப்பபாருளான பேட்டபேளி முழுவமப் பபாருளாகவும் , எல் லாம்
ேல் ல பதய் ேமாகவும் இருப்பவத வேதாத்திரியம் பதிவு பசய் துள் ளது.
உமது பசயலன்றி, தமது பசயல் என எதுவும் பசய் ேதில் வல என்பவத
உணர்ந்த தாயுமானேர், பமய் ப்பபாருவள முழவமயானது என்ற
தத்துேத்வத மானுடத்திற் கு பசால் லியுள் ளார்
தாயுமானேர் பசான்ன சிந்தவனவய வேதாத்திரிய ேழியில் ஏற் வபாம் .
அேர்கள் ேழியில் பசல் வோம் . ஆனந்தமவடவோம் !
ஆனந்தம் - ஆனந்தவம!! ோழத்பதரிந்திடில் ஆனந்தவம!!!

ஆனந்தம் –

9. பூதம் எல் லாம் தன் அகத்தில் பேளியாய் .
பிரபஞ் ச சக்திகள் அவனத்தும் மனிதன் உட்பட அவனத்து
ஜீேராசிகளிலும் நிவறந்துள் ளது.
இதனால் தான் திருமூலர் ஊண் உடம் வப ஆலயம் என்றார். இந்த ோத
பித்த கபம் எே் ோறு மனித உடலில் உள் ளது என்பவதயும் ோத பித்த
கப நிவலப்பாட்டின் தன்வமவய இந்த பிரபஞ் சத்தில் ஐம் பூதங் களான
மண், காற் று, நீ ர், பநருப்பு, ஆகாயம் இேற் றின் பிரதிபலிப்பு
ஒே் போரு உயிரிலும் நிவறந்துள் ளது.
”அண்டத்திலுள் ளவத பிண்டம்
பிண்டத்திலுள் ளவத அண்டம்
அண்டமும் பிண்டமு பமான்வற
அறிந்து தான் பார்க்கும் வபாவத”
என்று சித்தர் பாடுகிறார். பபாதுோக எலும் புக்கூடு, நரம் பு, தவச,
தமனி, முதலானவேகள் தான் மனிதன் என்று பசால் ேது அறியாவம
என்கின்றனர் சித்தர்கள் .
அண்டத்தில் அதாேது பிரபஞ் சத்தில் உள் ளது அவனத்தும் பிண்டத்தில்
உள் ளது என்கிறார்.
பிண்டம் என்றால் உடம் வபக் குறிக்கும் .பிரபஞ் ச சக்தியானது உடலில்
கரு உற் பத்திக்கு முக்கிய காரணமாகிறது.
சுக்கிலமும் சுவரானிதமும் இவணயும் வபாது, காற் று நீ ர், பநருப்பு
மூன்றும் வசர்ந்து மண் உருவு பகாண்டு உடலாய் மாறி உயிர் வசர்ந்து
ோதம் , பித்தம் , கபம் என நிவலப்படுகின்றது.
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இே் ோறு பஞ் ச பூதங் களுள் அவமந்துள் ள உடலானது உலகில் உள் ள
தாதுப்பபாருட்கள் தாேரப் பபாருட்கள் அவனத்தும் சங் கமமாகின்றது.
மனித உடல் ஐம் பபரும் பூதங் கள் அடங் கிய சிறிய பிரபஞ் சம் என்வற
சித்தர்கள் கூறுகின்றனர்.
வமலும் மனித உடலில் உள் ள ஒே் போரு உறுப்பும் பிரபஞ் சத்தில்
உள் ள பபாருட்கவளாடு பதாடர்புவடயதாகவும் , இந்த தத்துேங் களின்
அடிப்பவடயில் தான் மனித உயிர் அவனத்து சக்திகவளயும் அடக்கி
ஆளும் தன்வம பகாண்டுள் ளதாகவும் கூறுகின்றனர்.
சூரிய சக்தியானது மனிதனின் தமரகம் என்னும் இதயத்துடன்
பதாடர்புவடயது என்றும் , மூவள நரம் புகள் அவனத்தும் சந்திரவனாடு
பதாடர்பு உவடயவே என்றும் , பித்தப்வப இரத்தம் , பசே் ோவயாடு
பதாடர்பு உவடயவே என்றும் உடவல பிரபஞ் சத்துடன்
ஒப்பிட்டுள் ளனர்.








சூரிய சக்தி – தமரகம் (இதயம் )
சந்திர சக்தி – மூவள நரம் புகள்
பசே் ோய் – பித்தப்வப, இரத்தம் (பசந்நீர்)
சுக்கிரன் – இடுப்புப் பகுதி
புதன் – நுவரயீரல்
குரு (வியாழன்) – கல் லீரல்
சனி – மண்ணீரல்

ஆகாயம் . காற் று, பநருப்பு, நீ ர், நிலம் ஆகிய ஐந்து பூதங் கவளயும்
தன்னகத்வத அடக்கி நிற் கும் பேட்ட பேளியாய் உள் ளது
பமய் ப்பபாருள் என்று பாடுகிறார் தாயுமானேர்.
விண்ணாதி பூதம் எல் லாம் தன் அகத்தில்
அடக்கிபேறு பேளியாய் . ஞானக்
கண்ணாரக் கண்டஅன்பர் கண்ணூவட.
ஆனந்தக் கடலாய் . வேறு ஒன்று
எண்ணாத படிக்கு இரங் கித் தானாகச்
பசய் து அருளும் இவறவய! உன்தன்
தண்ணாருஞ் சாந்தஅருள் தவனநிவனந்து
கரமலர்கள் தவலவமல் பகாள் ோம் .” (தா.பா.22)




ஆகாயம் . காற் று, பநருப்பு, நீ ர், நிலம் ஆகிய ஐந்து
பூதங் கவளயும் தன்னகத்வத அடக்கி நிற் கும் பேட்ட பேளியாய் .
ஞானக்கண் பகாண்டு கண்ட பமய் யடியார்களது கண்கள்
நிவறயுமாறு,
வபரின்ப பேள் ளத்வதக் கடல் வபால வதக்கி,
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வேற எதவனயும் நிவனக்காதபடி இரக்கம் காட்டி,
(உயிவர) தானாகச் பசய் து அருளும் கடவுவள!

உன்னுவடய குளிர்ச்சி பபாருந்திய திருேருவள நிவனவு பசய் து,
வகம் மலர்கவள தவலக்கு வமல் கூப்பி ேணங் குவோம் .
பஞ் ச பூதங் களின் சரிவிகிதக் கலவேயால் சீே இனங் கள் வதான்றியது
என்பது வேதாத்திரிய இவற சரித்திரம் .
”பஞ் ச பூதங் கட்கு அப்பால் ஒன்றுண்டு எனில்
பரம் பபாருளாம் பேட்ட பேளிவய!
பஞ் ச பூதங் கவளா விண்என்ற நுண்துகள் கள்
பல வசர்ந்த கூட்டியக்கம் .
பஞ் ச பூதங் களில் முதலான விண்நிவலதான்
பரம அணு. உயிரும் ஈவத!
பஞ் ச பூதங் களும் சித்தாகும் . பரம் சத்தாம் .
பாச அறிே னந்த மாகும் .” (ஞாக.பா.1034)
இவறநிவல என்ற முழு முதல் பபாருளானது - 1. ேற் றாயிருப்பு 2.
வபராற் றல் 3. வபரறிவு 4. காலம் என்ற நான்கு ேளங் கவளக் பகாண்டு
பபருபேளியாக நிவறந்து விரிந்து திகழ் கிறது.
இதன் தன்னிறுக்கச் சூழ் ந்தழுத்தும் ஆற் றலால் தாவன
நுண்துகளானது. இதுவே இவறத்துகள் எனப்படுகிறது.
இவறத்துகள் களின் பதாகுப்வப விண்.
விண் என்னும் நுண்ணணுக்கள் ஒன்வற மற் பறான்று தள் ளுகிற
ஆற் றல் குவறயும் வபாது அவேகள் பநருங் குகின்றன.
பநருக்கத்தில் அழுத்ததிற் கு ஏற் ப காற் று, அழுத்தக் காற் று (பநருப்பு),
நீ ர், நிலம் என்று விண்கள் கூட்டு இயக்கத்தில் வேறுபாடுகள்
உண்டாகின்றன. இந்த நான்வகாடு விண்வணயும் வசர்த்து பஞ் ச
பூதங் கள் எனப்படுகின்றன.
பஞ் ச பூதங் களின் சரிவிகிதக் கலவேயால் சீே இனங் கள்
வதான்றியது.
தாேரங் ள் வதால் மூலம் அழுத்தம் என்ற உணர்வேப் பபறுகின்றன.
அதனால் அவே ஓரறிவு இனம் எனப்படுகிறது.
புழு அழுத்த உணர்வும் சுவேயுணர்வும் உவடயது. அதவன ஈரறிவு
என்று மதிக்கிவறாம் .
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எறும் பு, ேண்டுகள் அழுத்தம் , சுவே, மணம் என்ற மூன்று
உணர்வுகவளப் பபற் றிருக்கின்றன. எனவே இவே மூேறிவு இனமாக
வபசப்படுகின்றன.
ஊர்ேனேற் றில கண்களிருந்து, காதுகள் இல் லாதேற் வற (பாம் பு
முதலியன) நான்கு அறிவு உயிரினம் என்றும் , காதும் உவடய உயிர்
ேவகவய ஐயறிவு என் றம் கருது கவறாம் .
ஆகவே நிற் பன, நடப்பன, ஊர்ேன, நீ ந்துேன அவனத்தும் ஐயறிவு
உயிர்களாகும் .
புலன்களுக்கு எட்டாத காலம் , பதாவலவு, விவரவு, பருமன் என்னும்
நான்கு கணக்குகளுக்கு அகப்படாத மவறபபாருட்கள் மூன்று வபரியக்க மண்டலம் முழுேதும் நிரம் பியுள் ளன.
அவே 1.இவறபேளி 2. விண்துகள் 3. காந்த ஆற் றல் . இந்த
மூன்வறயும் உணர்ந்து பகாள் ளும் கருவி மனித மூவளதான்.
இந்த அற் புத ஆற் றல் தான் ஆறோது அறிவு ஆகும் .
ஆறாேது அறிவு வபாதிய ேளர்ச்சி பபற் றால் தான் மனிதனுக்குப்
பிறவர மதித்து ஒத்தும் உதவியும் , இட்டுண்டு ோழும் ஏற் றமுள் ள
அறிோட்சித்தரம் பண்பாடாக அவமயும் .
எனவே. ஏவதா ஒரு ஆற் றல் உலவகப் பவடத்து பாதுகாப்பும் ,
பராமரிப்பும் அளித்து ேருகிறது என்ற கருத்வத விட,
பமய் ப்பபாருளான இவறநிவலவய தன்மாற் றம் பபற் று, பிரபஞ் சத்
தில் காணும் பபாருட்களாகவும் .அண்டங் களாகவும்
வகாடிக்கணக்கான உருேங் களாகவும் இயங் கிக் பகாண்டிருக்கிறது
என்ற வபருண்வமவய உணர்த்துேவத வேதாத்திரியம் தரும்
தன்மாற் றச் சரித்திரம் .

10. வபரன்பால் உள் உருகி பமாழிகுழறி……
ஜீோத்மாக்கள் ஒரு புறம் ; அேற் வறப் பவடத்த பரமாத்மா மறுபுறம் .
ஜீோத்மா பரமாத்மாவே அவடய வேண்டும் என்றால் பரமாத்மாவேச்
சரண் புக வேண்டும் என்பதுதான் சரணாகதி.
ஆனால் , இந்த சரணாகதிவய வநரடியாக ஒருேரால் அவடய முடியாது.
ஆசார்யன் என்ற ேழிகாட்டி அேசியம் . அேர்தான் பரிபூரண
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பிரம் மத்வத அனுபவிப்பதற் கான சாதவன ேழி முவறகவளச்
பசால் லித் தர முடியும் .
இவறேவனச் சரண் புகுேதன் வநாக்கவம பிறப்பு - இறப்பு என்ற
இவடயறாத சங் கிலித் பதாடரிலிருந்து விடுதவல பபறுேதுதான்.
இவத வமாட்சம் என்பார்கள் .
'எற் வறக்கும் ஏவழழ் பிறவிக்கும் உற் வறாவம யாவோம் ... உமக்வக நாம்
ஆட் பசய் வோம் ' என்று திருப்பாவே பாசுரத்தில் சரணாகதிவயச்
சுருக்கமாகத் பதரிவிக்கிறார் வகாவத நாச்சியார்.
மலர்மிவச ஏகினான் மானடி வசர்ந்தார் நிலமிவச நீ டு ோழ் ோர்'
என்றும் ‘பிறவிப் பபருங் கடல் நீ ந்துேர் நீ ந்தார் இவறேனடி வசராதார்'
என்றும் சரணாகதி என்பது அடிபணிேது என்று ேள் ளுேர் சுட்டிக்
காட்டியுள் ளார்.
ஸர்ேதர்மாந் பரித்யஜ் ய மாவமகம் சரணம் ே் ரஜ |
அஹம் த்ோம் ஸர்ேபாவபப்வயா வமாக்ஷயிஷ்யாமி மா சு ச: ||
தர்மங் கவள எல் லாம் என்னிடம் ஒப்பவடத்து என்வன (ஒருேவனவய)
சரணவடக. நான் உன்வன எல் லாப் பாேங் களிலிருந்தும்
விடுவிப்வபன்
என்று பகேத் கீவதயில் கிருஷ்ணன் அர்ஜுனனிடம் கூறுகிறார்.
“நாவன ேழியும் சத்தியமும் ஜீேனுமாய் இருக்கிவறன்” என்னும்
விவிலிய ோசகத்வதயும் இங் வக நிவனவு கூரலாம் .
பகேத் கீவதயில் ேரும் இன்பனாரு
ஸ்வலாகமும் சரணாகதி தத்துேத்வதத் பதளிோக எடுத்துவரக்கிறது:
அனன்யாஸ் சிந்தயந்வதாமாம் வய ஜனா: பர்யுபாஸவத
வதஷாம் நித்யாபி யுக்தானாம் வயாகவக்ஷமம் ேஹாம் யஹம் .
“என்வனத் தவிர வேறு எதவனயும் எண்ணாமல் , என்னிவல உவறந்து,
என்வனவய சார்ந்து ோழ் கிறேனுக்குத் வதவேப்படுகிற
அவனத்வதயும் நான் அளித்துவிடுகிவறன்.” (கீவத 9-22)
”காதலாகி கசிந்து கண்ணீர ் மல் கி
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ஓதுோர் தம் வம நன்பனறிக்கு உயிப்பது
வேதம் நான்கிலும் பமய் பபாருளாேது
நாதன் நாமம் நமசிோயவே” – (திருஞானசம் பந்தர்)
இவறேவன "காதலாகி கசிந்து கண்ணீர ் மல் கி" உருகி உருகி ேணங் க
வேண்டுபமன்று திருஞானசம் பந்தர் பபருமான் வேண்டுகிறார்.
தாயுமானேர் பேட்டபேளி என்ற பமய் ப்பபாருளிடம் சரணவடகிறார்.
அேரது மனபேளியில் இவறநிவல கலந்துவிடுகிறது. அதுோகி
அதுோகவே மாறியேர் நம் தாயுமானேர்.
”விண்நிவறந்த பேளியாய் . என் மனபேளியில்
கலந்து, அறிோம் பேளியின் ஊடும்
தண் நிவறந்த வபரமுதாய் ச் சதானந்தம்
ஆனபபருந் தவகவய! நின்பால்
உள் நிவறந்த வபரன்பால் உள் உருகி.
பமாழிகுழறி, உேவக ஆகிக்
கண் நிவறந்த புனல் உகுப்பக், கரமுகிழ் ப்ப
நின் அருவளக் கருத்தில் வேப்பாம் .” (தா.பா.23)











ஆகாயத்வதயும் தன்னகத்வத பகாண்ட பேட்ட பேளியாய் .
எனது மனமாகிய பேளியில் கலந்து,
அறிோகிய பேளியிலும் குளிர்ந்த வமலான அமுதமாக ேந்து
பபாருந்தி,
எப்பபாழுதும் வபரின்பத்வத விவளவிக்கும் மகாவதவே!
நின்னிடத்தில் பகாண்ட உள் ளம் நிவறந்த வபரன்பால் ,
அே் பேள் ளத்வத உருகச் பசய் து,
ோர்த்வத தடுமாற,
மகிழ் சசி
் அவடந்து,
கண்களில் மிகுதியும் நீ ர் பசாரிய,
வககவளக் குவித்து,

நின் திருேருவள எண்ணத்தில் நிறுத்தி ேணங் குவோம் என்கிறார்
தாயுமானேர்.
மனமாகிய பேளியில் பமய் ப்பபாருள கலந்து இருக்க என்ன பசய் ய
வேண்டும் ? பமய் யுணர்வு பபற வேண்டும் என்கிறது வேதாத்திரியம் .
”அணுோயும் , தனித்தனிவய இயங் கிக் பகாண்டு

ஆறாகவும் காட்சி அளிக்கும் நீ ர் வபால்
அணுோயும் கூட்டுறோய் க் காட்சி யாகும்
அகண்ட வபரண்டத்தில் வதாற் ற பமல் லாம் .
அணுநிவலவய பருஉருவில் உணர ேல் ல
அறிவுதான் உயிருணர்ோம் . அதற் கு வமலும்
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அணுவுக்கு ஆதிநிவல பிரம் மம் என்று
ஆழ் ந்துணர்ந்த அறிவே பமய் யுணர்வு ஆகும் .” (ஞாக.பா.1403)
பமய் உணர்வு என்றால் உண்வம உணர்வு ஆகும் . புலன்களுக்கு
அப்பாற் பட்டதான அந்த உண்வமவய ஆறாேது அறிவின் துவண
பகாண்டு உணரத்தான் முடியும் .
தண்ணீர ் என்பது நீ ரக அணுக்களின் கூட்டு வசர்க்வக ஆகும் . அணு
என்பது தனித்தனியாகவும் இயங் கிக் பகாண்டுள் ளது.
அணுவின் கூட்டுச் வசர்க்வகயில் நீ ராகி, ஆறு, குளம் , குட்வட என்றும்
காட்சியளிக்கிறது.
அதுவபால வபரியக்க மண்டலத்தில் அணுோகவும் , அணுக்களின்
கூட்டு இயக்கமாகவும் வதாற் றப் பபாருட்களாகவும் காட்சியளிக்கிறது.
கண்ணுக்கும் புலன்களுக்கும் காட்சியளிக்கின்ற பரு உடலுக்குள்
அணுநிவலவய உணரேல் ல அறிவே உயிர் உணர்ோகும் .
அதற் கு வமலாக அணுவிற் கு மூல நிவல, ஆதிநிவல பிரம் மம்
(பமய் ப்பபாருள் ) என்ற சுத்தபேளி என்பவத கூர்ந்து உணர்ந்த
அனுமான அறிவே, பமய் உணர்ோகும் .

11.பமய் ப் பபாருவள காட்டுபேர் குரு
நான்மவறகளின் நாயகவன எப்படி உணர்ேது?
யார் உணர்த்துவிப்பது?
இதற் கு ஒரு குரு வேண்டுமல் லோ?
யார் அந்த குரு?









புலஸ்தியருக்கு அகஸ்தியர் வபால,
புலிப்பாணிக்கு வபாகர் வபால,
ராகவேந்திரருக்கு விஜயதீர்த்தர் வபால,
ஸ்ரீராமகிருஷ்ணருக்கு வதாத்தாபுரி வபால,
விவேகானந்தருக்கு ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் வபால.
சவகாதரி நிவேதிவதக்கு விவேகானந்தவரப் வபால
தாயுமானேருக்கு பம னகுருவேப் வபால,
நமக்பகல் லாம் வேதாத்திரி மகரிஷிவயப் வபால

ஒரு ஞான குரு அவமய வேண்டுவம!
உள் ளத்துள் ஓங் கிய வதடுதல் இரவுபகலாக பேள் ளத்வதப்வபால்
பபருகினால் குரு தானாக ேருோர்.
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உருோய் அருோய் , உளதாய் இலதாய்
மருோய் மலராய் , மணியாய் ஒளியாய் க்
கருோய் உயிராய் க், கதியாய் விதியாய் க்
குருோய் ேருோய் , அருள் ோய் குகவன. (கந்தர் அனுபூதி)
ஞான சம் பந்தருக்கு மூன்று ேயதில் ேந்தான்.
திருநாவுக்கரசருக்கு 80 ேயதில் ேந்து அருள் தந்தான்.
என்ன பசால் லுேது?
யார் குரு என்று எப்படி அறிேது?
ஆதி சங் கரருக்கு புவலயனாக ேந்தான்.
சங் கரர் அறிந்தார் இல் வல.
அேர் பாடு அப்படி என்றால் , நாம் எம் மாத்திரம் ?
மாணிக்க ோசகருக்கு அருள் புரிய ேந்தான், மணிோசகர் அறிந்தார்
இல் வல. விட்டு விட்டார்.
அேன் உருோய் , அருோய் , உளதாய் , இலதாய் , மருோய் , மலராய் ,
மணியாய் , ஒளியாய் எப்படி வேண்டுமானாலும் ேருோன்.
அேன் ேந்தால் தான் உண்டு. நாம் வபாய் கண்டு பிடிக்க முடியாது.
மனம் பக்குேப் பட வேண்டும் .
தாயுமானேர் பக்குேப்பட்டு இருந்தார். எதிவர ேந்த பம
தாய் வபால சிக்பகனப் பிடித்துக் பகாண்டாா்.

னகுருவே

ஆதிஅந்தங் காட்டாத முதலாய் . எம் வம
அடிவமக்கா ேளர்த்து எடுத்த அன்வன வபால
நீ திபபறும் குருஆகி. மனம் ோக்கு எட்டா
நிச்சயமாய் ச், பசாச்சமதாய் , நிமல ம் ஆகி
ோதம் இடும் சமயபநறிக்கு அரியது ஆகி,
பமளனத்வதார் பால் பேளியாய் ேயங் கா நின்ற
வசாதிவய. என் உயிர்த் துவணவய நாடிக் கண்ணீர ்
பசாரியஇரு கரங் குவித்துத் பதாழுதல் பசய் ோம் ” (தா.பா.24)




பதாடக்கமும் முடிவும் இல் லாத மூலமாய் .
எம் வம அடிவம பகாள் ளும் பபாருட்டு, நியாயம் தேறாத பபரும்
குருோக தாய் வபால் ேந்து.
மனம் , ோக்கு ஆகியேற் றுக்கு எட்டா உண்வமப் பபாருளாய் .
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மாசு அற் றதாய் .
மலமற் றது ஆகி.
தர்க்கம் பசய் யும் சமய பநறிகளுக்குப் புலப்படாத அருவம
உவடயது ஆகி.
வமான நிவலயில் நிற் வபாரிடத்து பேளியாக.
விளங் குகின்ற வபபராளியாகி.

எனது உயிருக்கு உற் ற துவணயாகி நிற் கும் பபாருவள விரும் பி,
கண்களில் நீ ர் ஒழுக, இரண்டு வககவளயும் கூப்பி ேணங் குதல்
பசய் ோம் .
குருவினது பதாட்டுக் காட்டல் மூலம் அவனத்தும் ஆகி
இவறநிவலயாய் இருப்பவத நாம் உணரலாம் என்கிறது
வேதாத்திரியம் .
”குருவினது விரல் பட்ட உடவன, ஆங் வகார்
குறுகுறுப்பும் சிறு உணர்வும் அறிவிற் பகட்டும் .
ஒருவமயுடன் உற் றுற் று உணர்ந்து ேந்தால் .
உள் நாட்டவம உனக்குப் பழக்க மாகும் .
பபருகிேரும் வபரின்ப எல் வல கண்டு,
பிறப்பிறப் பு எல் வலக்கு அப்பால் உள் ள
நிருவிகற் க நிவலகண்டால் , எங் கும் என்றும்
நீ யவனத்தும் ஆகி நிற் கும் தன்வம காண்பாய் !” (ஞாக.பா.1462)
தீட்வச அளிக்கும் முவறகள் , முற் காலத்தில் பல ேவககள்
இருந்துள் ளன. அேற் றில் ஒன்றுதான் ஸ்பரிஷ தீட்வச என்னும்
பதாட்டு உணர்த்தும் முவற ஆகும் .
அருட்குருவின் உயிர் ஆற் றலானது வக விரல் கள் மூலமாக சீடருக்குப்
பாய் ச்சி குண்டலினி சக்திவய மூலாதாரத்திலிருந்து வமவல எழுப்பி
இரு புருே வமயத்தில் நிறுத்துேது முதல் நிவல ஆக்கிவன தீட்வச ஆகும் .
குருவின் விரல் பநற் றிப் பபாட்டில் பதாடும் வபாது சீடருக்கு அந்த
இடத்தில் குறுகுறுப்பும் , புதுவமயான உணர்வும் அறிவிற் குப்
புலப்படும் .
குரு பதாட்டுக்காட்டிய இடத்திவலவய நிவனவே நிறுத்தி உற் று உற் று
உணர்ந்து ேந்தால் , அகவநாக்குப் பயிற் சியான உள் நாட்டம்
பழக்கமாகி விடும் .
வபரின்பம் பபருகி ேருேவதயும் , பிறப்பு இறப்பு என்ற இரு
எல் வலகளுக்கு அப்பாலாக உள் ள வேறுபாடு இல் லாத நிவலவயக்
காணவும் முடியும் .
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அது வேற இது வேற என்ற இரட்வடகளற் ற, ஒன்வற எல் லாமாகவும் ,
எல் ல ேற் றிலும் அந்த ஒன்வறயும் உணரலாம் .
அந்நிவலயில் தனக்குள் ளாக எல் லாேற் வறயும் , எல் லாேற் றிலும்
தன்வனயும் காணுகின்ற பபரும் வபறு கிட்டும் .

12 உம் மறிவே விளக்கம் கூறும் .
இயல் பாய் நடப்பேற் வற இவறநிவலயால் இயற் வகயால்
நவடபபறுேதாகக் கூறுகிவறாம் . அந்த இவற நிவலக்கு முன்னதாக
எதுவும் இல் லாததால் அதவன ஆதி என்கிவறாம் .
அவசேற் று இருப்பதால் நிவல என்கிவறாம் . அதுவே பேட்டபேளி,
சுத்தபேளி இருப்பு ஆகும் .
என்றும் மாறுபடாமல் மவறயாமல் இருப்பதால் உண்வமப் பபாருள்
என்ற கருத்தில் பமய் ப்பபாருள் என்கிவறாம் .
இருப்பாக இருந்த பமய் ப்பபாருள் அழுத்தம் என்ற தனது ஆற் றலாலும் ,
இப்படித்தான் இயங் க வேண்டும் என்ற தனது அறிோகிய
இயல் பூக்கத்தினாலும் அவசேற் று நிவல அணு. காந்தம் ஆகும் ,
அதவன உயிர் என்றும் உயிர்ச்சக்தி என்றும் பசால் லுகிவறாம் . பமய்
அவசந்தால் உயிர் ஆகும் .
ஒளி, ஒலி, சுவே, மணம் , உருேத் வதாற் றம் ஆகிய அவனத்தும்
அணுவின் தன்மாற் ற நிவலயான மின்சக்தி ஆகும் .
இவே அவனத்தும் பதாடர்ந்து இயங் கிக் பகாண்டிருக்கக் கூடிய
நிகழ் சசி
் கள் ஆகும் .
தன்னுவடய நிவலவயயும் , பசயல் , சூழல் வபான்றேற் வற அறி
யும் கட்டுப்பாட்டு உணர்வு ஆகிய சுய உணர்வு அறிோக மனிதனில்
உள் ளது,
அகர உயிர் எழுத்து, அவனத்தும் ஆகி, வேறாய்
அமர்ந்தது என அகிலாண்டம் அவனத்தும் ஆகிப்.
பகர்ேன எல் லாம் ஆகி, அல் லது ஆகிப் .
பரம் ஆகிச். பசால் லரிய பான்வம ஆகித்.
துகள் அறுசங் கற் பகவிற் பங் கள் எல் லாம்
வதாயாத அறிவு ஆகிச் சுத்தம் ஆகி.
நிகர் இல் பசு பதியான பபாருவள நாடி
பநட்டுயிர்த்துப் வபரன்பால் நிவனதல் பசய் ோம் .” (தா..பா.25)
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”அ” என்னும் எழுத்துத் தனித்தும் , எவனய எழுத்துகளில்
பபாருந்தியும் நிற் பது வபாலத் தனித்தும் ,
அண்டங் கள் அவனத்திலும் கலந்தும் நிற் கின்ற பபாருளாகியும் .
பசால் லப்படும் எல் லாமும் ஆகியும் .
பசால் லப்படாத அவனத்தும் ஆகியும் .
வமலான பபாருள் ஆகியும் .
பசாற் களால் விளக்கிக் கூறமுடியாத தன்வம உவடயது ஆகியும் .
குற் றமற் றதும் , விருப்பு பேறுப்புகள் படியாததும் ஆன அறிவு
ஆகியும் .
தூயதன்வம உவடயது ஆகியும் .
ஒப்பில் லாததும் உயிர்களுக்குத் தவலேனாய் விளங் குேதும்
ஆகிய பபாருவள,
ஆராய் ந்து வதடி, பபருமூச்சு விட்டு வபரன்பு பகாண்டு நிவனவில்
நிறுத்துவோமாக!

பமய் ப்பபாருள் அறிோய் உள் ளது என்கிறார் தாயுமானேர். பமய்
பபாருவள அறிவே விளக்கும் என்கிறது வேதாத்திரியம் .
”அத்துவிதம் , துவிதம் , சத்து சித்தானந்தம் ,
அகம் உணர்ந்வதார் விரித்துவரக்க விசிட்டாத் வேதம்
இத்தவனயும் அறிவுஉயிா் பரம் உணர்ந்தால்
இவணந்தஒவர கருத்தாக விளக்க மாகும் .
சித்தநிவல உணர்ந்வதார்கள் உதிர்த்த பசாற் கள் ,
சிறப்பறியாரால் விளக்கம் பசயப்படுங் கால் ,
எத்தவனவயா குழப்பங் கள் உண்டு பண்ணும் .
இவறயுணர்வீர்! உம் மறிவே விளக்கம் கூறும் .” (ஞாக.பா.1125”)
பமய் ப்பபாருள் என்பது ஒன்று தான், அதுவே எல் லாமாக
ஆகியிருக்கிறது. பரமாத்மா, ஜீோத்மா எல் லாம் ஒன்வற என்பது
அத்துவிதம் ஆகும் .
பரமாத்மா என்னும் இவறநிவல வேறு ஜீோத்மா வேறு என்பது துவிதம்
ஆகும் .
துவிதம் என்றால் இரண்டு, அத்துவிதம் என்றால் இரண்டல் ல ஒன்று
என்பதாகும் .
சத்துப் பபாருளாக உள் ள இவறநிவல சித்துகளாகிய சிற் றுயிா்களாக
ஆகி மனிதன்ேவர ேந்துள் ளது.
ஆன் + அந்தம் = ஆனந்தம் . ஆன்மா உவடயேன் மனிதன், ஆன்மா
என்ற சிற் றறிவு முடிவுற் ற இடம் வபரறிவு நிவலயாகும் என்பவத
அகத்தேத்தின் மூலம் உணர்ந்தேர்கள் விளக்கிய உவரகள்
விசிட்டாத்வேதம் ஆகும் .
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உடலுக்குள் உயிர், உயிர்க்குள் அறிவு, அந்த சிற் றறிவே வபரறிவு
நிவலயில் பரமாகவும் உள் ளது என்பவத உணரும் வபாது, துவிதம் ,
அத்வேதம் , விசிட்டாத்வேதம் ஆகிய அவனத்தும் இவணந்த ஒவர
கருத்தாகவே விளக்கமாகும் .
சித்தம் என்ற உயிவர உணர்ந்தேர்கள் , உயிரின் படர்க்வகவய
மனமாகவும் அந்த மனதின் மறுமுவன பதய் ேவம அறிோக
இருப்பவதயும் உணர்ந்தேர்கள் கூறிய பசாற் கவளபயல் லாம் , அந்த
உண்வமகவள, சிறப்வப உணராதேர்கள் விளக்கம் பசய் ய முற் படும்
வபாது, பல ேவகயான குழப்பங் கவள உண்டு பண்ணும் .
ஆகவே அறிவேக் பகாண்ட இவறநிவலவய - பமய் ப்பபாருவள
உணர்ந்தீர்கவளயானால் , அந்த உமது அறிவே விளக்கங் கவளச்
பசால் லும் .

துவணநின்ற நூல் கள் .
1.தாயுமானேர் பாடல் கள் , புலேர் வீ.சிேஞானம் ,விஜயா பதிப்பகம் ,
வகாவே.
2. ஞானக்களஞ் சியம் , வேதாத்திரி மகரிஷி, வேதாத்திரி
பதிப்பகம் ,ஈவராடு
3. தாயுமானேர் நூல் கள் , சுோமி சித்போனந்தர், திருப் பராய் த்துவற.
4. இவணயதள தகேல் கள் .
5. உலகசமாதானம் , வேதாத்திரி மகரிஷி, வேதாத்திரி
பதிப்பகம் ,ஈவராடு
6. தாயுமானேரின் ஆனந்தக்களிப்பு, மன்னார்குடி பானுகுமார். அழகுப்
பதிப்பகம் , பசன்வன.
7. தத்துேச் சிகரங் கள் , முவனோ் அழகர் ராமானுஜம் .
8. தாயுமானேரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் , மன்னார்குடி பானுகுமார்.
விஜயா பதிப்பகம் , வகாவே.
9. பட்டினத்தார் பாடல் கள் , புலேர் வீ.சிேஞானம் ,விஜயா பதிப்பகம் ,
வகாவே.
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