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ப ொருளடக்கம் 

  

1. பெய்விளக்கக் கல்வி வவண்டும்? 

2 .பெய்வம் (மமய்ப்ம ாருள்)  டும் ொடு 

3. பெய்ப்ப ொருளொ? கடவுளொ?  
4. மூன்று வகக பெய்கள்  
5. எனக்கு வொய்ப்புத் ெொ?  
6. பெய்ப்ப ொருளின் இயல்புகள்  
7. ஆனந்தமயமான மமய்ப்ம ாருளே 
8. தாயுமானவரின் இறைத்தத்துவம். 
9. அைிளவதான் மதய்மமன்ைார் தாயுமானவர் 
10. பெய்ப்ப ொருள் எங்கிருக்கிறது? 
11. நிகறவுகை. 
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ென்னொர்குடி  ொனுகுெொர் 

 

1.பெய்விளக்கக் கல்வி வவண்டும். 
       ெெிழ்நொடு ெத்துவ ெரிசனத்ெின் விகளநிலம்.  சங்க கொலம் 
பெொட்டு பெய்ப் ப ொருட் சிந்ெகன ெெிழர்களின் எண்ணக் கருவில் 
உருவொகி இலக்கிய வடிவம் ப ற்றகெகய  ண்கடய இலக்கியப் 
 னுவல்கள் கொட்டுகின்றன. 

    “நீர் வழிப் டூஉம் புகண வ ொல், ஆருயிர் முகற வழிப் டுஉம்” 
என்று இைண்டொயிைம் ஆண்டுகளுக்கு முன் சிந்ெித்துப்  ொர்த்ெவர் 
ெெிழர். 

   உடல், உள்ளம், உயிர் என்ற அகவநொக்குப்  ொர்கவ “கடஉள்” 
சிந்ெகனகய வளர்க்கத் பெொடங்கியது.   ெெிழநொட்டில் வெொன்றிய 
பெய்ப் ப ொருட் சிந்ெகனக்கு உைவெற்றி வளமூட்டி வளர்த்ெ 
ப ருகெக்கு உரியவர்கள் நொயன்ெொர்களும், ஆழ்வொர்களும் ஆவர். 
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    ெெிழ் இலக்கிய வளர்ச்சியில் வைலொற்றில்  க்ெி இலக்கிய 
கொலம் குறிப் ிடத்ெக்க கொலம் பெய்ப் ப ொருள் அறிகவத் ெந்ெ 
கொலம் என்வற கூறலொம். 

     “நொன்ஆொா் என் உள்ளெொர் ஞொனங்களொர் என்கன யொைறிவொர்” 
என்ற ஞொனக் வகள்விகள் “ெிருவொசகம்”என்னும் பெய்ப்ப ொருள் 
அனு வ நுகலத் ெந்ெது. 

     ைம் ப ொருளொன ெிருெொகலச் சிந்ெித்ெ ெொறன் சடவகொ ர், 
“அவைவர் ெெெெது அறிவிற் வகக வகக அவைவர் இகறயவர்” 
என்னும் ஞொனப்  ொசுைத்கெ அளித்ெொர்.  
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    வொசகமும், வொய்பெொழியும் ெெிழர் ெம் பெய்ப் ப ொருட் 
சிந்ெகனக்கு வெொைண வொயில்களொய் அகெந்ெகவ. 

     இலக்கிய வளர்ச்சி இவ்வொறு  ீடு நகடவ ொட்டு வளர்ந்ெ 
கொலத்ெில், இெற்கு இகணயொக நிகறபெொழி ெொந்ெர் ஆகணயிற் 
கிளந்ெ ெகறபெொழிகள், சித்ெத்கெ பவன்றவர்களின் 
சிந்ெகனயொகப் ப ரு வளர்ச்சி ப ற்று வந்ெகெ நொெறிவவொம். 

    “அறிவொனுந் ெொவன அறிவிப் ொன்ெொவன அறிவொய் அறிகின்றொன் 
ெொவன” என்று அம்கெயொர் அருளியது வ ொல அறிவு நிகலயில் 
சிந்ெித்ெவர்கள் சித்ெர்கள். 

    கடவுகளக் கொண முயல் வன்  க்ென், கண்டு பெளிந்ெவன் 
சித்ென் என் து உலவகொர் வொக்கு. 

     “பசயல்வவகம் பகொண்டவவன சித்ென், சிந்ெகனயில் புயல் 
வவகம் பகொண்படழுத்ெில் ப ொறித்ெொன்  ல ககலகள்” என் து 
வவெொத்ெிரியொரின் பெய்ப்ப ொருள் வநொக்கு. 
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    இத்ெககய சித்ெர்களின் வரிகசயில் ெிருமூலர் ெை ில் வந்ெ 
பெௌனகுருவின் ெொணவர்ெொன் நெது ெொயுெொனவர்.  இவர் பசய்ெ 
1452  ொடல்களும் ெெிழின் முென்கெத் ெெிழன் முடிவிலொ ஞொனக் 
களஞ்சியம். 

 

பெய்விளக்கக் கல்வி 

     ெனிெ குலத்ெில் கொலத்ெொல் இடத்ெொல் அவ்வப்வ ொது ஏற் ட்ட 
வெகவயுணர்வொல், ஏற் ட்ட பசயல்களுெ கருத்துக்களும்  ல 
ஆயிைெொயிைெ ெகலமுகறகளொக, சிந்ெித்துத் ெிருத்ெம் ப றொெ 
கொைணத்ெொல் பெொடர்ந்து வந்து பகொண்டிருக்கின்றன. 
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      விஞ்ஞொன அறிவொல், விகைவு வொகன வசெிகளொல், துரிெெொன 
பசய்ெி வ ொக்குவைத்து  சொெனங்களொல், உலக ெக்களுகடய 
ப ொருளொெொைம் அைசியல் இைண்டும் ஒன்வறொடு ஒன்று ஊடுருவி 
இகணந்து பகொணடு வருகிறது. 

 

     இக்கொலத்ெிற்கு ஏற்  வெகவயற்ற  ழக்கப்  ெிவுககள 
வொழ்வில் புகுத்ெி ெனிெ குலம்  ிணக்பகொழித்து அகெெியில் வொழ 
வவண்டும். 

 

     இம்ெொற்றம் பவற்றியொக ெனிெ குலச் சைீழிவு இன்றி அெலுக்கு 
வைவவண்டுபெனில், பெய்விளக்கக் கல்வி அகனத்து நொடுகளிலும் 
 ள்ளி ெொணவ வயெிலிருந்வெ அறிந்து பகொள்ள ஏற்ற டி 
 ொடத்ெிட்டங்களில்  ைவ வவண்டும். 

 

      இப்ப ரிய ெொற்றம் சமுெொய சரீ்ெிருத்ெெொக  ிணக்கின்றி, 
வ ொரின்றி நகடப ற சில விஞ்ஞொனிகள், கல்வித்துகறயினர், 
ஆன்ெீக அறிஞர்கள் இன்று ஒன்று கூடி ப ொறுப்வ ற்க வவண்டும். 

 

     வ ொருக்கொகவும் வ ொைச்சத்வெொடும் பசலவிடும் ப ொருள், ெனிெ 
முயற்சி இவற்றில், நூற்றில் ஒரு  ங்கு பசலவிட்டொவல சில 
ஆண்டு கொலத்ெிற்குள் அகெெியொன முகறயில் சமுெொயச் 
சரீ்ெிருத்ெமும் உலக அகெெியும் கொணலொம். 
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      எல்லொவிெெொன கல்விககளயும் முழுப் யன் விகளக்கச் 
பசய்யும் இம் பெய் விளக்கக் கல்விக்கு வித்ெிடுவவெ 
ெொயுெொனவரின் பெய்விளக்கம் என்ற இந்ெ பெொகுப்பு. 

        ெொயுெொனவரின் பெய்விளக்கத்ெின் ெெிப்புணர்ந்து நெது 
கடகெககள ஆற்றி ென நிகறவு வவறுவவொம். 

        நொம்கெ உருவொக்கி வளர்த்து வொழகவக்கும் இயற்ககக்கும், 
ப ொருள், கல்வி,  ொதுகொப்பு, பெொண்டு இவற்றொல் நெது வொழ்வுக்குச்  
சிறப் ளிக்கும் ெனிெ சமுெொயத்ெிற்கும் நொம் ஆற்ற வவண்டிய 
கடகெயும் இதுவவ. 

          வழக்கெொன வணக்கங்களுடனும் வொழ்த்துக்களுடனும் 

                               ென்னொர்குடி  ொனுகுெொர். 

 பசங்கற் ட்டு.            Mailid. banukumar.v@gmail.com 

14.082019  
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2. பெய்வம் (மமய்ப்ம ாருள்)  டும் ொடு 

    இகற வழி ொட்டின் ெெிப்பு உணர்ந்ெ முெற் கொலத்ெில் ஆன்ெீகத் 
துகறயில் சிந்ெகன பசலுத்ெிய ெகொன்கள் அகத்ெவத்ெின் மூலம் 
பெய்ப்ப ொருள் கண்டொர்கள்.  அகெ பெொழி விளக்கம் பசய்ெ வ ொது 
அது வவெொந்ெம் ஆயிற்று. 

    அக்கொலத்ெில் அறிவில் வ ொெிய வளர்ச்சி ப றொெ ெக்களுக்கு 
 க்ெி வழி வ ொெகன பெொடங்கியது.     இகறவகன ெனித்ெ 
சன்னியொசியொக கொட்டி அெற்கு ஏற்ற உருவம் கற் ித்து வணங்கச் 
பசய்ெொர்கள். 

     ெத்ெிய கொலத்ெில்  க்ெி வழியில் இகறவழி ொடு ெொற்றம் 
ப ற்றது.  ெனிெனுகடய ென இயல்க  கவத்துக் கடவுகளக் 
கற் ித்ெொர்கள். 

    ெனியொக இகறவனுக்குச சிகல கவத்து வணங்குவது 
சிலருக்குப் ப ொருந்ெவில்கல. 

      இகறவன் ெனியொக இருந்து கண்டு  ரிெொ ப்  ட்டொர்கள்.  
இகறவனுக்கு அருகில் சக்ெிகய கவத்து வணங்குவெற்கு 
முற் ொட்டொர்கள்.  பெய்வங்களுக்குத் ெிருெணம் பசய்து 
கவக்கப் ட்டது. 
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   ெத்ெிய கொலப்  ிற் குெியில் பெய்வங்ககளப்  ழிவொங்க 
நிகனத்ெொர்கள் சிலர். 

      ெனிென் குழந்கெககளப் ப ற்று  டும் ொட்கட பெய்வவெ 
 ட்டுப்  ொர்க்கட்டும் என்ற கருத்ெில் பெய்வங்களுக்குப் 
 ிள்களககள உருவொக்கினொர்கள்! 

    ெற்கொல் விஞ்ஞொன யுகத்ெில்  க்ெி ெொர்க்கத்ெில் ஒரு புதுகெ 
ெலர்ந்ெது.  கடவுளுக்கு அலங்கொைம், ப ொன், கவை நகககளும், 
வொண வவடிக்கக முெலியனவும் கூட்டப்ப ற்றன. 

     கொலத்ெிற்கு ஏற்  பெய்வங்களுக்கு ஆகடகளும் 
ெொற்றப் ட்டன.  முற்கொலத்ெில் கொட்டு ெிருகங்களின் வெொல்கள் 
உடுத்ெப் ட்டன. 

     ிறகு நொர்  ட்டு உகடகள், கநலொன் துணிகள்  உடுத்ெப் ட்டன.     
இக்கொலத்ெில்  ட்டுத் துணிகள் அணியப் ட்டு வருகின்றன. 

    ெனிெகன  கடத்ெ கடவுள் ெனிெனுக்கு அறிவொற்றகல 
அளித்ெது.  அறிவில் ெிகசெொறிய ெனிென் பெய்வத்கெவய 
அல்லலுக்கு உள்ளொக்கி விட்டொன். 

    பெய்வவெ ெொனொகவும் உள்ளது என்ற உண்கெகய 
ப ரும் ொவலொர் உணரும் வகையில் ெனிென்  டும் ொபடல்லொம் 
பெய்வம்  டுவெொகக் கொட்டும் நககச்சுகவ நிகழச்சிகள் நடந்து 
பகொண்டுடிருக்கும்.  

    ெொயுெொனவரின் பெய்விளக்கம் அந்ெ முற்றுப் புள்ளிகய 
கவக்கும் என் ெில் ஐயெில்கல. 
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3.பெய்ப்ப ொருளொ? கடவுளொ? 
கடவுள் என் து, ஒரு பெய்ப்ப ொருள்.   

கடவுள்! பெய்ப்ப ொருள்!   

ஒரு புெிர்! அெிலும், புரியொெ புெிர்! 

இந்ெப் புெிருக்கு, சரியொன பெளிவொன நிகறவொன விகட 
கண்டுள்ளொைொ? இல்கல. 

இனி வரும் கொலங்களிலொவது இப்புெிருக்கு விகடக கொண் 
முடியுெொ?  என்றொல், அதுவும் முடியொ. 

ஏன்? 

இப்புெிருக்கு விகட கொண, ெனிெனின் உள்ள அந்ெ ஆறு அறிவு 
ெட்டும் வ ொெொது என்று புலனொகிறது.  
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“அறிந்ெது அணு அளவு 

அறியொெது?.... 

வகொடொனவகொடி அண்டங்கள் அளவு” 

 

     ஒவ்பவொரு ெனிெனும் ப ற்றுள்ள ஆறறிவு என் து, அணு 
அளவிற்குள் அடக்கெொகி விடுவது.  அணு அளவவனும் அறிய 
முயற்சி பசய்வது. 

     ஆனொல், அணு அளகவக் கூட, எட்ட முடியொெது.  அறிவெொறும் 
அறியொகெவய கொண் து. 

     இந்ெ நிகலயில், வகொடொனுவகொடி அண்டங்கள் அளவிலொன 
அறிவு ப ற்ற ஓர் உயிர், உருவொக்கம் ப றுெொனொல், அந்ெ 
உயிரினொல்ெொன் கடவுள் என்னும் பெய்ப்ப ொருளுக்கு விகட கொண 
முடியும் 

கடவுள்  ற்றிய  ொர்கவகள் 

    அந்ெக் கடவுள்  ற்றிய கருத்து ஆக்கங்களில்ெொன் எத்ெகன 
 ொர்கவகள்!  எத்ெகன வகொணங்கள்! எத்ெகள வகொலங்கள்! 

அப் டியொனொல், கடவுள் உண்டொ? இல்கலயொ? 

அகெ உறுெி பசய்யவவண்டுெொனொல், நெக்குள்ள அந்ெ ஆறறிவு 
வ ொெொது.  ஆறறிவுக்கு வெல்அறிவு ப ற்ற  

ெனிென் அல்லது பெய்ஞ்ஞொனி இன்னும்  ிறக்கவில்கலயொ?  
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கடவுள் உண்டு என் ொர்  ொர்கவ சரியொ? ெவறொ? 

இந்ெ முைண் ொடு வ ொெொது என்று, கடவுள் உண்டு என் ொர் 
“ ொர்கவ”களில்ெொன் எத்ெகன எத்ெகன வவ று ொடுகள்.  
ெொறு ொெடுகள்! 

“கடவுள் ஒன்வற” என் ொர் சிலர். 

“கடவுள்  லர்” என் ொ சிலர் 

இவ்விரு  ொர்கவகளிலும் எது சரியொனது?  விகட கொண 
சொன்றுகள் உண்டொ? 

கடவுள் ஒருவவை” என் வர்களுகடய  ொர்கவயிலும் ஏைொளளெொன 
முைண் ொடுகள்! 

 

“அல்லொவவ கடவுள்? என் ர் ஒரு  ிரிவினர். 

 ைெ ிெொவவ கடவுள்” என் ொர் ஒரு சிலர். 

“ ைெசிவவன கடவுள்” என் ொர் இன்னும் சிலர். 

“ெிருெொவல கடவுள்” என் ொர் சிலர். 

 

      இெற்கும் வெல் பசன்று, “ெத்ெம் கடவுளவை ெிக உயர்ந்ெ 
கடவுளர்? என்றும், “ ிறர் கடவுளர் உயர்ந்ெ கடவுளர் அல்லர்” என்று 
சிலர் கூறுவர். 

    “கடவள்” ஒருவவை” என்று ஆன ின், எல்லொக் கடவுளர் 
ப யர்களும் அந்ெ ஒரு கடவுகளத் ெொவன சுட்டும்? 
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     அப் டி இருக்க, ஒரு ெெத்ெிற்ககுரிய கடவுள் எப் டி 
உணர்ந்ெவர் ஆக முடியும்? 

     இன்பனொரு ெெத்ெிற்கு உரிய கடவுள் எப் டித் ெொழ்ந்ெவர் ஆக 
முடியும், 

     இப் டிக் கொண் து எல்லொம், குகற ெனத்ெொர், ககற ெனத்ெொர் 
 ொர்கவகவள. நிகற ெனத்ெொர்  ொர்கவகள் அல்ல என்று துணிந்து 
நொம் கூறலொம். 

கடவுளுக்கு உருவம் உண்டொ? 

 கடவுளுக்கு உருவம் உண்டொ? இல்கலயொ? இது அடுத்ெ வகள்வி. 

“கடவுளுக்கு உருவம் உண்டு” என் ொர் சிலர். 

“கடவுளுக்கு உருவம் இல்கல” என் ொர் சிலர். 

“கடவுள் அருருவொனவர்” என் ொர் சிலர். 

 

      இெில் எது சரியொன கருத்து?  வகள்வி வினொவொகவவ நிற்கும்.  
விகட கிகடக்கொது.   

உலகம் கண்ட பெய்யுணர்வொளர்களுள் 

 
“கடவுகளக் ஊனக் கண்ணொல் கண்வடன்” என் ொா் சிலர். 

“கடவுகள ெனக் கண்ணொல் கொணலொம்” என் ொர் சிலர். 

“கடவுகள ஞொனக் கண்ணொல் கொணலொம்” என் ொர் சிலர். 

அப் டியொனொல் எந்ெ கூற்று சரி? 
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கடவள் கொணப் டும் ப ொருள் அன்று.  அது,உணைப் டும் ப ொருள் 
என்று பகொள்ளலொெொ? 

“நொவன கடவுள்” என் ர் சிலர், 

“நொன் கடவுளின் ெறு  ிறப்பு” என் ர் சிலர். 

“நொன் கடவுளின் அவெொைம்” என் ர். 

    உண்கெயொன பெய்யுணர்வு ப ற்ற யொர் ஒருவரும் இப் டிக் 
கூறுவொர்களொ? 

    அப் டியொனொல் “நடெொடும்பெய்வங்கவள” என்று ெொனுடத்கெப் 
 ொர்த்து வியந்ெ ெிருெந்ெிைம் வொர்த்கெகளின் ப ொருள் என்ன? 

அப் டியொனொல் கடவுள்? 

நொம், பெொடங்கிய இடத்ெிவலவய ெீண்டும்……………..! 
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4.  மூன்று வகக பெய்கள் 
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• பெய்ப்ப ொருகளக் கொண முடியொது.  வசொெகனகள் வழி 
நிரூ ிக்க முடியொது.  ஆனொல், கொைண கொரியங்கள் பகொண்டு 
உய்த்துணைமுடியும். 

       உலகில் உளள அகனத்து பெொழிகளிலும் எல்லொச் 
பசொற்களும் ப ொருள் குறித்ெனவொகவவ அகெந்து உள்ளன. 

       ப ொருள் இல்லொெ பசொல் இகல என ஒன்றும் இல்கல. 
இருப் ினும் ெெிழ் எழுத்துக்கள் அகனத்தும் உயிர் உள்ளகவ. 
அகவ ெந்ெிை பசொற்கள்.  அந்ெ பசொற்களில்  உயிவைொட்டம் ஓடிக் 
பகொண்டிருக்கும். 

     உலக பெொழிகளில், ஒவை ப ொருள் பகொண்டனவ ொல் வெொன்றும் 
பசொற்கள்,  ல நுட்  வவற ொடுககளக் பகொண்டனவொக அகெவது 
உண்டு. 

அவ்வககயொன ெெிழ்ச் பசொற்கள். 

1. உண்கெ 
2. வொய்கெ 
3. பெய்கெ 

என்றும் மூன்று பசொற்களொகும். இகவ மூன்றுெ ஒவை ப ொருள் 
ெருவனவ ொல் வெொன்றுகின்றன.  

    இந்ெ மூன்று கெ பசொற்களும் ஒவை ப ொருள் ெருவனவ ொல் 
வெொன்றுகின்றன.  

     லைொல், ஒவை ப ொருளினவொகக் பகொள்ள ட்டும் உள்ளன. 
இவற்கற வவறு டுத்ெிக் கண்டவர்களும் பசொன்னவர்களும் உண்டு. 
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    அவற்றின் ப ொருள்ககள வவறு டுத்ெிக் கண்டவர்கள், உண்கெ 
என் து உள்ளத்வெொடு பெொடர்பு ட்டது என்றும், வொய்கெ என் து 
வொவயொடு பெொடர்பு ட்டது என்றும் நுட் ெொகப்  ிரித்ெிரிய 
முயன்றுள்ளனர். 

    வெலும் இச்பசொற்ககள சற்று விரிவு டுத்ெி, உண்கெ என் து, 
எண்ணத்ெின் அளவிலொன பவளிப் ொடு என்றும், வொய்கெ என் து 
பசொல் அளவிளொன பவளிப் ொடு என்றும், பெய்ம்கெ என் து, 
பசயல் அளவிலொன பவளிப் ொடு என்றுெ பகொண்டுள்ளனர். 

உண்கெ. 

    உண்கெ என் கெ உள்  + கெ (பெய்) எனப்  ிரித்துக் 
கொணலொம்.  இெற்கு உள்ள + ென்கெ = உள்ளெொம் ென்கெ எனப் 
ப ொருள் பகொள்ளலொம்.  அெொவது , “ஒன்றினிடத்து அகெந்துள்ள 
இயல்பு” என்ற பகொள்ளலொம். 

இன்று வழங்கப் டும் அறிவியல் விெிககள உண்கெ எனலொம். 

    உண்கெ என் து எந்ெச் சூழலிலும், எங்கும் யொைொலும் 
எப்வ ொதும் நிரூ ிக்கப் டுவெொய் அகெவது எனலொம்.  இது 
 ருப்ப ொருள் அளவினெொகவும் அகெயலொம்.  நுண்ப ொருள் 
அளவினெொகவுெ அகெயலொம். 

“உண்கெ அறிவு “           (குறள்.3783) 

“உலகத்ெொர் உண்டு என் து “ (குறள்.850) 

வொய்கெ 

     வொய்கெ என் ெற்கு வொய்க்கும் ென்கெ எனப் ப ொருள் 
பகொள்ளலொம். 
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சங்க இலக்கியங்களில் வரும் 

“வொய்பெொழி (ெந்ெிைம்)    (பெொல்.1434) 

வொய்வொன் 

வொய்வவல் 

“ப ொய்யறியொ வொய்பெொழி (ெது.19) 

“பவல்லும் வொய்பெொழி” (புறம்388.9) 

என்னும் பெொடர்கள், வொய் என் ெற்குத் ெப் ொது வொய்த்ெல் என்னும் 
ப ொருள் ெருவனவொக அகெந்துள்ளன. 

    வவெங்கள் “வொழ்பெொழி என வழங்கப் ட்டதும் இங்கு 
கருெற் ொலது.  ெிருக்குறளுக்குரிய  ல்வவறு ப யர்களில் ஒன்று 
“ெிருவள்ளுவர் வொய்பெொழி” என் து. 

       இெற்குத் ெிருவள்ளுவொர் –வழங்கிய ெப் ொது வொய்க்கும் 
நல்லுகைகள் எனப் ப ொருள் பகொள்ளலொம். 

பெய்கெ 

    “பெய்கெ” என் ெற்கு பெய்யொம் ென்கெ உனப் ப ொருள் 
பகொள்ளலொம். 

     பெய்யியல் 

     பெய்ப்ப ொருளியல்  

வ ொன்றவற்றில் “பெய்” என்னும் பசொல் “ெத்துவம்” என்னும் 
ப ொருளில் வழங்கப் ட்டிருப் கெக் கொணலொம். 

    “பெய்” என் து, கருத்துப் ப ொருள் எனக் பகொள்ளலொம். 
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ெிருவள்ளுவரும், “பெய்ப ொருள்” (குறள்249, 355, 356, 423, 857) 

பெய் உணர்ெல்” (குறள் 354) 

“யொம்பெய்யொக் கண்டகவ”  (குறள்.300) 

என்னும் பெொடர்களில், பெய் என் ெற்குக் கருத்துப் ப ொருள் 
என்னும் அளவிவலவய ப ொருள் கண்டுள்ளகெ அறியலொம்.  இது 
உண்கெ ப ொருளிலிருந்து வவறு ட்டெொகும். 

   பெய்ப்ப ொருகளக் கொண முடியொது.  வசொெகனகள் வழி 
நிரூ ிக்க முடியொது.  ஆனொல், கொைண கொரியங்கள் பகொண்டு 
உய்த்துணை முடியும்.  அந்ெ உய்த்துணர்வு என் து. அவைவர் 
அறிவின் ென்கெக்கு ஏற்  வவறு டும். ெொறு டும். 

ஆக என்ன பசொல்ல வருகிவறொம்…………….. 

    “உண்கெ” என் து, உலகில் உள்ளது.  ஆைொய்ந்து அறியப் டுவது. 
நிரூ ிக்கக் கூடியது. உறுெிப் டுத்ெப் டுவது. 

    “வொய்கெ” என் து, பசொன்னது ெப் ொது வொய்க்கும் ென்கெயது. 
அது, பசொல்லொகவும் இருக்கலொம். எழுத்ெொகவும் இருக்கலொம். 

    “பெய்கெ” என் து. கொைண கொரியங்கள் பகொண்டு 
உய்த்துணைப் டுவது.  அவைவர் பெய்யுணர்வின் ெிறத்ெிற்கு ஏற்  
ெொறு டுவது.  நிரூ ிக்க முடியொெது. 

    இந்ெவகயில் வநொக்கின் “கடவுள்” என் து உண்கெப் ப ொருள் 
அன்று.  அது ஒரு பெய்ம்கெப் ப ொருள். அெகன நிரூ ிக்க 
முடியொது.  ஆனொல், பெய்யுணர்வொளர்களொல், அவைவர் 
பெய்யுணர்துவுத் ெிறத்ெிற்கு ஏற்  உய்த்துணைப் டும். 
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    “கடவுகளக் கொண்டல்” என் து, பெய்யுணர்வொளர் ெம் 
ெனக்கண்ணொல்  - பெய்யுணர்வொல், கொண் வெ அன்றி, 
புறக்கண்ணொல் கொண் து அன்று.  அவ்வொறு கொணவும் முடியொது. 

 

 

 

 

 

 

 

5. எனக்கு வொய்ப்புத் ெொ இகறவவன 
 



தாயுமானவரின் மமய்ப்ம ாருள்           மன்னார்குடி  ானுகுமார் 

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

23 
 

       ெொயுெொனவர் “ப ொருள் வணக்கம்” என்ற ெகலப் ில் 12 
 ொடல்களும், எந்நொள் கண்ணியில் ப ொருள் இயல்பு என் து ற்றி 19 
கண்ணிகளும்   ொடியிருக்கிறொர். 

        ப ொருள் என்ற பசொல்கலப்  ல ப ொருள்களில் 100 க்கும் 
வெற் ட்ட இடங்களில் எடுத்ெொள்கின்றொர் ெொயுெொனவர். 

      மூன்வற இடங்களில் ெட்டும்ெொன் “பெய்ப்ப ொருள்” என்ற 
பசொற்பறொடகைப்  யன் டுத்துகிறொர் ெொயுெொனவர். 

   ப ொருள் எது? பெய்ப்ப ொருள் எது? என் ன இந்ெக் 
குறிப்புகளிலிருந்து நொம் ஓைளவு விளக்கம் ப றலொம். 

    நெக்கு பெய்ப்ப ொருகள உணர்த்ெியவர்கள் எல்லொம் 
நிகலகயொகெயொல் ெகறந்து விட்டொர்கள். 

      பெய்ப்ப ொருவளொ என்றும் நிகலத்ெிருக்கின்றது.  அந்ெ 
பெய்ப்ப ொருகள உணை “எனக்கு வொய்ப்புத் ெொ இகறவவன” என 
வவண்டுகிறொர் ெொயெொனவர். 

  பெய்ப்ப ொருகள அறிய விரும் ொெ ஓர் ஏகழயொக நொன் 
ெட்டும்ெொன்இருக்கிவறன்  வவற யொவைனும் இருப் ொவைொ? எனக் 
வகட்கிறொர். 

“ெின்கனப் வ ொன்ற அகிலம் என்று அறிந்து, பெய்ப் ப ொருளொம் 

உன்கனப் வ ொன்ற நற்ப ொருள் இல்கலஎன்று ஓர்ந்து, 

ப ொன்கனப் வ ொன்றநின் வ ொெம்பகொண்டு, உன் ணி ப ொருந்ெொ 

என்கனப் வ ொன்றுஉள ஏகழயர் ஐயஇங்கு எவவை?  (ஆகசஎனும்19) 

பெய்ப்ப ொருகள அறிய வழி எது? 
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     பெய்ப்ப ொருகள அறிய வழி எது? அடுத்ெெொக ெொயுெொனவர்  
சிந்ெிக்கிறொர். 

      பெரிய வவண்டிய ஒன்கறத் பெரிந்து பகொள்ள “கெ” வ ொட்டுப் 
 ொர்ப் து ஒரு  ழக்கம். இெனொல் அகனத்கெயும் பெரிந்து 
பகொள்ளலொம்.   

         இந்ெப்  ழக்கம் ெொயுெொனவொா் கொலத்ெில் இருந்ெிருக்க 
வவண்டும். 

      வ ைறிவொகி பெய்ஞொனம்” என்னும் கெ கிகடத்ெொல், 
அென்வழி இகறயொகிய பெய்ப்ப ொருகளப்  ொர்க்க இயலுவெ என 
ஏங்குகின்றொர் ெொயுெொனவர். 

       எனவவ இகறகய அறிய, பெய்ப் ப ொருகள உணை, கொைண 
அறிவு முெிர்ச்சிவய வழி என் து பெளிவொகின்றனது. 

 

 

“ஈனம்இல்லொ பெய்ப்ப ொருகள இன்கெயிவல கொண பவளி 

ஞொனம் எனும் அஞ்சனத்கெ நொன் ப றுவது எந்நொவளொ? 
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என்னொல் இயலும்” என்ற ஆணவத்வெொடு ென்னம் ிக்கக ெிக்க 
ஒருவன் பெய் ப ொருகளத் வெடுவொனொயின் அவன் வெடியகெ 
அகடவொனர் என் து வகள்வி இல்கல.  

      அந்ெ பெய்ப் ப ொருகளக் கொண் ெற்கு அவன் புலன்கள், புறக் 
கண்கள் வ ொெொ, இகறவன் ெிருவருளொகிய கண்கண  அவன் 
முெலில் ப ற்றொல்ெொன் அவன் விருெபுவது கிகடக்கும்.  

        அதுவும், அத் ெிருவருட் கண்கவள.  பெய்ப்ப ொருகள 
அவனுக்குக் கொட்ட வவண்டும்.  “அவனருளொவல அவன் ெொள் 
வணங்கி, எனும் ெொணிக்கவொசகரின் வரிகள்  இங்கு என்னற் ொலது. 

  

“கொட்டுத் ெிருஅருவள கண்ஆகக் கண்டு  ை 

வடீ்டின்இன்  பெய்ப்ப ொருகள வெவும்நொள் எந்நொவளொ? 

   பெய்ப்ப ொருளொம்….நற்  ைம்ப ொருள், ஈனெில்லொ  பெயயப் 
ப ொருள்,  ை வடீ்டின் இன்  பெய்ப்ப ொருள் என் ன வ ைறிவொகிய, 
(Ultimate truth) உண்கெயின் முடி ொகிய இகறகயவய குறிக்கின்றன. 

     இகவ பசொல் ஆைொய்ச்சி ஆகிய புறச்பசொல் ஆைொய்ச்சியொல் 
கிகடத்ெ பசய்ெிகள்.  

      ெொயுெொனவர்  ொடல்கள் முழுவெிலும், அகெந்துள்ள “ப ொருட்” 
கருத்துக்ககளப்  ொர்த்ெொல், எது ப ொருள், எது பெய்ப்ப ொருள் 
என் து புலனொகும். 
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    ப ொருள், நிகலயொகெ உகடயது.  அழிவது.  அெகனப் 
 லவொறொக, அென்  ண்புககளப்  ல அகடவயொடு விளக்குகின்றொர் 
ெொயுெொனவர். 

• ஆவி உடல் ப ொருள் (அந்ெெொன.10) 
• உடல் ப ொருள் ஆவி மூன்றும் (ஆகொை.18) 
• உடல் ப ொருளும் யொனும் (ென்கன.10) 
• உன்கன உடகல உறு ப ொருகள (உடல்.71) 
• உருநீடுஉயிர் ப ொருளும் ஒக்க (உடல்.77) 
• கவத்ெ ப ொருள் உடல்ஆவி (ப ற்றவட்.7) 
• உள்ள ப ொருள்ஆவியுடன் மூன்றும் ( ைொ.236) 

என உகடகெகளொகிய ப ொருட்கள், நிகலயற்ற  ப ொருட்கள் 
குறிக்கப் டுகின்றன. 

இவற்றின் ென்கெ, 

• ப ொய்ப் ப ொருளில் வொஞ்கச (ஆனந்ெெொன.10) 
• நில்லொப் ப ொருகள நிகனயொவெ (உடல்.55) 
• பசொல்லொப் ப ொருள் ெிைள் (உடல்.55) 

எனக் குறிக்கப் டுகின்றது.  

      இகவ ெவிை பசல்வம் என்ற நிகலயில் ெட்டுென்றிப் 
ப ொருளொகவும் ப ொருள்  யன் டுகின்றது. 

• எப்ப ொருட்கும் எவ்விடத்தும் (ப ொருள்.5) 
• நல்ல ப ொருள் இன் ம் (உடல்.69) 
• அறம்ஆெி ப ொருள் உகைப்  (வெவசொ.10) 
•  யன்அருளப் ப ொருள்கள்  ரிவொைம் ஆகி (ஆகொை.10) 
• ப ரு ப ொருகள (ஆகொை.27) 
• ப ொருள் (ென்கன.7) 
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• ப ொருகளப் பூகவப் பூகவயகைப் ப ொருள் என்று (ென்கன.8) 
• வொய்த்ெ ப ொருள் (ஆகச.21) 
• என்கனப் ப ொருளொகப்  ண்ணி (கல்லொ.29) 

என் ன இத்ெககயன. 

     ப ொருண்கெ என்னும் ப ொருளிலும் இந்ெபசொல் 
ெொயுெொனவைொல் எடுத்ெொளப் டுகின்றது.  

• சன்ெொர்க்க ஞொனெெின் ப ொருளும், வறீு செய சங்வகெப் 
ப ொருளும் (ஆகொை.12) 

• பசொல்லும் ப ொருளும் அற்றுச் சும்ெொ இருப் ெற்வக ( ைொ.50) 
• பசொல்லொல் பெொடர் ப ொருளொல் ( ொயப்.29) 
• பசொல்லும் ப ொருளும் பெொடைொ அருள்நிகறவில் ( ைொ.230) 

 

    இகெத்ெவிை “ப ொருள்” குறிப்பு அகனத்தும் பெய்ப் ப ொருளொகத் 
ெொயுெொனவர் எகெக் கருெினொவைொ அெகனவய சுட்டிக் கொட்டி 
வந்ெெொகத் வெொன்றுகின்றது. 

    அருகி “பெௌனியும்” நட்பு வ ொன்றனவும், ப ரும் ொன்கெ 
இகறவனும் இங்குப் ப ொருளொக, நிகலப றும் ப ொருளொகக் 
கருெப் டுகின்றனர் வ ொலத் பெரிகின்றது. 

    “வெொனம் ப ொருள் எனக் கண்டிட ( ொயப். 15) என அறிவின் 
எல்கலயொன பெௌனத்கெயும், நொடும் ப ொருளொன நட்வ  ( ைொ.16) 
என நட்க யும் உருவக நிகலயில் இகறயொக்கினொர் எனச் 
பசொல்லின் அது ெிககயொகொது. 
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6. பெய்ப்ப ொருளின் இயல்புகள் 
    பெய்ப்ப ொருகள குறிக்க வரும் வ ொது ெிகப்  ல அகடகவளொடு 
இகறயின் இயல்புககள ெொயுெொனவர் ெெது  ொடல்களில் 
குறிப் ிடுகிறொர். 

 
• துரிய நடுவில் இருந்த ம ரிய ம ாருள்   (ம ாருள்.8) 
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• ள சரும் அனந்த  த ஞான ஆனந்தமாம் ம ரிய ம ாருறே  ணிகுவாம்.  
(திவருள். 2) 

• ம ரிய  ரி பூரணமாம் - நித்த நிர்மல சகித நிஷ்ப்ர ஞ்சப் ம ாருறே 
(திருவருள்.3) (என அது இப்  ிர ஞ்சத்துக்கு உரியதல்ல என் தும்), 

•  மதரிய அரியதாய்க் கலந்த  எந்தப் ம ாருள் அந்தப் ம ாருள் 
(ம ாருள்.3)  என அது எங்கும் நிறைந்தறமயும்.  

• ம ாருோகக் கண்ட ம ாருள் எறவக்கும் முதற்ம ாருோகி                          
(ம ாருள்.7) 

• தன்றனயன்ைி ஒரு ம ாருேில் இல்லாத எப்ம ாருட்கும் தான் 
முதலாய் (மண்டல.2) என அறனத்திற்கும் மூலமாயினறமயும், 

• இருள்தீர விேங்கு ம ாருேியா அந்தப் ம ாருேிறன யாம் இறைஞ்சி 
நிற் ாம் (ம ாருள் 7) என அதுளவ ஒேிப் ிழம் ாயினறமயும் 

•  தீதில்  ரமாம் ம ாருறே (ம ாருள் 5) 
• மனக்ளகாது அகற்றும்  ரம்ம ாருளே ( யாந் 16) 
• விேங்கு  ரம் ம ாருளே (கல்லா25) என அதன்  ரத்மதாடர்பும் 

தன்றமயும், 
•  அருமறையின் சிரப்ம ாருோய் (ம ாருள்.8) 
• உன்றனப் ள ான்ை நற்  ரம்ம ாருள் இல்றல (ஆறச 19) 
• சுருதி முடிவான ம ாருளே (ளதளசா.11) என அது ளவதமுடிவாயிி் 

அறமயும். 
• வான் ம ாருோகி எங்கும் நீ இருப்  (ஆறச.38) 
• வாக்குமன மணுகாத பூரணப் ம ாருள் (ளதளசா.10) 
• சாந்த தப்  ரம்ம ாருளே ( ஆறச 21) 
•  ரி பூரணமாம் ம ாருள் (ஆகார.28) 
• ம ாருளே நின் பூரணம் ளமலிட்ட காலம் (கல்லா.12) என 

பூரணவியல்பும், 
• வடிவில்லாச் சுத்தவான் ம ாருளே ( ன்மாறல.3)  
• மறை முடியிருந்த வான் ம ாருளே (ஆறச.37) 
• சுகவான ம ாருளே 9 ாயப்.43) 
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• உள்ே வான்ம ாருட்டு ளதாற்களவா வந்ளதன் நான் (ஆனந்தக்.25) 
• இருள்தீர விேங்கு ம ாருேியாதந்தப் ம ாருேிறன யாம் இறைஞ்சி 

நிற் ாம் (ம ாருள்.7) என அதுளவ ஒேிப் ிடம் ாயினறமயும், 
•  தீதில்  ரமாம் ம ாருறே (ம ாருள்.5) 
•  உன்றனப் ள ான்ை நற்  ரம்ம ாருள் இல்றல (ஆறச.19) 
• சாந்தப் தப்  ரம்ம ாருளே (ஆறச.21) 
• மனக்ளகாதகற்றும்  ரம்ம ாருளே ( ாயந் 167)  
• விேங்கு  ரம் ம ாருளே (கல்லா.25) என அதன்  ரத்மதாடர்பும் 

தன்றமயும்.  
• ள ாக்குவரவற்ை ம ாருளே (சின்மயா.4) எந்.ம ாரு.4) 
• மன்றனப் ம ாருள் (தன்னறன.1) 
• எனவதன் நிறலள றும். கூழ் மவேிப்ம ாருள் (வம் ளனன். 6) 
• அருமறையின் சிரப்ம ாருோய் (ம ாருள்.8) 
• சுருதி முடிவான ம ாருளே (ளதளசா.11) என அது 

ளவதமுடிவாயினறமயும். 
• வான்ம ாருோகி மயங்கு நீயிருப்பு (ஆறச.38) 
• சுகவான் ம ாருளே ( ாயப்.43) 
• உள்ேவாி் ம ாருட்ளடாற்களவா வந்ளதனான் (அனந்தக்.25) 
• எனவதன் உயர்வும். ள ாக்கு வரவற்ை ம ாருளே (சின்மயா.4.எந்.ம ாரு.4) 
• மன்றனப் ம ாருேன் (தன்றன.1) எனவதன் நிறலள றும். 
• சூழ்மவேிப்ம ாருள் (வம் ளனன். 6)  
• மவட்ட மவேிப் ம ாருள் (எந்.அருேி.9) 
• எனவதன் தன்றமயும். தனிவேர் ம ாருளே (வம் ளனன்.10) 
• ஒரு தனிப் ம ாருள் அேறவ (ஆறச.18) 
• நீக்கமின்ைித் தங்கும் தனிப்ம ாருள். (எந். ம ாருேி.13) என அதன் 

ஒப் ற்ை நிறலயும். 
• உயிர்த்திரறே விழுப்ம ாருளே (ஆகார.7) 
• அடியவர்கள் கேிக்க நின்ைடும் விழுப்ம ாருளே ( ாயப்.54) என 

விழுறமயும். 
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• சமயாதீதப்  ழம் ம ாருள் (காடுங்.1) 
•  ழம் ம ாருளே (எந்.அன்பு.9) 
•  ந்தத் துயரற்ைவர்க்கு எேிய  ரமானந்த  ரம் ம ாருளே (தன்றன.7) 

எனப்  ழறமயும். 
• ள ரின் ப் ம ாருளே (தன்றனமயாரு.3) 
• ள ரின் ம் இதாய்ச் மசைியும் ம ாருள் நீ (தன்றன.4) 
• ஆனந்தமாயிருந்த ம ாருளோடு (ஏசற்ை.9) என இன்  நிறலயும். 
• குன்ைாப் ம ாருள் (அகவல்.4) எனப் ம ருறமயும். 
• தனிவேர் ம ாருளே (வம் ளனன்.10) 
• நீக்கமின்ைித் தங்கும் தனிப்ம ாருள் (எந்.ம ாருேி.13) என அதன் ஒப் ற்ை 

நிறலயும். 
• உயிர்த்து இருறே ஆட்டும் விழுப் ம ாருளே (ஆகார.7) 
• அடியர்கள் கேிக்க நின்ைாடும் விழுப்ம ாருளே ( ாயப்.54)என 

விழுறமயும். 
• தாளன ளமல் ஆடும் சுகப்ம ாருள் (எந்.ம ாரு.2) 
• மசால்லுக்கு அடங்கா சுகப்ம ாருள் (உடல் 25) என அது தரும் சுகமும் 
• எங்கும் நிறை ம ாருளே (ஆறச.2) 
•  நிறை ம ாருள் அறவ யார் காண் ார்? ((ஆறச.11) 
• எங்கு நிறைகின்ை ம ாருள் (எங்கு.1.11) என எங்கும் நிறை தன்றமயும். 
• தீன் ம ாருோன அமிர்தளம (ஆறச.38) என அதன் என்று 

உயிரேிக்கின்ை நிறலயும், 
• கேங்க ரகிதப் ம ாருளே (ம ற்ைவம். 10) எனவ தன் தூய்றமயும்,  
• ம ாருலோகியப் ம ாருறே அைி ம ாைியும் ஆன (ஆனந்தமான.2) 
• ம ாருோலாப் ம ாருள் (ஆனந்தமான. 8) 
• ம ாருள் அறனத்தும் தரும் ம ாருளே (ஆகார.7) 
• எப்ம ாருளும் நீ எனளவ எண்ணி ( ரா.69) 
• சிந்றத மைந்து திருவருே ால் நிற் வர் ால் வந்த ம ாருள் 

(எந்.ம ாருேி.8) 
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• அருள் உருவம் எல்லாம் அகன்ைது வாய்ஆன 
ம ாருள்(எந்.ம ாருேி.10)அைிவு ஊடைிவாய் வந்த ம ாருளே 
(எந்.ம ாருேி.17) 

• ளதட்டாளல ளதடு ம ாருள் (எந்.அன் ர்.4) 
• தற்ள ாதம் அற்ைவர்க்கு அற்ை ம ாருள் (எந்.அன் ர்.7) 
• அறனத்துமாம் அப்ம ாருள் (எந்.அைிஞ.7) 
•  அைிறவ அைிவதுளவயாகும் ம ாருள் (எந்.அைிஞ.14) 

 என்னும்  ல்குைிப்புகள் தவிர, சிவளன அப்ம ாருள் எனக்கு குைிக்கும்,  
• நிகரில்  சு தியான ம ாருறே (ம ாருள்.12) 

• மவண்ம ாடி பூத்த ளமனிச் சுகப்ம ாருளே ( ாயப்புலி.7) 
• புவனத்றத உண்டு  ண்ணிப்  ாங்கா னடத்தும் ம ாருளய அகண்ட 

 ரசிவளம ( ாயப்புலி.9) 
• ஐந்து எழுத்தில் உண்றம அதுவான அப்ம ாருறே 

(எந்.நிறல ிரிந்ளதார்.13) எனவும்” அறமகின்ைன. 

     தாயுமானவர்  ாடல்கேில் ஊடுருவிச் மசல்கின்ை 
கருத்ளதாட்டத்தில் கிறடக்கும் இறைவனாகிய மமய்ப்ம ாருள்  ற்ைிய 
மசய்திகள் எண்ணி எண்ணி இன்புைத் தக்கன. 

 

    “ம ாருள்” எனவும் குைிக்கும் அந்த மமய்ப்ம ாருோம் இறைறயப் 
 ல்ளவறு இன்மமாழிகோல் குைித்து அறழத்து இன் ம் அறடகினைார் 
தாயுமானவாி். 
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    அவர் “அகவலில்” விேியாக இறைத் தன்றமகள் அறனத்றதயும் 
கூறுகின்ைார். 

“திருவருள் ஞானம் சிைந்துஅருள் மகாழிக்கும் 

குருவடிவு ஆன குறைவுஇலா நிறைளவ 

நின்ை ஒன்ளை நிர்மல வடிளவ 

குன்ைாப் ம ாருளே குணப்ம ருங் கடளல 

ஆதியும் அந்தமும் ஆனந்த மயம் ஆய் 

ளசாதிளய சத்ளத மதாறலவில முதளல (அகவல்.1-6) 

 

      இறைவறனப் ம ாதுறமத் மதாடர்கள்  யன் டுத்தி 
அறழக்கின்ைறமளய தாயுமானவர்  ாடலில் மிகுதியாக 
அறமந்துள்ேன. 

     அந்தநிறலளய தாயுமானவறர ஒரு சர்வசமய சமரச வாதி 
என் றத உறுதி டுத்துகின்ைது. 
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7. ஆனந்தமயமான மமய்ப்ம ாருளே 
 

• உயிர் என்ை மூல சக்திளய எல்லா இயக்கங்களுக்கும் 
ள ராதாரமாக உள்ேது.  இது பூரணமானது.  எங்கும் என்றும் 
எப்ள ாதும் எந்த வறகயிலும் மாறு டாமல் நித்தியமாய் 
சத்தியமாய் இருப் தால் இறத மமய் என்றும். இந் நிறலறய 
அைியும் அைிவின் மசயறல மமய்யுணர்தல் என்றும் 
மசால்லப் டுகிைது. 

     இறைவன்  என்ை மமய்ப்ம ாருள் இன் ப் ம ருக்காகப் 
ம ாழிகின்ைான்….இதறன தாயுமானவர்  ல அறடமமாழிகோல் அந்த 
இறைநிறலறய வர்ணிக்கிைார். 

• ஆனந்த மாமறல ம ாழியும் முகில் (திருவருள்.1) 
•  ரம இன்  மவள்ேப் ம ருக்கு (தன்றனமயாரு.2) 
• கறரயிலா இன்  மவள்ேங் காட்டிடு முகில் (ஆறச.14) 
• ஆனந்த மவள்ேப் ள ராளை ( ரா.4) 
• இன் ப் ம ருக்கு ( ரா.5,14)  எனவும் 
• ஆரா அமுதறனய ஆனந்த வாரி ( ல்வறக.24) 
• காதலித்த இன் க் கடல் ( ரா.37) 
• கறரயிைந்த இன் க் கடல் ( ரா.6) 
• ஆனந்தக் கடல் (சிவன்.8)   

 
எனவும் நீளராடும் கடளலாடும் சார்த்தி மமாழிகின்ைார். 

அருட்கடலான மமய்ப்ம ாருள்…… 

• அருள்சுரந்து மமாழி கருறண முகில் (ளதளசா 11) 
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• அருள் கூறும் கருறண விண் (ஆகார.6) 
• கருறண வான் முகிளல (ஆரணம்.4) 
• அருறேப் ம ாழியும் கண முகிளல (தன்றனமயாரு.8) 
• கருறணமறழ ( ரா.3) எனவும், 
• ம ாங்கும் கருறணக் கடளல (ஆரணம்.2) 
• சுகவாரிதி (மசாலற்கரிய.1) 
• ம ருகிய கருறண வாரிதிளய (சிவன் மசயல்.8) 
• மதேிவற்ை மதேிவான சுத்த சுகக் கடல் (எந்.ஆனந்த.2)  

எனவும் இறவ அறமகின்ைன. 

 
நற்சுகளம இறைவனாவது ள ால……… 

• நற்சுகளம இறைவனாவது ள ால, ம ரு ஒேியும் இறைறயக் 
குைிக்க வந்துள்ேது. 

•  ரஞ்ளசாதி (எங்கும்.5) 
• கன்ைிடாத மசாழுஞ்சுடர் (ம ான்றன.67) 
• மவய்விலாத் தண்அருள் விேக்ளக (ஆரணம்.4) 
• சுடர்க் மகாழுந்ளத (மசாலற்கரிய.1) 
• மசாரூ னானந்தர் சுடர் (மண்டலத்.5) 
• விேக்கு ( ரா.18) 
• உேத்து இறேச்சூறையிட்டு நின்ை  ரஞ்ளசாதி (எந். ாரு.15) 
• நிறனப்பு மைப்பும் அை நின்ை  ரஞ்ளசாதி (எந்.ம ாரு.19) 
• ஆதியாம் வாழ்வய் கண்டிதமாய் நின்ை  ரஞ்ளசாதி 

(ஆகாளதா.15) 
• கண்ணிறைந்த ளசாதி (நல்லைிளவ.1) 
• அடிமுடி காட்டாத சுத்தவம் ரமாம் ளசாதிக் கடுமவேி 

(எந்.ம ாரு.14) 
•  றரஎனும் கிரணம் சூழந்த  ானு (ஆறச.14) 
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எனவும் ஒேி நிறலயில் இறைவன்  றடக்கப் டுகின்ைான். 

• இங்குக் கடுமவேியாகக் காட்டப் ட்ட (எந்.ம ாரு.14) 
• இறைவறன, சுகாஆரம் ப் ம ருமவேி (ம ாருள்வறக.1) 
• தூமவேிப்  ரப்பு (ஆரணம்.4) 
• அககண்டப்  ரப் ான ஈசா (மசாலற்கரிய.3) 
• ம ருவானளம (சிைசுளகா.3) 
• துரியம் கடந்த ஒன்று தூமவேியாய் நின்ை ம ரிய 

நிறைளவ (காண்.3) 
• ளசாதிளய நந்தாச் சுகவடிளவ தூமவேிளய (ஆகாளதா8)  

 

எனப்  ல இடங்கேில் இறைறய மவேியாகக் காண்கின்ைார்  

தாயுமானவர். 

• மமௌனத்தின் றவப்பு (திருவருள்.2) 
• ளமானப் ம ருக்ளக ( ரா.4) 
• கண்ணிறைந்த ளமானக் கருத்ளத (காண்.29)  என இறைளய 

மமௌனத்தின் முழறமயானறமயும். 
• ஞான சஞ்சீவிளய (சின்மயா.3) 
• அமிர்த சஞ்சீவி (சுகவாரி.4) எனச் சாகாவரம் அேிக்கும் 

தன்றமயானதும் 
• ஞான வாரிதி (சிவன்.5) 
• ஐக்ய தத் தினிதிருந்த விளவகம் (மண்டலத்.6) என அைிவும். 
• புந்திக்குள் நின்ை அருட் ம ாற்ள  ( ரா.301) 
• உள்ேத் மதேிளவ ( ரா. ) என இறைளய அைிவுக்கு அைிவாய் 

ஆனறமயும் தாயுமானவரால் குைிக்கப் ம றுகின்ைன. 
• அைிவானந்தத் தாரமுது (தன்றன.8) 
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• ஆரா அமிர்தம் (தன்றன.9) 
• ஆனந்தத் ளதன் ( ரா.7) 
• கடல்அமுது ( ரா.32) 
• சிந்திக்குந் ளதாறும் மதவிட்டா அமுளத (காண்.1) 
• அண்டளன அண்டர் அமுளத என் ஆருயிளர (ளவண்டாளவா,.5) 
• “கன்னலுடன் முக்கனியும் கற்கண்டும் சீனியுமாய் 

• மன்னும் இன்  ஆரமுது……”   (எந்.ஆந்த.10) 
 

எனவும் முது ஆனறமறயத்  

• “ளதன்ஆகிப்  ால் ஆகிக் கனியாய்க் கன்னல் 

        மசழும் ாகாய்க் கற்கண்டாய் திகழ்ந்த ஒன்ளை. ( ன்மாறல.5) 
எனவும் 

• , சிந்றதயினுக்கு எட்டாத சிற்சுகம் (எந்.குரு.2) 
• “தண்அரும் கருறண பூத்த இனிய கற் கம் ( ம்.10.) 
• இன் அருட் காவலன் (காண்.2) 
• ள ரானந்தச் சித்து (தன்றன.9) 
• இன்  மவற்  ( ரா.2) 
• ஆனந்த வியப்பு ( ரா.10) 
• மதய்வச் சுருதி மசான்ன அற்புதம் ( ரா.249) 
• ஆவிக்குள் ஆவிஎனும்அற்புதனார் (ற ங்.3) 
• மணிளய என் கண்ளண மாமருந்ளத ( ன்மாறல.8) 
• வேர் மநல்லிக்கனி ( ரா.8) 
• ஆவித்துறணளய அருமருந்ளத ( லவறக.15)  

 



தாயுமானவரின் மமய்ப்ம ாருள்           மன்னார்குடி  ானுகுமார் 

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

39 
 

எனவும்  லவாைாக இறைறய வருணித்தும் அவன் ம ருறமறயச் 
மசாற்கேில் வடித்தும்  ாடுகிைார் தாயுமானவர். 

 

ஆனந்ெம் ெிகுெியொல் ெொயுெொனவர் இகறவகன……. 

• ெொயினும் நல்ல ெயொளு (கொண்.15) 
• அன்கன வ ொல அருள் ெிகுந்து ென்னு ஞொன வைென் 

( ொடுகின்ற.5) 
• சத்ெொன உண்கெ (நல்லறி.5) 
• நின்ெலவன (ஆகொவெொ.9) 
• அத்ெொ விெலொ அருளொளொ ஆனந்ெ சித்ெொ (கொண்.30) 
• சித்ெி முத்ெி விகளக்கின்ற பூெி (வெவசொ.11) 
• கருகண நீெி (சிற்சுவகொ.3) 
• நற்றவத் துகண (சிவன்.8அறொெ நட்புக் கலப்பு (சிவன்.8) 
• அருள் வவந்ென் (க ங்.17)  

 
எனச் சிறு அகடகவளொடும் 
 

• நவபகொள் ெத்துவத் ெிகைஎறி கடபலனும் நலத்வெொய் 
(என்பகன்.27) 

• உள்நின்று உணர்த்தும் உலப் ிலொ ஒன்று (கொண்.24) 
• எள்ளுக்குள் எண்பணய்வ ொல் எங்கும் வியொ கெொய் 
உள்ள ஒன்று 9எத்.ப ொரு.9) 

• ப ண்ஆண் அலி எனவும் வ சொெல் என்அறிவின் 
கண்ஊவட நின்ற ஒன்று (எந்.ப ொரு.18)  
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எனச் சிறு பெொடர்களொகவும் 

“முத்வெ  வளவெ பெொய்த்ெ  சும்ப ொற்சுடவை 

சித்வெஎன் உள்ளத் பெளிவவ  ைொ ைவெ ( ைொ.9) 

 

கண்வண கருத்வெஎன் கற் கவெ கண்ணிகறந்ெ 

விண்வய ஆனந்ெ வியப்வ   ைொ ைவெ   ( ைொ.10) 

 

எனச் சிறுசிறு  ொடல்களிலும் 

வாழ்வு அறனத்துந் தந்தஇன்  மாகடறல 

   நல்ல அமிர்றத மணிறயப், ம ான்றனத் 

தாழ்வுஅை என் உேத்து இருந்த தத்துவத்றத 

   அத்துறவத சாரம்  தன்றனச், 
சூழ்ம ரும்ள  மராேிறய, ஒேி  ரந்த ர 

   மவேிறய,  இன் ச் சுகத்றத,  மாைாது 

ஏழ்உலகும் கலந்து, இன்ைாய், நாறேயாய் 

   என்றுமாம் இயற்றக தன்றன.     (மண்டலத் 4) 

 

என் து ள ாலப்  ல இடங்கேிலும் விரிவாகப்  ாடியும், அந்த 
இறைநிறலறய, முழு நிறலயில் விேக்க இயலாது என் தால் 
ள ாலும்.. 

“ காளரனும்,  கற் கப்பூங் காளவனும், 
    உனக்கு உவறம காட்டப் ள ாளமா? 
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என முடிக்கிைார் தாயுமானவர்.  

 

 

    இவ்வாறு அறமயும் மமய்ப்  ம ாருேிடம் தன் விண்ணப் த்றதத் 
தாயுமானவர் மசால்லும்ள ாது இறையினிடம் அவர் மகாண் அன்பு 
மதேிவாகின்ைது. 

விண்ணவர்  இந் திரன்முதளலார் நார தாதி, 
   விேங்குசப்த ரிடிகள், கன வறீண வல்ளலார் 

எண்ணரிய சித்தர், மனு வாதி ளவந்தர், 
   இருக்காதி மறைமுனிவர் எல்லாம் இந்தக் 

கண் அகல்ஞா லம்மதிக்கத் தாளன உள்ேம் 

  றகயில்மநல்லிக் கனிள ாலக் காட்சி யாகத், 
திண்ணியநல் அைிவால்இச் சமயத் அன்ளைா 

   மசப் ரிய சித்திமுக்தி ளசர்ந்தார் என்றும், (ஆகாரபுவனம். 8) 
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இத்தறகய மமய்ப்ம ாருறே அைிய, உணர மனிதர்களுக்கு கசக்கவா 
மசய்யும், இந்த மமய்ப் ம ாருளே இந்த உலகத்தின் ளதாற்ைத்திற்குக் 
காரணமாக அறமகின்ைது. 
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  8. தாயுமானவரின் இறைத்தத்துவம். 

      

        தாயுமானவர் ஆனந்தக்கேிப் ின் எட்டவது  ாடலில் 
மமய்ப்ம ாருள் (இறைவனுறடய) தத்துவத்றத கூறுகிைார். 

 
“உள்ேதும் இல்லது மாய்முன்-உற்ை 
   உணர்வது வாய்உன் உேம்கண்டது எல்லாம் 
தன்எனச் மசால்லிஎன் ஐயன்-என்றனத் 
   தான் ஆக்கிக் மகாண்ட சமர்த்றதப் ார் ளதாழி-”  (ஆனந்த.8) 
 

     ளதாழி! ளதாற்ைத்தில் இருப் தும், இல்லாததும் ஆகி, முன்னளம 
ம ற்ை அைிவாய், உன் மனம் கண்டவற்றை எல்லாம் தள்ேிவிடு 
எனச்மசால்லி, எம் தறலவன், என்றனறத் தான் ஆக்கிக் மகாண்ட 
சாமர்த்தியத்றதப்  ார்ப் ாயாக! 
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          என்னிறைவன், (காரணத்தால்) உள்ம ாருளும் (காரியத்தால்) 
இல்ம ாருளுமாகி, சுட்டியைியத்தக்க ம ாருோகி, உன் மனத்தினால் 
 ார்க்கப் ட்ட ம ாருோகியுள்ே எல்லாவற்றையம் நீக்மகன மைந்து 
விடும் டி மசால்லி, இறைத்தத்துவ விேக்கம் தந்து என்றன ஆண்டு 
மகாண்ட சாமர்த்தியத்றதப்  ார் ளதாழி. 

உள்ேதும் இல்லது மாய் 

      மனம் வாக்குக்கு எட்டாதவர் இறைவன்.  மனதுக்கும் 
இந்திரயங்களுக்கும் விேங்குகின்ை நிறலயில் இருப் து இப் ிர ஞ்சம். 

இப் ிர ஞ்சம் இறைவன் இல்லாவிட்டால் இருக்க முடியாது. 

    கயிற்றைப்  ாம் ாகக் காண் து ஒரு மயக்க நிறல. அவ்வாறு 
இறைவறன இப் ிர ஞ்சமாகக் காண் து ஒரு மயக்க நிறல. 

     கயிற்றைப்  ாம் ாகக் காண்கின்ை ம ாழுதும் கயிறுதான் 
இருக்கிைது.   ாம்பு இல்றல. 

     இல்லாதறத இருப் தாக எண்ணி இருப் றத அைிந்து 
மகாள்ோமல் இருப் துதான் மயக்கநிறல. 

    இல்லாத இப் ிர ஞ்சத்றத இருப் தாக நிறனத்து இருக்கின்ை 
இறைவறன மைந்திருப் து நம்முறடய மயக்க நிறலயாகும்.   

     இதறனத்தான் தாயுமானவர் “ உள்ேதும் இல்லது மாய்” 

என்கிைார். 

“முன்-உற்ை உணர்வது வாய்உன் உேம்கண்டது எல்லாம்” 
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      ஞ்ளசந்திரியங்களுக்குப் புலப் டும் ம ாருள்கறே உள்ேம்  ற்ைிப் 
 ிடிக்கின்ை ம ாழுது அறவ நம்முறடயறவ என்று உணர்வு 
உண்டாகிைது.   

    அப் டி மனத்தில் உணர்ந்து  ற்ைிய ம ாருள்கறே நாம் விட்டு 
விலக முடிவதில்றல.   

     மனம் தான்  ற்ைிய ம ாருள்கேில் அழுந்திப்ள ாய் மமய்ப்ம ாருள் 
நாட்டம் மகாள்ோதிருக்கிைது.  இதறனத்தான் தாயுமானவர் “ முன்-
உற்ை    உணர்வது வாய்உன் உேம்கண்டது எல்லாம்” என்று 
மசால்கிைார். 

“தன்எனச் மசால்லிஎன் ஐயன்-என்றனத் 

   தான் ஆக்கிக் மகாண்ட சமர்த்றதப் ார் ளதாழி-” 
 

     சிறுமநைியின்கண் மசல்லாது சிந்றதறய அடக்குவது என் து 
கடினமான மசயல். 

      “ சிந்தறயயடக்கி சும்மாவிருக்கின்ை     சீரைியச் மசய்த 
குருளவ” என் ார் ளவதாத்திரி மகரிசி. 
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     நமது சிந்றதறய இறையாற்ைல் மீது திருப்புவது ஒன்ளை சிறு 
மநைியிலிருந்து சிந்றதறய மீட்டு எடுப் தற்கு வழி. 

    மனிதர்கோகிய நாம் எத்தறனளயா கீழான  ிைப்புகளுக்குப்  ின்பு 
மனிதப்  ிைவி எடுத்திருக்கின்ளைாம். 

    மனிதப்  ிைவி எடுக்கும் வறரயில் சிந்றதறய சிறுமநைியில் 
மசலுத்தி இறைவறன மைந்திருந்ளதாம். 

      இப்ம ாழுது விேக்கம் கிறடத்தவுடன்,  விளவகத்றதக் மகாண்டு 
நாம் சிந்திக்கும்ம ாழுது, இறைவன் ஒருவன்தான் மமய்ப்ம ாருள் 
என்றும் மற்ைறவ அறனத்தும் ம ாய்ப்ம ாருள்கள் என்றும் நம் புத்தி 
மசால்லுகிைது.    

     ஆனால் நம் புத்தி மசால்லுவறத மனம் ஏற்றுக் மகாள்வதில்றல. 

      மனம் வாசறனக்கு அடிறமயாக இருக்கிைது.  உலகத்திலுள்ே 
 ற்றைக் குறைப் தன் மூலமாகவும்,  யிற்சியினால் இறை 
சிந்தறனறய வேர்ப் தன் மூலமாகவும் மனத்றதத் திருத்தி 
அறமத்தாக ளவண்டும். 

     ஒழுக்கத்தில் நிறைநின்று இறை சிந்தறனறய வேர்த்து வர வர 
உலகப்  ற்று இறைப்  ற்ைாக மாறுகிைது. 

     உலகப் ற்று நம்றம உலகுக்கு அடிறமயாக்குகிைது.   இறைப் 
 ற்று நம்றமக் இறைவனுக்கு அடிறமயாக்குகிைது.  

 

ஐயன் சமர்த்றதப்  ார் 
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     மதய்வப் ற்றும் மதய்வ நம் ிக்றகயும்  ஆழ்ந்து உம் உள்ேத்தில் 
இடம் ம றும் ம ாழுது உலகப் ம ாருள்கேிலிருந்து மனறத விலக்கி 
எழுப்புவதற்கு இறைவன் அருள்புரிகின்ைான்.  

     மனம் உலகப்  ற்ைிலிருந்து விலக விலக இறை தத்துவம்  
விேங்க ஆரம் ிக்கிைது.   இறை தத்துவத்றத அைியும் மனம் 
அவருக்கு ஆட் டுகிைது. 

    உலகப்  ற்று  ழக்கத்தின் காரணமாக ஏற் ட்டது.  ஜன்மாந்தர 
வாசறனயினால் ஏற் ட்டது.  

    இறைவன் அருள்வரும் ம ாழுது ஜன்மாந்தர வாசறன அழிந்து 
ஞானஒேி உண்டாகிைது.    

     ஓாி் அறையில் கற் காலம் இருள்மூடி இருந்தாலும், விேக்கு 
ஏற்ைினால் மநாடிப்ம ாழுதில் அவ்விருள் மறைந்து விடுகிைது.  

     ஈசனுறடய அருள் மநாடிப்ம ாழுதில் ஜன்மாந்தர வாசறனறய 
அழித்துவிடுகிைது.  

   அருேின் சக்தி அத்தறகயது.   இறைவனுறடய அருள் சக்தி 
அேப் ரியது என் றத “ஐயன் சமர்த்றதப்  ார்” எனத் தாயுமானவர் 
கூறுகிைார்.   

    இறைவன் அருறே நாடியிருந்து ஒழுக்க வாழ்வு வாழளவண்டும் 
என் றத இந்தப்  ாடலில் தாயுமானவர் மசால்லுகிைார். 
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      ெத்துவஞொனி வவெொத்ெிரி ெகரிசி “இகறநிகலயின் ென்ெொற்ற 

சரித்ெிைம்” என்ற புத்ெகத்ெில் இகறத்ெத்துவத்கெ  ொெைனும் புரிந்து 
பகொள்ளும் வககயில் பெளிவு டுத்ெியுள்ளொர். 

 

 

          இறைநிறல விேக்கம் இந்த நூலில் முதன்றமயாக 

மதிப் ேிக்கப் ட்டு விேக்கப் ட்டிருக்கிைது.  

           இந்தத் தறலப் ில் எழுதப் ட்டிருக்கக் கூடிய உண்றமகமேல்லாம் 
ளவதாத்திரி  மகரிஷியின் வாழ்வில் கண்ட உண்றமகறே றவத்துக் 

மகாண்ளட எழுதியறவ ஆகும். 

        அந்த மாற்ைம் ஆழ்ந்த ஆராய்ச்சி உறடயவர்களுக்குப் 

ம ாருத்தமானதாகளவ இருக்கும்.  

            இந்த அடிப் றட மாற்ைம் என்னமவன்ைால் “எல்லாம் வல்ல 

மதய்வநிறலளய, அண்டங்கள்  லநிறைந்த ள ரண்டமாகிய 

 ிர ஞ்சமாகவும் எண்ணிலடங்காத ளகாடிக்கணக்கில் 

உயிரினங்கோகவும் தன்மாற்ைம் அறடந்திருக்கிைது.  
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             மதய்வ நிறலறயவிட ளவறு எந்த ஆற்ைலும், சிைப்புகளும் 

 ிர ஞ்சத்தில் இல்றல” என்ை முடிறவ அடிப் றடயாகக் மகாண்டு தான் 

இறைநிறலளய தன்மாற்ைம் அறடந்த சரித்திரம் என்ை இந்த நூலில் 
ளவதாத்திரி  திவு மசய்திருக்கிைார்கள்.  

 

 

 

          ளமலும் இந்த நூலில் முதன் முதலாக இறைத்தத்துவம்  ற்ைிய உலக 

அைிஞர்கள் கருத்துக்கு அடிப் றடயில் ஒரு மாற்ைம் இருக்கிைது. 

மகரிஷியின் நீண்டநாள் ஆராய்ச்சியினால் கண்ட உண்றமகள் இந்த 

நூலில் மவேியாகி இருக்கின்ைன. 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/mdu.arivu.thirukoil/photos/a.690304824402622.1073741848.411787648921009/690304867735951/?type=3
https://www.facebook.com/mdu.arivu.thirukoil/photos/a.690304824402622.1073741848.411787648921009/690304867735951/?type=3
https://www.facebook.com/mdu.arivu.thirukoil/photos/a.690304824402622.1073741848.411787648921009/690678171031954/?type=3
https://www.facebook.com/mdu.arivu.thirukoil/photos/a.690304824402622.1073741848.411787648921009/690678171031954/?type=3
https://www.facebook.com/mdu.arivu.thirukoil/photos/a.690304824402622.1073741848.411787648921009/690678171031954/?type=3
https://www.facebook.com/mdu.arivu.thirukoil/photos/a.690304824402622.1073741848.411787648921009/690678171031954/?type=3
https://www.facebook.com/mdu.arivu.thirukoil/photos/a.690304824402622.1073741848.411787648921009/690678171031954/?type=3
https://www.facebook.com/mdu.arivu.thirukoil/photos/a.690304824402622.1073741848.411787648921009/690304867735951/?type=3
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9. அைிளவதான் மதய்மமன்ைார் தாயுமானவர் 

         “அைிளவதான் மதய்மமன்ைார் தாயுமானவர்” என்று ளவதாத்திரி 
மகரிஷி தாயுமானவரின் அைிறவப்  ாடியுள்ோர். 

மமய் வழி அைிவு ளவண்டும்? 

    உயிர் என்னும் இயக்க ஆற்ைலுக்கு மூலமாகவும், இயங்க 
இடமாகவும், முடிவாகவும் இருப் து மவட்டமவேிளய.  

      இதுளவ எல்லாம் வல்ல முழுமுதல்ம ாருள்.   இதன் இயக்களம 
உயிர்,  உயிரின்  டர்க்றகளய மனம் என்னும் உண்றம உணர்ளவ 
அைிவின் முழுறம. 

     இந்த உண்றமறயத் மதேிவாக, தவத்தால் தாளன அதுவாகி 
உணர்ந்தால் ள ரியக்க மண்டலம் ஒளர ஒரு மதாடரியக்கக் கேமாகும். 

     அதனினின்று நான் ளவறு இல்றல.  மற்ை உயிளரா ம ாருளோ 
ளவறு இல்றல.  அந்த முதற் ம ாருமே தனது இயல்பூக்கச் சிைப் ால் 
அறனத்துமாக விேங்குகிைது என்ை நிறைம ாருள் அைிவு பூக்கும்.   
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      அவ்விேக்கம் மைவாது உடளலாடு உயிர் இயக்கம் நறடம றும் 
வறரயில், உயிர்கட்கு அைிவாலும், உடலாலும் கடறம மசய்து 
மனிதகுல வாழ்விற்கு வாழிகாட்டியாக வாழ்ந்து நிறைவு ம றுவளத 
மமய்வழி அைிவாகும். 

   மனளம உயிராகி, மதய்வமாகி விரிந்த ள ரியக்கங்கறே 
உண்றமயிறன உணரும் முழுறமயில் அைிவாகிைது. 

     இது மதய்வளம மனித உருவில் அைிவின் முழுறமயில் காணும் 
விேக்கம்.  இவ்விேக்கம் ளவண்டிய மக்கள் அைிந்து மகாள்  விரித்த  
கருத்துக்களே ளவதம்.  இறத ஓதியவனும் ஓதியறத உணர்ந்து 
தானானவனும் ஞானி. 

அைிறவயைிதல் எப் டி? 

   தாயுமானவர் அைிறவப்  ற்ைி  ல இடங்கேில் குைிப் ிடுகிைார்.  
அைிவுதான் ஆனந்தம் என் ார்.   

         அைிளவ மதய்வம் என் ார்.  அைிளவ அறனத்தும் என் ார்.  
எனளவ அைிறவ அவர் எப் டி அைிந்தார்.  நாமும் அைிந்து 
மகாள்ளவாம். 
“எல்லா அைியும் அைிவுதறன விட்டு 

எல்லாம் அைிந்து ஈங்மகான்றுமில்றல 

எல்லாம் அைிந்த அைிவிறன நான் எனில் 

எல்லாம் அைிந்த இறைமயன லாளம.”  திருமூலர் 
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   அைிவுக்கு ளமன்றம நிறலமயன்றும் உண்றமநிறலமயன்றும் இரு 
நிறலகள் உண்டு. 

   புலன்கள் மூலம் உணர்ச்சிகோக, இன் -துன்  – அனு வங்கோக 
உலறக அைிகிளைாம்.  இது புை அைிவாகும். 

   அைிவின்  டர்க்றக நிறலயான அறலநிறலயில் மனமாக 
இயங்கும் நிறல இது.  இதுளவ ளமன்றம நிறல.   

   மனதின் உட்ம ாருோக உள்ே அைிவுதான் மமய்ப்ம ாருள் எனும் 
உண்றமயைிவு.  

      உள் என்ை மசால்றலக் மகாண்டு உள்றம, உண்றம என 
வழங்கப் டுகிைது. 

அைிவு மசாரூ ளம ஆனந்தம் 

“அைிவு மசாரூ ளம ஆனந்தம்” என்று தாயுமானவர் ஆனந்தக்கேிப் ில 
கறடசிப்  ாட்டாக  ாடுகிைார். 
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    அன்றுஎன்றும் ஆம்என்றும் உண்ளடா-உனக்கு 

         ஆனந்தம் ளவண்டின் அைிவுஆகிச் சற்ளை 

நின்ைால் மதரியும் எனளவ-மறை 
   நீதிஎம் ஆதி நிகழ்த்தினான் ளதாழி” 
 
சங்கர சங்கர சம்பு-சிவ, 

       சங்கர சங்கர சங்கர சம்பு.                    (ஆனந்த.30) 

          ளதாழி! இல்றல என்றும், உண்டு என்ைம்  ாகு ாடு 
உண்ளடா.  உனக்குப் ள ரின் ம் ளதறவப் டின், அைிவு மயமான சற்ளை 
நின்ைால், மதரிந்து மகாள்ேலாம்.  அவ்வாைான மறை நீதிறய எம் 
ள ான்ளைார்க்கு எம் தறலவன் கூைியருேினான். 

       ளவண்டாம் என்றும் ளவண்டும் என்று  உலகில் உள்ேளதா?  
உனக்கு ஆனந்தம் ளவண்டின், அைிவுமயமாக அறசயாது நின்ைால் 
மதரியும்.  இதறன என் குருவானவாி் எனக்கு உ ளதசித்தார். 

அைிவின் முழுறம ம ற்ைவர்கள் ஞானிகள். 

               “அைிவு” என் து உண்டா, இல்றலயா? இல்றல என்று யாருளம 

மசால்ல முடியாது.  

               ஆனால், அைிவு எப் டி இருக்கிைது? எந்த ம ாருளுக்காகிலும் எந்த 

விஞ்ஞானதுக்காகிலும் எந்த கருவிக்காகிலும் அடங்குமா? புலன்கோல் 

காண முடியுமா? முடியாது. அப் டியானால் அது என்ன? அரூ ம்.  

             முழு முதற்ம ாருோகிய ஆதிநிறல; மவட்ட மவேி; சிவம் 

என்று மசால்லக் கூடியது அரூ மா, ரூ மா? அதுவும் அரூ ம் தான்.  
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             அரூ த்தில் இரண்டு இருக்குமா? இந்தக் ளகள்வி தான் உண்றமறய 

உணர்த்தக் கூடிய ளகள்வி. 

          ரூ மாக இருந்தால் எல்றல (Volume) கட்டிவிட முடியும். 

எண்ணிக்றகக்கு உட் டுத்திவிட முடியும். (It would be circumscribed and subject to 

numbering process)  

              ஆனால் அரூ ம் இரண்டு இருக்க முடியாளத! இரண்டு பூஜ்யம் (zero) 

என்னவாகும்? ஒரு றச ர் தானல்லவா? அது ள ால அைிவும்  ிரம்மமும் 

ஒன்று தான்.  

            அந்த “ ிரம்மம்” என்ை நிறலயிளல, முழு முதற் ம ாருோக, 

சுத்தமவேியாக, இந்தப்  ிர ஞ்சத்றதயும் தாண்டி அப் ாலும் சூழ்ந்து 

உள்ேது. 

         அதுளவ அணுவாகி இயங்கிப்  ிர ஞ்சமாக இருந்து 

மகாண்டிருக்கிைது;  

           அந்தப்  ிர ஞ்சத்தில், ஒவ்மவாரு ம ாருேிலும், தன்றமயிலும் 

இருந்து மகாண்டு உயிர்கேில் இறவகறேமயல்லாம் உணர்ந்து 

மகாள்ேக்கூடிய ஆற்ைலாகவும் இருக்கிைது. 

         ஒளர ஒரு ம ாருள்;  ல இயக்கங்கள். இந்த உண்றமறய மனிதன் 

உணரும்ள ாது தான் ஆைாவது அைிவு முழுறம ம றுகிைது. 

   ஆைாவது அைிவு முழறமப் ம ற்ைவாி்கறே ஞானிகள் என்று 
அறழக்கிளைாம். 

     ஞானநிறல ம ற்ை ஞானிக்கு நீக்க ளவண்டியது எதாவது 
இருக்கிைதா?  மகாள்ே ளவண்டியது எதாவது இருக்கிைதா? 

    “நன்ளை மசய்வாய்  ிறழ மசய்வாய்.  நாளனா இதற்கு நாயகம்”  

என் து ஞானியின் வாக்கு. 
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   உலகில் நிகழும் நிகழச்சிகளுக்மகல்லாம் ஞானி சாட்சிமயமாக 
இருக்கின்ைான். 

   உனக்கு உண்றமயான ஆனந்தம் ளவண்டும் என்ைால் “நீ அைிவுடன் 
இருந்தால் உனக்கு மதரிந்து விடும்.” 

     ரமாத்மா சீவாத்மா அைிறவ அைிந்து ஞானத்தில் நின்ைால் உனக்கு 
ஆனந்தம் வந்துவிடும். 

    அைிறவ அைிவதுதான் இலட்சியம்.   ஞானத்றத அறடந்து அதில் 
நிறலத்தால் ஆனந்தம்  கிறடக்கும். 

இறைநிறலயில் ள ரைிவு 

     இப்ள ாது நாம் மவேிளய உலகில் வந்து விட்ளடாம்.  எல்ளலாரும் 
உலவிக் மகாண்டு இருக்கின்ளைாம்.  

        அம்மா வயிற்ைில் உருவான ள ாது இறையாற்ைல் எப் டி 
ளமலும் அறதக் காப் ாற்ைியது  ாருங்கள்.  

        தாய் வயிற்ைில் குழந்றத இரண்டு மாதம் ஆனம ாழுது 

குழந்றதயின் உடம்ற ச் சுற்ைி நீரால் ஆகிய ஒரு ற  (Water bag)    
அறமகிைது.  

     நாம் கட்டிலில் ஒரு திண்டு ள ாட்டு றவத்திருக்கிளைாளம, அது 

ள ால ளமல்நாட்டில் ஒவ்மவாரு வடீ்டிலும் நீர் ற  (Water bag)  என்று 
ஒன்றை கட்டிலில் ள ாட்டு றவத்திருப் ார்கள்.  

       ஏன்?  அதில்  டுத்தால் எப் டி இருக்கும்?  அவ்வேவு 
அருறமயாக இருக்கும். 
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    அது ள ால்  தாயின் வயிற்ைில் குழந்றதக்கு இரண்டு மாதம் 

ஆனால் ள ாதும் நீரால் ஆன ற  (Water bag)  உருவாகிைது.  ஏன்?  

       அதற்கும் ளமலாக குழந்றத வேர்ச்சியுறும் ள ாது அந்தக் 
குழந்றதறய தாங்கிக் மகாண்டிருக்கிை தாய் அப் டி இப் டி நடக்க 
ளவண்டி வரும்.   

          டுக்கும் ள ாது  ிரழும் டி இருக்கும்.   ஒவ்மவாரு 
ம ாருளும் எடுக்கும்ள ாது குனிய ளவண்டியதாய் இருக்கும்.  

            அப்ள ாது எல்லாம் அந்தக் குழந்றதக்கு அழுத்தம் 
மகாடுக்கக் கூடாது.  அது றநந்து ள ாகக் கூடாது.  

          அதற்காகதான் நீர் ற  (Water bag) அறமகிைது.   நீர் 
ற க்குள் குழந்றத இருக்கிைது.  அது அதிர்ச்சிறயத் தாங்கிக் 

மகாள்கிைது (Shcok Absorver).   

         இரு ஒரு அனுமானம் அல்ல.  இது எல்ளலாருக்கும் 
மதரியும்.  இதுதான் இறைநிறலயின் ள ரைிவு.  அைிவு என் து இயக்க 

ஒழுங்கு (Order of function) எறதயும்.  ஒழுங்காக இயக்குவது அைிவு. 

     எல்லாப் ம ாருட்கேிலும், எல்லா இடங்கேிலும் இயக்க 

ஒழுங்காக இருப் து அைிளவ. (Consciousness is the order of function in 

everything and in everywhere). 

     இந்த நீர் ற றய யார் மசய்தது?  அம்மா-அப் ா மசய்தார்கோ?  
நண் ர்கள் மசய்தார்கோ?  அரசாங்கம் மசய்ததா?  யாரும் 
மசய்யவில்றல.   இயற்றகயின் ள ரைிவுதான் இயக்க ஒழுங்காக 
விேங்குகிைது. 
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அைிறவ அைிந்த அைிவு. 

     ஆன்மீகத் துறை என் து அகளநாக்கு  யிற்சி மூம் அைிறவ 
அைிவில் நிறுத்தி, அதனுறடய இருப் ிடம், இயல்பு. இயக்கம், 
விறேவு இறவகறேக் கண்டு,  

    அளத சக்தி நான் என்று மசால்கின்ை ள ாது ளவகமாகவும், 
ஞா கமாகுகவும் இரு நிறலயாக ஒன்று ளசர்ந்து இயங்குகழன்ை 
தன்றமறயக் கூர்ந்து ஆராய்ந்து அைிந்து மகாண்டு,  

      அளத சக்தி ளகாடானு ளகாடி உடலியக்க உருவங்கேில் 
அவ்வற்ைிற்கு ஏற்ை அைிவியக்கமாகவும் சிைப்புற்று விேங்குவறத 
அைிந்து மகாள்வதாகும். 

    இந்நிறலளய ள ரைிவு என்றும் மசால்லப் டும்.   அைிவாக 
இருக்கின்ை அரூ ா ரூ  சக்திறய அைியுமிடத்து, அதன் மூலமாகவும், 
ஆதியாகவும் இருக்கின்ை அகண்ட, பூரண ள ராதார சக்தியும் 
அைியப் டும்.   

          இதுவறர புலனுணர்ச்சிகறேக் மகாண்ட “இந்த உருவம் 
வறரயில் நான்” என்று ஒருவன் எண்ணியிருந்த நிறல விரிந்து, 
அரூ ச் சக்தி நிறலயில் எங்கும் நிைந்தியங்குகின்ை சக்தியாக அவளன 
இருக்கின்ை நிறலறய அைிந்து மகாள்ளுகிைான். 

 

   இவ்விரிந்த அைிவின் நிறலயில் இருக்கிை அவன், இன்  
துன் ங்கறே உணருகின்ை அனு விக்கின்ை ளகாடானு ளகாடி 
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உயிரினங்கேின் ளதறவ, அனுள ாகம், அனு வங்கள், 
கடறமயாறவயும் அைிந்து அதற்ளகற் ச் மசயலாற்ைி வாழ 
முற் டுகிைான். 

 

 

அன்றுஎன்றும் ஆம்என்றும் உண்ளடா” 

    உலகத்தில் மவறுப்புக்கும் விருப்புக்கும் இடமுண்டு.   துன் ம் 
தரு வறகறே விருப் ததிற்குரியன அல்ல என்று ஒதுக்குகின்ைாம்.   
அறவ மவறுக்கத்தக்கன என்றும் நிறனக்கின்ளைாம்.  

       அளத ள ான்று இன் ம் தரு றவகறே மவறுக்கத்தக்கன அல்ல 
என்றும், விருப் த்திற்குரியன என்றும் எண்ணுகின்ளைாம்.  

       உலகத்தில் இன் ம் தரு றவகறேயும் துன் ம் 
தரு றவகறேயும்  நாம்  ஏற்று அறவகேிலிருந்து  ாடம் கற்றுக் 
மகாள்ே ளவண்டும். 

     உலக இன் ம் உண்றமயில் இன் மன்று. உலகத் துன் மும் 
துன் மன்று.   

    மனதில் உள்ே அழுக்ளக இன்  துன் மாக வடிமவடுத்து வருகிைது.  

       எனளவ உலகத்தில் நம்றமத் துன்புறுத்துவதற்ளகா, 
இன்புறுத்துவதற்ளகா ஒன்றுமில்றல.  இதறனத் தாயுமானவாி்  
அன்றுஎன்றும் ஆம்என்றும் உண்ளடா”   என்று கூறுகின்ைார்.  

 

“உனக்கு ஆனந்தம் ளவண்டின் அைிவுஆகிச் சற்ளை 
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நின்ைால் மதரியும் எனளவ-மறை 
   நீதிஎம் ஆதி நிகழ்த்தினான் ளதாழி” 

     நிறலயான ஆனந்தம் ளவண்டுமமன்ைால் மமய்ப்ம ாருேிடத்தில் 
மனறத நிறல நிறுத்த ளவண்டும்.   

      மமய்ப்ம ாருறேப்  ற்ைிய ஞானத்திலிருந்துதான் ஆனந்தம் 
ளதான்றுகிைது.  

        உண்றம எது என்று நமக்குத் மதேிவாக விேங்கிவிட்டால் 
மனம் உலகத்தில் வரும் இன்  துன்  நிகழ்ச்சிகறேக் குைித்துச் 
சிைதும் அறசவதில்றல.  

    ளவதங்கள் உலகம் அநித்தியமானது என்றும் மமய்ப்ம ாருள் 
ஒருவளர நித்தியானமானவர் என்றும் கூறுகின்ைன.  

      உலகப்ம ாருள்கேில் உள்ே  ற்றுதல்தான் இன்  துன் மாக 
வடிமவடுத்து வருகின்ைது என் து ளவதம்.  

        இப்ம ாழுது நாம் காணும் உலகக் காட்சி மனதினுறடய 
குறை ாளட ஆகும்.   

      மனதிலுள்ே மாசு நீங்கும்ள ாது இவ்வுலகம் மதய்மாகத் 
மதன் டுகிைது என்று  ளவதம் கூறும் இத்தத்துவத்றத ஞானகுரு 
நமக்குத் மதேிவு டுத்துகிைார்.   

        ளவதத்றதக் கற் தனால் உண்டாகும் வாசா ஞானம் 

குருவினுறடறடய கிருற யினால் அனு வமாக மாறுகிைது. 

ள ரின்  மவள்ேம் 
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         அன்பும் கருறணயும் உறடய மதய்வ நிறலயானது விண் முதல் 

ஆைைிவாகி, மனித மனத்தின் மூலம் தனது  ரிணாமப்  யணச் 

சரித்திரத்றத உள்ளுணர்வாகக் காட்டிய ள ரைிவிற்கு நன்ைி கூறுமிடத்து, 

அத்தகு உள்ளுணர்வு அறடந்த நம்றமளய இறைநிறலக்கு அர்ப் ணம் 

மசய்து மகிழ்ச்சியறடளவாம். 

          ளமலும் உலக வாழ்வில் உயிரினங்கேின் உற் த்திக்கு ஏற்ை 

வறகயில் ம ண்ணினத்றத வடிவறமத்து எல்லா உயிர்வறகக்கும் அன்பு 

காட்டி, கருறணறய வழங்கிக் காக்கும் அந்தப் ள ராதார இறைநிறலக்கு 

நன்ைி கூைி மன நிறைவு ம றுளவாம். 

             எல்லா உயிர் வறககட்கும், உணவாகவும் மற்றும் 

வாழ்க்றக வசதிகோகவும், சிக்கலில்லாமலும், வறரயறை இன்ைியும், 

தங்கேது வேர்ச்சிறய அர்ப் ணித்து உலறகக் காத்து வருகின்ைன தாவர 

இனங்கள். 

        அத்தகு தாவர வர்க்கங்கறே அன்ள ாடும், கருறணளயாடும் 

உருவாக்கி, இதர உயிரினங்களுக்கு அேித்துள்ே ள ரன்புக்காகவும், 

கருறணக்காகவும் இறைநிறலக்கு நன்ைி கூைி, அப்ம ருமகிழ்ச்சியான 

ள ரின்  மவள்ேத்தில் திறேப்ள ாம்.  

       ஒவ்மவாரு நாறேயும் இறைநிறலயின் அன் ின் ஊற்றுப் ம ருக்க 

நன்னாோகளவ கருதி என்றும் மகாண்டாடுளவாம். 

 

என்மைன்றும் ஆனந்தம்! 

இன் ம் என்ைால் என்ன?  

 

        ணமா,  தவியா, குழந்றதகோ... இறவ எல்லாம் தான் 

இருக்கிைளத! சரி...இதனால், நீங்கள் நிம்மதி அறடந்து விட்டீர்கோ?  
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         ணம் கூடக்கூட வடீ்டில்  ிரச்றன;  தவி உயர உயர ளசாதறன ளமல் 

ளசாதறன! குழந்றதகள் சிறுவயதில் இருப் து ள ால், திருமணத்துக்கு 

 ின் இருப் து இல்றல. 

    

       எல்லாம் இருந்தாலும், நிம்மதி என்ை ஆனந்தம் இல்றல. 

அப் டிமயன்ைால், எப்ள ாது தான் நாம் எதிர் ார்க்கிை ஆனந்தம் கிறடக்கும் 

என்ைால்,  ிைவாமளல இருந்தால் தான் கிறடக்கும். 

         “ஐளயா... நான்  ிைந்து அனு வித்தமதல்லாம் ள ாதும் சாமி; 
இனிமயாரு  ிைவி ளவண்டாம்...' என மனிதன் தன் வாழ்நாேில் 

ஒருமுறையாவது வாய்விட்டு மசால்லி விடுகிைான் அல்லது மனதுக்குள் 

நிறனக்கவாவது மசய்கிைான்.  

           சரி... ிைப் ற்ை நிறலயாகிய நித்ய ஆனந்தத்றத அறடய என்ன 

மசய்வது? 

   

          நடராஜப் ம ருமானின் திருவடி தரிசனளம  ிைப் ற்ை 

நிறலறயத் தரவல்லது. அவறர வணங்க அறனத்து நாட்களும் 

சிைப் ானறவ தான் என்ைாலும், ஒரு ஆண்டின் ஆறு நாட்கள் மட்டும் 

சிைப் ாக மசால்லப் ட்டுள்ேன. அதில், முக்கியமானறவ மார்கழி 
திருவாதிறரயும், ஆனி உத்திரமும். 

  

      மகாவிஷ்ணுவின்  டுக்றகயான ஆதிளசஷன், ஒரு நாள், 

ம ருமாேின்  ாரம் தாங்க முடியாமல் அதற்கான காரணத்றதக் ளகட்டது. 

 

          அதற்கு ம ருமாள், “சிவனின் ஆனந்த நடனக்காட்சிறய கண்டு 

கேித்ளதன். அவரது திருவடி அறசறவக் கண்டு, ஏற் ட்ட மகிழ்ச்சியால் 

என் உடல் ம ருத்தது ள ான்ை உணர்வு ஏற் ட்டது.  
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      அதனால் தான், உனக்கு  ாரம் தாங்க முடியாமல் ள ானது...' 

என்ைார். 

 

       “அவரது திருவடிறயயும், அந்த அற்புத நடனத்றதயும், நானும்  ார்க்க 

ளவண்டும்...' என, ம ருமாேிடம் ளகட்டது ஆதிளசஷன்.  

      அவரது அனுமதியுடன், றகலாயம் மசன்று சிவறன எண்ணி 
தவத்தில் ஆழ்ந்தது. அதற்கு காட்சியேித்த சிவன், “ஆதிளசஷளன... 

தில்றலயில் புலிக்கால் முனிவர் என் நடனத்றதக் காண விரும் ி, தவம் 

மசய்து வருகிைார். 

         நீ, அங்கு மனித ரூ ம் தாங்கி மசல். அங்ளக என் திருவடி தரிசனமும், 

நடனக்காட்சியும் காணலாம்...' என்று அருள்புரிந்தார். 

 

     நடராஜருக்கு, தினமும் புத்தம் புதிய மலர்கோல் பூறஜ மசய்து 

வந்தார் புலிக்கால் முனிவர். மரங்கேில்  ற்ைி ஏைி பூப் ைிக்க வசதியாக 

புலிக்காலும், இருேில் கூர்றமயாக மதரியும் கண்கறேயும் சிவன் மூலம் 

ம ற்ைிருந்தார்.  

         சமஸ்கிருதத்தில் இவறர, “வியாக்ர ாதர்' என்ைனர். “வியாக்ரம்' 

என்ைால், புலி. “ ாதர்' என்ைால்,  ாதங்கறே உறடயவர். புலியின் 

கால்கறே உறடயவர் என்று இதற்கு அர்த்தம். 

 

     பூமியில் மனிதனாய்  ிைக்க விரும் ிய ஆதிளசஷன், அத்திரி 

மகரிஷி- அனுசூயா ளதவி தம் திக்கு மகனாகப்  ிைந்தார். 

      அவருக்கு, “ தஞ்சலி' என்று ம யரிடப் ட்டது. அவர்,  ாம் ின் அம்சம் 

என் தால், மனிதத் தறலயும்,  ாம்பு உடலும் ம ற்ைிருந்தார்.  
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         வியாக்ர ாதரிடம் மசன்று சிவனின் நடனத்றதக் காணும் ஆவறலத் 

மதரிவித்தார்  தஞ்சலி. இருவரும், சிவம ருமான் நடன தரிசனம் தரும் 

நன்னாளுக்காகக் காத்திருந்தனர்.  

         அந்த நாளும் வந்தது. அறதக் காண, இந்திரன் உள்ேிட்ட ளதவர்கள் 

கூடினர்.  ிரம்மா, விஷ்ணு, லட்சுமி, சரஸ்வதியும் வந்து ளசர்ந்தனர். 

          துந்து ி,  ானுகம் ன் ள ான்ை ளதவளலாக கறலஞர்கள் வாத்தியம் 

இறசத்தனர். ள மராேி ஒன்று அவர்கள் கண் முன் விரிந்தது.  

       நந்திளகஸ்வரருடன் கருறணளய வடிவான நடராஜப்ம ருமான் 

எழுந்தருேினார். சிவகாமி என்னும் ம யர் தாங்கிய  ார்வதி அருகில் நிற்க, 

சிவன் ஆனந்த திருநடனம் ஆடினார். வியாக்ர ாதரும்,  தஞ்சலியும் 

ஈசனின் திருநடனத்றதக் கண்டு, மகிழ்ந்தனர். 

      

     ஆனி உத்திரம் திருநாேில், சிவாலயங்கேில் நடராஜருக்கு சிைப்பு 

அ ிளஷகம் மசய்யப் டும். அவரது திருவடிறய தரிசிப் வர்கள் 

ஆனந்தமயமான நிறலறய அறடவர். 

 

எங்கும் எதிலும் ஆனந்தம் - தாயுமானவர் 

         இறைவளன! ஆனந்தத்தின் மமாத்தவடிவம். ஆனந்தம் ம ைளவ 

உயிர்கள் வாழ்ந்து மகாண்டிருக்கின்ைன. 

         உறழப் தும், உண் தும், ஒருவறர ஒருவர் அன்பு மகாண்டு 

வாழ்வதும் எல்லாம் ஆனந்தத்தின் ம ாருட்ளட. நம்மால் என்றுளம 

ஆனந்தறத விடுத்து வாழளவ முடியாது. 

        எங்கும் ஆனந்தளம. எதிலும் ஆனந்தளம! இதற்காகளவ, இறைவனும் 
சிற்சற யில் ஆனந்த நடமிடு வனாக இருக்கிைான். 
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            இறைவன் எல்லா திறசகேிலும் நிறைந்திருக்கிைான். நம் 

இதயத்தாமறரயாகிய மனத்தில் ளதனாக இருந்து தித்திக்கும் இனிறம 

உறடயவன் இறைவன்.  

           அவறனளய எப்ள ாதும் சிந்திப்ள ாமாக.ம ாருேின் மீது நாட்டம் 

மகாண்டவனுக்கு அருட்மசல்வம் என்றும் எட்டாக்கனியாகும்.  

                திருளவாட்றடயும், மசல்வமாகிய நிதிறயயும் ஒன்று ள ால 

காணும் உத்தமர்கேின் மநஞ்சத்றத தன் இருப் ிடமாக மகாண்டிருப் வன் 

இறைவன். 

           குழந்றதயின் மனதில் தான் என்னும் அகங்காரம் இல்றல. இவர் 

நல்லவர், மகட்டவர், ளவண்டியவர், ளவண்டாதவர் என்ை ள தங்கள் 

மதரிவதில்றல. 

            மனிதனும் குழந்றத ள ால மவள்றே உள்ேம் மகாண்டால் அவளன 

ஞானியாவான்.வாழ்வில் எத்தறகய துன் ம் ளநர்ந்தாலும் மனம் எறதப் 

 ற்ைியும் கவறல மகாள்ோது  இறையுணர்வில்  எப்ள ாதும் இருக்க 
ளவண்டும். ஞானம் றகவரப்ம றும். 

         ஞானத்தினால் வரும் ஆனந்தம் நிறலயானது.  இதுதான் 
வாழ்வில் இலட்சியம். 
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      ஆனந்தம் நான்கு  வறகயில் கிறடக்கலாம் 

• ம ாருள்கள் மூலம் கிறடக்கும் ஆறசகறே நீக்கி ஆனந்தத்றத 
அறடயலாம். 

• றவராக்கயத்தின் மூலம் ஆறசகறே நீக்கி ஆனந்தத்றத 
அறடயலாம். 

• அைிவால் ஆறசறகறே நீக்கி ஆனந்தத்றத அறடயலாம். 
• ஞானத்தால் ஆறசகறே நீக்கி ஆனந்தத்றத அறடயலாம். 

     அைிவினால் ஆறசறயப் ள ாக்கிவிட்டால், ஆறசகறே 
சீரறமத்துவிட்டால் ள ராறசகள் ள ாய்விடும்.   ஆனந்தம் நிறலத்து 
நிற்கும்.  பூரண திருப்தி கிறடக்கும்.  

      அைிவு நிறலத்துவிட்டால் ம ாைாறமப் டும் மனது அழிந்து 
விடும்.  ளகா ப் டும் மனது அழிந்து விடும்.  விருப்பு மவறுப்புள்ே 
மனம் அழிந்துவிடும். 

   அழகான மனதுடன் இருப்ள ாம்.  அைிவின் லட்சணம் “நான் 
ஆனந்த மசாரூ ம்.” 

     உனக்கு ஆனந்தம் ளவண்டின் அைிவில் நில்.  ஆனந்தத்தில் 
வரும் கேிப் ிறன நான் இதுவறர மசான்ளனன் என்று தாயுமானவர் 
ஆனந்தக்கேிப் ிறன முடிக்கிைார்.  

“ஆனந்தம் ஆனந்தம் ஆனந்தளம 

வாழத்மதரிந்திடில் ஆனந்தளம” 

 

நன்ைி. தாயுமானவரின் ஆனந்தக்கேிப்பு – மன்னார்குடி  ானுகுமார் 
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10.  பெய்ப்ப ொருள் எங்கிருக்கிறது? 
      மமய்ப்ம ாருள் எங்கிருக்கிைது என்ை ஆறு ளகள்விகறே  
நம்மிடளம றவக்கிைார் தாயுமானவர். 

1. அங்கு எங்கு என்று பசொல்ல முடியொெ டி, அண்டபவளி 
முழுவதும் எங்கும் நிகறந்து விளங்கும் ஒளிெயெொகி. 
உயிர்களுக்குப் வ ரின் த்கெ நல்கும் நிகறவொன 
ஒன்றொகி, ெனது ெிருவருளொகிய சக்ெிவயொடு கூடி, 
எங்குெொய் நிகறந்து நின்ற ப ொருள் எது? 

2. ெனது ெிருவருளொக விளங்கும் ஆகொயத்ெின்கண் அண்ட 
வகொடிகள் அகனத்தும் ெங்குெொறு விரும் ி இடம் 
பகொடுத்து, உயிருக்கு உயிைொய் நின்று, அவ்வுயிர்ககளத் 
ெகழக்கச் பசய்ெது எது? 

3. ெனத்துக்கும் வொக்குக்கும் ெட்டுப் டொெல் நின்றது எது? 
4. செயவகொடிகள்  லவும், “இது எங்கள் பெய்வம், இது 
எங்கள் பெய்வம்!” என்று எவ்விடத்தும் ெங்களுக்குள் 
பெொடர்ந்து எெிர்வழக்கு ஆடும் டி பசய்ெ ப ொருள் எது? 

5. எல்லொ இடங்களிலும் வ சப் டுவதும், எல்லொப் 
ப ொருள்ககளயும் இயக்கும் அறிவொய் விளங்குவதும், 
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உயிர்களுக்கு இன் ப் வ ற்றிகன வழங்குவதும் எல்லொ 
கொலத்ெிலும் நிகலத்து நிற் தும், ஆகிய ப ொருள் எது? 

6. வெலொன இைவு கல் அற்ற எல்கலயில் உள்ள ப ொருள் 
எது? 
 

 

அங்குஇங்கு எனாத டி எங்கும் ப்ரகாசமாய், 
   ஆனந்த பூர்த்திஆகி, 
அருமோடு நிறைந்தது எது?  தன்அருள் மவேிக்குளே 

   அகிலாண்ட ளகாடிமயல்லாம் 

 

தங்கும்  டிக்கு இச்றச றவத்து, உயிர்க்கு உயிராய்த் 

   தறழத்தது எது ? மனவாக்கினில் 

தட்டாமல் நின்ைது எது?  சமயளகா டிகள் எலாம் 

   தம்மதய்வம் எம்மதய்வம் என்று 

 

எங்கும்  மதாடர்ந்து எதிர் வழக்கு இடவும் நின்ைது எது? 

   எங்கணும் ம ருவழக்காய், 
யாதினும் வல் ஒரு சித்தாகி இன் மாய் 

   என்றைக்கும் உள்ேது எது?  ளமல் 

 

கங்குல் கல் அைநின்ை எல்றல உேது எது? அது 

   கருத்திற்கு இறசந்தது அதுளவ. 
கண்டன எலாம் ளமான உருமவேியது ஆகவும் 

   கருதிஅஞ் சலிமசய்குவாம்                   (திருவருள் 1)   
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     இந்த ஆறு ளகள்விகளுக்கும தாயுமானவளர  திலும் மசால்கிைார். 

எது?எது? எது? என்ை ளகட்ட - அந்த அது - நம்முறடய கருத்திற்கு 
இறசந்தம ாருளே. 

      அந்தப் ம ாருறேளய கண்ணால் காணும் ம ாருள்கள் 
அறனத்துமாகவும், மமௌனளம உருவமான மவேியாகவும் 
(மவட்டமவேியாகவும், சுத்தமவேியாகவும். அருள்மவேியாகவும், 
தூய ஒேியாகவும்) நிறனத்து வணங்குதல் மசய்ளவாம். 

மவேி என்ைால் என்ன?  விறடயாக வருகிைார் ளவதாத்திரி மகரிஷி. 

“வற்ைாயிருப்பு, ள ராற்ைல், ள ைைிவு, காலம் எனும் வேம் நான்கும் 
ஒன்ைிறணந்த ம ருமவேிளய மதய்வம்” என்கிைார். 

“அருட்ம ருமவேியில் அருட்ம ருவுலகத்து 

அருட்ம ரும் தலத்து ளமல் நிறலயில்  

அருட்ம ருஞ் ளஜாதி என்னரளச? 

    தாயுமானவரும், வள்ேலாரும், ளவதாத்திரியாரும் ஒளர 
மூலத்திலிருந்து மலர்ந்ததுதான் அறனத்தும் என்ை உண்றமறய 
உலகிற்கு உணர்த்தினார்கள். 

   அந்த மூலத்றத ம ருமவேி என்ைார் ளவதாத்திரியார்.  

அருட்ம ருஞ்ளஜாதி என்ைார் வள்ேலார்.  

    இந்த கருத்தில் ளவதாத்திரி மகரிஷியின் ஒரு  ாடல்,  
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ஆதி நிறல மவட்டமவேி அதுதான் மமய்ப்ம ாருோகும் 

அறசயும் நிறல அணுகாந்தம் அறத உயிர் என்று 

உறரக்கின்ளைாம்.  ளசாதி, சப்தம், சுறவ, மணங்கள், மசாரூ ம்  இறவ 
அனுமின் சக்தி              

மதாடர்ந்தியங்கும் நிகழ்ச்சிகோம் சய உணர்ளவ அைிவாம்.”        (ஞாக.1157) 

 

இதில், ஜவீன் உயிர் என்றும், அகம் சுய உணர்வாகவும் 
எடுத்தாேப் ட்டுள்ேது.  

 

“ ார் அைியாது அண்டப்  ரப்பு அைியாது உன் ம ருறம 

யார் அைிவார் நாளனா அைிளவன்  ரா ரளம”    (தாயுமானவர்) 

“உலகம், அண்டங்கள், உயிரினங்கள், ம ாருள்கள் 

 லதும்அணுமின் கூட்டுப்  க்குவப்  ரிணாமம்” (ளவதாத்திரி) 
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“அண்டம் அறனத்திலுமாய் அப் ாலுக்கு அப் ாலும் 

மகாண்ட நின்றன யார் அைிந்து மகாள்வார்  ரா ரளம” (தாயுமானவர்) 

 

“ ….. ரமவேியில் காணுகின்ை  லளகாடி அண்டங்கள் தாதுளசர்க்றக 

 ரநிறலறய உயிர் உணர்ந்து  ல இயக்க விதியுணர்ந்தால்  ரமானந்தம்” 
(ளவதாத்திரி) 

 

“ஒப்பு உயர்வு ஒன்று இன்ைி ஒலிபுகா ளமானவட்டக் 

கப் லுக்கு ஆம் வான் ம ாருள்நீ கண்டாய்  ரா ரளம”    (தாயுமானவர்) 

 

“ ஞ்ச பூதங்கட்கு அப் ால் ஒன்றுண்டு எனில் 

 ரம் ம ாருோம் மவட்ட மவேிளய”                   (ளவதாத்திரி) 

 

 ார்க்கின் அண்ட ிண்டம்  ரப்பு அறனத்தும் நின் மசயளல 

யார்க்கும் மசயல் இறலளய ஐயா  ரா ரளம”              (தாயுமானவர்) 

 

“ளவகம்,  ரும்ன, காலம், தூரம் என்ை விதம் நான்காய்  ரம் ரம் அணுவாயிற்று 

ளவமாய் அணு இயங்க மவேி அழுத்த விறேயும் 

மதாடர் நிகழ்ச்சிகளே  ிர ஞ்சம் ஆம்”       (ளவதாத்திரி) 
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இவ்வாறு இன்னும் எண்ணற்ை  ாடல்கேில் மவட்டம ேி தத்துவத்றதப்  ற்ைி 
தாயுமானவரும் ளவதாத்திரியாரும்  ாடியுள்ேனர். 

     ிர ஞ்ச இயக்கம்  ற்ைிய இவர்கேின்  ாடல்களும் உண்டு. 

“ ார் ஆதி பூதம் எல்லாம்  ார்க்குங்கால், அப் ரத்தின்  

சீர் ஆக நிற்கும் திைம் கண்டாய்..”              (தாயுமானவர்) 

 

“ம ருமவேியாம் எலறலயற்ை ள ரண்ட அகத்தினிளல 

   ிர ஞ்சம் என்ை ஒரு ள ரியக்கம் நிகழ்கிைது 

ஒருமவேியின் அழுத்தமும் உேமவலாம் உருண்டியங்கி 

  ஒன்றை ஒன்று தள்ேி ஓடும் உண்றமயிறன நாம் உணர்ந்ளதாம்”  
(ளவதாத்திரி)  

      ஒன்ைாய் இருந்த  ிரம்மம் ஏன், எப் டி  லவாகி  ரிணாமம் ஆகி 
நிற்கிைது என் து மதான்று மதாட்டு இருந்து வரும் ளகள்வி.  மூலம் ஏன், 
எப் டி இந்த ஞாலமாக மாறுகிைது என்ை ளகள்வி வள்ேலாரிலும் எழுகிைது. 

 

“ஆதி அந்தம் என்றுறரத்தார் மவண்ணிலாளவ – அந்த 

ஆதி அந்தம் ஆவமதன்ன மவண்ணிலாளவ 

வித்தில்லாமளல விறேந்த மவண்ணிலாளவ – நீ 

விறேந்த வண்ணம் ஏது மசால்லாய் மவண்ணிலாளவ. 
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 மூலம் ஒன்ளை 

     சிந்திக்க சிந்திக்க அைிவு நுண்றம அறடந்தது.  மறை ம ாருள் 
உணர்நிறலக்கு அைிவு உணர்ந்தது. 

       ளதாற்ைங்கள் அறனத்தும் விண்ணின் யகூட்டுதான் என்ை மதேிவு 
வந்த ள ாது விண்றணவிட ள ரியக்க ம்ணடலத்தில் ளவறு என்ன உள்ேது 
என்ை சிந்தறனயில் எல்றலயற்ை இறைமவேி அவன் அைிவுக்கு எட்டியது. 

      மவேியிலிருந்து விண் ளதான்ைி இருக்குமா?  அல்லது 
விண்ணிலிருந்து மவேி ளதான்ைியிருக்குமா?  என்ை சிந்தறனயில் 
மவேியிலிருந்து தான் விண் ளதான்ைி இருக்க  முடியும் என்ை முடிவுக்கு 
வந்தான். 

        இந்த அைிவு நிறலக்கு வருவதற்குள் இந்த நில உலகில் 
எத்தறனளயா மாற்ைங்கள் மனித வாழ்வில் நிகழ்ந்து விட்ன. 

      முடிவாகக் கண்ட மதேிவு இறைமவேிதான் மதய்வம் அது 
அரூ மானது.  எங்கும் நிறைந்தது.  அதிலிருந்து தான் விண் முதல் 
அறனத்தும் ளதான்ைி அந்த இறைமவேியிளலளய மிதந்து இயங்கிக் 
மகாணடிருக்கின்ைன. 

      உலகில் வாழும் எல்ளலாரும் ஒளர மூலத்திலிருந்து வந்தவர்வர்கள் 
தான் என்ை கருத்து  ரவியது. 

    எனளவ, நாம் எந்தப் ம ாருறேப்  ார்த்தாலும் ளதாற்ைம், அணுக்கூட்டு, 
 ரமாணு, அதனுள் மமய்ப்ம ாருள் என்று  ார்க்கப்  ழகிக் மகாள்ளவாமாக! 

 

 

11.நிறைவாக…………… 



தாயுமானவரின் மமய்ப்ம ாருள்           மன்னார்குடி  ானுகுமார் 

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

73 
 

      மனதுக்கும் மசால்லுக்கும் அப் ாற் ட்ட மூ ல மமய்ப்ம ாருள் 

எத்தன்றமத்து என்று ஞானிகோலும் விேக்குதல் எேிதல்ல.  

      மமய்ப்ம ாருறேக் காண் துளவ அைிவுறடறம என்று தமிழ்    

மக்களுக்குப்  ண்றட நாேிளலளய அைிவுறர வழங்கியவர் 

திருவள்ளுவர் ஆகும். 

எப்ம ாருள் யார்யார்வாய்க் ளகட் ினும் அப்ம ாருள் 

மமய்ப்ம ாருள் காண்  தைிவு (திருக்குைள்) 

பெய்ப் ப ொருள் உணர்கவ அழுந்ெக் கூறிய கொைணம். 

தாயுமானவர்  ாடல்கேில் மமய்ப் ம ாருறேக் குைித்துப் மூன்று  

இடங்கேில் இந்த நூலில் வலியுறுத்தப்ட்டுள்ேது.  

        புராணக் கறதகளும் உருவ வழி ாடும் தறழத்ளதாங்கிய ள ாது 

தாயுமானவர், மூல மமய்ப் ம ாருளுக்கு மிக்க முக்கியத்துவம் தரக் 

காரணம் என்ன என்று சிந்திக்கத் தக்கது. 

       மக்களுக்குப்  க்தி மார்க்கத்றதப் புகுத்திய நாயன்மார்களும், 

ஆழ்வார்களும் மறைந்த  ின்னர், அடுத்த சில நுற்ைாண்டுகேில் றசவ, 

றவணவ சமயத்றதச் சார்ந்த அடியார்களுக்குள் இருந்த ளவறு ாடுகள் 

மிகுந்து ம ரும் பூசல்கோக உருமவடுத்தன. 

          ஒரு ஊருக்குப் ள ாகும் வழிறய ஊராகளவ எண்ணும் நிறலயும் 

உருவாகியது.  

        உருவ வழி ாடு என் து, உரு, அருவற்ை முழு முதற் ம ாருறே 

மனத்தில் நிறலக்கச் மசய்தற்கும், உணர்தற்கும் தவளம வழியாகும் 

என் றத மக்களுக்கு நிறனவூட்டும் ம ாருட்ளட என் ளத தாயுமானவர் 
 ாடல்கள்  என்ை ஞான நூலின் சமயப் ம ாருண்றமயாகும். 
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         தத்துவக் கருத்துக்களுக்கும், வழி  ாட்டு முறைகளுக்கும் நிலவிய 

இறட மவேிறயக் குறைப் ளத இந்நூலின் நுண்ணிய கருத்து எனலாம். 

     அருள் மநைியில் முன்ளனைி மமய்ப் ம ாருளுடன் ஒன்ைிட 

விரும்புளவார்களுக்குக் தாயுமானவர்  ாடல்கேில் கூைப் ட்ட உத்திகள் 

 யன் டும். 

            மமய் உணர்வுக்குத் தறடயாய் இருப் னவற்றை அகற்ைி, உற்ை 

மநைிகறே ஒதஇற்று, வழி  டும் மதய்வங்கறே, வரங்கள் தரும் கற் கத் 

தருவாகக் கருதாமல்,  ரத்தின் கண் மனத்றத நிறுத்திப் 

 க்குவப் டுத்தும்  ற்றுக் ளகாடாக எண்ணும் மனப் ான்றம 

இக்காலத்துக்குப் ம ாருத்தமானதாகும்.  

       தாயுமானவர்  ாடல்கள்  சுமார் முந்நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன் 

இயற்ைப் ட்ட நூல். இதில் கூைப் ட்ட மமய்ப் ம ாருள் தத்துவங்களும், 

அை மநைிகளும் காலத்தினால் மாறு டாமல் அன்று ள ால் இன்றும் 

நிறலத்து நிற்கின்ைன. 

“எல்லொரும் இன்புற்றிருக்க”என்ற எண்ணத்வெொடு குறிக்வகொளொடு 
வொழ்வொங்கு வொழ்ந்ெ ெகொன் ெொயுெொனவர் அவர்களொவொர். 

  அவர்களின்  கடப்பு  னுவல்ககள  இவன் வநொக்கப் ப ற்ற 
“ெொயுெொனவரின்  ொடல்கள்”  நுலொகும். 

 

 

     உயர் கருத்து நலன்கள், அவற்றுக்கு ஊறு பசய்யொெ எளி 
இனிய உவகெ முெலிய அணிநலன்கள், பநஞ்சில்  ெியும் யொப்பு 
வடிவங்கள், எளிகெயொன நகட நலன், ஆகியவற்றின் கலகவயொய் 



தாயுமானவரின் மமய்ப்ம ாருள்           மன்னார்குடி  ானுகுமார் 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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அகெந்ெ ெொயுெொனவைது  ொடல்கள் கருத்துப் ப ட்டகெொகவும், 
ககலப் கடப் ொகவும் கவின்முகங்கொட்டுகின்றகெகய 
“ெொயுெொனவர்  ொடல்கள்” நெக்கு நன்குணர்த்துகின்றது. 

 

 

            

 

 

 


