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ோழ்த்துவர

பெ. பேண்ணிலா
துவணப்வபராசிரியர்,
நாமக்கல்.

தாயுமானேவரயும்

வேதாத்திரி

மகரிஷிவயயும்

ஒப்பீடு

பசய்த

இந்நூல் பேேியீட்டு ேிழாேிற்கு என்வன ோழ்த்துவர ேழங்குமாறு
வகட்டுக் பகாண்டதற்கு முதலில் நான் நன்றி பசால்ல வேண்டும்
ஏபனனில்

மகான்கவே

பற்றி

சிந்திப்பதற்வக

பபரும்

பாக்கியம்

பசய்திருக்க வேண்டும்.
அப்படி

சிந்தித்து

அவழத்தவத

ஒப்பீடு

நிவனத்து

பசய்து

அவத

ோழ்த்துேதற்கு

பார்க்கும்வபாது

“என்ன

என்வன
பாக்கியம்

பசய்வதாவனா பராபரவம” என்று அந்த பரத்வத ேணங்கி. . . . .
அந்த பரத்தின் ேிேக்கத்வத பகாடுத்து அனுபேமாக்கிய குருவேயும்
ேணங்கி

இதுவும்

குருேின்

அருோல்

தான்

என்று

நன்றிவய

குருேிற்வக சமர்ப்பணம் பசய்கிவறன்
தாயுமானேர் என்று பசால்லும்வபாது முதலில் நமக்கு நிவனவுக்கு
ேருேது

அங்குஇங்கு எனாதபடி எங்கும் ப்ரகாசமாய்,
ஆனந்த பூர்த்திஆகி,

3

பாடல்

ேரிகள்

தான்.

இந்த

ஒரு

பாடலிவலவய

அவனத்து

ேிேக்கமும் பகாடுத்துேிட்டார். அவதாடு மட்டுமல்லாமல்
மனத்துக்கும் ோக்குக்கும் --தட்டுப்படாமல் நின்றது எது?

“எது” என்று வகட்டாவல நாம சிந்திக்க ஆரம்பித்து ேிடுவோம் இது
தான் சித்தர்கள், ஞானிகேின் சிறப்பு (t act i cs)

இது தான் என்று

பேறுமவன பசால்லிேிட்டால் நாம் நம்ப மாட்வடாம்.
எது என்று வகட்டால் நாவம சிந்தித்து பதில் வதடி நிவறவு பபறுவோம்
தாயுமானேர் எது? எது? என்று வகட்கிறார்
மகரிஷி - அேனில் தான் நீ, உன்னில் அேன் - அேன் யார்?
நீயார்? பிரிவேது?
முதலில் ேிஷயத்வத நமக்கு பேகு அழகாகவும், வநர்த்தியாகவும்
எடுத்து

பசால்லிேிட்டு

வகள்ேிக்

கவணகவே

அேர்

நம்முள்

பசான்ன

ேிஷயத்வத

ேிவதத்து

சிந்திக்க

பதாடர்ந்து
வேக்கிறார்.

வேதத்தின் உட்பபாருோகிய வேத நாயகன்
எல்லாம் ேல்ல பதய்ேமது
எங்கும் உள்ேது நீக்கமற

பசால்லால் மட்டும் நம்பாவத

சுயமாய்ச் சிந்தித்வத பதேிோய்

பசால்ல வேண்டியவத பசால்லிேிட்டு இது தான் உண்வம என்வறா,
அல்லது இவத தான் நீ நம்ப வேண்டும் என்வறா நம்வம அேர்
கட்டவமப்பிற்குள் சிக்க ேிடாமல் நீவய சிந்தித்து உணர்ந்து பகாள்
என்று பபாறுப்வப நம்மிவடவய ேிட்டுேிடுகிறார்.
இது தான் ஒரு சிறந்த குருேிற்கு அவடயாேமாகவும் பேற்றியாகவும்
அவமந்தது என எண்ணத் வதான்றுகிறது
வமலும்

இவ்ேேவு

உண்வமயானால்

பபரிய

வபருண்வமவய

ஏற்றுக்பகாள்,

உண்வம

பசால்லிேிட்டு
இல்வல

என்று

இது
நீ
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நிவனத்தால் யூகம் என்று எடுத்துக்பகாள் என்று முழு சுதந்திரத்வத
நமக்கு பகாடுத்து கவட வதர்த்த பபருவம இேவரவய வசரும்
என்வன மிகவும் கேர்ந்த, அடிக்கடி நிவனவுக்கு ேரும் பாடல்
ேரிகள் சிலேற்வறக் கூற ேிரும்புகிவறன்.
இராமலிங்க ேள்ேலார் -

“ோனத்தின் மீ து மயில் ஆடக் கண்வடன்

மயில் குயில் ஆச்சுதடி”
என்று பரபேேியின் அழவகயும், அதன் அதீத நிவலவயயும் நமக்கு
எடுத்துக் கூறுகிறார்
மற்றும் திருமூலர் பாடல் ேரிகேில்
மரத்வத மவறத்தது மாமத யாவன
மரத்தில் மவறந்தது மாமத யாவன
பரத்வத மவறத்தன பார்முதல் பூதம்
பரத்தில் மவறந்தன பார்முதல் பூதவம - திருமூலர்.

எவத என்ன கண்வணாட்டத்தில் நீ பார்க்கிறாவயா அதுோக ஆோய்
என்று திருமூலர் சுட்டிக்காட்டி ேிேக்கம் பகாடுக்கிறார்
வமலும் மகரிஷியின் பாடல் ேரிகேில்
காந்த நிவல அறியாமல் கடவுள் நிவல அறிேவதா?
கருவமயம் அறியாமல் அறிேிவன அறிேவதா?

என்ற பாடல் ேரிகள் என்வன சிந்தித்து சீர் அவமத்துக்பகாள்ே
வபருதேியாக இருந்தது
“ஒவ்போரு பபாருளும் பரம முதலாய்
அவ்வுரு ேவரயில் ேந்த கவத
பசவ்ேிய பரிணாமம்
சிறப்வப உணர்ோய் நீயும்அவத”
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உன்னுவடய சிறப்வப நீவய உணர்ந்து பகாள்ே முடியும் என்றும்
எல்லா பபாருளுவம பரத்தில் இருந்து தான் ேந்து இருக்கிறது என்ற
சிறப்வப உணர்ந்து பகாண்டால்
"அேன் நீ ஒன்றாய் அறிந்த இடம்
அறிவு முழுவம அது முக்தி. “

ஆக, உலகில் வதான்றிய அத்தவன மகான்களும், ஞானிகளும் ஒவர
கருத்வத

தான்

பேவ்வேறு

வகாணத்தில்

நமக்கு

பசால்லி

இருக்கிறார்கள்
அப்படி பசால்லி இருக்கக் கூடிய கருத்துகேில் இரத்தின சுருக்கமான
பாடல்கவே மட்டும் வகயாண்டு சுருக்கமாகவும் எேிவமயாகவும் தன்
எழுத்தாற்றலால்

ேிேக்கம்

பகாடுத்து

இருக்கிறார்

வேதாத்திரிய

பார்வேயில் உணர்ந்த நூல் ஆசிரியர் அருள்நிதி பானுக்குமார் ஐயா
அேர்கள்.
தவலப்பு என்னவோ வேதாத்திரிய பார்வேயில் தாயுமானேர் என்று
இருந்தாலும் இராமலிங்க ேள்ேலார், திருமூலர், பட்டினத்தார் மற்றும்
வேதாத்திரி மகரிஷி

பாடல்களும் இடம் பபற்று இருப்பது வமலும்

சிறப்வப கூட்டுகிறது என்று தான் பசால்ல வேண்டும்
அயராத உவழப்பு, பதாடர் முயற்சி, ோசகங்கேில் ேற்றாத இேவம,
அவனேவரக்கும் பகாண்டு வசர்க்க வேண்டும் என்ற பதாண்டுள்ேம்
இவே எல்லாம் ஆசிரியவர மட்டுமல்ல ........
இவத

படித்து

உணர்ந்து,

அனுபேித்து,

ஆனந்தித்திருக்கும்

நம்

அவனேருக்கும் என்றும் எப்வபாதும் கிட்ட வேண்டும் என்று குருேின்
அருவோடும், ஆசிவயாடும் எனது ோழ்த்துவரவய நிவறவு பசய்து
பகாள்கிவறன்.

ோழ்க ேேமுடன்

பெ. பேண்ணிலா
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“எல்லாரும் இன்புற்றிருக்க நிவனப்பதுவே
அல்லாமல் வேபறான்று அறிவயன் பராபரவம”

பரம் என்றால் ENERGY
தாயுமானேர்

தமிழ்நாட்டில்

நாகப்பட்டினம்

மாேட்டத்தில்

திருமவறக்காடு என்று அவழக்கப்படும் வேதாரண்யத்தில் பிறந்தார்.
இேர்

தந்வதயார்,

வகடிலியப்ப

பிள்வே,

தாயார்,

பகெேல்லி

அம்மாள். இேர் ேடபமாழி, தமிழ் பமாழி ஆகிய இருபமாழிகேிலும்
புலவம பபற்றேர்.
தாயுமானேர்

திருச்சிராப்பள்ேிவய

ஆட்சிபுரிந்த

ேிசயரகுநாத

பசாக்கலிங்க நாயக்கரிடம் அரச கணக்கராகப் பணிபுரிந்து ேந்தார்.
அப்வபாது

முக்கியமான

ஆேணம்

ஒன்வற

அரசவேயில்

தாயுமானேர் வகயால் கசக்கிப் வபாட்டுேிட்டார்.
தாயுமானேர்
இருந்தார்.

தன்னிவல
இந்தக்

மறந்து

காரியம்

இவறேியுடன்

பசய்ேவத

ஒன்றிப்வபாய்

அறியாத

சவபயினர்

அரசனுக்கும், அரசிக்கும் அேமரியாவத என அேதூறு வபசினார்கள்.
ஆனால்,
வகாயிலில்,

அவத

சமயம்

அம்பாேின்

சிோசாரியார்கள்

திருோவனக்கா
ஆவடயில்

கேனிப்பதற்குள்

அகிலாண்வடஸ்ேரி

பநருப்புப்

தாயுமானேர்

பற்றியவதச்
நுவழந்து

தம்

வகயால் கசக்கி அந்த பநருப்வப அவணத்தவதச் சிோசாரியார்கள்
கண்டனர்.
அேர்கள் உடவன ஓவடாடி ேந்து நடந்தவதக் கூற, தாயுமானேரின்
சக்திவயப் புரிந்து பகாண்டு ேியந்தனர் என்பார்கள்.
தாயுமானேர்

பதேிவயத்

துறந்து

திருமூலர்

மரபில்

ேந்த,

திருச்சிராப்பள்ேிவயச் சார்ந்த பமௌன குரு என்பேரிடம் உபவதசம்
பபற்றுத் துறவு பூண்டார்.
இேரது பாடல்கள் தமிழ்பமாழியின் உபநிடதம் எனப்படுகின்றன.
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தாயுமானேர் மனிதகுலம் உய்ேவடேதற்கு மாபபரும் சிந்தவனகவே
பாடல்கள் மூலம் மானுடத்திற்கு தந்துள்ோர்கள்.
அவனத்தும்

இன்பமாக,

மகிழ்வோடு

உலக உயிர்கள்

ோழவேண்டும்

என்பவத

தாயுமானேர் பகாள்வக.
உலக உயிர்கள் அவனத்தும் ஒன்று.
அேர் கண்ட உண்வம.

ஒத்த நிவலயுவடயன என்பது

எல்லா உயிர்களும் தன்னுயிராகப் பாராட்ட

ேிவழந்தார்.
“எவ்வுயிரும் தன்னுயிர்வபால் எண்ணும் தவபாதனர்கள்
பசவ்ேறிவு நாடிமிகச் சிந்தவன வேப்பது எந்நாவோ” (பாராபர)

அவ்ோறு

கருதத்

துவணயாக

நின்றது.

அேர்

எவ்வுயிரினம்

இவறேவனக் கண்டவமவய –
“எங்பகங்கு பார்த்தாலும் எவ்வுயிர்க்கும் அவ் உயிராய்
அங்கங்கு இருப்பது நீ அன்வறா பராபரவம”

இத்தவகய

உலக

உயிர்கள்

அவனத்தும்

இன்பமாக,

மகிழ்வோடு

ோழவேண்டும் என்பவத தாயுமானேர் பகாள்வக.
அேரது பரந்து ேிரிந்த மனப்பான்வமவய அேருவடய இத்தவகய
எண்ணங்கள் காட்டுகின்றன.
இக் குறிக்வகாவே, இன்ப ோழ்வே எய்துதற்குரிய ேழிபயான்று அேர்
வேண்டுவகாோல் பேேியிடப்படுகிறது.
“அன்பர் பணி பசய்யஎவன ஆோக்கி ேிட்டுேிட்டால்
இன்பநிவல தாவனேந்து எய்தும் பராபரவம”

தாயுமானேர்

பரசிே

ேணக்கத்தில்

(இவறேணக்கத்தில்)

மூன்று

பாடல்கவே 48 ேரிகேில் பாடியுள்ோர்.
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இராமலிங்க

ேள்லாரும்

திருஅருட்பாேில்

பரசிே

ேணக்கத்தில்

நான்கு

பாடல்கவே 22 ேரிகேில்
பாடியுள்ோர்.
அருட்தந்வத வேதாத்திரி
மகரிஷி
ேணக்கத்தில்

இவற
மூன்று

பாடல்கவே 32 ேரிகேில்
பாடியுள்ோர்.

பரம்பபாருள் என்ற பசால்வல பரம் + பபாருள் என இரண்டாக
பிரித்து பார்த்தால் அதன் உண்வம பதரியும்.
பரம் என்றால் ENERGY - பபாருள் என்றால் MATTER இரண்டும் தனி
தனியாக இருக்கும்வபாது சும்மா கிடக்கும்.
இரண்டும் ஒன்று வசரும் வபாது இயக்கம் நவடபபறுகிறது
இவதத்தான் சிேம் என்றும் சக்தி என்றும் அவடயாேம்
காட்டினார்கள் நம் முன்வனார்கள்.
அதனால்தான் சக்தியில்வலவயல் சிேம் வபால் கிட என்று ேிேங்க
வேத்தனர்
சிேமும் சக்தியும் இவணந்தால்தான் இவ்வுலகிலும் அண்டத்திலும்
இயக்கங்கள்
உண்டாகும் என்பவத அர்த்த நாரீஸ்ேர ேடிேத்தில் நமக்கு
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உணர்த்தினார்.
இந்த தத்துேம்தான் கணக்கற்ற புராணங்கோக ேடிபேடுத்து
காலந்வதாறும் மனிதர்களுக்கு பரம்பபாருேின்
தத்துேத்வத. உணர்த்தி ேந்து
பகாண்டிருக்கின்றன.
தாயுமானேரின் பரசிே ேணக்கத்வத வேதாத்திரியத்தின் இவற
ேணக்கப் பாடல்களுடன் இங்கு ஒப்பீடு பசய்து இன்பமுறுவோம்.
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இவறத் தத்துேம்
ஒரு - முழுவமயான கடவுள் தத்துேத்வத - நமக்குத் தருகிறார்தாயுமானேர்.


பரமாத்மாவே -- ெீோத்மாோக ேருகிறது -- என்ற உபநிடதக்
கருத்துக்கும்,



எனது தந்வதயும் நானும் ஒன்வற --- என்ற ேிேிலியத்தின்
ோசகத்துக்கும்,



அவனத்துப் புகழும் இவறேனுக்வக -- என்னும் திருக்குர்ரானின்
ேசனத்திற்கும்,



சிேவம சீேனாயிற்று --- என்ற வசேசித்தாந்தப் பார்வேக்கும்,



அறிவேதான் பதய்ேம் -- என்ற தாயுமானேரின் ோக்கிற்கும்,



அறிவேதான் நான் -- என்ற இரமணரின் உள்ளுணர்ேிற்கும்,



ஆதிசங்கரரின் – நிர்ோண சதகத்திற்கும்,



வேதாத்திரி மகரிஷியின் – சுத்தபேேி தத்துேத்திற்கும்,

தர்க்கரீதியான

--

ேிஞ்ஞானப்

பூர்ேமான

--

ேிேக்க

உவரயாக

தாயுமானேர் தந்துள்ோர்.
அந்த

கடவுேின்

பேட்டபேேியின்

முகேரிவய,
ேிலாசத்வத

அருள்பேேியின்
---

ேிலாசத்வத

தாயுமானேர்

வபால்

–
--

மானுடத்திற்குச் ேிேக்கமாகச் பசான்னேர் யாருமில்வல!
திருேருள்

ேிலாசப்

பரசிே

ேணக்கம்

என்னும்

தவலப்பிவல--

எழுதப்பட்டுள்ே மூன்று பாடல்கேிலுவம, குறிப்பிட்ட பதய்ேம் என்று
--குறிப்பிடாமல்,
ேிசாரவணயும்,

தூய
அந்த

அத்வேத
துரிய

ேஸ்துவேக்

பரம்பபாருேின்

குறித்த--

--ேணக்கமுமாக

பசல்கின்றன பாடல்கள்.
காலமாய், பேறும் பேேியாய் ேிரிந்திடும்-- அகண்ட ககனபமங்கும்
காலம் காலமாய் தேழ்ந்திடும் --- அனந்தவகாடி உயிர்கவே ஆக்கி,
காத்து, அழித்து-- அந்தச்

சுழற்சி நாடகமாடும்,

எல்வலகேில்லாப்

பரமனுக்கு அஞ்சலிவய தாயுமானேரின் முதல் பாடல்.
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அங்குஇங்கு எனாதபடி எங்கும் ப்ரகாசமாய்,
ஆனந்த பூர்த்திஆகி,
அருபோடு நிவறந்தது எது?

தன்அருள் பேேிக்குவே

அகிலாண்ட வகாடிபயல்லாம்

தங்கும் படிக்கு இச்வச வேத்து, உயிர்க்கு உயிராய்த்
தவழத்தது எது? மனோக்கினில்
தட்டாமல் நின்றது எது?

சமயவகா டிகள் எலாம்

தம்பதய்ேம் எம்பதய்ேம் என்று

எங்கும்

பதாடர்ந்து எதிர் ேழக்கு இடவும் நின்றது எது?

எங்கணும் பபருேழக்காய்,
யாதினும் ேல் ஒரு சித்தாகி இன்பமாய்
என்வறக்கும் உள்ேது எது?

வமல்

கங்குல்பகல் அறநின்ற எல்வல உேது எது? அது
கருத்திற்கு இவசந்தது அதுவே.
கண்டன எலாம் வமான உருபேேியது ஆகவும்
கருதிஅஞ் சலிபசய்குோம்

பமய்ப்பபாருள்எங்கிருக்கிறார்

பேேி,
என்ற

(தா.பா. 1)

பேட்டபேேி,

ஆறு

சுத்தபேேி

வகள்ேிகவே

என்ற

நம்மிடவம

கடவுள்

வேக்கிறார்

தாயுமானேர்.
1. அங்கு எங்கு என்று பசால்ல முடியாதபடி, அண்டபேேி
முழுேதும்- எங்கும் - நிவறந்து ேிேங்கும்- ஒேிமயமாகி.
உயிர்களுக்குப் வபரின்பத்வத நல்கும்- நிவறோன
ஒன்றாகி, தனது திருேருோகிய- சக்திவயாடு கூடி,
எங்குமாய் - நிவறந்து நின்ற பபாருள் எது?
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2. தனது திருேருோக ேிேங்கும் – ஆகாயத்தின்கண்-அண்ட வகாடிகள் -- அவனத்தும் தங்குமாறு-- ேிரும்பி
இடம் பகாடுத்து, உயிருக்கு உயிராய் நின்று,
அவ்வுயிர்கவேத் தவழக்கச் பசய்தது-- எது?
3. மனத்துக்கும் ோக்குக்கும் -- தட்டுப்படாமல் நின்றது எது?
4. சமயவகாடிகள் பலவும், “இது -- எங்கள் பதய்ேம், இது-எங்கள் பதய்ேம்!” என்று --எவ்ேிடத்தும் தங்களுக்குள்-பதாடர்ந்து எதிர்ேழக்கு ஆடும்படி -- பசய்த பபாருள் எது?
5. எல்லா இடங்கேிலும் வபசப்படுேதும், எல்லாப்
பபாருள்கவேயும் -- இயக்கும் அறிோய் ேிேங்குேதும்,
உயிர்களுக்கு இன்பப் வபற்றிவன ேழங்குேதும்-- எல்லா
காலத்திலும் -- நிவலத்து நிற்பதும், ஆகிய பபாருள் எது?
6. வமலான --இரவுபகல் அற்ற-- எல்வலயில் உள்ே பபாருள்
எது?
இந்த ஆறு வகள்ேிகளுக்கும் --தாயுமானேவர பதிலும் பசால்கிறார்.
எது? எது? எது? என்ற வகட்ட - அந்த அது - நம்முவடய கருத்திற்கு
இவசந்தபபாருவே.
அந்தப்

பபாருவேவய--

அவனத்துமாகவும்,
(பேட்டபேேியாகவும்,

கண்ணால்

பமௌனவம

காணும்

உருேமான

சுத்தபேேியாகவும்.

பபாருள்கள்

பேேியாகவும்--

அருள்பேேியாகவும்,

தூய ஒேியாகவும்) நிவனத்து ேணங்குதல் பசய்வோம்.
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வேதாத்திரியத்தின் இவற வகாட்பாடு
என்ன?

பேேி என்றால் என்ன?

ேிவடயாக ேருகிறார் வேதாத்திரி மகரிஷி.

ேற்றாயிருப்பு, வபராற்றல், வபறறிவு, காலம் எனும் ேேம் நான்கும்
ஒன்றிவணந்த பபருபேேிவய பதய்ேம்” என்கிறார்.
இவறபேேிக்குத்
உண்டு.

தன்வனத்

இவறபேேியின்

தாவன
இந்தத்

இறுக்கிக்

தன்மாற்றத்திற்கான முழுமுதற்காரணம்.

பகாள்ளும்

தன்னிறுக்கம்தான்

தன்வம
அதன்

எனவே இந்தப் பிரபஞ்சத்தில் நாம் காண்கின்ற காணாத அவனத்தும்
பேேியின் தன்மாற்ற ேடிேங்கவே என்கிறது வேதாத்திரியம்.
எல்லாம் சுத்தபேேி என்ற பதய்ேத்தின்

பசயல் என்பவத எட்டு

ேரிகேில் வேதாத்திரியம் பசால்லியிருக்கிறது.
ஆதிபயனும் பரம்பபாருள்பமய், எழுச்சிபபற்று
அணுபேன்ற உயிராகி அணுக்கள்கூடி

வமாதியிவணந்து இயங்குகின்ற நிவலவமக் வகற்ப
மூலகங்கள் பலோகி அவேயிவணந்து,

வபதித்த அண்ட வகாடிகோய் மற்றும்

பிறப்பு இறப்பிவட உணர்தல் இயக்கமாகி,

நீதிபநறி உணர் மாந்தராகி , ோழும்

நிவலயுணர்ந்து பதாண்டாற்றி இன்பம் காண்வபாம். (ஞாக.பா.1)

ஆதி என்றால் அதற்கு முன்னதாக என்று கூறுேதற்கு எதுவுமில்வல.
எனவே

அனாதி

எனலாம்.

பரம்

பபரியதுமில்வல. நுண்ணியதும்” இல்வல

என்றால்

அவதேிடப்
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பபாருள்

என்றால்,

எது

நீடித்தவதா,

நிவலத்வதா,

மாறாதவதா

அதுவே

உண்வமப்பபாருள்

சத்தியப்பபாருள்.

பமய் என்றால் உடபலன்ற

பபாருளும் ேரும். உண்வம
என்ற

பபாருேிலும்

பயன்படுத்துகிவறாம்.
நாம்

கூறிப்

சாதாரணமாகத்

வதாற்றப்

பழகியுள்வோம்.

பபாருட்கவேவய

அதனால்தான்

பபாருள்

ேள்ளுேரும்

என்று

“பபாருள்

அல்லேற்வறப் பபாருள் என்று கூறும் மருோனாம் மாணாப் பிறப்பு”
என்கிறார்.
ஆதியாகிய, பமய்ப்பபாருள், இப்படித்தான் இயங்கவேண்டும் என்ற

தன் அறிோலும், தனது ஆற்றலாலும் இருப்பாக இருந்தது எழுச்சி
பபற்று, இயக்க மலர்ச்சியில் அணு என்ற உயிராகியது.
பமய் அவசந்தால் அது உயிர், அணுக்கள் பநருங்கி இயங்கும்வபாது

மூலகம் என்ற நிவலயில் நிலம், நீர், பநருப்பு, காற்று எனும் பபௌதீகப்
பிரிவுகோகி,

பபௌதீகப்

பிரிவுகள்

இவணந்து

எண்ணிலடங்காத

வகாள்கவே உள்ேடக்கிய வபரியக்க மண்டலமாகியது.
எண்ணிலடங்காத வகாள்கேில் ஒரு வகாள் ஆகிய நிலவுலகத்தில்
ஐந்து பபௌதீகப் பிரிவுகளும் குறிப்பிட்ட ேிகிதாச்சாரத்தில் இவணந்து
ஒன்வறபயான்று
கருவமயமும்

காக்கும்படியான

அவமந்த

வபாது,

அவமப்பில்

சடமாக

காந்தச்

இருந்தது

ெீேன்

சுழலும்
என்ற

நிவலயில் மலர்ச்சி பபற்றது.
உணர்தல்

என்ற

தன்நிவலயில்

சிறப்பில்

மாற்றம்

ஓரறிவு

பபற்றது.

முதல்

இயற்வக

ஆறறிவு

நியதிவய

ேவர

அறிந்து

பதேிந்து ஆறாேது அறிவு பபற்ற மனிதர், ோழ்ேின் வநாக்கத்வதயும்,
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பிறேியின்

வநாக்கத்வதயும்

உணர்ந்து

ஒத்தும்

உதேியும்

இனிவமயாக ோழ்வோம்.
பமய்யியல், ேிண்ணியல், பிரபஞ்சேியல், உயிரியல், மானுடேியல்
ஆகிய

அவனத்து

அறிேியலும்

இவணந்துள்ே

சுருக்கமான

ேிேக்கத்வத இந்த இவறேணக்கக் கேி உணர்த்துகிறது.
அது

என்ற

சுத்தபேேி

அங்கு,

இங்கு

என்று

இல்லாமல்

எல்லா

இடங்கேிலும், எல்லாப் பபாருட்கேிலும், எல்லா இயக்கங்கேிலும்,
எல்லா ேிவேவுகேிலும் குவறேில்லாமல் நீக்கமற நிவறந்துள்ேது
கல்லார் கற்றார் பசயல்ேிவேோய்க்
காணும் இன்ப துன்பமேன்.

ேலுோன
அறிோக

நம்

உடவல

உணர்ேதும்

என்பவத உணரலாம்.
இயக்குேது

இயக்குேதும்,

அவத

அறிவு,

பதய்ேம்

இயங்குேது

உயிராக
என்ற

உயிர்,

இயங்குேதும்,

சுத்தபேேியில்தான்

உணர்ேது

மனம்.

இவேபயல்லாம் எல்வலகட்டிய உடலுக்குள் இருப்பவே.
இேற்வறபயல்லாம்

கற்றேர்கோயிருந்தாலும்,

கற்காதேர்கோக

இருந்தாலும், அேர்கேின் பசயல்பாடுகேில் மலரும் ேிவேவு இன்பம்
அல்லது துன்பம் என்பது பதய்ே நீதியாகும்.

மனிதன் தன்வன மாற்றிக் பகாள்கிற பக்குேத்தின் அவடயாேவம
ஆறாேது அறிவு.
தன்வனத்தாவன

மாற்றிக்

பகாள்கிற

அவமத்தது சுத்தபேேியின் வபரறிவுதான்.
அவமத்த

அகற்றாது.

அதிகாரத்வத

சுத்தபேேியின்

அதிகாரத்வத

வபரறிவு

மனிதனில்

ஒரு

வபாதும்
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ஆனால், தனக்குள் அவமந்துள்ே ஏவதச்வச அதிகாரத்வத, ஒருேர்
தேறாகப்

பயன்படுத்தினால்,

அதற்கான

எதிர்பகாள்ே வேண்டும்.

துன்ப

ேிவேவே

அேர்

அேனில்தான்நீ, உன்னில் அேன்-அேன் யார்? நீயார்? பிரிவேது?
பிரபஞ்சம் முழுேதும் இருப்பாக உள்ே பதய்ேம் என்ற சுத்தபேேி,
தன்

ஆற்றலால்

இயல்பூக்கமாகிய

இப்படித்தான்

இயங்க

வேண்டும்

என்ற

அறிோல்

அணுக்கோகி

அவேகள்

கூடிய

சடப்

பபாருள்கோகவும்

பகாத்தியக்கம்தான்

ெீேன்களுமாகத்

தன்நிவலயில் மாற்றம் பபற்றுள்ேது.
எனவே,

உனக்குள்ோக

பதய்ேமும்,

இருப்பவத உணரும்வபாது,

பதய்ேத்திற்குள்ோக

நீயும்

பதய்ேமும் நீயும் பிரிேற்ற நிவலயில்

ஒன்றாகிேிட முடியும்.

“அேன் யார்? நீயார்? பிரிவேது”
என்றும்
“அேனின் இயக்கம் அணுோற்றல்,

அணுேின் கூட்டுப் பக்குேம் நீ” (ஞாக.பா.2)
என்ற வரிகள் வாயிலாகவும் ,
பழுத்த நிவல ேரும் ேவரயில் நீ, நான் என்வபாம்
பதமவடந்வதாம் ஒன்றாவனாம் பரமானந்தம்”

(ஞாக.பா.3)

என்ற ேரிகள் ோயிலாகவும் அணுமுதல் அவனத்தும் சுத்தபேேியின்
நிவலகள்

என்பவதயும்,

அவனத்தும்

சுத்தபேேியின்

பசயல்கவே

என்பவதம் உணரலாம்.
“எல்லாம் ேல்ல பதய்ேமது
எங்கும் உள்ேது நீக்கமற

பசால்லால் மட்டும் நம்பாவத
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சுயமாய்ச் சிந்தித்வத பதேிோய்
ேல்லாய் உடலில் இயக்கமேன்
ோழ்ேில் உயிரில் அறிவும் அேன்

கல்லார் கற்றார் பசயல் ேிவேோய்க்
காணும் இன்ப துன்பமேன்.
அேனின் இயக்கம் அணுோற்றல்
அணுேின் கூட்டுப் பக்குேம் நீ

அேனில் தான் நீ உன்னில்அேன்
அேன் யார்? நீயார்? பிரிவேது?
அேவன மறந்தால் நீ சிறிவயான்

அேவன அறிந்தால் நீ பபரிவயான்
அேன் நீ ஒன்றாய் அறிந்த இடம்

அறிவு முழுவம அது முக்தி.“ (ஞாக.பா.2)
உமது

பசயலன்றி,

தமது

பசயல்

என

எதுவும்

பசய்ேதில்வல

என்பவத உணர்ந்த தாயுமானேர், திருமூலர் ேழியில் “அேனின்றி ஓாா்
அணுவும்

அவசயாது”

பசால்லியுள்ோர்
தாயுமானேர்
ஏற்வபாம்.

பசான்ன--

அேர்கள்

என்ற

தத்துேத்வத

சிந்தவனவய

ேழியில்

மானுடத்திற்கு

வேதாத்திரிய

--பசல்வோம்.

ேழியில்

ஆனந்தமவடவோம்!

ஆனந்தம் –ஆனந்தம்- ஆனந்தவம!! ோழத்பதரிந்திடில் ஆனந்தவம!!!
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பபரிய பபாருோன பமய்ப்பபாருள்
தீராத பல பிறேிகள் எடுத்து ேருந்தி ேருந்தி அவலகின்ற மனவம!
அழியாத பதேியாகிய முத்திப் வபற்றுக்கு மருந்து பசால்கிவறன்.
வகட்பாயாக!
வககேில்
ேருபேவன.
அழுது.

வதாற்றம்
ஏந்தி

இல்லாதேவன,

இருப்பேவன,

திருமாவல

மனத்தால் தியானித்து.

“ஞானம்

வேண்டும்!

மழுவேயும்

என்று

பட்டினத்தார் ஒழியாப் பிறேி எடுத்து

மாவனயும்

இடபமாக்கி

ஏறி

கண்கேில் நீர் சிந்தி, வதம்பி
வேண்டுோயாக

–

என்று

ஏங்கியவதயும், அப்பிறேி

அறுக்க ேழிவயயும் பசால்லுகிறார்.
“ஒழியாப் பிறேி எடுத்துஏங்கி ஏங்கி உழன்ற பநஞ்வச
அழியாப் பதேிக்கு அவுடதம் வபட்டி அநாதியவன
மழமான் கரத்தவன மால்ேிவட யாவன மனத்தில்உன்னி
ேிழியால் புனல்சிந்தி ேிம்மி அழுதன்வம வேண்டும் என்வற” (பட்.பா.144)

தாயுமானேரும் பட்டினத்தாவரப் வபால பல பிறேிகள் எடுத்தவத –
“பிறந்த ஊர்கள் பல. பபற்ற பபயர்கள் பல.
சூழ

இருந்த

உறவுகள்

பல.

பசய்த

நல்ேிவன

தீேிவனகேின்

பயனாய்ப் பபற்ற உடல்கள் பல.
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பசய்யும் பசயல்கள் பல.
எண்ணங்களும் பல.

எழுந்த

பபற்ற வபரும்

புகழும் பல.
பசன்று ேந்த பசார்க்க நரகங்களும்
பல.

ேழிபட்ட

நன்வம

பசய்யும்

பதய்ேங்களும் பல.
வேறுபட்ட கருத்துகளுடன் கூடிய சமயங்களும் பல.” என்று இந்தப்
பாடலில் பாடுகிறார்..
பட்டினத்தாவரப்

வபாலவே

தாயுமானேரும்

பபரிய

பபாருோன

பமய்ப்பபாருவே ேணங்கி பதாழுது உய்வோம் என்கிறார்.

ஊர் அனந்தம் பபற்ற வபரனந் தம் சுற்றும்
உறவு அனந்தம். ேிவனயினால்
உடல் அனந்தம் பசயும் ேிவன அனந்தம் கருத்
வதாஅனந் தம் பபற்றவபர்

சீர் அனந்தம், பசார்க நரகமும் அனந்தம். நல்
பதய்

ேமும் அனந்தம். வபதம்

திகழ்கின்ற சமயமும் அனந்தம். அதனால் ஞான
சிற்சக்தியால் உணர்ந்து,

கார் அனந் தம் வகாடி ேருஷித்தது என அன்பர்
கண்ணும் ேிண் ணும் வதக்கவே,
கருதரிய ஆனந்த மவழபபாழியும் முகிவல. நம்
கடவுவேத் துரிய ேடிவேப்.
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வபரனந்தம் வபசி மவற அனந்தம் பசாலும்
பபரிய பமேனத்தின் வேப்வபப்.
வபசரும் அனந்தபத ஞான ஆனந்தம்ஆம்
பபரிய பபாருவேப் பணிகுோம். (தா.பா.2)

(உயிர்கள் பல பிறேிகள் பசன்று ேந்துள்ேவமயால்)


பிறந்த ஊர்கள் பல.



பபற்ற பபயர்கள் பல.



சூழ இருந்த உறவுகள் பல.



பசய்த நல்ேிவன தீேிவனகேின் பயனாய்ப் பபற்ற உடல்கள்
பல.



பசய்யும் பசயல்கள் பல.



எழுந்த எண்ணங்களும் பல.



பபற்ற வபரும் புகழும் பல.



பசன்று ேந்த பசார்க்க நரகங்களும் பல.



ேழிபட்ட நன்வம பசய்யும் பதய்ேங்களும் பல.



வேறுபட்ட கருத்துகளுடன் கூடிய சமயங்களும் பல.

அதனால் . . . . . . . . . . . ..

. . . . . . .



ஞானத்வதத் தரும் பராசத்தியின் அருோல் உணர்ந்து,



வமகக்

கூட்டம்

பபருமேேில்

திரண்டு

ேந்து

மவழயிவனப்

பபாழிேது வபால,


அன்பர்கேது கண்ணிலும்,



மனமாகிய ேிண்ணிலும் திருேருோகிய நீவரத் வதக்கி,



எண்ணுதற்கரிய

வபரின்பமாகிய

மவழயிவனப்

பபாழியும்

வமகத்வத.


நமது கடவுவே.



நாலாம் நிவலயாகிய துரிய ேடிேத்வத.



பல பபயாா்கோல் புகழ்ந்து வபசப்படுேதும்,



பல வேதங்கோலும் சிறப்பித்துச் பசால்லப்பட்டதும்,
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ஆகிய

பமௌனம்

உவடயதும்,

என்னும்

நிதிக்குேியவல.

எல்வலயற்றதும்,

வபசுேதற்கு

ஞானமயமானதும்

அருவம

ஆன

பபரிய

பபாருவேப் பணிந்து ேணங்குவோம்.

தாயுமானேர்

ேணங்கும்

பபாருோன

பபரிய

பமய்ப்பபாருவே

வேதாத்திரியம்

ேிரிோகவும்

எேிவமயாகும் ேிேக்கி உள்ேது.

தாயுமானேர்

ேணங்கும்

பபரிய

பபாருோன பமய்ப்பபாருள் என்பது என்ன?
வேதாத்திரியம் ேிவடயாக ேருகிறது. . . . . .
“உணர்ச்சிக்கு எட்டுகின்ற வதாற்றம் யாவும்.
உண்வமயிவல பபாருேல்ல.

நிகழ்ச்சிவயதான்!

உணர்ச்சிவயா உயிராற்றல், உயிவரா பதய்ே
உேப்புதான்.

மனிதன்

உண்வமநிவல பதய்ேவமதான்!”

கண்ணால்

மூக்கால்

கண்டு,

முகர்ந்து

காதால்

(ஞாக.பா.1120)

வகட்டு,

அனுபேிக்கின்ற

நாோல்

சுவேத்து.

உணர்ச்சிக்கு

எட்டுகிற

வதாற்றங்கள் யாவும் பமய்ப்பபாருள் அல்ல.
எது

நீடித்து

நிவலத்து

மாறாமல்

என்றும்

இருப்பவதா

அதுவே

உண்வமப் பபாருள் என்னும் பமய்ப்பபாருள் ஆகும்.
வதாற்றப்

பபாருட்கள்

வதான்றுகின்றன.

யாவும்

நிகழ்ச்சிகவே

மாற்றம் பபறுகின்றன.

ஆகும்.

அவே

மவறந்தும் ேிடுகின்றன.
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மனிதனில் ஏற்படுகிற உணர்ச்சிக்கு உயிர் ஆற்றல் தான் காரணம்.
உயிர்

இயங்கினால்

சக்தியாகிய

தான்

ெீேகாந்தம்

அதனுவடய

தன்மாற்றம்

தள்ேல்

அவடந்து

–

பகாள்ேல்

அழுத்தம்

முதல்

மனம் ேவர உணர்வு நிவலயாகிறது.
உயிர் என்பவதா பதய்ே நிவலயில் ேிருப்பத்தால் எழுச்சி பபற்ற
ேிண் ஆகும்.

உடலுக்குள் உயிர், உயிர்க்குள் அறிவு, அந்த அறிவே

உண்வம நிவலயாகிய பதய்ேம் ஆகும்.
எல்லாவம பமய்ப் பபாருவே என்பது வேதாத்திரியம். . . . . .
“அருேவம உருேமாய், ஆதிவய அறிோய்,
அறிவே குணங்கோய். அனுபேம் ஒழுக்கமாய்,
இருவே பேேிச்சமாய், இன்பவம துன்பமாய்,
பமௌனவம சப்தமாய், மாறியது அறிேர்.”
ீ
(ஞாக.பா.1129)

பிரபஞ்சத்தில் நாம் காணும் அவனத்தும் சடப்பபாருட்கள், சீேன்கள்
என்னும் இரு வதாற்றங்கள் ஆகும்.
வதாற்றங்கள்
இயங்குகின்றன.

அவனத்தும்

உருேங்கோக

எல்வல

கட்டி

அந்த இயக்கங்கவே எல்லாம் கழித்து ேிட்டால்

இருப்பு ஆகிய அரூபவம உள்ேது.
எனவே அரூபவம தன் நிவலயில் பபற்ற மாற்றவம உருேங்கோகி
உள்ேது.

அந்த அரூபத்திற்கு முன்னதாக ஏதுவுமில்வல.

ஆதலால் அதுவே ஆதியானது. ஒவ்போரு இயக்கமும் இப்படித்தான்
இயங்க வேண்டும் என்ற ஒழுங்கு தேறாது நவடபபறுேதால் அரூபம்
அறிோகவும் உள்ேது.
அந்த அறிவே சடப்பபாருடகேில் அதனதன் தன்வமயாக சீேன்கேில்
மனமாக, மனிதனில் அனுமானம் என்னும் அறிோக குணங்கோக
பேேிப்படுகிறது.
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அந்த

குணவம

மனித

மனமாக

அனுபேங்கோக,

அந்த

அனுபேங்களும் ஒழுங்கு முவறயாக பேேிப்படுகிறது.
இருள் என்ற இருப்வப, பேேிச்சம் என்ற இயக்கமாகவும், இன்பம்
என்று

மனம்

கருதுேது

இயற்வகக்கு

முரணாகும்

வபாது

துன்பமாகிறது.
ஓம்காரம் என்ற பமௌனவம இயக்ககேத்தில் ஒலியாக மாறுகிறது.
இருப்பு

என்பவத

இயக்கமாகவும்

இயக்கம்

என்பவத

இருப்பாகவும்

அந்தந்த நிவலக்வகற்ப கருதப்படுகிறது.
ஆகவே

நாம்

காணும்

அவனத்துவம

பமய்ப்பபாருோகிய

இவறநிவலவயயாகும்.
பபரிய பபாருோன பமய்ப்பபாருள் நானாகவும் உள்ேது.
““நான் யார்?” என்ற வகள்ேிக்கு உள்
நாடி, உண்வம ேிவட கண்வடார்,
“நான் நிவறோன பரம்” என்றார்
நாோல் மட்டும் பிறருக்கு
“நான் பதய்ேம்” என்றுவரத்து, பதில்
நல்ல உணவேப் பபறுேர் பலர்!
“நான் பிரம்மம்” ஆம் கருத்தறிந்த
நல்வலார் உலகுக்கு ஒேி வபால்ேர்!” ஞாக.பா.1132)

நான்

என்ற

வகள்ேி

ஒவ்போரு

மனிதரிலும்

ஏவதனும்

ஒரு

சந்தர்ப்பத்தில் ஏற்படுகிறது இயல்பு.
அகவநாக்கு தேப்பயிற்சியின் மூலம், உடலுக்குள் உயிர், உயிர்க்குள்
அறிவு,
அந்த அறிவே பதய்ேமாம் உள்ேது என்பவத உணர்ந்தேர்கள்
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“நான் எங்குவம நிவறோன பரம்” என்று உணர்ந்தவத உணர்ந்தோறு
கூறினார்கள்
ஆனால் ோய் ோர்த்வதயாக நான் கடவுள் என்று பலரும் கூறி
அதற்குப் பிரதியாக நல்ல உணவேப் பபற்று உண்பார்கள்.
இவறநிவலயாகிய பிரம்மவம எல்லாமாக ஆகி, எல்லாேற்றிலும்
இருப்பாக இருந்து இயக்கிக் காத்து முடித்தும் வேக்கிறது.
அதுவே

நானாகவும்

இருக்கிறது

என்ற

கருத்வத

உணர்ந்த

நல்லேர்கள்.
உலகுக்கு

ஒேி

காட்டும்

உயர்ோனேர்கள்

ஆேர்.

அந்த

உயர்ந்த

நிவலயில்
நாமும் ஆனந்தமாக ோழ்வோமாக.
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தற்பரமது ஆன பரவதேவதவய
அஞ்சலி பசய்ோம்
“அங்கிங்பகனாபடி எங்கும் பிரகாசமாய் ஆனந்த பூர்த்தியாய்” என்னும்

தாயுமானேரின் தாரக மந்திரத்திற்கும்,
“எல்லாம் பசய் ேல்ல பதய்ேம் எங்கும் நிவற பதய்ேம்” என்கின்ற
இராமலிங்க ேள்ேலாரின் ோக்கிற்கும்,
“எல்லாம்

ேல்ல

வேதாத்திரிய

பதய்ேமது

சத்தியத்திற்கும்

எங்கும்

உள்ேது

ேிஞ்ஞானம்

நீக்கமற”

தந்த

என்ற

பிரத்யட்சமான

சாட்சிதான் இன்று நாம் உபவயாகித்து ேரும் “இன்டர்பநட்”
“எங்கும் நிவோக, இருக்கிறார் கடவுபேன்பீர்
இங்கு நம்உடல் உள்ேத்துவறந்தும் இருப்பாரன்வறா?
அங்கங்வக வபாய்த்வதடி அவலோவனன் அேர்க்காக
தங்க நம் உயிர்க்குயிராம் தேநிவலயில் அேவரநாம்.” (ஞாக.பா.1123)

பதய்ேம்

என்ற

இருக்கிறார்.

இவறநிவல
அேவர

கூறுகிறீர்கவே,

எங்குவம

கடவுள்

அப்படியானால்

நீக்கமற

எனப்படுபேர்

எங்குவம

உள்ே

நிவறோக

என்பறல்லாம்
கடவுள்

நம்

உடலிலும் உள்ேத்திலும் கூட உவறந்து இறுகி இருப்பார் அல்லோ?
எதற்காக அங்வக இங்வக என்று வபாய்க் கடவுவேத்வதடி அவலய
வேண்டும்?
அறிவே

நமது

நம்மில்

அகவநாக்குத்

உடலுக்குள்

தங்கித்

தேத்தின்

வதங்கி.
மூலம்

உயிர்,

உயிர்க்குள்

தாங்கி,

அறிவு,

இயங்குகிறது

உணர்ந்து

பகாள்ளும்

அந்த

என்பவத
வபாது

வபரறிோகிய பதய்ேவம சிற்றறிோன நாமாகவும் உள்ேது என்பவத
உணர்ந்து பகாள்வோம். - என்பது வேதாத்திரியம்.
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எனவே

எல்வலயற்று

தன்மாற்ற

எங்கும்

பேேிப்பாவட

நீக்கமற

இப்பிரபஞ்சம்.

நிவறந்துள்ே
இந்தத்

பேேியின்
தன்மாற்றம்

நிரந்தரமானது.
பேேி என்ற சுத்தபேேியின் தன்மாற்றவம இப்பிரபஞ்சம் என்னும்
சத்திய ோக்கினால் பல அசத்தியங்கள் அடிபடப் வபாகின்றன.
தன்மாற்றம்
தானாகவே

என்பது
மாற்றம்

ஆற்றலும்,
அவடந்து

அறிவுமாக

பலோகப்

இருக்கிற

பேேி

பபருகுகின்றது

என்பது

இதன் பபாருள்.

அப்படிப்

பபருகிய

பலபபாருள்கேில்

நானும்

ஒருேன்.

அந்த

பேேிவயக் கடவுள் என்றால், அந்தக் கடவுேின் அேதாரங்கவே நாம்
காண்கிற அவனத்தும்.
அேதாரங்களுக்கு

அவனத்துவம கடவுேின் அேதாரம் என்றால்,
பத்து

என்றும்,

பதிவனந்து

என்றும்

எண்ணிக்வககவேத் தரமுடியுமா?
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ஒன்வற

பலோகத்

தன்மாற்றம்

அவடேதால்.

நிரந்தர

இறப்பும் இல்வல.

பிறப்பும் இறப்பும் இல்லாதவத பேேி. பேேிக்கு

அந்த

பிறப்பும்

ஒன்று

குவறேதில்வல.
குடலுமில்வல.

மாதலால்அதற்குப்

அந்த

இல்வல.

உடலுமில்வல.

பேேியிலிருந்து

மவறயலாம்.

பல

உருேங்கள்

வதான்றுேதும்,

வதான்றலாம்.

மவறேதும்

மாறலாம்.

பபாருேல்ல.

பபாருேினால் ஆன உருேங்கள்தான்.
பேேிக்கு உருேமில்வல.
உருேமில்லாத

ஒன்று

ஆனால் பேேியில் எத்தவன உருேங்கள்.

எத்தவன

உருேங்கோக

ேருகிறது

என்று

உணர்ந்த நிவலயில்,
“உருேன்றிவய நின்று உருேம் புவணக்கும்
கருேன்றிவய நின்றுதான் கருோகும்”

என்பது திருமந்திரம்
என்னில் நிகழ்கின்ற பசயல்கேின் இயக்க ஒழுங்கிற்கு காரணமாக
அவமேது

என்னில்

அவனத்துக்குள்ளும்

பசயல்படுகிற

அதனதன்

பேேியின்

இயக்க

ஒழுங்கா

அறிவே.

பேேிப்படுேது

பேேியின் மூல அறிவேதான்.
“ஒவ்போரு பபாருளும் பரம முதலாய்
அவ்வுரு ேவரயில் ேந்த கவத
பசவ்ேிய பரிணாமம்
சிறப்வப உணர்ோய் நீயும்அவத” (ஞாக.பா.1649)
“ஒவ்போரு

வதாற்றப்

பபாருட்களும்,

பர

நிவலயிலிருந்து

அந்த

ேடிேமாகும் ேவர ஏற்பட்ட மாற்றங்களுக்கான கவதவய பரிணாமம்
என்ற

புதுவமயான

கூறப்படுகிறது.

பக்குேப்படுத்தப்பட்ட

ஆதியின்

பரிணாமச்

சிறு

சிறப்வப

ோர்த்வதயால்
அதுவே

நீயுமாகி

இருப்பவத உணர்ோயாக!”
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என்று

வேதாத்திரியம்

பசால்லியோறு,

சரித்திரத்தின் ஒரு கட்டவம நான்.

பேேியின்

தன்மாற்றச்

ஆயினும், நான் என்பவத நான்

எப்படி, எந்த ேவகயில் உணர்கிவறன் என்பவதயும் பார்க்க வேண்டும்.
இப்பாடலில்-

தாயுமானேர்

பேேியின்

தன்வமகவே

பலோறாக

பட்டியலிட்டு காட்டுகிறார். இருப்பினும் சித்தத்தால் ஆராய்ந்து அறிய
முடியாது.
ஆயினும்

அச்சித்தத்தின்

உள்வே

ஒேியாயும் ேிேங்கும் பபாருவே,

பதய்ேத்

தன்வமயுடனும்,

சிதாகாசத்தில் நிவலத்து நிற்கும்

வமலான பதய்ேத்வத வககூப்பி ேணங்குவோம் என்று பாடுகிறார்.
சிதாகாசம் என்பது

உணர்வுபேேி.

எல்வலயற்ற ேிரிவு.
அவனத்வதயும்

பிவரமாகாசம்

என்பது

அன்பின்

பரமாகாசம் என்பது அவனத்வதயும் கடந்த,

தன்னுள்

அடக்கிய

முதலும்

முடிவுமற்ற

பரப்பிரம்மம்.

அத்துேித ேஸ்துவேச்.

பசாப்ரகா சத்தனிவய

அருமவறகள் முரசு அவறயவே
அறிேினுக்கு அறிோகி ஆனந்த மயம்ஆன
ஆதிவய அநாதிவயக

தத்துே பசாருபத்வத. மதசம்ம தம்பபறாச்
சாலம்ப ரகிதமான
சாசுேத புஷ்கல நிராலம்ப ஆலம்ப
சாந்தபத வ்வயாமநிவலவய

நித்ததிர் மலசகித நிஷ்ப்ரபஞ் சப்பபாருவே.
நிர்ேிஷ்ய சுத்தம் ஆன
நிர்ேிகா ரத்வதத் தடஸ்தமாய் நின்பறாேிர்
நிரஞ்சன நிராமயத்வதச்
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சித்தஅறி யாதபடி சித்தத்தில் நின்று இலகு
திவ்யவத வசாமயத்வதச்.
சிற்பர பேேிக்குள்ேேர் தற்பரமது ஆனபர
வதேவதவய அஞ்சலி பசய்ோம்.” (ஞாக.பா.3)



உயிரும்

தானும்

மலபரிபாகம்

வேறு

உற்றபின்பு,

வேறாய்

இருப்பினும்,

தன்னுடன்

இரண்டறக்

உயிர்
கலக்கச்

பசய்யும்) இரண்டற்ற பபாருவே.


ஓம் என்னும் பிரணே ஒேியாக ேிேங்கும் சிறப்பு உவடயவத.



அரிய

வேதங்கள்

பவறசாற்ற

அறிவுக்கு

அறிோய்

ேிேங்குேவத.


வபரின்ப மயமாய் ேிேங்கும் மூலத்வத.



பதாடக்கம் என்ற ஒன்று இல்லாதவத.



சிேம்

என்னும்

ஒரு

பபாருள்

தான்

உண்டு

என்னும்

உண்வமவய.


மதம் என்ற ஒன்வற ஏற்றுக் பகாள்ோததும்,



எதவனயும் பற்றி நிற்காததும்,



என்வறக்கு



நிவறோய் ேிேங்குேதும்,



தனக்பகன

நிவலத்து நிற்பதும்,
ஒரு

பற்றுக்வகாடு

இல்வல

ஆயினும்

உலகு

அவனத்துக்கும் பற்றுக்வகாடாய் ேிேங்குேதும்,


ஆகிய பேட்டபேேிவய,



நிவலவபறு உவடயதும், மலமற்றதும், எல்லா உயிர்களுக்கும்
அப்பாற்பட்டு நிற்பதும் ஆகிய பபாருவே.



கண்ணுக்குப் புலப்படாததும்,



தன்னிவலயில் மாறுபாடு பகாள்ோததும்,



ஆகிய பபாருவே.

பவடத்தல், காத்தல், அழித்தல் என்னும்

முத்பதாழில்

மூலம்

தன்

பகாள்ேதும்,

குற்றமற்றதும்,

உண்வமவய
பழுது

பேேிப்படுத்திக்

இல்லாததும்

ஆகிய

பபாருவே.
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சித்தத்தால் ஆராய்ந்து அறிய முடியாது.

ஆயினும் அச்சித்தத்தின்

உள்வே பதய்ேத் தன்வமயுடனும், ஒேியாயும் ேிேங்கும் பபாருவே.
சிதாகாசத்தில் நிவலத்து நிற்கும் வமலான பதய்ேத்வத வககூப்பி
ேணங்குவோம். என்று தாயுமானேர் பாடுகிறார்.
வேதாத்திரியவமா முழுமுதற்பபாருள் நம் அறிோய் ஆற்றும் என்று
அடித்துச் பசால்கிறது, ஞானக் கேஞ்சியத்தில் தங்க பநற்கதிர் வபான்ற
பாடல்.
“அழுத்தம்எனும்

உந்தாற்றல் ஒன்வறக் பகாண்வட,

அணுமுதலாய் அண்டவகாடி அவனத்தும் ஆக்கி
ேழுத்துவமார் அறிவுமுதல் ஐந்தும் ஆறும்
ேவகேவகயாம் உயிரினங்கள் வதாற்று ேித்து,
முழுத்திறனுடன் காத்து,முடிக்கும் வமலாம்
முழுதற் பபாருவே நம்மறிோய் ஆற்றும்
பழுத்தநிவல ேரும்ேவரயில் “நீ, நான்” என்வபாம்
பதமவடந்வதாம். ஒன்றாவனாம். பரமானந்தம்.” (ஞாக.பா.3)



இவறநிவலயானது இப்படிதான் இயங்க வேண்டுபமன்ற தன்
அறிோலும் தனது ஆற்றலாலும் எழுச்சி பபற்ற பிரபஞ்சத்
வதாற்றப்

பபாருட்கோகத்

தன்நிவலயில்

மாற்றம்

பபற்றுள்ேது.


இவற
ஆகும்.

நிவலயின்

மாபபரும்

ஆற்றல்

என்பது

அழுத்தம்

அந்த அழுத்தம் தன்னிவல, தன்வனவய இறுக்கிக்

பகாள்ளும்

ஆற்றலாகவும்,

மற்றேற்றில்

சூழ்தழுத்தும்

ஆற்றலாகவும் உள்ேது.


தனது மாபபரும் உந்து ஆற்றலால் தன்வனவய இறுக்கிக்
பகாள்ளும் வபாது. பநருக்கமுற்று, பிதுக்கமுற்று, பநாறுங்கித்
தூசுகள் வபால தனக்குள்ோகவே மிதந்து பகாண்டிருக்கிறது.
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தானாக

இருந்தவபாது

தன்னிறுக்க

ஆற்றலாயிருந்தது.

பிறிபதான்றாகிய தூசுகவேச் சூழ்ந்து அழுத்துேதால் சுழல
ஆரம்பிக்கிறது.


தற்சுழற்சியுவடய தூசுத்துகள்கள் என்னும் இவறத்துகள்கவே
முன்வனார்கள் பரத்தில் வதான்றிய அணு என்பதால் பரமாணு
என்றனர்.



பரமாணுக்கள் இவறநிவலயில் தன்னிறுக்கச் சூழ்ந்தழுத்தும்
ஆற்றலால் பநருங்கும்வபாது பகாத்தியக்கமாக ஆயிரமாயிரம்
துகள்கள் வசாா்ந்து இயங்கும் அவமப்பு ேிண் எனப்படும்.



ேிண்ணிற்குள்

சிவறப்பட்ட

தற்சுழற்சியாயிருப்பதால்,

இவறத்துகள்கள்

இவறநிவலயின்

அழுத்தத்தால்

கனமானவே வமயம் வநாக்கித் தள்ேப்பட்டு, வலசானவே
பேேித்தள்ளும் சக்தியாேதால், ேிலகுமாற்றல் காரணமாக,
ஒரு சுழற்சிவயாடு மற்பறாரு சுழற்சி ஒருவபாதும் ஒட்டிக்
பகாள்ே முடிேதில்வல.


இவறநிவலயில்

உராய்ந்து

சுழல்ேதால்

ஏற்படும்

தள்ேல்

பகாள்ேல் சக்தி காந்தம் எனப்படுகிறது.


ேிண்ணும்

சுழல்ேதால்

அதனுள்வேயிருந்து

காந்தம்

ேிரிேவலயாகி பேேித்தள்ளும் சக்தியாகிறது.


அதன்

திணிவு

பநருங்கி

குவறேதால்

இயங்க

இவறநிவலயும்

வேகம்

அதிகமான

ோய்ப்வபற்படுேதால்,

குறிப்பிட்ட

ேிண்

ேிண்ணும்

ேிகிதாசாரத்தில்

இவணயும்

நிகழ்ச்சி பஞ்சபூதங்கள் எனப்படுகிறது.


பஞ்சபூதங்களும் ஒன்றிவணந்து எண்ணிலடங்கா வகாள்கவே
உள்ேடக்கிய பிரபஞ்சத் வதாற்றமாகியது.



ஐந்து

பபௌதீகப்

இவணந்து

பிரவுகளும்

ஒன்வற

ஒன்று

குறிப்பிட்ட

ேிகிதாசாரத்தில்

காக்கும்படியான

அவமப்பில்

காந்தச் சுழலும் கருவமயமும் அவமந்து ெீேன் என்ற நிவல
பபற்று

ஓரறிவு

தாேரம்

முதல்

ஆறாேது

அறிவு

பபற்ற

மனிதன்ேவர தன்னிவலயில் மாற்றம் பபற்றுள்ேது.
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இவறநிவல

முதல்

மனித

மனம்

ேவர

அறியும்

அறிவு,

மனிதனிவல பகுத்தறிோக உள்ேது.


உண்வமப்
மனமாக

பபாருோன

அறிவே,

மனிதனிவல

உணரும்ேவர,

வமன்வமப்

பபாருோன

மலர்ந்துள்ேது

எல்லாேற்வறயும்

என்பவத

தன்னிவலயிருந்து

வேறுபடுத்தித்தான் மனிதன் பார்ப்பான்.


சிற்றறிவே வபரறிேிவல லயமாக்கும் நிவலயவடயும்வபாது,
பரவம அந்தமாக, முடிோக இருப்பவத உணர்ோன்.

தாயுமானேர் பசால்லும் இவறேழிபடுதவல ரிஷிகள், புத்தர், இவயசு,
நபிகள், ேிவேகானந்தர், வேதாத்திரி மகரிசி என நம்மிவடவய ேந்த
மகான்கேின் ஆதாரமாக ேிேங்கியிருக்கிறது. ஞானக் கேஞ்சியத்தில்
தங்க பநற்கதிர் வபான்ற பாடல்.
“எங்கும் எக்காலத்தும் எல்லாப் பபாருட்களுடும்
இவடயற்ற மவறபபாருோய் இருந்து வபரண்ட பமங்கும்
தங்கிா்த் தவழத்வதாங்கும் தற்பரத்வத யான் உணர்ந்வதன்
தனித்து மனத்துள் நிவலத்து தே மாற்றும் சாதவனயால்” (ஞாக.பா.)

என்னும்

வோதத்திரியத்தின்

உயர்வே நமக்கு காட்டுகிறது.
தேவம

தவல

சிறந்த

இவற

ோக்கு

தேத்தின்

வமன்வமவய

தேவம தவல சிறந்த ேழிபாடாகும்.
ேணக்கம்.

நாமும்

நாள்வதாறும்

தேமியற்றி ஆனந்தமாக ோழ்வோமாக!
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துவணநின்ற நூல்கள்
1. தாயுமானேர்

பாடல்கள்,

புலேர்

ே.சிேஞானம்,
ீ

ேிெயா

பதிப்பகம், வகாவே.
2. ஞானக்கேஞ்சியம்,

வேதாத்திரி

மகரிஷி,

வேதாத்திரி

பதிப்பகம்,ஈவராடு
3. தாயுமானேர்

நூல்கள்,

சுோமி

சித்போனந்தர்,

திருப்பராய்த்துவற.
4. இவணயதே தகேல்கள்.
5. ஞானக்கேஞ்சிய

கேிகள்,

இரா.

மாரியம்மாள்

வமாகன்தாஸ,

வேதவலாக அன்பு நிவலயம், பபாள்ோச்சி
6. தாயுமானேரின்

ஆனந்தக்கேிப்பு,

மன்னார்குடி

பானுகுமார்.

அழகுப் பதிப்பகம், பசன்வன.
7. தாயுமானேரும்

வேதாத்திரி

மகரிஷியும்,

மன்னார்குடி

பானுகுமார். ேிெயா பதிப்பகம், வகாவே.
8. உள்முகப்

பயணம்,

பெ.பேண்ணிலா,

இவணயதே

முகநூல்பக்கம்.
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