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மானுடம் முழுவதும் விமதக்க வவண்டும் .
தாயுமானவர் தமிழ் இலக்கிய உலகில் தனக்ககன தனி முத்திமர
பதித்த
பாடல் கமளப்பாடி
மக்களின்
உணர்வுகளுக்கும் ,
உணர்ச்சிகளுக்கும் புத்துயிர் ஊட்டியவர் இவவர ஆவார்.
தாயுமானவரின் ஆழ் ந்த அனுபவங் களும் , அவருமடய வாழ் க்மகச்
சூழலும் , வாழ் க்மகயில் எற் பட்ட இன்ன துன்பங் களுவம கவிமத என்னும்
வடிவில் தத்துவப் பாடல் களாக கவளிவந்துள் ளன.
தாயுமானவர்

பாடல் கள்

ஒரு

சாதகனுக்கு

வழிகாட்டியாக

அமமந்தமவயாகும் .
”எல் வலாரும் இன்புற் றிருக்க நிமனப்பதுவவ அல் லாமல் வவகறான்றும்
அறிவயன் பராபரவம” என்னும் ககாள் மகயுமடய தாயுமானவரின் அருள்
வவட்மக அளப்பரியதாகும் .
உலக உயிர்கள் அமனத்தும் இன்பமாக, மகிழ் வவாடு வாழவவண்டும்
என்பவத தாயுமானவர் ககாள் மக.
தாயுமானவர்
தனது
பயன்படுத்தி உள் ளார்.

பாடல் களில்

அதிகமாக

தாயுமானவர்
உவமம
நயங் கள் ,
தனிச்சிறப்புமடயதாகவும் திகழ் கிறது.

உவமமகமளப்

திறம் கபற் றதாகவும் ,

தாயுமானவர்
உவமமநயங் கள்
பல,
கசால் லியலாலும் ,
கபாருளமமப்பாலும் தனிச்சிறப்பு கபறுகின்றன என்பது கவளிப்பமட.
அவ் வமகயில் தாயுமானவர் பாடல் களில் உவமம நயங் களினூடான
நுட்ப வவறுபாடுகமளக் காணமுடிகிறது.
வமலும் இது வாசிப்வபாரின் மனநிமலமய கபாறுத்து, விரிவும்
கசறிவும் கபற் றுத் திகழ் வவதாடு, தாயுமானவர் பாடல் களுக்கான
கருத்வதற் றத்திற் கும் துமண கசய் வது குறிப்பிடத்தக்கது.
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உவமமகள் ஏன்?
மனிதன்
தான்
காணுகின்ற
எல் லாப்
கபாருள் கமளயும்
ஒன்வறாகடான்று ஒப்பிட்டுப் பார்க்க எண்ணுகிறான். இவ் வியல் பு
மனிதன் சிந்திக்கத் கதாடங் கியவபாவத வதான்றியிருக்க வவண்டும் ..
ஒரு கவிஞனின்
உள் ளத்துள்
உதவுவன உவமமகள் ஆகும் .

எழுந்தவாவற

உலகிற் கு

உணர்த்த

இந்த உவமமகள் கபாருளின் உண்மமத் தன்மமகமள அறிந்து
ககாள் வதற் குப் கபரிதும் உதவுகின்றன. ஒரு கபாருமள மற் கறாரு
கபாருவளாடு ஒப்புமமப்படுத்திக் கூறுவது உவமம எனப்படும் .
அதாவது
கதரியாத
ஒப்புமமப்படுத்துவதாகும் .

ஒன்மறத்

கதரிந்த

ஒன்வறாடு

உவமத்தால் வதான்றும் நான்கு கபாருள் கள்
ஒரு
கபாருளுக்கு
மற் கறாரு
கபாருமள
உவமமயாகச்
கசால் லும் வபாது அவ் விரண்டு கபாருள் களுக்கும் கபாதுவாகிய ஒரு
கதாழில் (விமன) காரணமாகவும் அத்கதாழிலால் கபறும் பயன்
காரணமாகவும உருவாகிய வண்ணம் காரணமாகவும் ஒப்புமம கூறப்
படுமாதலின் உவமத்தால் கபாருள் வதான்றும் . அது வதாற் றம் விமன
பயன் கமய் உரு என நால் வமகப்படும் என்பர்.
இதமன “விமன பயன் கமய் உரு என்ற நான்வக வமககபற வந்த
உவமத் வதாற் றம் ” என்று கதால் காப்பியர் குறிப் பிடுகின்றார்.
உவமமயில்
அடங் கியுள் ள உறுப்புகள்
உவவமயம்
கபாதுப் பண்பு உவம உருபு என்னும் நான்காகும் .

உவமானம்

கசால் ல எடுத்துக் ககாண்ட கபாருமளப் ‘கபாருள் ’என்றும் அதன்
இயல் மபயும்
தன்மமமயயும்
விளக்குவதற் கு
ஒப்புமமயாகக்
ககாள் ளப்படும்
பிறகபாருமள
உவமம
என்றும்
குறிப்பிடுவார்
கதால் காப்பியர்.
இவ் விரண்மடயும் முமறவய உவவமயம் - உவமானம் என்று குறிப்பர்
வடநூலார்.
உவமமயும் கபாருளும் ஆகிய இவ் விரு கபாருள் களிலும் ஒத்து
காணப்படும் வண்ணம் வடிவு கதாழில் பயன் ஆகியவற் றின் ஒப் புத்
தன்மமமயப் ‘கபாதுப்பண்பு’ என்பர்.
அத்தன்மமயிமன
விளக்குவதற் கு
உவமமக்கும்
இமடயில் காணப்படும் கசாற் கள் “உருபுகள் ” ஆகும் .

கபாருளுக்கும்
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உவமமயும் உருவகமும்
ஒன்மறப் வபால் ஒன்று இல் லாத இரண்டு கபாருள் கமள ஒப்பிடப் பல
சமயங் களில் உருவகமும் உவமமயும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.
உவமமயில் வபால, வபான்று. மாதிரி என்றவாறு ஏவதனும்
கசால் லினால் (உவம உருவு) ஒப் புமம உணர்த்தப்படுகிறது

ஒரு

உருவகத்தில் ஒப்புமம உட்குறிப் பாக உள் ளது அல் லது உட்கபாதிந்
துள் ளது. உருவகச் கசால் வநர்ச் கசால் லுக்குப் பதிலாகப் பதிலீடு
(substitution) கசய் யப்படுகிறது.
உவமம என்னும் வலருங் கூத்தி
பலவமகக் வகாலம் பாங் குறப் புமனந்து
காப் பிய அரங் கிற் கவின்கபறத் வதான்றி
யாப் பு அறி புலவர் இதயம்
நீ ப் பு அறு மகிழ் சசி
் பூப் ப நடிக்குவம.

உவமம என்பவள் ஒப்பற் ற நாட்டிய மங் மக. அவள் பலவவறு
வகாலங் கமளக் ககாண்டு காவியம் என்னும் வமமடயிவல
அழகுகபாலியத் வதான்றி, பாட்டின் சுமவமய அறியும் ரசிகர் மனத்தில்
நீ ங் காத இன்பம் மலர நடிக்கிறாள் .
“உவமம என்னும் தவலரும் கூத்தி….பல் வமகக் வகாலம் பாங் குறப்
புமனந்து நீ ப்பறுமகிழ் சசி
் பூப்ப நடிக்குவம” என்பது தண்டியலங் காரச்
சூத்திரம் .
அதாவது உவமம என்னும் கூத்தி, பலவவறு அணிகளாக வவடமிட்டு
வருகிறாளாம் . (இதுவவ உருவகம் தான். உவமம என்பமதக் கூத்தி என்று
கபண்ணாக உருவகித்து விட்டார் இந்த இலக்கணக்காரர். ஆனால்
உவமமதான் அடிப்பமட அணி என்கிறார்.

கதால் காப்பியத்தில் உவம இயல்
உவமம
என்பது
சம் ஸ் கிருதத்தில்
‘’உபமா’’
எனப்படும் .
கதால் காப்பியரும் கூட இமதத் தமிழ் ப் படுத்தி உவமம் என்கிறார்.
உவம இயல் என்வற கதால் காப்பியப் கபாருளதிகாரத்தில் ஒரு பிரிவு
இருக்கிறது. அதில் அவர் 38 உவம உருபுகமளப் பட்டியல் இட்டுள் ளார்.
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அதில் நிமறய
முடியவில் மல.

உருபுகமள

சங் க

இலக்கியத்தில்

கூடக்

காண

நமக்கு எல் வலாருக்கும் கதரிந்த உவம உருபு ‘’வபால’’ என்பதாகும் .
வராஜா மலர் வபால இதழ் , ஆப்பிள் பழம் வபாலக் கன்னம் என்கறல் லாம்
சினிமா வசனங் களில் வகட்கிவறாம் . ஆனால் கதால் காப்பியர் தரும்
பட்டியமலப் பாருங் கள் :–
அன்ன, அங் க, இறப்ப, உறழ, என்ன, எள் ள ஏய் ப்ப, ஒன்ற, ஒடுங் க, ஒப்ப,
ஒட்ட ,ஓட, கடுப்ப, கள் ள, காய் ப்ப, தமகய, நடுங் க, நந்த, நளிய, நாட,
நிகர்ப்ப, வநர, வநாக்க, புல் ல, புமரய, கபாருவ, கபாற் ப, வபால, மதிப்ப,
மருள, மறுப்ப, மான, மாற் ற, வியப்ப, விமளய, வீழ, கவன்ற, கவல் ல.
இதில் 14 உருபுகள் சங் க இலக்கியத்தில் காணப்படவில் மல. என்றும்
சங் க இலக்கியத்தில் 28 கூடுதல் உவம உருபுகள் பயன்படுத்தப்பட்டன.

தாயுமானவரின் உவமமகள்
தாயுமானவர்
உவமமநயங் கள்
பல,
கசால் லியலாலும் ,
கபாருளமமப்பாலும் தனிச்சிறப்பு கபறுகின்றன என்பது கவளிப்பமட.
அந்த வமகயில் தாயுமானவர் பாடல் களில் உவமம
நயங் களினூடான நுட்ப வவறுபாடுகமளக் காண முடிகிறது.
வமலும் இது வாசிப்வபாரின் மனநிமலமய கபாறுத்து, விரிவும்
கசறிவும் கபற் றுத் திகழ் வவதாடு, தாயுமானவர் பாடல் களுக்கான
கருத்வதற் றத்திற் கும் துமண கசய் வது குறிப்பிடத்தக்கது.
இந்த கதாகுப்பில் உவமமளும் இருக்கலாம் . உருவகமும் இருக்கலாம் .
“உவமம என்னும் தவலரும் கூத்தி….பல் வமகக் வகாலம் பாங் குறப்
புமனந்து

நீ ப்பறுமகிழ் சசி
்

பூப்ப

நடிக்குவம”

என்பதற் கிணங் க

”தாயுமானவரின் உவமமகள் ” என்று தமலப்பிட்டிருந்தாலும் உருவகமும்
இத்கதாகுப்பில் கதாகுக்கப்பட்டுள் ளது.
தாயுமானவர் பாடல் களில் உள் ள உவமமகமள (உருவகங் கமளயும் சில
இடங் களில்

மட்டும்

வசர்த்து)

”தாயுமானவரின்

உவமமகள்

100”

என்று

தமலப் பிட்டு கதாகுத்து தந்துள் வளாம் .
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எங் களுமடய வநாக்கம் , தாயுமானவரின்
தத்துவங் கள் மானுடம்
முழுவதும் பரப்ப வவண்டும் . அவரது பாடல் கமள விமதக்க வவண்டும் .
தாயுமானவரின் உவமமகளில் முத்தான சில துளிகமள மட்டும் (100
துளிகமள) எடுத்துக் வகார்த்துள் வளாம் .
எல் லாரும் இன்புற் றிருக்க வவண்டும்
மாமல வகார்த்து சூட்டப்பட்டுள் ளது.

என்ற வகாணத்தில் தான் இந்த

தாயுமானவரின் உவமமகமளயும் அதன் மூலம் அவர் மானுடத்திற் கு
கசால் ல வரும் தத்துவங் கமளயும் கபற் று ஆனந்தமமடவவாம் .
ஆனந்தம் ! ஆனந்தம் ! ஆனந்தவம!
வாழத்கதரிந்திடில் ஆனந்தவம!!!

கசங் கற் பட்டு

வழக்கமான வணக்கங் களுடன்,

25.09.2018

பானுகுமார்
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கபாருளடக்கம்
1. கன்னிப் கபண்ணும் மங் மகயும் வபால (சுகவாரி 1 - தா.பா.77)
2. உழவும் தவமும் (ஆனந்தமானபரம் 6- தா.பா.72.)
3. ஆறுஅமனத்தும் புகும் கடல் வபால் (ஆகாரபுவனம் 3 - தா.பா.134.)

4. மனம் சிந்திய பாதரசம் வபால (பரபூராண.பா.6.தா.பா.9)
5. கண்இலாக் குழவிமயப்வபால் (சின்மயானந்தகுரு. 6 - தா பா.31.)
6. வதரின் அச்சாணி அமசவற் று இருப் பது வபால (கமௌனகுரு
வணக்கம் .9 – தா.பா.45.)
7. மடல் விரியும் மலர் வபால (கருணாகரக்கடவுள் 9 –தா. பா.55.)
8.

சந்மதயில் கூடும் கூட்டம் வபால் (வதவஜாமயானந்தம் 3 தா.பா. 113)

9. சுழலுகின்ற காற் றாடி வபால (சித்தர்கணம் .7. தா.பா.63.)
10. பலசரக்கு கமடப்வபால் (ஆனந்தமானபரம் 3 - தா.பா.69.)
11. ஆனந் த மழை (பரசிவ வணக்கம் . (பா.2.தா.பா.2)
12. உயிர் காக்கும் மருந்துவபால் (சுகவாரி 4 - தா.பா.80.)
13. துமணயின்றி வாழமுடியாத கபண்மமவபால் (சுகவாரி 6 தா.பா.82.)
14. விண்ணிலிருந்து மமழ கபாழிவது வபால (சுகவாரி 7 - தா.பா.83.)
15. காலூன்றி மமழகபாழிதல் வபால் (சுகவாரி 8 - தா.பா.84.)
16. தீப்பந்தத்தில் பட்ட கமழுகு வபால் (சுகவாரி 11 - தா.பா.87.)
17. நீ ர்க்குமிழிக்குப் பூண் கட்ட முடியாதவாறு வபால் (யாக்மகமயப்
பழித்தல் 2 - தா.பா.1117)
18. கணவனுக்கு அடங் காத மமனவிவபால (எங் கும்
நிமறகின்றகபாருள் 4 -தா.பா.92)
19. எரியும் கநருப்பில் பட்ட கமழுகுவபால் (சுகவாரி 12 - தா.பா.88.)
20. அனலுடன் ஒன்றி நிற் பது வபால (சிற் சுவகாதய விலாசம் 2 தா.பா.123.)
21. ஓடுகின்ற காக்மகவபால் ( அன்பர் கநறி 6 - தா.பா.1249.)
22. பண்ணின் இமசவபால (நிற் கும் நிமல 1 - தா.பா.1271.)
23. கபய் கின்ற முகில் காள் எம் கபருமான் நும் வபால் (ஆகாரபுவனம் 26தா.பா.157.)

24. வாயில் லாத குடம் வபால் (ஆகாரபுவனம் 25 - தா.பா.156.)
25. வநாயாளி வபால (ஆகாரபுவனம் 24 - தா.பா.155.)
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26. குடத்தில் மகமய விட்டுத் வதடுவது வபால (ஆகாரபுவனம் 29 தா.பா.160.)
27. வானத்தில் அடங் கி நிற் கும் காற் று வபால (நிற் கும் நிமல 5 தா.பா.1275.)
28. தண்ணீரில் கலந்த உப்புவபால (நிற் கும் நிமல 6 - தா.பா.1276.)
29. இரும் பு உருகித் தீயாக விளங் குவது வபால (நிற் கும் நிமல 7 தா.பா.1278.)
30. மலரும் மணமும் வபாலவும் (ஆகாரபுவனம் - 1 தா.பா.132)
31. கல் லின்முன் எதிர்நிற் குவமா? (எங் கும் நிமறகின்றகபாருள் 6 தா.பா.94)
32. ஒளிகண்டு ஒளிக்கின்ற இருள் வபால (எங் கும்
நிமறகின்றகபாருள் 11 -தா.பா.99.)
33. அளக்கும் கருவியில் முகப்பது வபால (சச்சிதானந்தசிவம் 2 தா.பா.101.)
34. தாய் இலாப் பிள் மளவபால் (சச்சிதானந்தசிவம் 1 -தா.பா.100.)
35. உள் ளங் மக கநல் லிக்கனிவபால (சச்சிதானந்தசிவம் 7 -தா.பா.106.)
36. ஆடாமல் ஓய் ந்திட்ட பம் பரம் வபால (வதவஜா மயானந்தம் 4 தா.பா.114.)
37. கூட்டத்மத விட்டுப் பிரிந்த மான்வபால (ஆகாரபுவனம் 2 தா.பா.133.)
38. நிகரஇல் பசு பதியான கபாருமள நாடி (கபாருள் வணக்கம் 12 –
தா.பா.25)
39. மணமல எண்ணிக் காண்பது வபால் (ஆகாரபுவனம் 16 - தா.பா.147.)
40. மாமனக் காட்டி மாமனப் பிடிப்பதுவபால (ஆகாரபுவனம் 17 தா.பா.148.)
41. வதன்குடித்த வண்டு வபால (சுகவாரி 23 - தா.பா.154.)
42. கநருப்பில் பட்ட கற் பூரம் வபால (சுகவாரி 22 - தா.பா.216.)
43. அமலயில் லாத கடல் வபால (பன்மாமல 9 - தா.பா.183.)
44. அறியாமம மிகுந்த நாய் வபால் (நிமனவு ஒன்று 4 - தா.பா.188.)
45. அனலில் பட்ட கமழுகுவபால் (நிமனவு ஒன்று 8 - தா.பா.192.)
46. இரும் மபக் காந்தம் இழுப்பதுவபால (கபான்மன மாதமர 24 தா.பா.217.)
47. ஊமம கண்ட கனவு வபால் (கபான்மன மாதமர 30-தா.பா.223.)
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48. மகயில் ஆமலக்கனி ஆகிய கமய் யவன (கபான்மன மாதமர 31தா.பா.224.)
49. கடலில் பட்ட துரும் புவபால (ஆரணம் 3-தா.பா.274.)
50. கடுகுக்குள் கடமல அமடப்பதும் வபால் (கசால் லற் கு அரிய 1 தா.பா.282.)
51. பற் றிவரும் குழந்மத வபால் (கசால் லற் கு அரிய 4 - தா.பா.285.)
52. தாயிலாச் வசய் வபால் அமலந்தமலப் பட்வடன் (சிவன்கசயல் 5 தா.பா.306.)
53. காற் றின் நடுவவ மாட்டிக் ககாண்ட இலவம் பஞ் சு வபால (ஆமச
எனும் 1 - தா.பா.322.)
54. புரப்பான்தன் அருள் நாடி இருப்பதுவபால் (ஆமச எனும் 2 - தா.பா.323.)
55. சாட்மட இல் லாத பம் பரக் கூட்டம் வபால (ஆமச எனும் 3 தா.பா.324.)
56. மத்தமதி யினர்வபால (ஆமச எனும் 9 - தா.பா.330.)
57. இடத்மதக் காக்கும் நாய் வபால (ஆமச எனும் 27 - தா.பா.348.)
58. பாட்டுஅளி நறவம் உண்டு அயர்ந் தது வபால (ஆமச எனும் 39 தா.பா.360.)
59. அந்தரத்தில் நிறுத்துஅவ தானம் வபால (மண்டலத்தின் 1 தா.பா.390.)
60. பாயப் புலிமுனம் மான்கன்மறக் காட்டுவது வபால் (பாயப்புலி 1 தா.பா.401.)
61. குண்டலினி ஆற் றல் மமழ வமகம் வபால் (பாயப்புலி 28 - தா.பா.428.)
62. கன்றுககட்டால் தாய் இருவக காண். (உடல் கபாய் உறவு 35 தா.பா.494.)
63. பட்டினத்தடிகள் துறவு வமற் ககாண்டது வபால, (உடல் கபாய் உறவு
57 - தா.பா.516.)
64. இன்பத்மத கசால் லமுடியாத தன்மம வபால (உடல் கபாய் உறவு 60 தா.பா.519.)
65. ஊஞ் சல் கயிறு வபால (ஏசற் ற அந்நிமல1 - தா.பா.543.)
66. வண்டு வதனுக்காக ஏங் குவது வபால (திடம் உறவவ 5 - தா.பா.401.)
67. கண்மணி வபால் (மமலவளர்க் காதலி 6 - தா.பா.583.)
68. சுமவ கண்டவரது நாவிமனப் வபால (நிற் கும் நிமல 11 தா.பா.1281.)
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69. கண்ணில் லாத ஊர்க்காமள வபால (மமலவளர்க் காதலி 7 தா.பா.584.)
70. கன்றினுக்குச் வசதா கனிந்து இரங் கல் வபால (பராபரக்கண்ணி 34 தா.பா.669.)
71. ஆழித் துரும் பு வபால் (பராபரக்கண்ணி 36 - தா.பா.671.)
72. ககாழுந்தில் வயிரம் எனக் (பராபரக்கண்ணி 88 - தா.பா.723.)
73. விமளயும் பயிமர அதன் முமளயிவல (பராபரக்கண்ணி 89 தா.பா.724.)
74. அப்பும் உப்பும் வபான்ற (பராபரக்கண்ணி 147 - தா.பா.782.)
75. துள் ளிக் குதிக்கும் வபய் க்குரங் கு வபால (பராபரக்கண்ணி 172 தா.பா.807.)
76. சிறுபிள் மளகள் மணல் வசாறு சமமத்து உண்பது வபால
(பராபரக்கண்ணி 187 - தா.பா.822.)
77. நீ ர்க்குமிழி வபால (பராபரக்கண்ணி 204 - தா.பா.839.)
78. சுழன்று ஓய் ந்துவபான பம் பரம் வபால (பராபரக்கண்ணி 205 தா.பா.840.)
79. கல் ககாண்டு வீச பாசி கமலந்து நல் ல நீ ர் கதரிவது வபால
(பராபரக்கண்ணி 214 - தா.பா.849.)
80. கமரக்கின்ற அஞ் சனம் வபால் (பராபரக்கண்ணி 286 - தா.பா.921.)
81. கமடந்து கவளிப்படுத்தல் வபால (பராபரக்கண்ணி 312 தா.பா.947.)
82. கண் இன்றி நிகழுவமா? அதுவபால (பராபரக்கண்ணி 337 தா.பா.972.)
83. ஒவியம் வபால் நிற் கின்றஎமன (மபங் கிளிக்கண்ணி 28 தா.பா.1052)
84. விமல ககாடுத்து வாங் குவது வபால (மாதர் மயக்கு அறுத்தல் 3 தா.பா.1129.)
85. ஆழமான கடல் வபால (மாதர் மயக்கு அறுத்தல் 11 - தா.பா.1137.)
86. குளிர்ந்த சந்திரஒளி கூட கவப் பம் தருவது வபால் (மாதர் மயக்கு
அறுத்தல் 12 - தா.பா.1138.)

87. பாம் பின் வாயில் அகப்பட்ட வதமர வபால் (தத்துவ முமறமம 8 தா.பா.1149.)
88. யாமனயின் வாயில் அகப்பட்ட கரும் பு வபால (தத்துவ முமறமம 9
- தா.பா.1150.)
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

89. பிறவிக் குருடனுக்கு எங் கும் இருளாகவவ வதான்றுவது வபால
(தத்துவ முமறமம 16 - தா.பா.1157.)
90. வறுத்த கபாரி வபால் (தத்துவ முமறமம 21 - தா.பா.1162.)
91. மகவிளக்கின் பின்வனவபாய் க் காண்பார்வபால் (கபாருள் இயல் பு 1.
தாயு.பா.1195)
92. நீ ரில் மூழ் குவது வபால (ஆனந்த இயல் பு 5 - தா.பா.1218.)
93. இனியா தின்றால் இனிப்பனவபால் (ஆனந்த இயல் பு 13 தா.பா.1226.)
94. கபய் கின்ற முகில் காள் எம் கபருமான் நும் வபால் (ஆகாரபுவனம் 26 தா.பா.157.)
95. சூரியமனக் கண்ட தாமமர மலர் மலர்வது வபால (அன்பு நிமல 1 தா.பா.1228.)
96. வானமுகில் கண்ட மயூரபட்சி வபால (அன்பு நிமல 2 - தா.பா.1229.)
97. சந்திரமன விரும் பும் சவகாரப் பறமவ வபால (அன்பு நிமல 3 தா.பா.1230.)
98. கருப்புவட்மட வாய் மடுத்துக் கண்டார்நாப் வபால (நிற் கும் நிமல 11
- தா.பா.1281.)
99. சுடச்சுட ஒளிவிடும் கபான்கட்டி வபால (பராபரக்கண்ணி 354 தா.பா.989.)

100.

கடல் மமட திறந்தால் வபால (அன்பு நிமல 11 - தா.பா.1236.)

நன்றி. தாயுமானவரின் உவமமகள் ….மன்னார்குடி பானுகுமார்.

தாயுமானவரின் உவமமகள் 100
மன்னார்குடி பானுகுமார்
1.

கன்னிப் கபண்ணும் மங் மகயும் வபால

வபரின்பம் கபறுவதற் கான வழிவமககமளச் கசால் லும் தாயுமானவர்
அதற் கும்

ஒரு

சிறப்பான

உவமமமய

இந்தப்

பாடலில்

தருகிறார்

தாயுமானவர். உவமமயின் அழமகச் சற் றுச் சுமவக்கலாம் வாருங் கள் .
இனிய அமுதம் , கனி, சாக்கமரப் பாகு, கற் கண்டு, சீனி,வதன் என்னும்
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------இமவவபால சுமவக்குமாறு வலியவந்து, இன் பம் ககாடுத்த நின்மன,
எப் கபாழுதும் நினது அடியார்கள் இமடவிழாது உள் ளம் உருகி,
மனவவகம் குமறய, உமரகுழறி, உடல் ஓய் ந்து, பரவசமாகி,
உயர்வதற் கு அருமம உமடய வபரின்ப அனுபவத்மதப் கபற் று,
உள் ளது உள் ளபடி உணர்விவல உணர்வார்கள் .

கன்னிப்கபண் ஒருத்தி, சிற் றின்பத்மத வவம் புவபால் கசப்பானது என
நிமனத்திருந்தும் ,
மங் மகப் பருவம் வந்தவடன், கணவனுடன் கூடி இன்பந் துய் த்த பிறகு,
முன்னம் அதமன பழித்துமரத்தமத நிமனந்து நமக கசய் வாள் .
அதுவபால கசான்னபடி வகட்டு நடக்கும் அறிவிலியாகிய எனக்கு
நின்னுமடய

அருட்கபருக்கு

உளதாயின்,நீ ங் காத

வபரின்பம்

வதான்றுமாம் .
தாயுமானவரின் அந்தப் பாடல்
(சுகவாரி 1 - தா.பா.77)
இன்னஅமுது கனிபாகு கற் கண்டு சீனிவதன்
எனருசித் திட, வலியவந்து
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------இன் பங் ககா டுத்த நிமன எந்வநரம் நின்அன்பர்
இமடயறாது உருகிநாடி,

உன்னிய கருத்தஅவிழ உமரகுளறி, உடல் எங் கும்
ஓய் ந்துயர்ந் தவசமாகி
உணர்வுஅரிய வபரின்ப அநுபூதி உணர்விவல
உணர்வார்கள் உள் ளபடிகாண்
கன்னிமக ஒருத்திசிற் றின்பம் வவம் பு என்னினும்
மகக்ககாள் வள் பக்குவத்தில் ,
கணவன் அருள் கபறின்முவன கசான்னவாறு என்எனக்
கருதிநமக யாவள் . அதுவபால்

கசான்னபடி வகட்கும் இப் வபமதக்கு நின்கருமண
வதாற் றின் சுகாரம் பமாம் .
சுத்தநிர்க் குணமான பரகதய் வ வமபரம்
வஜாதிவய சுகவாரிவய!

இந்தப் பாடலில்
இந்தப் பாடலில் கன்னிப்கபண் ஒருத்திமய உவமமயாக கூறுகிறார்.
மற் றவர்கள் கசால் படி வகட்டு நடக்கும் அறிவற் றவனாகிய சாதகனுக்கு,
இமறயருள் அருள் இருந்தால் நீ ங் காத வபரின்பம் கிமடக்கும் .
நம் முள் வள இருக்கும் வபரானந்த நிமலமய உணர்வதற் கு
சுயத்தில் உள் ள மூலப்கபாருமள உணர்தவல உன்னதம் , உத்தமம்
ஏகனனில் மூலப்கபாருள் என்பது
ஆனந்தமானது அழகானது ஆழமானது
சுயவம சுகம் Self is joy
சுயத்மத உணர்ந்து சுகத்தில் சுகிப்வபாம்
இமறயருள் கபற் று
13
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வபரின்பத்தில் திமளக்கலாம் அல் லவா?

தாயுமானவரின் உவமமகள் 100
மன்னார்குடி பானுகுமார்

2. உழவும் தவமும்
இலக்கியத்திற் கு

மிக

இன்றியமமயாதது

உவமம.

உவமமயிலிருந்துதான் ஏமனய அணிகள் எல் லாம் வதான்றியள் ளன.
அதனால் தான்

கதால் காப்பியம் ,

தமிழரின்

இலக்கியக்

ககாள் மக

கூறும் கபாருள் அதிகாரத்தில் , உவமயியமல மவத்துள் ளது.
பின்பு

தண்டியியலிருந்து

தனி

அலங் கார

இலக்கண

நூற் கள்

வளர்ந்தன.
நுண்மமயான

கசய் திகமளத்

கதளிவுபடுத்த

உவமமகள்

பயன்படுகின்றன.
நாம்

தினந்வதாறும்

காண்கின்ற

கபாருள் கமளவய

மவத்துத்

கதாடர்புபடுத்திக் காட்டும் வபாது. நாம் எளிதில் கருத்துக்கமளப் பரிந்து
ககாள் ள முடிகின்றது.
திருநாவுக்கரசர் பாடல்
பிடித்துக் காட்டும் .

ஒன்று உழவு உவமமமய அழகாகப்படம்

அது வபான்ற உழவு உவமமமயத் தாயுமானவர்

எவ் வாறு பயனபடுத்தியுள் ளார் என்பமத இப்பாடலில் காண்வபாம் .
மமலவயாடு சார்ந்த கபருங் காடு.
அக்காட்மட

நன்கசய்

நிலமாக

அதுவும் இருள் கபாருந்திய காடு.

மாற் ற

முதலில்

அடர்ந்து

கசறிந்த

மரங் கமள கவட்டி அப்புறப்படுத்தல் வவண்டும் .
பின்

அங் குள் ள

கற் கமளப்

பிளந்து

நீ க்கிச்

கசம் மமப்

படுத்த

வவண்டும் .
திருத்திய நிலத்தில் நல் ல விமத விமதக்கப்படுகின்றது.
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

சிறுமுமளயாகத் வதான்றிய அப்பயிருக்கு நீ ரும் , வளமும் - வளரும்
வமரப் -பறமவ விலங் குகளிடமிருந்து- பாதுகாப்பும் அளிக்கப்படுகிறது.
பயிமர அழிக்கும் பூச்சிகள் விழாதவாறு- காக்கப்படுகின்றது.

நல் ல

விமளச்சல் கிமடக்கின்றது.
இவ் வாறு

காத்தால் ,

விமளந்த

வபாகத்மத

உணர்ந்த

அன்பர்

கூட்டத்வதாடு எப்வபாதும் இருக்கும் நிமலமய நீ தந்தாதல் ,
அதுவவ

எனக்கு

இன்பமாக

அமமயும

எனப்

வபசுகின்றார்

தாயுமானவர்.

தாயுமானவரின் அந்தப் பாடல்
(ஆனந்தமானபரம் 6- தா.பா.72.)
கார் ஆரும் ஆணவக் காட்மடக் கமளந்து, அறக்
கண்டு, அககங் காரம் என்னும்
கல் மலப் பிளந்து, கநஞ் சு அகமான பூமிகவளி
காணத் திருத்தி, வமன்வமல்

பார் ஆதி அறியாத வமானம் ஆம் வித்மதப்
பதித்து, அன்பு நீ ர்ஆகவவ
பாய் ச்சி, அது பயிராகும் மட்டும் மாமய வன்
பறமவஅணு காதவண்ணம்

வநராக நின்று, விமள வபாகம் புசித்து உய் ந்த
நின்னன்பர் கூட்டகமய் த,
நிமனவின் படிக்குநீ முன் நின்று காப்பவத
நின் அருள் பாரம் என்றும் .

ஆர் ஆரும் அறியாத சூதான கவளியில் கவளி
ஆகின்ற துரியமயவம
அண்டபகி ரண்டமும் அடங் கஒரு நிமறவுஆகி
ஆனந்த மானபரவம.
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இந்தப் பாடலில்

-- மனம் – கநஞ் சம் தான் நிலம் .

அந் கநஞ் சத்தில்

கசம் பினால் களிம் புவபால் மண்டிக் கிடக்கிறது ஆணவப் கபருங் காடு.
அதன் மிகுதியும் கசறிவும் ; கநஞ் மச இருளாக்கிவிடுகின்றன.
எதற் ககடுத்தாலும் ”நான்” ”நான்” என்பவத ஆணவ நிமல. அக்காட்மட
வவரறு நிமலயில் அறவவ கமளதல் வவண்டும் .
அகங் காரமாமகிய , அகக் காரணமாகிய கற் கள் உமடத்து எறியல்
வவண்டும் .
இவ் வாறு கநஞ் சத்மத கசம் மமயாக்கி, சமமாக்கி, கவளியாக்கிப் பின்பு
கமௌனமாகிய விமதமய விமதக்க வவண்டும் .
உலக உயிர்கள் அமனத்திடமும் அம் வமான நிமலமயிலும் அன்மபச்
கசலுத்துமளவில் அன்பு நீ மரப் பாய் ச்சுதல் வவண்டும் .
இதற் கிமடவய

அம் வமானப்

பயிர் வளராத

வண்ணம்

தடுக்கின்ற

மாமாமய யாகிய இவ் வுலக மயக்கம் , கமய் ம் மம விமளயா வண்ணம்
கசய் கின்ற மயக்கம் என்னும் பறமவ என்பனவற் றிடமிருந்து அதமனக்
காத்தல் வவண்டும் .
அவ் வாறு காத்தால் அதினின்று இன்ப நுகர்வாகிய பயமனப் கபற
முடியும் .
இது வபான்வற வமானப் பயிர் வளர்த்த அன்பர் கூட்டத்திமடவய வாழ
முடியும் .
இத்தகு

கருத்துக்கமள,

நுண்மமயான

கருத்துக்கமளப்

பருப்

கபாருமள மவத்து விளக்கும் வபாது கதளிவு கிமடக்கின்றது. இனிமம
பயக்கின்றது.

தாயுமானவரின்

மகவண்ணமும்

கவியாற் றலும்

உவமமயாட்சியும் கதளிகின்றன.
ஆணவம் ,

கன்மம் ,

மாமயகளால்

அமலக்கழியும்

இந்த

உயிர்

அறியாமம, இருள் , மறப்பு, துன்பம் வபான்ற பல் தன்மமகமள உமடயது.
வபரறிவாகிய இமறவன், அறிவு, ஒளி. நிமனவு, இன்பம் இவற் மற
நிமலயாகக் ககாண்டுள் ளான்.
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முழு அறிவு, முழு ஒளி, முழு நிமனவு, முழு இன்பம் என எல் லாவற் றிலும்
முழுமம தர, எல் லா நிமலயிலும் முழுநிமலகபற் ற முழு முதலாவலவய
இயலும் .
ஆகவவதான் இமறவமனப் வபரறிவு, வபகராளி, வபரின்பம் வபால பல
கபயர்களால் அமழக்கின்றவறாம் .
உயிர்

அல் லது

ஆன்மா

இமறவவனாடு

இமணயும்

இமணப்மப

இரண்டு உவமமகளால் சாதாரண மக்களும் புரிந்து ககாள் ளக் கூடிய
நிமலயில் கசால் லுகிறார் தாயுமானவர். அதமனயும் அறியாமமயால்
கசய் வதாகவவ கசால் லுகிறார்.

தாயுமானவரின் உவமமகள் 100
மன்னார்குடி பானுகுமார்

3. ஆறுஅமனத்தும் புகும் கடல் வபால்
தாயுமானவர் பாடல் கள் ததன் தபால் இனிக்கும் .

அப்பாடல் களில்

அவர் தரும் உவமமகளும் இனிக்கும் . ஆறுகமளயும் சமயங் கமளயும்
ஒப்பிட்டு தனக்தக உரிய பாணியில் ஒரு தத்துவத்மத இந்தப் பாடலில்
தருகிறார்.
பதினாறு வமகப் வபறுகமளயும் அணுமவப் வபால் சிறுமமப்படுத்தி
உதறித்தள் ளும்

நிமலக்கும் , என்மன உயர்த்திய வபரின்பமயமாகிய

கவள் ளப் கபருக்வக!
வபசாத நிமலயாகிய கமௌனநிமலவய!
கபருமம

கபாருந்திய

உணர்த்தி,

அதனில்

நிமல

என

என்மன

நிமலநிறுத்திய அழிவில் லாத வபவற!
பாழ் எனப்படும் சூனியமாகிய ககாடிய
மாயா

காரியங் கள்

அமனத்மதயும்

கடந்து, மிச்சமாக நிற் கும் குமறவற் ற நிமறவவ!
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விளங் குகின்ற ஆறுகள் அமனத்தும் கசன்று கலக்கும் கடல் வபால்
சமய வகாடிகள் அமனத்தும் கசன்று கலக்கும் , உயிருக்குப் பழங் காலம்
கதாட்டு நட்பாய் விளங் கும் கபாருவள!

தாயுமானவரின் அந்தப் பாடல்
(ஆகாரபுவனம் 3 - தா.பா.134.)
“வபறு அமனத்தும் அணுஎனவவ உதறித் தள் ளப்
வபரின்பம் ஆககவந்த கபருக்வக வபசா
வீறுஅமனத்தும் இந்கநறிக்வக என்ன என்மன
வமவுஎன்ற வரத்வத. பாழ் கவய் ய மாமயக்
கூறுஅமனத்துங் கடந்தஎல் மலச் வசஷம் ஆகிக்
குமறவுஅறநின் றிடும் நிமறவவ, குலவா நின் ற
ஆறுஅமனத்தும் புகும் கடல் வபால் சமயவகாடி
அத்தமனயும் கதாடர்ந்துபுகும் ஆதி நட்வப.”

இந்தப் பாடலில் –இமறநிமலயின் கபருமமமயக் கசால் ல வந்த
தாயுமானவர்,

சமயங் கள்

ஒடுங் குகின்றன

என்பமத

அமனத்தும்
ஆறுகள்

ஒரு

அமனத்தும்

புள் ளியில் தான்
கசன்று

கலக்கும்

கடல் வபால் என்ற உவமமமய நம் மனதில் ஆழமாகப் பதிவு கசய் கிறார்.
அகமரிக்காமவமவவய
விவவகானந்தர்.

திரும் பி

பார்க்க

மவத்தவர்

நமது

1983 கசப்டம் பர் 11 ல் நமடகபற் ற, உலக ஆன்மீக

மகாநாட்டில் தாயுமானவரின் இந்தக் கருத்மதத்தான் கீமதப் பாடலுடன்
கர்ஜித்தார் விவவகானந்தர்.
"எண்ணுமிரு நிலத்கதழுந்த பலநதியு மிறுதியில் வந்கதறிநீ ர் வவமல
நண்ணுகின்ற இயல் பது வபாற் பலவவறுதமகயராய் ஞானநாடும்
மண்ணகத்வதார் கசல் லு கநறி கசம் மமயதாய் க் வகாமடமணயாய்
மருவுவமனும் புண்ணியவன நிமனயமடய மார்க்கமமவயமனத்துகமனப்
புகல் வன் யாவன;”

இப்பாடலால் எந்த நன்கனறியின் வழி கசன்றாலும் மக்கள் வசர்வது
நதிகள் எத்தமன வழி கசன்றாலும் முடிவில் கடலில் வந்து சங் கமிப்பது
வபால் . பலவமகச்சமயங் களும் கூறும் நன்மார்க்கம் ஒன்மறவய சார்ந்து
நிற் கின்றனர்.
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அது வபால் கீமதயும் ”எந்த எந்த பக்தன் நம் பிக்மகயுடன் எந்த எந்த
வடிவத்மத

அர்ச்சிக்க

விரும் புகிறாவனா

அவனுமடய

அமசயா

நம் பிக்மகக்குத் தக்க வடிவத்மத நான் வமற் ககாள் ளுகிவறன்” என்று
பரகமய் ஞானக் கருத்மத கீமத நாயகன் கிருஷ்ணர் உபவதசித்தார்.
அமத ஆங் கிலத்தில் விவவகானந்தர் எடுத்துமரத்தார்.
வமமடப் வபச்சுக் கமலயின் சிகரத்தில் நின்று தமது முதல் நாள்
கசாற் பிழிவுகளிவலவய

அதாவது

வபச்மச

ஆரம் பிக்கும்

வபாவத

"சுவாமிஜி சவகாதரிகவள சவகாதரர்கவள" என்று அன்வபாடு அமழத்ததும்
அதில் பாய் ந்து பரவிய ஆன்ம வநயம் அமவவயாமர அன்புப்பிடியில்
கட்டுப்பட மவத்தது மட்டுமல் ல, சம் பிரதாயமான அந்நிய பாவம் விலகி
உடன்பிறப்புகள் வபான்ற உறவு முமற வமவலாங் கி நின்றது.
அவரது மந்திரச் கசாற் களுக்கு கட்டுப்பட்ட மக்கள் கரகவாலி எழுப்பி
அவரது கசாற் கபாழிவுகளுக்கு கஜயஒலி ஒழுப்பினர்.

தாயுமானவரின் உவமமகள் 100
மன்னார்குடி பானுகுமார்

4. மனம் சிந்திய பாதரசம் வபால
தாயுமானவர் தமிழ் இலக்கிய உலகில் தனக்ககன தனி முத்திமர
பதித்த பாடல் கமளப்பாடி மக்களின் உணர்வுகளுக்கும் ,
உணர்ச்சிகளுக்கும் புத்துயிர் ஊட்டியவர் இவவர ஆவார்.
முதற் கபாருள் (கடவுள் ) என்பது
ஐம் பூதங் களும் ஒடுங் குகின்ற மாமய என்று
சிலரும் ,
ஐம் கபாறிகளும்

அவற் றின்

புலன்

நுகர்வுகளும் அற் ற இடவம என்று சிலரும் ,
அந்தக்கரணம் முடியும் இடம் என்று சிலரும் ,
முக்குணங் கள் அடங் கும் இடவம என்று சிலரும் , நாத வடிவவ என்று
சிலரும் ,
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•

விந்துவவ என்று சிலரும் ,

•

இவற் றுக்கு நடுநாயகமாய் விளங் கும் ஆன்மா என்று சிலரும் ,

•

உருவம் உள் ளது என்று சிலரும் ,

•

உருவம் அற் றது என்று சிலரும் ,

•

தற் வபாதம் அழிந்த இடம் என்று சிலரும் ,

•

திருவருவள என்று சிலரும் ,

•

கதாடக்கமும் முடிவும் இல் லாத கவட்டகவளிவய என்று சிலரும் ,

வவறு பலவிதமாகக் கூறும் பலரும் இருக்கின்றனர்.
இதன்

காரணமாக

மனம்

சிந்திய

பாதரசம்

வபால

சலனப்படுவம

அல் லாது, வபரானந்த நிட்மட கூட முடியுவமா?

தாயுமானவரின் அந்தப் பாடல்
( பரபூராண. பா.9. பக்.29)
பூதலயம் ஆகின்ற மாமயமுதல் என்பர்சிலர்.
கபாறிபுலன் அடங் கும் இடவம
கபாருள் என்பர் சிலர். கரண முடிவு என்பர் சிலர். குணம்
வபானஇடம் என்பர்சிலவபர்

நாதவடிவு என்பர்சிலர். விந்துமயம் என்பர்சிலர்.
நட்டநடு வவய இருந்த
நாகமன்பர் சிலர். உருவுஉருவம் ஆம் என்பர் சிலர். கருதி
நாடில் அருள் என்பர்சிலவபர்.

வபதம் அற உயிர்ககட்ட நிமலயம் என் றிடுவர்சிலர்.
வபசில் அருள் என்பர்சிலவபர்
பின்னும் முன் னும் ககட்டசூனியமது என்பர்சிலர்
பிறவுவம கமாழிவர். இமவயால்

பாதரசமாய் மனது சஞ் சலப் படும் அலால்
பரமசுக நிட்மட கபறுவமா?
பார்குமிடம் எங் கும் ஒரு நீ க்கமற நிமறகின்ற
பரிபூர ணானந்தவம!
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பார்குமிடகமங் குகமாரு

நீ க்கமற

நிமறகின்ற

அந்த

கதய் வத்மத

உணர்ந்தால் ஆனந்தவம என்று பாடுகிறார்.

இந்தப் பாடலில்
கதய் வம் என்பது என்ன? எங் கிருக்கிறது? என்று - மானுடம் இன்னும்
வதடிக்

ககாண்டிருப்பமத

தாயுமானவர்

அழகான

உவமம

மூலம்

விளக்குகிறார்.
மனிதர்கள்

-

சிந்திய

பாதரசம்

வபால்

மனமத

அமலயவிட்டு

கதய் வத்மத வதடிக் ககாண்டிருக்கின்றனவர என்று ஆதங் கப்படுகிறார்
தாயுமானவர்.
கண்ணதாசன் தத்துவத்தத தாயுமானவர் சுருக்கமாக பார்குமிடம்
எங் கும்

ஒரு நீ க்கமற நிமறகின்ற அந்த கதய் வத்மத உணர்ந்தால்

ஆனந்தவம என்று பாடுகிறார்.
கதய் வம் இருப் பது எங் வக
கதய் வம் இருப் பது எங் வக அது இங் வக வவகறங் வக
ததளிந் த நிதனவும் திறந் த தநஞ் சும் நிதறந் ததுண்ட ா அங் டக
ததளிந் த நிதனவும் திறந் த தநஞ் சும் நிதறந் ததுண்ட ா அங் டக
ததய் வம் இருப் பது எங் டக
தபான்னும் தபாருளும் நிதறந் தவர் தநஞ் சம் தபாய் யில் வளர்ந்த காடு
தபான்னும் தபாருளும் நிதறந் தவர் தநஞ் சம் தபாய் யில் வளர்ந்த காடு
எண்ணும் எழுத்தும் நிதறந் தவர் தநஞ் சம் இதறவன் திகழும் வீடு
எண்ணும் எழுத்தும் நிதறந் தவர் தநஞ் சம் இதறவன் திகழும் வீடு
ததய் வம் இருப் பது எங் டக
ஆத அணிகலன் ஆ ம் பரங் கள் ஆண் வன் விரும் புவதில் தல
ஆத அணிகலன் ஆ ம் பரங் கள் ஆண் வன் விரும் புவதில் தல
அங் தகாரு கண்ணும் இங் தகாரு கண்ணும் ஆலய வழிபாடில் தல
அங் தகாரு கண்ணும் இங் தகாரு கண்ணும் ஆலய வழிபாடில் தல
இதசயில் கதலயில் கவியில் மழதல தமாழியில் இதறவன் உண்டு
இதசயில் கதலயில் கவியில் மழதல தமாழியில் இதறவன் உண்டு
இதவ தான்ததய் வம் என்பதத அறிந் தால் ஏற் கும் உனது ததாண்டு
இதவ தான்ததய் வம் என்பதத அறிந் தால் ஏற் கும் உனது ததாண்டு
ததய் வம் ஏற் கும் உனது ததாண்டு

கதய் வத்மத உணர்ந்து ஆனந்தமாக அதில் லயித்திருப் வபாமாக!
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தாயுமானவரின் உவமமகள் 100
மன்னார்குடி பானுகுமார்

5. கண்இலாக் குழவிமயப் வபால்
சாதகன் ஒருவன் ஆணவத்தாலும் , துன்பத்தாலும் , உடமல கமய் என்று
கருதியும் பிறப்பு இறப்பு என்ற சுழலில் சுழன்றும் வாழக்கூடாது என்பமத
அழகான ஒரு உவமம முலம் கசால் கிறார் தாயுமானவர்.
இருளால்

சூழப்பட்ட கருமம நிறமுமடய

அமறயில் அறிவும் கண்பார்மவயும் இல் லாத
குழந்மத கிடந்தாற் வபால……..
ஆணவ
உயிமர,

மலத்தால்

கட்டுண்டு

கவளியில் விட்டு,

காவலாக்கி,

கபாருத்தமான

கிடந்த

துன்பத்மதவய
ஒரு

கபயரும்

மவத்து,
கமய் என்ற கபயர் கபற் ற கபாய் யான பாழ் த்த உடல் வ் லுப்கபறும்
வமகயில் ,
விமளந்த தானியங் கமள உணவாகத் தந்து,
கபரிய

இந்நிலவுலகில்

வந்த

பிறக்கவும்

இறக்கவும்

கசய் து,

அமதமனயும் திருவிமளயாடலாய் நிகழ் த்தி,
வவதம் கூறும் நியதிக்குப் புறம் பாக வாழந்தால் எமமன அனுப்பி
அதட்டித் துன்பம் தந்தும் ,
வவதவிதிப்படி ஒழுகின், துன்பத்மதப் வபாக்கி,
இரவுபகல்

இல் லாத

வபரின்ப

வீட்டில்

நன்றாக

உறங் குமாறும்

கசய் கின்றாய் .

தாயுமானவரின் அந்தப் பாடல்
(சின்மயானந்தகுரு. 6 - தா பா.31. )
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காரிட்ட ஆணவக் கருஅமறயில் அறிவுஅற் ற
கண்இலாக் குழவிமயப்வபால்
கட்டுண்டு இருந்தஎமம கவளியில் விட்டு,அல் லலாம்
காப்புஇட்டு, அதற் குஇமசந்த

வபரிட்டு, கமய் என்று வபசுபாழ் ம் கபாய் உடல்
கபலக்கவிமள அமுதம் ஊட்டிப்
கபரியபுவ னத்தினிமட வபாக்குவரவு உறுகின்ற
கபரியவிமள யாட்டு அமமத்திட்டு,

ஏரிட்ட தன்சுருதி கமாழிதப்பில் நமமனவிட்டு
இடர்உற உறுக்கி இடர்தீர்த்து
இரவுபகல் இல் லாத வபரின்ப வீட்டினில்
இமசந்துதுயில் ககாண்மின்என்று
சீரிட்ட உலகுஅன்மன வடிவான எந்மதவய
சித்தாந்த முக்திமுதவல
சிரகிரி விளங் கவரு தக்ஷிணா மூர்த்திவய!
சின்மயா னந்தகுருவவ.

இந்தப் பாடலில்

மனிதனிடம் இருக்கும் ஆணவம் முதலிய கசயல் கள்

ஒழிந்தால் இரவுபகல் இல் லாத வபரின்ப வீட்டில் நன்றாக உறங் கலாம்
என்பமத கசால் ல வந்த தாயுமானவர் அழகான ஒரு உவமம மூலம்
விளக்குகிறார்.
இருளால்

சூழப்பட்ட

கருமம

நிறமுமடய

அமறயில்

அறிவும்

கண்பார்மவயும் இல் லாத குழந்மத கிடந்தாற் வபால இருந்த மனிதன்
அந்த ஆணவக் கூட்மட உமடத்து கவளிவய வரவவண்டும் என்பமத
கசால் கிறார்.
ஆணவக் கூட்டிலிருந்து கவளிவய வருவவாமா?

தாயுமானவரின் உவமமகள் 100
மன்னார்குடி பானுகுமார்
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6. வதரின் அச்சாணி அமசவற் று இருப் பது வபால
தான் என்ற தன்முமனப்பு அபாயகரமானது என்பமத ஒரு உவமம
வாயிலாக கசால் லி மானுடத்மத வழிநடத்துகிறார் தாயுமானவர்.
”நான்”

என்னும்

அகங் காரமானது

வவட்டமடக்காரமன

விடவும் ,

ககாடிய வபமய விடவும் , பாழாய் ப்வபான ஆணவ மலத்மத விடவும் ,
வலிமம உமடயது.
இது அறிமவ மயங் கச் கசய் யும் .
ஒரு

கசயமலச்

கசய் தாலும் ,

நடுநிமலமய அறியவிடாது. எந்த

அதனுள்

புகுந்து,

கபாறுமமமயக்

காப்பாற் றாது, வவண்டாத கசாற் கள் வபசும் .
திருமால் , சிவன், பிரம் மன் முதலரிவயார்க்கு நிகர் என்று தன்மன
கூறிக் ககாள் ளும் .
தங் குதமட

இன்றி

ஓடும்

வதரில் ,

அதன்

அச்சாணி அமசவற் று இருப்பது வபால தான்
அமசயாது நிற் கும் .
”இங் குஎனக்கு நிகராக எவர் உளர்?” எனப்
கபருமம வபசி,
இராவணன் வபான்ற தன்மம உமடயதாய் ,
இதயமாகிய ஆகாயத்தில் தான் அரசாட்சி கசய் து ககாண்டிருக்கும் .
இந்த அகங் காரத்வதாடு நீ ங் கி நில் லாத அடிமமயாக நான், இதவனாடு
நான் வபாராட முடியுமா?

தாயுமானவரின் அந்தப் பாடல்
(கமௌனகுரு வணக்கம் .9 – தா.பா.45.)

ஆங் காரம் ஆனகுல வவடகவம் வபய் பாழ் த்த
ஆணவத் தினும் வலிதுகாண்,
அறிவிமன மயக்கிடும் . நடுவுஅறிய ஒட்டாது
யாதுஒன்று கதாடினும் அதுவாய் த்
24
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தாங் காது கமாழிவபசும் . அரிகரப் பிரமாதி
தம் கமாடு சமானம் என்னும் .
தமடயற் ற வதரில் அம் சுருவாணி வபாலவவ
தன் னில் அமச யாதுநிற் கும் .

ஈங் குஆர் எனக்குநிகர் என்னப் ர தாபித்து
இராவணா காரம் ஆகி,
இதயகவளி எங் கணும் தன் அரசு நாடுகசய் து
இருக்கும் . இத கனாடு எந்வநரமும்

வாங் காநி லாது, அடிமம வபாராட முடியுவமா?
கமளவனாப வதசகுருவவ!
மந்த்ரகுரு வவவயாக தந்த்ரகுரு வவமூலன்
மரபில் வரு கமளன குருவவ.

இந்தப் பாடலில் ஆணவத்தீமன பற் றி குறிப்பிடுகிறார். ஆணவம் தான்,
தனது என்ற பிரிவுகமள உமடயது.
நான் என்பது அதிகார ஆணவப்பற் று. தனது என்பது கபாருள் பற் று.
தான் என்ற நான் என்ற ஆணவத்தால் அழிந்தான் இராவணன்.
நான் கபரியவன் நான் கபரியவன் என்று நாம் எண்ணும் வபாவத நாம்
மிகச் சிறியவன் ஆகி விடுகிவறாம் . ஆணவத்தால் அழிந்தவர்கள் பலர்.
நல் குணத்தால் மற் றவமர மதித்து தன்மனப் வபாலவவ பிறமரயும்
வநசித்து மற் றவர்களின் கருத்துக்கு மதிப்பு அளித்து வாழ் ந்தவர்கள்
இறந்த பின்னும் வாழ் கின்றனர்.
கர்வத்துடன், ஆணவத்துடன், அகந்மதயுடன் நடந்து ககாள் ளும்
மனிதமன வீட்டிவலா, அலுவலகத்திவலா, நாட்டிவலா யாரும் மதிப்பது
இல் மல. ஆணவக்காரர்கள் பற் றிய பிம் பம் உமடந்வத இருக்கும் . என்மன
மிஞ் சிய ஆள் உலகத்தில் இல் மல என்ற
எண்ணத்மத அகற் றி விட்டு, என்மன விட உயர்ந்தவர்கள் , சிறந்தவர்கள்
உலகத்தில் உண்டு என்ற எண்ணத்துடன் வாழ வவண்டும் .
கடவுள் உருவங் கமள ஏற் றிச் கசல் லும் வதர் நகர்ந்து கசல் கிறது........!!!
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அந்த வதரில் உள் ள கடவுளும் அலங் காரங் களும் நகர்ந்து
கசல் கிறது.......!!! வதரும் நகர்கிறது..........!!!
வதரிமன இழுப்பவர்களும் நகர்கிறார்கள் .
இத்தமன நகர்தளுக்கு காரணமாக இருப்பது எதுகவன்றால் ........???
அந்த வதரில் சும் மா இருக்கும் அந்த அச்சாணி என்னும் அச்சாரம்
தாவன......!!! அச்சாணி இல் மலவயல் நகர்தல் இல் மலவய.......!!!
ஆக, அச்சாணி சும் மா இருந்ததால் அத்தமன இயக்கத்திற் கும் காரண
கர்த்தாவாக இருப்பது வபால.......!!!
நாமும் மனதளவில் சும் மா இருந்து பழகினால் நம் முமடய உணர்வு
விரிந்து அமனத்து உயிர்கவளாடும் உணர்வுகவளாடும் ஒன்றி நிற் க
முடியும் தாவன.......!!!
வதர் மட்டுமல் ல, நகரக் கூடிய அத்தமன சக்கரங் களும் நகராமல்
இருக்கும் ஒரு கபாருள் தாவன காரணம் ...!!!
மனகமன்னும் சக்கரத்மத நகராமல் சாட்சியாக நகராமல் இருந்து
பார்த்துக் ககான்சிருக்கும் ஒன்று அது எது என்று கண்டறிந்து அதவனாடு
லயித்து விட்டால் அதுவவ "சும் மா" இருத்தலுக்கான யுக்தி.....!!!
முயர்ச்சித்துப் பார்ப்வபாமா......!!!

தாயுமானவரின் உவமமகள் 100
மன்னார்குடி பானுகுமார்

7. மடல் விரியும் மலர் வபால
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கல் நநஞ் சமுமடய சாதகனுக்கு இமறயருள் எளிதாகக் கிமடக்கும்
என்பமத

உவமமயின்

வாயிலாக

இந்தப்பாடலில்

தாயுமானவர்

நசால் கிறார்.
உடம் பானது

கமலியவும் ,

எலும் புகள்

எல் லாம்

கநகிழ் ந்து உருகவும் , கண்களிலிருந்து கதகதப்பான
நீ ர் கபருகவும் ,
காந்தத்மதக் கண்ட ஊசி கநருங் கிச் கசன்று ஒட்டிக்
ககாள் வது வபால
ஓர் உறவாக ஒட்டிக்ககாள் ள , நிமனந்து நிமனந்து
மனம் படபட எனப் பமதப்பவும் , உள் ளத்தில் நடுக்கம்
வதான்றவும் , பாடியும் ஆடியும் குதித்தும் ,
குளிர்ந்த

சந்திரன்

வபான்ற

முகத்தில்

நிலகவாளி

வபால
புன்னமக வதான்றவும் , ஆரவாரம் கசய் து,
மடல் விரியும் மலர் வபால மகமய விரித்தும் ,
பின்னர் கூப்பியும் , ”வமகவம! அம் வமகத்திலிருந்து கபாழியும் இன்பம்
தரும் மமழவய!
அம் மமழ நீ ர்-திரண்டு ஓடும் கவள் ளவம! நீ நீ டுழி வாழ் வாயாகா!” என
வாழ் த்திப் வபாற் றும் ,
கடல் மமட திறந்தாற் வபால
அன்பிமனப்

கபாழியும் அன்பரது

அன்புக்கு

எளிமய!

கல்

வபான்ற

கநஞ் சம் உமடய எனக்கும் எளிமளவயா?

தாயுமானவரின் அந்தப் பாடல்
(கருணாகரக்கடவுள் 9 –தா. பா.31.)
உடல் குமழய, என்பு எலாம் கநக்கு உருக விழிநீ ர்கள்
ஊற் று என கவதும் பி ஊற் ற
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ஊசி காந்தத்திமனக் கண்டு அணுகல் வபாலவவ
ஓரு உறவும் உன்னிஉன்னிப்

படபகடன கநஞ் சம் பமதத்துஉள் நடுக்குறப்
பாடி ஆ டிக் குதித்துப்
பனிமதி முகத்திவல நிலவு அமனய புன்னமக
பரப்பி, ஆர்த்து ஆர்த்து எழுந்து,

மடல் அவிழும் மலர் அமனய மகவிரித்துக்கூப்பி,
வாவன அவ் வானில் இன்ப
மமழவய மமழத்தாமர கவள் ளவம நீ டூழி
வாழிகயன வாழ் த்தி ஏத்தும்

கடல் மமட திறந்து அமனய அன்பர்அன் புக்கு எளிமய.
கல் கநஞ் ச னுக்கு எளிமயவயா?
கருதரிய சிற் சமபயில் ஆனந்த நிர்த்தமிடு
கருணா கரக் கடவுவள!
இந்தப் பாடலில் --சாதகன்

உள் ளம்

உருகி

உடம் புகமலியவும் ,

எலும் புகள்

எல் லாம்

கநகிழ் ந்து உருகவும் , கண்களிலிருந்து கதகதப்பான நீ ர் கபருகவும் ,
அந்தக் கடவுமள வாழ் த்தினால் அவனுக்கு

இமறயருள் அன்பிமனப்

கபாழியும் .
அன்பரது

அன்புக்கு

இமறவன்

எளியவனாகிறான்.

கல் வபான்ற

கநஞ் சமுமடய சாதகனுக்கும் இது கிமடக்கும் என்பமத விளக்கிறார்.
எளிமய! கல் வபான்ற கநஞ் சம் உமடய எனக்கும் எளிமயவயா?
இமறயருளில் மூழ் கியிருப்வபாமா?

தாயுமானவரின் உவமமகள் 100
மன்னார்குடி பானுகுமார்
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8. சந்மதயில் கூடும் கூட்டம் வபால் .
நிமலமயாமம தத்துவத்மத அழகிய உவமம மூலம் நசால் லி வாழும்
வாழ் க்மகமய நமக்குப் புரியமவக்கிறார் தாயுமானவர்.
தாய்

தந்மத,

உறவினர்,

மமனவி,

பிள் மளகள் என்னும் இமவ அமனத்தும்
சந்மதயில்

கூடும்

கூட்டம் வபால்

கமலந்து கசல் லும் தன்மம உமடயது.
இதில்

எந்தவித

ஐயமும்

ககாள் ள

வவண்டாம் .
அழகிய மாளிமக, மண்டபம் , உப்பரிமக, நால் வமகப் பமடகள் என
இவற் றுடன்

வாழும

கபருவாழ் வும்

ஒரு

கண்கட்டி

வித்மதவபால்

ஏமாற் றும் தன்மம உமடயதுவவ.
வஞ் சமன, கபாறாமம, உவலாபம் ஆகியமவ தங் கிய மனகமனும் புழு
தங் கி இருக்கும் அழுக்மகச் சுமக்கும் உடல் எனிவலா. அதுவும் விருப்பம்
ககாள் ளுதற் கு இயலாத கனவு வபான்றது ஆகும் .
எப்கபாழுதும் , வாழ் மவயும் தாழ் மவயும் சமமாகக் கண்டு, இரவுபகல்
அற் ற கவளியில் , ஏகமாய் நிற் கும் நினது திருவருள் கவள் ளத்தில் ,
”யான்” என்னும் நிமனப்பு அற மூழ் கி, சிந்மத கதளிவு கபறாது,
மனமானது சுழல் வது எதனாவலா?

தாயுமானவரின் அந்தப் பாடல்
(வதவஜாமயானந்தம் 3 தா.பா. 113)
தந்மததாய் தமர்தாரம் மகவுஎன்னும் இமவகயலாம்
சந்மதயிற் கூட்டம் , இதிவலா
சந்வதகம் இல் மல மணி மாடமாளிமகவமமட
சதுரங் க வசமனயுடவன

வந்தது ஓர் வாழ் வும் ஓர் இந்த்ரஜா லக்வகாலம்
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வஞ் சமன கபாறாமமவலாபம்
மவத்தமன மாங் கிருமி வசர்ந்தமல பாண்டவமா
வஞ் சமனய இலாத கனவவ,

எந்தநா ளும் சரி எனத்வதர்ந்து வதர்ந்துவம
இரவுபகல் இல் லா இடத்து
ஏகமாய் நின்றநின் அருள் கவள் ளம் மீதிவல
யான் என்பது அறவுமூழ் கிச்

சிந்மததான் கதளியாது சுழலும் வமக என்ககாவலா?
வதடரிய சத்தாகிஎன்
சித்தமிமச குடிககாண்ட அறிவான கதய் வவம
வதவசா மயானந்தவம.
இந்தப் பாடலில் நிமலயாமம தத்துவத்மத நமக்குப் புரிய மவக்கிறார்.
. மனிதன் உயிருடன் இருக்கும் வபாது மமனவி, மக்கள் என்று கசால் லி
மகிழ் சசி
் யாக வாழ் கிறான்.
ஆனால் , உடமல விட்டு உயிர் பிரியும் வபாது உயிருக்கு உயிராக
இருந்தவர்கள் உடன் கசல் லமாட்டார்கள் என்ற நிமலமய,
மமனயாளும் மக்களும் வாழ் வும்
தனமும் தன் வாயில் மட்வட
இனமான சுற் றமும் மயானம்
மட்வட வழிக் வகது துமண
(பட்டினத்தார் பாடல் கள் ப.308)

நிமலயாமமப் பற் றி நன்கு விளக்கியுள் ளார்.
சிந்மதயில் கதளிவு கபற் று மனமற் று இருப்வபாமா?

தாயுமானவரின் உவமமகள் 100
மன்னார்குடி பானுகுமார்

9. சுழலுகின்ற காற் றாடி வபால
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அமலபாயும்

மனமத அறியமவப்பதற் கு அழகான ஒரு உவமம

வாயிலாக பாமத அமமத்து தருகிறார் தாயுமானவர்.
ஆண்களிவலா,

கபண்களிவலா,

என்மனப்

வபான்ற

ஒரு

அறிவிலி

உலகத்தில் உண்வடா?
சுழலுகின்ற

காற் றாடி

வபால

என்

மனமானது

அமலந்து திரிய,
அதமன

ஒரு

கநாடிப்கபாழுதாயினும்

அடக்கித்

திருவருமளக் கண்வடன் இல் மல.
அதுவும் அல் லாது, கண்கமள மூடி, கமௌனமாய்
இருந்து, ஓடுகின்ற பிராணமன நிறுத்தி, பதினாறு
கமலகளுடன்

திகழும்

சந்திர

மண்டலத்மதத்

கதாடுமாறு, மூலாதாரத்தில் சூட்டிமன உண்டாக்க
நிமனக்கவும் இல் மல.
இதுநாள் வமர கற் று, வகட்டுப் கபற் ற உலக அறிவின் வபாக்கிவல
வாழ் க்மகமயப் வபாகவிட்டு, கபாய் ஒழுக்கம் உமடயவன் ஆவனன்.
நாயினும் கமடப்பட்ட அற் பனாகிய நான்,
வமலும் வமலும்

கவறுமவன

அமலந்து

திரியாமல் இருக்க,
மமலவபால்

கவளிப்பமடத்

தன்மமயுடன்

எம் முன்பு வதான்றி அருள் கசய் ய வவண்டும் .

தாயுமானவரின் அந்தப் பாடல்
(சித்தர்கணம் .7. தா.பா.63.)
ஆணிவல கபண்ணிவல என்வபால ஒருவபமத
அகிலத்தின் மிமச உள் ளவதா
ஆடிய கறங் குவபால் ஓடி உழல் சிந்மதமய
அடக்க ஒரு கணவமனும் யான்
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காணிவலன் திருவருமள. அல் லாது கமளனியாய் க்
கண்மூடி ஓடுமூச்மசக்
கட்டிக், கலாமதிமய முட்டவவ மூலகவம்
கனலிமன எழுப்ப, நிமனவும்

பூணிவலன், இற் மறநாள் கற் றதும் வகட்டதும்
வபாக்கிவல வபாகவிட்டுப்
கபாய் உலகன் ஆயிவனன் நாயினும் கமடஆன
புன்மமவயன். இன்னம் இன்னம்

வீணிவல அமலயாமல் மமலயிலக்கு ஆகநீ ர்
கவளிப்படத் வதாற் றல் வவண்டும் .
வவதாந்த சித்தாந்த சமரசநன் னிமலகபற் ற
வித்தகச் சித்தர்கணவம!
இந்தப் பாடலில்
இரண்டு உவமமகமள மவக்கிறார் தாயுமானவர். மனம் தான் மனித
வாழ் க்மகயின் விமள நிலம் . மனத்தின் தன்மம எதுவவா அதுதான்
மனிதனுமடய தன்மம.
மனத்மத

அடக்க

நிமனத்தால்

அமலயும் .

மனத்மத

அறிய

நிமனத்தால் அடங் கும் . அமலபாயும் மனத்மத அறிய வவண்டும் . மனித
மனம் என்பது இமறநிமலயும் , அதில் வதான்றும் காந்த அமலயுவம
ஆகும் .

அமலபாயும் மனமத என்ன கசய் வது?
பத்து நிமிடங் களுக்குத் நதாடர்ந்து உங் கள் மனமத கவனியுங் கள் .
அங் கு
உற் பத்தியாகி
அமலபாய் கிற
எண்ணங் கமள
எல் லாம்
தநர்மமயாக ஒரு காகிதத்தில் பட்டியல் தபாட்டுக் நகாண்தட வாருங் கள் .
ஓர் இமடநவளிவிட்டு அமத உங் கள் நண்பரிடம் காட்டுங் கள் அல் லது
நீ ங் கதள
படித்தாலும்
சரி...
இன்னும்
உங் களுக்குப்
மபத்தியம்
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பிடிக்காமல்
வந்துவிடும்

எப்படி

இருக்கிறது

என்று

உங் களுக்தக

ஆச்சரியம்

இப்தபாது உங் களுக்கும் , மனதநாயாளிக்கும் நபரிய வித்தியாசம்
இல் மல.
ஒதர ஆறுதல் , உங் கள் மபத்தியக்காரத்தனத்மத சமூகம்
வமரயறுத்துள் ள எல் மலகளுக்குள் மவத்திருக்கிறீர்கள் .
நவளிதய நதரியாமல் மமறத்து ஒளித்து நாடகமாடும் தந்திரம் தான்
உங் கமளக்
காப்பாற் றிக்
நகாண்டிருக்கிறது.
மபத்தியக்காரத்தனத்மத ஒளித்து மவப்பது உங் கள் பிரச்சமனகமள
முடிவுக்குக் நகாண்டு வந்துவிடாது.
முழுமமயான விழிப்பு உணர்வு இல் லாமல் உங் கள்
தன்பாட்டுக்குத் தற் நசயலாக நடக்கவிட்டுக் நகாண்டு
மனதுக்கு என்மறக்கும் திருப்தி கிமடக்காது.

வாழ் க்மக
இருந்தால் ,

வாழ் க்மகமய ஒவ் நவாரு கணமும் முழுமமயாக வாழுங் கள் . மனம்
வீணாக அமலபாய் வமத நிறுத்திவிடும் .
மனம் அமலபாயாமல் வாழ் தவாமா?

தாயுமானவரின் உவமமகள் 100
மன்னார்குடி பானுகுமார்

10. பலசரக்கு கமடப் வபால்
சமயப்

பற் றாதலா

மந்திரங் கமள

கற் றதாதலா

பிரணாயாமம்

நசய் வதாதலா இமறநிமலமய அமடய முடியாது என்பமதயும் ஆறு
சமயங் களிலும்

நவவ் தவறு நபயர்களில் விளங் கும் இமறநிமலயின்

திருவிமளயாடல் பற் றியும் அழகான உவமமகள் இப்பாடலில் உள் ளமத
காண்தபாம் .
ஒரு சாண் வயிற் மற வளர்ப்பதற் காக கருத்து மாறுபாடு ககாண்டு
விவாதம் புரிவார்கள் .
நிலவுலகும் வானவுலகும் ஒன்றாகுமாறு வபராமச ககாண்டு, மனம்
அமலந்து திரிய, மயக்க உணர்வுடன் இருக்க அறிவார்கள் .
பல வவறுபட்ட வகாலம் ககாள் ள அறிவார்கள் .
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ஒரு மந்திரத்மத முணுமுணுத்துக் ககாண்வட மனமத வவறுபக்கம்
அமலயவிடும் வித்மதமய அறிந்திருப்பார்கள் .
பலசரக்கு கமடப்வபால் பல சமயநூல்
கருத்துக்கமளக்

கற் று,

என்வபால்

கமடவிரிக்க அறிவார்கள் .
புலிவபால் சீறி மூச்மச எள் வள இழத்தும்
கவளிவய விட்டும் பிராணாயாமம் கசய் து,
விழிசிவக்க நிற் பார்கள் .
தம் முமடய மதம் வலிமம உமடயது என்று தாமச குணத்தில் நின்று
பிதற் ற அறிவார்கள் .
ஆறுவமகச் சமயங் களிலும் வவறு வவறு கபயர்களில் கவளிப்பட்டு
நின்று விமளயாடும் உமது திருவிமளயாடமல யாரால் அறிந்து ககாள் ள
முடியும் ?

தாயுமானவரின் அந்தப் பாடல்
(ஆனந்தமானபரம் 3 - தா.பா.69.)
மாறுபடு தர்க்கந் கதாடுக்கஅறி வார்;சாண்
வயிற் றின் கபாருட்டது ஆக
மண்தலமும் விண்தலமும் ஒன்றாகி மனதுஉழல
மாலாகி நிற் கஅறிவார்.

வவறுபடு வவடங் கள் ககாள் ளஅறி வார் ஒன்மற
கமணகமகணன்று அகம் வவறதாம்
வித்மதஅறி வார்எமமப் வபாலவவ சந்மதவபால்
கமய் ந்நூல் விரிக்கஅறிவார்.

சீறுபுலி வபால் சீறி மூச்மசப் பிடித்துவிழி
கசக்கச் சிவக்கஅறிவார்
திரம் என்று தந்தம் மதத்மதவய தாமதச்
கசய் மகககாடும் உளற அறிவார்.
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ஆறுசம யங் கள் வதாறும் வவறுவவறு ஆகிவிமள
யாடும் உமன யாவர் அறிவார்?
அண்டபகி ரண்டமும் அடங் ககவாரு நிமறவாகி
ஆனந்தம் ஆன பராபரவம!
இந்தப் பாடலில்
வதமவயற் ற

சமய

விவாதத்திலும்

முனுமுனுத்துக் ககாண்டிருக்கும்

மந்திரங் கள்

கசால் லி

மனிதர்கமள தாயுமானவர் சுட்டிக்

காட்டுகிறார்.
ஆறு

சமயங் களிலும்

கவவ் வவறு

கபயர்களில்

நிற் கும்

உனது

திருவிமளயாடல் என்று இமறவமன பார்த்துக் வகட்கிறார்.
இமறநிமலமய நாம் உணருவவாமாகா!

தாயுமானவரின் உவமமகள் 100
மன்னார்குடி பானுகுமார்

11. ஆனந் த மழை
தாயுமானவர்,
இந்தப் பாடலில்
தமகத்மதயும்
உவமமப்படுத்துகிறார். அல் லது உருவகப்படுத்துகிறார்,

கடவுமளயும்

தமகக்கூட்டம் நபருமளவில் வந்து
மமழயிமனப்
நபாழிவதுதபால
இமறவனும்
தபரின்ப
மமழமய
ஆனந்த
மமழமய
நபாலிவான்
அழகாகவும்
விரிவாகவும்
விளக்கமாகவும்
நதளிவாகவும்
நமக்குத் தருகிறார்.
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ஆனந்தமமழயில் நிமனய அமழத்துப் வபாகிறார் தாயுமானவர் . .
.வாருங் கள் . . . .

(உயிர்கள் பல பிறவிக்குள் நசன்று வந்துள் ளமமயால் ) பிறந்த ஊர்கள்
பல.
நபற் ற நபயர்கள் பல.
சூழ இருந்த உறவுகள் பல.
நசய் த நல் விமன தீவமனகளின் பயனாய் ப் நபற் ற உடல் கள் பல.
நசய் யும் நசயல் கள் பல. எழுந்த எண்ணங் களும் பல.
நபற் ற தபரும் புகழும் பல.
நசன்று வந்த நசார்க்க நரகங் களும் பல.
வழிபட்ட நன்மம நசய் யும் நதய் வங் களும் பல.
தவறுபட்ட கருத்துகளுடன் கூடிய சமயங் களும் பல.
அதனால் , ஞானத்மதத் தரும் பராசத்தியின் அருளால் உணர்ந்து,
தமகக்கூட்டம் நபருமளவில் வந்து மமழயிமனப் நபாழிவதுதபால
அன்பர்களது

கண்ணிலும் ,

மனமாகிய

விண்ணிலும் திருவருளாகிய நீ மரத் ததக்கி,
எண்ணுதற் கரிய

தபரின்பமாகிய

மமழயிமனப் நபாழியும்
கடவுமள,

நாலாம்

தமகத்மத, நமது

நிமலயாகிய

துரிய

வடிவத்மத.,
பல நபயர்களால் புகழ் ந்து தபசப்படுவதும் ,
பல தவதங் களாலும் சிறப்பித்துச் நசால் லபட்டதும் ,
ஆகிய நமௌனம் என்னும் நிதிக்குவியமல,
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தபசுவதற் கு அருமம உமடயதும் , எல் மலயற் றதும் , ஞானமயமானதும்
ஆன
நபரிய நபருமளப் பணிந்து வணங் குதவாம் .

தாயுமானவரின் அந்தப் பாடல்
(திருவருள் விலாசப் பரசிவ வணக்கம் . (பா.2.தா.பா.2)
ஊரனந் தம் கபற் ற வபரனந் தம் .சுற் றும்
உறவு அனந்தம் . விமனயினால்
உடல் அனந்தம் . கசயும் விமன அனந்ம்.கருத்
வதா அனந்தம் . கபற் றவபர்
சீர் அனந்தம் . கசார்க நரகமும் அனந்தநற்
கறய் வமும் அனந்தவபதம்
திகழ் கின்ற சமயமும் அனந்தம் . அதனால் ஞான
சிற் சக்தி யால் உணர்ந்து
கார் னந் தம் . வகாடி வருஷித்தது என அன்பர்
கண்ணும் விண்ணும் வதக்கவவ,
கருதரிய ஆனந்த மமழகபாழியும் முகிமல.நம்
கடவுமளத். துரியவடிமவப்
வபர் அனந்தம் வபசி மமறயனம் . தம் கசாலும்
கபரிய கமௌனத்தின் மவப்மபப்.
வபசரும் அனந்தபத ஞான ஆனந்தம் . ஆம்
கபரிய கபாருமளப் பணிகுவாம் .”
இந்தப் பாடலில் சாதகன் ஒருவமன இமறயருமளப் நபறும் வழிகமள
உவமம மூலம் விளக்குகிறார் தாயுமானவர்.
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அன்பர்கள்
அன்பர்களது

காதலாகி

கசிந்து

கண்ணிலும் ,

கண்ணீர ் உருக

மனமாகிய

மல் க

விண்ணிலும்

தவண்டும் .

திருவருளாகிய

நீ மரத் ததக்கி,
எண்ணுதற் கரிய தபரின்பமாகிய நமது கடவுமள உள் ளம்
பிரார்த்தமன

நசய் ய

தவண்டும்

என்பமத

உருகி

வலியுறுத்துகிறார்.ஞான

ஆனந்தத்தில் மூழ் கி திமளப்தபாமாக!

தாயுமானவரின் உவமமகள் 100
மன்னார்குடி பானுகுமார்

12. உயிர் காக்கும் மருந்துவபால்
நிமலயில் லாத இந்த உலகம் எப்படி இருக்கும் என்று காட்டுகிறார் நம்
தாயுமானவர்...வாருங் கள் ....
•

எலும் பு எலாம் கநகிழ் ந்து உருகவும் ,

•

மயிர் சிலிர்ப்பவும் , உடல் இளக்கம் ககாள் ளவும் ,

•

மனம் அளலில் பட்ட கமழுகு வபால் இமடவிடாது உருகவும் ,

•

மமழவபால் இரக்கம் காட்டி, இருவிழிகளிலும் நீ மரப் கபாழிய,

•

அன்பு மிகுதியாய் மூச்மசமயான கமய் யன்பருக்கு

•

உயிர்

காக்கும்

மருந்துவபால்

வந்து

வபரின்

மமழமயப்

யாருக்காக

அடிமமயாக

கபாழிவாய் !.
•

உன்மீது

அன்பு

மவக்காத

என்மன,

ஏற் றுக்ககாண்டாய் ?
•

இழிந்த ஊன், மயிர், வதால் , நரம் பு, எலும் பு என இவற் றால் ஆன,

•

சிறுகுடிமச வபான்ற புலால்

உடல் , அருவருப்பமடயது என்பது

கபாய் அல் லவவ!
•

இதமன உண்மம என்று நம் பி, என் புத்தி வீவண.

•

இதன்பின் கசல் லுவமா? கசன்று துன்புற் று அமலந்து திரியுவமா?

ஐயவன! இந்த நிமலயில் லாத உலக வாழ் மவ கனவிலும் வவண்வடன்.
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தாயுமானவரின் அந்தப் பாடல்
(சுகவாரி 4 - தா.பா.80.)
என்புஎலாம் கநக்குஉமடய, வராமம் சிலிர்ப்ப, உடல்
இளக, மனது அழிலின்கமழுகாய்
இமடயறாது உருக, வரு மமழவபால் இரங் கிவய
இருவிழிகள் நீ ர் இமறப் ப,

அன்பினால் மூர்ச்சித்த அன்பருக்கு அங் ஙவன
அமிர்தசஞ் சீவிவபால் வந்து
ஆனந்த மமழகபாழிமவ.உள் அன்பு இலாதஎமன
யார்க்கா அடிமமககாண்டாய் ,

புன்புலால் மயிர்வதால் நரம் புஎன்பு கமாய் த்திடு
புமலமககுடிலில் அருவருப் புப்
கபாய் அல் ல வவ, இதமன கமய் என்று நம் பிஎன்
புந்திகசலு வமாபாழிவல?

துன்பமாம் அமலயவவா? உலகநமட மயஒரு
கசாப் பனத் தினும் வவண்டிவலன்.
சுத்தநிர்க் குணமான பரகதய் வ வமபரம்
வஜாதிவய சுகவாரிவய!

இந்தப் பாடலில் நிமலயாமம தத்துவத்மத தகுந்த உவமமகள் மூலம்
எடுத்துக் கூறி நம் மம எச்சரிக்கிறார் தாயுமானவர்.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------யாக்மகமய யாப் புமடத்தாப் கபற் றவர் தாம் கபற் ற
யாக்மகயா லாய பயன்ககாள் க; - யாக்மக
மமலயாடு மஞ் சுவபால் வதான்றிமற் றாங் வக
நிமலயாது நீ த்து விடும் .

(யாக்மக நிமலயாமம, நாலடியார்)

உடம் மப உறுதியுமடயதாக வநாயில் லாத நல் ல உடம் பாகப்
கபற் றவர்கள் தாம் அங் ஙனம் முன் நல் விமனயினால் அரிதின் அமடந்த
அந்நல் யாக்மகயினால் ஆகக்கூடிய புண்ணியப் பயமனக்
காலந்தாழாமற் கசய் து ககாள் க.
ஏகனன்றால் ; மமலயுச்சியில் உலவுகின்ற வமகம் வபாலக் காணப்பட்டு
பின்பு அங் ஙனம் காணப்பட்டபடிவய நிமலயாமல் இவ் வுடம் பு
அழிந்துவிடும் .
நாம் உடல் , மற் றும் மனதிற் கு உட்பட்டவர்கள் அல் ல.........!!!
நாம் எல் மலயற் ற ஆனந்த கசாரூபி......!!!
என்மன மிக மிக கவர்ந்தும் , வசாகத்தில் தடுமாறிய வபாகதல் லாம்
நிமல ககாள் ள மவத்ததும் இந்த வாசகவம......!!!

”நான் ஆத்மானந்த ஆனந்த கசாரூபி.....
என்மன தவிர்த்து பிறிகதான்றும் இல் மல.......
பிறிகதான்றினால் எனக்கு எந்த பாதிப்பும்
இல் மல....!!! "
இது எப்வபாது புரியும் என்றால் ..........???
ஆன்மாவில் நிமலத்து,
அதவனாடு லயித்து,
தான் ஆனந்த கசாரூபிமய உணர்ந்தால் மட்டுவம புரியும் .......!!!
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தாயுமானவரின் உவமமகள் 100
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13. துமணயின்றி வாழமுடியாத கபண்மமவபால் ,
சாதகன் ஒருவனுக்கு பற் றிமன விடவும் ஆமசகமள சீரமமக்கவும்
வதமவயான அறிவுமரகமள கபாருத்தமான உவமம மூலம் கசால் கிறார்
தாயுமானவர்.
ஐம் கபாறிகளாலும்

பற் றப்படும்

ஐம் புலன்களாகிய

பற் ற

அற் று,

அவாவின்மம என்று கசால் லப்படும் ஒரு நிலத்தில் ,
நிமலத்துநிற் கும் கபாருட்டு, அதமனப் பற் றி பிடிப்பதற் கு ஏதுவாக
பிராணமன அடக்க, மூச்சுப்பயிற் சி என்னும் ஒரு நிலம் உண்டு.
இவற் மறப் பற் றி நிற் க, மனம் இறந்துபடும் .
இதமன அறிவிக்க,
திரட்டிக்

கட்டப்பட்ட

சடாமுடியுடன்

விளங் கும்

அழகிய
கமௌனகுரு

என்னும் (ஒரு வாமழத்தாரில் முதலில்
ஒரு கனி தாவன கனிந்ததுவபால)
தாவன

கனிந்த

ஒருகனி,

ஏமனய

காய் கமள கனிவிக்க வந்ததுவபால
”தான் கண்ட கநறி இந்கநறிவய” என்றுதிருவுள் ளத்தில் இரக்கம் ககாண்டு,
ககாவ் மவ கனி வபான்ற சிவந்த உதடுகளுடன் கூடிய தனது வாயிமனத்
திறந்து,
ஒரு வார்த்மத கசால் லப் கபற் றவனும் அல் வலன்.
கசால் லாததாதல் ஒன்றும் கபறாதவனும் அல் வலன்.
ஆனால் ,
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மிகவும்

உடல்

இமளத்து,

அரற் றித்

தவிப்கபய் தி,

துமணயின்றி

வாழமுடியாத கபண்மமவபால் ,
இரு கண்களிலும் கண்ணீர ் கபருக, நான் வபய் வபால் இருக்க,
என்மனச் சுற் றிநின்று, உலகமக்கள் எள் ளி நமகயாட, அமலயவிட்டாய்
ஆயின், இதுகுறித்து வமற் ககாண்டு எடுத்துக்கூற எனக்கு வாய் தான்
உண்வடா?

தாயுமானவரின் அந்தப் பாடல்
(சுகவாரி 6 - தா.பா.82.)
பற் றுவன அற் றிடும் நிராமச என்று ஒருபூமி
பற் றிப் பிடிக்கும் வயாகப்
பாங் கில் பிராணலயம் என்னம் ஒரு பூமிஇமவ
பற் றின்மனம் ஆறும் என்னவவ

கற் மறயஅம் சமடகமளனி தாவன கனிந்தகனி
கனிவிக்க வந்தகனிவபால்
கண்டது இந் கநறி எனத் திருவுளக் கனிவிகனாடு
கனிவாய் திறந்தும் ஒன்மறப்

கபற் றவனும் அல் வலன் கபறாதவனும் அல் வலன்
கபருக்கத் தவித்து உளறிவய
கபண் நீ ர்மம என்னஇரு கண்ணீ ர் இமறத்துநான்
வபய் வபா லிருக்கஉலகம்

சுற் றிநமக கசய் யவவ உமலய விட் டாய் எனில்
கசால் லஇனி வாயும் உண்வடா?
சுத்தநீ ர்க் குணமான பரகதய் வ வமபரஞ்
வசாதிவய சுகவாரிவய.

இந்தப் பாடலில்
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தாயுமானவர் மூன்று உவமமகமளக் காட்டுகிறார். மனம் இறந்து
படுவதற் கு ஐம் கபாறிகளாலும் பற் றப்படும் ஐம் புலன்களாகிய பற் மற
விடவவண்டும் . ஆமசமய சீரமமக்க வவண்டும் . பிராணமன அடக்க,
மூச்சுப் பயிற் சி கசய் ய வவண்டும் என்னும் .
ஆனால் , என்மன மிகவும் அமலவிட்டாய் . மனம் இறந்து படுவதற் கு
ஒரு

வார்த்மதகூட

கசால் லவில் மலவய?

என்று

வருத்தமமடகிறார்

தாயுமானவர்.
தான்

தவித்தமத

இரண்டு

உவமம

மூலமும்

இமறயருளின்

கருமணமய ஒரு உவமம மூலமும் அழகாக படம் பிடித்துக்காட்டுகிறார்
தாயுமானவர்.

தாயுமானவரின் உவமமகள் 100
மன்னார்குடி பானுகுமார்

14. விண்ணிலிருந்து மமழ கபாழிவது வபால
இமறயருள்

நம் மமக்

மகவிடாமல்

இருக்க

வவண்டுமா?

வழிகாட்டுகிறார் தாயுமானவர்.
”அரிய கபான்வன! மணிவய! எனது அன்வப! என் அன்பினில் ஊறும்
அறிவவ! ஊறும் இன்பப் கபருக்வக!” என்கறல் லாம் பலவாறாகப் புகழ் ந்து
பாடிவனன். ஆடிவனன்.
மிகுதியும் விருப்பம் ககாண்டு கூவி அமழத்வதன். நா வரண்வடன்.
கூப்பாடு

வபாட்வடன்.

உடம் பிலுள் ள

உவராமம்

சிலிர்ப்ப,

இரண்டு

மககமளயும் தமலவமல் கூப் பி,
விண்ணிலிருந்து மமழ கபாழிவது வபால
கண்ணிலிருந்து

கண்ணீர ்

மமழ

கபாழிய

மனம்

பமடத்த

நின்று, அயர்ச்சி அமடந்வதன்.
இரும் பு

கபான்ற

கள் ளத்தனம்

வலிய

உமடயவன்

ஆனாலும் ,
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இமடயில் உன்மன விட்டுப் பிரிந்து கசன்றதுண்வடா?
என்றிலிருந்து நீ இருக்கிறாவயா, அன்றிலிருந்து நானும் இருக்கிவறன்.
நான் உன்னுமடய அடிமம அல் லவா?
ஒன்றும் அறியாத கவறும் சிறு துரும் பு வபான்றவன் என்றாலும் ,
என்மனக் மகவிடுதல் நீ தியாகுவமா?
எனவவ என்மன உனது அடியார்கவளாடு கூட்டுவிப்பாயாக!

தாயுமானவரின் அந்தப் பாடல்
(சுகவாரி 7 - தா.பா.83.)
அரும் கபான்வன மணிவய என் அன்வபஎன் அன்பான
அறிவவஎன் அறிவில் ஊறும்
ஆனந்த கவள் ளவம என்றுஎன்று பாடிவனன்,
ஆடிவனன் நாடிநாடி

விரும் பிவய கூவிவனன், உலறிவனன், அலறிவனன்
கமய் சிலிர்த்து இருமககூப் பி
விண்மாரி எனஎன் இரு கண்மாரி கபய் யவவ
வவசற் று அயர்ந்வதன் யான்,

இரும் புவநர் கநஞ் சகக் கள் வன் ஆனாலும் உமன
இமடவிட்டு நின்றது உண்வடா
என்றுநீ அன்றுயான் உன்ன அடிமம அல் லவவா?
யாவதனும் அறியாகவறும்

துரும் பவனன் என்னினும் மகவிடுதல் நீ திவயா
கதாண்டகராடு கூட்டுகண்டாய்
சுத்தநீ ர்க் குணமான பரகதய் வ வமபரஞ்
வசாதிவய சுகவாரிவய.

இந்தப் பாடலில் – தான்,
கண்ணிலிருந்து

கண்ணீர ்

விண்ணிலிருந்து மமழ கபாழிவது வபால
மமழ

கபாழிய

நின்று,

அயர்ச்சி
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அமடந்ததாகவும் , இரும் பு கபான்ற வலிய மனம் பமடத்த கள் ளத்தனம்
உமடயவன்

ஆனாலும் ,

இமடயில்

உன்மன

விட்டுப்

பிரிந்து

கசன்றதுண்வடா? எனக் வகட்கிறார்.
இருந்தாலும் சிறு துரும் பு கபான்ற என்மன மகவிடுதல் நியாமா?
எனவும் இமறவமனப் பார்த்துக் வகட்கிறார் தாயுமானவர்.

தாயுமானவரின் உவமமகள் 100
மன்னார்குடி பானுகுமார்

15. காலூன்றி மமழகபாழிதல் வபால்

ஆனந்தமாக வாழ் வதற் தக மனிதப் பிறப்மப எடுத்து வந்துள் தளாம் .
அந்த ஆனந்தமான வாழ் க்மக

வாழ வழி வமக நசய் கிறார்

நம்

தாயுமானவர்.
எண்ணிச் கசால் லமுடியாது பல வகாடி வமகங் கள் கால் ஊன்றி நின்று,
மமழயிமனப் கபாழிவதுவபாலக்
காற் று
வமலான

வீசி,

மின்னல்

மின்னி,

கவளிமயக்

கவித்து

நின்று,
வபரின்ப
இமடவிடாது

கவள் ளத்மத
கபாழிவதற் கு

அருளால் முழங் கி,
அன்பர்கமளக் கூவி அமழக்கும்
மமழவமகவம!
தூய, முக்குண வசப்படாத வமலான கதய் வவம!
வபகராளிப் பிழம் வப! இன்பக்கடவல!
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நிலம் முதலாகச் கசால் லப் பட்ட அண்டங் கள் அமனத்மதயும் தன்னுள்
அடக்கி நிற் கும் பரகவளியின் உண்மம நிமலமயக் காட்டி,
அப்கபருகவளியிமனத்

கதாடர்ந்து பற் றி நிற் கும்

மனகவளிமயயும்

காட்டி,
அம் மனமாகிய கவளியில் பிமணந்து நிற் கும்
பாவியாகிய

அடிவயனது

தன்மமமயயும்

காட்டி,
மனம் விரிந்து நிற் க ஏதுவாக மனம் இறந்த
நிமலயிமனயும் காட்டி,
எல் லாக்
நிற் கும்

காலங் களிலும
உண்மம

மனம்

ஒருப்பட்டு

நிமலமயக்

காட்டி

அருளிமன!
இந்நிட்மடக்கும்

அப்பால்

உள் ள சுகாதீத இன்ப நிமலமயத்தமதக்

காட்டி அருள
வமலும் பலநாள் கசல் லுவமா?

தாயுமானவரின் அந்தப் பாடல்
(சுகவாரி 8 - தா.பா.84.)
பார் ஆதி அண்டங் கள் அத்தமனயும் மவக்கின்ற
பரகவளியி உண்மமகாட்டிப்
பற் றுமன கவளிகாட்டி மனகவளியினில் வதாய் ந்த
பாவிவயன் பரிசுகாட்டித்,

தாராள மாய் நிற் க நிர்ச்சந்மத காட்டிச்
சதாகால நிட்மடஎனவவ
சகநிமல காட்டிமன சுகாதீத நிலயம்
தமனக்காட்ட நாள் கசல் லுவமா?

கார் ஆர எண்ணரும் அனந்தவகாடிகள் நின்று
காலூன்றி மமழகபாழிதல் வபால்
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------கால் வீசி மின்னிப் படர்ந்து, பர கவளிகயலாம்
கம் மி ஆனந்தகவள் ளம்

வசாராது கபாழியவவ கருமணயின் முழங் கிவய
கதாண்டமரக் கூவுமுகிவல
சுத்தநீ ர்க் குணமான பரகதய் வ வமபரம்
வசாதிவய சுகவாரிவய.

இந்தப் பாடலில்
பரகவளியின் நிமல காட்டினாய் . மனகவளிமயயும்

காட்டினாய் .

எனது தன்மமயும் காட்டினாய் . மனம் விரிந்த நிமலமயயும் காட்டினாய் .
மனம்

இறந்த நிமலயிமனயும்

காட்டினாய் .

மனம்

ஒருமமப்பட்டு

இருக்கும் நிமலமயயும் காட்டினாய் .
அதற் கு அப்பால் உள் ள ஆனந்த நிமலமய அமடய, இன்னும் சாதமன
கசய் ய வவண்டும் என்பமத நமக்குச் கசால் கிறார் தாயுமானவர்.

தாயுமானவரின் உவமமகள் 100
மன்னார்குடி பானுகுமார்

16. தீப் பந்தத்தில் பட்ட கமழுக வபால்
ஆன்மீக வாழ் க்மகயில் சாதகனுக்கு முயற் சியும் பயிற் சியும் வதமவ
என்பமதயும்

அப்வபாதுதான் வதர்ச்சி கிமடக்கும்

என்பமத அழகிய

உவமம மூலம் தாயுமானவர் விளக்குகிறார்.
வதவரீர ் என்மீது இரக்கம் காட்டப் வபாகும் நாள் , எந்த நாள் ?” என்று
வகள் வி வகட்டு, என்மனம் என்மனத் துமளத்து எடுக்கிறவத!
இதற் கு

எவ் வாறு

விமட

கூறுவவன்?

முன்னுக்குப்

பின்

முரண்

கமழுக

வபால்

இல் லாதபடி இன்றுவமர அடிவயன் கபற் றது யாது?
தீப்பந்தத்தில்

பட்ட

உள் ளம் நடுநடுங் கி உருகலாகுவமா?
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வமலான இன்பமானது, எப்கபாழுது வந்து எய் தும் ?
கபாறுத்துக் ககாள் ள முடியாத அளவு துன்பம் அமடந்து பல முமறயும்
மூர்ச்மச அமடகிவறவன!
என் சந்நிதியில் இருப்பது என்ன?” என்பமத நீ அறிவாய் .
என் அறிவுக்கு அறிவான கதய் வம் உன்மனத் தவிர வவறு உண்வடா?
இந்த உடம் பு நிமலயானது அல் லவவ?
உமடந்த

கப்பல் ,

நல் ல

கப்பலாய்

அமலவீசும் கடல் நடுவில் கசல் லும் தகுதி
உமடயவதா?
உரிமமவயாடு என்மன அடிமம ககாண்ட நீ ,
முன்பின் கதரியாதவர் வபால் நடித்து,
என்மனத் துன்பத்தில் மூழ் கச் கசய் தல் முமறயான கசயல் ஆகுவமா?
இந்தப்

பாடலில்

வமற் ககாள் ள

–

சாதகன்

வவண்டும்

ஒருவன்

என்பமத

கடுமமயான

தனது

பயிற் சிகமள

அனுபவத்தின்

மூலம்

தாயுமானவர் கசால் லுகிறார்.
முயற் சி, பயிற் சி, வதர்ச்சி என்பார்கள் . கமழுகுவபால் உருகி இமறவனிடம்
சரணாகதி அமடய பயிற் சி கசய் ய வவண்டும் .

தாயுமானவரின் அந்தப் பாடல்
(சுகவாரி 11 - தா.பா.87.)
எந்தநாள் கருமணக்கு உரித்தாகும் நாள் ? எனவும்
என் இதயம் எமனவாட்டுவத.
ஏது என்று கசால் லுவவன் ? முன் கனாடுபின் மலவு அறவும்
இற் மறவமர யாதுகபற் வறன்?

பந்தமா னதில் இட்ட கமழுகு ஆகி உள் ளம்
பமதத்துப் பமதத்து உருகவவா
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------பரமசுகம ஆவது கபாறுப் பு அரிய துயரமாய் ப்
பலகாலு மூர்ச்சிப் பவதா?

சிந்மதயா னது அறிமவ என்ன அறிவில் அறிவுஆன
கதய் வம் நீ அன்றி உளவதா?
வதகம் நிமல அல் லவவ உமடகப் பல் கப் பலாய் த்
திமர ஆழி ஊடுகசலுவமா?

கசாந்தமாய் ஆண்டநீ அறியார்கள் வபாலவவ
துன்பத்தில் ஆழ் தத
் ல் முமறவயா?
சுத்தநீ ர்க் குணமான பரகதய் வ வமபரம்
வசாதிவய சுகவாரிவய.

உமடந்த கப்பல் அமலவீசும் கடலில் கசல் ல வவண்டுமானல் , கப்பல்
நல் ல தகுதி ஆக இருக்க வவண்டும் .
அதுவபால்

சாதகனும்

முயற் சி

கசய் து

பயிற் சி

கசய் து

தகுதியமடவனாக தன்மன ஆக்கிக் ககாள் ள வவண்டும் .

தாயுமானவரின் உவமமகள் 100
மன்னார்குடி பானுகுமார்

17. நீ ர்க்குமிழிக்குப் பூண் கட்ட முடியாதவாறு வபால்
நீ ர்க்குமிழிக்குப் பூண் கட்ட முடியாதவாறு வபால் உடலும் நிமல
இல் லாதது என்பது உணர்ந்து. இதன்மீது மவத்த பற் மற அறுக்கும் நாள் ,
எந்த நாள் வரும் என்று எதிர்பார்க்கின்றார் தாயுமானவர்.

தாயுமானவரின் அந்தப் பாடல்
(யாக்மகமயப் பழித்தல் 2 - தா.பா.1117)
நீ ர்க்குமிழி பூண்அமமத்து நின்றாலும் நில் லாகமய்
பார்க்கும் இடத்து இதன்வமல் பற் றுஅறுவது எந்நாவளா.
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இந்தப்பாடலில்

சாதகன் பற் று அறுப்பது எவ் வாறு அமமயவவண்டும்

என்பமத அதற் குரிய உவமம வாயிலாக தருகிறார்.

தாயுமானவரின் உவமமகள் 100
மன்னார்குடி பானுகுமார்

18. கணவனுக்கு அடங் காத மமனவிவபால
மனம் என்ற நிலத்தில் எமதப் வபாட்டாலும் விமளயும் .

ஆனால்

எமதப் வபாடவவண்டும் எப்படி வபாடவவண்டும் என்பமத தாயுமானவர்
தனது

பாடல் களில்

கபாருத்தமான

உவமமகள்

வாயிலாக

வாரி

வழங் கியிருக்கிறார்.
அமல பாயும் மனமத அடக்க முடியாது?

ஆனால் அறிய முடியும்

என்கிறார் தாயுமானவா்...... எப்படி?
அமழத்த
பிள் மளமயத்
ஆட்டுவதும் ,

மாத்திரத்தில்
தாயானவள்
ஆட்டி

உறங் காதிருக்கத்

அருகில்

வராத

கதாட்டிலில் இட்டு

உறங் க
கதாமடயில்

முற் படும் வபாது,
கிள் ளுவதும்

வபால
மனமாகிய

மாமயயானது

விருப்பத்வதாடு

கூடிய எண்ணம் ஒன்மற முதலில் உண்டாக்கும் .
பிறகு அதுவவ அந்த எண்ணத்மதக் மகவிட்டு
விடும் .
ககாடிய துன்பம் என்னும் ஏழு நிமலயங் களில் கசன்று, தமலசுற் றி
ஆடும் .
கணவனுக்கு அடங் காத மமனவிவபால தாவன கவளியில்

கசன்று

அமலந்து திரியும் .
கல் மலயும் இரும் மபயும் விடத் தமக்கு வலிமம இருப்பதாய் க் காட்டிக்
ககாள் ளும் .
வநரில் காணாது, காதால் வகட்டமத, கண்ணால் கண்டதாகக் கூறும் .
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உயிமர அதன் வியாபகம் கதரியாபடி அணு அளவாகச் சுருங் கி
நிற் கச் கசய் யும் ,

வஞ் சமன கபாருந்திய மாயவித்மதமய

இப்படி

எல் லா வல் லமமமயயும் ஒருங் வக கபற் றது இந்த மனமாகிய மாமய.
அறிவிலியாகிய என்னால் இதமன அடக்க முடியுவமா?
இந்தப் பாடலில் இரண்டு உவமமகமளத் தருகிறார் தாயமானவர்.
சாதகன் ஒருவன் மனமத அடக்க கடினமாக பயிற் சி கசய் ய வவண்டும்
என்பமத தாயுமானவர் வலியுறுத்துகின்றார்.

தாயுமானவரின் அந்தப் பாடல்
(எங் கும் நிமறகின்றகபாருள் 4 -தா.பா.92)
கசால் லான தில் சற் றும் வாராத பிள் மளமயத்
கதாட்டில் மவத்து ஆட்டிஆட்டித்
கதாமடயிமனக் கிள் ளல் வபால் சங் கற் பம் ஒன்றில்
கதாடுக்கும் கதாடுத்து ஒழிக்கும் .

கபால் லாத வாதமன எனும் சப் த பூமியிமட
வபாந்துதமல சுற் றி ஆடும்
புருஷனில் அடங் காத பூமவவபால் தாவன
புறம் வபாந்து சஞ் சரிக்கும் .

கல் வலாடு இரும் புக்கும் மிகவன்மம காட்டிடும் .
காணாது வகட்ட எல் லாம்
கண்டதாக காட்டிவய அணுவாச் சுருக்கிடும் .
கபடந டக ஜாலவமா?

எல் லாமும் வலது இந்த மனமாமய ஏமழயாம்
என்னால் அடக்கவசவமா?
இகபரம் இரண்டினிலும் உயிரினுக்கு உயிராகி
எங் குநிமற கின்றகபாருவள.
பிள் மளத் கதாட்டிலிவல வபாட்டுத் தூங் க மவப் பது வபாலவும் கசய் து.
அதனுமடய கதாமடமயயும் கிள் ளி அழமவப் பது வபாலச் –
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------சும் மா எங் வகனும் உட்கார்ந்து ககாண்டு இருக்கலாம் என்று உட்கார்ந்தால் –
நம் முமடய எண்ணத்திலும் நம் மம ஈடுபடச் கசய் து, ஒரு விருப் பு
கவறுப்பிவல நம் மம அழ மவத்துவிட்டுப் –
பிறகு நம் மமவய கலக்கி, அதனாவல கவமலப் படச் கசய் கின்றவத இந்த
மனம் !
கணவனுக்கு அடங் காத ஒரு மமனவி இந்தத் கதரு, அந்தத்த கதரு, இந்த ஊர்
எல் மல, அந்ந ஊர் எல் மல, இப் படி எல் லாம் சுற் றித்திரிந்தால் எப் படி
இருப் பாவளா அதுவபால் இருக்கின்றவத!
என்மனவிட்டு எங் ககங் வகா ஓடி,
எங் ககங் வகா அமலகிறவத என்னுமடய மனம் !
இமறவவன! நீ பமடத்த
கபாருள் களுக்குள் வள கல் வன்மமயானது
என்று கசால் லவார்கள் .
இரும் பு வன்மமயானது என்று கசால் வார்கள் .
ஆனால் என்மனக் வகட்டால் இந்த
என்னுமடய மனம் தான் வன்மமயானது.

தாயுமானவரின் உவமமகள் 100
மன்னார்குடி பானுகுமார்

19. எரியும் கநருப்பில் பட்ட கமழுகுவபால்
இமறயருள் நபறுவதற் கு நமது சரணாகதி எப்படி அமமயதவண்டும்
என்பமத அழகான உவமம மூலம் நதளிவாகத் தருகிறார் தாயுமானவர்.
எப்கபாழுதும்

இந்த

உடலிவல,உயிவர

உன்மனப்வபால

நானும்

இருக்கவில் மலவயா?
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மனமாகிய நானும் , எனது நட்பாய் இருந்துவரும் பிராணனும் ஆகிய
எங் கமள ”அறிவற் றமவ” என்றும் , உன்மன ”அறிவுமடயது” என்றும் ,
அந்த நாளிவலவய எவவனா பிரித்து மவத்து விட்டான்.
அன்று

கதாடங் கி

இன்றுவமர

நியாயமற் ற

முமறயில்

எங் கமள

அடக்கி மவத்துவிட்டு, குறுக்வக புகுந்து வலிய அரசாட்சி கசய் து, எந்தக்
வகாட்மடமயப் பிடித்தாய் ?” என்று அறிவில் லாத மனம் மிகவும் பழித்து
உமரக்க,
ககாழுந்துவிட்டு
கமழுகுவபால்

எரியும்

உள் ளம்

கநருப்பில்

கருகுதல்

பட்ட

முமறமம

ஆகுவமா?
பத்தாயிரம் முமற எடுத்துமரப்பினும் உனது
மனம் இரக்கம் காட்டவில் மலவய!
இனிப் வபரின்பம் வருவது எவ் வாறு? கசால் வாயாக!

தாயுமானவரின் அந்தப் பாடல்
(சுகவாரி 12 - தா.பா.88.)
எந்நாளும் உடலிவலஉயிராம் உமனப்வபால்
இருக்கஇமலவயா?மனதுஎனும்
யானும் என்நட்பாம் பிராணனும் எமமச்சடமது
என்றுஉமனச்சித்துஎன்றுவம

அந்நாளில் எவவனாபிரித்தான்அமதக்வகட்ட
அன்றுமுதல் இன்றுவமரயும்
அநியாயமாய் எமமஅடக்கிக்,குறுக்வக
அடர்ந்தஅரசுபண்ணி,எங் கள்

முன்னாகநீ என்னவகாட்மடககாண்டாய் என்று
மூடமனம் மிகவும் ஏச,
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

மூண்டுஎரியும் அனலில் இட்டகமழுகாய் உளங் கருகல்
முமறமமவயா?பதினாயிரம்

கசான்னாலும் நின்னருள் இரங் கஇமலவயஇனிச்
சுகம் வருவதுஎப்படிகசாலாய் .
சுத்த நீ ர்க்குணமானபரகதய் வவமபரம்
வசாதிவயசுகவாரிவய.
இந்தப் பாடலில் – தாயுமானவரின் புலம் பல் நம் மமவய கண்கலங் க
மவக்கின்றது.
ககாழுந்துவிட்டு
கருகியும்

எரியும்

இமறவன்

கநருப் பில்

மனம்

பட்ட

இரக்கம்

கமழுகுவபால்

உள் ளம்

காட்டவில் மலவய

என்று

ஆதங் கப்படுகிறார்.
தமக்கு எப்வபாது வபரின்பம் கிமடக்கும் என்று ஏங் குகிறார்.
தாயுமானவர் தனக்காக ஏங் கவில் மல.
நாம் எப்படி இமறயருள் கபற வவண்டும் ?
வவண்டும்

என்பமத

அழகான

எப்படி

உவமம

உள் ளம் உருக

மூலம்

இப்பாட்டில்

கதரிவிக்கிறார்.

தாயுமானவரின் உவமமகள் 100
மன்னார்குடி பானுகுமார்

20. அனலுடன் ஒன்றி நிற் பது வபால
எல் லாரும்

இன்புற் று

நிமனப் பதுதவ

அல் லாமல்

தவறு

ஒன்றும்

அறியாத தாயுமானவர்....
மனிதன்
கட்டுப்பட்டிருப்பமதயும்

மாமயயால்
அதமன
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

அவிழ் க்கும்

வழிமுமறகமள

நதரிந்து

நகாள் ள

தவண்டும்

என்று

தாயுமானவர் விருப்பபடுகிறார்.
அமடயாளம் ,

குணம்

ஆகியன இன்றி,

அனலாய்

உருகி

ஒழுகும்

இரும் பு, அனலுடன் ஒன்றி நிற் பது வபால,
ககாடிய

ஆணவ

மலமாகிய

அமறயில் ,

அறிவு

எதுவும்

இன்றி,

அறியாமம மயமாய் க் கிடந்த என்மன,
நினது திருவருளினால் கவளியில் எடுத்து, பலமுமறயும் உடல் , கருவி,
உலகம் , நுகர்ச்சிப் கபாருள் கமளத் தந்து, அருள் கசய் தவபாவத உன்
அருமமமய நான் அறிந்திருக்க வவண்டும் .
அவ் வாறு அறிந்து, உன்மன விட்டுப் பிரிந்து கசல் லாது இருப்பமத
விடுத்து. நிறங் கமளப் பிரதிபலிக்கும் பளிங் கு வபான்ற தன்மம உமடய
மாமயயால் கவரப்பட்வடன்.
அதனுள் அழுந்திக் கிடந்து, நின்னுமடய அருட்ககாமடயாக விளங் கும்
பமடப்பாகிய நல் ல அருளிச்கசயமல மறந்து இருந்துவிட்வடன்.
இனிச் சிறிவயனாகிய நான், உன்மன வந்தமடந்து இன்பம் கபறுவது
எப்கபாழுது?

தாயுமானவரின் அந்தப் பாடல்
(சிற் சுவகாதய விலாசம் 2 - தா.பா.123.)
குறிக வளாடுகுணம் ஏது ம் இன்றி, அனல்
ஒழுக நின்றிடும் இரும் பு, அனல்
கூட ல் இன்றிஅது வாயி் இருந்தபடி,
ககாடிய ஆணவ அமறக்குவள

அறிவதும் ஏதும் அற, அறிவு இலாமமமய
மாய் இருக்கும் எமன அருளினால்
அளவி லாததனு கரணம் ஆதிமய
அளித்த வபாது உமன அறிந்துநான்,

பிறவி இலாதவணம் நின்றி டாதபடி
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------பலநி றங் கவரும் உபலமாய் ப்
கபரிய மாமயயில் அழுந்தி நின்னது
ப் ரசாத நல் அருள் மறந்திடும்

சிறிய வனனும் உமன வந்து அமணந்துசுக
மாய் இருப் பது இனி என்றுகாண்?
கதரிவ தற் குஅரிய பிரமவமஅமல
சிற் சு வகாதய விலாசவம!

இந்தப்

பாடலில்

– மாமயயிலிருந்து விடுபட்டு ஞானத்மத தநாக்கி

நசல் வதத ஆன்மீகம் என்று நசால் லப் படுகிறது.
ஆனால் எது மாமய? எது ஞானம் ? என்பது முதலில் நதரிந்தால் தாதன
ஞானத்மத தநாக்கி நசல் வது சாத்தியமாகும் !
எது மாமய எது ஞானம் என்பமத தாயுமானவர் விளக்குகிறார். இந்தப்
பாடலில் மட்டும் மல் ல தாயுமானவர் பாடல் கள் முழுவதிலும் எது மாமய?
எது ஞானம் ? என்பமத விரிவாக நாம் கதரிந்து ககாள் ளலாம் .

தாயுமானவரின் உவமமகள் 100
மன்னார்குடி பானுகுமார்

21. ஓடுகின்ற காக்மகவபால்
ஒரு கல் ககாண்டு வீச, அதுகண்டு பறந்து ஓடும் பல காக்மக வபால
கபாய் மாயச் கசால் கண்டு ஓடுகின்ற அன்பர்களுடன், கூடி இருப்பது
சாதகனின் கடமமயாகும் .

தாயுமானவரின் அந்தப் பாடல்
( அன்பர் கநறி 6 - தா.பா.1249.)
கல் கண்டால் கபாய் ம் மாயச் காக்மக வபால கபாய் மாயச்
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------கசால் கண்டால் ஓடும் அன்பர் வதாய் வுஅறிவது எந்நாவளா.

சாதமனயில்

கவற் றி

கபற

சத்சங் கத்தில்

இருக்க

வவண்டும் .

எப்படிப்பட்ட சத்சங் கம் ….ஔமவயார் பதிலாக வருகிறார்.
நல் லாமரக் காண்பதும் நன்வற நலம் மிக்க
நல் லார் கசால் வகட்பதும் நன்வற - நல் லார்
குணங் கள் உமரப் பதுவும் நன்வற அவவராடு
இணங் கி இருப் பதும் நன் வற. -

ஔமவயார்

தாயுமானவரின் உவமமகள் 100
மன்னார்குடி பானுகுமார்

22. பண்ணின் இமசவபால
பண்ணும் அதவனாடு ஒத்து இமசக்கும் ஓமசயும் வபால
பரமனிடத்தில் அத்துவிதமாய் க் கலந்து நின்ற திறமம நிமனந்து.
திருவருள் மயமாய் இருக்கும் நிமலயில் பக்தன் இருக்க வவண்டும் .

தாயுமானவரின் அந்தப் பாடல்
(நிற் கும் நிமல 1 - தா.பா.1271.)
பண்ணின் இமசவபாலப் பரமன்பால் நின்றதிறன்
எண்ணிஅருள் ஆகி இருக்குநாள் எந்நாவளா?
இந்தப்பாடலில் -- தாயுமானவர் முழு சரணாகதி தத்துவத்மத பக்தனுக்கு
புகட்டுகிறார்.
இமணந்திருக்க

பண்ணும் இமசயும் வபால பரமனுடன் சதா காலமும்
வவண்டும்

என்பதற் கு

இந்த

உவமமயிமன

மகயாள் கிறார்.

தாயுமானவரின் உவமமகள் 100
மன்னார்குடி பானுகுமார்

23. கபய் கின்ற முகில் காள் எம் கபருமான் நும் வபால்
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

முமறயாக இரவும் பகலும் ஒரு தன்மமயாய் மாறி மாறி வர, சூரிய
சந்திரர்கமள இயக்குபவர் யார்?
அவர் கபருமம குறித்து எவ் வாறு எடுத்துமரப்பது? அடிக்கின்ற காற் வற
நீ யாருமடய ஆமணயின்படி இயங் குகின்றாய் ! என்று வகட்வபன்.
மமழயாய்

வந்து

எம் கபருமானும்

கபாழிகின்ற

தாராளமாய்

வமகங் கவள!

அருமளப்

உங் கமளப்

கபாழிய

வவண்டும்

வபால
என்று

அவருக்கு எடுத்துக் கூறுங் கள் ! என்வபன்.

தாயுமானவரின் அந்தப் பாடல்
(ஆகாரபுவனம் 26 - தா.பா.157.)
வநவரதான் இரவுபகல் வகாடா வண்ணம்
நித்தம் வர உங் கமள இந் நிமலக்வக மவத்தார்
ஆவர? அங் கு அவர் கபருமம என்வன என்வபன்!
அடிக்கின்ற காற் வறநீ யாரா வலதான்
வபராவத சுழல் கின்றாய் என்வபன் வந்து
கபய் கின்ற முகில் காள் எம் கபருமான் நும் வபால்
தாராள மாக்கருமண கபாழியச் கசய் யும்
சாதகம் என் வனகருதிச் சாற் றும் என்வபன்.
-

தாயுமானவரின் உவமமகள் 100
மன்னார்குடி பானுகுமார்

24. வாயில் லாத குடம் வபால்
ஆராய் கின்ற அறிவு உமடயவராய் , உன்மன எப்கபாழுதும் விட்டு
நீ ங் காத, இன்பம் கபற் ற கமய் டியார்கள் , ”ஐவயா!” என்று பதறுமாறு,
தீமமஉமடய

உயிர்க்ககாமலமய

ஆதரிக்கும்

சமயகநறிகளிலும்

சிந்மதயானது கசல் ல, அதுகுறித்தும் மனமதத் வதற் றிக் ககாள் வவன்.
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

உயிர் வாழவவண்டி காய் , இமல,அற் ப சருகு முதலியவற் மறத் வதடி
உண்ணும் கபாருட்டு, காடு கடல் மமல முதலியன எங் வக எனக் கவமல
ககாள் வவன்.
வானத்தில்

உலாவரும்

சூரிய சந்திரமர முன்னிமலயாக மவத்து

வாயில் லாத குடம் வபால் கிடந்து தமலயில் உருளுவவன்.

தாயுமானவரின் அந்தப் பாடல்

(ஆகாரபுவனம் 25 - தா.பா.156.)

ஆயும் அறிவு ஆகி உன்மனப் பிரியா வண்ணம்
அமணந்துசுகம் கபற் ற அன்பர் ஐவயா என்னத்
தீயககாமலச் சமயத்தும் கசல் லச் சிந்மத
கதளிந்திடவும் சமாதானஞ் கசய் வவன் வாழ் வான்
காயிமலபுன் சருகுஆதி அருந்தக் கானம்
கடல் மமலஎங் வகஎனவுங் கவமல ஆவவன்
வாய் இல் கும் பம் வபால் கிடந்து புரள் வவன் வானின்
மதிகதிமர முன் னிமலயா மவத்து வநவர.

தாயுமானவரின் உவமமகள் 100
மன்னார்குடி பானுகுமார்

25. வநாயாளி வபால
நிலம் முதல் ஆகாயம் வமர உள் ள அமனத்தும் நீ வய என நிமனத்து,
அதமன கபரிய பமன ஓமலயாகிய ஏட்டினில் எழுதிப் பார்த்துப் பார்த்து,
”என் உயிர்த் தமலவவன! வர மாட்டாவயா? என ஏங் குவவன்.

என்மன

வமளத்து வமளத்து நீ வய உன்னில் மவத்துக் ககாண்டு, முற் றிலும் வவறு
ஒன்றிமனயும் அறியாதபடி கசய் துவிட்டாய் .
அதனால் வநாயாளி வபால மனத்தால் புலம் பி, உள் ளம் நீ ராய் உருக,
கண்களில் நீ ா் கசாரிய, கபருமூச்சு விட்டு, உடம் மப மறந்து, ஒப்பற் ற
நிமலயில் நிற் வபன்.
தாயுமானவரின் அந்தப் பாடல் (ஆகாரபுவனம் 24 - தா.பா.155.)
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------பார்ஆதி விண் அமனத்தும் நீ யாச் சிந்மத
பரியமட லாஎழுதிப் பார்த்துப் பார்த்து
வாராவயா என்ப்ராண நாதா என்வபன்.
வமளத்து வமளத்து எமனநீ யா மவத்துக் ககாண்டு
பூராய மாவமகலான்று அறியா வண்ணம்
புண்ணாளர் வபால் கநஞ் சம் புலம் பி உள் வள
நீ ராள மாய் உருகிக் கண்ணீர ் வசார
கநட்டுயிர்த்து கமய் ம் மறந்துஊர் நிமலயாய் நிற் வபன்.

தாயுமானவரின் உவமமகள் 100
மன்னார்குடி பானுகுமார்

26. குடத்தில் மகமய விட்டுத் வதடுவது வபால
குறிஞ் சி நிலத்தில் வவடன் யாமனமய விரட்டுகிறான்.
அது

அவன்

கண்ணிற் கு

மமறந்து

விடுகிறது.

அதன்

பின்னும்

வதடுகின்றான்.
ஒரு குடம் அகப்படுகின்றது.
யாமன குடத்தினுள் அடங் க இயலாகதன

உணரவியலாது, அதமன

அதனுள் எதிர்பார்த்துக் மகமய விடடுத் துழாவுகின்றானாம் .
அது வபான்று இருக்கிறது என் அறியாமம.
நான், ஆணவம் மாமய, விமன வபான்ற கட்டுக்களால் அறியாமமயில்
மூழ் கி கிடக்கின்வறன்.
அவ் வறியாமம நீ ங் கித் தீயில் மமறயும் கர்ப்பூரம் வபான்றும் ,
நீ ரில் கமரந்த உப் மபப் வபான்றும்
இரண்டும் ஒன்றாகும் ஐக்கிய நிமலமய விரும் பி நிற் கின்வறன் எனப்
பாடுகிறார் தாயுமானவர்.

தாயுமானவரின் அந்தப் பாடல்
(ஆகாரபுவனம் 29 - தா.பா.160.)
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ஒருவன் அவன் யாமனககடக் குடத்துள் கசங் மக
ஓட்டுதல் வபால் நான்வபமத உப் வபாடு அப் மப
மருவவிட்டும் , கர்ப்பூரம் அதனில் தீபம்
வயங் கவிட்டும் ஐக்கியம் உன்னி வருந்தி நிற் வபன்.
அருளுமடய பரம் என்வறா அன்று தாவன
யான் உளன் என் றும் , எனக்வக ஆணவாதி
கபருகுவிமனக் கட்டு என்றும் என்னாற் கட்டிப்
வபசியது அன்வற, அருள் நூல் வபசிற் று அன்வற.

இமறயுயிர்க்

கலப்புக்கு

இவத

உவமமமயப்

பல

இடங் களில்

பயன்படுத்துவது தாயுமானவர் இயல் பாகும் .
இத்தமகய மிக எளிய உவமமகள் பலவற் றால் தம் கருத்துக்கமள, நுண்
கபாருண்மமகமள விளக்கும் தாயுமானவரின் திறம் எண்ணி இன்புறத்
தக்கது.

தாயுமானவரின் உவமமகள் 100
மன்னார்குடி பானுகுமார்

27. வானத்தில் அடங் கி நிற் கும் காற் று வபால
வானத்தில்

அடங் கி

நிற் கும்

காற் று

வபால

இன்ப

மயமாய்

இமறவனிடம் அடங் கி இரண்டற கலக்க வவண்டும் .

தாயுமானவரின் அந்தப் பாடல்
(நிற் கும் நிமல 5 - தா.பா.1275.)
வானூடு அடங் கும் வளிவபால இன்புஉருஆம்
வகானூடு அடங் கும் குறிப் புஅறிவது எந்நாவளா.

இமறயுயிர்க் கலப்புக்கு இது வபான்ற

உவமமமயப் பல இடங் களில்

பயன்படுத்துவது தாயுமானவர் இயல் பாகும் .
இத்தமகய மிக எளிய உவமமகள் பலவற் றால் தம் கருத்துக்கமள, நுண்
கபாருண்மமகமள விளக்கும் தாயுமானவரின் திறம் எண்ணி இன்புறத்
தக்கது.
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

தாயுமானவரின் உவமமகள் 100
மன்னார்குடி பானுகுமார்

28. தண்ணீரில் கலந்த உப் புவபால
கசால் லுதற் கரிய

கண்ணளி

சிவகபருமானின்,

எங் கும்

உமடய

நீ க்கமற

வபரின்பப்

நிமறந்து

வபரறிவு

நிற் கும்

உமடய

முழுமமயில் ,

தண்ணீரில் கலந்த உப்புவபால வசர்ந்து கமரந்திருக்க வவண்டும் .

தாயுமானவரின் அந்தப் பாடல்
(நிற் கும் நிமல 6 - தா.பா.1276.)
கசப்பரிய தண்கருமணச் சித்சுகனார் பூரணத்தில்
அப்பினிமட உப்பாய் அமணயுநாள் எந்நாவளா.
இந்தப்பாடலில்
தண்ணீரும்

உப்பும்

கலந்திருப்பது

வபால்

சாதகன்

தவம்

கசய் ய

வவண்டும் .
எப்படி? இமறநிமலவயா ஒன்றியிருக்க வவண்டும் என்கிறார்.
ஒன்றி ஒன்றி நின்று அறிமவப் பழக்க
உறுதி, நுட்பம் , சக்தி இமவ யதிகமாகும்
அன்று அன்று அமடயும் அனுபவங் கள் எல் லாம்
அறிவினிவல நிமலத்து விடும் , ஆழ் ந்து ஆய் ந்து
நன்று என்று கண்டபடி கசயல் கள் ஆற் றும்
நற் பண்பு புலன்களுக்கு அமமந்து வபாகும்
என்கறன்றும் கருவிடத்வத அறிமவ ஒன்றும்
இயற் மகமுமற சிறப் புமடத்து இவத தவமாம் . - அருட்தந்மத வவதாத்திரி மகரிஷி

தாயுமானவரின் உவமமகள் 100
மன்னார்குடி பானுகுமார்

29. இரும் பு உருகித் தீயாக விளங் குவது வபால
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

தூய அறிவு ஆன இன்ப வடிவ ஒளியில் , தீயில் பட்டு உருகும் இரும் பு
உருகித் தீயாக விளங் குவது வபால இமறநிமலயுடன் ஒன்றியிருக்க
வவண்டும் .

தாயுமானவரின் அந்தப் பாடல்
(நிற் கும் நிமல 7 - தா.பா.1278.)
தூய அறிவுஆன சுகரூப வஜாதிதன் பால்
தீயில் இரும் புஎன்னத் திகழுநாள் எந்நாவளா.

இமறநிமலயுடன் எப்படி உருகி தீயாக இருக்க வவண்டும் . விமடயாக
வருகிறார் நவரந்திரன் என்ற விவவகானந்தர்.
ஒரு நாள் மாமல வநரம் தியானத்தில் நவரந்திரர் ஆழ் ந்திருந்தார்.
அப்வபாது தமக்குப் பின்னால் ஓர் ஒளி வதான்றுவமத அவர் உணர்ந்தார்.
தியானம் கமலயவில் மல. ஒளியின் வீச்சு கூடிக்ககாண்வட கசன்றது.
பின்பு ஒளிகவள் ளம் சிதறியது.
அதற் குப்

பிறகு

எய் தினார்.

நவரந்திரர் தியானத்திவலவய

பிரம் மத்துடன் ஒன்றிய நிமல.

சமாதி

நிமலமய

”கண்டவர் விண்டிலர்,

விண்டவர் கண்டிலர்” என்ற நிமல.
பின்பு சற் று நிமனவு திரும் பியது. ஆனால் உடமபு இல் லாதது வபால
உணர்வு.

நவரந்திரர்

தம் மருவக

வகாபாலமன அமழத்தார்.

தியானம்

கசய் து

ககாண்டிருந்த

”என் உடம் பு எங் வக இருக்கிறது?“ என்று

நவரந்திரர் வகட்டார்.
”நவரன், உன் உடம் பு இங் வக தாவன இருக்கிறது” என்றான் வகாபாலன்.
நவரந்திரரின்

உடல்

குளிரில்

விமறந்திருப் பது

வபாலத்

வதான்றமளித்தமதக் கண்டு வகாபாலன் பதறினான்.

நவரந்திரர்
அமர்ந்திருந்த

அமசயாமல்
விதமும்

அவனது

வகள் வியும் வகாபாலனுக்கு பயத்மதத்
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வதாற் றுவித்தன. உடவன குருவதமவத் வதடி விமரந்தான்.
எதற் காக

பயப்படுகிறாய்

என்பது

வபால

குருவதவரின்

பார்மவ

வகாபாலன் மீது படிந்தது.
”நவரந்திரரின் நிமலமயப் பார்த்தால் பயமாக இருக்கிறது. அவமனக்
காப்பாற் றுங் கள் குருவதவவர” என்று அவருமடய கால் களில் பணிந்தான்.
”ஏன்

கவமலப்படுகிறாய்

வவண்டும் .
ஓயாமல்

வகாபாலா,

பிரம் மத்வதாடு

ஐக்கியமாக

அந்த அனுபவத்மத அமடய வவண்டும் என்று என்மன

வவண்டிக் ககாண்டிருந்தான்.

இருக்கட்டும் .

சிறிதுவநரம்

அப்படிவய இருக்கட்டும் ” என்றார் குருவதவர்.
ஒருசில

மணி

உணர்மவப்

வநரங் களுக்குப்

கபற் றார்.

பின்வப

நவரந்திரர்

எல் வலாரும்

புற

கவமலயுடன்

உலமக
அவமரச்

சூழந்திருப்பமதக் கண்டார்.
”சத்தியமான கபாருள் என்றால் அது அத்மவத வவதாந்தவம” என்று
கூறிய நவரந்திரரர் குருவதவமர வணங் கினார்.
”குழந்தாய் , வதவி உனக்கு கசல் வமமனத்மதயும் வழங் கி விட்டாள் ”
என்று குதூகலத்துடன் கூறி, நவரந்திரருக்கு ஆசி அருளினார் குருவதவர்.

தாயுமானவரின் உவமமகள் 100
மன்னார்குடி பானுகுமார்

30. மலரும் மணமும் வபாலவும்
கவட்டகவளியாகிய
விளங் கும்

கதய் வம்

தன்மமமயயும்

கலந்துள் ளது

என்பமத

அது

முடிவில் லாத
எவ் வாறு

உவமமயாகத்

உடல்

வபரின்பமயமாய்
உலகம்

தருகிறார்

இவற் றில்

தாயுமானவர்.

வாருங் கள் பாடலின் உள் வள கசல் வவாம் .
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பல

வடிவங் களாகக்

காணப்படும்

இந்த

உலகம் ,

அப்படிவய

ஒருகசால் லால் (சும் மா இரு) இன்ப வடிவாய் த் வதான்றியது.
எல் மலயற் ற வயாகத்தால் இன்ப அனுபவம் கபற் ற அன்பரது உயிருக்கு
உள் ள துமணவய!

என்னளவில் இனிய நட்வப!
அழகிய

கிண்கிணியும்

அதன்

இமசயும்

வபாலவும் , மலரும் மணமும் வபாலவும்
உடல்

உலகம்

முடிவில் லாத

ஆகிய

இவற் றில்

வபரின்பமயமாய்

கலந்து,
விளங் கும்

கதய் வக்குன்வற!
இந்தப் பாடலில்

– கவட்டகவளி என்ற கதய் வம்

அழகிய கிண்கிணியும் அதன் இமசயும் வபாலவும் ,
மலரும்
இவற் றில்

மணமும் வபாலவும் , உடல் உலகம் ஆகிய
கலந்து

உள் ளது

என்பமத

அழகான

உவமம மூலம் விளக்குகிறார்.

தாயுமானவரின் அந்தப் பாடல்
ஆகாரபுவனம் - 1 தா.பா.132)
ஆகார புவனம் இன்பா காரம் ஆக
அங் ஙவனஒருகமாழியால் அகண்டா கார
வயாகானு பூதிகபற் ற அன்பர் ஆவிக்கு
உறுதுமணவய என் அளவும் உகந்த நட்வப
வாகு ஆரும் படிக்கு இமசகிண் கிணிவாய் என்ன
மலர்ந்தமல ரிமடவாசம் வயங் கும் மாவபால்
வதகாதி உலகம் எங் கும் கலந்து தாவன
திகழ் அனந்தா னந்தமயத் கதய் வக் குன்வற

தாயுமானவரின் உவமமகள் 100
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மன்னார்குடி பானுகுமார்

31.கல் லின்முன் எதிர்நிற் குவமா?
விதிமய மதியால் கவல் லாம் என்பார்கவள?
விமனகமள -பாவப்பதிவுகமள

மதியால்

ஆம் ! நமது விதி என்ற

கவல் ல வழிகாட்டுகிறார்

தாயுமானவர். வாருங் கள் .

ஒரு வகாடி காகம் ஓர் இடத்தில் கூடி இருந்தாலும் ,
ஒரு கல் ககாண்டு வீச,அங் கு ஒரு காகவமனும்
எஞ் சி நிற் குவமா? அதுவபால
முன்கசய் த

ஒரு

வகாடி

விமனகள்

திரண்டு

நின்றாலும் , நினது அருள் கவள் ளத்தின் முன் எதிர்நிற் கும் வல் லமம
உமடயனவவா அமவ?
நினது திருவருமளப் கபற வவண்டும் என்னும் தாகம் ககாண்டவர்க்கு,
அவ் விமனகளால் வரும் துன்பமும் உண்வடா?
எந்த

ஆதரவுமின்றித்

தணிந்து

நிற் கும்

எனக்கு

நின்

அருமளப்

கபறவவண்டும் என்னும் தாகம் ஒரு சிறிதும் இல் மல. இது கவளிப்பமட.
முன்கசய் த விமனகள் அமனத்தும் ஒரு கட்டுப்பாட்டுடன் ஒன்றுகூடி
என் உடம் மப மிகவும் வாட்டி வமதக்கிறவத!
வமலும் வமலும் துன்பங் கள் வந்து அணுகாது இருக்க உதவும் வயாக
கநறியும் மககூடவில் மலவய!
ஞானியர்கள்

கூடும்

இயல் பான

நிட்மடக்கும்

எனக்கும்

உள் ள

இமடகவளி மிகவும் கபரியது.
நான் உன்வனாடு இரண்டறக் கலந்து நிற் கும நாள் , எந்த நாவளா?
இந்நாளில் அது முற் றுப் கபறாவதா?

தாயுமானவரின் அந்தப் பாடல்
(எங் கும் நிமறகின்றகபாருள் 6 -தா.பா.94)
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காகம் ஆ னதுவபாடி கூடிநின் றாலும் ஒரு
கல் லின்முன் எதிர்நிற் குவமா?
கர்மம் ஆ னதுவகாடி முன்வனகசய் தாலும் நின்
கருமணப்ர வாகஅருமளத்
தாகமாய் நாடினமர வாதிக்க வல் லவதா?
தமியவனற் கு அருள் தாகவமா?
சற் றும் இமல என்பதுவும் கவளியாச்சு. விமனகயலாம்
சங் வகத மாய் க்கூடிவய

வதகம் ஆனமத மிகவும் வாட்டுவத துன்பங் கள்
வசராமல் வயாகமார்க்க
சித்திவயா வரவில் மலஈ, சகசநிஷ் மடக்கும் என்
சிந்மதக்கும் கவகுதூரம் நான்

ஏகமாய் நின்வனா டிருக்கும் நாள் எந்தநாள்
இந்நாளில் முற் று உறாவதா?
இகபர மிரண்டினிலும் உயிரினுக்கு உயிர்ஆகி
எங் குநிமற கின்றகபாருவள.
இந்தப் பாடலில் – நமது விமனகள் பற் றிப்
வபசுகின்றார். இதுவமரயில் பல பிறவித்
கதாடராகச் வசா்க்கபட்டனவும் ,
இப்பிறவியிலும் அதிகரிக்கப்பட்டனவும்
ஆகிய விமனப் பதிவுகள் அமனத்தும்
உடலில் வநாயாகவும் , மனதில்
கவமலயாகவும் உள் ளன.
இமறவனின் திருவருமளப் கபற வவண்டும்
என்னும்

தாகம்

ககாண்டவர்க்கு,

அவ் விமனகளால் துன்பம் வராது என்கிறார்.
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எப்படி என்றால் ஒரு வகாடி காகம் ஓர் இடத்தில் கூடி இருந்தாலும் , ஒரு
கல் ககாண்டு வீச,அங் கு ஒரு காகவமனும் எஞ் சி நிற் காது

அதுவபால

முன்கசய் த ஒரு வகாடி விமனகள் திரண்டு நின்றாலும் , நினது அருள்
கவள் ளத்தின் முன் எதிர்நிற் கும் வல் லமம உமடயனவவா அமவ?
எப்வபாதும் விழிப்வபாடும் சிந்தமனவயாடும் ஆற் றும் கசயல் களினால்
முன்விமனயின் தீமமகள் தடுக்கப்படும் .
கால கட்டத்தில் உடல் வளர்ச்சி அமடந்து அதன் பின் சிறிது காலம்
கழித்து தளர்ச்சி அமடகிறது........!!!
ஆனால் விமனப்பதிவு மட்டும வளர்ந்து ககாண்வட இருக்கிறது.....!!!
இதற் கு என்ன தான் வழி...???
•
•
•
•
•

தவத்வதாடு, தற் வசாதமனயும் கதாடர்ந்தால் எண்ணக்கூடிய
எண்ணத்தில் விழிப்புணர்வு வந்துவிடும் .
அதனால் தீய கசயல் கள் விமளயாது.
அதனால் புதிய பதிவுகள் ஏற் படாது.
எண்ணங் கள் தூய் மம அமடய அமடய நற் கசயல் கள் , தான
தர்மங் கள் கசய் யக்கூடிய சந்தர்ப்பம் கிட்டும் .
அந்த சந்தர்ப்பத்மத முமறயாக கசயல் படுத்தினால்
விமனப்பதிவு அழியாது, ஆனால் , அதனுமடய தன்மம
குமறயும் .

ஆக, தவம் தற் வசாதமனக்கு வழிகாட்டும் . தற் வசாதமன நல் வாழ் விற் கு
வழிகாட்டும் .
விமன குமறக்கும் பணியில் : தாயுமானவரின் உவமமகள்

தாயுமானவரின் உவமமகள் 100
மன்னார்குடி பானுகுமார்

32. ஒளிகண்டு ஒளிக்கின்ற இருள் வபால
உவமம என்னும் தவலரும் கூத்தி….பல் வமகக் வகாலம் பாங் குறப்
புமனந்து

நீ ப்பறுமகிழ் சசி
்

பூப்ப

நடிக்குவம”

என்பதற் கிணங் க
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”தாயுமானவரின் உவமமகள் ” என்று தமலப்பிட்டிருந்தாலும் உருவகமும்
இத்கதாகுப்பில் கதாகுக்கப்பட்டுள் ளது.
வபரறிவு

உமடய

உன்னுமடய

நிமலயும் ,

சிற் றறிவு

உமடய

என்னுமடய நிமலயும் , ஒவர நிமல உமடயதுதான் எனப் பிதற் றித்
திரியும் ஒரு துன்பத்துக்கு ஆளாகி,
ஒளிமயக் கண்டு ஒளிந்துககாள் ளும்
இருமளப் வபான்ற தன்நிமலமயக்
காட்டாது ஒடுங் கி நிற் க,
இருவிமயாகிய

அமலவீசும்

இன்பதுன்பமாகிய

கடல்

தடுமாற் றம்

அமடய,
முற் றிலும்

சூனியமாய்

முடியும்

மாமயானது

தடித்து,

பல

உலகங் களாகத் வதான்றித் தன்மன வவறுபடுத்திக் காட்டி, அதன்பின்னர்
சுட்டிக் கூறமுடியாதபடி அழிவு எய் த.
பிரிப் பில் லாத

எங் கும்

நிமற

முழுவடிவாய் த்

வதான்றும்

திருவடி

உணர்வு (மூதறிவு) வமவலாங் க, முன்பின், கீழ் வமல் நடு ஆகிய பக்க
வவறுபாடுகள்

இன்றி,

முழுவதும்

வபரின்ப

மயமாய்

நிமறந்துள் ள

நிமறவவ!
இந்நிமலமம என் நிமலமமயாய் நிற் குமாறு, அருள் பாலித்த நினது
திருவருளானது என்றும் வாழ் க, வாழ் க!

இந்தப் பாடலில் –
ஒளிமயக் கண்டு ஒளிந்துககாள் ளும் இருமளப் வபால
தன்னுமடய
உன்வனாடு

விமனகமள
இமணத்துக்

எல் லாம்

கமளந்து

ககாண்டாய்

என்று

அருள் பாலித்து
கபருமமயுடன்

தாயுமானவர் கசால் கிறார்.
சாதகனும்

தன்னுமடய

விமனகமள

கமளந்து

இமறநிமலயுடன்

கலக்கலாம் என்பமத கதளிவுபடுத்துகிறார்.
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தாயுமானவரின் அந்தப் பாடல்
(எங் கும் நிமறகின்றகபாருள் 11 -தா.பா.99.)
உன்நிமலயும் என்நிமலயும் ஒருநிமல எனக்கிடந்து
உளறிடும் அவஸ்மதஆகி
உருவுதான் காட்டாத ஆணவமும் ஒளிகண்டு
ஒளிக்கின்ற இருள் என்னவவ

தன் நிமலமம காட்டாது ஒருங் கஇரு விமனயினால்
தாவுசுக துக்கவவமல
தட்டழிய முற் றும் இல் லாமாமய அதனால்
தடித்த, அகில வபதம் ஆன

முன்னிமல ஒழிந்திட அகண்டிதா காரமாய்
மூதறிவு வமல் உதிப் ப
முன் பிகனாடு கீழ் வமல் நடுப் பக்கம் என்னாமல்
முற் றும் ஆனந்தநிமறவவ.

என்னிமலமம யாய் நிற் க இயல் புகூர் அருள் வடிவம்
எந்நாளும் வாழிவாழி
இகபர மிரண்டினிலும் உயிரினுக்கு உயிராகி
எங் குநிமற கின்றகபாருவள.

தாயுமானவரின் உவமமகள் 100
மன்னார்குடி பானுகுமார்

33. அளக்கும் கருவியில் முகப்பது வபால
வமற் கு, கிழக்கு முதலிய திமசகமள

உழக்கு என்னும் அளக்கும்

கருவியில் முகப்பது வபால,
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•

ஐந்த பூதங் கள் ஒன்று கூட,

•

அவற் மறக்ககாண்டு கட்டப்பட்ட சிறிய இல் லத்மத,

•

சன்னல் கள் ஒன்பதுடன் விளங் கும் நடமாடும் வீட்மட,

•

துர் நாற் றம் வீசுகின்ற கவள் மள நரம் பு வடக்கயிறாக எலும் பு,
தமச முதலியன ககாண்டு,

•

மன்மதன் திருவிழா நடத்தச் கசய் து அமமத்த சிறிய வதரிமன,

•

வகாமழ

ஆகிய

கவண்ணீரும் ,

இரத்தமாகிய

கசந்நீரும் ,

கண்களில் வடியும் கண்ணீரும் ,
•

கழிவாக கவளிவயறும் சிறுநீ ரும் , சீழ் எனப்படும் பண்ணீரும்

•

ஆகிய இவற் மற இமறக்கும்

இமறச்சியால்

ஆகிய வதால்

மபமய,
•

கரு என்னும் மருந்து உற் பத்தி கசய் யும் கூட்மட,
கவட்ட

•

கவட்ட

துளிக்கின்ற

ஆமசயாகிய மரம் வளரும் சுடுகாட்மட,
கமய் வபால இருந்து முடிவில்

•

கபாய் யாகும் உடம் மப,
நிமல

இல் லாதது

சிவஞானம்

என்று

கபற் று

உணர்ந்து.
இருப்பது

என்மறக்வகா?

தாயுமானவரின் அந்தப் பாடல்
(சச்சிதானந்தசிவம் 2 -தா.பா.101.)
குடக்ககாடு குணக்காதி திக்கிமன உழக்கூடு
ககாள் ளல் வபால் ஐந்துபூதங்
கூடம் சுருங் கு இமலச் சாவலகம் ஒன்பது
குலாவுநமட மமனமய, நாறும்

வடக்கயிறு கவண்நரம் பா, என்பு தமசயினால்
மதிவவள் விழாநடத்த
மவக்கின்ற மகத்வதமர கவண்ணீர ் கசந்நீர் கணீர ்
மலநீ ர்புண் நீ ர் இமறக்கும்
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விடக்குத் துருத்திமயக், கருமருந்துக் கூட்மட,
கவட்டகவட் டத் தளிர்க்கும்
வவட்மகமரம் உறுகின்ற சுடுகாட்மட முடிவிவல
கமய் வபால் இருந்துகபாய் யாம்

சடக்மகச், சடக்ககனச், சதம் என்று சின்மயம்
தானாகி நிற் பது என்வறா?
சர்வபரி பூரண அகண்டதத் துவம் ஆன
சச்சிதானந்தசிவவம.

•

இந்தப்
பாடலில்
யாக்மக
நிமலயாமமப்
பற் றி
நன்கு
விளக்கியுள் ளார். உடமல விட்டு உயிர் பிரியும் வபாது உயிருக்கு
உயிராக இருந்தவர்கள் உடன் கசல் லமாட்டார்கள் என்ற நிமலமய,

மனித வாழ் வு எவ் வளவு நிமலயற் றது, அந்த நிமலயற் ற வாழ் மவ
முழுவதும் உணர்ந்து ககாள் ளாமல் ஒருவன் வாழும் குறுகிய காலத்தில்
எவ் வளவு பாவச் கசயல் கமளப் புரிகிறான்? எவ் வளவு உணர்ச்சிக்
ககாந்தளிப்பில் தகாத கசயல் கமளப் புரிகிறான்?
ஆடிய ஆட்டம் என்ன?
வபசிய வார்த்மத என்ன?
வதடிய கசல் வம் என்ன?
திரண்டவதார் சுற் றம் என்ன?
கூடுவிட்டு ஆவி வபானால்
கூடவவ வருவது என்ன?
கண்ணதாசன் எவ் வளவு அழகாக் வகட்கிறார் பாருங் கள் …
சிவவாக்கியார் தரும்
பாட்மடயும் பாருங் கள் .

உடல்

நிமலமயாமமப்

மண்கலம் வீழ் ந்த வபாது மவத்து மவத்து அடுக்குவார்
கவண்கலம் கவிழ் ந்த வபாது வவணும் என்று வவணுவார்
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நன்கலம் கவிழ் ந்த வபாது நாறும் என்று வபாடுவார்
எண்கலந்து நின்ற மாயமய் என்ன மாயம் ஈசவன!
மண்பாமன கவிழ் ந்து உமடந்து வபானால் அது வதமவப்படும் என
எடுத்து அடுக்கி மவப்பார்கள் .
கவண்கலப் பாமன வீழ் ந்து நசுங் கிப் வபானால் அது வவணும் என்று
பாதுகாப்பார்கள் .
ஆனால் நமது உடம் மப விட்டு உயிர் வபாய் கிடக்கும் வபாது அதமனப்
பிணம் என்று இகழ் ந்து அது கிடந்தால் நாறும் எனக் கூறி குழிகவட்டி
அதனில் வபாட்டு மூடிவிடுவார்கள் .
இப்படி ஒரு காசுக்கும் கூட உதவாத என் எண்சாண் உடம் பில் நீ நின்று
ஆடிய மாயம் தான் என்ன மாமயவயா ஈசவன!

தாயுமானவரின் உவமமகள் 100
மன்னார்குடி பானுகுமார்

34. தாய் இலாப் பிள் மளவபால்
”நிலம் முதல் ஆகாயம் ஈறாகச் கசால் லப்பட்ட ஐம் கபரும் பூதங் களும்
உண்வடா?” என்று எண்ணும் படியாக அறிவுப் கபருகவளியாகவும் ,
அக்கினி,

சூரியன்,

சுயவசாதியாகவும் ,

சந்திரன்

ஆகிய

அண்டங் களிலும்

மூவரும்

காணாத

வபரண்டங் களிலும்

உள் ள

உயிர்கள் அமனத்துக்கும் வநரிய அறிவாகவும் ,
வமரயறுக்கப்படாததாகவும் ,
நிற் பதாகவும் ,

ஒவர

கடவுளாகவும் ,

நிமலத்து

இரண்டற் றதாகவும் , முக்குணங் களுக்கு அப்பாலுள் ள

கபருநிமலமயமாகவும் ,

வாக்குக்கும் மனத்துக்கும் எட்டாத மலமற் ற

வபரின்மயமாகவும் ,
நீ அமசயாது நிமலத்து நிற் கிறாய் . ஆனால் ,
மனத்வதாடு கநருங் கி இருந்து,

வபய் வபான்ற என்

(தாய் இலாப் பிள் மளவபால் ஒரு

துமணயின்றி பித்தாகவவா?
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என் மனவதாடு வசராதபடி,
அங் கமாய் ,

தமடயில் லாத

அறிவில் ஒருமம உணர்வு வதான்ற, அதன்
நிட்மடகூட

அருள்

புரிவாயாக!

அன்

அங் கமாய் , தமடயில் லாத நிட்மடகூட அருள் புரிவாயாக!

தாயுமானவரின் அந்தப் பாடல்
(சச்சிதானந்தசிவம் 1 -தா.பா.100.)
பார்ஆதி ககனப் பரப் பும் உண் வடா என்று
படர்கவளியது ஆகி எழுநாப்
பரிதிமதி காணாச் சுயம் வசாதி யாய் அண்ட
பகிரண்ட உயிர் எமவக்கும்

வநராக அறிவாய் அகண்டமாய் ஏகமாய்
நித்தமாய் நிர்த்கதாந்தமாய்
நிர்க்குண விலாசமாய் வாக்குமனம் அணுகாத
நிர்மலா னந்தமயமாய் ப்

வபராது நிற் றிநீ சும் மா இருந்துதான்
வபரின்பம் எய் திடாமல்
வபய் மனமத அண்டிவய தாயிலாப் பிள் மளவபால்
பித்தாக வவா? மனமத நான்

சாராதபடி அறிவில் நிருவிகற் பாங் கமாம்
சாசுவத நிஷ்மடஅருளாய்
சர்வபரி பூரண அகண்டதத் துவம் ஆன
சச்சிதா னந்தசிவவம.

தாயுமானவரின் உவமமகள் 100
மன்னார்குடி பானுகுமார்

35. உள் ளங் மக கநல் லிக்கனிவபால
உள் ளங் மக கநல் லிக்கனிவபால வவதம் , ஆகமம் ஆகிய நூல் கள் மூலம்
கதரிந்துககாள் ள வவண்டிய உறுதிப் கபாருள் கள் நான்கு உண்டு.
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அமவ. அறம் , கபாருள் , இன்பம் , வீடு என்பன .

இந்நான்கனுள் ளும்

வமன்மமயுமடயது முத்தி எனப்படும் வீவடயாகும் .
அதுகுறித்து எண்ணிப் பார்க்கும் வபாது அனுமான அளமவ முதலான
உத்தி பலவற் றுள் ளும் நிருவிகற் பம் என்னும் பகுப்பின்மம இல் மல.
ஆமகயால் , ஒன்கறாடு ஒன்று ஆக இரண்டு என்னும் நிமல அங் கு
இல் மல.
நீ வவறாகவும் தான் வவறாகவும் இல் மல என்பதும் ஒரு தந்திரவம.

நீ

உண்டு நானும் சித்தத்தளவில் உளன்.
எனவவ நான் இல் மல என்று கசால் லும் கசால் லின் உண்மமய நீ
அறிவாய் !
இதமன

அறியாதவர்கள் ,

என்வறனும்

அறிந்து

ககாள் ள

வாய் ப்புள் ளவதா?
வீட்டுகநறி
ஆயிற் வற!

ஒப் புவமம
அறிவின்

கூற

முடியாதது

அமடயாளமாக

சின்முத்திமர காட்டி ஆட்ககாள் ளும் மரபில் ,
ஓமசயின்றி

என்மன

ஆட்ககாண்ட

கமௌனகுருவின் மகயினால்
ஆதரவின்றித்

தனித்திருந்த

எனக்கு

உதவிகசய் த முதற் கபாருமள அல் லவா நீ !

தாயுமானவரின் அந்தப் பாடல்
(சச்சிதானந்தசிவம் 7 -தா.பா.106.)
மகத்தலம் விளங் கும் ஒரு கநல் லிஅம் கனிஎனக்
கண்டவவ தஆகமத்தின்
காட்சிபுரு ஷார்த்தம் . அதில் மாட்கபறும் முக்தி.அத
கருதின்அனு மானம் ஆதி
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உக்திபல வாம் . நிர் விகற் பம் வமல் இல் மலயால்
ஒன்வறாடு இரண்டு என்னவவா
உமரயும் இமல, நீ யும் இமல, நானும் இமல என்பதும்
உபாயம் . நீ உண்டு நானும்

சித்தம் உளன் நான்இல் மல எனும் வசனம் நீ அறிமவ
கதரியார்கள் கதரியவசவமா?
கசப்புவக வலநீ தி ஒப்புவமம அல் லவவ
சின்முத்தி ராங் கமரபில்

சத்தம் அற எமனஆண்ட குருகமளனி மகயினால்
தமியவனற் குதவுகபாருவள.
சர்வபரி பூரண அகண்டதத் துவம் ஆன
சச்சிதா னந்தசிவவம.
இந்தப் பாடலில் – முழு முதற் கபாருள் இமறநிமலவய என்பமத பல
பாடல் களில் விளக்குவமதப் வபால இந்தப் பாடலிலும் விளக்குகிறார்.
அறிவின் அமடயாளம் சின்முத்திமர என்பமத பதிவு கசய் கிறார்.
சின்முத்திமர காட்டி ஆதரவின்றி தவித்துக் ககாண்டிருந்த தன்மன
ஆட்ககாண்டமத எண்ணி மகிழ் கிறார்.
உள் ளங் மக கநல் லிக்கனிவபால வவதம் , ஆகமம் ஆகிய நூல் கள் மூலம்
கதரிந்துககாள் ள வவண்டிய உறுதிப் வபாருள் கள் நான்கு உண்டு.
அமவ. அறம் , கபாருள் , இன்பம் , வீடு என்பன .

இந்நான்கனுள் ளும்

வமன்மமயுமடயது முத்தி எனப்படும் வீவடயாகும் என்பமத அழகான
உவமம மூலம் நமக்கு விளக்குகிறார்.

தாயுமானவரின் உவமமகள் 100
மன்னார்குடி பானுகுமார்
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36. ஆடாமல் ஓய் ந்திட்ட பம் பரம் வபால்
(சுழன்று) பின்னர் சுழல் வமத நிறுத்திக் ககாண்ட பம் பரம் வபால
ஆற் றலானது அடங் கி மனம்

வசார, வநவர அறியாமம எனப்படும்

இருளானது விலக,
இருளும் ஒளியும் (இரவும் பகலும் ) இல் லாத அறிவுப் கபருகவளி வபால
பிமழயற என்மனத் திருவருளால் கண்டு,
என்னுள்

நிமறந்து

நீ ங் காது

நிற் கும்

அமமதிப்

கபருகவளி

வபால

பிமழயற என்மனத்திருவருளால் கண்டு,
என்னுள் நிமறந்து நீ ங் காது நிற் கும் அமமதிப் கபருகவளியிமனச்
சார்ந்து, வமலான இன்பம் மககூடப் கபற் வறவனா?
அல் லது

சரிமய,

கிரிமய

முதலிய

கநறிகளில்

முயன்று,

முன்வனறிவனவனா?
இமவ எவற் மறயும் நான் கசய் யவில் மல,
அல் லது

இவற் றுக்கு

மாற் றாக,

இடகமல,

பிங் கமல எனப்படும் இரு மூக்குத் துமளயின்
வழி கவளிவயறும் பிராணமன கட்டுபபடுத்தி,
ஆறு ஆதாதரங் களில் நிறுத்தி, வயாககநறியில்
வமலாய்

விளங் கும்

சாதமன கசய் வதவனா?

அதுவும் இல் மல.
இவற் மற எல் லாம் விட்ட நான், ஒரு வறிய
குடும் பஸ்தன் ஆகி, கசல் வத்மதத் வதடிச் வசர்ப்பமத விட்டு, கசலவு
மட்டும் கசய் யும்

புத்தி உமடயவனாய்

இருக்கிவறன்.

இந்த அறிவு

எதனால் வந்வதா?
(சரிமய, கிரிமய, வயாகம் , ஞானம் என்னும நான்கு கநறியிலும் புதிதாக
ஏதம்

கசய் யாமலும் ,

பமழய

புண்ணியத்மத

எடுத்து

கசலவு

கசய் பவனாயும் இருந்துவிட்டதாக வருந்துகிறார்.)

தாயுமானவரின் அந்தப் பாடல் (வதவஜா மயானந்தம் 4 -தா.பா.114.)
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ஆடாமல் ஓய் ந்திட்ட பம் பரம் வபால் விமச
அடங் கி மனம் வீழ, வநவர
அறியாமம ஆகின்ற இருள் அகல இருள் ஒளியும்
அல் லாது இருந்தகவளிவபால்

வகாடாது எமனக்கண்டு எனக்குள் நிமற சாந்தகவளி
கூடிஇன் பாதீதமும்
கூடிவன வனா சரிமய கிரிமயயில் முயன்றுகநறி
கூடிவன வனாஅல் லன்யான்

ஈடாக வவ ஆறு வீட்டினில் நிரம் பிவய
இலகிவளர் பிராணன் என்னும்
இருநிதி யிமனக்கட்டி வயாகபரன் ஆகாமல்
ஏமழக் குடும் பன் ஆகித்

வதடாது அழிக் ஒரு மதிவந்தது என்வகாவலா
வதடரிய சத்து ஆகிஎன்
சித்தமிமச குடிககாண்ட அறிவுஆன கதய் வவம
வதவசா மயானந்தவம.

இந்தப் பாடலில்
சுழல் வமத நிறுத்திக் ககாண்ட பம் பரம் வபால என்ற உவமமமயக்
மகயாளுகிறார். சுழல் வமத நிறுத்திக் ககாண்ட பம் பரம் வபால தான்
இருந்து விட்டமத எண்ணி வருந்துகிறார்.
ஆனால் இந்த பாடலில் சாதகனுக்கு ஒரு கசய் திமய விமதத்துள் ளார்
தாயுமானவர். அது என்ன கசய் தி.
1. மனதில் அறியாமம என்ற இருள் அகல வவண்டும் .
2. மனம் பிமழயற இருக்க வவண்டும்
3. சரிமய கிரிமய முதலிய கநறிகளில் பயிற் சி எடுக்க வவண்டும் .
4. பிராணாயாமம் பழகுதல் வவண்டும் .
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தாயுமானவரின் உவமமகள் 100
மன்னார்குடி பானுகுமார்

37. கூட்டத்மத விட்டுப் பிரிந்த மான்வபால
சகுண பிரம் மத்திமன வர்ணமண கசய் து ககாண்வட நம் மம
வழிநடத்துகிறார் தாயுமானவர்.
அதற் காக பல அழகான உவமமகமளயும் உருவகங் கமளயும்
எடுத்தாள் கிறார்.
பல் வவறு

நிமலகமளப்

கபற் று

வாழும்

உயிர்கள்

அமனத்திலும்

உயிருக்கு உயிராய் நின்று, இன்பத்மத அளிக்கும் கபாருவள!
அளந்து அறிய முடியாத கபாருவள! தனித்தன்மம உமடய கபாருவள!
கீழ் எல் மலமயயும் வமல் எல் மலமயயும் காட்டாத அகண்ட கபாருவள!
நிமலத்த கபாருள் களிலும் நிமலயில் லாத
கபாருள் களிலும்

நின்று

அருளிமனப்

கபாழிந்து

ககாண்டிருக்கும்

தமலமமப்

கபாருவள!

தன் கூட்டத்மத விட்டுப் பிரிந்த

மான்வபால
அடிவயன் உன்மனப் பிரிந்து வருந்தாது,
அடியார்களுடன்

வசர்ந்து

இன்பமுடன்

இருக்குமாறு கசய் யும் சிறப்பு கபாருந்திய
கபருஞ் சிறப்புமடய கபாருவள!
குளிர்ந்த அருளாகிய பழுத்த பழவம!

இன்பமாகிய கற் கண்டாய்

விளங் கும் வரவம!

தாயுமானவரின் அந்தப் பாடல் (ஆகாரபுவனம் 2 - தா.பா.133.)
அனந்தபத உயிர்கள் கதாறும் உயிரா கயன்றும்
ஆனந்த நிமலஆகி அளமவக்கு எட்டாத்
தனந்தனிச்சின் மாத்திரமாய் க் கீழ் வமல் காட்டாச்
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------சதசத்தாய் அருட்வகாயில் தமழத்த வதவவ
இனம் பிரிந்த மான்வபால் நான் இமடயா வண்ணம்
இன் பம் உற அன்பர்பக்க ல் இருத்தி மவத்துக்
கனம் தருமா கனவமதண் அருளில் தாவன
கனிபலித்த ஆனந்தக் கட்டிப் வபவற.

இந்தப்

பாடலில்

–

சாதகன்-

தனது

ஆன்மீக

பயணத்தில்

சத்சங் கத்துடன் நதாடர்பில் இருக்க தவண்டும் .
இதமன வலியுறுத்த வந்த தாயுமானவர் தன் தன் கூட்டத்மத விட்டுப்
பிரிந்த மான்வபால இருக்க கூடாது என்பமத கசால் கிறார்.

தாயுமானவரின் உவமமகள் 100
மன்னார்குடி பானுகுமார்

38. நிகரஇல் பசு பதியான கபாருமள நாடி
நசாற் களால் விளக்கிச் நசால் லமுடியாத அந்த தமலான நபாருமள
அழகான ஒரு உவமம வாயிலாக தருகிறார் தாயுமானவர்.
இந்தப் பாடலில் ........
”அ” என்னும் எழுத்துத் தனித்தும் , ஏமனய எழுத்துகளில் கபாருந்தியும்
நிற் பதுவபாலத்
அண்டங் கள்

அமனத்திலும்

கலந்து

நிற் கின்ற கபாருளாகியும் ,
கசால் லப்படாத அமனத்தும் ஆகியும் ,
வமலான கபாருள் ஆகியும் ,
கசாற் களால்

விளக்கிக்

கூறமுடியாத

தன்மம உமடயது ஆகியும் ,
குற் றமற் றதும் , விருப்பு கவறுப்புகள் படியாததும் ஆன அறிவு ஆகியும் ,
தூயதன்மம உமடயது ஆகியும் ,
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ஒப்பில் லாததும்

உயிர்களுக்குத்

தமலவனாய்

விளங் குவதும்

ஆகிய

கபாருமள
ஆராய் ந்து வதடி, கபருமூச்சு விட்டு,

வபரன்பு ககாண்டு நிமனவில்

நிறுத்துவவாவமாகா!

தாயுமானவரின் அந்தப் பாடல்
(கபாருள் வணக்கம் 12 – தா.பா.25)
அகரஉயிர் எழுத்து அமனத்து ஆகி வவறாய்
அமர்ந்துஎன அகிலாண்டம் அமனத்தும் ஆகிப்
பகர்வனஎல் லாம் ஆகி, ் அல் லது ஆகிப் ,
பரம் ஆகிச், கசால் லரிய பான்மம ஆகித்.
துகள் அறுசங் கற் பகவிகற் பங் கள் எல் லாம்
வதாயாத அறிவாகிச் சுத்தம் ஆகி,
நிகரஇல் பசு பதியான கபாருமள நாடி
கநட்டுயிர்த்துப் வபரன்பால் நிமனதல் கசய் வாம் ”
அண்டம் என்பது நம் மமச் சுற் றியுள் ள எல் லாவற் மறயும் குறிக்கின்ற
ஒரு நசால் லாகும் .
பூமி, நிலவு, வானம் , சூரியன், சூரியமனச் சுற் றி வரும் தகாள் கள் ,
விண்மீன்கள் , விண்மீன்களுக்கு இமடயுள் ள விண் துகள் கள் (cosmic dust),
அவற் றின் இயக்கம் , இவற் மற எல் லாம் சூழ் ந்துள் ள நவட்ட நவளி (empty

space), கண்ணுக்குத் நதரியாத நதாமலவில் உள் ள விண்மீன்களுக்கும்
அப்பால் உள் ள விண்மீன் குழுக்கள் (galaxy) ஆகியன அமனத்தும்
அண்டம் என்ற நசால் லில் அடங் கும் .
இத்துடன் காலம் என்ற கருத்தும் அது நதாடர்பான முமறமமகளும்
(laws) இதில் அடங் கும் .
இந்தப் பாடலில் தாயுமானவர் அண்டங் கள் அமனத்திலும் கலந்து
ஊடுருவியிருக்கும்

கவட்ட

கவளி

என்பமத

விளக்க

அருமமயான

உவமமமயக் எடுத்தாள் கிறார்.
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”அ” என்னும் எழுத்துத் தனித்தும் , ஏமனய எழுத்துகளில் கபாருந்தியும்
நிற் பதுவபாலத்

தனித்தும் ,

இருப்பதுதான்

கவட்டகவளி

என்பமத

விளக்குகிறார்.
கவட்டகவளி நிமனவில் எப்கபாழுதும் இருப்வபாமா?

தாயுமானவரின் உவமமகள் 100
மன்னார்குடி பானுகுமார்

39. கடல் மணமல எண்ணிக் காண்பது வபால்

தபாலி மதவாதிகள் நதய் வத்மதக் காட்ட பல உதாரணங் கமள கூறி
மக்கமள ஏமாற் றி வருவமதயும் ஒரு உவமம மூலம் நமக்கு நசால் லி
எள் ளி நமகயாடுகிறார் தாயுமானவர்.
•

மமழ அளவு கபரிய காட்சி என்றும் ,

•

கண்ணால் காண முடியாதமவ என்றும் ,

•

மறப்பு என்றம் , நிமனப்பு என்றும் ,

•

மாமய என்னும கடலில் வீசும் அமலகளாகிய இன்ப துன்பங் கள்
என்றும் ,

•

தமன நீ க்க உதவும் சமயங் கள் என்றும் ,அவற் றிற் குரிய கதய் வங் கள்
என்றும் ,

•

ஆத்ம சாதகர் என்றும் ,

•

அதற் குச் சாட்சியாக நூல் களில் கசால் லப்பட்ட கநறிகள் என்றும் ,

•

அதன்மீது வாதப் பிரதிவாதம் என்றும் ,

இப்படி

பலப்பலவாய்

கடல்

மணமல

எண்ணிக் காண்பது வபால்
எண்ணிக் காண முடியாது வபாகும் .
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தாயுமானவரின் அந்தப் பாடல்
(ஆகாரபுவனம் 16 - தா.பா.147.)
மமலமமலயாம் காட்சிகண்கா ணாமம ஆதி
மறப்பு என்றும் நிமனப்பு என்றும் மாயா வாரி
அமலமலயாய் அடிக்கும் இன்ப துன்பம் என்றும்
அமதவிமளக்கும் விமனகள் என்றும் அதமனத் தீர்க்கத்
தமலபலவாம் சமயகமன்றும் கதய் வ கமன்றும்
சாதகது என் றும் அதற் குச் சாட்சி யாகக்
கமலபலஆம் கநறி என்றுந் தர்க்கம் என்றும்
கடல் உறுநுண் மணல் , எண்ணிக் காணும் வபாதும் .
இந்தப் பாடலில்

– கதய் வம் எது என்று பலவாறாக சமயவாதிகள்

வாதபிரத வாதம் கசய் து வருவது கடல் மணமல எண்ணிக் காண்பது
வபாலாகும் என்கிறார் தாயுமானவர்.

தாயுமானவரின் உவமமகள் 100
மன்னார்குடி பானுகுமார்

40. மாமனக் காட்டி மாமனப் பிடிப் பதுவபால
சாதகனுக்கு குரு தானாக வருவார். இதமன அருமமயான ஒரு உவமம
மூலம் தாயுமானவர் நமக்கு விருந்து பமடக்கிறார். வாருங் கள் உண்டு
களிப்வபாம் .
கண்ணால் காண முடியாத துன்பங் கள் பலவும் கத்மத கத்மதயாய்
வந்துவசர,
அதமனக் கற் பூர மமலயில் தீப்படித்ததுவபால் கட்வடாடு எரித்து,
ஓர் அதிசயத்மத நிகழ் த்தி, அறிவு விளக்கம் கபற் று நிற் க.
உணவு, உறக்கம் . இன்பம் , துன்பம் , கபயர், ஊர் முதலியன ககாண்டு
நம் மமப் வபாலவவ மானுட உருவம் ககாண்டு,
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மாமனக் காட்டி மாமனப் பிடிப்பதுவபால-குற் றமறத் தன்வசப்படுத்தும்
ககாள் மகயுடன்-அருள் நிமற கமௌன குருவாய் வந்தனன்.

தாயுமானவரின் அந்தப் பாடல்
(ஆகாரபுவனம் 17 - தா.பா.148.)
காணரிய அல் லல் எல் லாம் தாவன கட்டுக்
கட்டாக விமளயும் அமதக் கட்வடா வடதான்
வீணினில் கர்ப் பூரமமல படுதீப் பட்ட
விந்மத எனக் காண ஒரு விவவகம் காட்ட
ஊண் உறக்கம் இன்பதுன்பம் வபர் ஊர் ஆதி
ஒவ் விடவும் , எமனப் வபால உருவம் காட்டிக்
வகாண் அ ஓர் மான்காட்டி மாமன ஈர்க்கும்
ககாள் மகஎன அருள் கமளன குருவாய் வந்து.

தாயுமானவரின் உவமமகள் 100
மன்னார்குடி பானுகுமார்

41. வதன்குடித்த வண்டு வபால
இமறயின்பத்மத

அனுபவிப்பது

எப்படி?

விமடயாக

வருகிறார்

தாயுமானவர். வாருங் கள் அனுபவிக்கலாம் .
அது என்று கூறும் வபாது, எது என ஒரு ஐயம் வதான்றும் . ஆமகயால் அது
எனச் கசால் வமதயும முழுமமயாக நீ க்கி விட்டு,
வதன்குடித்த
மன்னர்களும்
திருவடி

வண்டு

வபால

சுகர்

முதலிய

ஞானத்தில்

சனகன்

முலிய

முனிவர்களும்

திமளத்தனர்

என்பது

அறிந்து
இந்நிமலயில் நில் எனவும் ஆட்ககாண்டு அருள் கசய் யும் பதி எனவும் ,
என்மன ஆட்ககாண்ட முமறமமக்கு ஏற் ப,
வவறுபாடற் ற நிட்மடயில் நின்று,

84

தாயுமானவர் பாடல் களில் உவமமகள்

மன்னார்குடி பானுகுமார்

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

வமலான

வபரின்ப

நிமலமயக்

கண்டு

ககாள்

எனவும் ,

அருள்

கசய் வாயாகா!
இது நிகழாது உறங் கவும் மாட்வடன்.

வவறு கசயல் எதுவும் கசய் யவும்

மாட்வடன்.

தாயுமானவரின் அந்தப் பாடல்
(சுகவாரி 23 - தா.பா.154.)
அதுநறால் எதுஎன ஒன்று அடுக்கும் சங் மக
ஆதலினால் அது எனலும் அறவவ விட்டு
மது உண்ட வண்டு எனவுஞ் சனகன் ஆதி
மன்னவர்கள் சுகர்முதவலார் வாழ் ந்தார் என்றும்
பதி இந்த நிமல எனவும் என்மன ஆண்ட
படிக்கு, நிர் விகற் பத்தால் பரமா னந்தக்
கதிகண்டு ககாள் ளவும் நின் அருள் கூ ர். இந்தக்
கதியன்றி உறங் வகன். வமற் கருமம் பாவரன்.
(சுகர் முனிவர்களுக்கு உபததசித்தல் )
(யாக்யவல் க்கிய முனிவருடன் மன்னர்
ஜனகர்)
இந்தப்

பாடலில்

–சராணகதி

அமடந்தபின் இமறயின்பம் கிமடக்கும்
என்பமத பதிவு கசய் கிறார்.
சனகர்,
உதாரணப்

சுகர்

முதலியவர்கமள

புருஷர்களாக

ஒரு

உவமம

மூலம் தருகிறார் தாயுமானவர்.
சுகததவர்,

சுகததவ

தகாசுவாமி

என

அமழக்கப்படுபவர்.
தவதங் கமள

நான்காகப்

பகுத்தவரும்

பாகவதம்

எனப்படும்

புராணத்மத எழுதியவருமான வியாச முனிவரின் புதல் வன் ஆவார்.
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மகாபாரததில் வரும் அர்ஜுனனின் தபரனான பரிட்சித்து மன்னன்,
தட்சகனால்

கடிபட்டு இறக்கும் தறுவாயில்

அவனுக்கு பாகவதத்மத

உபததசித்தார்.
இவர் அத்மவத இருடிகளின் மரபு வழியில் வந்த ஐந்தாவது இருடி
ஆவார். சீவ முக்தி எனப்படும் துறவு நிமலமய அமடந்தவர்.

தாயுமானவரின் உவமமகள் 100
மன்னார்குடி பானுகுமார்

42. கநருப்பில் பட்ட கற் பூரம் வபால

தாயுமானவர் உவமமகள் மூலவம தனது பாடல் கமள பமடத்துள் ளார்.
இவதா அதில் ஒரு உவமம பருக வாருங் கள் .
தானா தன்மம தவிர அங் கு வவறு எதுவும்
தமல தூக்குவது இல் மல.
அவ் வாறு தமலதூக்கினாலும் ,
கநருப்பில்

பட்ட கற் பூரம் வபால காணாமல்

வபாகுவம அன்றி,
காணப்படுகபாருள் தனிவய இருக்காது,
காண்பானும் காணப்படும் காட்சியும் காணப்படு கபாருளும் அற் ற
நிமலயில் நிற் கும் வபர், அதன் கபருமமமய யாரால் விவரித்துப் வபச
முடியும் ?
தான் (உயிர்) அது இமற) ஆகின்ற வபாது, அதுவவ அதன் கபருமமமய
உணர்த்தி நிற் கும் .

தாயுமானவரின் அந்தப் பாடல்
(சுகவாரி 22 - தா.பா.216.)
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------தானான தன்மயவம யல் லால் ஒன்மறத்
தமலகயடுக்க கவாட்டாது தமலப் பட் டாங் வக
வபானாலுங் கர்ப்பூர தீபம் வபாலப்
வபாகயாளிப் ப தல் லாது புலம் வவ றின்றாம்
ஞானாகா ரத்திகனாடு வஞய மற் ற
ஞாதுருவும் நழுவாமல் நழுவி நிற் கும்

ஆனாலும் இதன்கபருமம எவர்க்கார் கசால் வார்
இந்தப் பாடலில் ---இந்தப் பாடலில் ஒன்றாய் க் காண்பவத காட்சி
என்பமத விளக்குகிறார் தாயுமானவர்.
ஒன்றாக காண்படத கா ்சி !
ஒரு கபாருமள காணும் வபாது
அதில் காண்பவன்,
காணப்படும் கபாருள் இவ் விரண்மட இமணக்கும் காட்சி
என மூன்று நிமலகள் உண்டு !
தன்மனயும் , தனது அறிமவயும் , அறியப்படும் கபாருமளயும் பகுத்து
உணரும் படி நில் லாமல் அறியப்படும் கபாருளில் அழுந்தித் தன்மனயும்
தனது அறிமவயும் மறந்து அப்கபாருவளாடு ஒன்றுபட்டு நிற் கும் வபாவத
இன்ப நுகர்ச்சி உளதாகும் .
இவ் வுண்மம
உலக
நுகர்ச்சிக்கும் கபாருந்தும் .

இன்பத்திற் கும்

கபாருந்தும் ;

வபரின்ப

கனவில்
கபண்ணிடம்
இன்பம்
துய் க்கும்
நிமலயில்
இங் வக
காண்பவனும் - காட்சியும் - காணப்படும் கபாருள் அமனத்தும் (அவவன )
ஒன்வற!
காஞ் சி புராணத்திலும் இக்கருத்திமன நாம் பார்க்கலாம் .
ஞானமும் வஞயப் கபாருளும் -- பற் றும்
ஞாதாவும் இல் மலகயன் பார்க்கரி யாராம்
ஞானமும் வஞயப் கபாருளும் -- பற் றும்
ஞாதாவு மாய் ப் பகுப் பார்க்குகயட்டாராம் (ஆனந்தம் )
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பரமுத்தி நிமலயாகிய சிவவபாக அநுபவ நிமலயில் உயிரும் ,
உயிரினறிவு நிகழ் சசி
் யும் , முதற் கபாருளும் உள் ளனகவனினும் , யான்
துய் க்கின்வறன் என்னும் சுட்டறிவு நிகழப் கபறாமமயின் காண்பானும்
காட்சியும் காட்சிப்கபாருளில் வியாப்பியமாய் அடங் கி நிற் கும் என்பது
உணர்த்துகின்றது, இது.
காண்பானும் காட்டுவதும் காண்பதுவும் நீ த்துண்மம காண்பார்கள்
நன்முத்தி காணார்கள்
-காண்பானும்
காட்டுவதுங்
காண்பதுவும்
தண்கடந்மதச்
சம் பந்தன்
வாட்டும் கநறி
வாரா
தவர்
என்னும்
வினாகவண்பாவின் கபாருமள விளக்குதல் காண்க.

தாயுமானவரின் உவமமகள் 100
மன்னார்குடி பானுகுமார்

43. அமலயில் லாத கடல் வபால
தாயுமானவர் தமது தத்துவங் கமளச் கசால் லும் வபாது ஒரு பாட்டில்
இரண்டு உவமமகமளக் கூட மகயாளுவதுண்டு.

இவதா ஒரு பாடல்

சுமவக்கலாம் வாருங் கள் . . .

அமலயில் லாத கடல் வபால மனத்தில்
அமசவு தீர்ந்து,
கதளிவாய்

உருகும்

கபான்வபால

கதளிவாய் மனம் உருகும் இடத்து,
நீ கனிந்த வமலான வபரின்பக் கற் கண்டாக கவளிப்படுவாய் !
அப்படிப்பட்ட கற் கண்டாய் இதுநாள் வமர நீ வரக் காவணன்.
என்னால் வற் புறுத்தப்பட்டு வார்த்மத கசான்னால் இன்பம் வருவமா?
வஞ் சமனம் உமடய என்மன இந்த உடம் பிவல
தங் கமவத்து,
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வவறுபாடற் ற இன்பநிட்மட ககாடுப்பது, ஐயா! எப்கபாழுவதா?

தாயுமானவரின் அந்தப் பாடல்
(பன்மாமல 9 - தா.பா.183.)
திமர இல் லாக் கடல் வபாலச் சலனம் தீர்ந்து,
கதளிந்து உருகும் கபான்வபாலச் கசகத்மத எல் லாம்
கமரயவவ கனிந்துஉஉருக்கும் முகத்தி வலநீ
கனிந்தபர மானந்தக் கட்டி, இந்நாள்
வமரயிவல வரக்காவணன். என்னாற் கட்டி
வார்த்மத கசான்னால் சுகம் வருவமா? வஞ் ச வனமன
இமரயிவல இருத்தி நிர் விகற் பம் ஆன
இன்பநிட்மட ககாடுப்பது ஐயா எந்த நாவளா.
இந்தப் பாட்டில்

தாயுமானவர் தனது பாடல் களில் அவமரப் பற் றி

கசால் லவில் மல. நம் மமப்பற் றித்தான் கசால் லி வருகிறார்.
நமது உடலிவல வஞ் சமனத்மத மவத்திருக்கிவறாம் . அதமன அகற் ற
வவண்டும் . அமலயில் லாத கடல் வபால மனமத அமலபாயாமல் மவக்க
வவண்டும் .
கதளிவாய் உருகும் கபான்வபால மனம் உருக வவண்டும் . இந்த நிமல
வரும் நாளில் கற் கண்டாய் வபரின்ப கவள் ளத்தில் நாம் மிதக்கலாம் .

தாயுமானவரின் உவமமகள் 100
மன்னார்குடி பானுகுமார்

44. அறியாமம மிகுந்த நாய் வபால்
தாயுமானவர் இந்தப் பாடலில் நாமயயும் யாமனமயயும் உவமமக்
காட்டுகின்றார்.
வாழ் வதற் கு வதமவப்படும் இடம் , கபாருள் , ஏவலர் ஆகியவற் மறக்
குறிமவத்த நீ , அறியாமம மிகுந்த நாய் வபால் எங் வக வபாய் சிக்கிக்
ககாண்டாய் .
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அறியாமம உமடய மனம் குறித்து கவமலப்படாவத. இங் வக வா!
ஆமசயற் ற இடவம இடம் என உணர்! அந்த இடத்தில் நிமலகபற் று நிற் க,
எல் லாப் கபாருளும் வந்துவசரும் . உலகமும் உனது ஏவல் வகட்டு நிற் கும் .
இந்த

ஆமசயற் ற

நிமலயில்

நின்றவர்கள்

சனகன்

முதலிய

மதம்

கபாருந்திய

கபரிய

யாமன

முனிவர்கள் ஆவர்.

கட்டப்பட்டிருப்பது

வபால

கபரிய

பாசமாகிய

சங் கிலியினால்

கட்டப்பட்டிருக்கிறாய் .
அந்தக் கட்டு அவிழுமாறு திருவருமள
எதிர்வநாக்குவாயாக!

தாயுமானவரின் அந்தப் பாடல்
(நிமனவு ஒன்று 4 - தா.பா.188.)
இடம் கபாருள் ஏ வமலக்குறித்து மடம் புகுநாய் எனவவ
எங் வகநீ அகப் பட்டாய் . இங் வகநீ வாடா.
மடம் கபறுபாழ் கநஞ் சாவல அஞ் சாவத. நிராமச
மன் இடவம இடம் அந்த மாநிலத்வத கபாருளும் .
திடம் கபறவவ நிற் கின் எல் லா உலகமும் வந்து ஏவல்
கசய் யும் இந்த நிமலநின்வறார் சனகன் முதல் முனிவர்
கடம் கபறுமா மதயாமன என்னவும் நீ பாசக்
கட்டான நிகளபந்தக் கட்டு அவிழப் பாவர.

இந்த பாடலில் --- அறியாமமயாலும் பாசத்தாலும் நாம்
கட்டப்பட்டிருக்கிவறாம் . இந்தக் கட்டிமன அவிழ் த்துவிட்டால் ஆமசமய
அகற் றி விட்டால் இமறயருள் கிமடக்கும் .

தாயுமானவரின் உவமமகள் 100
மன்னார்குடி பானுகுமார்

45. அனலில் பட்ட கமழுகுவபால்
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தாயுமானவர்

உவமம

சிறப்புமடயதாகவும்

நயங் கள் ,

திறம் கபற் றதாகவும் ,

திகழ் கிறது. நமது மனம்

தனிச்

பற் றிய அவர் கூறிய

உவமமமய சுமவப்வபாமா?
வருவதும் வபாவதும் இன்றி, எப்கபாழுதும் ஒரு தன்மம உமடயதாய்
விளங் கும் என்று கசால் ல முடியாத ஆகாயம் முதலிய தத்துவங் கமளத்
தன்னுள் அடக்கி, தான் அதற் கு வமலாக கவளிப்பட்டு நிற் கும் வலிய
மனம் என்ன இரும் பா? கல் லா? மரமா?
இப்படிப்பட்ட மனமும் அனலில் பட்ட கமழுகுவபால் உருக,
இன்ப கவள் ளம் கபருக்ககடுக்க,
அவ் வின்பம் கரும் பு, கற் கண்டு. சீனி, சர்க்கமர, வதன், கனி, அமுதம்
என இமவ வபான்ற சுமவதர,

பக்குவமுமடய ஞானியர் அதமனச்

சுமவத்து நுகர்வர்.
ஆனால்

பக்குவம்

இல் லாதவவரா அரும் பு மணத்மதக் காட்டாதது

வபாலவும் , காமஇன்பத்மத கன்னிப்கபண் அறியாதது வபாலவும் , அறிய
மாட்டார்.

தாயுமானவரின் அந்தப் பாடல் (நிமனவு ஒன்று 8 - தா.பா.192.)
வரும் வபாம் என் பனவும் இன்றி, என்றம் ஒரு படித்தாய்
வான்ஆதி தத்துவத்மத வமளந்து அருந்தி, கவளியாம்
இரும் வபா கல் வலா, மரவமா என்னும் கநஞ் மசக் கனல் வமல்
இட்டகமழு கா உருக்கும் இன் பகவள் ள ம் ஆகிக்
கரும் வபா, கண் வடா, சீனி சர்க்கமரவயா, வதவனா,
கனி,அர்வதா எனருசிக்கும் கருத்தவிழ் ந்வதார் உணர்வார்
அரும் வபா, நன் மணங் காட்டும் காமரசம் கன்னி
அறிவாவளா? அபக்குவர்க்வகா அந்நலந்தான் விளங் கும் ?

சாதமனயில்

பக்குவப்பட்டு

உயர்நிமல

அமடந்தவர்கள்

இன்ப

கவள் ளமான கரும் பு, கற் கண்டு. சீனி, சர்க்கமர,வதன், கனி, அமுதம் என
இமவ வபான்ற சுமவதர, அதமனச் சுமவத்து நுகர்வர்.
சாதமனயில் கவற் றி கபறதாவர்கள் இன்னும் பக்குவப்படாதவர்கள்
அரும் பு மணத்மதக் காட்டாதது வபாலவும் , காமஇன்பத்மத
கன்னிப்கபண் அறியாதது வபாலவும் , அறிய மாட்டார்.
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தாயுமானவரின் உவமமகள் 100
மன்னார்குடி பானுகுமார்

46. இரும் மபக் காந்தம் இழுப்பதுவபால
தாயுமானவர்
தனது
பாடல் களில்
அதிகமாக
உவமமகமளப்
பயன்படுத்தி உள் ளார். நாம் பக்குவப்பட்டிருந்தால் இமறவன் நம் மம,
தாமயப் வபால் ஏற் றுக் ககாள் வான் என்பமத அழகிய உவமமயாக
தருகிறார்.
காந்தம் இரும் மபக் காந்தம் இழுப்பதுவபால என்மன
ஈர்த்து,
திரும் பி வவகறங் கும் பார்க்காதபடி திருவடியாகிய
கரும் பிமனத் தந்து,
கண்ணீர ் சிந்தவும் உடல் நடுங் கவும் ஆகிய எல் லாம் கசய் வித்து,

ஏற் றுக் ககாண்ட எனது தாமயக் வபால்

பரிவு

காட்டிய தயாளவன.

தாயுமானவரின் அந்தப் பாடல்
(கபான்மன மாதமர 24 - தா.பா.217.)
இரும் மபக் காந்தம் இழுக்கின்ற வாறு எமனத்
திரும் பிப் பார்க்க ஒட் டாமல் திருவடிக்
கரும் மபத் தந்து, கண் ணீர ் கம் பமலஎலாம்
அரும் பச் கசய் எனகு அன்மன ஒப் பாமவன!
இந்தப் பாடலில் – சாதகன் இமறயருமள கபற தன்மன தகுதியாக்கி
ககாண்டால்

இமறயருள்

கண்டிப்பாக

வந்து

வசரும்

என்பமத

ஆணித்தரமாக கசால் கிறார் தாயுமானவர்.

தாயுமானவரின் உவமமகள் 100
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மன்னார்குடி பானுகுமார்

47. ஊமம கண்ட கனவு வபால்
தாயுமானவர்

உவமம

தனிச்சிறப்புமடயதாகவும்

நயங் கள் ,

திகழ் கிறது. அதில்

திறம் கபற் றதாகவும் ,
ஒன்மற சுமவப்வபாம்

வாருங் கள் .
ஐயவன! என்மன வாரி அமணத்து. தன்னுள் அடக்கி,
வபரின்பமாய் உலகில் கண்ட கபாருள் கள் அமனத்திலும் தன்மனவய
காட்டும் தன்மமமய ஆராய் ந்ததால் ,

ஊமம கண்ட கனவு வபால்

யாருக்கும் கசால் ல முடியாத நிமல உண்டானது.

தாயுமானவரின் அந்தப் பாடல்
(கபான்மன மாதமர 30-தா.பா.223.)
வாரிக் ககாண்டுஎமன வாய் மடுத் து இன்பமாய் ப்
பாரில் கண்டமவ யாவும் பருகிமன.
ஓரில் கண்டிடும் ஊமன் கனகவன
யாருக் குஞ் கசால வாயி இமல ஐயவன!

இந்தப் பாடலில் - தவநிமலயில் நாம் அமடந்த இன்பத்மத யாரிடமும்
பகிர்ந்து ககாள் ளவவா விவாதிக்கவவா கூடாது என்பமத தாயுமானவர்
வலியுறுத்துகிறார்.

தாயுமானவரின் உவமமகள் 100
மன்னார்குடி பானுகுமார்

48 மகயில் ஆமலக்கனி ஆகிய கமய் யவன

93

தாயுமானவர் பாடல் களில் உவமமகள்

மன்னார்குடி பானுகுமார்

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

தாயுமானவர்
கசால் லியலாலும் ,

உவமமநயங் களும்
கபாருளமமப்பாலும்

உருவகங் களும்
தனிச்சிறப்பு

பல,

கபறுகின்றன

என்பது கவளிப்பமட.
ஐயவன!

ஏமனய

சாதி

துறவிகளுக்ககல் லாம்
கநல் லிக்கனிவபால் ,

சமயங் கடந்த
உள் ளங் மக

கதற் கறன விளங் கும் கமய் ப்

கபாருவள!
இந்த

உலகில்

உழன்று

ககாண்டிருக்கும்

கபாய் யனாகிய எனக்கு நிமலயான புகலிடம் வவறு
எங் கு உளது?

தாயுமானவரின் அந்தப் பாடல்
(கபான்மன மாதமர 31-தா.பா.224.)
ஐய! மற் ற அதிவரு ணர்க்குஎலாம்
மகயில் ஆமல கக்கனி ஆகிய
கமய் யவன இந்த வமதினி மீதுஉழல்
கபாய் ய வனற் குப் புகலிடம் எங் ஙவன?

இந்தப்பாடலில்

-- ஒருவர் கசான்ன விஷயம் கதளிவாகப் புரிந்தது

என்பதற் கு உள் ளங் மக கநல் லிக்கனி வபால் என்பமத உவமம கூறுவது
வழக்கம் .
உள் ளங் மக கநல் லிக்கனி என்று ஏன் கசால் கிவறாம் ?
அதற் கு
நாம்
கசால் லும்
கபாருள் ,
உள் ளங் மகயில்
கநல் லிக்கனிமய மவத்தால் அது பளிச்கசன்று கதரியும் .
உள் ளங் மகயில் ஆரஞ் சு மவத்தால் கூட, அது பளிச்கசன்று
கதரியும் , பிறகு ஏன் நாம் ‘உள் ளங் மகயில் ஆரஞ் சுக் கனிவபால’
என்று கசால் வதில் மல?
அதற் குக் காரணவம வவறு, மற் ற பழங் கள் உள் ளிருந்து அழுகும் ,
கநல் லிக்கனிமட்டும் கவளியிலிருந்து அழுகும் .
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ஆகவவ, மற் ற பழங் கமளக் மகயில் மவத்துப் பார்த்தால் , அது
நல் லதா அழுகியதா என்று கதரியாது,
கநல் லிக்கனிமயப்
பார்த்தால் மட்டும்
உடவன
கதரியும் .
அதனால் தான் உள் ளங் மக கநல் லிக்கனிமயப் பயன்படுத்துகிவறாம் .

தாயுமானவரின் உவமமகள் 100
மன்னார்குடி பானுகுமார்

49. கடலில் பட்ட துரும் புவபால
தாயுமானவர் பாடல் களில் உவமம நயங் களினூடான நுட்ப
வவறுபாடுகமளக் காணமுடிகிறது.
வஞ் சமனயுடன் கூடிய வஞ் ச கநஞ் சினர் காணாத
காட்சிவய!அமனத்துக்கும் சாட்சிவய! அறிஞர் உள் ளத்தில் குடிககாள் ளும்
துமணவய! கபான்னம் பலத்தில் நடனமிடும் உண்மம எனப்படும்
தத்துவவம!
வளம் கபாருந்திய ஞானக் கடமல வாயினால் உண்டு, மண்ணும்
விண்ணும் கதரியாவண்ணம் கடலில் பட்ட துரும் புவபால உடலும் உயிரும்
வபரின்பமாய் நின்று, பின்னர் வருந்திவனன்.

தாயுமானவரின் அந்தப் பாடல் (ஆரணம் 3-தா.பா.274.)
வளம் கபறு ஞான வாரிவாய் மடுத்து
மண்மணயும் விண்மணயும் கதரியாது
அளம் கபறும் துரும் பு ஒத்து? ஆவிவயாடு ஆக்மக
ஆனந்தம் ஆகவவ அமலந்வதன்.
களம் கபறு வஞ் ச கநஞ் சினர் காணாக்
காட்சிவய சாட்சிவய அறிஞர்
உளம் கபறும் துமணவய. கபாதுவினில் நடிக்கும்
உண்மமவய உள் ளவாறு இதுவவ.

தாயுமானவரின் உவமமகள் 100
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மன்னார்குடி பானுகுமார்

50. கடுகுக்குள் கடமல அமடப் பதும் வபால்
மாமயயில்
அமமத்து

மயங் கி

விட்டமத

கிடக்கும்

கசால் ல

மானுடத்மத

வந்த

எமனுக்கு

தாயுமானவர்,

விருந்தாக

எமமனப்

பற் றி

இரண்டு உவமமகமள இந்தப் பாடலில் தருகிறார்.
கசால் லுதற் கு அருமம உமடய வமலான கமய் ப்கபாருவள!
வபரின்பப் கபருங் கடவல! வபகராளிக் ககாழுந்வத!
கவல் லுதற் கு

அருமமயுமடய

மாமயயாகிய

மயக்கத்தில்

என்மன

விட்டு, எங் கு கசன்று ஒளித்தாய் ?அந்வதா! ககட்டு ஒழிந்வதன்.
வலிய கருங் கல் லில் பசிய நாரிமன உரிப்பதும் , கடுகுக்குள் கடமல
அமடப்பதும் வபால் அரிய கசயல் கமளச் கசய் யும் கரிய நிறமுமடய
எமனுக்கு
என்மன ஆளாக்கி விட்டாவயா? அறிவயவன!

தாயுமானவரின் அந்தப் பாடல்
(கசால் லற் கு அரிய 1 - தா.பா.282.)
கசால் லற் கு அரிய பரம் கபாருவள, சுகவா ரிதிவய, சுடர்க்ககாழுந்வத,
கவல் லற் கு அரிய மயலில் எமன விட்டுஎங் கு ஒளித்தாய் ? ஆககட்வடன்.
கல் லில் பசிய நார் உரித்துக் கடுகில் கபரிய கடல் அமடக்கும்
அல் லில் கரிய அந்தகனார்க்கு ஆளாக் கிமனவயா அறிவயவன!

எமமனப்

பற் றி

இரண்டு

உவமமகளில்

கசால் லுகிறார்.

வலிய

கருங் கல் லில் பசிய நாரிமன உரிப் பது வபாலவும் , கடுகுக்குள் கடமல
அமடப்பதும் வபாலவும் எமன் அரிய கசயல் கமள் கசய் பவனாம் .
அவனுக்கு

மாமயயில்

அகப்பட்டு

கிடக்கும்

விட்டாவய? என்று இமறவமனப் பார்த்து

நம் மம

ஆளாக்கி

நாம் வகட்பதாக இப்பாடல்

அமமந்துள் ளது.

தாயுமானவரின் உவமமகள் 100
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மன்னார்குடி பானுகுமார்

51. பற் றிவரும் குழந்மத வபால்
சாதகமன

ஒரு குழந்மதயின்

பாசத்வதாடு

ஒப்பிட்டு

ஒரு

பாடமல

நமக்குத் தருகிறார் தாயுமானவர்.
இரவுபகல் பாராமல் , அன்பில் கமரந்து கமரந்து
உருகி ”அண்ணா!” என்றும் , ”அரவச!” என்றும் ,
கூவிப் பின்வன பற் றிவரும் குழந்மத வபால்
கண்களில் நீ மரத் தாமர தாமரயாகப் கபருக்கி,
பித்தன்

ஆகி,

துன்பக்

கடமல

விட்டு

கவளிவயறுவவவனா?

தாயுமானவரின் அந்தப் பாடல்
(கசால் லற் கு அரிய 4 - தா.பா.285.)
இன் பக் கடலில் புகுந்திடுவான் இரவும் பகலும் வதாற் றாமல்
அன்பில் கமரந்து கமரந்து உருகி, அண்ணா அரவச எனக்கூவிப்
பின் புஉற் று அழும் வசய் எனவிழிநீ ர் கபருக்கிப் கபருக்கிப் பித்தாகித்
துன்பக் கடல் விட்டு அகல் வவவனா? கசாரூபா னந்தச் சுடர்க்ககாழுந்வத!

இந்தப்பாடலில்

தாயுமானவர் தன்மன குழந்மதயுடன் ஒப்பிட்டு

வபசுகிறார். தாயுமானவர் நமக்கு எமத உணர்த்துகிறார்?
துன்பமாகிய கடமல விட்டு விடுபட இன்பமாகிழய கடலில் நூமழய
நாம் என்ன கசய் ய வவண்டும் ?
இரவு பகல்

பாராது எந்த வநரமும் இமறநிமலமய நிமனந்து ஒரு

குழந்மதமயப்

வபால்

உருகி

நிற் க

வவண்டும் .

உருகி

அமழக்க

வவண்டும் .

தாயுமானவரின் உவமமகள் 100
மன்னார்குடி பானுகுமார்
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52. தாயிலாச் வசய் வபால் அமலந்தமலப் பட்வடன்
மனிதன்

தான்

காணுகின்ற

எல் லாப்

கபாருள் கமளயும்

ஒன்வறாகடான்று ஒப்பிட்டுப் பார்க்கஎண்ணுகிறான். இவ் வியல் பு மனிதன்
சிந்திக்கத் கதாடங் கியவபாவத வதான்றியிருக்க வவண்டும் .
தாயுமானவர்

தன்மன தாயில் லாப் பிள் மளமயப் வபால் அமலந்து

திரிந்தமத ஒப் பிட்டு நமக்கு ஒரு தத்துவத்மத கசால் ல வருகிறார். அது
என்ன தத்துவம் . வாருங் கள் சுமவப்வபாம் .
கபற் ற

தாமய

விட

பரிந்து

அருள் கசய் யும்

கபான்னம் பலத்தில்

முதல் வனாய் நின்று, ஒளிவிடும் மாணிக்க மணிவய!
எம் உயிர்த் தமலவவன! ஞானக் கடவல!
கமய் , வாய் , கண், மூக்கு, கசவி என்னும் ஐம் கபாறிகளின் வாயிலாகப்
கபறும் உற் றறிதல் , சுமவத்தல் , பார்த்தல் , நுகர்தல் , வகட்டல் என்னும்
ஐம் புலன்கள்

ஆகிய

வவடர்கள்

என்மனப்

பற் றி

இழுத்துக்

ககாண்டுவபாய் , ககாடிய காமமாகிய கநருப் பிவல வதக்கி, உயிவராடு
தின்ன, மனம் வருந்தி, உருகி, உடம் மப மறந்து, தாயில் லாப் பிள் மள
வபால் அமலந்து திரிந்து துயர் உறுகின்வறன். (எளிவயமனக் காத்து
அருள் வாயாக!)

தாயுமானவரின் அந்தப் பாடல்
(சிவன்கசயல் 5 - தா.பா.306.)
வாயில் ஓர் ஐந்திற் புலன் எனும் வவடர்
வந்துஎமன ஈர்த்து, கவம் காமத்
தீயிவல கவதுப்பி உயிகராடும் தின்னச்
சிந்மதமநந்து உருகிகமய் ம் மறந்து
தாயிலாச் வசய் வபால் அமலந்தமலப் பட்வடன்
தாயினும் கருமணயா மன்றுள்
நாயகம் ஆகிஒளிவிடும் மணிவய
நாதவன ஞானவா ரிதிவய!

இந்தப்பாடலில்

-- காமத்மத நாம் கட்டுப்படுத்த வவண்டும் என்பமத

வலியுறுத்துகிறார் தாயுமானவர்.
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திருஞான சம் பந்தர் வதவாரப் பாடல் இங் கு ஒப்புவநாக்கதாகும் .
நிலதனாடு வானும் நீ தராடு தீயும் வாயுவு மாகிடயா தரந் து
புலதனாடு தவன்று தபாய் ம் தமகள் தீர்ந்த புண்ணியர் தவண்தபாடிப் பூசி
நலதனாடு தீங் குந் தானல தின்றி நன்தகழு சிந் ததய ராகி
மலதனாடு மாசு மில் லவர் வாழும் மல் குதப ருந் துதற யாடர.

தாயுமானவரின் உவமமகள் 100
மன்னார்குடி பானுகுமார்
53. காற் றின் நடுவவ மாட்டிக் ககாண்ட இலவம் பஞ் சு வபால
ஒரு கவிஞனின்
உள் ளத்துள் எழுந்தவாவற உலகிற் கு உணர்த்த
உதவுவன உவமமகள் ஆகும் . இதமனவய நம் தாயுமானவரும் தனது
பாடல் களில் விமதத்துள் ளார்.
அறிவாகிய

ஒளி மிகுந்து, திருவருள் முதிர்ந்து திகழ் கின்ற வமலான

கதய் வவம!
ஆமச
காற் றின்

என்னும்
நடுவவ

கபரிய
மாட்டிக்

ககாண்ட இலவம் பஞ் சு வபால
எனது

மனம்

காலத்து,

அமலயும்

அதற் கு

ஏமாற் றம்

கற் று

வகட்டுப்

வரும் .
இதனால்
கபற் ற

ஞானம்

அமனத்தும்

ககட்டு,

வீடுவபற் றுக்கான

அன்பும் ,

நல் ல

தலத்தில்

வசிப்பதும் வபாய் , ஐம் புலன் வழி கசன்று, இல் லாத தீமமமய எல் லாம்
பற் றி நிற் பர்.
அந்வதா!
அவா அறும் நிமல இல் மலவயல் , கதய் வம் என்ற ஒன்று அறிவுக்குப்
புலப்படுவமா?
99

தாயுமானவர் பாடல் களில் உவமமகள்

மன்னார்குடி பானுகுமார்

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

தாயுமானவரின் அந்தப் பாடல்
(ஆமச எனும் 1 - தா.பா.322.)
ஆமசஎனும் கபருங் காற் றூ டு இலவம் பஞ் சு
எனவும் மனது இமலயும் காலம்
வமாசம் வரும் . இதனாவல கற் றதுங் வகட்
டதுந்தூர்ந்து, முத்திக்கு ஆன
வநசமும் நல் வாசமும் வபாய் ப் புலனாய் ,இல்
ககாடுமமபற் றி நிற் பர். அந்வதா
வதசுபழுத்து அருள் பழுத்த பராபரவம!
நிராமச இன்வறல் கதய் வம் உண்வடா?

இந்தப்பாடலில்
ஆமச என்னும் கபரிய காற் றின் நடுவவ மாட்டிக் ககாண்ட இலவம்
பஞ் சிமன மனதுடன் ஒப்பிடுகிறார் தாயுமானவர்.

தாயுமானவரின் உவமமகள் 100
மன்னார்குடி பானுகுமார்

54. புரப் பான்தன் அருள் நாடி இருப் பதுவபால்
தாயுமானவர் உவவமமகள் கபாருளின் உண்மமத் தன்மமகமள
அறிந்து ககாள் வதற் குப் கபரிதும் உதவுகின்றன.
ஒரு கபாருமள மற் கறாரு கபாருவளாடு ஒப்புமமப்படுத்திக் கூறுவது
உவமம எனப்படும் . இந்தப் பாடலில் சாதகன் எப்படி இருக்க வவண்டும்
என்பமத அழகாகக் கூறுகிறார்.
பிச்மச வகட்கும் ஒருவன், பழிச்கசால் மல
எதிர்வநாக்காது, ககாடுப்பனின்
அருமளவய
நாடி இருப்பது வபால
மரம் வபான்ற மனமுமடய நான் வவண்டுவது
வகட்டு மனம் இரங் குவாயாக!.
கமௌனமாய் ஆகாயம் வபால் உயர்ந்து காணும்
தன்மமயாய் ,

அருளின்

முழுமமயில்

இருப்பதுதான், இயல் பான நிட்மடவயா?
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தாயுமானவரின் அந்தப் பாடல்
(ஆமச எனும் 2 - தா.பா.323.)
இரப் பானன் அங் கு ஒருவன் அவன், வவண்டுவவகட்டு
அருள் கசய் என, ஏசற் வறதான்
புரப் பான்தன் அருள் நாடி இருப் பதுவபால்
எங் குநிமற கபாருவள வகளாய் !
மரப் பான்மம கநஞ் சினன்யான் வவண்டுவவகட்டு
இரங் கு எனவவ. கமளனத் வதாடு அந்
தரப் பான்மம அருள் நிமறவில் இருப் பதுவவா?
பராபரவம சகச நிட்மட.

பிச்மச வகட்கும் ஒருவன், பழிச்கசால் மல எதிர்வநாக்காது,
ககாடுப்பனின் அருமளவய நாடி இருப்பது சாதாரன மனிதனுக்கு
மட்டுல் ல மகான்களுக்கும் உரியவத!

•

கதாழுவநாயாளிகளுக்காக பிச்மச எடுத்த வபாது, ஒரு மகயில்
எச்சில் துப்பியமதப் கபற் றுக் ககாண்ட அன்மன கதரசா, மறு
மக உயர்த்தி எச்சில் துப்பியவமர மன்னித்தார்.

பிச்மச எடுக்கப் வபானவமர வமசமாரி திட்டிய
கபண்மணிமய மன்னித்தார் புத்தர்.

தாயுமானவரின் உவமமகள் 100
மன்னார்குடி பானுகுமார்

55. சாட்மட இல் லாத பம் பரக் கூட்டம் வபால
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தத்துவத்தின்
சித்துக்கமள
நயம் படப்பாடி
அதிலும்
உவமமகமளயும்
உருவகங் மகளயும்
கசால் லி
மக்களின் கசவிக்கும் , சிந்தமனக்கும்
ஊக்கத்மத
அளித்தவர்
நமது
தாயுமானவர்.
இவதா ஒரு பாடமல
பாருங் கள் .
சாட்மட இல் லாத பம் பரக் கூட்டம் வபால,
எல் லாவற் மறயும் ஆட்டுபவன் இமறவன் என்று அறிந்து, கவமல
ஒன்று இன்றி திருவருளில் கலந்து நிற் பதானால் , இல் லறம் துறவறம்
என்னும் இரண்டும் வமலான அறங் கவள.
சாட்மடயில் லா

பம் பரத்மதயும்

இமறவனுமடய

கசயமலயும்

ஒப்பிடுகிறார் தாயுமானவர்.
எனவவ,

இல் லறம்

ஆனாலும்

துறவறம்

ஆனாலும்

கவமலயின்றி

இமறநிமலயிவலவய கலந்திருப்வபாமாக.

தாயுமானவரின் அந்தப் பாடல்
(ஆமச எனும் 3 - தா.பா.324.)
சாட்மட இல் பம் பர ஜாலம் வபால் எலாம்
ஆட்டுவான் இமறவன் என அறிந்து கநஞ் சவம!
வதட்டம் ஒன்று அறஅருட் கசயலில் நிற் றிவயல் ,
விட்டறம் துறவறம் இரண்டும் வமன்மமவய.

இந்தப் பாடலில்
என்பமதயும்

------ இல் லறம் துறவறம் இரண்டும் வமன்மமயானவத

இந்த

பிரபஞ் சத்மதவய

ஆட்டுவிப்பவன்

இமறவவன

என்பமதயும் தாயுமானவர் அழகான உவமம மூலம் தருகிறார்.

இல் லறமா? துறவறமா?
புத்தரின் மமனவிக்கு இல் லாதா ஞானமா?
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

பனிகரண்டு வருடங் களுக்குப் பிறகு, ஞானமமடந்தபின் புத்தர் கசய் த
முதல் வவமல, தந்மதயிடம் , மமனவியிடம் , பனிகரண்டு வயதமடந்த
மகனிடம் மன்னிப்பு வகட்க திரும் பி வந்ததுதான்.
புத்தமரப் பார்த்தவுடன் அவர் மமனவி, “நீ ங் கள் மாறியிருப்பமத
என்னால் பார்க்க முடிகிறது. இந்த பனிகரண்டு வருடங் கள் மிகவும்
துன்பமான காலங் கள் . நீ ங் கள் கசன்று விட்டதல் ல காரணம் .
நீ ங் கள் என்னிடம் எதுவும் கசால் லாமல் கசன்றவத காரணம் . நான்
உண்மமமய வதட கசல் கிவறன் என என்னிடம் கூறியிருந்தால் - நான்
உங் கமள தடுத்து நிறுத்தியிருப்வபன் என நிமனத்தீர்களா?
நீ ங் கள் என்மன வகவலப் படுத்தி விட்டீர்கள் . நான்- உங் கமள தடுத்து
நிறுத்தியிருக்க மாட்வடன். நான்- நீ ங் கள் கசல் ல அனுமதித்திருப்வபன்.
நான்- உங் களுக்கு விமட ககாடுத்து, வதர் வமர வந்து வழியனுப்பி
மவத்திருப்வபன்.
நீ ங் கள் அமடந்திருப்பது எதுவவா- அமத இங் கிருந்வத அமடந்திருக்க
முடியாதா என்பதுதான்- இந்த பனிகரண்டு வருடங் களும் –உங் கமளநான்- வகட்க துடித்துக் ககாண்டிருந்த வகள் வி. இந்த அரண்மமன -நீ ங் கள்
ஞானம் கபறுவமத தடுத்து நிறுத்தி விடுமா?” என்று வகட்டாள் .
இது மிக புத்திசாலித்தனமான வகள் வி. இமத ககௌதம புத்தர் ஏற் றுக்
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ககாள் ள வவண்டி வந்தது. “நான்
இங் கிருந்வத
ஆனால் அப்வபாது எனக்கு எதுவும் கதரியாது.

அமடந்திருக்கலாம் .

இப்வபாது
என்னால்
‘இங் கிருந்வத
அமடய
முடியும் ,
எந்த
மமலகளுக்கும்
கசல் ல
வவண்டியதில் மல,
எங் வகயும்
கசல் ல
வவண்டியதில் மல’ என இப்வபாது கசால் ல முடியும்

தாயுமானவரின் உவமமகள் 100
மன்னார்குடி பானுகுமார்

57. இடத்மதக் காக்கும் நாய் வபால
சாதகனின் மனம் எவ் வாறு இருக்க வவண்டும் என்பமத அழகான
உவமம வாயிலாக பாடுகிறார் தாயுமானவர்.
தூய் மமயும் ,
வபரின்ப

முழுநிமறவும் ,

வடிவம்

உமடயதும் ,

மலமற் றதும் ,
மகிமமகள்

எல் மல

இல் லாததும் ,

நிமறந்ததும் ,

தன்வசம்

ஆகியதும் , ஆன அருவள பழுத்தது வபான்றகதாரு கபாருவள!
இரண்டற் ற தன்மமயில் உன்னுடன் கலப்பவத
கபரும் வபறு என்பமத அறியாமல் யான் என்னும்
வபயானது

தன்முமனப்பு

காட்ட-பித்துப்

பிடித்தவர் வபால் மனம் கிடந்து தடுமாற, வமலும்
வமலும் வருத்தம் அமடவவவனா?

தாயுமானவரின் அந்தப் பாடல்
(ஆமச எனும் 9 - தா.பா.330.)
அத்மவதம் கபறும் வபறு என்று அறியாமல்
யான் எனும் வபய் அகந்மத வயாடு,
மத்தமதி யினர்வபால மனங் கிடப் ப
இன் னம் இன்னம் வருந்து வவவனா?
சுத்தபரி பூரணமாய் நின் மலமாய் ,
அகண்டிதமாய் ச் கசாரூபா னந்தச்
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------சத்திகள் நீ ங் காதவணம் தன்மயமாய் ,
அருள் பழுத்துத் தமழத்த ஒன்வற.

இந்தப்பாடலில் -- பித்துப் பிடித்தவமர மனதுடன் ஒப்பிடுகிறார். என்ன
அழகான உவமம.
மனம் வவறு, உணர்வு வவறு - மனம் சுழன்று ககாண்வட இருப்பது உணர்வு நிமலத்து நின்று சாட்சியாக இருப்பது நான் என்பது உணர்வு மட்டுவம
.
நாம் உறங் கும் வபாது யாராவது அமழத்தால் கதரிவதில் மல .
ஆனால் ககாசு கடிப்பமத தட்டி விடுகிவறாம் . இது எதனால் ...???
ஆழ் ந்த உறக்கத்தில் மனம் மயங் கிவிட்டது. ஆனால் உணர்வு
விழித்திருந்து சாட்சியாக இருக்கிறது.
அந்த உணர்வு தான் நான். 'நான்' என்பது உணர்ச்சிவயாடு கூடிய
எழுச்சி நிமல. 'தான்' என்பது உணர்வவாடு கூடிய சாட்சி நிமல
நான் என்ற உணர்ச்சி தான்- மனம் என்று கதரிந்து ககாண்டால்
மனமத கடப்பது சுலமாகும் .
மனமதக் கடந்து தன் உணர்வில் லயித்திருப்வபாம்
தான் என்ற தன்னுணர்வில் திமளத்திருப்வபாம் .

தாயுமானவரின் உவமமகள் 100
மன்னார்குடி பானுகுமார்

56. மத்தமதியினர் வபால
நிமலமயாமம விளக்க வந்த தாயுமானவர் அப்பாடல் களிலும் தனது
கவித்திறத்தால் பல அழகான உவமமகமள கசால் லுகிறார்.
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

உலக நிமலயாமமமயப் புரிந்துக் ககாண்டு, வநரிய வாழ் க்மக வாழ
நம் பிக்மகயும் , கதம் பும் ஊட்டக் கூடியமவயாக கவியரசரின் வாழ் வியல்
தத்துவங் கள் நமக்கு உணர்த்துகின்றன.
இடத்மதக்

காக்கும்

நாய் வபால இழிந்த ஊனாலும்
இமறச்சியாலும்

ஆன

உடம் மபக் காத்துக் கிடந்வதன்.
உனது அடியார்கள் தங் கும்
மடத்மதக் காத்த
புண்ணியத்தால் , சிறப்பான
கதாரு வாழ் வு வாழ எனக்கு,
நின் திருவருள் வவண்டும் .

தாயுமானவரின் அந்தப் பாடல்
(ஆமச எனும் 27 - தா.பா.348.)
இடத்மதக் காத்திட்ட சுவாஎனப் புன்புலால் இமறச்சிச்
ஜடத்மதக் காத்திட்ட நாயிவனன், உன் அன்பர் தயங் கும்
மடத்மதக் காத்திட்ட வசடத்தால் விவசஷமாய் வாழ
விடத்மதக் காத்திட்ட கண்டத்வதாய் ! நின்னருள் வவண்டும் .

இந்தப்பாடலில்
கசால் லி

-- உடம் பின் நிமலயாமம உவமம வாயிலாக எடுத்துச்

ஆன்மீக

சாதமனயில்

பயணிக்க

வழிகாட்டுகிறார்

தாயுமானவர்.

தாயுமானவரின் உவமமகள் 100
மன்னார்குடி பானுகுமார்

58. பாட்டுஅளி
வதன்

குடித்த

நறவம் உண்டு அயர்ந் தது வபால

வண்டுமவயும்

தாயுமானவர். வாட்டம்

பற் றுள் ளவமனயும்

ஒப்பிடுகிறார்

இல் லாத மனத்மத கிண்ணமாக்கி, உன்மன

வாய் மவத்துப் பருகி மகிழ் ந்வதன்.

அங் வக பாடும் வண்டுகள் வதன்
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உண்டு, மயங் கிக் கடப்பது வபால அடிவயன் பற் று விட்டு இருப்பது எந்த
நாவளா?

தாயுமானவரின் அந்தப் பாடல்
(ஆமச எனும் 39 - தா.பா.360.)
நாட்டம் மூன்று உமடய கசந்நிற மணிவய,
நடுவுறு நாயக விளக்வக,
வகாட்டம் இல் குணத்வதார்க்கு எளியநிர்க் குணவம
வகாதுஇலா அமிர்தவம நின்மன
வாட்டம் இல் கநஞ் சம் கிண்ணமாச் வசர்த்து,
வாய் மடுத்து அருந்தினன். ஆங் வக
பாட்டுஅளி நறவம் உண்டுஅயர்ந் ததுவபால்
பற் றுஅயர்ந்து இருப்பமு எந் நாவளா?
இந்தப்பாடலில்

-- சாதமனயில்

முன்வனற,

பற் றற் று இருப்பமத

வலியுறுத்துகிறார் தாயுமானவர்.

தாயுமானவரின் உவமமகள் 100
மன்னார்குடி பானுகுமார்

59. அந்தரத்தில் நிறுத்துஅவ தானம் வபால
இமறவன் மிகப் கபரிய சித்துகமள கசய் கிறான் என்பமத அழகான
உவமம வாயிலாக தாயுமானவர் தனது தத்துவத்மத விமதக்கிறார்.
இவ் வுலகின் கண்கட்டு வித்மத காட்டும்
ஒருவன்,

வகாழி

அடுக்காய்

முட்மடகமள

அந்தரத்தில்

நிற் க

அடுக்கு
விட்டு,

சாமர்த்தியம் காட்டுவதுவபால
நிமனக்க
வகாடிக்கணக்கான
அருள் கவளியில்

அருமம

உமடய

வகாளங் கமளத் தன்
தங் கி

இருக்கும் படி

கசய் து, நிகழ் தது
் ம் அற் புதத்மத எவராலும் புரிந்து ககாள் ள முடியாது.
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தாயுமானவரின் அந்தப் பாடல்
(மண்டலத்தின் 1 - தா.பா.390.)
மண்டலத்தின் மிமசஒருவன் கசய் தவித்மத
அவகாஎனவும் வார ணாதி
அண்டமமவ அடுக்கு அடுக்காய் அந்தரத்தில்
நிறுத்துஅவ தானம் வபால
எண்தரும் நல் அகிலாண்ட வகாடிமயத்தன்
அருள் கவளியில் இலக மவத்துக்
ககாண்டுநின்ற அற் புதத்மத எவராலும்
நிச்சயிக்கக் கூடா ஒன்மற.

இந்தப்பாடலில்
மவத்து

--

அண்டங் கள்

விமளயாடும்

அமனத்மதயும்

அற் புதத்மத

கவட்டகவளியில்

இமறநிமலமயத்

தவிர

எதுவாலும் கசய் ய இயலாது என்று வியக்கிறார் தாயுமானவர்.

வவறு
இக்

கருத்திமன அழகான உவமம வாயிலாக நமக்குத் தந்துள் ளார்.

தாயுமானவரின் உவமமகள் 100
மன்னார்குடி பானுகுமார்
60. பாயப் புலிமுனம் மான்கன்மறக் காட்டுவது வபால்
தாயுமானவா்

பாடல் களில்

ககாள் ளுவமதக் காணலாம் .

அதிகமாக

தன்மன

கநாந்து

அவர் தன் அனுபவத்மத சாதகனுக்குச்

கசால் கிறார். அதமனயும் உவமமகள் வாயிலாக அவனுக்கு மனதில்
பதியும் வண்ணம் பாடுகிறார்.
தாய் வபால் கபருங் கருமண ககாண்டு நின் அடியார்க்கு அருளும் சத்து
சித்து ஆனந்த தற் பரவம!
பாய் ந்து வரும் புலிக்கு முன்னால் மான் தனது கன்றிமனக் காட்டினால்
எப்படிவயா, அதுவபால
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மாமயயாகிய

கபரிய

எதிரிக்கு

முன்னர்,

என்மன

பலியாக்க

நிமனத்தமனவயா? நீ எப்படி முமற கசய் தாலும் அதுவும் நல் லவத!

தாயுமானவரின் அந்தப் பாடல்
(பாயப்புலி 1 - தா.பா.401.)
பாயப் புலிமுனம் மான்கன்மறக் காட்டும் படி, அகில
மாமயப் கபரும் பமடக்வகஇலக் காஎமன மவத்தமனவயா?
நீ எப் படிவகுத் தாலும் , நன்வற நின் கபருங் கருமண
தாகயாத்த அடியர்க்கு அருள் சச்சி தானந்த தற் பரவம.

இந்தப்பாடலில்
சாப்பிட வரும்
தன்மன

-- மாமயயும் மான்குட்டிமய
புலிமயயும்

உவமமப்படுத்தி

மாமயயிலிருந்து

விடுவிக்க

தாயுமானவர் நம் மமப் பக்குவப்படுத்துகிறார்.
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தாயுமானவரின் உவமமகள் 100
மன்னார்குடி பானுகுமார்

61. குண்டலினி ஆற் றல் மமழ வமகம் வபால்
வமல் வநாக்கிச் கசல் லும் பிராணமன கீழ் வநாக்கிச் கசலுத்தி, மூலத்தில்
தீமூட்டி, அங் கு கவளிபபடும் குண்டலினி ஆற் றல் மமழ வமகம் வபால்
சகசிரதளத்மத வநாக்கிப் கபாழிவமத நான் காணவில் மல.
ஆனால்

கமௌனகுருவின்

கருமணயால்

வாயில்

இனிப்புச் சுமவ

உண்டாவமதக் கண்வடன். அதனால் இனிவமல் அமுதம் பருகுவவன்.

தாயுமானவரின் அந்தப் பாடல் (பாயப்புலி 28 - தா.பா.428.)
வமல் ககாண்ட வாயுவும் கீழ் ப்பட மூலத்து கவந்தமழச்
சூல் ககாண்ட வமகம் என, ஊமம நின்று கசாரிவமதஎன்
னால் கண்டது அன்று மவுவனாப வதசிஅ ளிக்மகஇனிப்
பால் கண்டு ககாண்டனன். வமவல அமிர்தம் பருகுவவன

குண்டலினி ஆற் றல் சகசிதளத்தில் கசன்று முட்டுவமத, ஆத்ம சாதகன்
அறியாவிட்டாலும் ,

அமுதம்

சுரக்கும் .

அதமன

அமுதம்

என

அறியாவிட்டாலும் , அதன் சுமவ ககாண்டு, பின்னர் அமுதம் சுரந்தது
என்பமத உணரலாம் என்பது இப்பாடலின் கருத்து.

தாயுமானவரின் உவமமகள் 100
மன்னார்குடி பானுகுமார்

61. குண்டலினி ஆற் றல் மமழ வமகம் வபால்
தாய் ப்பசுமவயும்

இமறவமனயும்

உவமமப்படுத்தி

சாதகனுக்கு

ஆன்மீகப் பாமதமயக் காட்டுகிறார் தாயுமானவர்.
ஐயா! என்மனப் பற் றி நீ , முழுவதும் அறியமாட்டாவயா?

என்மன

அடிமம ககாண்ட நீ , கவளித்தனமாய் என்மன ஏன் அமலயவிட்டாய் ?

110

தாயுமானவர் பாடல் களில் உவமமகள்

மன்னார்குடி பானுகுமார்

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

கன்று

காணாமல் வபானால் ,

தாய் ப்பசு

பாமத

தவறி

சிறுமமல,

கசடிகள் என இவற் றின் இடமாகச் கசன்று வதடிக் கண்டுபிடிக்குவம அது
வபாலவா?.

தாயுமானவரின் அந்தப் பாடல்
(உடல் கபாய் உறவு 35 - தா.பா.494.)
அறியாவயா என்மனயும் நீ ஆண்டநீ சுத்த
கவறியாய் மயங் கவும் ஏன் விட்டாய் -கநறிமயங் கிக்
குன்றும் கசடியும் குறுகுவமா ஐயாவவ
கன்றுககட்டால் தாய் இருவக காண்.

இந்தப்பாடலில் -- தாய் ப் பசு கன்மற ஒரு வபாதும் பிரியாது. அதுவபால
வதவரீரும் என்மன விட்டுப் பிரியாது இருந்திருக்க வவண்டும் என்பது
இதன் கருத்து.

தாயுமானவரின் உவமமகள் 100
மன்னார்குடி பானுகுமார்

62. பட்டினத்தடிகள் துறவு வமற் ககாண்டது வபால
மாணவவன!

இந்த

உலகம்

அமனத்தும்

கபாய்

என்று

உணர்ந்து,

பட்டினத்தடிகள் துறவு வமற் ககாண்டது வபால,
புறப்கபாருமள ஏமனவயார் துறத்தல் மிகவும்
அரிது.

அகத்துறவும்

உனக்கு

ஏற் புமடய

அப்படிவய.

இவற் றில்

ஒன்மற

ஆராய் ந்து

கதளிவாயாக!

தாயுமானவரின் அந்தப் பாடல்
(உடல் கபாய் உறவு 57 - தா.பா.516.)
பார் அமனத்தும் கபாய் எனவவ பட்டினத்துப் பிள் மளமயப்வபால்
ஆரும் துறக்மக அரிதுஅரிது. - வநவர

111

தாயுமானவர் பாடல் களில் உவமமகள்

மன்னார்குடி பானுகுமார்

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

மனத்துறவும் அப்படிவய மாணா! இவற் றில்
உனக்கு இமசந்தவாறு ஒன்வற ஓர்.

தாயுமானவரின் உவமமகள் 100
மன்னார்குடி பானுகுமார்

63. இன்பத்மத கசால் லமுடியாத தன்மம வபால
என்மன என்வறா, உன்மன என்வறா, இன்னது இது என்வறா, கசால் ல
முடியாமல் நிற் கும் நிமலமமயிமன, கூறி அருளுவாயாக!” என்று வகட்ட
சமயத்தில் ,

தாய் தன்னுமடய மணாளனுடன் கூடி
அனுபவித்த

இன்பத்மதத்

தன்

பிள் மளக்கும் கசால் லமுடியாத தன்மம
வபால கவளியில் கசால் லாது, உள் ளத்தில்
மவத்து மகிழ் வாயாக!
தாயுமானவரின் அந்தப் பாடல்
(உடல் கபாய் உறவு 60 - தா.பா.519.)
என்மனயஉன்மன இன்னதுஇது என்னாமல் நிற் கும் நிமல
தன்மனஅரு ள் என்ற தருணத்தில் -அன்மனகபற் ற
பிள் மளக்கும் கசால் லாத கபற் றிகண்டாய் ஐயவன
உள் ளத்தின் உள் வள உணர்.

தாயுமானவரின் உவமமகள் 100
மன்னார்குடி பானுகுமார்

65. ஊஞ் சல் கயிறு வபால
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

வீணான

மனவம!

பழிப்பு

அற் ற

அந்த

கமௌன

நிமலவய,

எம்

தந்மதயாம் பரபூரணவம, முன்நின்று குற் றமற் ற வபரின்பப் கபருக்கிமன
வழங் கிவிடுவம!

எனவவ

நீ

ஊஞ் சல்

கயிறு

வபால

உலக வாழ் க்மக வாசமன காரணமாக
முன்னும் பின்னுமாக பாசங் களுக்குள்
பலமுமறயும் கசல் லாது இருப்பாயாக!

தாயுமானவரின் அந்தப் பாடல்
(ஏசற் ற அந்நிமல1 - தா.பா.543.)
ஏசற் ற அந்நிமலவய எந்மதபரி பூரணமாய்
மாசுஅற் ற ஆனந்த வாரி வழங் கிடுவம.
ஊசல் சுழல் வபால் உலககநறி வாதமனயால்
பாசத்துட் கசல் லாவத பல் காலும் . பாழ் கநஞ் வச!

தாயுமானவரின் உவமமகள் 100
மன்னார்குடி பானுகுமார்

66. வண்டு வதனுக்காக ஏங் குவது வபால
தமலவவன! வமலான கதய் வவம! குளத்தில் பூத்துள் ள தாமமர மலமர
நாடி வந்த வண்டு வதனுக்காக ஏங் குவது வபால

உயிருக்கு உயிராய்

நின்ற உன்மீது அன்பு மவத்த கதாண்டருக்கு, ”அஞ் சாவத!” என்று கூறி
அருள் கசய் வாய் .
பூவிற் கும்
அதுவபால

உயர்ந்த
உன்மன

கமடயில்
விட்டு

புல்

விற் பவரா?

வவகறாரு

(விற் கமாட்டார்)

கதய் வத்மத

நானும்

நிமனப்வபவனா?

தாயுமானவரின் அந்தப் பாடல்
(திடம் உறவவ 5 - தா.பா.401.)
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------வாவிக் கமலமலர் வண்டாய் த் துவண்டுதுவண்டு
ஆவிக்குள் நின்ற உனக்கு அன்புமவத்தார்க்கு அஞ் சல் என்பாய்
பூவிற் கும் வான்கமடயில் புல் விற் வபார் வபாலஒன்மறப்
பாவிக்க மாட்வடன் பதிவய பராபரவம.

தாயுமானவரின் உவமமகள் 100
மன்னார்குடி பானுகுமார்

67. கண்மணி வபால்
வளம் மிகுந்த வதமவ நகருக்கு அரசிவய! இமயமமல அரசனுக்குக்
கண்மணி

வபால்

வந்து

உதித்தவளும் ,

மமலயில்

வளர்ந்தவளும் ,

கபற் வறாருக்கு விருப்பம் மிகுமாறு வளர்ந்த கபண்ணும் ஆகிய பார்வமத
வதவிவய!
நயமுடன் உன்மனப் புகழ் ந்து பாட எனக்குத் கதரியாது. மலபரிபாகம்
வருவதற் கு ஏற் ற பண்பு ஒருசிறிதும் என் மனதில் இல் மல.
ஒழுக்க கநறிகமளக் கமடபிடிக்கும் இயமம் முதலிய வயாக கநறியில்
நிற் கலாம்

எனின், பாவியாகிய என்னுமடய பாவ வடிவ உடம் பக்கு

வலிமம இல் மல.
ஞானகநறி பற் றி கனவில் கூட சிந்தித்துப் பார்க்கவில் மல. வபரின்பம்
கபறலாம் என்றால் கள் ள மனம் மிகுதியும் தடுக்க நிமனக்கிறது. இதற் கு
நான் என்ன கசய் வவன்?
வமாகம் , மதம் , குவலாதம் , வலாபம் , மாச்சரியம் முதலியன அடிமம
ஓமல எழுதி, என்மன அந்த ஆவணத்தால் அடிமம ககாள் கிறது.
கசல் வத்மதத்
கமாய் க்கும்

வதடலாம்

அழகிய

எனிவல,

வண்டுகள்

வல் லவனாய் இருக்கிவறன்.

மலர்கமளத்
வபால

வதடிச்

ஆகாயத்திலும்

கசன்று
திரிய

இப்படிப்பட்ட என்மன நீ , உனது வல் லமம

ககாண்டு ஆட்ககாள் வாவயா?

தாயுமானவரின் அந்தப் பாடல்
(மமலவளர்க் காதலி 6 - தா.பா.583.)
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------பாகவமா கபறஉமனப் பாடஅறி வயன்மல
பரிபாகம் வரவும் மனதில்
பண்புவமா சற் றும் ன இமல நியமவமா கசய் திடப்
பாவிவயன் பாபரூப
வதகவமா திடம் இல் மல ஞானவமா கனவிலும்
சிந்திவயன். வபரின்பவமா
வசர என் றால் கள் ள மனவமா கமத்தவும்
சிந்திக்குது என்கசய் குவவன்?
வமாகவமா, மதவமா, குவராதவமா, வலாபவமா,
முற் றுமாற் சரியவமாதான்
முறியிட்டு எமனக்ககாள் ளும் நிதியவமா வதடஎனில்
மூசுவரி வண்டுவபால
மாகமடஓ டவும் வல் லன் எமனஆள வல் மலவயா?
வளம் மருவு வதமவஅரவச!
வமரரா சனுக்கு இருகண் மணியாய் உதித்தமமல
வளர்காத லிப் கபண்உமமவய

தாயுமானவரின் உவமமகள் 100
மன்னார்குடி பானுகுமார்

68. சுமவ கண்ட நாவிமனப் வபால
கவல் லத்மத வாயில் வபாட்டு சுமவ கண்டவரது
நாவிமனப் வபால கதவிட்டாத விருப் பம் மிகும்
வபரின்ப வடிமவப் கபாருந்தும் நாள் வமர சாதகன்
சாதமனயில் ஈடுபடவவண்டும் . பயிற் சி முயற் சி
வதர்ச்சி.

தாயுமானவரின் அந்தப் பாடல்
(நிற் கும் நிமல 11 - தா.பா.1281.)
கருப் புவட்மட வாய் மடுத்துக் கண்டார்நாப் வபால
விருப் புஉவட்டா இன்பு உருமவ வமவுநாள் எந்நாவளா?”
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தாயுமானவரின் உவமமகள் 100
மன்னார்குடி பானுகுமார்

69. கண்ணில் லாத ஊர்க்காமள வபால
மன்மதன் ஏறிவரும் இருளாகிய யாமனமயயும் , கபரிய தந்தமுமடய
யாமனமயயும் கவன்று, மனம் கபாருந்திய மலர்களால் ஆன மாமல
அணிந்து, ஆகாயத்தில் தவழும் வமகங் கள் மமலமீது, நாணமுடன் தவழ,
கரிய கூந்தமல உமடயாய் !
வாள்

வபான்ற

எம் கபருமானது

கண்மண

மனதுக்கு

உமடயாய் !

இமயமமல

உதித்தவளும் ,

மமலயில்

உமடயாய் !

விருப்பம்

இடபத்தில்

உமடய

அரசனுக்குக்
வளர்ந்தவளும் ,

மயிலின்

கண்மணி

ஏறிவரும்
சாயமல

வபால்

கபற் வறாருக்கு

வந்து

விருப்பம்

மிகுமாறு வளர்ந்த கபண்ணும் ஆகிய பார்வதிவய!
அழுக்கு மிகும் ஆமடமய வபால் விமன ஈட்டும் உடம் பு என்னும்
வதால் மபயினுள் ள சிக்கிக்ககாண்டு,
நாள் வதாறும் சுழன்றடிக்கும் காற் றில் பற் றி எரியும் கநருப் பில் பட்ட
பஞ் சுவபால அறிகவல் லாம் அழிந்துபட, நாள் கசல் லச் கசல் ல, முதுமம
என்னும் எமனுடன் கதாடர்பு அதிகரிக்க, மனம் கலங் கி, கண்ணில் லாத
ஊர்க்காமள வபால இந்நிலவுலகில் அமலந்து திரியவவா?

தாயுமானவரின் அந்தப் பாடல்
(மமலவளர்க் காதலி 7 - தா.பா.584.)
தூள் ஏறு தூசுவபால் விமனவயறு கமய் கயனும்
கதாக்கினுடள் சிக்கி நாளும்
சுழல் ஏறு காற் றினிமட அழல் ஏறு பஞ் சுஎனச்
சூமறயிட் டு அறிமவஎல் லாம் ,
நாள் ஏற நாள் ஏற வார்த்திகம் எனும் கூற் றின்
நட்புஏற உள் உமடந்து,
நயனங் கள் அற் றதுஓர் ஊர் ஏறு வபாலவவ
நானிலம் தனில் அமலயவவா?
வவள் ஏறு தந்திமயக் கனதந்தி யுடன்கவன்று
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------விமரவயறு மாமலசூடி
விண்ஏறு வமகங் கள் கவற் புஏறி மமறவுஉற
கவருட்டிய கருங் கூந்தலாய் !
வாள் ஏறு கண்ணிவய! விமடஏறும் எம் பிரான்
மனதுக்கு இமசந்தமயிவல!
வமரரா சனுக்கு இருகண் மணியாய் உதித்தமமல
வளர்காத லிப் கபண்உமமவய.

தாயுமானவரின் உவமமகள் 100
மன்னார்குடி பானுகுமார்

72. கண்ணில் லாத ஊர்க்காமள வபால
தாய் ப்பசு வபால என்னிடம் இரக்கம் எப்வபாது காட்டுவாய் ? என்ற
வினாமவ இமறவனிடம் மவக்கிறார் தாயுமானவர்.
தாய் ப்பசு வபால் இமறவன் நம் மிடம் இரக்கம் காட்டுமாறு நம் மம
நாம் பக்குவப்படுத்திக் ககாள் ள வவண்டும் என்ற அறிவுமரமய இந்த
பழகமாழி மூலம் நமக்குச் கசால் கிறார்.
என் மீது அருமளப் கபாழியும்

எம்

தந்மதவய! தன் கன்றுக்காக

இரங் கும் தாய் ப்பசு வபால் எனக்கு எப்கபாழுது இரக்கம் காட்டுவாய் ?
தாயுமானவரின் அந்தப் பாடல் (பராபரக்கண்ணி 34 - தா.பா.669.)
கன்றினுக்குச் வசதா கனிந்து இரங் கல் வபாலஎனக்கு
என்றுஇரங் கு வாய் கருமண எந்தாய் பராபரவம.

இந்தப்பாடலில்

-- இந்த தாய் பசு உவமமமய வபால்

கம் பனுமடய

உவமமயும் சிந்திக்கத்தக்கது.
தாய் தன்தன அறியாத கன்று இல் தல தன் கன்தற அறியாத
ஆயும் அறியும் உலகின் தாய் ஆகி ஐய
நீ அறிதி எப் தபாருளும் அதவ உன்தன நிதல அறியா
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மாதய இது என்தகாடலா வாராடத வரவல் லாய்
“தமலவவன! பக்தர்களிடம் வருவதற் கு அரியவன்வபால் வதான்றி,
பிறகு எளிதாக வந்து காட்சி தரும் வல் லமம உள் ளவவன! தன்மனப்
கபற் ற தாமயத் கதரிந்து ககாள் ளாத கன்றுகள் இல் மல.

தான்
கபற் ற
கன்றுகமள
தாயும்
அறிந்து
ககாள் ளும் .
உன்னிடமிருந்வத
உலகம்
வதான்றியதால் நீ
உலகத்தின்
தாயாக
விளங் கி,
எல் லாப்
கபாருள் கமளயும் அறிகிறாய் .
ஆனால் அப்கபாருள் கள்
அறிய மாட்டா.”

எல் லாம் உனது தனிமமயான நிமலமய

இமதப் படிக்மகயில் பதி, பசு,
உண்மமயும் நிமனவுக்கு வருகிறது.

பாசம்

என்ற

மசவ

சித்தாந்த

‘வாத்சல் யம் ’ (தாய் ப் பசு – கன்று (வத்ஸ) இமடயிலுள் ள அன்பும்
நிமனவுக்கு வருகிறது.
ஒவ் கவாரு பசுவும் அதன் கன்மற அறியும் . அது வபால ஒவ் கவாரு
கன்றும் அதன் தாமய அறியும் .
இவத வபால தாயாகிய இமறவவன நீ எங் கள் எல் லாமரயும் அறிவாய் .
நாங் கள் உன்மன அறியும் பக்குவம் கபறவில் மலவய. இது என்ன
மாயவமா என்று கம் பன் வியக்கிறான்.
கன்று எப்படி தன் தாமய அறிகிறவதா அது வபால நாமும் இமறவமன
அறிய வவண்டுமானால் அது வபாலப் பாசம் (பக்தி) வவண்டும் .
இமறவவனா எப்வபாதுவம தாய் ப்பசு
கபாழிந்துககாண்டிருக்கிறான்.

வபால

நம்

மீது

அன்மபப்

எது எப்படியாகிலும் வவதத்தில் காணும் இந்த உவமம சில ஆயிரம்
ஆண்டுகளுக்கு பயன்படுத்தப்பட்டது சிறப்புமடத்து.
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வவத கால உவமம மசவ சித்தாந்தத்துக்கும் வித்திட்டது!

தாயுமானவரின் உவமமகள் 100
மன்னார்குடி பானுகுமார்

71. ஆழித் துரும் பு வபால்
உன் அடிமமயாகிய நான், கடலில் விழுந்த துரும் பு வபால அங் கும்
இங் கும் வீணில் திரிந்து அமலவது என்ன பாவவமா?

தாயுமானவரின் அந்தப் பாடல்
(பராபரக்கண்ணி 36 - தா.பா.671.)
ஆழித் துரும் புஎனவவ அங் கும் இங் கும் உன்அடிமம
பாழில் திரிவதுஎன்ன பாவம் பராபரவம

தாயுமானவரின் உவமமகள் 100
மன்னார்குடி பானுகுமார்

72. ககாழுந்தில் வயிரம் எனக்
(ககாழுந்தாய் இருந்து பின்னர் வயிரம்
பாய் வதால் ) ககாழுந்தில் வயிரம்
மமறந்திருக்கிறது. அதுவபால குற் றமற என்
அன்பில் மூழ் கும் அடியார்களுக்கு வபரின்பப் பயன்
உண்டாகும் .

தாயுமானவரின் அந்தப் பாடல்
(பராபரக்கண்ணி 88 - தா.பா.723.)
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ககாழுந்தில் வயிரம் எனக் வகாதுஅறஉள் அன்பில்
அழுந்தும் அவர்க் வகசுகம் உண் டாகும் பராபரவம.

தாயுமானவரின் உவமமகள் 100
மன்னார்குடி பானுகுமார்

73. விமளயும் பயிமர அதன் முமளயிவல

விமளயும் பயிமர அதன் ககாழுந்திவல
அதாவது

முமளயிவல

ககாள் ளலாம் .
அமடந்தவர்க்வக

அதுவபால

கண்டு
பக்குவம்

நின்திருவருளாகிய

வபற வாய் க்கும் .

தாயுமானவரின் அந்தப் பாடல்
(பராபரக்கண்ணி 89 - தா.பா.724.)
பற் றும் பயிர்க்குப் படர்ககாழுந்து வபால் பருவம்
கபற் றவர்க்வக நின் அருள் தான் வபறுஆம் பராபரவம.

தாயுமானவரின் உவமமகள் 100
மன்னார்குடி பானுகுமார்

74. அப்பும் உப் பும் வபான்ற
தண்ணீரும் உப்பும் வபால் இரண்டறக் கலந்த
வமலான வபரின்பம் கபற் றவர் தமக்கு,
இவ் வுலகில் ஏவதனும் ஒரு கபாருமள
உவமமயாகக் கூற, நமக்கு வாயும் உண்வடா?
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தாயுமானவரின் அந்தப் பாடல்
(பராபரக்கண்ணி 147 - தா.பா.782.)
அப்பும் உப்பும் வபான்ற அமிக்கியபரா னந்தர்தமக்கு
ஒப்புஉவமம கசால் லவும் வாய் உண்வடா பராபரவம.

தாயுமானவரின் உவமமகள் 100
மன்னார்குடி பானுகுமார்

75. துள் ளிக் குதிக்கும் வபய் க்குரங் கு வபால
ககாள் ளித்வதன்

எனப்படும்

ஒருவமகத்

வதள்

ககாட்ட,

துள் ளிக்

குதிக்கும் வபய் க்குரங் கு வபால எனது வஞ் சமனம் துள் ளுகிறவதா! இது
எதற் காக?

தாயுமானவரின் அந்தப் பாடல்
(பராபரக்கண்ணி 172 - தா.பா.807.)
ககாள் ளித்வதள் ககாட்டிக் குதிக்கின்ற வபய் க்குரங் காய் க்
கள் ளமனம் துள் ளுவதுஎன் கண்டாய் பராபரவம.
LIKE THE MAD MONKEY
STUNG BY THE FIERY SCORPION
WHY DOTH THIS DECEITFUL MIND DANCE?
OH PARA PARAM!

தாயுமானவரின் உவமமகள் 100
மன்னார்குடி பானுகுமார்

76. சிறுபிள் மளகள் மணல் வசாறு சமமத்து உண்பது வபால்
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மிகவும் சிறுபிள் மளகள் மணல் வசாறு
சமமத்து

உண்பது

கசய் வவதாடு
(நூலறிவு)

வபால்

பாவமன

ஒக்கும்

அபரஞானம்

ககாண்டு

இமறவமன

அமடய நிமனப்பது.

தாயுமானவரின் அந்தப் பாடல்
(பராபரக்கண்ணி 187 - தா.பா.822.)
சின்னஞ் சிறியார்கள் கசய் தமணல் வசாற் மறஒக்கும்
மன்னும் கமலஞான மார்க்கம் பராபரவம.

தாயுமானவரின் உவமமகள் 100
மன்னார்குடி பானுகுமார்

77. நீ ர்க்குமிழி வபால
நீ ர்க்குமிழி வபால என் நிமனவு அருள் கவளியில் கமரய,

பார்க்கும்

இடங் கள் வதாறும் அப்பரகவளிவய வதான்றுகிறது.

தாயுமானவரின் அந்தப் பாடல்
(பராபரக்கண்ணி 204 - தா.பா.839.)
நீ ர்க்குமிழி வபால் என் நிமனவு கவளி யாய் க்கமரயப்
பார்க்கும் இடம் எல் லாம் என் பார்மவ பராபரவம.

தாயுமானவரின் உவமமகள் 100
மன்னார்குடி பானுகுமார்

78. சுழன்று ஓய் ந்துவபான பம் பரம் வபால
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சுழன்று ஓய் ந்துவபான பம் பரம் வபால்
கபருவிருப்பமுடன்

எங் கும்

உன்மனத்

வதடி

ஓய் ந்து

வபாவனன்.

அமலந்து

இதற் கு வவறு என்ன கசய் வவன்?

தாயுமானவரின் அந்தப் பாடல்
(பராபரக்கண்ணி 205 - தா.பா.840.)
ஆடிஓய் பம் பரம் வபால் ஆமசயுடன் எங் கும் உமனத்
வதடிஓய் கின்றன்என் கசய் வவன் பராபரவம.

தாயுமானவரின் உவமமகள் 100
மன்னார்குடி பானுகுமார்
79. கல் ககாண்டு வீச பாசி கமலந்து நல் ல நீ ர் கதரிவது வபால

கல் ககாண்டு வீச பாசி கமலந்து நல் ல நீ ர் கதரிவது வபால நல் வலார்
கசால் லும் கசால் லின் உண்மமமய ஆராயின், ஞானம் பிறக்கும் .

தாயுமானவரின் அந்தப் பாடல்
(பராபரக்கண்ணி 214 - தா.பா.849.)
கல் எறியப் பாசி கமலந்துநன்னீர ் காணும் நல் வலார்
கசால் உணரின் ஞானம் வந்து வதான்றும் பராபரவம.

தாயுமானவரின் உவமமகள் 100
மன்னார்குடி பானுகுமார்

80. கமரக்கின்ற அஞ் சனம் வபால்
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மம

தீட்டப்பட்ட

கபாருள் கள்

அமனத்தும் , மமயின் நிறத்மதப்
கபறுவதுவபால
அமனத்தும்

நின்

உலகம்
திருவருளின்

வடிவவம அன்வறா?

தாயுமானவரின் அந்தப் பாடல்
(பராபரக்கண்ணி 286 - தா.பா.921.)
கண்டவடிவு எல் லாம் கமரக்கின்ற அஞ் சனம் வபால்
அண்டம் எல் லாம் நின்அருவள அன்வறா பராபரவம.

தாயுமானவரின் உவமமகள் 100
மன்னார்குடி பானுகுமார்

81. கமடந்து கவளிப் படுத்தல் வபால
விறகுக் கட்மடயில் உள் ள கநருப்மப, ஒரு கட்மடவயாடு மற் கறாரு
கட்மட ககாண்டு கமடந்து கவளிப் படுத்தல் வபால உன்மன நிமனக்க
நிமனக்கவவ உன்னுமடய நட்பு மககூடும் .
தாயுமானவரின் அந்தப் பாடல்
(பராபரக்கண்ணி 312 - தா.பா.947.)
காஷ்டத்தில் அங் கி கமடயவந்தால் என்னஉன்னும்
நாட்டத்தி நூடுவந்த நட்வப பராபரவம.

நிமனப் வப நடப் பு
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

எண்ணம் டபால் வாழ் க்தக நம் எண்ணமும் கண்ணாடியும்
ஒன்றுதான்.
கண்ணாடி நம் பிம் பத்ழதப் பிரதிபலிக்கிறது. அதததபாலத்தான்
நம் எண்ணமும் வாை் க்ழகயும் .
நம் எண்ணம் நன்றாக இருக்கும் தபாது வாை் க்ழகயும் நன்றாகதவ
அழமகிறது.இழத நம் பி வாை் தவார்க்கு அந் த நம் பிக்ழகதே
பபருந் துழணோகிறது.
இததத்தான் நிதனக்க நிதனக்க அது நிச்சயம் ந க்கும் என்பதத
தாயுமானவர் வலியுறுத்துகின்றார்.

தாயுமானவரின் உவமமகள் 100
மன்னார்குடி பானுகுமார்

82. கண் இன்றி நிகழுவமா? அதுவபால
உலகத்தில் உள் ள கபாருள் கமள எல் லாம்
காணும் காட்சி என்பது கண் இன்றி நிகழுவமா?
அதுவபால எல் லாவற் றின் இயக்கமும் நினது
திருவருளின் துமணயின்றி நிகழுவமா?

தாயுமானவரின் அந்தப் பாடல்
(பராபரக்கண்ணி 337 - தா.பா.972.)
காட்சிஎல் லாம் கண்மணவிடக்கண்டதுஉண்வடா யாதினுக்கும்
ஆட்சி உனதுஅருவள அன்வறா பராபரவம.

தாயுமானவரின் உவமமகள் 100
மன்னார்குடி பானுகுமார்

83. ஒவியம் வபால் நிற் கின்ற எமன
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ஒரு கதய் வத்மத விட்டு மற் கறாரு கதய் வத்மத வணங் கம் தன்மம
விட்டு, சிவகபருமான் இடத்து அமசயாது ஒவியம்

வபால்

மனத்மத

நிறுத்தின், என்மன நிமனப்பார் வபாலும் .

தாயுமானவரின் அந்தப் பாடல்
(மபங் கிளிக்கண்ணி 28 - தா.பா.1052)
தாவியதுஓர் மர்க்கடம் ஆம் தன்மமவிட்வட அண்ணல் இடத்து
ஒவியம் வபால் நிற் கின்றஎமன உள் குவவரா மபங் கிளிவய

தாயுமானவரின் உவமமகள் 100
மன்னார்குடி பானுகுமார்

84. விமல ககாடுத்து வாங் குவது வபால

கற் கண்டு

வபால்

தித்திக்கும்

கமாழி

வபசி,

ஆடவரது

மன

உணர்ச்சிமயக் கண்டுககாண்டு, அவர்கமள சிறிதாக விமல ககாடுத்து
வாங் குவது

வபால

வாங் கிக்

மகப்

கபாருளாக்கிக்

ககாண்டுவிடும் ,

மான்வபால் மருண்ட பார்மவ உமடய மகளிரிடம் , நிகழ் த்தும் சிற் றின்ப
விமடயாட்டிலிருந்து

விடுபட

வவண்டும்

என்று

தாயுமானவர்

வலியுறுத்துகிறார்இ

தாயுமானவரின் அந்தப் பாடல்
(மாதர் மயக்கு அறுத்தல் 3 - தா.பா.1129.)
கண்டுகமாழி வபசிமனம் கண்டுககாண்டு மகவிமலயாக்
ககாண்டுவிடும் மானார்கபாய் க் கூத்துஒழிவது எந்நாவளா.

தாயுமானவரின் உவமமகள் 100
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

மன்னார்குடி பானுகுமார்

85. ஆழமான கடல் வபால
ஆழமான

கடல்

வபால

அளக்க

முடியாத

வஞ் சமன

கபாருந்திய

மனமுமடய வீணான மகளிர்மீது மவத்த மயக்கமாகிய பற் று ஒழிக்க
வவண்டும் என்று சாதகனுக்கு அறிவுமர தருகிறார் தாயுமானவர்.

தாயுமானவரின் அந்தப் பாடல்
(மாதர் மயக்கு அறுத்தல் 11 - தா.பா.1137.)
ஆம் ஆழி என்ன அளவுபடா வஞ் கசஞ் சப்
பாழ் ஆன மாதர்மயலம் பற் றுஒழிவது எந்நாவளா?

தாயுமானவரின் உவமமகள் 100
மன்னார்குடி பானுகுமார்

86. குளிர்ந்த சந்திரஒளி கூட கவப் பம் தருவது வபால்

தூய குளிர்ந்த சந்திர ஒளி கூட கவப்பம் தருவது வபால் , உணரச்
கசய் யும் அளவு பித்து ஏற் றி மயக்கம் கசய் விக்கும் மகளிரது, காம
மயக்கத்திலிருந்து விடுபட வவண்டும் என்பது தாயுமானர் விருப்பமாகும் .

தாயுமானவரின் அந்தப் பாடல்
(மாதர் மயக்கு அறுத்தல் 12 - தா.பா.1138.)
தூயபனித் திங் கள் சுடுவதுஎனப் பித்துஏற் றும்
மாய மடவார் மயக்குஒழிவது எந்நாவளா.

தாயுமானவரின் உவமமகள் 100
மன்னார்குடி பானுகுமார்
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87. பாம் பின் வாயில் அகப் பட்ட வதமர வபால்

பாம் பின்
வதமர

வாயில்

வபால் ,

அகப்பட்ட
வநரும் .

அகப்பட்ட

புத்தியின்

உயிருக்குத்
அது

தந்மதயின்
வவண்டும் .

வசம்
துன்பம்

வநராதிருக்க,
திருவருள்
அது

எம்
ஓங் க

நிகழ் வதற் கு

தகுந்த பயிற் சிகமள வமற் ககாள் ள
வவண்டும் .

தாயுமானவரின் அந்தப் பாடல்
(தத்துவ முமறமம 8 - தா.பா.1149.)
புத்திஎனும் துத்திப் கபாறி அரவின் வாய் த்வதமர
ஒத்துவிடாது எந்மதஅருள் ஓங் குநாள் எந்நாவளா.

தாயுமானவரின் உவமமகள் 100
மன்னார்குடி பானுகுமார்

88. யாமனயின் வாயில் அகப் பட்ட கரும் பு வபால

மதங் ககாண்ட யாமனயின் வாயில் அகப்பட்ட கரும் பு
வபால

ஆங் காரம்

ககாண்டு,

துன்புறும்

திருவருள்

பதியும்

எனப்படும்
உயிருக்கு,
வண்ணம்

தன்முமனப்மபக்
எம்
நாம்

தந்மதயின்
சாதமனயில்

உயரவவண்டும் .

தாயுமானவரின் அந்தப் பாடல்
(தத்துவ முமறமம 9 - தா.பா.1150.)
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ஆங் காரம் என்னும் மத யாமனவா யில் கரும் பாய்
ஏங் காமல் எந்மதஅருள் எய் துநாள் எந்நாவளா.

தாயுமானவரின் உவமமகள் 100
மன்னார்குடி பானுகுமார்

89. பிறவிக் குருடனுக்கு எங் கும் இருளாகவவ வதான்றுவது வபால
பிறவிக் குருடனுக்கு எங் கும்
இருளாகவவ வதான்றுவது வபால என்
அறிமவ மயக்கி வந்த ஆணவமல
இருள் என்னும் கடல் , வற் றுமாறு
நாம் தற் வசாதமன பழக வவண்டும் .
அகத்தாய் விமன நாள் வதாறும்
வமற் ககாள் ள வவண்டும் என்கிறார்
தாயுமானவர்.

தாயுமானவரின் அந்தப் பாடல்
(தத்துவ முமறமம 16 - தா.பா.1157.)
அந்தகனுக்கு எங் கும் இருள ஆனஆ றாஅறிவில்
வந்தஇருள் வவமல வடியுநாள் எந்நாவளா.

தாயுமானவரின் உவமமகள் 100
மன்னார்குடி பானுகுமார்

90. வறுத்த கபாரி வபால்
சஞ் சிதம் (கதால் விமன, பிராரத்தம்
(நுகர்விமன), ஆகாமியம் (ஏறுவிமன)
ஆகிய மூன்று கபாருள் களாகிய வசறும்
வரண்டு.வறுத்த கபாரி வபால் ஆக,
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திருவருள் கபாருந்தும் வண்ணம் நாம் இமறநிமலவயாடு ஒன்றி இருக்க
வவண்டும் . இமமப்கபாழுதிலும் நீ ங் காத கநஞ் சத்வதாடு இமறவமன
வழிபட்டுக் ககாண்டிருக் வவண்டும் என்பது தாயுமானவரது
விருப்பமாகும் .

தாயுமானவரின் அந்தப் பாடல்
(தத்துவ முமறமம 21 - தா.பா.1162.)
சஞ் சிதவம ஆதி சரக்குஆன முச்வசறும்
கவந்தகபாரி ஆகஅருள் வமவுநாள் எந்நாவளா.

தாயுமானவரின் உவமமகள் 100
மன்னார்குடி பானுகுமார்

91. மகவிளக்கின் பின்வனவபாய் க் காண்பார்வபால்
மகவிளக்கு ககாண்டு உலகியல்
கபாருள் கமளக் காண்பது வபால
கமய் ஞ் ஞானமாகிய
கமய் விளக்கிமனக் ககாண்டு,
இமறவனது திருவடிமயக்
காண்பதற் கு தகுந்த பயிற் சிகமள
முயற் சிகமள வமற் ககாள் ள
வவண்டும் .

தாயுமானவரின் அந்தப் பாடல்
(கபாருள் இயல் பு 1. தாயு.பா.1195)
மகவிளக்கின் பின்வனவபாய் க் காண்பார்வபால் கமய் ஞ் ஞான
கமய் விளக்கின் பின்வனவபாய் கமய் காண்பது எந்நாவளா?

தாயுமானவரின் உவமமகள் 100
மன்னார்குடி பானுகுமார்
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92. நீ ரில் மூழ் குவது வபால
வதவர்கள் வாழும் உலகங் களும் யுகமுடிவில்
அழியும் வபாது, நீ ரில் மூழ் குவது வபால வபரின்ப
கவள் ளத்தில் நானும் மூழ் க வவண்டும் .
அது நிகழ் வது உரிய பக்குவத்மத நாம் கபற
வவண்டும் .

தாயுமானவரின் அந்தப் பாடல்
(ஆனந்த இயல் பு 5 - தா.பா.1218.)
அண்டர்அண்ட வகாடி அமனத்தும் உகாந்தகவள் ளம்
ககாண்டதுஎனப் வபரின்பம் கூடுநாள் எந்நாவள.

தாயுமானவரின் உவமமகள் 100
மன்னார்குடி பானுகுமார்

93. இனியா தின்றால் இனிப் பனவபால்
இனிய கரும் பு என்று வாயினால் கூறிய
மட்டில் இனிப்பதில் மல. கமன்று தின்றால் தான்
இனிக்கும் . அதுவபால வபரின்பம் என்னும்
ஒன்றில் மூழ் கித் திமளத்து, அதமன
அனுபவிக்க வவண்டும் . அதற் குரிய
பண்புகமளயும் வளர்த்துக் ககாள் ள வவண்டும் .
தாயுமானவரின் அந்தப் பாடல்
(ஆனந்த இயல் பு 13 - தா.பா.1226.)
தீங் கரும் புஎன் றால் இனியா தின்றால் இனிப்பனவபால்
பாங் குறும் வப ரின்பம் பமடக்குநாள் எந்நாவளா.
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தாயுமானவரின் உவமமகள் 100
மன்னார்குடி பானுகுமார்

94. கபய் கின்ற முகில் காள் எம் கபருமான் நும் வபால்
முமறயாக இரவும் பகலும் ஒரு தன்மமயாய் மாறி மாறி வர, சூரிய
சந்திரர்கமள இயக்குபவர் யார்?
அவர் கபருமம குறித்து எவ் வாறு எடுத்துமரப்பது?
அடிக்கின்ற காற் வற நீ யாருமடய ஆமணயின்படி இயங் குகின்றாய் !
என்று வகட்வபன்.
மமழயாய்

வந்து

எம் கபருமானும்

கபாழிகின்ற

தாராளமாய்

வமகங் கவள!

அருமளப

உங் கமளப்

கபாழிய

வவண்டும்

வபால
என்று

அவருக்கு எடுத்துக் கூறுங் கள் ! என்வபன்.

தாயுமானவரின் அந்தப் பாடல்
(ஆகாரபுவனம் 26 - தா.பா.157.)
வநவரதான் இரவுபகல் வகாடா வண்ணம்
நித்தம் வர உங் கமள இந் நிமலக்வக மவத்தார்
ஆவர? அங் கு அவர் கபருமம என்வன என்வபன்!
அடிக்கின்ற காற் வறநீ யாரா வலதான்
வபராவத சுழல் கின்றாய் என்வபன் வந்து
கபய் கின்ற முகில் காள் எம் கபருமான் நும் வபால்
தாராள மாக்கருமண கபாழியச் கசய் யும்
சாதகம் என் வனகருதிச் சாற் றும் என்வபன்.

தாயுமானவரின் உவமமகள் 100
மன்னார்குடி பானுகுமார்

95. சூரியமனக் கண்ட தாமமர மலர் மலர்வது வபால
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சூரியமனக் கண்ட தாமமர மலர் மலர்வது வபால என் மனம் மிகுந்த
திருவருமளக் கண்டு, மலர்வது எப்கபாழுது?

தாயுமானவரின் அந்தப் பாடல்
(அன்பு நிமல 1 - தா.பா.1228.)
தக்கரவி கண்ட சவராருகம் வபால் என்இதயம்
மிக்கஅருள் கண்டு விகசிப்பது எந்நாவளா?

தாயுமானவரின் உவமமகள் 100
மன்னார்குடி பானுகுமார்

96. வானமுகில் கண்ட மயூரபட்சி வபால
வானத்தில் வமகத்மதக் கண்ட மயில்
மகிழ் ந்து ஆடுவது வபால ஐயனது
ஞானநடனம் கண்டு. மகிழ் ந்து நாமும்
ஆடுவவாமாக!

தாயுமானவரின் அந்தப் பாடல்
(அன்பு நிமல 2 - தா.பா.1229.)
வானமுகில் கண்ட மயூரபட்சி வபால ஐயன்
ஞானநடம் கண்டு நடிக்குநாள் எந்நாவளா.

தாயுமானவரின் உவமமகள் 100
மன்னார்குடி பானுகுமார்

97. சந்திரமன விரும் பும் சவகாரப் பறமவ வபால
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சந்திரமன விரும் பும் சவகாரப் பறமவ வபால நம்
அறிவில் கவளிப்பட்ட, வமலான சுடமர, நாம்
விரும் பவது கிமடக்கும் .
வதமவ இமடயறாத சாதமனதான்.

தாயுமானவரின் அந்தப் பாடல்
(அன்பு நிமல 3 - தா.பா.1230.)
சந்திரமன நாடும் சவகாரபட்சி வபால் அறிவில்
வந்தபரஞ் வஜாதிமயயான் வாஞ் சிப்பது எந்நாவளா?

தாயுமானவரின் உவமமகள் 100
மன்னார்குடி பானுகுமார்

98. கருப்புவட்மட வாய் மடுத்துக் கண்டார்நாப் வபால
கவல் லத்மத வாயில் வபாட்டு சுமவ
கண்டவரது நாவிமனப் வபால கதவிட்டாத
விருப்பம் மிகும் வபரின்ப வடிமவப்
கபறுவதற் குரிய முயற் சிகமள நாம்
வமற் ககாள் வவாமாக!

தாயுமானவரின் அந்தப் பாடல்
(நிற் கும் நிமல 11 - தா.பா.1281.)
கருப் புவட்மட வாய் மடுத்துக் கண்டார்நாப் வபால
விருப் புஉவட்டா இன்புஉருமவ வமவுநாள் எந்நாவள.

தாயுமானவரின் உவமமகள் 100
மன்னார்குடி பானுகுமார்
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99. சுடச்சுட ஒளிவிடும் கபான்கட்டி வபால
சுடச்சுட

ஒளிவிடும்

கபான்கட்டி

வபால்

மலமற் றவராய் ,

வபச்சற் ற

கமௌன நிமல கபற் றவவர, பிறவா கநறி கபற் றவர் ஆவார்.
தாயுமானவரின் அந்தப் பாடல்
(பராபரக்கண்ணி 354 - தா.பா.989.)
காச்சச் சுடர்விடும் கபான் கடம் டிவபால் நிர்மலமாய் ப்
வபச்சற் றவவர பிறவார் பராபரவம.

தங் கம் தமன தீயினில் சுடச்சுட மாசு நீ ங் கி அது கபான்வபால் கபாலிவு
கபரும்

/ஒளிவிடும் .

அது

வபால் ,

ஒருவர்

தவத்தால்

(தவம் வபால் )

துன்பங் கமள கமலந்து மாசு நீ ங் கினால் கமய் யுணர்வு கபறுவர்.
சுடச்சுடரும் கபான்வபால் ஒளிவிடும் துன்பஞ்
சுடச்சுட வநாற் கிற் பவர்க்கு. (குறள் அறத்துப்பால் , துறவறவியல் , தவம் ]
ஆக கமய் யுணர்வு கபறுவது என்பது ஒரு நாளில் அமடவது அல் ல. அது
கமல் ல கமல் ல கடும் தவத்தினால் குற் றங் கமள கமளந்து அமடயும் ஒரு
நிமல.
தவம் என்பது ஒருமுகப்படுத்தும் ஒரு பயிற் சி, முயற் சி. அவ் வாறு
முயலும் வபாது எத்தமனவயா தடங் கல் களும் , துன்பங் களும் வருவது
இயல் வப.
அத்தடங் கல் கமளயும் தாண்டி, துன்பங் கமளப் கபாறுத்துககாண்டு,
அறிமவ

வநாக்கிய

ஒரு

உறுதியும் ,

அதனால்

கதளிந்த

ஞானம்

அமடவதும் உறுதி.
ஆகவவ தான் மற் றுகமாரு குறளில் கடுமமயான பயிற் சி வதமவ
என்று திருவள் ளுவர் கூறுகிறார்.
உரகனன்னும் வதாட்டியான் ஓமரந்தும் காப்பான்
வரகனன்னும் மவப்பிற் வகார் வித்து.
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கமௌனம் என்னும் மந்திரகமாழி.
வார்த்மதகள் இல் லாத புத்தகம் கமௌனம் . ஆனால் வாசிக்க வாசிக்க
இதற் குள் வாக்கியங் கள் .
கமௌனம் என்பது கவளிச்சம் . நம் மம நாவம இதற் குள் தரிசிக்கலாம் .
கமௌனம் என்பது இருட்டு. எல் லாத் துன்பங் கமளயும் இதற் குள்
புமதக்கலாம் .
கமௌனம் என்பது மூடி. இமதத் தயாரித்து விட்டால் எல் லா
உணர்ச்சிககமளயும் புட்டி மவக்கலாம் .

கமௌனம் என்பது வபாதி

மரம் . இதுவமர கசால் லாத உண்மமகமள இது வபாதிக்கும் .
கமௌனம் என்பது வரம் . நம் மிடம் நாவம கபறுவது. இன்பம் , துன்பம்
இரண்மடயும் கமௌனம் ககாண்டு சந்தித்தால் எப்வபாதும் இதயம்
இயல் பாக இருக்கும் . இதழ் கமள இறுக மூடி நாம் நமக்குள்
இறங் குவவாம் .
அதிகம் வபசாதவமன உலகம் விரும் புகிறது. அளந்து வபசுகிறவமன
உலகம் மதிக்கிறது. வபசாத ஞானிமய உலகம் கதாழுகிறது.

அமமதி

வமவலாட்டமானது. கமௌனம் உள் ளிருந்து வருவது.
கமௌனம் வார்த்மதகள் அற் ற நிமல. எண்ணங் கள் அற் ற நிமல. ஓம்
எனும் பிரணவத்தின் கபாருள் – அறிவாக உள் ள இமறவமன உயிராக
உணர்கிற மனிதன், வபரின்ப நிமலயாகிற கமௌனத்தில் ஆழ் கிறான்
என்பவத.
”தந்தது உன்தன்மனக் ககாண்டது என்தன்மன” என மாணிக்கவாசகர்
கூறுகிறார்.
நம் மம

முற் றிலும்

அவருக்குக்

ககாடுகின்றளவு

ஏற் றுக்ககாண்டு அவமர நமக்குக் ககாடுத்து விடுகிறார்.
கபறுகின்றளவு வபரானந்தத்மத அனுபவிக்கும்

அவர்

நம் மம

அவமர நாம்

வபற் றிமனப் கபற் று

வமான நிமலமய அமடகின்வறாம் .

நாரதர் – சுகர் -

மகாவதவர்
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வபரானந்தப் கபருங் கடலிலிருந்து வீசிய காற் று பட்டதும் நாரதர்
தம் மம மறந்து பக்திப்பரவசமமடந்தார்.
எப்கபாழுதும் ”நாராயண, நாராயண” என்று உச்சரித்த வண்ணம்
ஆனந்தத்தில் மூழ் கி இருந்தார்.
சுகர் வபரானந்தக் கடமலப் பார்த்தார். பார்த்தவுடன் உடல் உணர்மவ
எல் லாம் கடந்து ஞானப் கபருநிமலமய அமடந்து விட்டார்.
மகாவதவர் அப் வபரானந்த கடலின் நீ மர ஒருமக அள் ளிப் பருகினார்.
அது அவருக்கு வபாதுமானதாகப் வபாய் விட்டது.
இனி யார்தான் அமத முற் றிலும் அறியமுடியும் , நம் மம நாம்
அவருக்குக் ககாடுக்கின்ற கபாழுது அவர் நம் மம தம் வசம் ஆக்கிப்
வபச்சற் ற கபருநிமலயில் மவத்து விடுகின்றார்.

இதமனத்

தாயுமானவர் ”மடக்கிக்ககாண் டான்என்மனத் தன்னுள் -சற் றும்
வாய் வபசா வண்ணம் மரபும் கசய் தான்” என்று ஆனந்தக் களிப்பில்
பாடினார்.
இங் கு சுடச்சுட ஒளிவிடும் கபான்கட்டி வபால் மலமற் றவராய் ,
வபச்சற் ற கமௌன நிமல கபற் றவவர, பிறவா கநறி கபற் றவர் ஆவார்
என்று பராபரக்கண்ணயிலும் கமௌனத்தின் சிறப்மப
வலியுறுத்துகின்றார்.

தாயுமானவரின் உவமமகள் 100
மன்னார்குடி பானுகுமார்

100. கடல் மமட திறந்தால் வபால
கடல் மமட திறந்தால் வபால கண்களில் நீ ர் ஆறாகப் கபருக, உடல்
கவதும் பி, மூர்மச அமடந்து, உள் ளம் உருகி சாதமன கசய் தால் கவற் றி
கிமடக்கும் என்று சாதகனுக்கு கசால் கிறார் தாயுமானவர்.

தாயுமானவரின் அந்தப் பாடல்
(அன்பு நிமல 11 - தா.பா.1236.)
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------கடலின்மமட கண்டதுவபால் கண்ணீர ் ஆறுஆக
உடல் கவதும் பி மூச்சித்து உருகுநாள் எந்நாவளா.

அன்மன காளி மாதாவின் தரிசனம் கபற வவண்டுகமன்ற ஆவலும்
ஏக்கமும் இராமகிருஷ்ணரிடம் நாளுக்கு நாள் கபருகின.
அன்மனயின் வழிபாட்டில் மனமுருகிக் கமரந்தார். பூமஜ வநரங் களில்
பக்திப்

பாடல் கமள

குறிப்பாக

”ராம

பிரசாதர்”

பாடல் கமளப் பாடிப் வபரானந்தம் அமடந்தார்,

என்ற

மகானின்

அவர் பாடுவமதக்

வகட்டு பக்தர்களும் பக்தியல் கமய் சிலிர்த்து நின்றார்கள் .
தமலமீது

புஸ்பங் கமள

மவத்தவண்ணம்

மணிக்காணக்காக

தியானத்தில் மூழ் குவார். காளி மாதவுக்கு நிவவதனம் பமடத்து அதமன
அன்மன உண்ண வருவாள் என்று காத்திப்பார்.
வகாயிலின்

மரபுகமளயும்

நியதிகமளயும

மீறி

வநரம்

காலம்

அறியாமல் பூமஜ கசய் தும் பாடியும் அலங் காரம் கசய் தும் தீபாராதமன
காட்டியும் அழுதும் கதாழுதும் இராமகிருஷ்ணர் அன்மன வழிபட்டு
வந்தார்.
தாயுமானவர் குறிப்பிட்டது வபால் ” கடலின்மமட கண்டதுவபால்
கண்ணீர ் ஆறு ஆக உடல் கவதும் பி மூச்சித்து உருகினார்.
”கல் லும்

கனிய

உன்முன்

பாடுகின்வறவன.

என்முன்

காட்சிதர

வராமாட்டாயா? என்று அவர் கனிந்து உருகி வவண்டினார். கணகளில் நீ ர்
கபருகி வழிபாட்டார்.
அன்மனயின் அருங் காட்சி கிமடக்காமல் வபாய் விடுவவாவமா என்ற
தவிப்பும் துயரமும் கபருகியதும் இனி உயிர் வாழ் வவத வீண் என்ற
முடிவுக்கு வந்தார்.
இந்த எண்ணம் வந்ததுவம காளியின் அருகில் இருந்த வாமள எடுக்க
விமரந்தார்.

காளியின்

வாமளத்

தம்

கரங் களால்

கதாட்டார்.

அவ் வளவுதான். ஆனால் என்ன வியப்பு!
இராமகிருஷ்ணரின் முன்பு அன்மன ஒளிமமாகத் வதான்றினாள் .
””கஞ் குகமரயற் ற

ஞானப் வபகராளிக் கடல் வபான்ற வதாற் றம் .

எங் கு

வநாக்கினாலும் ஒளி அமலகள் ககாந்தளித்துப் கபாங் கிப் கபருிகய கடல்
138

தாயுமானவர் பாடல் களில் உவமமகள்

மன்னார்குடி பானுகுமார்

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

மட்டுவம

கதரிந்ததாக

இராமகிருஷ்ணர்

பின்னாளில்

சீடர்களிடம்

இமதப்பற் றி நிகழ் ந்தமத வர்ணித்தார்.
வாமளத்

கதாட்டதும்

அன்மனயின்

அருங்

காட்சமயத்

தான்

கபற் றதும் அக்கணவம இராமகிருஷ்ணர் கவளியுலக நிமன விழந்து
வீழ் ந்தார். பரவசமானார். அன்மன அருளில் திமளத்தார்.

துமணநின்ற நூல் கள் .
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

கதால் காப்பியம் .
சங் க இலக்கியத்தில் உவமமகள் என்றும் டாக்டர் ரா. சீனிவாசன்
காளிதாசன் உவமமகள் - -நா.வரதஜுலு நாயுடு
தாயுமானவர் பாடல் கள் புலவர் வீ.சிவஞானம்
இமணயதள தகவல் கள்
கதால் காப்பியம் காட்டும் வாழ் க்மக – நா.சுப்புகரட்டியார்
Mirror of Tamil and Sanskrit – Dr. Nagasamy
வால் மீகி
ராமாயணத்தில்
3462 உவமமகள் !
–
லண்டன்
சுவாமிநாதன்.
9. இமணதளத்தில் தகவல் கள் , படங் கள் .
10. தாயுமானவர் பாடல் கள் – சுவாமி சித்பவானந்தர்
11. திருக்குறளில் உவமமகள் – முல் மல முத்மதயா
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