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தாயுமானவரின் ஆன்மீ கச் சிந்தனனகள்.
ஆன்மிகம் என்பது நமது அன்றாட வாழ்க்னகனை ஆனந்தமாக

ககாண்டாடி மகிழும் கனை ஆகும்.

ஆன்மிகம் என்னும் வார்த்னதனை பிரித்கதழுதினால்,
ஆன்மிகம் = ஆன்மா + இகம்
இங்கு ஆன்மா என்பது மனநினறனவ குறிக்கும்

கசால்ைாகும். இகம் என்பது இம்னம/இவ்வுைக வாழ்னவ குறிக்கும்
கசால்ைாகும்.

மனநினறவான வாழ்க்னகனை எப்படி வாழ்வது என கதரிந்து
ககாண்டு அதன்படி வாழ்பவது ஆன்மீ கம் ஆகும்.
ஆண்டவன் அறிவு மைமானவன், ஆன்மாவும் அறிவுமைமானது.
ஆண்டவன் அருள் இருப்பின் திைானத்தினால் மனம் ஒன்றித் தர்மபூதி
ஞானம் மைர்ந்து ஆன்மா ஆண்டவனனயை காணும் ஆற்றனைப்
கபறும்.
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ஞானிகள் இந்த ஆற்றனைப் கபற்றிருந்தனர்.

அவர்கள் காை

எல்னைனையும், காை தத்துவத்னதயும் கடந்து நடந்தவற்னறயும்,
நடக்கப் யபாவதனதயும் அறிந்து கூறும் ஆற்றல் கபற்றிருந்தனர்.

அறிஞர்கள் ஆளில்ைாத பைணங்கனள யமற்ககாண்டு கவற்றி
கண்டனர்.

அதற்கு, இந்தத் தர்மபூத ஞானம் அவர்களுக்குத்

துனணபுரிந்தது.
இந்த தர்மபூத ஞானத்தால்தான் விஞ்ஞானத்னத
கமய்ஞ்ஞானமாகவும், கமய்ஞ்ஞானதனத விஞ்ஞானமுமாகக்
காண்கியறாம்.

அந்த வனைில் தாயுமானவர் குறிப்பிடம் ஆன்மீ கச்

சிந்னதனனகனள நாம் சிந்திப்யபாம்.

பிரபஞ்சப் பனடப்பில் இனறவன்.
அணுவின் அனமப்பும், அண்டங்களின் அனமப்பும ஒயர அனமப்பாக
உள்ளன என்று அறிவிைைறிஞர்கள் நீரூபித்து உள்ளனர்.
இவர்கள் கண்ட உண்னமயை நம்நாட்டு ஆன்மீ கப் கபரியைார்கள்

உள்ளுணர்வால் அனுபவமாகக் கண்டுள்ளனர்.

பூக்கள் யசர்ந்து பூமானைைாதல் யபாை, அணுக்கள் யசர்ந்து
அண்டமாகின்றன.
தத்துவம்.

பழங்காைத்தில் இதுயவ “அசித்து” என்ற னவணவ

அசித்து என்பது அறிவில்ைாத கபாருள் என்று கசால்லுவாா்.

இது சிவகபருமானுனடை உடைாக இருப்பது.
“திடவிசும்பு எரிவளி
நீர்நிைம் இனவமினச
படர்கபாருள் முழுவதுமாய்
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அனவைனவ கதாறும்
கடன்மினச உைிகரனக்
கரந்கதங்கும பரந்துளன்”

என்ற நம்மாழ்வாரின் திருவாய்கமாழி இதனன விளக்குகிறது.
அண்டத்தின்கண்- ஞானிகள் பைர் அவதரித்து --நல்மார்க்கங்கனளப்
யபாதித்துச் கசன்றிருக்கின்றனர். அவர்களுள் ஒருவயர -பிரபஞ்சத்
தத்துவத்னத --ஆன்மீ கத்தின் வழி --கதளிவுறச் கசய்தவர்- நமது
தாயுமானவர் ஆவார்.
ஆன்மீ க உணர்னவ—கவகுவாக-- விரவிக் கைக்காமல்,-அறிவாற்றைின் அடிப்பனடைில்—பனடக்கப்பட்ட பாடல்கயள-பரிபூரணானந்தம் ஆகும்.
பிரபஞ்சப் பனடப்பில் அணு, பிண்டம், அண்டம் என்பதற்கு
தாைமானவர் பராபரக்கண்ணிைில் விளக்கமாக பதிவு கசய்துள்ளார்.

(பராபரக்கண்ணி பாடல்கள் எண்.113, 114, 117, 118, 133, 226, 279)

“பார்அறிைாது அண்டப் பரப்புஅறிைாது உண்கபருனம
ைார்அறிவார் நாயனா அறியவன் பராபரயம”

(பராபர. 358)

“அண்டம் அனனத்திலுமாய் அப்பாலுக்கு அப்பாலும்
ககாண்ட நின்னன ைார் அறிந்து ககாள்வார் பராபரயம” (பராபர. 359)
“பார்க்கின் அண்டபிண்டப் பரப்புஅனனத்தும் நின்கசையை
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ைார்க்கும் கசைல்இனையை ஐைா பராபரயம” (பராபர. 360)
“ஒன்யற பையவ உருயவ அருயவயைா
என்யற அனழப்பது உன்னன என்யறா பராபரயம” (பராபர. 361)
“எண்தினசக்கீ ழ் யமைான எல்ைாம் கபருகவளிைாக்
கண்டஇடத்து என்னனயும்நான் கண்யடன் பராபரயம” (பராபர. 362)

“அகத்தூடு அணுஅணுவாய் அண்டம்எல்ைாம் தானாய்
மகத்துஆகி நின்றனனநீ வாழி பராபரயம”

(பராபர. 228)

“அண்டம்பிண்டம் காயணன் அகமும் புறமும் ஒன்றாய்
எண்ணடஎன்னன நீகைந்த காைம் பராபரயம” (பராபர. 279)

மனிதனுக்கு அவசிைமானது ஆன்மீ கம்
அத்னவதம் பற்றிப் கபாதுவாக யநாக்குபவர்களுக்கு அது உைிர்கள்,
உைகு என்பவற்னற மறுத்து பிரம்மம் என்னும் ஒரு கபாருளின்
உண்னம யபசும் தத்துவம் என்ற யதாற்றயம புைப்படும்.

யதாற்றம்

என்பது அனனத்னதயும் யநசித்தல் என்ற அன்புணர்வு ஆகும்.
“எல்ைா உைிர்கனளயும் ஆத்மாவிலும் ஆத்மானவ எல்ைா
உைிர்களிலும் தரிசித்தல் என்ற வனகைில் “ஈஸாவாஸ்ை” உபநிடத
சிந்தனனனைக் ககாள்ளைாம்.
உண்னமப் கபாருள் பற்றிை யதடல், சமூக அக்கனற, சுழல்சார்
அக்கனற என்பனதச் சார்ந்த அன்புநினை ஆகிை பிரம்மம் என்ற
யநர்க்யகாட்டில் சந்திக்கிறது என்று யவதாத்திரி மகரிசி குறிப்பிடுகிறார்.
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இன - கமாழி, சமை - பழக்கவழக்க யவறுபாடுகள் ககாண்ட
இந்திை மண்ணுக்குப் கபாருத்தமானதும் அவசிைமானதும் ஆன்மீ கம்
ஆகும்.

தாயுமானவரின் அருள் பணி.
தாயுமானவர் தம்முனடை முைற்சிைால் ஒழுக்கம், அறம்
ஆகிைவற்னறக் காத்து ஞானநினைனைத் தன்னுனடை உள்ளுணர்வால்
உணர்ந்து ககாண்டார்.
தன்னுனடை வரைாற்னறயை மற்றவர்களுக்கு பைன்படும்படிைாக
பாடல்னகனளப் பாடினார்.
இன்பம், துன்பம் என்ற நினைனைக் கடந்து, எல்ைாரும்
இன்புற்றிருக்க யவண்டும் என்ற ககாள்னகயுடன் மானுடப் பணி
கசய்வயத தமது அருள் பணிைாகக் ககாண்டார்.
சாதகன் எவ்வாறு அருள்தாகம் ககாண்டு இருக்க யவண்டும்
என்பனத தமது அருள்பணிைாகச் கசய்தார்.
அருள்தாகம் எவ்வாறு அனமையவண்டும் என்பனத தன்னுனடை
நினைனமகனள எடுத்துச்கசால்லுகிறார்.
அருள்தாகம் பற்றி தாயுமானவர் பராபரக்கண்ணிைில்
“அருள்தாகம் – தன்நினை கூறல்”

என்ற தனைப்பில் 27 பாடல்களில் 54

வரிகளில் பாடியுள்ளார்.
பராபரக்கண்ணி

பாடல்கள் எண். 20, 25, 30, 35, 36, 40, 41, 45, 50, 51,

55, 220, 235, 246, 260, 263, 264,

266, 270, 280, 287, 334, 340, 341, 344, 360,

361)
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“ஈனம் தரும்உடைம் என்னதுைான் என்பதுஅற
ஆனந்தம் யவண்டி அனைந்யதன் பராபரயம” (பராபர.118)

“ஏதும் கதரிைா எளியைனன வாஎனநின்
யபாதநினை காட்டின்கபாறாயதா பராபரயம” (பராபர.343)

•

எலும்பு உருகி, மனம் இளகிக் கனரந்து கனரந்து, அன்யப உருவமாய்
நிற்க, அனைந்து வருந்தியனன்.

•

அப்பா! வறுனமக் காைத்தில் உதவ யசமித்து னவத்த கபாருயள!
கபாறுக்க முடிைாதவனாய் இருக்கியறன்.

யபாற்றி! என்று கசால்வனதத்

தவிர, யவற என்னால் என்ன கசய்ை முடியும்?
•

ஐயைா! உனனப் பிரிந்தவர் உள்ளம், கநருப்பில் பட்ட சர்க்கனரப் பாயகா?
கமழுயகா? கசால்லுவாைாக!

•

அறிவிைிைாகிை இந்த ஏனழைின் மனம், நினனக்கக் கூடாதவற்னற
எல்ைாம் நினனத்து, புண் ஆகிப் யபானது.

அந்த நினை இனிப் யபாதும்.

(இனியமலும் கதாடர யவண்டாம்.)
•

உன் அடினமைாகிை நான், கடைில் விழுந்த துரும்பு யபாை அங்கும்
இங்கும் வணில்
ீ
திரிந்து அனைவது என்ன பாவயமா?

•

சூதும் கபாய்யும் உள்யள னவத்து, கபாறானம ககாண்டு, பிதற்றும்
மனம் உனடை எனக்கு, உய்வு கபற ஒரு வழி தான் உண்யடா?

•

மும்மைக் குற்றங்களில் இருந்து விடுபட்டு நின்றவன் யபால் நடித்யதன்.
ஆனாலும் அதனால் யமாசமான நினைக்குத் தள்ளப்பட்யடன்.

இது

முனறைாகுயமா?
•

இப்கபாழுது நீ சிறிதும் இரக்கம் காட்டவில்னை என்றால், எமன் வரும்
அந்த யவனளைில். என்னனக் காப்பாற்ற வல்ைவாா் ைார் உளர்?

நீயை

காண்பாைாக!
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•

கசால்லும் அதற்குரிை கபாருளும் அற்று, இரவும் பகலும் என
எந்யநரமும், கமௌனமாய் இருப்பதற்யக எனக்கு விருப்பம் பிறக்கிறது.

•

அன்புடன் கூடிை யவறுபாடற்ற நிருவிகற்ப நிட்னட கூடுவது அல்ைால்,
உன் அடினமைாகிை எனக்கு, கவறு விருப்பம் உண்யடா?

இது நீ

அறிைாத உண்னம அல்ையவ.
•

எம் தந்னதயை! நின்னுனடை திருவருனளப் கபற யபனதைாகிை நான்
கபரும் பித்துக் ககாண்யடன்.

இனி எனதக் ககாண்டு என் பினழப்னப

நடத்துவது?
•

எனது உள்ளப் பாங்கினன அறிைாது, ஒருவர் ஒன்று குறித்து, கற்பனன
கசய்து யபசினால், ஐையகா! இளங்கன்றுக் குட்டிப்யபாை துள்ளித்
துடிதுடித்துப் யபாயவன்..

•

நீர்யபால் உள்ளம் கசிந்து உருக, கபருமூச்சு விட்டு நின்ற என்னன
ஏகறடுத்துப் பாராதது ஏன் என்று கூறுவாைாக!

•

கதாடக்கு காைத்தில் அடியைனன ஆட்ககாண்டு அருள்கசய்துவிட்டு.
இப்கபாழுது. “நீ யபாய்விடு!” என்று கூறினால், நான் எங்யக யபாயவன்.

•

நீண்ட காைமாக அனைந்து பட்ட நடுக்கம் எல்ைாம் தீருமாறு உனக்கு
அடினமப்பட்யடன்.

அவ்வாறு அடினமப்பட்ட பிறகும், அடியைன்

துன்பப்படுதல் நிைாையமா?
•

ஐைா! பாவிைாகிை நான் படுகின்ற துன்பம் அனனத்னதயும்
பார்த்திருந்தும், இரக்கம் காட்டாது இருந்தால், என் உைிருக்கு உற்ற
துனணைாவார் ைாருளர்?

•

உன்னன நான் சரனணனடந்தைால், நீதாயன என்னனக் காப்பாற்ற
யவண்டும்.

அதனனத் தவிர்த்து, என்னனத் தனியை விடுதைர் என்ன

நிைாைம்?
•

என்னன விட்டு நீங்காத துன்பங்கள் குறித்து உன்னிடம் வந்து
கசான்னால், நினது திருச்கசவிைில் அது ஏறுவது இல்னையை! அது
ஏன்?

கசால்லுவாைாக!
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•

நின்மீ து அன்புனடயைார் அருந்தி மகிழும் யமைான இன்பத்னத, ைான்
அருந்தி மகிழ, இன்னும் எத்தனன நாள் ஆகும்?

•

கூறுவாைாக!

எத்தனன யகாடி முனற என் குனறகனள எடுத்து எடுத்து யதவரீர்
முன்பு கூறினாலும், தங்களது சித்தம் இரக்கம் காட்டவில்னையை!
இதற்கு நான் என்ன கசய்யவன்?

•

என் கசைைால் ஆகப் யபாவது ஒன்றும் இல்னை.

அவ்வாறிருக்க

பாவிைாகிை நான், “எல்ைாம் நின் கசைல்! என்னும் நினனவு ககாள்ளர்,
இருப்பது ஏன்?
•

கமய்ப்கபாருள் உண்னமனை, உள்ளது உள்ளபடி உணராத, கபரும்பாவி
என்பதாயைா, கமள்ள கமள்ள என்னனக் னகவிட்டு விட்டாய்?

•

என்னதான் நான், எனது குனறகனள பைமுனற ஓதினாலும், ஓர்
எள்அளவு கூட மனம் இரங்கா வஞ்சனன உனக்கு எங்கிருந்து வந்தது?
கவளிப்பனடைாக எடுத்துனரப்பாைாகா!

•

கண்ணர்ீ யசாரவும், உடல் நடுக்கம் ககாள்ளவுமாக நின்று, உன்னனப்
பற்றி கற்பனனைாக நான் பாடிக் ககாண்டிருக்கிறயறன்.
கனவில்கூட கண்டதில்னை.

•

உன்னன நான்

இதற்கு நான் என்ன கசால்லுயவன்?

இந்த உைகநனட எதனனயும் அறிைாமல், அனனத்திைிருந்தும் பற்று
விட்டு நிற்கும் எனக்கு, உனது கதய்வத் திருவருனளத் தராது இருக்க,
அது தகுதி உனடை கசைைா?

•

நினது திருவடிைாக விளங்கும் உமது திருவருனளயை எப்கபாழுதும்
யதடிக் ககாண்டிருப்யபன்.

யதடும் முன்யப கினடத்துவிட்டால்,

மகிழ்ச்சிைால், இன்பக் கூத்து ஆடுயவன்.

யபரின்பமைமாய்

மாறிவிடுயவன்.
•

அகத்தவம் எனப்படும் திைானம் கசய்வதால் உள்ளம் உருகவும். உடல்
இனளக்கவும், மனத்தில் இருந்த வஞ்சனன நீங்கவும், ஆக இனவ
நிகழ்வனத எப்கபாழுது காணப் யபாகியறன்?
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•

இழினவச் கசய்யும் உடனை ைான் என்றும், ஏனனை கபாருள்கனள
எனது என்றும், ககாண்ட நினனப்பு அற, யபரின்பம் யவண்டி அனைந்து
வருந்தியனன்.

ஆன்மீ கத்னத உணர யவண்டுமானால், இனறயுணர்வு கபற
யவண்டுமானால் சாதகன் அருள் தாகம் ககாண்டிருக்க யவண்டும்
என்பனத தாைமானவர் வைியுறுத்துகிறார்.

ஆன்மீ க இனினம
மனித உைிர் தனது வினரவான சுழைிைக்கத்தால் உற்பத்தி கசய்து
ககாண்டிருக்கும சீவகாந்தத்தின் மதிப்பு.
அதனுனடை அற்புதமான இைக்கங்கள், வினளவுகள். இதன் மூைம்
அறிவானது எவ்வாறு உடல் வனரைில் பரவி

இன்பம், துன்பம்,

அனமதி, யபரின்பம் எனும் நான்கு வனகைாக மைர்கின்றன என்ற
உண்னமனையும், இனத முனறப்படுத்தி ஆளும் சீர்னமைால் எவ்வாறு
மனிதன் வாழக்கனைின் யநாக்கங்கனள நினறவு கசய்து ககாள்ள
முடியும் என்ற அனுபவ அறினவயும் அனனவரும் கபற வழி கசய்ை
யவண்டும்.

தத்துவம்
“அருளால் எனவயும் பார் என்றான் – அனத
அறிைாயத சுட்டி என் அறிவாயை பார்த்யதன்
இருளான கபாருள்கண்ட தல்ைால் – கண்ட
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என்னனயும் கண்டியைன் என்னடி யதாழி?” (ஆனந்தக்களிப்பு.13)

யதாழி!

திருவருளின் துனணககாண்டு எல்ைாவற்னறயும்

சிவமாகயவ பார்க்குமாறு கூறினான்.
ஆனால் நாயனா, அவற்னற எனது சுட்டறிவால் கண்யடன்.
அப்கபாழுது இருளாய் விளங்கும் கபாருனளக் கண்யடன்.
அது தவிர அவ்விருனளக் கண்ட என்னனயும நான் காண
முடிைவில்னை.

இது என்ன அதிசையமா!

உைகில் உள்ள கபாருள்கனள இனறவனது அறிவால், அருளால்
பார் என்றார் குருநாதர்.

இதன் உண்னம புரிைாமல் என்னுனடை

அறிவால் உைகத்னதப் பார்த்யதன்.
அவ்வாறு பார்த்தயபாது இருனளத்தான் பார்த்யதன்.
அதுமட்டுமல்ை என்னனயும் நான் பார்க்கவில்னை.

இது என்ன

விந்னதைடி யதாழி!
அவரவர்கள் அவர்களது அறினவக் ககாண்டு இவ்வுைனகப்
பார்க்கிறார்கள்.

மகாபாரதத்தில் கண்ணன், துரியைாதனனன யநாக்கி

“உைகில் ஒரு நல்ைவனரப் பார்த்து வா”

என்றார்.

பின்பு தருமனர பார்த்து “உைகில் ஒரு ககட்டவனரப் பார்த்து வா?”
என்றார்.
“உைகில் ஒருவர் கூட நல்ைவர் இல்னை” என்றான் துரியைாதனன்.
“உைகில் ஒருவர்கூட ககட்டவர் இல்னை” என்றான் தருமன்.

அருளால் எனவயும்பார் என்றான்
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பஞ்யசந்திரிைங்கள் ககாண்டு உைனகப் பார்ப்பவர்கள் மருள்
நினைனை அனடகின்றார்கள்.

பஞ்யசந்திரைங்கனளக் ககாண்டு

இனறவனன வழிபடுபவர்கள் அருள் நினைனை அனடகிறார்கள்.
அருள் நினைனை அனடகின்றவர்கள் அனனத்னதயும் இனற
கசாரூபமாக காண்கின்றனர்.
மருள்நினைக்கு ஆளாகின்றவர்கள் தங்களிடம் ஜீவயபாதத்னத
வளாா்த்து அக்ஞானத்துக்கு ஆளாகின்றார்கள்.

யமலும் அவர்கள்

சிற்றின்பத்தில் மைங்கிச் சிறுகநறிைில் வாழ்கிறார்கள்.
பஞ்யசந்திரிைங்கனளயும் இனறவழிபாட்டில் ஈடுபடுத்தி
அருள்நினைனைத் தம்மிடத்தல் உண்டாக்கிைவர் இராமகிருஷ்ணர்.
அவர் வாழ்வு அருள் வாழ்வுக்கு விளக்கமாக அனமகின்றது.
பஞ்யசந்திரிைங்கள் மூைமாக அவர் அனுபவித்தது பாரமார்த்திக
இன்பயமைாகும்.
ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர்,

ஒரு சமைம் அவர் வைல் வழிைாகப் யபாய்க்

ககாண்டிருந்தகபாழுது பசுனமைான வைலுக்கு யமல் கவண்னமைான
ககாக்குக் கூட்டம் பறந்து கசன்றது.
அதற்கு யமல் வானில் கருனமைான யமகக்கூட்டம்
படர்ந்திருந்தது.

பசுனம, கவண்னம, கருனம ஆகிை மூன்று

வர்ணங்கனளயும் ஏக காைத்தில் பார்க்கும் கபாழுது இைற்னகைின்
யபரழகு அவருனடை

உள்ளத்னத அருள் நினைக்கு எடுத்துச் கசன்று

விட்டது.
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மற்கறாரு சமைம் அவர் யமனிைின் மீ து சிவசின்னங்கனள
அணிந்து அவருக்குச் சிவ யவடமணிந்த கபாழுது அவருனடை உள்ளம்
சிவகசாரூபத்தில்

ைைமாகிப் யபரின்பத்தில் தினளத்திருந்தது.

கதய்வப் பிரசாதத்னத அவர் வாைில் யபாட்டால் அவர் உள்ளம்
அதீத நினைக்குப் யபாய் விடும்.
வியவகானந்தர் கதய்வகப்
ீ
பாடல்கனள இராமகிருஷ்ணர் முன்
பாடினால் அனதக் யகட்கும் கபாழுது அவர் உள்ளம் அதீத நினைக்குப்
யபாய்விடும்.
நறுமணத்னதப அவர் நாசிைின் மூைம்

சுவாசிக்கும் கபாழுது

அவருனடை உள்ளம் அருள் நினைக்குப் யபாய்விடும்.
பஞ்யசந்திரிைங்கள் மூைம் அவர் பர தரிசனத்னதயை கபற்று வந்தார்.
அருள்குரு இத்தனகை கதய்வகக்
ீ
காட்சினைக் காண்பதற்குரிை
உபயதசத்னதச் கசய்கிறார்.
ஆனால் அருளுக்குப் பாா்திரமாகாதவர்கள் தங்கள் அறினவக்
ககாண்டு உைனகக் காண்கிறார்கள்.
அறினவக் ககாண்டு உைனகப் பைப்படுத்தும் கபாழுது
நம்மிடத்தில் ஜீவயபாதம் வளர்கின்றது.
ஜீவ யபாத்திைிருந்து ஆனச, ஆணவம், அகங்காரம் ஆகிைனவகள்
யதானறி நம் அறினவ மைக்குகின்றன.
அருள் நினைைில் பார்க்கும் கபாழுது கதய்மாகத் யதான்றுகின்ற
ஒன்று அறினவக் ககாண்டு பார்க்கும் கபாழுது உைகமாகத்
கதன்படுகிறது.
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இனதத்தான் “அருளால் எனவயும் பார் என்றான் – அத்னத
அறிைாயத சுட்டி என் அறிவாயை பார்த்தயதன்” என்றார் தாயுமானவர்
குறிப்பிடுகின்றார்.

இருள்ஆன கபாருள்கண்டது அல்ைால்இருட்டில் எந்தப் கபாருனளயும் நாம் காணமுடிைாது.

இருளில்

நம் உடனையும் காணமுடிைாது.
அக்ஞானத்தல் இருக்கும் மனிதன் இனறவனனயும் காணமுடிைாது.
தன் உண்னமைான கசாரூபத்னதயும் காணமுடிைாது.
நாம் கபற்றுள்ள அறிவு கமய்கபாருனளக் காணயவா, நம்
நிஜகசாரூபத்னதக் காணயவா பைன்படுவதில்னை.
உைனகப் பற்றியும் உைகின் ஜடத்தன்னமனைப் பற்றியும்
அறினவக் ககாண்டு ஆராய்ந்து வருகின்யறாம்.
ஆனால் உண்னமப் கபாருனள நாம் அறிை முடிவதில்னை.
இருட்டனறைில் கபாருள் இருந்தாலும் அது நம் கண்களுக்குப்
புைப்படுவதில்னை.
அயத யபான்று அக்ஞானத்தில் இருக்கின்ற நமக்கு இனறவன்
கதன்பட்டுக் ககாண்டிருந்தாலும் அவனர நாம் காண முடிைாது.
புறப்கபாருள்கனளக் காண்பதற்கு நம் கண்கள் பைன்படுகிறது.
ஆனால் நம் கண்கனளக் ககாண்யட நம் கண்கனளப் பார்க்க முடிைாது.
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அதுயபான்று யபரறிவுப் கபாருளிடமிருந்து வந்த அறினவக்
ககாண்டு மற்றவற்னற அறிகின்யறாம்.

ஆனால் அவ்வறிவினால்

நம்மனம அறிை முடிவதில்னை.
மாசற்ற மனத்தில் யதான்றும் அறினவக் ககாண்டுதான்
இனறவனனயும், நம் நிஜகசாரூபத்னதயும் காண முடியும்.
குருவின் அருளாலும் தூைவாழ்வாலும் அப் யபரறினவ நாம்
கபற முடியும்.

உைக வாழ்விை உழன்று ஜீவயபாதத்னத வளர்த்து

வருகின்ற மக்கள் இனறவனனயைா தங்களுனடை நிஜ
கசாரூபத்னதயைா காணமாட்டார்கள்.
இைற்னகைின் ஆரம்பநினையை பிரம்மம், கதய்வம் என்பது
ஆகும்.

அந்தத் கதய்வத்தின் இைக்க நினை உைகம், உைிர்

என்பதாகும்.
இைற்னகைின் உணர்வு நினை அறிவு ஆகும்.

இம் மூன்னறயும

பிரித்துப் யபசுவது சித்தாந்தம் ஆகும்.
இைற்னக என்பயத அனனத்துக்கும் மூை காரணம்.

இைற்னகதான்

எல்ைாயம என்று எடுத்துனரப்பது யவதாந்தம்.
இனவ இரண்டும் யவறுயவறு அல்ை.

நான் ைார் என்று

எண்ணுபவர்களுக்கு இரண்டும் ஒன்றுதான் என்ற உண்னம புைப்படும்.
இனறவன் மீ து பக்தியைாடு இருந்தால் முக்தி நினைனை
அனடைைாம் என்பர்.

15

தாயுமானவரின் ஆன்மீ கச் சிந்தனனகள்

-

மன்னார்குடி பானுகுமார்.

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

இனம், கமாழி. சமை. பழக்க வழக்க யவறுபாடுகள் ககாண்ட
இந்திை மண்ணுக்குப் கபாருத்தமானதும் அவசிைமானதும் ஆன்மீ கம்
என்று ஆன்மீ கத்னத மிகவும் வைியுறுத்துகின்றார்.
இைற்னகைிைிருந்து அனனத்தும் யதான்றுகிறது என்பது
தாயுமானவரின் கருத்தாகும்.

பற்றற்ற வாழ்னவ யமற்ககாண்டால்

இன்பமாக வாழைாம் எனபது இவருனடை யகாட்பாடாகும்.
உடைிலும் உள்ளத்திலும் அருளுடனும், அன்புடனும் வாழும்
வாழ்க்னக ஆன்மீ க வாழ்க்னக எனப்படும்.
எல்யைாரும் இன்புற்றிருக்க யவண்டும் என்பது இவருனடை
ககாள்னகைாகும்.

அனதயை நாமும் யபாற்றுயவாம்.

இனறவயன! ஆனந்தத்தின் கமாத்த வடிவம். ஆனந்தம் கபறயவ
உைிர்கள் வாழ்ந்து ககாண்டிருக்கின்றன.
உனழப்பதும், உண்பதும், ஒருவனர ஒருவர் அன்பு ககாண்டு வாழ்வதும
எல்ைாம் ஆனந்தத்தின் கபாருட்யட.
நம்மால் என்றுயம ஆன்தத்னத விடுத்து வாழயவ முடிைாது.
ஆனந்தயம.

எங்கும்

எதிலும் ஆனந்தயம!

இதற்காகயவ, இனறவனும் சிற்சனபைில்

ஆனந்த நடனமிடுபவனாக

இருக்கிறான்.
இனறவன்எல்ைா தினசகளிலும் நினறந்திருக்கிறான். நம்
இதைத்தாமனரைாகிை மனத்தில் யதனாக இருந்து தித்திக்கும் இனினம
உனடைவன் இனறவன்.
அவனனயை எப்யபாதும் சிந்திப்யபாமாக!

கபாருளின் மீ து நாட்டம்

ககாண்டவனுக்கு அருட்கசல்வம் என்றும் எட்டாக் கனிைாகும்.
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திருயவாட்னடயும், கசைமாகிை நிதினையும் ஒன்று யபாை காணும்
உத்தமர்களின் கநஞ்சத்னத தன் இருப்பிடமாக ககாண்டிருப்பவன் இனறவன்.
குழந்னதைின் மனதில் தான் என்னும் அகங்காரம் இல்னை.

இவர்

நல்ைவர், ககட்டவர். யவண்டிைவர், யவண்டாதவர் என்ற யபதங்கள்
கதரிவதில்னை.
மனிதனும் குழந்னத யபாை கவள்னள உள்ளம் ககாண்டால் அவயன
ஞானிைாவான்.

வாழ்வில் எத்தனை துன்பம் யநர்ந்தாலும் மனம எனதப்

பற்றியும் கவனை ககாள்ளாது கடவுளின் திருவடிகனளயை வழிபட யவண்டும்.
---------------------------------------------------
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