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தாயுமானவரின் ஞானதாகம் 
    மனிதன்  இறைவறனத் தன் இயல்பிற்கு ஏற்ைவாறு தன் 
வடிவமாகவவ பறைத்துக் ககாள்கிைான். 

    தாயுமனவர், இறைவனின் தன்றமறயப் பற்ைி மக்கள் தத்தம் 
சாதறனக்கு அைிவு வளர்ச்சிக்கும ஏற்ைவாவை விளக்கிக்கூைியுள்ளார் 
என்பறத  

“பூதலம் ஆகின்ை மாறயமுதல் என்பர் சிலர். 

    கபாருபலன் அைங்கும் இைவம 

  கபாருள்என்பர் சிலர். கரண முடிவுஎன்பர் சிலர். குணம் 

     வபானஇைம் என்பர் சிலவபர். 

நாதவடிவு என்பர்சிலர்.  விந்துமயம் என்பர்சிலர். 

      நட்ைநடு வவஇருந்த 

  நாம் என்பர் சிலர். உருவம் ஆம் என்பர் சிலர். சுருதி 

      நாடில் அரு என்பர் சிலவபர். 

வபதம்அை உயிர்ககட்ை நிறலயம்என் ைிடுவர் சிலர். 

    வபசில்அருள் என்பர்சிலவபர். 

  பினனம்முன் னும்ககட்ை சூனியமது என்பர்சிலர். 

    பிைவுவம கமாழிவர்.” (தாயு.பா.9 – பரிபூரா.6) 
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முதற் கபாருள் (கைவுள்) என்பது ஐம்பூதங்களும் ஒடுங்குகின்ை மாறய 
என்று சிலரும். 

• ஐம்கபாைிகளும் அவற்ைின் புலன் நுகர்வுகளும் அற்ை இைவம 
என்று சிலரும். 

• அந்தக்கரணம் முடியும் இைம் என்று சிலரும். 
• முக்குணங்கள் அைங்கும் இைவம என்று சிலரும். 
• நாத வடிவவ என்று சிலரும். 
• விந்துவவ என்று சிலரும். 
• இவற்றுக்கு நடுநாயகமாய் விளங்கும் ஆன்மா என்று சிலரும்.  
• உருவம் உள்ளது என்று சிலரும். 
• உருவம் அற்ைது என்று சிலரும். 
• தற்வபாதம் அழிந்த இைம் என்று சிலரும். 
• திருவருவள என்ை சிலரும். 
• கதாைக்கமும் முடிவும் இல்லாத கவட்ைகவளிவய என்று சிலரும். 

 வவறு பலவிதமாகக் கூறும் பலரும் இருக்கின்ைனர். 

(சாதறன படிப்படியாக உயர்ந்து கசல்வறத வமற்கசால்லிய பாைலின் 
ஒவ்கவாரு அடியிலும் காணலாம்,) 

     இறையுணர்வு அளவு, அவரவர் அைிவு வளாா்ச்சிவய அளவு 
வகாலாக இருந்துள்ளது என்பது இதிலிருந்துகதரிகின்ைது. 

                               “இறவயால் 

பாதரச மாயமனது சஞ்சலப் படும்அலால் 

    பரமசுக நிஷ்றைகபறுவமா? 
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  பார்க்கும்இைம் எங்கும்ஒரு நீக்கம்அை நிறைகின்ை 

     பரிபூர ணானந்தவம! (தாயு.பா.9 – பரிபூரா.6) 

    இத்தறகய கருத்துக்களால் தாயுமானவர் மனம் சிந்திய பாதரசம் 
வபால் சலனபட்டுள்ளது. 

      இதனால் தாயுமானவர் இவர்கள் கூற்றைகயல்லாம் விடுத்து 
தாவன அம்கமய்ப் கபாருறளத் வதடிச் கசல்ல முற்படுகின்ைார். 

     ஞானதாகவமா அவருக்கு நாளுக்கு நாள்அதிகரிக்கின்ைனது.  
ஆனால் கசல்லும் மார்க்கத்றன எடுத்துறரப்பார் எவரும் இலர். 

      காணும் கபாருட்கள் எல்லாவற்றையம விளித்து 
அப்பரம்கபாருறள அறவகள் கண்ைதுண்ைா என வினவுகின்ைார். 

     அருறமயாக வளர்ந்த குழந்றதறயக் காணாத கபற்வைார் அக் 
குழந்றத இருக்கும் இைத்றத அைிய, காண்வபாறர எல்லாம் எவ்வாறு 
வினவுவவரா - அவத வபான்று தாயுமானவரும் வினவி வருகின்ைார். 

      நளன் தறமயந்திறயக் காட்டில் தனிவய விட்டுப் பிரிந்து கசன்ை 
பின் தறமயந்தி இங்குமங்கும் ஓடி நளறனத் வதடுகின்ைாள். 

      கசடி. ககாடிகறள் பார்த்து விம்முகிைாள். மான், பைறவ, 
புள்ளினங்கறளப் பார்த்து “நீங்கள் என் கணவன் எங்குள்ளான் என்ை 
அைிந்து கசால்வரீ்களா?” என்று வகட்கின்ைாள். 

     அது வபான்வை தாயுமானவர் இறைவன் மீது அதிகரித்த பித்தால் 
சந்திர, சூரியர்கறளயும், காற்று, மறழ வமகங்கறளயும், பார்த்துக் 
வகட்கின்ைார். 
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“வநரதான் இரவுபகல் வகாைா வண்ணம் 

    நித்தம் வர உங்கறளய இந் நிறலக்வக றவத்தார் 

ஆவர? அங்கு அவர் கபருறம கயன்வன  

   அடிக்கின்ை சாற்வைநீ ஆரா வலதான் 

வபராவத சுழல்கின்ைாய் என்வபன் வந்து  

   கபய்கின்ை முதில்காள்எம் கபருமான் நும்வபால்  

தாரள மாக்கருறண கபாழியச் கசய்யும் 

    சாதககமன் வனகருதிச் சாற்று கமன்வபன். (தாயு.பா.157.ஆகார.26) 

மற்றும் மண்றணயும் விண்றணயும் விளித்துப் பின் வருமாறு 
வகட்கின்ைார். 

“கருதைிய விண்வண நீ எங்கும்ஆகிக் 

    கலந்தறனவய உன்முடிவின் காஷி ஆக 

வருகபாருள்எப் படியிருக்கும் கசால்லாய்என்வபன் 

   மண்வணஉன் முடிவில் எது வயங்கும் ஆங்வக 

துரியஅைி வுறைச்வசஷன் ஈற்று உண்றம 

   கசால்லாவனா கசால் என்வபன்.  கருதி வயநீ 

ஒருவறரப்வபால அறனவருக்கும்  உண்றமயாம் முன் 

   உறரஅன்வைா உன் முடிறவ உறர நீ என்வவன்.” (தாயு.பா.158.ஆகார.27) 
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    அவருறைய ஐயம் இன்னும தீராறமயினால் கதாைர்ந்து 
கைறலயும் மற்றும பைறவ இனங்களும விளிக்கின்ைார். 

“உறையிைந்து கபருறமகபற்றுத திறரக்றக நீட்டி 

   ஒலிக்கின்ை கைவலயிவ் உலகம் சூழக் 

கறரயும்இன்ைி நின்றனறவத்தா ரியாவர கயன்வபன் 

   கானகத்துப் றபங்கிளகாள் கமவலவமவும் 

வரசிறைவண் டினங்க்ாாவளா டிமங்கா டுது 

   மார்க்ம் அன்வைா நீங்கள்இது வறரயிவலயும் 

கபரிய பரபூரணமாம் கபாருறளக் கண்டு  

   வபசியது உண்வைா ஒருகால் வபசு என்வபன்” (தாயு.பா.158.ஆகார.28) 

கதாைர்ந்து கமய்யடியார்கறளப் பார்த்து வினவுகின்ைார். 

“வதவர்கதாழும் வாதவூர்த் வதவவ என்வபன், 

    திருமூலத் வதவவ, இச் சகத்வதார் முக்திக்கு 

ஆவல்உைச் சிவ என்வாக் குைவன வந்த 

    அரவச, சும் மா இருந்து உன் அருறளச் சாரப்  

பூஉலகில்  வளர் அருண  கிரிவய, மற்றைப்  

    புண்ணியர்காள்,  ஓ என்வபன் புறரஒன்று இல்லா 

ஓவியம் வபால் அறசவு அைவும்  தாவன நிற்வபன், 

    ஓதைிய துயர் ககைவவ  உறைக்கும் முன்வன.” (தாயு.பா.162.ஆகார.31) 
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     மற்றும் சுக முனிவருக்கு “ஏன்” என்று பிரதிகதானி ககாடுத்த 
வண்ணம் தன் வாக்குகளுக்குப் பிரதிகதானி ககாடுப்பார் ஒருவரும் 
இல்றலவயா எனவும், 

     வபதா வபதங்கறள ஒழிந்து ஒப்பற்ை வமான நிறல உண்ைாக 
கல்லாலின் கீழிருந்த தட்சிணாமூர்த்தியாகிய இறைவன் ஒருமுறை 
உலகத்றதக் கறைக்கணிக்க விருப்பம் ககாள்ள மாட்ைாவனா என்றும” 

      தறலவறன பிரிந்த தறலவிறயப் வபாலவும் வாட்ைம் 
ககாள்ளுகின்ைார் தாயுமானவர். 

     இவ்வாறு தாயுமானவர் இறைவனது இருப்பிைத்றத அைிய 
பகிர்முகமாக அறலந்து வாட்ைமுற்று வருந்தும் கபாழுது 

“மூர்த்தி தலம் தீாா்த்தம் முறையால்  கதாைங்கினர்க்க ஓர் 

வார்த்றத கசால் சற்குருவும் வாய்க்கும் பராபரவம” (தாயு.பா.791 பாராப.156) 

என்பதற்கிணங்க கமௌனகுருவின் சந்திப்பு வாய்த்தது. 

     கமௌனகுரு அகத்தில் கமய்ப்கபாருறள கண்ைவராதலால், 
தாயுமானவருக்கு அறத உணர்த்த வவண்டி “சும்மா இரு” என்பதின் 
அைிகுைியாகக் றகயமர்த்திக் காட்டினார். 

    அது முதல்ககாண்டு தாயுமானவர் கமௌனத்றதக் கறைபிடித்து 
வரலானார். 
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     சுவாமி விவவகானந்தரும் காண்கின்ை கபரிவயர்கறள எல்லாம் 
“கைவுறள நீங்கள் கண்ைதுண்வைா?” என்று வினவியதாக அவரது 
சரித்திரத்தில் கசால்லப்பட்டிருக்கிைது. 

     ஸ்ரீராமகிருஷ்ணறர அணுகிய வபாதும்அவர் அக் வகள்விறயவய 
வகட்ைார்.  இஃது அகங்காரத்தினாவலா கசருக்கினாவல அன்ைி 
உண்றமறய அைியும் வவட்றகயினால் வகட்கப்பட்ைதாகும். 

     இறதயைிந்த ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் அவரது இதய தாகத்றதத் 
தணிக்கும் வறகயில் பதிா்ல் அளித்தவதாடு பின்னர் அப்கபாருறளயும் 
அவருக்குக் காட்டித் தந்தார். 

     கமய்கபாருள் தாகம் எவகராருவருக்கு ஏற்படுகின்ைவதா 
அவருக்குத் தக்க காலத்தில் உண்றம உணர்த்தப்படும். 

     தாயுமானவர் கமௌனத்தில் நின்று மனகவளியில் ஊடுருவிச் 
கசன்று பார்க்கின்ைார்.  எங்கும் பரகவளியாய்த் வதாற்ைப்படுகின்ைனது. 

     அதில் அண்ைங்கள் அடுக்கடுக்காய் அறமந்திருப்பது கண்டு 
அதிசயிக்கிைார்.  அவ்கவளிவயா ஆகாசத்றதக் காட்டிலும் பல மைங்கு 
கபரியதாக உள்ளது. 

     அதில் பல அண்ைங்கள் அந்தரத்தில் நிற்கும் தன்றம அவருக்கு 
மிகுந்த வியப்றப உண்ைாக்கிைது.  இறைவனின் இவ்வபூர்வ சக்திறயக் 
கண்டு அவரால் வியக்காமல் இருக்க முடியவில்றல. 

“மண்ைலத்தின் மிறச ஒருவன் கசய்தவித்றத 

    அவகா எனவும் வார ணாதி 

அண்ைமறவ அடுக்கு அடுக்காய் அந்தரத்தில் 
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   நிறுத்தும்அவ தானம் வபால 

எண்தரும் நல் அகிலாண்ை வகாடிறயத் தன் 

   அருள் கவளியில் இலக றவத்துக்  

ககாண்டுநின்ை அற்புதத்றத எவராலும் 

   நிச்சயிக்கக் கூைா கவான்றை.”  (தாயு.பா.390.மண்ைலத்தின்) 

     இந்திர ஜால வித்றத கச்யது காட்டும் ஒருவன் ஒன்ைன் பின் 
ஒன்ைாக பல முட்றைகறள ஆகாய கவளியில் நிற்குமாறு காட்டுவது 
வபால முதல்வன் பல்லாயிரக் கணக்கான அண்ைங்களும ஆகாயத்தில் 
றவத்துள்ளான். 

     அண்ைங்கறளக் காண்பதல்லாது அவற்றைப் பறைத்த 
இறைவறன அங்கும் காண முடியவில்றல. 

     ஆகவவ கதாைர்ந்து அவ்கவளியின் ஊவை கசல்லுகின்ைார்.  
சந்திரமண்ைலம், சூரிய மண்ைலம் இவற்ைிற்கு வருகின்ைார்.  

     வயாகிகள் இம்மண்ைலங்கறளயும் தம் அகத்தூவை காண்பதாக 
அவர்களின் திருப் பாைல்களிலிருந்து கதரிகின்ைது. 

     மவனாரத்தின் மீது உணர்வு அமர்ந்து கசல்லும் கபாழுது, இறவ 
கசல்லும் பாறதயாகிய மவனா கவளியில், இம்மண்ைலங்கள் 
அறனத்தும் வதாற்ைப்படுகின்ைன. 

     இதறனப் பாரதியாரும் “ஞானரதம்” என்னும் தம் நூலில் 
விரிவாகச் கசால்லியுள்ளார். 
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     அண்ைத்தில் காணப்படும் அறனத்தும் பிணைத்திலும் உள்ளது 
என்பதற்கு இது ஒரு தக்க சான்ைாகும்.  இச்சந்திர சூரிய 
மண்ைலங்களிலும் இறைவனது தன்றமறயக் காண முடியவில்றல. 

    வமலும் அவ்கவளியின் ஊவை கசல்லும் கபாழுது பல 
மூர்த்தங்கறளப் பார்க்கிைார். 

     இறைவறனப் பல வடிவில் வணங்குவதற்கு இந்த மூர்த்தி 
நிறலயில் காணப்படும் உருவங்கவள காரணம் என்பறத அைிகின்ைார். 

     அகத்தில் கண்ை உருவங்றளப் புைத்திலும் வணங்க அவர்கள் 
அவ்வுருவச் சிறலகறள ஸ்தாபகம் கசய்தார்கள்.  

     அகத்தில் காணப்பட்ை மூர்த்தங்கள் நீர்க்குமிழிறய ஒத்தன ஆகும்.  
நீர்க்குமிழி நீர்மட்ைத்துக்கு வந்ததும் நீவராடு ஒன்ைாகும் தன்றம வபால 
இம்மூர்த்தங்ககளும் சித்தம் என்னும் குளத்தில் மறைந்து அருவ 
நிறலவய காணப்படும்.  

     ஆகவவ இம்மூர்த்தி நிறலகளும் கபாருளாகாகவன தாயுமானவர் 
அைிந்து, வமலும் கதாைர்ந்து கசல்கின்ைார்.  அவ்கவளியின் ஊவை தச 
நாதங்களும் ஒலிக்கின்ைன. 

“ஓராமல் மந்திரமும் உன்னாமல் முக்தி நிறல 

    ஒன்வைாடு இரண்டு என்னாமல் 

ஒளிஎனவும் கவளிஎனவும் உருஎனவும் நாதமாம் 

   ஒலிஎனவும் உணர்வுைாமல் 

பாராது பார்ப்பவத ஏது சாதனம் அற்ை 
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   பரம அனு பூதிவாய்க்கும் 

பண்கபன்று உணர்த்தியது” (தாயு.பா.) 

     அதாவது உருவம் என்றும், நாதமாகிய ஒலி என்றும் அைியாமல் 
கண்ணால் காண்பவத எவ்வறகச் சாதனங்களும் இல்லாத வமலான 
அனுபூதி கிறைத்தற்குரிய உபாயம் என்று இங்கு அவரது அைிவின் 
ஊவை உணர்த்தப் படுகின்ைது.  

     அவ்வாறு உணர்த்தப்படும் நிறலவய வவதாந்த நிறல என்றும், 
சாதறனயின் பின் மவனா நிறலயில் அதறன நிறனவுக்குக் ககாண்டு 
வருதல் சித்தாந்த நிறல என்றும் கசால்லப்படுகிைது.  

     இந் நிறலகறளயும் தள்ளி வமற்கசன்று ஊடுருவிப் பார்க்கின்ைார் 
தாயுமானவர்.  காட்சிகள் அறனத்தும் மறைந்து ஒவர சூனிய 
கவளியாகக் காணப்படுகின்ைது. 

     வயாகத்தில் காட்சிகறளப் பார்த்துச் கசல்வது ஒரு மார்க்கம்.  
அைிவினால் உணர்த்தப் படுவறத வகட்டுச் கசன்று மவனா நிறலயில் 
அக்கருத்துக்றகளப் பதிவு கசய்தல் மற்கைாரு மார்க்கம்.  

     இறவ அறனத்றதயும் தள்ளி அருள் கவளிறய நாடி 
இறைவறனக் கூடுதல் பிைிகதாரு மார்க்கம் ஆகும். 

     இவற்ைில் முதற் கசான்ன இரண்டும் இறைவறனக் 
கூடுதலற்குரிய மார்க்கம் ஆகா. 

     எனவவ தாயுமானவர் மூன்ைாவதாகச் கசான்ன மார்க்கத்றதவய 
கறைப்பிடிக்கின்ைார். அந்த மார்க்கவம சிைந்தது என்று மானுைத்திற்கும் 
கசால்லுகின்ைார். 
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      குருவின் ஓர் கசால்றல மறலயிலக்காகக் ககாண்டு ஒழுகிய 
தாயுமானவருக்கு இச் சூனிய நிறலயிவல தான் விளக்கம் 
ஏற்படுகின்ைது. 

      கசால் ஒளியாகப் பிரகாசிக்கின்ைது.  அவ்கவாளியில் ஆன்ம 
ஞானம் உண்ைான பின்னர் அவ்கவாளியின் ஊவை கசன்று பிரம்ம 
நிறலறயக் கண்டு கதளிகின்ைார். 

      கால வதசங்கறள வகிக்கும் மாறயறயக் கைந்து கசல்கின்ைார்.  
இங்கு உணர்வும் அற்று விடுகின்ைது. 

     உணர்வு அற்று விட்ைறமயால் கருவி காரணங்கள் எல்லாம் 
ஓய்ந்து விட்ைன.  கதாண்ணூற்ைாறு தத்துவங்களும் ஒடுங்கி ஏகமான 
உருவான நிறல ஏற்படுகின்ைது. 

“அந்நிறல பதிந்தநின் பழவடியர் தம் 

   சிராயிருக்க நினது அருள் வவண்டும் ஐயவன” 

என்ைபடி அவரது வவண்டுவகாள் இந்நிறலயில்பூர்த்தியாகின்ைது.   

    ஆகவவ கருவி காரணங்கள் ஓய்ந்த நிறலயில் தான் பரமாத்ம 
ஞானம் கபற்ைிருக்க முடியும் என்பறதக் கருதிவய தாயுமானவர் 

“கருகரணஙகள் ஓய்ந்த கதாண்ைர்களிைத்திவல 

நீ வறீ்ைிருப்பது,,,,” 

கதாழும்ப வனற்குளவு புகலாய்” 

என்று முடிக்கின்ைார் தாயுமானவர்.  
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     தாயமானவறரப் வபால நாமும் ஞான தாகம் ககாண்டு,  
அவறரப் வபால் ஞானத்றத கபறுவவாமாக! 

            


