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தாயுமானேரின் சின்மயானந்த குரு
அருள் நிதி
மன்னார்குடி பானுகுமார்

இதனுள் வள
1.அறிவில் முழுவம
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5.பிறவி ததாடரும் காரணம் என்ன?
6.வபரின்ப வீட்டில் நன்றாக உறங் கலாம்
7 அடிவம தகாண்ட திருேருளின் திறம்
8. ேழிகாட்டிய ேள் ளல்
9.முழுவமப் வபறவடந்தால் வீடுவபறு எய் தலாம் .
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11.ஞானம் முதிராமல் வீடு வககூடுவமா?

சின்மயானந்த குரு
தாயுமானேர் சின்மயானந்த குரு என்ற தவலப்பில் 176 ேரிகளில்
பதிதனாரு பாடல் கவள பாடியுள் ளார்.
ஒே் தோரு பாடலின் இறுதியிலும் “சித்தாந்த முக்திதரும்
முதற் தபாருவள! திருச்சிராப்பள் ளியில் உயிர்கள் உய் யும் தபாருட்டு
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எழுந்தருளி இருக்கும் தட்சிணாமூர்த்திவய! ஞான ஆனந்தமயமான
குருவே!” என்று குருவேப் வபாற் றுகிறார்.

1. அறிவில் முழுவம
“ஆராத முத்தியினது ஆவேச ஆவசக் கடற் குள் மூழ் க” என்று
தாயுமானேர் முக்தி பற் றி இந்தப்பாடலில் தசால் லும் வபாது கவேந்திர
வமாட்ச கவததான் நம் நிவனவுக்கு ேருகிறது.
இந்த கவேந்திர வமாட்சமானது பாகேத புராணத்தில் எட்டாேது
ஸ்கந்தத்தில் ேரும் பகுதி. இவத பரீடஷி
்
த்து மன்னருக்கு ஸ்ரீசுகர்
அருளினார்.
“கவேந்திரன் என்னும் தபயர் தகாண்ட யாவன துமதா என்னும்
ேனத்தில் ோழ் ந்து ேந்தது. அந்த துமதா ேனத்வத ேருண பகோன்
திரிகூடமவல என்னும் இடத்தில் உருோக்கினார். கவேந்திரன் தனது
யாவன கூட்டத்தில் ோழ் ந்து அக்கூட்டத்தின் தவலேனாகவும்
விளங் கியது.
ஒரு நாள் தாகம் தணிக்க தனது யாவன கூட்டத்துடன் நீ ர் நிவலவய
வநாக்கி தசன்றது.
அப்தபாழுது அந்த குளத்தில் ோழும் ஒரு முதவல கவேந்திரனின்
கால் கவள பற் றியது.
முதவலயின் ோயில் அகப்பட்ட கால் களுடன் உயிருக்கு வபாராடிய
கவேந்திரவன மற் ற யாவனகள் காப்பாற் ற முயன்று வதால் வியுற் றன.
தனது இறுதி காலம் தநருங் குேவத உ ண்ர் ந்த யாவன, ஒரு தாமவர
மலவர தனது தும் பிக்வகயால் பற் றி ோன் வநாக்கி ஆதிமூலவம என
தபருமாவள அழுது வேண்டியது.
தனது பக்தனின் துயர் துவடக்க விவரந்து ேந்த விஷ்ணு, சுதர்ஷன
சக்கரத்தால் முதவலயின் தவலவய துண்டித்து யாவனவய
விடுவித்து வமாட்சம் அளித்தார்.
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இதில் யாவனயாக கூறப்பட்ட கவேந்திரன்
தனது பூர்ே தேன்மத்தில் அரசன் இந்திர
துய் மனாக நாட்வட ஆண்டு ேந்தார். இேர்
ஒரு சிறந்த விஷ்ணு பக்தனாக விளங் கினார்.
ஆனால் அகந்வத இேர் கண்கவள மவறக்க,
அகஸ்திய முனிேரின் சாபத்தால்
யாவனயாக பிறப் தபடுத்து, பின்
இவறேனால் அகந்வத ஆணேம்
அழிக்கப்பட்டு, வமாட்சம்
கிவடக்கப்தபற் றார்.
முதவலயின் பிடியில் இருந்த கவேந்திரன்,
விஷ்ணுவே வநாக்கி துதித்த பாடல் ,
கவேந்திர ஸ்துதியாக வபாற் றப்படுகிறது. இது சஹஸ்ரநாமத்தில்
முதல் ஸ்வலாகம் .
முதவலயாக சாபம் தபற் றது ஒரு கந்தர்ேன். ஒரு முவற முனிேர்
வதேலா அேவர காண ேந்தார். இருேரும் வசர்ந்து நீ ராடினர்.
முனிேர் சூரியநமஸ்காரம் தசய் வகயில் விவளயாட்டாக கந்தர்ேன்,
அேரது கால் கவள இழுத்தார். இதில் வகாபமவடந்த முனிேர்,
முதவலயாக பிறப்பாய் என சாபமிட்டார்.
தன் தேவற உணர்ந்த கந்தர்ேன் சாப விவமாசனம் வேண்டினான்.
பிறவியின் முடிவில் கவேந்திரன் கால் கவள பிடிக்க, விஷ்ணுோல் சாப
விவமாசனம் தபறுோய் என கூறினார்.
அதன்படி கந்தர்ேனும் அரசனும் முவறவய முதவலயாகவும் ,
யாவனயாகவும் பிறவிதயடுத்து தங் களது சாப விவமாசனத்வத
தபற் றனர்.
இந்த நிகழ் வு ஸ்ரீரங் கம் காவிரிக் கவரயில் நடந்தது. அவத
நிவனவுக்கூரும் ேவகயில் ஆண்டுவதாறும் சித்ரா பவுர்ணமி அன்று
ஸ்ரீரங் கம் அம் மாமண்டபம் படித்துவறயில் கவேந்திர வமாட்சம் நவட
தபறும் .
“அங் வகதகாடு மலர்தூவி அங் கமது புளகிப் ப
அன்பினால் உருகி. விழிநீ ர்
ஆறாக, ஆராத முத்தியினது ஆவேச
ஆவசக் கடற் குள் மூழ் கிச்.
சங் கர! சுயம் புவே! சம் புவே! எனவும் தமாழி
தழுதழுத் திடேணங் கும்
சன்மார்க்க தநறியிலாத் துன்மார்க்க வனவனயும்
4

தண்அருள் தகாடுத்து ஆள் வேவயா?
துங் கமிகு பக்குேச் சனகன்முதல் முனிவோர்கள்
ததாழுது அருகில் வீற் றிருப் பச்.
தசால் லரிய தநறிவய ஒரு தசால் ல ல் உணர்த்திவய
தசாரூப அநு பூதிகாட்டிச்,
தசங் கமல பீடம் வமல் கல் ஆல் அடிக்குள் ேளர்
சித்தாந்த முத்திமுதவல!
சிரகிரி விளங் கேரு தக்ஷிணா மூர்த்திவய!
சின்மயா னந்தகுருவே” (தா.பா.26)



வமன்வம தபாருந்திய பக்குேம் உவடய சனகன் முதலிய
முனிேர்கள் நால் ேரும் ேணங் கி அருகில் அமர்ந்திருக்கவும் ,



விளக்கிச் தசால் ல அரியதான ஒரு தநறிவய சின்முத்திவர
காட்டி விளங் கிக் தகாள் ளுமாறு தசய் து உண்வமயான வபரின்ப
நுகர்விவன உணர்த்திட கல் லால மரத்தின்கீழ் சிேந்த தாமவர
மலர்ப்பீடத்தில் எழுந்தருளி, சித்தாந்த முக்தி தரும்
முதற் தபாருவள!



அழகிய வககளால் மலர்கவளத் தூவி, உடலானது
மகிழ் சசி
் யினால் அவசய, அன்பினால் மனம் உருகி. கண்களில்
நீ ரானது ஆறுவபால் தபருக,



முத்தியின்மீது தகாண்ட தேளியுடன் கூடிய ஆவசயாகிய
கடலுக்குள் முழ் க,



“சங் கரா! சுயம் பவே!

சம் புவே!” என தமாழி குளறப் வபாற் றி ேணங் கும் ஒழுக்க தநறியில்
நில் லாது, தேறான தநறியில் நிற் கும் என்வனயும் . வதேரீரது குளிர்ந்த
திருேருவளத் தந்து அட்தகாள் வீவரா? என்று தாயுமானேர்
வேண்டுகிறார்.
தேறான தநறியில் தசல் லாமல் ஒழுக்க தநறியில் முழுவம எய் த
வேண்டும் என்ற ேழிகாட்டுகிறது வேதாத்திரியம் .
“ஒழுக்கம் , கடவம, ஈவக என்ற மூன்றும்
ஒன்றிவணந்த உயர்தநறிவய அறம் என்றாகும் .
ஒழுக்கத்தில் கடவம, ஈவக இரண்டும்
உள் ளடங் கி இருப்பதவன உற் றுப் பாரீர!்
ஒழுக்கவம ோழ் வில் என்றும் தேற் றி நல் கும் .
உயர்மக்கள் தசல் ேமும் அளிக்கும் . வமலும் ,
ஒழுக்கவம இவறனயுணர்வில் ஒளியுண் டாக்கி,
உயர்த்தி, அறிவில் முழுவம எய் த வேக்கும் .”
(ஞாக.பா.453)
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ஒழுக்கம் என்பது துன்புறுத்தாவம ஆகும் . கடவம என்பது நன்றி
பாராட்டி அடிப்பவடயாக ஒருேர் ஆற் றிட வேண்டிய தசயல் ஆகும் .
ஈவக என்பது பிற உயிர் துன்பம் நீ க்குேது ஆகும் . ஒழுக்கம் , கடவம,
ஈவக என்ற மூன்றும் ஒன்றிவணந்த உயர் தநறி அறம் எனப்படுகிறது.
கடவமகவளக் கடவமக்காகவே தசய் ேதில் நன்றியுணர்வும் ,
விவளேறிந்த விழிப்பு நிவலயும் இவணந்து தசயல் படுேதால் துன்ப
விவளவு ேராது.
அதுவபால பிற உயிர் துன்பம் நீ க்கும் ஈவகயான தசயல் களிலும் துன்ப
விவளவு இல் வல.
ஆகவே ஒழுக்கத்தில் கடவம ஈவக என்ற இரண்டும் உள் ளடங் கி
இருப்பவத அறியலாம் .
ோழ் க்வகயில் எப்வபாதும் தேற் றியும் , உயர் மக்கள் தசல் ேத்வதயும்
அளிக்க ேல் லது ஒழுக்கவமயாகும் .
மனிதப் பிறவியின் வநாக்கமாகிய இவறயுணர்விற் கு ஒளி உண்டாக்கி
ேழிவயக் காட்டி அறிவில் உயர்வு தபற் று முழுவமவயப் தபற
உதவியாக இருப்பது ஒழுக்கவம ஆகும் .

2. ததளிோகக் காணவேக்கும் பிரம் மஞானம்
இவறேவனாடு இரண்டறக் கலக்க வேண்டும் என்று விருப்பம்
தகாண்டது, முடேன் தகாம் புத் வதனுக்கு ஆவசப்பட்டது
வபான்றதாகும் ” என்ற தாயுமானேரின் பாடல் படிக்கும் வபாது நமக்கு
நந்தனார் கவததான் நிவனவுக்கு ேருகிறது.
தமிழ் நாட்டில் ஆதனூர் என்ற ஒரு சிறிய கிராமத்தில் நந்தனார்
பிறந்தார். அேர் தாழ் த்தப்பட்ட இனத்தில் பிறந்தேராக இருந்தாலும் ,
சிே தபருமானின் சிறந்த பக்தராகத் திகழ் ந்து, ஒரு மிராசுதாரருக்கு
வேவல தசய் தார்.
ஒரு முவற, அேர் ேசித்த கிராமத்திற் கு அருகில் இருந்த திருப்புன்கூர்
என்ற வகாயிலுக்கு தன் நண்பர்கவளாடு தசன்று, தான் மிகவும்
விரும் பிய சிே தபருமாவன தரிசிக்க ஆவசப் பட்டார்.
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சிேலிங் கத்வத கண்ணாற காண முடியாதபடி அங் கிருந்த நந்தி
அேவரத் தடுத்தது. அச்சமயம் நந்தனார் பக்தி பரேசத்வதாடு சிே
தபருமானின் தரிசனத்திற் காகக் தகஞ் சினார்.
அப்வபாது யாரும் எதிர்பாராத அற் புதம் அங் வக நிகழ் ந்தது. நந்தனார்
சிேதபருமாவன காண வேண்டும் என்பதற் காக நந்தி விலகியது.
ஈசனின் கருவணவய எண்ணி மகிழ் சசி
் யுடன் ேணங் கி அங் கிருந்து
அேர் தசன்றார்.
திருப்புன்கூரில் இருந்த வபாது,
நந்தனார் சிதம் பரத்திலுள் ள
நடராேர் வகாயிவலப் பற் றி
வகள் விப் பட்டார். உடனடியாக
சிதம் பரம் தசல் ல வேண்டும்
என்று அேர் ஏங் கினார்.
ஒே் தோரு நாளும் ,
எல் வலாரிடமும் தான் அடுத்த
நாள் சிதம் பரம் தசல் ேதாகக்
கூறி ேந்தார்; ஆனால் அேரால் அங் கு தசல் ல முடியவில் வல.
அங் கிருந்த எல் வலாரும் வகலித்தனமாக அேவர “திருநாவளப்
வபாோர்” என்று அவழத்தனர். நந்தனார் வகாயிலுக்குச் தசல் ல தன்
முதலாளியிடமிருந்து அனுமதி தபற வேண்டியிருந்தது.
நந்தனார் பல முவற தகஞ் சிய பிறகு, முதலாளி குறுகிய காலத்தில்
விேசாய நிலத்வத பயிரிட்டு அறுேவட தசய் து முடிக்க வேண்டும்
என்ற கடினமான வேவலவய அேருக்குக் தகாடுத்தார்.
நந்தனாருக்கு கடவுள் வமல் பரிபூரண பக்தி இருந்ததால் , இந்த
வேவலவய கடவுவள அேருக்கு பதிலாக தசய் து முடித்தார்.
இப்வபாது சிதம் பரத்திற் கு தசன்று கடவுவள பார்க்கும் ஒரு ோய் ப்பு
கிவடத்ததால் , நந்தனார் வபரின்பத்தில் மூழ் கினார்.
ஆக்வகஎனும் இடிகவரவய தமய் என்ற பாவிநான்
அத்வேத ோஞ் வசயாதல்
அரிய தகாம் பில் வதவன முடேன் இச் சித்தபடி
ஆகும் . அறிவு அவிழ இன்பம்
தாக்கும் ேவக ஏது? இந்நாள் சரிவய கிரி யாவயாக
சாதனம் விடித்தது எல் லாம்
சன்மார்கம் அல் ல இவே நிற் க என் மார்க்கங் கள்
சாராத வபரறிேதாய் ,
7

ோக்குமனம் அணுகாத பூரணப் தபாருள் ேந்து
ோய் க்கும் படிக்கு உபாயம்
ேருவித்து, உேட்டாத வபரின்பம் ஆனசுக
ோரியிவன ோய் மடுத்துத்,
வதக்கித் திவளக்கநீ முன்னிற் பது என்றுகாண்?
சித்தாந்த முத்திமுதவல
சிரகிரி விளங் கேரு தக்ஷிணா மூர்த்திவய
சின்மயா னந்தகுருவே.”
(தா.பா.27)



தேள் ளத்தால் இடிந்துவிழும் ஆற் றங் கவர வபால் அழியும்
தன்வம உவடய உடவல.



உண்வம (நிவலயானது) என்று நிவனத்த பாவியாகிய நான்,
இவறேவனாடு இரண்டறக் கலக்க வேண்டும் என்று விருப்பம்
தகாண்டது, முடேன் தகாம் புத் வதனுக்கு ஆவசப்பட்டது
வபான்றதாகும் .



அறிவு விளக்கம் தபறவும் , இன்பம் ேந்து தபாருந்தவும் ேழிேவக
எே் ோறு பிறக்கும் ?



இப்தபாழுது அடிவயன் சரிவய, கிரிவய, வயாகம் முதலிய
தநறிகவள விட்டு நீ ங் கி நிற் பது நல் தலழுக்கம் ஆகாது.



இவே ஒருபுறம் இருக்க, எந்த ஒரு தநறிவயயும் சாராத வபரறிவு
உவடயதாய் , ோக்குக்கும் மனத்துக்கும் எட்டாததாய் , விளங் கும்
முழுவமயான தபாருள் எனக்குக் கிவடக்கும் படி ேழிேவக
தசய் து, ததவிட்டாத வபரின்பமாகிய சுகம் தரும் கடவல
ோயினால் முகந்து, நிரம் ப உண்டு அனுபவிக்குமாறு தசய் ய, நீ
முன்ேருேது எப்தபாழுது?

“அறிவு விளக்கம் தபறவும் , இன்பம் ேந்து தபாருந்தவும் ேழிேவக
எே் ோறு பிறக்கும் ?” என்ற தாயுமானேரின் வினாவிற் கு விவடயாக
ேருகிறது வேதாத்திரியம் . அறிவின் முழுவமவய பிரம் மஞானம்
என்பது வேதாத்திரியம் .
“கருவமயம் காந்த அவல மூவள மற் றும்
கருவிகளாம் ஐம் புலன்கள் கூடித் வதான்றும்
திருவிவள யாடல் கள அவனத்தும் உள் ளுக்குள் வள
ததளிோகக் காணவேக்கும் பிரம் மஞானம்
ேரும் காலம் அவனேருக்கும் இம் தமய் ஞ் ஞானம்
ேழிேழியாய் கருத்ததாடராய் அவனேருக்கும்
கருவினிவல திருவுவடவயா ராக மக்கள்
களிப்புற் று, அவமதி தபற உலகம் உய் யும் .” (ஞாக.பா.1792)
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எந்த ஒன்று சுழன்றாலும் வமயம் அவமத்துக் தகாள் ளும் என்பது
தபாதுோன விதி ஆகும் . வமயம் என்றால் திணிவுமிக்க இடம் ஆகும் .
உடலுக்கு மூலப்தபாருள் வித்து. உயிருக்கு முக்கியப் தபாருள் உயிர்த்
துகள் கள் . மனதுக்கு மூலப்தபாருள் சீேகாந்தம் . இவே மூன்றும்
வமயம் தகாண்டுள் ள இடம் கருவமயம் ஆகும் .
உயிர் சுழற் சியால் ஏற் படும் தள் ளல் -தகாள் ளல் என்னும் இரட்வட
ஆற் றல் காந்த அவலயாகும் .
காந்த அவலயில் உள் ள தரங் கவள விரித்துக் காட்டுேது சிரசுப்
பகுதியில் உள் ள மூவள ஆகும் .
வதால் , காது, கண், நாக்கு மூக்கு, ஆகியவே உடலிலுள் ள ஐந்து புலன்
கருவிகள் ஆகும் .
கருவமயம் , காந்த அவல, மூவள, மற் றும் ஐந்து புலன்கள்
ஆகியவேகள் கூடி, தசயல் படுத்துபவே அவனத்வதயும் ,
தனக்குள் ளாகவே ததளிோக பிரம் மஞானத்தின் மூலம் காண
வேக்கும் .
பிரம் மஞானம் என்னும் தமய் ஞானமானது எதிர்காலத்தில் , ததாடர்ந்து
ேரும் சந்ததியினரின் கருத்ததாடராக அவனேருக்கும் கிட்டும் .
அதன்மூலம் கருவிவல திருஉவடவயாரான மக்கள் குலம் மகிழ் சசி
் யும் ,
மவன நிவறவும் , அவமதியும் தபறுேதனால் உலகம் உய் யும் .
இவறநிவலவய தன்ேவரயில் மாற் றம் தபற் று ேந்திருக்கிறது என்ற
உண்வம உணர்வே பிரம் மஞானம் .
அதுவே அறிவின் முழுவமப்வபறு ஆகும் . மனிதன் தபறவேண்டிய
வபறும் ஆகும் . ோழ் க ேளமுடன்.

3.அறுகுண சீரவமப் பில் அவமதி
காம, குவராதம் முதலிய சத்ருக்கவள எப்தபாது நாசம் தசய் ய முடியும்
என்று வகட்டதற் குப் ஸ்ரீ இராமகிருஷ்ண பரமஹம் சர் தசான்னதாேது.
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”இே் வித ஆசாபாசங் கள்
உலகத்வதயும் உலக
விஷயங் கவளயும்
பற் றியனோக இருக்கிற
ேவரயில் சத்ருக்களாகத்தான்
இருக்கும் .
அவேகள் ஈசுேர விஷயமாக
மாறினால் மனிதனுக்கு
நற் றுவணகளாகும் .
ஏதனனில் அவேகள் அேவன
ஈசுேரனிடம் அவழத்துச் தசல் கின்றன.
உலக விஷயங் களிலுள் ள ஆவசவயக் கடவுளிடத்து ஆவசயாக மாற் ற
வேண்டும் .
மக்களிடத்து உண்டாகும் வகாபத்வத, கடவுள் தரிசனம்
கிட்டவில் வலவய என்று அேரிடம் காட்ட வேண்டும் .
இம் மாதிரி எல் லா ஆசாபாசங் கவளயும் மாற் றுக. அவேகவள
அழிக்க முடியாது. ஆனால் நல் ேழியில் திருப்பமுடியும் . ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர்.
தபாறாவம, நான் என்னும் தன்முவனப்பு, தகாவட இல் லாவம. அருள்
இல் லாவம, ஆவச ஆகிய பிசாசு முதலிய தீயகுணங் கள் அழிக்க
முடியாது. அதனால் நல் ேழியில் திருப்பமுடியும் .
“அே் விய ம் இருக்க, நான் என்கின்ற ஆணேம்
அவடந்திட்டு இருக்க. வலாபம் ,
அருள் இன்வம கூடக் கலந்து உள் இருக்க, வமல்
ஆசா பிசாச முதலாம்
தேே் விய குணம் பல இருக்க, என் அறிவூடு
தமய் யன்நீ வீற் றிருக்க
விதியில் வல என்னிவலா பூரணன் எனும் தபயர்
விரிக்கில் உவர வேறும் உளவதா?
கே் வுமலம் ஆகின்ற நாக பா சத்தினால்
கட்டுண்ட உயிர்கள் மூர்ச்வச
கடிது அகல ேலியேரும் ஞானசஞ் சீவிவய!
கதிஆன பூமிநடுவுள்
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தசே் விதின் ேளர்ந்து ஓங் கு திே் யகுண வமருவே!
சித்தாந்த முத்தி முதவல
சிரகிரி விளங் கேரு தக்ஷிணா மூர்த்திவய
சின்மயா னந்தகுருவே.” (தா.பா.28)


பற் றி நிற் கும் மும் மலமாகிய நாகபாசம் என்னும் ஓர்
ஆயுதத்தால் கட்டுண்டு கிடக்கும் உயிர்களது மயக்கத்வத
விவரந்து வபாக்க ேலிய முன்ேரும் வபரறிவு என்னும்
தபருோழ் வே!



உச்சந்தவலக்கு வமவல சகசிரதளத்தில் நன்றாக உயர்ந்து
ேளர்ந்து நிற் கும் ததய் வீகமான நற் குண மவலவய!



தபாறாவம இருக்க, நான் என்னும் தன்முவனப்பு இருக்க,
தகாவட இல் லாவமயும் அருள் இல் லாவமயும் ஆகிய இவே
ஒன்றாய் க் கலந்து என் உள் இருக்க,



தேளிவய ஆவச ஆகிய பிசாசு முதலிய தீயகுணங் கள் பல
இருக்க.



என் அறிவினுள் வள தமய் ப் தபாருளாகிய நீ எழுந்தருளி இருக்க
ோய் ப் பு இல் வல.



எனவே முழுவமயானேன் என்னும் வதேரீரது திருப்தபயவர
விரித்துப் தபாருள் உவரக்கில் , அதற் கு வேற தபாருளும்
உளவதா?

தபாறாவம. நான் என்னும் தன்முவனப்பு, தகாவட இல் லாவம. அருள்
இல் லாவம, ஆவச ஆகிய பிசாசு முதலிய தீயகுணங் கள் கவளய
என்ன தசய் ய வேண்டும் . அறுகுண சீரவமப்பு தசய் தால் அவமதியான
நற் குணங் கள் அவமயும் என்கிறது வேதாத்திரியம் .
“வபராவச, கேவலசினம் , அழுக்காறு விட்டால்
வபரறிோய் விரிேவடயும் மனது. தரம் மாறி
ஓராவச உளத்திதலழ, ஒத்தநுட் பத்வதாடு
உடலுறவு, சமுதாயம் , இயற் வக நான்கின் இனிவம
சீராகக் காத்து ஆற் றும் சிறப்பு இயல் பாகும் .
சிந்தவனயின் உயர்வினிவல விழிப்புடவன ோழ,
யாரவசயும் இதனால் அறிேறிய ஓங் கும் .
எப்வபாதும் அவமதிஇன்பம் , நிவறவுதபற் று ோழ் வோம் ”
(ஞாக.பா.1603)

நிவலயில் அறிோக, அவமதியாக இருக்கும் உண்வம தபாருவள
அவலயில் மனமாகவும் உள் ளது.
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அறிவின் தரவம மனதின் திறமாக தேளிப்படுகிறது. மன
அவலச்சுழல் வேகம் குவறந்தால் , விரியும் தன்வம கூடுதல் ஆகும் .
வபரறிோக தன்வனவய உணரும் படியாக விரிேவடயக்கூடிய தரம்
உவடய மனமானது, வபராவச, கேவல, சினம் , தபாறாவம
ஆகியேற் றால் தன்வம மாறிவிடுகிறது.
ஏவதனும் ஒரு ஆவசயானது மனதில் ஏற் படும் வபாது மன ஓர்வம, உடல்
தகாள் ளும் உறவின் விவளவு, சமுதாய நலன், இயற் வகயின்
இணக்கம் ஆகிய நான்கின் இனிவமவய சீராகக் காத்துக்
தகாள் ளும் படியாகச் தசயல் படுேதுதான் சிறப்புவடயதாகும் .
இத்தகு நிவலவய இயல் பாக்கிக் தகாண்டால் , சிந்தவனயின்
உயர்வினால் விவளேறிந்த விழிப்பு நிவலயில் ோழமுடியும் .
இதனால் யாருவடய ஆவசயும் அறிவே அறியும் வநாக்கில்
உயர்ேவடயும் .
எப்வபாதும் ோழ் வில் அவமதி, இன்பம் , நிவறவு தபற் று ோழ,
உணர்ச்சி நிவலயாகிய அறுகுணங் கவள சீரவமத்து ோழ் வோம் .

4.சிேநிவலவய சீேனிவல உணர்ந்துதகாண்டால் .
ஒரு ஊரில் ோழும் மக்கள் அவனேரும் கடவுள் மற் றும் தேே் வேறு
மதங் கவளப் பற் றி வபசிக் தகாண்டிருந்தனர்.
அப்வபாது அது ஒரு தபரிய விோதமாக மாறியது. அந்த விோதம்
“கடவுள் பார்க்க எப்படி இருப்பார்?” என்பவதப் பற் றியதாகும் .
அங் கு ஒே் தோருேரும் ஒே் தோரு பதிவலக் கூறினர். பின்னர் அதற் கு
சரியான பதிவல கண்டுபிடிக்க முடியவில் வல என்பதால் , ஒரு
புத்தவர பார்த்து அேரிடம் அதற் கான பதிவல வகட்கச் தசன்றனர்.
அங் கு அேரிடம் “கடவுள் பார்க்க எப்படி இருப்பார்? அதற் கு சரியான
பதிவல எங் களால் கண்டுபிடிக்க முடியவில் வல” என்று கூறினார்கள் .
அப்வபாது புத்தர் அேர்களது சீடர்களிடம் “நான்கு குருடர்கள் மற் றும்
ஒரு தபரிய யாவனவய தகாண்டு ோருங் கள் ” என்று கூறினார்.
அந்த சீடர்களும் தகாண்டு ேந்தனர்.
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பின் புத்தர் அந்த நான்கு குருடர்களிடம் , “நான் ஒரு தபாருவள
தருகிவறன், அது என்னதேன்று கூறுங் கள் ” என்று கூறினார்.
அேர்களும் சரி என்று கூறினார்.
முதலில் அந்த குருடர்களுள் ஒருேன் யாவனயின் கால் கவள
ததாட்டுப் பார்த்து, அது “தூண்” வபால் இருக்கிறது என்று கூறினான்.
மற் தறாருேன் அதன் ேயிற் வறத் ததாட்டுப் பார்த்து, அது “சுேர்” வபால்
இருக்கிறது என்று கூறினான்.
மூன்றாமேன் அந்த யாவனயின் காதுகவளத் ததாட்டுப் பார்த்து,
“துணி” வபால் இருக்கிறது என்று தசான்னான்.
அடுத்தேன் அதன் ோவலத் ததாட்டுப் பார்த்து, “கயிறு” வபால் உள் ளது
என்றான்.
பின்னர் புத்தர் மக்களிடம் “இந்த குருடர்கள் யாவனவய ததாட்டுப்
பார்த்து, அேர்கள் உணர்ந்தவத தேே் வேறு மாதிரி கூறினார்கள் .
இேற் றில் எது சரி?” என்று வகட்டு, அவத வபால் தான் கடவுளும்
ஒே் தோருேருக்கும் ஒே் தோரு மாதிரி என்று கூறி உள் வள தசன்று
விட்டார்.
இந்தப் பாடலில் “வேதம் ஆகமம் முதலிய நூல் கவளயும் தகாடுத்து,
வசேவம வமலான சமயம் எண்ணுமாறு சமயங் கவளயும் பவடத்து
அதற் கு வமலும் சமயங் கடந்த நிவலயில் வமான நிவலவயயும்
அளித்து. நிற் பேன் நீ .” என்று இவறேனிடம் தசால் லுகிறார்
தாயுமானேர்.
ஐேவக எனும் பூதம் ஆதிவய ேகுத்து அதனுள்
அசரசர வபதம் ஆன
யாவேயும் ேகுத்து, நல் அறிவேயும் ேகுத்து, மவற
ஆதிநூ வலயும் ேகுத்துச்,
வசேமுதல் ஆம் அளவில் சமயமும் ேகுத்து.வமல்
சமயம் கடந்தவமான
சமரசம் ேகுத்தநீ உன்வனயான் அணுகவும்
தண்அருள் ேகுக்க இவலவயா?
தபாய் ேளரும் தநஞ் சினர்கள் காணாத காட்சிவய!
தபாய் இலா தமய் யர் அறிவில்
வபாதபரி பூரண அகண்டிதா காரமாய் ப்
வபாக்குேரவு அற் றதபாருவள!
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ததய் ேம் மவற முடிோன பிரணே தசாரூபிவய!
சித்தாந்த முத்தி முதவல
சிரகிரி விளங் கேரு தக்ஷிணா மூர்த்திவய
சின்மயா னந்தகுருவே.” (தா.பா.29)


தபாய் ேளரும் மனம் உவடயேர்களால் காணமுடியாதபடி
மவறந்து நின்று அருளும் வபரறிவுப் தபரும் பிழம் வப!



தபாய் சிறிதும் இல் லாத தமய் யடியார்களது அறிவில்
முழுநிவலோன தமய் யுணர்ோய் த் திகழ் ந்து, எல் வலயற் ற
தபருேடிோய் விளங் கும் , வபாேதும் ேருேதும் அற் ற தபாருவள!



ததய் ேத் தன்வம தபாருந்திய வேதங் களின் முடிந்த முடிபான
ஓம் என்னும் பிரணேத்தின் தபாருளாய் விளங் கும் மூர்த்திவய!



ஐந்து ேவகயான பூதம் முதலியேற் வறத் வதாற் றுவித்து



அதனுள் அவசயா உயிர்கள் அவசயும் உயிர்கள் என வேறுபட்ட
தன்வம உவடய உயிரினங் கள் யாேற் வறயும் பவடத்து,



நல் ல அறிவேயும் தந்து,



வேதம் ஆகமம் முதலிய நூல் கவளயும் தகாடுத்து,



வசேவம வமலான சமயம் எண்ணுமாறு சமயங் கவளயும்
பவடத்து.



அதற் கு வமலும் சமயங் கடந்த நிவலயில் வமான நிவலவயயும்
அளித்து. நிற் பேன் நீ .



அே் ோறிருக்க உன்வன நான் தநருங் குமாறு நினது குளிர்ந்த
திருேருவள ேகுக்கவில் வலவயா?

தபாய் ேளரும் மனம் உவடயேர்களால் காணமுடியாதபடி மவறந்து
நின்று அருளும் வபரறிவுப் தபரும் பிழம் வப” என்று இவறேவன
தாயுமானேர் குறிப்பிடுகிறார்.
மனதின் ேளத்வதப் தபருக்கினால் இவறநிவலவய உணரலாம்
இவறேவனக் காணலாம் என்கிறது வேதாத்திரியம் .
“தேமுவறயும் அறதநறியும் பற் றப் பற் ற,
தருக்தகன்ற தன்முவனப் புக் குன்றிப் வபாகும் .
பேவிவனகள் புதிது எழா. முன்னம் தசய் த
பதிவுகளும் மவறந்து தமய் ப் தபாருள் காணும் .
சிேநிவலவய சீேனிவல உணர்ந்து தகாண்டால் ,
சிறுவமதரும் மனமயக்க மாவய ஏது?
எேதரனி னு ம இே் ேழியால் அன்றி உய் ய
ஏதுேழி வேறுலகில் ? எண்ணிப் பாரீர!் ” (ஞாக.பா.1578)
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தேமுவறவயப் பின்பற் றினால் , இவறநிவலயின் ஒரு பகுதியான
தானும் இருப்பவத மனிதன் உணர்ந்து தகாள் ோன்.
மனேளம் தபருகி இவறயுணர்வு நிவலயாகிய அன்பு, கருவணயான
தசயல் களாக தேளிப்படுேதால் , குற் றமில் லாத ோழ் க்வகயாகிய
அறதநறி ோழ் வு இயல் பாகும் .
அதன் ோயிலாக அகங் காரம் என்ற தன்முவனப்பு குவறந்து வபாகும் .
இனிப் பழி புரியா தவகவமயால் ஆகாம் ய விவனகள் புதிய
பழிப்பதிவுகளாக ஏற் படாது.
சஞ் சித, பிராரப்த கர்ம விவனகளாகிய முன்விவனகளின்
பாேப்பதிவுகளும் மவறந்து உண்வம உணர்வு விளங் கும் .
சிேம் என்ற பூரண வபரறிவு நிவலவய, சீே நிவலயாகிய
சிற் றிவிவலவய உணர்ந்து தகாண்டால் துன்பம் தரும் .
மனதின் மயக்க நிவலயாகிய மாவய ஏது? யாராக இருந்தாலும்
தேமுவற, அறதநறி என்ற இருேழிகளன்றி, வேற எந்த ேழியில்
உலகில் ோழமுடியும் ? சிந்தித்துப் பார்ப்பீர்களாக!

5.பிறவி ததாடரும் காரணம் என்ன?
பிறப்பு இறப்பு பற் றிய அச்சத்வத தாயுமானேர் இப்பாடலில்
தசால் லுகிறார்.
'உங் களது ோழ் க்வகக்கான ஒே் தோரு நாவளயும் , இறுதி நாளாக
நிவனத்து ோழ் ந்தால் , ஏதாேது ஒரு நாளில் உங் கள் லட்சியம் நிச்சயம்
நிவறவேறும் , என்று பதிவனழாேது ேயதில் நான் படித்த ோசகம்
இன்னமும் நிவனவில் இருக்கின்றது. இவத நான் இப்வபாதும்
கவடபிடிப்வபன்,' என்றார் ஆப்பிள் நிறுேனர் ஸ்டீே் ஸ் ோப்ஸ்.
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'நாள் வதாறும் காவலயில்
கண்ணாடியில் முகம் பார்க்கும் வபாது,
இன்வறய நாவள நமக்கு இறுதி நாள்
என்று நிவனத்துக்தகாண்டு
வேவலகவளத் ததாடங் குவேன்.
ோழ் க்வகயின் மிகச் சிறந்த
கண்டுபிடிப்பு மரணம் . உங் களுவடய
வநரம் குறிப்பிட்ட ேரம் புக்கு உட்படாது.
எனவே ோழ் க்வகவய
வீணாக்காதீர்கள் . மரணத்வத எதிர்தகாள் ளும் வநரத்தில்
ோழ் க்வகவய கவடசி ேவர ோழ் ந்து பார்த்து விட வேண்டும் ,'
என்றார்.
மரணம் இருப்பதால் தான் ோழ் க்வகக்கு மதிப்பு உண்டாகிறது.
மதிப்புமிக்க ோழ் வே கற் றுத் தருகிற மரணத்திற் குப் பரிசு அளித்தார்
ஒருேர்.
மரணத்திற் குப் பரிசா? இவதா அந்தப் பரிசு...
மரணம் உன் வீட்டுோயிற் கதவேத் தட்டுகிறவபாது என்ன
தகாடுப்பாய் ? தேறுங் வகவயாடு அனுப்ப மாட்வடன் தட்டு நிவறய என்
ோழ் க்வகவயப் பரிசாகத் தருவேன். பரிசு தந்தேர் வேறுயாருமல் ல
வநாபல் பரிசு தபற் ற கவிஞர் தாகூர் தான்.
இப்படி மரணத்திற் குப் பிறகும் , மனிதர்கவள ோழ் ோங் கு
ோழச்தசால் ேது மரணம் தான். அதனால் தான் மரணம் ோழ் வில்
வநசிப்பிற் குரியது.
ஐந்துேவக ஆகின்ற பூதவப தத்தினால்
ஆகின்ற ஆக்வக. நீ ர்வமல்
அமர்கின்ற குமிழி என நிற் கின்றது என்னநான்
அறியாத காலம் எல் லாம்
புந்திமகிழ் உற உண்டு உடுத்தி இன்பம் ஆேவத
வபாந்ததநறி என்றி இருந்வதன்.
பூராய ஆகநினது அருள் ேந்து உணர்த்த இவே
வபானேழி ததரியவில் வல.
எந்தநிவல வபசினும் இணங் கவிவல, அல் லால்
இறப்தபாடு பிறப்வப உள் வள
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எண்ணினால் தநஞ் து பகீதரனும் . துயில் உறாது
இருவிழியும் இரவுபகலாய் ச்
தசந்தழலின் தமழுகானது அங் கம் . இவே என்தகாவலா?
சித்தாந்த முத்திமுதவல!
சிரகிரி விளங் கேரு தக்ஷிணா மூர்த்திவய!
சின்மயா னந்தகுருவே.” (தா.பா.30)


ஐந்து ேவகயாய் விளங் கும் பூத வேறுபாட்டினால் உண்டாகும்
உடம் பு, நீ ர்க்குமிழி வபால கணவநரத்தில் வதான்றி மவறயும்
தன்வம உவடயது என்பவத அறியாத காலத்தில் , மனம்
மகிழுமாறு உண்டு, உடுத்து இன்புற் று இருக்கவே ேந்துள் வளாம்
என்று இருந்துவிட்வடன்.



முழுேதும் நின்னுவடய திருேருள் ேந்து உண்வமவய
உணர்த்தியவபாது, இவே வபான இடம் ததரியவில் வல.



இப்தபாழுது என்னதான் வபசினாலும் மனம் ஒப்ப மறுக்கிறது
அல் லாமல் , இறப்பு பிறப்பு குறித்து உள் ளத்தால் நிவனக்க
அச்சம் வதான்றுகிறது.



இரவுபகல் என எந்வநரமும் இருவிழிகளும் உறங் காது இருக்க,
அனலில் பட்ட தமழுகுவபால் உடல் உருகுகிறது. இவேதயல் லாம்
நிகழ் ேது ஏவனா?

“இறப்பு பிறப்பு குறித்து உள் ளத்தால் நிவனக்க அச்சம் வதான்றுகிறது”
என்று தாயுமானேர் பயப்படுகிறார்.
பிறவித் ததாடருக்கு காரணம் என்ன? என்பவத விளங் கிக்
தகாண்டால் அச்சம் அகன்று விடுவம என்கிறது வேதாத்திரியம் .
“விரும் பிய பல் தபாருள் தவம, தசயல் கள் தம் வம
வேண்டிய ோறுலகில் துய் த்து அவமதிகாணாப்
தபரும் குவறயால் , புலன்மயக்கில் பழிச் தசயல் கள்
வபரழுத்தம் , புறமனத்தில் நடுமனத்தில்
சுருங் கியநற் பதிவுகவள அழிக்காப் வபாக்கால் ,
சுகதுக்கச சூழல் இயக்க உயிர் மூலத்வத
தநருங் கி உணர்ந்து அதில் இவணய அறிந்திடாத
நிவல, இேற் றால் மனிதஉயிர் பிறவிநீ ளும் .” (ஞாக.பா.1305)
வதவேக்வகா, வதவேயில் லாமவலா பல தபாருட்கவள மக்கள்
அனுவபாகிக்கிறார்கள் . தமது இஷ்டம் வபால தசயல் கவளயும்
தசய் கிறார்கள் .
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அவமதி கிட்டாத தபரிய குவறபாட்டால் , புலன் மயக்கத்தில் பழிச்
தசயல் களில் ஈடுபடுகிறார்கள் .
புற மனதிலும் , நடு மனதிலும் , இயற் வகயின் ஆற் றலாகிய வபரழுத்தம்
பழக்கப் பதிவுகளாக சுருக்கி இருப்பாகி விடுகிறது.
திரும் பத் திரும் ப அவத மாதிரியான தசயல் கவளப் பழக்கத்தினால்
தசய் கிறார்கள் .
இன்பம் துன்பம் என்ற விவளவுகவளயும் பதிோக்கிக்
தகாள் கிறார்கள் .
தீய விவளவுகள் தரும் பதிவுகவள மாற் றிக் தகாள் ளாத ேவகயில்
ோழ் வின் வபாக்கில் ோழ் கிறார்கள் .
இன்ப துன்பத்திற் கான சூழல் , உயிர் இயக்கத்தின் மூலமாகிய
அறிவே தநருங் கி அதில் இவணந்து தசயலாற் றிட வேண்டும் என
அறிந்திடாத நிவலயில் ோழ் கிறார்கள் .
இவேதயல் லாம் மனித உயிர் பிறவி ததாடரும் காரணங் கள் ஆகும் .
களங் கமுற் ற ஆன்மா என்னும் அறிவு தூய் வம தபற் றாவல அன்றி
பிறவித் ததாடர் அறுபடாது.
எனவே ஆன்மா என்னும் அறிவே தூய் வம தசய் து பிறவித் ததாடவர
அறுத்து ஆனந்தமாக ோழ் வோமாக!

6 வபரின்ப வீட்டில் நன்றாக உறங் கலாம்
இவறேவன! ஆனந்தத்தின் தமாத்தேடிேம் . ஆனந்தம் தபறவே
உயிர்கள் ோழ் ந்து தகாண்டிருக்கின்றன.
உவழப்பதும் , உண்பதும் , ஒருேவர ஒருேர் அன்பு தகாண்டு
ோழ் ேதும் எல் லாம் ஆனந்தத்தின் தபாருட்வட. நம் மால் என்றுவம
ஆனந்தவத விடுத்து ோழவே முடியாது.
எங் கும் ஆனந்தவம. எதிலும் ஆனந்தவம! இதற் காகவே, இவறேனும்
சிற் சவபயில் ஆனந்த நடனமிடுபேனாக இருக்கிறான்.
இவறேன் எல் லா திவசகளிலும் நிவறந்திருக்கிறான். நம் இதயத்
தாமவரயாகிய மனத்தில் வதனாக இருந்து தித்திக்கும் இனிவம
உவடயேன் இவறேன்.
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அேவனவய எப்வபாதும் சிந்திப்வபாமாக. தபாருளின் மீது நாட்டம்
தகாண்டேனுக்கு அருட்தசல் ேம் என்றும் எட்டாக்கனியாகும் .
திருவோட்வடயும் , தசல் ேமாகிய நிதிவயயும் ஒன்று வபால காணும்
உத்தமர்களின் தநஞ் சத்வத தன் இருப்பிடமாக தகாண்டிருப்பேன்
இவறேன்.
குழந்வதயின் மனதில் தான் என்னும் அகங் காரம் இல் வல. இேர்
நல் லேர், தகட்டேர், வேண்டியேர், வேண்டாதேர் என்ற வபதங் கள்
ததரிேதில் வல.
மனிதனும் குழந்வத வபால தேள் வள உள் ளம் தகாண்டால் அேவன
ஞானியாோன்.
ோழ் வில் எத்தவகய துன்பம் வநர்ந்தாலும் மனம் எவதப் பற் றியும்
கேவல தகாள் ளாது இவறயுணர்வில் எப்வபாதும் இருக்க வேண்டும் .
ஞானம் வகேரப்தபறும் .
ஞானத்தினால் ேரும் ஆனந்தம் நிவலயானது. இதுதான் ோழ் வில்
இலட்சியம் .
ஆனந்தம் நான்கு ேவகயில் கிவடக்கலாம்


தபாருள் கள் மூலம் கிவடக்கும் ஆவசகவள நீ க்கி ஆனந்தத்வத
அவடயலாம் .



வேராக்கயத்தின் மூலம் ஆவசகவள நீ க்கி ஆனந்தத்வத
அவடயலாம் .



அறிோல் ஆவசகவள நீ க்கி ஆனந்தத்வத அவடயலாம் .



ஞானத்தால் ஆவசகவள நீ க்கி ஆனந்தத்வத அவடயலாம் .

அறிவினால் ஆவசவயப் வபாக்கிவிட்டால் , ஆவசகவள
சீரவமத்துவிட்டால் வபராவசகள் வபாய் விடும் . ஆனந்தம் நிவலத்து
நிற் கும் . பூரண திருப்தி கிவடக்கும் .
அறிவு நிவலத்து விட்டால் தபாறாவமப்படும் மனது அழிந்து விடும் .
வகாபப்படும் மனது அழிந்து விடும் . விருப்பு தேறுப்புள் ள மனம்
அழிந்துவிடும் .
அழகான மனதுடன் இருப்வபாம் . அறிவின் லட்சணம் “நான் ஆனந்த
தசாரூபம் .”
வபரின்ப வீட்டில் நன்றாக ஆனந்தமாக உறங் குமாறும் தசய் கின்றாய் ”
என்று தாயுமானேர் இப்பாடலில் பாடுகிறார்.
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காரிட்ட ஆணேக் கருேவறயில் அறிவு அற் ற
கண்இலாக் குழவிவயப்வபால்
கட்டுண் டு இருந்தஎவம தேளியில் விட்டு, அல் லலாம்
காப்பு இட் டு அதற் கு இவசந்த
வபரிட்டு. தமய் என்று வபசுபாழ் ம் தபாய் உடல்
தபலக்கவிவள அமுதம் ஊட்டிப்
தபரிய புேனத்தினிவட வபாக்குேரவு உறுகின்ற
தபரிய விவள யாட்டு அவமத்திட்டு,
ஏரிட்ட தன்சுருதி தமாழி தப்பில் நமவனவிட்டு
இடர் உற உறுக்கி இடர்தீர்த்து,
இரவுபகல் இல் லாத வபரின்ப வீட்டினில்
இவசந்துதுயில் தகாண்மின் என்று
சீரிட்ட உலகு அன்வன ேடிோன எந்வதவய!
சித்தாந்த முத்திமுதவல!
சிரகிரி விளங் கேரு தக்ஷிணா மூர்த்திவய
சின்மயா னந்தகுருவே.” (தா.பா.31)


இருளால் சூழப்பட்ட கருவம நிறமுவடய அவறயில் அறிவும்
கண்பார்வேயும் இல் லாத குழந்வத கிடந்தாற் வபால ஆணே
மலத்தால் கட்டுண்டு கிடந்த உயிவர,



தேளியில் விட்டு, துன்பத்வதவய காேலாக்கி, தபாருந்தமான
ஒரு தபயரும் வேத்து,



தமய் என்று தபயர் தபற் ற தபாய் யான பாழ் த்த உடல்
ேலுப்தபறும் ேவகயில் ,



விவளந்த தானியங் கவள உணோகத் தந்து,



தபரிய இந்நிலவுலகில் ேந்து பிறக்கவும் இறக்கவும் தசய் த,



அதவனயும் திருவிவளயாடலாய் நிகழ் த்தி,



வேதம் கூறும் நியதிக்குப் புறம் பாக ோழ் ந்தால் எமவன அனுப்பி
அதட்டித் துன்பம் தந்தும் ,



வேத விதிப்படி ஓழுகின். துன்பத்வதப் வபாக்கி, இரவுபகல்
இல் லாத வபரின்ப வீட்டில் நன்றாக உறங் குமாறும்
தசய் கின்றாய் .

“வேத விதிப்படி ஓழுகின். துன்பத்வதப் வபாக்கி, இரவுபகல் இல் லாத
வபரின்ப வீட்டில் நன்றாக உறங் குமாறும் தசய் கின்றாய் ” என்ற தா
யுமான ேரின் தத்துேத்வத, “ோழ் க்வக தநறிவய வயாகம் ” என்று
எளிவமப் படுத்துகிறது வேதாத்திரியம் .
“தீயவிவனப் பதிவுகவளத் திருத்திப்வபாக்கித்
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ததளிந்த அறிவின் விழிப்பில் நிவலத்து, என்றும்
தூயவிவன வதர்ந்தாற் றித் துன்பம் நீ க்கும்
ததாழில் கவளவய கடவமதயனத் வதர்ந்து தசய் து,
மாயதமனும் மவறதபாருளாம் அறிேறிந்து,
மண்ணுலகில் உயிர்கட்குத் துன்பம் நீ க்க,
வநயமுடன் ததாண்டாற் றி இன்பம் துய் க்கும்
நிவறோழ் ோம் தநறியதுவே வயாக மாகும் .” (ஞாக.பா.1292)
வயாகம் என்றால் தபாதுோக இவணதல் , வசர்தல் எனக் கூறுேர்.
இவறநிவலயின் தன்மாற் றத்தில் மனித அறிவு ஒரு சிறு பகுதியாகும் .
இவறநிவலயாகிய வபரறிவோடு மீண்டும் இவணதல் தான் வயாகம்
ஆகும் . அந்த நிவலவய அவடேதற் காக எடுத்தது தான் மனிதப்
பிறப்பு ஆகும் .
ஆனால் ததாடர்ந்து பல பிறவிகள் எடுத்து ேந்துள் ளதில் ஆன்மா
களங் கமவடந்துள் ளது.
களங் கங் கவள நீ க்கிக் தகாள் ளாதேவர பிறவியின் வநாக்கமாகிய
இவற இவணப்புக் கிட்டாது.
தீய விவனப் பதிேகளாகிய பழிச் தசயல் பதிவுகவளத் திருத்திப்
வபாக்கிக் தகாள் ள தேண்டும் .
விவளேறிந்த விழி்ப்பு நிவலயில் , தூய தசயல் கவளவய கடவம
உணர்வுடன் தசய் தால் , இனிப் பழிப் புரியாத தவகவம கிட்டும் .
மவற தபாருளாக உடலுக்குள் உயிா், உயிர்க்குள் அறிோக உள் ள
ததய் வீகத் தன்வமவய அகத்தேத்தின் மூலம் உணர்ந்து, எே் வித
எதிர்பார்ப்புமின்றி ஆன்ம வநயத்துடன், தசய் யும் தசயல் கவள
எல் லாம் அர்ப்பணிப்பு உணர்வுடன் ததாண்டாகவே கருதி தசய் து
ேருவமயானால் , முன் விவனப் பதிவுகளின் விவளவுகவள ஏற் று
அனுபவித்துத் தீர்க்கக்கூடிய ேலிவம உடலுக்கும் மனதிற் கும் கிட்டும் .
ஆன்ம களங் கங் கள் நீ ங் கப் தபற் ற ஆன்மா ோழ் வில் நிவறவே
அனுபவிக்கும் .
இனிப் பழி புரியாத தவகவமயும் , ஏற் கனவே தசய் த பழிச்தசயல்
பதிவுகளின் விவளவுகவள எதிர்தகாள் ளும் திறனும் கிட்டக்கூடிய
ோழ் க்வக தநறிவய வயாகம் எனப்படுகிறது.
வயாக தநறிவய நாள் வதாறும் பின்பற் றி ஆனந்தமாக ோழ் வோமாக.
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7 அடிவம தகாண்ட திருேருளின் திறம்
“தனக்கு ஒப்புவம இல் லாதேனாகிய தனித்தவலவமக் கடவுளாம்
சிேதபருமான், என்வனப் வபான்ற ஒன்றுக்கும் அற் றேர்கள் பலரும்
வகட்குமாறு, ஓர் அந்தணன் ேடிவில் வதான்றி, தனது முழுமுதல்
தன்வமவயத் தாவன எடுத்துச் தசால் லி, என்வன ேலிந்து அவழத்து,
ஆட்தகாண்டு அருளிய வபரருள் தன்வமதான் என்வன?” என்று
இவறேனின் அடியேர்க்கு அருளும் எளிய தன்வமவய வியந்து
உருகுகின்றார் மணிோசகப் தபருமான்.
தன்வநர் இல் வலான் தாவனஆன தன்வம
என்வநர் அவனவயார் வகட்கேந்து இயம் பி
அவறகூவி ஆட்தகாண்டு அருளி
மவறவயார் வகாலம் காட்டி அருளலும் ”
(திருஅண்டப் பகுதி:146-149)

இவறேன் தாவன வநரில் ேந்து தம் வம ஆட்தகாண்டார் என்று
மணிோசகவர கூறும் ோக்குமூலம் இதுோகும் .
“கடுவமயான தேங் கள் வதவேயில் வல; அன்பான எளியேர்களுக்கு
நாவன ேலிய ேந்து அருள் தசய் கிவறன்” என்று நம் வமப் வபான்ற
சாமானியர்களுக்காக இவறேன் அருளிய உறுதிதமாழிப்
பத்திரமாகும் .
மாணிக்கோசகவரப் வபால தாயுமானேரும் “என்வன அடிவம
தகாண்ட திருேருளின் திறத்வத என்னதேன்று தசால் லுவேன்?” என்ற
இந்தப் பாடலில் பாடுகிறார்.
கருமருவு குவக அவனய காயத்தின் நடுவுள்
களிம் புவதாய் தசம் பு அவனயயான்
காண்தக இருக்க, நீ ஞான அனல் மூட்டிவய
கனிவுதபற உள் உருக்கிப்,
பருேம் அதுஅறிந்து, நின் அருளான குளிவகதகாடு
பரிசித்து வேதிதசய் து.
பத்துமாற் றுத் தங் கம் ஆக்கிவய பணிதகாண்ட
பஷத்வத என் தசால் லுவகன்?
அருவமதபறு புகழ் தபற் ற வேதாந்த சித்தாந்தம்
ஆதியாம் அந்தம் மீதும்
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அத்வித நிவலயராய் என்வன ஆண்டு, உன்அடிவம
ஆன ேர்கள் அறிவினூடும்
திருமருவு கல் லால் அடிக்கீழும் ேளர்கின்ற
சித்தாந்த முத்திமுதவல
சிரகிரி விளங் கேரு தஷிணா மூர்த்திவய
சின்மயா னந்தகுருவே.” (தா.பா32)


அரிதில் தபறுேதான புகவழத் தாமும் தபற் று விளங் கும்
வேதாந்த சித்தாந்தம் முதலியேற் றின் முடிவின் மீதும் ,



இரண்டற் ற நிவலயில் என்வன ஆட்தகாண்டு (உயிரில்
இரண்டறக் கலந்து) முன்னவம அடிவமயான பவழய
அடியார்களின் அறிவிலும் ,



சிறப்பு தபாருந்திய கல் லால மரத்தின் கீழுவட ஆகிய
இரண்டிடத்தும் எழுந்தருளியும் இருக்கின்ற சித்தாந்த முத்தி
ேழங் கும் முதற் தபாருவள!



கரிய நிறக் குவக வபான்ற உடம் பின் நடுவில் நாளும் களிம் பு
ஏறும் தசம் புவபால் ஆணேமலக் கவரவயாடு கிடந்த அடிவயன்
(எனது உயிர் இே் ோறு இருக்க)



நீ விர் ஞானமாகிய தீவய மூட்டி இளக்கம் உண்டாகுமாறு
உள் ளத்வத உருக்கி,



தக்க பருேம் ேரும் ேவர காத்திருந்து,



திருேருள் என்னும் குளிவக தகாண்டு பரிசித்து,



வேதி தசய் து,



பத்து மாற் றுத் தங் கமாக மாற் றி,



என்வன அடிவம தகாண்ட திருேருளின் திறத்வத என்னதேன்று
தசால் லுவேன்?

“என்வன அடிவம தகாண்ட திருேருளின் திறத்வத என்னதேன்று
தசால் லுவேன்?” என்று இவறநிவலயின் தன்வமவய வியக்கிறார்
தாயுமானேர். இவதத்தான் “இவறநிவல இன்பம் ” என்று
தகாண்டாடுகிறது வேதாத்திரியம் . வேதாத்திரியத்தில் தசால் லுகிறார்
வேதாத்திரி மகரிஷி.
“அன்பும் கருவணயுமாம் , அகன்ற நிவலயிலுள் ளாய் !
என் மனவத விரித்து இவணத்துக் தகாண்டாய் உன்னுள் வள.
கன்ம விவனகதளல் லாம் கழிந்தன. உணர்கின்வறன்!
உன்வனயறிந்து உய் ய, உலவகார்க்குத் ததாண்டு தசய் வேன்.”
(ஞாக.பா.1651-5)
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வதாற் றங் கள் அவனத்திலும் உனது வபரறிவும் , வபராற் றலும் அன்பும்
கருவணயுமாக இருப்பவத உணர்கிவறன்.
அதனால் எனது மனவதயும் விரிக்கச்தசய் து உன்னுடன் இவணத்துக்
கலப்புறச் தசய் து விட்டாய் .
அதனால் என் முன்விவனப் பதிவுகள் அவனத்தும் கழிந்து ஆன்மா
தூய் வம தபற் றுள் ளவத உணர்கின்வறன்.
உலகில் ோழ் கின்ற சீேர்களுக்குத் ததாண்டு தசய் ேதன் மூலம்
உன்வன அறிந்து அனுபவித்து ோழ் ேதற் கு ேழி காட்டிவிட்டாய்
இவறோ.

8. ேழிகாட்டிய ேள் ளல்
மகான்களுக்கும் ேள் ளல் கள் ேழிகாட்டியுள் ளனர். சுோமி
விவேகானந்தருக்கு இராமகிருஷ்ணர் ேந்து ேழிகாட்டினார்.
சவகாதரி நிவேதிவதக்கு சுோமி விவேகானந்தரும் , பாரதியாருக்கு
நிவேதிவத அம் வமயாரும் , வேதாத்திரி மகஷிக்கு பரஞ் வசாதி
மகானும் ேழிகாட்டியது வபால தாயுமானேருக்கு தமௌனகுரு ேழி
காட்டினார்.
ஒரு மனிதன் ஞானம் அவடேதற் கு ஒரு குருவின் துவண மிகவும்
அேசியம் . தனியாக மனிதன் ஞானம் அவடய முடியாது. குரு
இல் லாமல் ஞானம் இல் வல
.
குரு உபவதசம் மிகமுக்கியம் . ஞான வேட்வக உள் ளேர்களுக்வக
உபவதசம் கிவடக்கும் . அேர்களாவலவய உபவதசத்வத
புரிந்துதகாள் ளவும் முடியும் . உடனடியாக இல் லாவிட்டாலும் , சற் று
தாமதமாகோது. குரு உபவதசித்த ேழி நடந்தாவல ஞானம் சித்திக்கும் .
மனவத அறிவினிடத்து தசலுத்துேதற் கு குரு ேழிகாட்டுகிறார்
என்பவத “வக காட்டி” எனத் தாயுமானேர் குறிப்பிடுகின்றார்.
தமௌன குரு ேடிேத்தில் தமக்கு ஞான ேழிவயக் காட்டித் தந்த
வபற் றிவனத் “தமௌனகுருோகி ேந்து” என்கிறார்.
தாயுமானேர் தம் குருநாதர் அருளால் தம் முவடய பிரபஞ் ச தசயல்
பரமார்த்திகச் தசயலாக மாறி அவமந்தவத “என தாம் பணி அற
மாற் றி” என்று ஆனந்தக்களிப்பில் பாடுகிறார்.

24

பிரபஞ் ச ோழ் வில் உழன்று தகாண்டிருந்த மனத்வதப் வபரானந்தம்
என்னும் அமிர்தக் கடலில் குருநாதருவடய அருள் அமிழ் த்தி
வேக்கிறது.
தமௌனகுரு தமக்கு அத்தவகய தபரும் வபற் றிவனத் தந்து தம்
மனத்வத அருள் கடலில் அமிழ் த்தி வேத்தார் என்பதவன “அேன்
இன்னருள் தேள் ளத்தில் இருத்தி வேத்தாண்டி” என்றும் ஆனந்தக்
களிப்பில் பாடியுள் ளவத இப்பாடலிலும் தசால் லுகிறார்.
கூடுதல் உடன்பிரிதல் அற் று, நிர்த் ததாந்தமாய் க்
குவிதல் உடன் விரிதல் அற் றுக்
குணம் அற் று ேரவிதனாடு வபாக்கு அற் று நிவலஆன
குறிஅற் று மலமும் அற் று.
நாடுதலும் அற் று, வமல் கீழ் நடுப் பக்கம் என
நண்ணுதலும் அற் று, விந்து
நாதம் அற் று? ஐேவகப் பூத வபதமும் அற் று
ஞாதுருவின் ஞானம் அற் று,
ோடுதலும் அற் று, வமல் ஒ னறு அற் று இரண்டு அற் று,
ோக்கு அற் று மனமும் அற் று
மன்னுபரி பூரணச் சுகோரி தன்னிவல
ோய் மடுத்து உண்டு, அேசமாய் த்
வதடுதலும் அற் ற இடம் நிவலஎன்ற தமளனிவய!
சித்தாந்த முத்திமுதவல!
சிரகிரி விளங் கேரு தஷிணா மூர்த்திவய
சின்மயா னந்தகுருவே.” (தா.பா.33)


கூடுதலும் , கூடியவுடன் பிரிதலும் இன்றி.



இரண்டு என்னும் தன்வம இன்றி.



குவிதலும் பின்னர் விரிதலும் இன்றி.



முக்குணங் கள் இன்றி.



பிறப்பு இறப்பு இன்றி.



நிவலத்த உருேம் இன்றி.



மும் மலங் கள் இன்றி.



விருப்பம் இன்றி.



கீழ் , நடு, பக்கம் என்பன இன்றி.



விந்து தத்துேம் இன்றி.



நாத தத்துேம் இன்றி.



ஐந்துேவக பூத வேறுபாடுகளும் இன்றி.



காண்பானும் காட்சியும் இன்றி.
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ோட்டம் உறுதல் இன்றி.



நாத தத்துேம் இன்றி.



ஐந்துேவக பூத வேறுபாடுகளும் இன்றி.



காண்பானும் காட்சியும் இன்றி.



ோக்கு இன்றி.



மனம் இன்றி.



விளங் கும் நிவலத்த முழுவமயான வபரின்பமய கடவல,

“ோய் வேத்துப் பருகி மகிழ் ந்து, சிேவபாதம் அவடயப் தபற் று,
வதடுதல் அற் ற இடவம, அவடய வேண்டிய இடம் என்று என் தமௌனகுரு
தசான்னான்.” என்கிறார் தாயுமானேர்.
குருோனேர் என்தனன்ன தசய் ோர் என்பவதயும் வேதாத்திரியம்
எளிவமயாகக் கூறுகிறது.
“சிந்வதவய அடக்கிவய சும் மா இருக்கின்ற
சீரறியச் தசய் த குருவே!
அந்தநிவல தனிலறிவு அவசேற் றிருக்கப் தபறும்
ஆனந்தம் தபாங் கு தங் வக!
இந்தப்தபரும் உலகமிவச எடுத்த பல பிறவிகளில்
இறுதிப் பயன் ஆகிய
சந்ததமும் எவனமறோத சாந்த ோழ் ேளித்வதாய் என்
சந்வதாசச் தசய் தி இதுவே.” (ஞாக.பா.6)
சிந்வத என்றால் மன உணர்வு என்று தபாருள் . மனம் என்பது ஒரு
தபாருளல் ல. அனுவபாக அனுபேங் களுடன் கூடிய ஜீேகாந்த
அவலயாகும் .
உயிர்ச்சுழல் வேகத்வத மன அவலச்சுழல் வேகமாகக்
கணக்கிடப்படுகிறது.
ஒரு வினாடிக்கு ஒன்று முதல் நாற் பதுேவர மனிதனில் இயங் குகிறது.
பீட்டா, ஆல் பா, தீட்டா, தடல் டா என்ற நான்கு நிவலகளில்
இயங் குகிறது.
ஒன்றுக்கு குவறந்தாலும் , நாற் பதிற் கு வமல் இயங் கினாலும் இயக்கம்
நின்று மரணம் சம் பவிக்கும் .
மனம் தான் மனிதன். மனிதன்தான் மனம் . மனவத அடக்க
நிவனத்தால் அடங் காது. மனவதக் தகாண்வட மனவத அறிய
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நிவனத்தால் அவே அடங் கி நிவலக்கு ேரும் வபாது அவசேற் ற
நிவலயாகிறது.
வயாகம் என்ற தியானம் தசய் ேதன் வநாக்கம் மனதின்
ஊசலாட்டத்வதக் கட்டுப்படுத்துதல் என்கிறார் வயாகங் களின்
தந்வதயான பதஞ் சலி முனிேர்.
ததாடர்ந்த பல பிறவிகள் எடுத்து, பீட்டா அவலாயாகிய
உணர்ச்சிேயப்பட்ட நிவலயில் மனவத இயக்கி, இன்ப துன்பம்
என்னும் இருநிவலகவளவய அறிவு அனுபவித்துப் பழகியுள் ளது.
தியானத்தின் மூலம் பீட்டா அவலயிலிருந்து படிப்படியாக வேக த்வத
குவறத்து தடல் டா அவலயில் மனம் அவசேற் று நிற் கும் வபாது உடல் ,
உயிர், மனம் , அறிவு ஒன்றாகி ஆனந்த நிவல கிட்டுகிறது.
அறிவிற் கு ஓய் வு அளிப்பதால் சும் மாயிருக்கும் சுகம் கிட்டுகிறது.
பிறவி எடுத்ததன் பயவன அனுபவிக்க முடிகிறது.
சிற் றறிவு வபரறிவில் லயமாேதால் இனிப் பிறவி இல் வல. இதுவே
கவடசிப் பிறவி ஆகிறது.
நீ டித்த, நிவலத்த, சலிப்பில் லாத அவமதியினால் , ஒரு சிறிது வநரம் கூட
எவன மறந்த மயக்கநிவலயில் இல் லாமல் விவளேறிந்த விழிப் பு
நிவலயில் தசயல் தசய் யக்கூடிய திறவன எனக்கருளிய குருவே,
பிறவியின் வநாக்கம் இப்பிறவியில் நிவறவுற் றது என்ற சந்வதாஷச்
தசய் திவய தங் களுக்கு சமர்ப்பித்து மகிழ் கிவறன்.
9.முழுவமப்

வபறவடந்தால் வீடுவபறு எய் தலாம் .

வபார்வீரன் ஒருேன் தேன் குருவே அணுகிக் வகட்டான்.
“ஐயா, தசார்க்கம் அல் லது நரகம் என்று உண்வமயிவலவய ஏதாேது
இருக்கிறதா?''
அேனுவடய வகள் விக்குப் பதில் தசால் லாமல் அேவனப் பார்த்துக்
வகட்டார் குரு“நீ உண்வமயிவலவய ஒரு வபார்வீரனா? பார்த்தால் பிச்வசக்காரன்
வபால இருக்கிறாய் .
உன்வனத் தன் பவடவீரனாக நியமித்திருக்கும் உன்னுவடய அரசன்
எப்வபர்ப்பட்ட பிச்வசக்காரனாக இருப்பான்?''
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வபார்வீரன் கடுங் வகாபத்துடன் ோவள உவறயில் இருந்து உருேத்
துேங் கினான்.
ஓவஹா. ோவள வேத்திருக்கிறாவயா? அதற் கு என் தவலவய சீவும்
ேல் லவம இருக்கிறதா என்று வகட்டார் குரு.
அேன் ஏறத்தாழ அேர் தவலவய சீேத் தயார் ஆனான்.
அேன் வகவயப் பிடித்து நிறுத்தி குரு தசான்னார்
“இப்வபாது நரகத்தின் கதவுகள் திறக்கின்றன'' அேன் ஒருோறு
சமாளித்து தவலகுனிந்து தேட்கி அேவர ேணங் கி நின்றான்.
குரு தசான்னார்- “இப்வபாது தசார்க்கத்தின் கதவுகள் திறந்து விட்டன..
“தாராத அருள் எலாம் தந்து அருள தமளனியாய் த்
தாய் அவனய கருவணகாட்டித்.
தாள் இவணஎன் முடிசூட்டி. அறிவில் சமாதிவய
சாசுேத சம் ப் ரதாயம் .
ஓராமல் , மந்திரமும் உன்னாமல் , முத்திநிவல
ஒன்வறா டு இரண்டு எனாமல்
ஒளி எனவும் தேளி எனவும் . உருவு எனவும் , நாதம் ஆம்
ஒலிஎனவும் உணர்வு உறாமல்
பாராது பார்ப்பவத ஏதுசா தனம் அற் ற
பரமஅநு பூதிோய் க்கும்
பண்தபன்று உணர்த்தியது பாராமல் , அந்நிவல
பதிந்தநின் பழஅடிர் தம்
சீராய் இருக்க நினது அருள் வேண்டும் ஐயவன!
சித்தாந்த முத்திமுதவல
சிரகிரி விளங் கேரு தஷிணா மூர்த்திவய
சின்மயா னந்தகுருவே.” (தா.பா.34)



தரமுடியாத அருவள எல் லாம் தந்து,



தமௌனகுருோய் ேந்து,



தாய் வபால் இரங் கி.



இரண்டு திருேடிகவளயும் எனது தவலவமல் பதிந்து (திருேடி
தீட்வச தந்து)



சிற் றறிவு வபரறிோகத் திகழ் ேவத (சமாதி கூடுேவத)
என்வறக்கும் உள் ள பழக்கம் என்று கூறினாய் .
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மனதில் ஆராய் ச்சி இல் லாமல் இருப்பதும் .



முத்தி நிவலயில் ஒன்று, இரண்டு என்று தசால் லாமலும் .



ஒளி என்றும் , தேளி என்றும் . உருேம் என்றும் , நாதம் என்றும் ,
எதவனயும் மனதில் தகாள் ளமலும் .



எந்த ேவக சாதனமும் இன்றி,



ஊனக் கண் தகாண்டு பாராமல் ஞானக்கண் தகாண்டு
பார்ப்பவத அனபேம் (அனுபூதி) ோய் க்கும் உபாயம் என்று
உணர்த்தியதவன அறிந்து தகாள் ளாமலும்

“சுத்தாத்துவித நிவலயில் முன்னவம நின்று தகாண்டிருக்கும் பவழய
அடியார்கள் , தபற் ற வீடுவபறு நிவலயில் நிற் க ஐயவன! அருள் புரிய
வேண்டும் .” என வேண்டுகிறார் தாயுமானேர்.
வீடுவபறு நிவலயில் நிற் க முதலில் நாம் “முழுவமப்வபறு” எய் த
வேண்டும் என்ற ேலியுறுத்துகிறது வேதாத்திரியம் .
நிவறேவடந்த குருமூலம் வநர்முகமாய் க்
குண்டலினி வயாகம் கற் று,
நித்தேம் ஆழ் ந்தாற் றி, உண்வம
உணரப்தபற் றால் முவனப்பு வபாகும் .
இவறேனது பகுதிநிவல உயிர் மனமாய் த்
வதர்ந்து, அதன் உவறவிடமாம்
உடலதுவோ சமுதாயம் உற் பத்தி
தசய் துபல தபாருட்கள் ஈந்து,
முவறயாக ேளர்த்து பண்பாட் டுடவன
கல் வி ததாழில் காப்பு தந்த
முழுக்கவதயும் , சிந்தவனயின் முதிர்ச்சி யினால்
உணர்ந்து. விவனப்பதிோய் ப் தபற் ற
கவறநீ ங் க, உயிரதவன இவற நிவலக்கும்
கனஉடவலச் சமூகத்திற் கும்
கனிேடவன அர்ப்பணிக்கும் தவகவம
ேரும் . இந்நிவலவய முழுவமப்வபறாம் !”
(ஞாக.பா.1497)

ஒே் தோரு மனிதருக்குள் ளும் இருக்கின்ற நான், தனது என்ற
தன்முவனப் பால் , தனது சுயம் ததய் வீகம் என்பவதயும் ,
இவறநிவலயில் ஒரு பகுதியாகத் தான் உள் ளவதயும் மறந்து,
துன்புற் று ோழ் ந்து தகாண்டுள் ளார்கள் .
தன்வன அறிந்து, இவறநிவலவய உணர்ந்து, தன்னிவறேவடந்த
அருட்குருவிடம் வநரடியாக உயிர்வமல் மனம் தசலுத்துகிற குண்டலி னி
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வயாகம் கற் றுக் தகாண்டு, தினந்வதாறும் தேம் தசய் து ேந்தால்
உண்வம உணரப்தபற் று இவற முவனப்வப மலர்ச்சி தபற் று
தன்முவனப்பானது ஒழிந்துவிடும் .
இவறநிவலயின் ஒரு பகுதியான உயிவர, மனமாகத் ததரிந்து
தகாண்டு, அதன் ேசிப்பிடமாகிய உடவல பல ோழ் வியல் வதவேப்
தபாருட்கவள உற் பத்தி தசய் து சமுதாயம் தகாடுத்து ேளர்த்துள் ள
என்ற உண்வம விளங் கும் .
உடவல முவறயாக ேளர்த்தது வபாலவே கல் வி, ததாழில் , காப்பு
ஆகியேற் வறயும் தகாடுத்து மனிதப் பண்பாகிய இட்டுண்டு, ஒத்தும்
உதவியும் ோழக்கூடிய அறிவேயும் சமுதாயம் தகாடுத்துள் ளது
என்பவதயும் சிந்தவன ஆற் றலின் முதிர்ச்சியினால் தமது
முழுக்கவதவயயும் விளங் கிக் தகாள் ளலாம் .
உண்வமகவள மறந்து பல பிறவிகளிலும் விவனப் பதிவுகளால்
களங் கமுற் றுள் ள ஆன்மீக கவறகவள நீ க்கிக் தகாள் ள, சமுதாயம்
தந்த பரு உடவல சமுதாயத்திற் கும் , இவறநிவலயின் பகுதியான
உயிவர இவறநிவலக்வக கனிவுடன் அர்ப்பணிக்கின்ற சிறப்பு
இயல் பாகவே மனிதனில் மலர்ச்சியுறும் .
இந்நிவல வகேரப் தபறுேதுதான் முழுவமப்வபறு ஆகும் . மனிதன்
அவடய வேண்டிய தபரும் வபறு இதுவேயாகும் . இத்தவகய முழுவமப்
வபற் வற அவடந்து வீடுவபற் று நிவலவய அவடவோமாக!

10. என்வன ஆட்தகாள் ோயா?
திருமாலால் அறியப்படாத அடியிவனயும் , பிரம் மனால் காணமுடியாத
முடியிவனயும் உவடய அண்ணாமவலயாவன நாம் அறிவோம் எனும்
தேற் றுவரவயத் வதன் வபால் வபசும் ேஞ் சகிவய.
உன் ோசற் கதவேத் திறப்பாயாக.
நிலவுலகு, ோனுலகு, பிறஉலகு என அவனத்துலகிலும் உள் வளாராலும்
அறியமுடியாத அரியேன் இவறேன்.
அேனுவடய அருட் வகாலத்வதயும் நம் வம ஆட்தகாள் ளும்
அருட்சீலத்வதயும் , பாடி சிேவன, சிேவன என நாங் கள் அலறுேவதக்
வகட்டும் நீ துயில் எழ மறுக்கிறாய் . மணங் கமழும் கூந்தவலக்
தகாண்ட நங் வகவய! இதுதாவனா உன் தன்வம?
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“மாலறியா நான்முகனும் காணா மவலயிவனநாம்
வபால் அறிவோம் என்றுஉள் ள தபாக்கங் க வளவபசும்
பால் ஊறு வதன்ோய் ப் படிறீ கவடதிறோய்
ஞாலவம விண்வண பிறவே அறிவுஅரியான்
வகாலமும் நம் வம ஆட்தகாண்டு அருளிக் வகாதாட்டும்
சீலமும் பாடிச் சிேவன சிேவனதயன்று
ஓலம் இடினும் உணராய் உணராய் காண்
ஏலக்குழலி பரிசு ஏவலார் எம் பாோய் ” (திருப்பாவே)
ஆண்டாவளப் வபாலவே தாயுமானேரும் , “தன்வன ஏற் றுக் தகாள் ள
வேண்டும் ” என்று இவறேனிடம் வேண்டுகிறார்.
“வபாதமாய் ஆதிநடு அந்தமும் இலாததாய் ப்
புனிதமாய் , அவிகாரமாய் ப்
வபாக்குேரவு இல் லாத இன்பமாய் நின்றநின்
பூரணம் புகலிடம் தா
ஆதரவு வேயாமல் அறிவிவன மவறப்பதுநின்
அருள் . பின்னும் அறிவு இன்வம தீர்த்து
அறிவித்து நிற் பதுநின் அருளாகில் எளியவனல்
அறிவு ஆேது ஏது அறிவு இலா
ஏதம் ேரு ேவக ஏது விவன ஏது விவனதனக்கு
ஈடுஆன காயம் ஏது என்
இச்சா சுதந்தரம் சிறிதும் இவல. இகபரம்
இரண்டினுள் மவலவுதீரத்
தீது இல் அருள் தகாண்டு இனி உணர்த்தி எவன ஆள் வேவயா?
சித்தாந்த முத்திமுதவல
சிரகிரி விளங் கேரு தஷிணா மூர்த்திவய
சின்மயா னந்தகுருவே.” (தா.பா.35)


ஞான ேடிேமாயும் .



ததாடக்கமும் நடுவும் முடிவும் இல் லாததாயும் .



தூயதாயும் .



திரிவுபடாததாயும் .



பிறப்பு இறப்பு இல் லாததாயும் .



இன்பமாயும் .



விளங் கும் வீடுவபற் றிவனத் தந்து அருளாமல் ,



எனது அறிவிவன மவறந்து நிற் பது நினது அருளின் தசயவல.



அதன்பிறகு அந்த அறியாவமவயப் வபாக்க. அறிவித்து நிற் பதும்
நினது அருளின் தசயவல.



அே் ோறு இருக்க, எளிவயனது அறிவு என்பது எது?
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அறிவில் லாவமயால் குற் றம் ேரும் என்பது ஏது?



விவன எங் கிருந்து ேரும் ?



விவனக்கு ஈடாகத் தரப்படும் உடம் பு எங் கிருந்து ேரும் ?



எனவே இதனில் எனது அன்பு என்னும் தவலவம சிறிதும்
இல் வல.



இம் வம, மறுவம ஆகிய இரண்டு நிவலயிலும் ஏற் படும்
மயக்கத்வதப் வபாக்கி,



குற் றமற் ற நினது திருேருவளத் துவணயாக்கி,

“எனக்கு உணர்த்த வேண்டியவத உணர்த்தி, ஏற் றுக் தகாள் ோய்
அல் லோ? என இவறேனிடம் வகட்கிறார் தாயுமானேர்.
நம் வமயும் ஏற் றுக் தகாண்டு இன்பத்வத தகாடுக்கும் இவறேன் தரும்
இன்ப நிவலவய எய் த ோரீர!் ” என அவழக்கிறது வேதாத்திரியம் .
“அறிோனது நிவற நிவலவய ஆதியாக
அவமதி நிவலயில் உணர்ந்து. அதுோம் வபாது
அறிவு உயர்ந்தகன்று, அவமதிப் வபரின்பத்தில்
அணுமுதலாய் அண்ட வகாடி தாவனயாக,
அறிவே அே் ேந் நிவலயில் ஒழுங் கியக்க
அவமப் பாகி, முவறபிறழாது இயங் கும் வமலாம்
அறிவின் தபருவம உணர்ந்த இன்ப தேள் ளத்து
ஆனந்தத்தில் திவளக்க ோரீர!் ோரீர!் ” (ஞாக.பா.1236)

மனிதனின் இருப்பாக தரமாக உள் ள அறிோனது நீ டித்தும் ,
நிவலத்ததுமான, ஆதியிவல இருந்த அவமதி நிவலவய உணர
வேண்டும் .
சிற் றறிவு வபரறிவில் வமயமாகிற நிவலயில் அறிோனது உயர்வு
தபற் று, விரிவு தபற் று, அந்த அவமதிப் வபரின்ப நிவலயில் அணு
முதல் அகன்ற பிரபஞ் சத்தில் உள் ள அவனத்வதயும் தானாகவே
உணர்ந்து தகாள் கிறது.
அறிோனது சடப்தபாருட்களிலும் சீே இனங் களிலும் அதனதன்
நிவலகளுக்வகற் ப ஒழுங் காக இயங் கக்கூடிய அவமப்பும் ஆகி,
ேழிமுவறகள் தேறாது நவடதபறுேவதயும் உணர்ந்து தகாள் கிறது.
உண்வமப் தபாருவள வமன்வமயாக எல் லாேற் றறிலும் இருந்து.
இயக்கிக், காத்து, முடித்தும் வேக்கிறது என்ற உண்வமகவள
உணர்ந்து. அந்த வபரின்ப தேள் ளத்தில் வபரானந்த நிவலயில்
மகிழ் ந்து திவளக்க ோரீர.்
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11.ஞானம் முதிராமல் வீடு வககூடுவமா?
அது ஒரு தபரிய குருகுலம் . பல தேன் துறவிகள் அங் கு தங் கியிருந்து
கல் வி பயின்று ேந்தனர்.
குருகுலத்தில் இருந்த தவலவம குருவுக்கு மிகவும் ேயதாகிவிட்டது.
அதனால் அேர் படுத்த படுக்வகயாக இருந்தார். அேரிடம் தவலவம
சீடன் ஒருேர் இருந்தார்.
ஒரு நாள் தனது கடவமகள் அவனத்வதயும் முடித்துவிட்டு,
அவமதியாக அமர்ந்திருந்தார், தவலவம சீடன்.
அப்வபாது தவலவம குரு, அேவர அவழப்பதாக தகேல் ேந்தது.
இவதயடுத்து அேர், குருவின் அவறவய வநாக்கிச் தசன்றார்.
அவறக்குள் குளிவர தாங் க முடியாமல் , வபார்வேயால் வபார்த்திய
நிவலயிலும் நடுங் கியபடி அமர்ந்திருந்தார் குரு. அேருக்கு எதிரில்
விறகுகள் குவித்து, தநருப்பு எரிந்து தகாண்டிருந்தது.
தனது சீடவனப் பார்த்ததும் , ‘உட்கார்’ என்று வசவக காட்டினார், குரு.
ததாடர்ந்து அேரும் , படுக்வகயில் இருந்து எழுந்து அமர்ந்தார்.
குருோனேர் வபச்வசத் ததாடர்ந்தார். ‘என்வன ேவயாதிகம் ோட்டி
எடுக்கிறது.
உடலில் தள் ளாவம ஏற் பட்டுவிட்டது. என்னுவடய சீடர்களிவலவய நீ
தான் முதன்வமயானேன்.
எனவே எனக்குப் பிறகு, இந்த குருகுலத்வத ஏற் று நடத்தும் தபாறுப்வப
நீ தான் ஏற் றுக்தகாள் ள வேண்டும் ’ என்றார் தவலவம குரு.
அவத ஏற் றுக்தகாள் ேது வபால் , தவலவம சீடன் அவமதியாக
தவலயாட்டினார். இவதயடுத்து குரு தன் அருகில் இருந்த புத்தகத்வத
எடுத்து சீடனிடம் நீ ட்டினார்.
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‘இவத ோங் கிக்தகாள் . இது ஒரு அரிய தபாக்கிஷம் . உனக்கு இந்த
புத்தகம் நல் ேழிவயக் காட்டும் ’ என்று கூறி அவத ேழங் கினார்.
ஆனால் தவலவம சீடவனா, அவத ோங் க மறுத்தார். ‘எனக்கு இது
வேண்டாம் குருவே’.
தன் சீடன் இந்த புத்தகத்தின் ேலிவம ததரியாமல் மறுக்கிறான் என்று
நிவனத்த குரு, மீண்டும் அேனிடம் புத்தகத்வதப்
தபற் றுக்தகாள் ளும் படி ேலியுறுத்தினார்.
அதற் கு தவலவம சீடன், ‘இல் வல குருவே.. எனக்கு
வதவேயானவததயல் லாம் தாங் கள் எப்வபாவதா கற் பித்துவிட்டீர்கள் .
இது எதற் கு?’ என்று கூறி மீண்டும் மறுத்தார்.
ஆனால் குரு, ‘அப்படிச் தசால் லாவத. இது வேத நூல் . பல
தவலமுவறகளாக இந்த புத்தகம் , நம் முவடய மடத்தில்
பாதுகாக்கப்பட்டு ேருகிறது’ என்றார்.
தவலவம சீடன் அப்வபாதும் குரு தகாடுத்த புத்தகத்வத ஏற் கவில் வல.
உடவன குரு, தன்னுவடய சீடவனப் பார்த்து வகட்டார். ‘பசி ேந்தால்
உணவுக்கு என்ன தசய் ோய் ?’.
‘பாத்திரத்வத எடுத்துக் தகாண்டு யாசகம் தபற புறப்படுவேன்’
என்றார் தவலவம சீடன்.
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‘சரி.. ஒருேர் பிட்வசயிடும் வபாது என்ன வேண்டும் என்று வகட்பாய் ?’
என்று அடுத்த வகள் விவய முன் வேத்தார் குரு.
தவலவம சீடவனா, ‘எதுவும் வகட்கமாட்வடன். அேர்கள் இடுேவத
தபற் றுக்தகாள் வேன்’ என்றார்.
‘அப்படி உன் பாத்திரத்தில் இடப்பட்ட பிட்வசயாக இவத வேத்துக்
தகாள் ’ என்று கூறி புத்தகத்வத நீ ட்டினார், அந்த மடத்தின் குரு.
தமௌனமாக அந்த புத்தகத்வதப் தபற் றுக் தகாண்ட தவலவம சீடன்,
அடுத்த தநாடிவய தன் வகயில் இருந்த புத்தகத்வத அருகில் எரிந்து
தகாண்டிருந்த தநருப்பில் தூக்கிப் வபாட்டார்.
பதறிப்வபானார் குரு. ‘அடப்பாவி.. என்ன காரியம் தசய் து விட்டாய் ?’
என்று அலறினார்.
இப்வபாதும் அவமதியாக பதிலளித்தார் தவலவம சீடன். ‘பிட்வச
அளித்த யாருவம, தாங் கள் வபாட்ட பிச்வச என்ன ஆனது என்று
பார்ப்பதில் வல குருவே.
அதுவும் இல் லாமல் ஞானம் என்பவத தநருப்புதாவன. தநருப்பு
தநருப்புடன் வசர்ந்துவிட்டது. வேதம் என்பது தேறும் எழுத்துக்கள் .
இேற் றிலா இருக்கிறது ஞானம் ?’ என்றார் தவலவம சீடன்.
தன்னுவடய சீடன் தன்வன விடவும் , தபரும் ஞானம் அவடந்தேன்
என்பவத அந்த ோர்த்வதகளில் இருந்து உணர்ந்து தகாண்டார் குரு.
இத்தவகய ஞானம் முதிர்ந்தால் வீடுவபறு வககூடும் என்பவத
தாயுமானேர் இப்பாடலில் தசால் லுகிறார்.
“பக்திதநறி நிவலநின்றும் , நேகண்ட பூமிப்
பரப்வபேலம் ஆகேந்தும்
பரவேயிவட மூழ் கியும் நதிகளிவட மூழ் கியும்
பசிதாகம் இன்றி எழுநா
மத்தியிவட நின்றும் , உதிர் சருகுபுனல் ோயுவிவன
ேன்பசி தனக்கு அவடத்து
தமளனத் து இருந்தும் , உயர் மவலநுவழ தனில் புக்கும்
மன்னுதச நாடிமுற் றும்
சுத்திதசய் தும் மூல ப்ராணவனாடு அங் கிவயச்
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வசாமேட் டத்து அவடத்தும்
தசால் அரிய அமுது உண்டும் , அற் ப உடல் கற் பங் கள்
வதாறும் நிவல நிற் கவீறு
சித்திதசய் தும் , ஞானம் அலதுகதி கூடுவமா
சித்தாந்த முத்திமுதவல!
சிரகிரி விளங் கேரு தஷிணா மூர்த்திவய
சின்மயா னந்தகுருவே.”
(தா.பா.36)



பக்திதநறியில் சிறந்து நின்றும் .



ஒன்பது பிரிவுகளாக விளங் கும் இந்நிலவுலகம் முழுேதிலும்
தலயாத்திவர தசய் தும் .



கடலிலும் புனித நதிகளிலும் தீர்த்தம் ஆடியும் .



பசி, தாகம் ஆகிய இேற் வறப் தபாருட்படுத்தாது, ஏழு
நாக்குகளுடன் கூடிய தீயின் நடுவில் நின்று தேம் தசய் தும் ,



உதிர்ந்த சருகு, நீ ர், காற் று ஆகிய இேற் வற மட்டுவம பசிவயப்
வபாக்கும் உணோக உட்தகாண்டும் .



தமௌன விரதம் இருந்தும் .



மவலக் குவகளில தங் கித் தேம் இயற் றியும் .



நிவலதபற் று விளங் கும் பத்து நாடிகவளச் சுத்தி தசய் தும் .



பிராணனால் மூலாதாரத்தில் அக்கினி மூட்டி,



அங் கு தேளிப்படும் ஆற் றவல சந்திர மண்டிலத்துக்குக்
தகாண்டு தசன்று,



அங் கு ஊறும் அமுதத்வதப் பருகியும் .



அற் பமான உடல் பல கற் ப காலங் கள் நிவலத்து நிற் கும் படி
காயசித்தி தசய் தும் .

“ஞானம் முதிராமல் வீடு வககூடுவமா?” எனக் வகட்கிறார்
தாயுமானேர். “ஞானமும் – முக்தியும் ” ஒருவமத் தத்துேம் அறிந்தால்
கிவடத்துவிடும் என்கிறது வேதாத்திரியம் .
“தேபலமும் , தவனயறிந்த நிவலயும் தகாண்டு
தவனயவடந் வதார்க்கருள் புரியும் தவகவம யுள் ள
சிேநிவலவயான் தமய் ஞ் ஞானி குருோய் நின்று.
சீடனது புருேவமயம் விரலால் தீண்ட,
அேனிலேன் லயமாகி ஆசான் ததாட்ட,
அே் விடத்வத ஞாபகத்வத ஒன்றி ஒன்றி,
உேவமயிலாப் வபரின்பம் உள் உணர்ந்து,
ஒருவமத் தத்துேம் அறிந்தால் , அதுவே முக்தி.” (ஞாக.பா.1464)
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அறிவே அறிோல் அறிந்த ததளிவே ஞானம் ஆகும் . தன்னிவல
எல் லாேற் வறயும் எல் லாேற் றிலும் தன்வனயும் உணரக் கூடியதான
வபரறிவில் சிற் றறிவு அடக்கம் தபற் ற நிவல முக்தி, வமாட்சம் ,
முழுவமப்வபறு ஆகும் .
தேத்தின் மூலம் அந்நிவல வகேரப்தபற் று, தன்வன அறிந்த
நிவலயும் தகாண்டு, தன்வன அண்டியேர்க்கும் , அந்நிவலவய
உணா்த்தக்கூடிய தவகவம உவடயேவர சிேநிவல அவடந்த
தமய் ஞானி ஆோர்.
அப்படிப்பட்ட தமய் ஞான அருட்குரு சீடனது புருேவமயத்வத விரலால்
ததாட, சீடனானேன், தன்னில் தாவன லயமாகி ஆசான் ததாட்ட இரு
புருே வயத்தில் எந்வநரமும் நிவனவே நிறுத்தி ஒன்றி ஒன்றி இருக்க
வேண்டும் .
அே் ோறு தசய் துேந்தால் , உேவம கூற முடியாத வபரின்ப நிவலவய
உள் உணர்ோகப் தபற் று ஒன்வற எல் லாமாகவும் , எல் லா ேற் றிலும்
அந்த ஒன்வற இருக்கிறது என்ற ஒருவமத் தத்துேத்வத அறிந்து
அனுபேமாகக் தகாண்டால் அந்நிவலவய முக்தி, வமாட்சம் ,
முழுவமப்வபறு ஆகும் .
ஞானம் என்பது அறிந்து தகாள் ேது. அறிந்து தகாண்டவத அனு
பேமாக்கிக் தகாள் ேது முக்தி ஆகும் .

துவணநின்ற நூல் கள் .
1. தாயுமானேர்

பாடல் கள் ,

புலேர்

வீ.சிேஞானம்

,விேயா

பதிப்பகம் , வகாவே.
2. ஞானக்களஞ் சியம் , வேதாத்திரி மகரிஷி, வேதாத்திரி பதிப்பகம் ,
ஈவராடு
3. தாயுமானேர் நூல் கள் , சுோமி சித்போனந்தர்,
திருப்பராய் த்துவற.
4. இவணயதள தகேல் கள் .
5. உலக சமாதானம் , , வேதாத்திரி மகரிஷி, வேதாத்திரி பதிப்பகம் ,
ஈவராடு.
6. தாயுமானேரின்

ஆனந்தக்களிப்பு,

மன்னார்குடி

பானுகுமார்.

அழகுப் பதிப்பகம் , தசன்வன.
7. தாயுமானேரும்

வேதாத்திரி

மகரிஷியும் ,

மன்னார்குடி

பானுகுமார். விேயா பதிப்பகம் , வகாவே.
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8. திருப்பாவே பாடல் கள் , ஆண்டாள் .
9. தேன்னும் வேதாத்திரியமும் , மன்னார்குடி பானுகுமார்,
இவணயதளம் , www.banukumar.in
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