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தாயுமானவரின் இலட்சியப் பயணம் 

(தாயுமானவர் தரும்  வாழ்வின் ந ாக்கம்) 

“எண்ணரிய பிறவிதனில் மானிடப் பிறவிதான் 

யாதினு அரிதுஅரிது காண்”. 

     மானுட வாழ்ககக்கு குறிக்நகாள் அவசியம்.  குறிக்நகாள் 
இல்லாத வாழ்க்கக  கடப் பிணத்கத ஒத்ததாகும். 

     விலங்குகளும் வாழ்கின்றன.  அகவகளுக்குக் குறிக்நகாள் 
இல்கல.  இகை நதடுவதும், அதகனக் குட்டிகளுக்கு உண்பிப்பதும், 
தாம் உண்பதுநம அகவகளுக்கு வாழ்க்கக ஆகின்றது. 

     இது நபான்ற வாழக்கககயநய,  மானிடரும் நமற்ககாள்ளின் 
விலங்கினத்தினின்றும் எவ்வாறு அது நவறுபட்டதாகும். 

     மைஞ்கசடி ககாடிகளும் தமக்கு நவண்டிய உணகவத் தாமாக 
நவர்களின் மூலமாக நசகரித்து ஒங்கி வளர்ச்கின்றன. 

     அவற்றிற்கும் இன்ப துன்ப உணர்ச்சிகள் உண்டு என்று  ம்ம ஊர் 
தாவைவியல் அறிஞர் சர். ஜகதீசச் சந்திை நபாஸ் தமது ஆைாய்ச்சியின் 
மூலம் கவளியிட்டுளாளார். 

     வாழ் ாள் முழுவதும் உணவு உகட முதலிய நதகவககளப் 
பூர்த்தி கசய்வதிநலநய காலம் கழித்தும், இன்ப துன்ப உணர்ச்சிகளுக்கு 
அடிகமப்பட்டும் ஒருவன் இருப்பானாயின் அவன் தம்கம எவ்வாறு 
இகவளினின்றும் வித்தியாசகமன்று கருதக் கூடும். 
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     பாய்மைம் இல்லாது கடலில் கசலுத்தப்படும் நதாணியானது 
திக்குத் திகச கதரியாமல் அகலயடிக்கும் திகசநய கசன்று தட்டிப் 
நபாகும். இலக்கக அகடய முடியாது. 

    அதுநபான்று இகவகள் வாழ்க்ககயாகிய மைக்கலமும், குறிக்நகாள் 
என்னும் பாய்மைம் இல்லாது ஆகசயாகிய அகலகளினால் இழுத்துச் 
கசல்லப்பட்டு துக்ககமன்னும் கடலில் மூழ்கிப் நபாகும். 

     அன்னார் இருக்கின்ற காலத்தில் உலகம் அவர்ககளப் பற்றி 
அக்ககை ககால்லவதில்கல.  இறந்த பின்னும் மகறகவக் குறித்து 
வருந்துவதில்கல. 

     உங்கள் இலட்சியநம வாழ்க்கககய  டத்தும் ஒளிவிளக்கு?  
உங்கள் வாழ்க்ககயில் எகதச் சாதிக்க விரும்புகிறரீ்கநளா அதுதான் 
இலட்சியம். கவட்டகவளிகய  ந ாக்கி உங்கள் பயணம் அகமயட்டும்.    

    இலட்சியங்கநள உலகத்தின் எஜமானவர்கள்.  உங்கள் 
வாழக்ககயில் கவற்றி கபறவதற்கு  ீங்கள் கதரிந்கதடுக்கின்ற இலக்கு 
என்ன?       

     குறிக்நகாள் ஒன்நற மனிதகன மனிதனாக்குவதாகும்.  
மனிதனின் கவளிப்படுத்தத் துணண்டுதலாயிருப்பது. இது உயர்ந்த 
குறிக்நகாளாக இருத்தல் நவண்டும். 

     அதுநவ மனிதனின் உண்கம இயல்கப கவளிப்படுத்தும் 
சாதனமாகும்.  அன்றாட வாழ்க்ககயில் இன்பத்கதப் கபறச் சிலர் 
முயல்வர். 
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     அதற்கு இகடயூறாக இருக்கக்கூடிய சிலவற்கற  ீக்க 
முயற்ச்சிப்பர்.  இதில் ஒைளவு கவற்றி கண்டவுடன் முயற்சிகயக் 
ககவிடுவர்.  

     இயந்திைம் நபான்று அன்றாடக் காரியங்ககளப் பின்னர் கசய்து 
ககாண்நட எஞ்சிய வாழ் ாகள நபாக்குவர்.  இதனால் மனிதனிடம் 
அடங்கியுள்ள் ஆன்மீக சக்திகளின் கபருகமகய உணைமட்டாதவர் 
ஆகின்றனர். 

• “ ாம் தற்நபாது இருக்கும்  ிகலகம  ாம் முன்பு  ிகனத்த 
 ிகனவுகளின் பயநன” என்று புத்தர் கசால்லியுள்ளார்.  

     “மனம் நபால வாழ்வு” என்ற முதுகமாழியும் இகத ஒட்டிநய 
கசால்லப்பட்து ஆகும். 

      ாம்  ிதகனத்ததின்படி ஆகலாம்.   ிகனப்நப  டப்பு.  ஆனால் 
அவ்கவண்ணம் வலிகம உகடயதாக ஆதல் நவண்டும்.  
அப்கபாழுதுதான் எண்ணியகத எண்ணியபடிநய அகடய முடியும். 

“எண்ணிய எண்ணயாங்கு எய்துவர் எண்ணியவர்  

திண்ணிய ைாகப் கபறின்” வள்ளுவர். 

     எண்ணியவர் மனத்திண்கம கபறல் நவண்டும்.  அப்கபாழுநத 
மனம் அதன் கண் உகறயும் ஆன்மீக சக்தியின் வலிகமகய 
கவளிப்படுத்தும் இயல்பாகும். 

     மனிதனின் ஆன்மா அளவு கடந்த ஆற்றலுக்கும். அறிவிற்கும், 
அன்பிற்கும், இன்பத்திற்கும், உகறவிடம். 
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     மனம் அவற்கற கவளிப்படுத்தம் ஒரு கருவிநய.  அன்றாட 
வாழ்க்ககயின்நபாது மனம் ஆன்மீக சக்தியின் ஒைளவு பாகத்கதநய 
கவளிப்படுத்துகின்றது. 

     மனத்திற்குத் தக்கப் பயிற்சி அளித்தாலின்றி ஆன்மீக சக்தியின் 
முழுத்தன்கமகயயும் கவளிகாட்ட இயலாது. 

    மனத்திற்கு தக்க பயிற்சி அளித்து ஆன்ம சக்திககள அதன் மூலம் 
கவளிப்பட கவத்து மனிதனின் கதய்வகீ இயல்கப உணர்த்தும் 
கல்விநய அழியாத கல்வி ஆகும். அதுநவ கல்விகளில் எல்லாம் 
தகலயாதும் ஆகும். 

     குறிக்நகாள் எத்தககதாக இருக்க நவண்டும்?  ஒழுங்கற்ற 
குறிக்நகாளாயின் அது முன்நனற்றம் காணப்படாத மிருகத் 
தன்கமயான வாழ்க்ககயாக இது அகமயும். 

     ஒழுங்குற்ற குறிக்நகாளயிருப்பின் அது  ம்மில் இருக்கும் தநமா 
குணத்கதப் நபாக்கி ைநஜா குணத்கத வளர்க்கும். 

     மூன்நனற்ற்திற்கான ஆக்கத்கதத் தந்து மனகதப் பண்பகடயச் 
கசய்து உயிர்ப்பிக்கும்.  உண்கமப் கபாருகள  ாடவும், ஞானத்கத 
ஓங்குவிக்கவும், அநுபூதிகயப் கபறவும் தூண்டும். 

     ஒவ்கவாரு மனிதனது உள்ளத்திலும் நதவ, அசுைப் நபார் சதா, 
 ிகழந்து வருகிறது.  

     ஆகநவ கதய்வத் தன்கம ஓங்கச் கசய்து அசுைத் தன்கமகய 
நவைறுக்கும் இச்கசககள உள்ளத்தில் நவரூன்றச் கசய்தநல இந்தப் 



தாயுமானவரின் இலட்சியப் பயணம்       மன்னார்குடி பானுகுமார் 

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

 
 

6 
 

பாைதப்  நபாருக்கு முடிவு கண்டு ஆன்ம சக்திககள கவளிப்படுத்தும் 
உபாயமாகும். 

      மக்குள் இருக்கம் கதய்வத் தன்கமகய கவளிக் ககாணை 
நவண்டுமாயின் கதய்வகீம் கபாருந்திய இலட்சியம் அவசியம்.  

     யாகனகயக் ககாண்டு யாகனகயப் பிடித்தல் நபால, கதய்வத் 
தன்கம கபாருந்திய ஒரு கபாருகள அகடவதுதான் இலட்சியம் 
என்ககாண்டு ஒழுகுபவருக்கு மனதில் உகையும் சங்கற்ப சக்தி 
பண்பட்டு வருகிறது. 

     சங்கற்ப சக்திகய இச்சா சக்தி எனவும் கசால்லலாம்.  இச்சா 
சக்தி ஆக்கம் கபற்ற கபாழுது அது மிகவும் கடினமான 
காரியங்ககளயும் எளிதில் கசய்து முடிக்கும் கிரியா சக்தியாகிறது.  

     இவ்விைண்டும் வாய்க்கப்கபற்ற சாதகர்களுக்கு ஞான சக்தி 
எளிதில் வாய்கிறது. 

     ஞானசக்தியின் வலிகம கசால்லுதற்கியலாது.  மநனா வலிகம 
கபற்ற க ப்நபாலியநன பல வல்லைசுகளுக்குப் பதீிகய 
உண்டாக்கினான் என்றால் ஞான வலிகம கபற்றவர்களின் 
கபருகமகயச் கசால்லுதல் இயலுநமா? 

     சுவாமி விநவகாந்தரின் வாழ்க்ககநய இதற்குச் சான்றாக 
உள்ளது. 

     தாயுமானவரும் இகறவனின் கருகணக்குப் பாத்திைமாக 
நவண்டும் என்ற ஒநை இலட்சியத்கத உகடயவைாக இருந்தார். 
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     இதற்ககனநவ பதவிகயத் துறந்தார்.  கற்ற கல்வி 
அகனத்கதயும் துறந்தார். 

     கமௌனகுரு உணர்த்தியபடி கமௌனத்கதக் ககடப்பிடித்து மனதின் 
சக்திகய ஒன்று கூட்டிி்னார்.  

     அது உணர்வு என்னும் கபரும்பதம் ஆயிற்று.  உணர்கவ 
மனகவளிக்குள் கசலுத்திப் பார்த்தார். 

    அண்டங்கள் அடுக்கடுக்காய் அவ்கவளியில் காணப்பட்டன.  
அவற்றிகனக் கடந்து சூரிய சந்திை மண்டலங்களுக்கு வந்தார்.  

    அகவயும கபாருளல்ல என்று நமலும் கதாடை மூர்த்தி  ிகலக்கு 
வந்தார்.  

    இதுவும்  ீர்க்குமிழிகயன்ன சித்தத்திநலநய உதித்து சித்ததிநலநய 
மகறவகதக் கண்டு அதகனயும் கடந்து கசன்றார்.  

    விந்து  ாத  ிகலகள் காணப்பட்டன.  அகதயும் கடக்க எல்லாம் 
அற்ற சூனிய ிகல காணப்பட்டது.  சூனிய  ிகலயில் தாயமானவாி் 
தனித்தும் விழித்தும் பகித்தும் இருக்கிறார். 

“முப்பாழும் தாண்டி வந்து 

    அப்பாநல  ின்றவர்க்கு 

இப்பார்கவ கிகடயாது 

    அப்பால் திரு டனம் – ஆடுவார்” 
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என்று  ந்தனார் சரித்திைத்தில் நகாபாலகிருஷ்ண பாைதியார் 
கசால்லியுள்ளபடி, சுத்த  சூனிய கவளியிநல தன் இலட்சிய 
நதகவகயக் காண்கின்றார்.  

     அதுநவ ஆன்மலிங்கம் எனவும் அருள் எனவும் இயம்பப் 
கபறுவது ஆகும்.  

     இதன் கருகணக்கு இலக்காக நவண்டும் என்று தாயுமானவர் 
விகழகின்றார். 

     அதன் கருகணக்கு இலக்கானாகலாழிய தந்கதயாகிய 
இகறவகனச் கசன்றகடய முடியாது. 

    இதகனப் பட்டினத்தாரும், தாயுடன் கசன்று கமய்யருளாந் 
தாகதகயக் கூடி தாகய மறந்து ஏயுமநத  ிஷ்கட என்றான் 
எழிற்கச்சி ஏகம்பநன” என்கின்றார். 

    தாயுமானவர், பட்டினத்தார், அருணகிரி ாதர் நபான்ற அனுபூதி 
மகான்களின் சரித்திைத்கத எல்லாம்  ன்றாக ஆைாய்ச்சி கசய்தவர்.  
அதனாலன்நறா தாயுமானவர் அடியார் வணக்கம் பகுதியில். 

“ஒட்டுடன் பற்றுஇன்றி உலககத் துறந்து கசல்வப் 

பட்டினத்தார் பத்தைகிரி பண்பு உணர்வது எந் ாநளா”, (தாயு.பா.1111 அடியார்வ. 5) 

 

“கண்டது கபாய் என்றுஅகண்டா காை சிவம் கமய்எனநவ 

விண்டசி வாக்கியர் தான் நமவும்  ாள் எந் ாநளா,” (தாயு.பா.1112 அடியார்வ.6)  

“கந்தர் அநுபூதி கபற்றுக் கந்தர்அநுபூதி கசான்ன 
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எந்கதஅருள் ாடி இருக்கும்  ாள் எந் ாநளா” (தாயு.பா.1114 அடியார்வ.8) 

     என்கறல்லாம் அவர்ககளப் தாயுமானவர் புகழ்ந்துள்ளார். 

     ஆகநவ கமய்யருளின்பின் அவைது உணர்வு கசல்ல 
முயற்சிக்ககயில் அக்காட்சி மகறந்து விடுகிறது. 

     தாயுமானவவர் இதகனக் குறித்து வருந்துகிறார்.  மலபரிபாகம் 
ஏற்படாகமயினால் அருகளாளி  ிகலக்க மனகவளியில் 
 ிற்கவில்கல்.  

     தனக்கு எப்கபாழுது மலபரிபாகம் உண்டாகி அருளானது 
மனகவளியில்  ிகலயாக  ின்ற பைமசுகமாகிய நபரின்பம் அகடவது 
என்று வருந்திநய, எந்த  ாள் கருகணக்கு உரித்தாகும்  ாள் எனவும்,  
என் இதயம என்கன வாட்டுநத எகதன்று கசால்லுநவன் என்றனர். 

      கருகணக்கு இலக்காகும் மலபரிகாம் ஏற்பட்டகமயினால் தான் 
இத் துகணக்காலமும் அதற்ககனப் பாடுபட்டு என்ன பலன் கண்டது 
எனத் தாயமானவர் கவதும்புகின்றார். 

     இதய தாகநமா அதிக சித்த வண்ணமாய் இருக்கின்றது.  ஆனால் 
இலட்சியநமா முற்றிலும் கககூடவில்கல. 

      தன்னுகடய தற்நபாகதய  ிகலகம முன்  ிகலகயிலும் 
சற்நறனும் நவறுபட்டதாக் கதரியவில்கல.  ஆகநவ “முன்கனாடு 
பின்மகலவைவும் இற்கறவகை யாது கபற்நறன்” என்றார். 

     பந்தத்திலிட்ட கமழுகானது எவ்வாறு உருகுநமா அவ்வாறு 
அவைது உணர்வும் கமய்யருளின் கபாறிபட்ட மாந்திைத்தில் உருக 
ஆைம்பித்துவிட்டது. 
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     இதுநவ இகறயுணர்வு கபற்ற  ிகலயாகும்.  உணர்வு உருக 
உருக உடல் குகழதல் நபாலும்.  உள்ளம் உருகுதல் நபாலும் 
காணப்படுகின்றது. அடிக்கடி மூர்ச்சிக்கின்றார்.  இந்த  ிகலயிகன 
பிறிகதாரு பாடலில் 

“என்புஎலாம்  க க்குஉகடய நைாமம் அஞ்சி சிலிர்ப்ப உடல் 

    இழகமனது  அழலின் கமழுகாய் 

இகடயறாது உருகிவரு மகழநபால் இைங்கிநய 

    இருவிழிகள்  ீர் இகைப் 

அன்பினால் மூர்ச்சித்த அன்கருக்கு அங்ஙநன 

   அமிர் தசஞ் சீவிநபால் வந்து 

  ஆனந்த மகழகபாழிகவ…”  (தாயு.பா.80 – சுகவாரி 4) 

என்றார். 

    உணர்வு உருகுவதால் நமற்கசால்லிய  ிகலகள் எல்லாம் 
ஏற்படுகின்றன.  

    நமாட்ச தாகத்தினால் உந்தப்பட்ட தாயமானவர் இவ்வாறு 
உடல் குகழந்து மூர்ச்சிக்கும்  ிகலநய பைமசுகம் 
கபறுவதற்குரிய வழியாம்  என ஐயுறுகின்றார். 

     அதகனநய “பந்தமான திலிட்ட கமழுகாகியுள்ளம் பகதத்து 
உருகநவா? பைமசுகமாவது கபாறுப்பறிய துயைாமாய் பலகாலும் 
மூர்ச்சிப்பநதா என்று கசால்லினர். 
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    இகறவன் அறிவிற்கு அறிவாய் இருக்கக் கூடியவர்.   அறிவிற்கு 
அறிவாய் இருக்கின்ற தன்கமயினால் ஜவீர்களின் சித்தத்தில் இருக்கும் 
இச்கசககள எல்லாம் அவர்  ன்கு அறிந்திருக்க நவண்டும். 

    ஆகநவ. “இகறவனின் கருகணக்கு இலக்காக நவண்டும்.  
அன்பர்கள் எய்திய பைமசுகத்கதத் தானும் அகடய நவண்டும் என்ற 
தன்விருப்பம் இகறவனுக்கத் கதரியாதிருக்கக் கூடியதன்று என்பகத 
“சிந்கதயானதும் அறிகவ என்னறிவில் அறிவான கதய்வம்  ீயன்றி 
உளநதா” என்றனர்.  

    பைமசுக இன்பம் கிகடப்பது  ிச்சயமானாலும் அதில் கால தாமதம் 
ஏற்படுகதச் தாயுமானவர் விரும்பவில்கல. 

“இன்கறயக்கு இருந்தாகை  ாகளக்கு இருப்பார் என்று 

   எண்ணநவா திடம் இல்கலநய”  

என்ற காைணத்தினால் அப்பைம சுகத்கத உடநன கபறும் ஆவல் 
உள்ளவைாகின்றார்.  

     உகடந்த கப்பலானது கடலில் கசல்லின் சிறிது தூைம் கசல்லும் 
முன் தண்ணரீ் உள்ளுக்குச் கசல்ல மூழ்கவிடும்.  

    அதுநபான்நத இந்த உடலும்.  பிணிகயன்னும் உகடப்பு ஏற்பட்டு 
விட்டால் இந்த உடலாகிய மைக்கலமும் மூழ்கிவிடும்.  

    ஆதலால் தாயமானவர் “ நதக  ிகலயல்லநவ.  உகட கப்பல் 
கப்பலாய் திகையாழியூடு கசலுநமா” என்றனர். 

     தன்னுகடய குறிக்நகாகள அகடந்து மனகவளியில் 
ஆட்ககாண்ட இகறவன் தான் விரும்பிய பைம சுகத்திகன அருளாது 
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ஒன்றுமறியாதவர் நபால் தன்கன துயைத்தில் ஆழ்த்துதல் முகயாகாது 
என்பகதநய “கசாந்தமாய் ஆண்ட  ீ அறியார்கள் நபாலநவ துன்பத்தில் 
ஆழ்த்தல் முகறநயா” என்றனர். 

   இக்கருத்திகனநய பிறிகதாரு பாடலிலும் தாயுமானவர் 
“அன்பின்வழி அறியாத கவண்கனத் கதாடாந் கதன்கன ான் 

   அறியாத பக்குவத்நத 

ஆகசப் கபருக்ககப் கபருக்கிக் ககாடுத்து ா 

   உற்நறன் அகலந்நதன் என 

கவன்புலன் மயங்கநவ பித்நதற்ற விட்டாய் 

   இைங்கிகயாரு வழியாயினும் 

இன்பகவௌி்ள மாகவந் து உள்ளங் களிக்கநவ 

   என்கன ீ கலந்தது உண்நடா? 

என்று கூறியுள்ளார்.  

    ஆகநவ இனியும் தாமதிக்காது தன்கன எவ்வாறு உறவு பாைாட் 
மனகவளியில் கலந்தாநைா அது நபான்று தான் உய்யும் வண்ணம் 
பைமசுகப் நபற்கற அளிப்பநத முகறகயன்று குறிப்பாகச் தாயுமானவர் 
இகறவகன விளித்துச் கசால்லியுள்ளார். 

     தாயுமானவர் தனது குறிக்நகாகள,  இலட்சியத்கத இறுதியாக 
அகடகிறார். 
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     ஞானம் அகடந்த பின்னர் பைப்பிைம்ம ஞானத்கத உணருகிறார். 
ஆகசநய அவருக்கு இல்கல. மன ிகறவு கிகடக்கிறது.  பின்பு 
ஞான ிஷ்கட அகடகிறார்.   

    ஞான  ிஷ்கடயால் உலகத்கதப் பார்க்கிறார்.  இப்நபாது 
தன்கனநயா, உலகத்கதநயா  ிந்திக்கவில்கல.  ஆனந்தமாய் 
இருக்கிறார். 

    எனக்கு எந்த குகறயும் இல்கல.  வாழ்வு ஆனந்தமாக இருக்கிறது 
என்பகத ஞான ிஷ்கடயில் உணருகிறார்.   

     ஞான ிஷ்கடயில் இருந்து பாடியதுதான் ஆனந்த களிப்பு.  
ஆனந்தகளிப்பில் அகனத்கதயும் அறிந்து பாடுகிறார்.  

    “மன ஒருகமப்பாட்டினாலும், தீர்க்கமான குறிக்நகாள்ககளக் 
ககாள்வதினாலும் மட்டுநம மனிதன் சாதிக்க முடியும்” என்பகத 
தாயுமானவர்  மக்கு உணர்த்துகின்றார். 

   நசாற்கறத் நதடி அகலந்து தின்று. சின்னஞ் சிறு ககதககளப் 
நபசித்திரிந்தபடி, பிறர் வாழ பல கசயல்ககளச் கசய்து, வயது கூடி 
 கைப்பருவம் அகடந்து  காற்றுக்கு இகையாகும் நவடிக்கக 
மனிதர்ககளப் நபால் வாழ்வது அல்ல மனிதப் பிறபியின் பயன். 

 

 

 



தாயுமானவரின் இலட்சியப் பயணம்       மன்னார்குடி பானுகுமார் 
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