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இந்த உலகம் அனனத்தும் பபாய் என்று உணர்ந்து, பட்டினத்தார் 
துறவு மமற்பகாணடதுமபால புறப்பபாருனை எனனம ார் துறத்தல் 
மிகவும் அரிது.  அகத்துறவும் அப்படிம , என்று பட்டடினத்தானைப் 
புகழ்கிறார் தாயுமானவர். 
 
 “பார் அனனத்தும் பபாய் எனமவ பட்டினத்துப் பிள்னைன ப் மபால்  

ஆரும் துறக்னக அரிது அதிது.  – மேமை 

மனத்துறவும் அப்படிம .  மாணா!  இவற்றில் 

உனக்கு இனைந்தவாறு ஒன்மற ஓர். (பா.516 உடல்பபாய்யுறவு 57) 

 

ஞாலத்தில் மதான்றி  உ ிர்கள் ேல்லேினல பபற்று உய்வனடந்திட 
பல ைான்றாைர்கள், ஞானிகள், மகான்கள் மபான்மறார் உதித்து 
ேம்னம ேல்பேறி மோக்மகாடு பதய்வகீ வாழ்க்னகன  வாழ அருைிச் 
பைன்றுள்ைனர்.   

அந்த வழி ில் பட்டினத்தாரும் தாயுமானவரும்  இப்புவி ில் 
மதான்றி ேம்னம-ோம் உணர்ந்திடவும் இன்ப வாழ்வினன எய்தவும் 
உண்னம விைம்பிகைாய் வழிகாட்டி ேிற்கிறார்கள். 

• பட்டினத்தார் கி.பி. 14 ஆம் நூற்றாண்டிலும் தாயுமானவர் கி.பி. 
18 ஆம் நூற்றாண்டிலும் வாழ்ந்தவர்கள். 

• பட்டினத்தார் காவிரிப்பூம்பட்டினத்தில் மதான்றி பைன்னனத் 
திருபவாற்றியூரில் ேினறவு பபற்றவர். தாயுமானவர் 
திருச்ைி ில் அவதரித்து இைாமோதபுைத்தில் ேினறவு பபற்றவர். 

• பட்டினத்தார் பைல்வந்தர் குடி ிமல பிறந்து துறவி ானவர்.  
மபய்க்கரும்பும் இனிக்கக் கண்ட மபைருைாைர்.  தாயுமானவர் 
அனமச்ைரின் மகானாக பிறந்து அனமச்ைைாக பணி புரிந்து 
துறவி ானவர். 

• இனவ பட்டினத்தார் பாடல்கள் என அனழக்கப்படுகின்றன.  
தாயுமானவரின் 1452 பாடல்கள் 56 பிரிவுகைில் பதாகுக்கப்பட்டு, 
தாயுமானவர் பாடல்கள் என பப ர் பபற்றுள்ைன. 



3 
 

• பட்டினத்தானைப் பற்றியும் தாயுமானவனைப் பற்றியும் ேமது 
ோட்டு மக்கள் அனனவரும் அறிவார்கள். 

• இருவருனட  பாடல்கனைப் பலரும் படிக்கின்றனாா்.  அவர்கள் 
பைால்லி ருக்கும் மவதாந்தக் கருத்துக்கனைப் பலரும் 
மபாற்றுகின்றனர்.  

• இருவருனட  பாடல்கனைப் உள்ைம் உருகிப் பாடுவனதக் 
மகட்கின்மறாம். 

• இருவருனட  பாடல்களும் மனப்பாடம் பைய்வது எைிது.  
• இருவருனட  பாடல்களும் படிப்பதற்கும், பாடுவதற்கும் 

இனினம ானனவ.   
• இருவருனட  பாடல்களும் பலருக்கும் பபாருள் விைங்கும் 

எைி  ேனட ில் இ ன்றனவ. 
• தமிழ் பமாழி, மக்களுக்குப் புரியும் வனக ிலும்  மக்கமைாடு 

இனணந்து எப்படி வைாந்து வந்திருக்கின்றது என்பதற்கு 
இவ்விருவர் பாடல்கனையும் உதாைணமாகக் பகாள்ைலாம். 

• பமாழி ின் வைர்ச்ைி ில் மட்டும் அன்று..  கருத்திலும் 
இவ்விருவர் பாடல்கைிலும் வைர்ச்ைின க் காணலாம்.  

• பட்டினத்தார், தாயுமானவர் இருவர் பாடல்கைிலும் ைமைை 
ைன்மார்க்க மபாதனனகள் பல ேினறந்திருக்கின்றன.  

• இருவர் பாடல்களும், அவர்கனைச் ைிவனடி ார்கள் – 
ைிவபக்தர்கள் என்று எண்ணும்படிம  அனமந்திருந்தாலும், 
அவர்கள் பாடல்கைிமல மத பவறுப்னபக் காண முடி ாது. 

• இருவரும் எந்தத் பதய்வத்னதயும் இகழந்து மபைி தில்னல. 
எந்த மதங்கனையும் கண்டித்துப் பாடவில்னல.   ாரிடத்திலும் 
அவர்கள் பவறுப்புக் காட்டவில்னல.   

• அன்பு, அருள், அறிவு, இன்பம் , ஒைி இனவகள் பதய்வ 
வடிவம் என்று இவர்கள் காட்டும் தத்துவங்கள் அனனவருக்கும் 
பபாதுவானது. 

• பட்டினத்தார், தாயுமானவர் இருவரும் பவறும் தத்துவ 
ஞானிகள் மட்டும் அல்லர்.  உலக அனுபவம் ேினறந்தவர்கள்.   
இதனன அவர்கள் பாடல்கைிமல காண முடிகின்றது. 

• உலகில் ேனடபபறும் வஞ்ைனன, சூதுகனைப ல்லாம எடுத்துக் 
காடடிப் பாடி ிருக்கின்றனர்.  உலகில் உள்ை மக்கைின் 
பலதிறப்பட்ட பண்புகனைப ல்லாம் எடுத்துக் 
காட்டி ிருக்கின்றனர்.  மக்கள் அனனவரும், ஒன்றுபட்டுச் 
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ைமாதானமாக வாழ்வதற்கு இவர்கைின் பாடல்கள் 
வழிகாட்டுகின்றன. 

• மக்களுக்கு அறிவுனையும், ைன்மார்கத்னதயும் மபாதிக்கும் 
பட்டினத்தார் பாடல்களும், தாயுமானவர் பாடல்களும், தமிழ் 
மக்கள் அனனவைாலும் மபாற்றப்படுகின்றன.   

• தாயுமானவர் பாடல்கைிமல ைமைை எண்ணம் மமமலாங்கி 
ேிற்கும்.   ாரிடமும் பவறுப்புக் காட்டி தில்னல.  
தன்னனத்தாமன இைங்கும் எைினம பனடத்தவர்.   

• இருவருனட  பாடல்கைிலும் தத்துவக் கருத்துகள் 
தைர்ேனட ிடும்.  உலக ஞானம ேினறந்தவர்கள்.  அன்றாடம் 
வாழ்க்னக ில் ேனடபபறும வஞ்ைம், சூதுவாதுகனைப ல்லாம 
பாடி ிருக்கின்றார்கள்.   

• மக்கள் அனனவரும் ஒன்றுபட்டு வாழும் உணர்னவ ஊட்டும் 
கருத்துகனையும் வாழ்க்னகத் தத்துவங்கனையும் 
இவர்களுனட  பாடல்கள் விைக்குகின்றன. 

ஒன்பறன்றிரு பதய்வம் உண்படன்றிரு 

கடவுள் ஒருவமை அவர் எங்கும் உள்ைவர் எல்லாம் வல்லவர் 
என்னும் கருத்னதப் பட்டினத்தார், தம் பேஞ்சுக்குக் கூறுவதுமபால் 
அனமந்துள்ை பாடல் ஒன்றில் பைால்லுகிறார். 

”ஒன்றபறன்றிரு பதய்வம் 

உண்படன்றிரு!” 

கடவுள் பலைாகவிருத்தல் முடி ாது.  பல பபாருள்களுள் ஒன்று 
ைிறப்புனட தா ிருக்கும்.   

உலகத்னத ஒழுங்காகப் பனடப்பதற்கும் காப்பதற்கும் அழிப்பதற்கும் 
ஒை தனலவமன இருத்தல் மவண்டும்.   

பலர் இருப்பின், அவருள் மவறுபாடு வினைந்து ேனடபபறும் 
பதாழில்களும் முைண்படும்.   
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எவ்வனக ான மவறுபாடும் இலனலப னின் பன்னமக் கருத்திற்கு 
இடமில்னல.  எனமவ அறிவுனட  பைம்பபாருள் ஒன்மற என்பது 
பதைி ப்படும். 

பைம்பபாருள் ஒன்மற என்பனத தாயுமானவர் அழுத்தம் திருத்தமாக 
தனது பாடல்கைில் பல இடங்கைில் பதிவு பைய்துள்ைார். 

”எண்தருேல்ல அகிலாண்ட மகாடின த்தன் அருள் பவைி ில் 

இலக னவத்துக் பகாண்டு ேின்ற ஒன்றி      -மண்டலத்தின்1. 

”மனற ஒன்பறன விைம்ப”                      - வண்ணம் 1. 

”எனவயும் தன்ளு அடங்க ஒரு முதலாகும்”         -வண்ணம் 3. 

”அறிபவான்று என விைங்கும்”                                   -வண்ணம் 4 

”ேின்ற ஒன்மற”                                                                    -அகவல் 3 

”என்னன ஆளும் ஒருவர்”                                           -பன்மானல 2 

”பவைி ாக வந்த ஒன்மற”                                          - ஆகாைபுவனம் 4 

”ேிற்குணமாய் ேின்ற ஒன்மற”                                       -ஆகாைபுவனம் 5 

”என் உள்ைத் பதாருவாா்”                                               -பா ப்புலி  32 

இந்தக் கருத்னத வள்ைலாரும் தம் பாடல்கைில் விரிவாகக் 
பைால்கிறார்.   

”எல்லாம் வல்லவைாக ஓங்கி விைங்குகின்ற தனிக் கடவுள் 
ஒருவமை” எந்த இடத்திலும் எந்த உ ிரிலும் விைங்கித் 
மதான்றுகின்ற ைிவமாகி  பதய்வம் ஒன்றுதான்!”  இைண்டு இல்னல!   

பதய்வம் ஒன்றுதான் என்பனத ோன் உணர்ந்து அந்த பேறி ில் 
ேின்மறன்.  அதனால் பமய்ஞ்ஞான ேினலன  ோன் பபற்மறன்.   

ஞான ைித்திகனைப ல்லாம் பபற்மறன்.  எந்த பபாருளுக்கும் எந்த 
உ ிருக்கும் உள்மையும், பவைிம யும் இருந்து உண்னம அறிவு 
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இன்ப வடிவமாகி , இ ங்கும் பமய்ப் பபாருைாகி  பதய்வம் 
ஒன்றுதான் என்பனத ோன் அறிந்து பகாண்மடன்” என்கிறார். 

”ஓண்தகு ைிற்றம்பலத்மத எல்லாம் வல்லர்வைாய் 

ஓங்குகின்ற தனிக்கடவுள் ஒருவர் உண்மட கண்டீர்!” 

 

”எவ்விடத்தும் எவ்வு ிர்க்கும் இ ங்கு ைிவம் ஒன்மற 

என் ஆனண என் மகமன, இைண்டில்னல ஆங்மக!” 

 

ஒன்மற ைிவம் என்றுணர்ந்மதன் உணர்ந்தாங்கு 

ேின்மற பமய்ஞ்ஞான ேினலபபற்மறன்-ேன்மற பமய்ச் ைித்திப லாம் 
பபற்மறன்” 

”எப்பபாருட்கும் எவ்வு ிர்க்கும் உள்ைகத்தும் புறத்தும் 

இ லுண்னம அறிவின்ப வடிவாகி ேடிக்கும் 

பமய்ப் பபாருைாம் ைிவம் ஒன்மற என்றறிந்மதன்.” 

கடவுள் ஒருவமை என்று பைான்ன பட்டினத்தார் எல்லாம் அவன் 
பை மல.  அவன் இன்றி ஓர் அணுவும் அனை ாது என்பனதயும 
பதைிவாகச் பைால்கிறார். 

கல்லில் கடவுைா? 

ேமது ோட்டிமல பிறந்த ஞானிகள் ைிலர் உருவ வணக்கத்னதக் 
கண்டித்திருக்கின்றனாா்.   

எங்கும், எல்லாப் பபாருள்கைிலும் பைந்துள்ை இனறவனன ஒரு 
கல்லிமலா, ஒரு மைக்கடனட ிமலா, ஒரு பைம்புப் பதுனம ிமலா 
இருப்பதாக ேினனப்பது அறி ானம என்று பலர் பாடி ிருக்கின்றனர்.   
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ைிறப்பாகச் ைித்தர்கள் என்பவர்கைிமல பலர் இக்கருத்னத 
பவைி ிட்டிருக்கின்றனர்.   

உலக ேினல ானமன ப் எண்ணிப் எண்ணிப் பாடும் பட்டினத்தாரும், 
விக்கிைகங்கைில் இனறவன் இல்னல என்மற பாடி ிருக்கின்றனர்.  

அவர் பாடியுள்ை பாடல்கைிமல இைண்டு பாடல்கனை இங்கு 
காண்மபாம். 

இனறவன் எங்மக இருக்கின்றான் என்று மதடித் திரிந்து தடுமாற 
மவண்டாம்.  அவன் பைால் வடிவமாக ேிற்கின்றான்.  ஆதலால் 
பைால்லிமல இருக்கின்றான். 

”இனறவன் பைால்லின் பபாருைாக, பைால்லின் முடிவான பபாருைாக 
இருக்கின்றான். 

 
”பைாற்கனையும், ைிறந்த பபாருனையும் பகாண்ட மவத மந்திைப் 
பாடல்கைிமல இனறவனனக் காணலாம்.  மவத மந்திைங்கைின் 
உருவமாக இனறவன் இருக்கின்றான்.” 

”இைவிலும் இனறவன் பைவி ிருக்கின்றான்.” 

 
”குற்றமற்ற வான பவைிப ங்கும் இனறவன் பைந்து ேிா்ற்கின்றான்.  
உலகில் உள்ை எல்லாவற்னறயும்  ஆைாய்ந்தவர்கள், எது உண்னம, 
எது பபாய் என்ற உண்னமன  அறிந்தவர்கள், பபாய்ன  விலக்கி 
உண்னமன ப் பின்பற்றி ேடப்பவர்கள் ஆகி  அருளுனடம ார் 
உள்ைத்திமல இனறவன் இருக்கின்றான் என்றும் இருப்பான்.” 

” ார் இனறவனனம  எப்பபாழுதும் ேினனத்து அன்பு 
பைலுத்துகின்றார்கமைா அவர்கனை விட்டு இனறவன் பிரி மவ 
மாட்டான்.  எப்பபாழுதும் அவர்களுடமனம  இனணந்து. இைண்டறக் 
கலந்து வாழ்வான்.” 
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”உண்னம ாகமவ இனறவன் இருக்குமிடம் எது?  பைால், பைால்லின் 
பபாருள், மவதம், இைவு, வானபவைி, தத்துவ ஞானிகள் உள்ைம், 
அன்பர்கள் மனம், இனவகள் ஈைன் இருக்கும் இடம்.    

இவற்னற விட்டு கல்னலயும், பைம்னபயும் கட்டிக் பகாண்டு 
அழுவதனால் இனறவனனக் காண முடியுமா?   

கல்லிலும் பைம்பிலுமா எங்கள் இனறவன் வறீ்றிருப்பான்?  இல்னல.  
இந்த உண்னமன  உணருங்கள்” என்று பாடினார் பட்டினத்தார். 

பைால்லினும், பைால்லின் முடிவிலும்,மவதச் சுருதி ிலும், 

அல்லிலும், மாைற்ற ஆகா ம் தன்னிலும், மாய்ந்துவிட்மடார் 

இல்லிலும், அன்பர் இடத்திலும் ஈைன் இருக்கும் இடம். 

கல்லிலும் பைம்பிலுமமா இருப்பான்? எங்கள் கண்ணுதமல? 

பட்டினத்தார் இன்பனாரு பாடலிலும்- இனறவன் உருவங்கைில் 
இல்னல என்பனத விைக்கிச் பைால்லுகிறார்.   

”உைி ிட்டுச் பைய்த கல்லுருவத்னத வணங்க மாட்மடன்.  
சுண்ணாம்னபக் பகாண்டு, இனறவனுக்கு ஒப்பபன்று அனமந்த 
சுண்ணாம்புச் ைினலன  வணங்க மாட்மடன்.   

பிடித்த அழுக்காகி  கைிம்பு மபாகும்படி புைி ிட்டு விைக்கி 
னவக்கும் பைாம்பால் ஆகி  உருவத்னதயும் வணங்க மாட்மடன். 

ஏபனன்றால், கல்லுருவிலும், சுண்ணாம்புப் பதுனம ிலும், பைம்புச் 
ைினல ிலும் பதய்வம் இருப்பதாக ேம்புவது அறிவனீம்.” 

”மாற்று ர்ந்த பபான்மபால் பிைகாைிக்கும் இனறவனுனட  இைண்டு 
பாதங்கனையும் என் உள்ைத்தில் பதி  னவத்துக் பகாண்மடன்.   

இப்படிச் பைய்வதுதான் உண்னம ாக இனறவனனக் காணும் 
முனற ாகும். இதுமவ பிறர் அறியும்படி பைய்யும் உண்னம ாகும். 

இவ்வுண்னமன  பவைி ிட்டு, என் உள்ைத்திமல இைண்டு 
பாதமலர்கனையும் அனடத்து னவத்மதன்.   
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இதன் பிறகு ோன் மவறு ஒன்னறயும் விரும்பவில்னல.  இதுமவ 
எனக்கு எல்லா இன்பங்கனையும் தருவதாகும்” என்று பைால்லுகிறது 
அப்பாடல். 

”உைி ிட்டகல்னலயும், ஒப்பிட்ட ைாந்னதயும், ஊத்னத அறப் 

புைி ிட்ட பைம்னபயும் மபாற்றுகிமலன்.  உ ர் பபான் எனமவ, 

ஔி ிட்ட தாள் இைணடு உள்மை இருத்துவது உண்னம, என்று  

பவைி ிட்டு, அனடத்து னவத்மதன்.  இனிமமல் ஒன்றும் மவண்டிலமன! 

இனறவன் இருப்பது எங்மக?  

இனறவன் இருப்பது எங்மக? மகட்கிறார் தாயுமானவர். 

மபைாற்றல், மபைறிவு, காலம் என்ற ோன்கும் இனறபவைி ின் 
தன்னமகைாக ஒன்றிலிருந்து ஒன்னறப் பிரிக்க முடி ாததாக 
அனமந்துள்ைன.  தாயுமானவர் பாடுகிறார்…. 
 

அண்டமுடி தன்னிமலா,  பகிைண்டம் அதனிமலா, 
     அலரிமண் டலேடுவிமலா, 
   அனல்ேடுவி மலா, அமிர்த மதேடுவி மலா,அன்பர் 

     அகம் உருகி மலர்கள்தூவித் 

 

பதண்டமிட வருமூர்த்தி ேினல ிமலா, திக்குத் 

     திகந்தத்தி மலா, பவைி ிமலா, 
   திகழ்விந்து ோதேினல தன்னிமலா, மவதாந்த 

     ைித்தாந்த ேினலதன்னிமலா, 

 

கண்டபல பபாருைிமலா, காணாத ேினல எனக் 

     கண்டசூ னி மதனிமலா, 
   காலம் ஒரு மூன்றிமலா,  பிறவிேினல தன்னிமலா, 
     கருவிகை ணங்கள் ஓய்ந்த 

 

பதாண்டர்கள் இடத்திமலா ேீவறீ் றிருப்பது 

     பதாழும்பமனற்கு உைவுபுகலாய். 
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   சுத்தேீர்க் குணமான பைபதய்வ மமபைம் 

     மைாதிம  சுகவாரிம .   (தா.பா.86. சுகவாரி பா.10) 

• ேீவிர்..எழுந்தருைி இருப்பது)   அண்டமுகட்டிலா? 
• மபைண்டம் அதனிலா?   
• சூரி  மண்டலத்தின் ேடுவிலா?   
• தீ ின் ேடுவிலா?   
• அமுத கிைணங்கனைப் பைவ விடும் ைந்திை மண்டலத்து 

ேடுவிலா?   
• பமய் ன்பர்கள் மனம் உருகி, மலர்கள் தூவி, விழுந்து 

வணங்க எழுந்தருைி இருக்கும் விக்கைங்கைிலா? 
• தினை ிலா?  தினைகைின் முடிவிலா?   
• பைபவைி ிலா?  ோத, விந்து ேினல ிலா?  
• மவதாந்த, ைித்தாந்த ேினல ிலா? 
• கண்ணால் காணப்படும் பபாருள்கைிலா?  
• காணப்படாத சூக்கமத்திலா?   
• பாழ் எனப்படும் பைபவைி ிலா?   
• இறந்த காலம், ேிகழ்காலம்,  
• எதிர்காலம் என்று அனழக்கப்படும் காலம் மூன்றிலா 

பனடப்பிலா?   
• அக்கருவிகமைாடும் புறக்கருவிகமைாடும் உடபலடுத்துப் 

பிறந்து வந்துள்ை பதாண்டர்கைிடத்திலா? 

 

அடினம ாகி  எனக்கு,  ”ேீவரீ் எழுந்தருைி 
இருக்கும் இடம் எது?” என்பனத 
அறிவிப்பா ாக! 

இனறவன் எழுந்திருக்கும் இடம் என்பது 
எது என்பனத தாயுமானவரின் மகள்விக்கு 
வினட ாக வருகிறார் மவதாத்திரி ார். 

”உன்னிமல ோனடங்க, என்னுமை ேீ விைங்க, 

உனது தன்னம ஒைிை, எனதுள்ைம் தூய்னம பபற்மறன்” (ஞாக.பா. 1648-5) 
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சுத்தபவைிம  தன் ேினலன ில் மாற்றம் பபற்று, எல்லாத் 
மதாற்றங்களுமாகி ிருக்கிறது என்பனத ஆத்மானுபவமாக 

உணர்ந்மபாது, உனக்குள்ைாக ோன் 
அடங்கி ிருக்க, எனக்குள்மை ேீ அறிவாக 
விைங்குவனத உணர்ந்மதன். 

உனது பதய்வகீத் தன்னம ானது எனது 
அறினவத் பதைிவுபடுத்தி தால், 
உள்ைத்தூய்னம பபற்றுவிட்மடன்.   

மனிதன் அனட  மவண்டி  பபரும் 
மபற்றினனப் பபற்றுவிட்மடன்.   

இனி எனக்கு என்ன மவண்டும்?  மனிதப் 
பிறப்பும் எடுத்த மோக்கம் ேினறவுற்று முழுனம பபற்மறன் என்கிறது 
மபரின்ப கைிப்பு.  

பை ற்கரி  பைய்வர் பபரி ர் 

பல அறங்கனையும் தவறாமல் பைய்யும் இல்லற 
வாழ்க்னகயுனட வன் ைிறந்தவன்.  உ ர்ந்தவன்.   

அவனனக் காட்டிலும் அந்த இல்லற இன்பத்னதயும் பவறுத்துத் 
துறவறத்னத மமற்பகாள்ளுகிறவன் உ ர்ந்தவன்.   

அவன் இல்லறத்தானனவிட மகாடி மடங்கு உ ர்ந்வன் என்கிறார் 
பட்டினத்தார். 

”அறந்தான் இ ற்றும் அவனிலும் மகாடி அதிகம் இல்லம் 

துறந்தான்.  அவனில் ைதமகாடி  உள்ைத் துறவு உனடம ான். 

மறந்தான் அறக்கற்று அறிமவாடு இருந்து இருவாதனன அற்று  

இறந்தான் பபருனமன  என்பகால்லுமவன். கச்ைி ஏகம்பமன!  
(பட்.பா.5) 
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இப்பாடல் ”பை ற்கரி  பைய்வர் பபரி ர்” என்ற திருக்குறைின் 
கருா்மதாடு இனைந்திருப்பனதக் காணலாம். 

”இல்லற இன்பத்னத பவறுத்துத் துறவு பூண்டவனன விட 
உண்னம ிமலம  உள்ைத்திமல துறவு பூண்டவன் உ ர்ந்தவன். 

மனத்ததால் எந்த இன்பத்னதயும் எண்ணாமல் தன்னலத்னத துறந்து 
வாழும் உள்ைத் துறவுள்ைவன் ைாதாைண துறவின விட நூறுமகாடி 
மடங்கு உ ர்ந்தவன்.   

இவனனக் காட்டிலும் உ ர்ந்தவன் , பைால்ல முடி ாத 
பபருனமயுள்ைவன்  ாபைன்றால்?  

குற்றமற்ற கல்வி கற்றவன்.  கற்றமதாடு மட்டும்  ேில்லாமல் 
அறிவு பேறி ிமல ேிற்பவன். 

அறிவு பேறி ிமல ேிற்பமதாடு ேல்வினன, தீவினனப்  பலன் கைிமல 
ோட்டம் இல்லாமல் தன் கடனமன ச் பைய்து வாழ்கின்றவன் --  
ஆகி  இத்தனக வமன அைவிட முடி ாத பபருனமயுள்ைவன் 
என்கிறார் பட்டினத்தார். 

இப்பாட்டின் பபாருனை ேன்றாகச் ைிந்தித்துப் பார்த்தால் கீழக்கண்ட 
முடிவுக்குத்தான் வைமவண்டும். 

உறவிமல கண்ட உண்னம ேினலத் பதைிமவ துறவு” -அருட்தந்னத 
மவதாத்திரி மகரிைி. 

தாயுமானவர், திருமணம் ேிகழ்ந்து ஒரு பிள்னை பிறந்தபின் 
மனனவி ைிவபதம் உற்றாள்.   

பிள்னைக்கு கனகைபாபதி என்ற பப ரிடப்பட்டது.  இல்லறத்தில் 
வறீ்றிருந்த காலத்தில், தாயுமானவர் கண்ணிகள் பலவும்  பாடினார்.   

தமது த ார் காலமான பின்னர், தமது பைல்வத்னதயும் பைல்வக் 
குமாைனனயும், தனம னாரிடம் ஒப்புவித்துத் தாம் கடுந்துறவு  
பூண்டு  மகாவணம் கட்டி  திரிந்தார்.   
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அருனை  பிள்னையும்  பின் பதாடர்ந்தனர்.  தாயுமானவாா் 
இனறவன் தமக்குச் பைய்த ேன்றின  அழகாக ஒரு பாடலில் 
பாடுகின்றார். என்ன பைால்கிறார் அந்தப் பாடலில்…… 

”அனலகடல் மபான்ற பபருஞ்பைல்வம் துன்பம்  தருமாதலின் அதனன 
ேல்காது ஒருவர்பின் பைன்று வருந்தாமலும் மகட்பார்க்கில்னல 
என்னாமலும் பகுத்துண்டு பல்லு ிர் ஓம்புவதற்கு,  மவண்டி  பைல்வம்- 
உதவி -மோ ற்ற சுகவாழ்க்னக அைித்து- ம ாக ஞானபேறி ேிற்கும் 
ேினலயும் தந்தாய். 

மவதாந்தம் என்றும், ைித்தாந்தம் என்றும். பப ைைவில் மபறுபட்டு 
இருந்தாலும் பபாருள் அைவில் ஒன்றுதான் என்பனத முழுனம ாக 
உணரும் ேல்லறினவத் தந்து அருைினாய்.  

பபாய் ான உடனல பமய் என்று எண்ணாத ஞானபேறின க் காட்டி 
அருைி தும், ேினல ான மபரின்பமம வடீுமபறு என்பனத 
உணருமாறு ேீர்மபால் உருகுமாறு உள்ைத்ததுக்கு அன்பினனத் தந்து 
அருைி தும் ஆகி  அனனத்தும் ேினது திருவருைின் பை மல 
ஆகும். 

ேீம  துனண என்று எண்ணி, என்னனம  ோன் காத்துக் பகாள்ைவும்.  
இனட ில்  ைற்மற மாறுபட்ட எண்ணம் எதுவும் உண்டாகாமல் 
தடுத்து, இவ்வலக வாழ்வு எதனனயும்அறி ாது. இனடவிடாது 
மமான ேினலன ப் பற்றி ேிற்க அருள் புரிவா ாக. 

இன்னும் ேின்னனம  துனணப ன்று என்னனம  காக்க ஒரு 
எண்ணம் உனக்கு உண்படனின், உலக முதலி  அைத்துத் 
மதான்றாது ைிவத்மத மதான்றும் மமான ேினலம  பற்றாக ேிற்க 
அருள்வாய்” என்கிறார் தாயுமானவர் பரிபூைணானந்தத்தில். 

வாைாது எலாம் ஒழி ,  வருவன எலாம் எய்த 

     மனதுைாட் ைி து ஆகமவ 

   மருவேினல தந்ததும். மவதாந்த ைித்தாந்த 

     மைபு ைமைைம் ஆகமவ 

 

பூைா  மாய் உணை ஊகம் அது தந்ததும். 
     பபாய்உடனல ேினல அன்று எனப் 
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   மபாதபேறி தந்ததும்,  ைாசுவத ஆனந்த  

     மபாகமம வடீு என்னமவ 

 

 

ேீைாை மாய் உருக  உள் அன்பு தந்ததும் 

     ேின்னது அருள். இன்னும் இன்னும் 

   ேின்னனம  துனண என்ற என்னனம  காக்கஒரு 

     ேினனவு ைற்று உண்டாகிமலா, 

 

பாைாதி அறி ாத மமானமம இனடவிடாப் 

     பற்றாக ேிற்கஅருள்வாய். 
பார்க்கும் இட ம் எங்கும் ஒரு ேீக்கமற ேினறகின்ற 

     பரிபூை ணானந்தமம.”.  ( தா.பா.1. பரிபூை.8) 

பற்றற்ற ேினல மவண்டும்.(ேினல ானம) 
மதனவயுணாவாலும் , பதாடர்ந்து வந்த பழக்கத்தாலும் 
கினடத்துள்ை ைந்தர்ப்ப சூழ்ேினலகைாலும் அறிவின் 
வைர்ச்ைிக்மகற்றவாறு ஒவ்பவாரு மனிதனும் மதைம், மதம், ைாதி, 
பமாழி, இனம். பபாருட்கள், பந்துக்கள் என்றனவகள் மீது உரினம 
பகாண்டாடுகிறான்.    

அந்ததந்த எல்னல ில்,குறுகியும் 
ேிற்கிறான்.  இததனக  ேினனனவ 
ேினலன  பற்று என்று 
பைால்லுகிமறாம்.  ஆனால் உ ிர் 
ேினலன  அறிந்துபகாண்ட மபைறிவின் 
ைிகைமம பற்றற்ற ேினல ாகும்.” 
என்கிறார் அருட்தந்னத மவதாத்திரி 
மகரிைி. 
 
ோம் பிறந்த ஊர் ேினல னாது அன்று.  
விதிவைத்தால் வந்த உறவினர்களும் 

ேினல ானவர் அல்லர்.   

https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AA%E0%AE%9F%E0%AE%BF%E0%AE%AE%E0%AE%AE%E0%AF%8D:Pattinathar.jpg
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மிகவும் வருந்தி உனழத்துப் பபற்ற ேற்பப ரும் (புகழும்) 
ேினல னது அன்று.  கட்டி  மனனவி ேினல ானவள் அல்லள். 
 
பபற்ற பிள்னைகளும் ேினலன ானவர் அல்லர்.  அப்பிள்னைகைால் 
பபறும் ைிறப்பும் ேினல னாது அன்று.   
ஈட்டி  பைல்வம் ேினல ானது அன்று.  இந்த உலகத்தில்  ாரும் 
ேினல ானவர் அல்லர்.  ேினது திருவடி மட்டுமம ேினல ானது 
என்கிறார் பட்டினத்தார். 
 
ஊரும் ைதமல்ல, உற்றார் ைதமல்ல, உற்றுப் பபற்ற 

மபரும் ைதமல்ல, பபண்டிர் ைதமல்ல, பிள்னைகளும் 

ைீரும் ைதமல்ல, பைல்வம் ைதமல்ல மதைத்திமல 

 ாரும் ைதமல்ல ேின்றாள் ைதம் கச்ைி ஏகம்பமன! (பட்.பா.17  திருஏகம்பமானல.13) 

என்னன அடினம ாகக் பகாண்ட இனறவமன!   என்னனப் பபற்ற 
தாயும் ”பிணம்” என்று பைால்லி இகழ்ந்து னகவிட்டார். 

பபாருனை என்னிடம் பபற்று வாழ்னவ ேடத்தி வந்த 
மனனவியும்”மபா” என்று பைால்லி அழுது புலம்பி விட்டார். 

பபருனம பபற்ற பிள்னைகளும் ஈமத்னத வலமாக வந்து பகாள்ைி 
னவப்பதன் முன் குடம் உனடத்து விட்டார்.   

எனமவ இப்பபாழுது உன்னனத் தவிை மவறு பற்று இல்லாதவன் 
ஆகிவிட்மடன் என்று புலம்புகிறார் பட்டினத்தார். 

”என்பபற்ற தா ரும் என்னனப் பிணம்என்று இகழ்ந்துவிட்டார் 

பபான்பபற்ற மாதரும்மபாஎன்று பைால்லிப் புலம்பிவிட்டார் 

பகான்பபற்ற னமந்தரும் பினவலம் வந்து குடம்உனடத்தார் 

உன்பற்ற ஓழி  ஒருபற்றும் இல்னல உனட வமன. (பட்.பா.69)   
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தாயுமானவர் ” ேினல ானம ில் –  ாக்னக ேினல ானம ”  என்ற 
பபாருைில்----- பதிபனாரு  பாடல்கனைத் தாயுமானவர் பாடியுள்ைார். 

கா ேினல அல்லஎன்று காண்பார் உறங்குவமைா 

தூ அருள் பற்றாத் பதாடர்வார் பைாபைமம.146. 

எடுத்த உடம்பு ேினல ற்றது என்ற உண்னமன  அறிந்தவர், 
உறக்கம் பகாள்வாமைா?  ேின்னுனட  தூ  திருவருனைப் பற்றாகப் 
பற்ற அல்லவா, அனலந்து திரிவர். 

பபாய்எல்லாம் ஒன்றாய்ப் பபாருத்தினவத்த பபாய்உடனல 

பமய்என்றான் பமய் ாய் விடுமமா பைாபைமம.178. 

ேினல ில்லாத பபாருள்கள் அனனத்னதயும் ஒன்றுதிைட்டிச் பைய்து 
அனமத்த பபாய்உடனல பமய் என்று பைால்வதால் மட்டும், அது 
பமய் ாய் (ேினலத்ததாய்) விடுமமா? 

 

மின்அனன  பபாய்உடனல பமய்என்று ேம்பி ஐம ா 

ேின்னன மறக்னக பேறிம ா பைாபைமம.179. 

மின்னல் மபால் மதான்றி, வினைந்து மனற வுள்ை பபாய்உடனல 
பமய்என்று ேம்பி, ஐ மகா! ேின்னன மறந்திருப்பது முனற ாகுமமா? 

 

ேித்தி ம்ஒன் று இல்லாத ேீர்க்குமிழி மபான்றஉடற்கு 

இத்தனனதான் துன்பம்உண்மடா என்மன பைாபைமம.180. 

ேினலமபறு என்ற ஒன்று இல்லாத ேீரில் மதான்றும் குமிழி மபான்ற 
இந்த உடலுக்கு, இத்தனன துன்பம் ஏன் உண்டானது?  இது என்ன 
அதிைி மா? 

 

மதகம்இறும் என்றுஜடர் மதம்புவதுஎன் ேித்தினை ில் 

ஊகம் அறிந்தால் ப ம்தான் உண்மடா பைாபைமம.181. 

இந்த உடம்பு அழிந்துமபாகும் என்று அறிவற்றவர்கள் (ஜடர்கள்) 
புலம்பவது ஏமனா?  உறங்கும் மபாது (சுழுத்தி ில்) உடம்பு எங்மக 
மபானது என்பனத அறிந்து பகாண்டால் ப ம் உண்டாகுமமா? 
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ஏனதச் சுனம ா எடுப்பார் எடுத்த உடல் 

மைதம்உறின்  ாது பின்மன பைல்லும் பைாபைமம.182. 

எடுத்த இந்த உடம்பு அழிந்த பின்பு, மவறு எந்தவிதமான உடம்னபச் 
சுனம ாக எடுக்கப் மபாகிறமதா?  இந்த உடம்பு அழியும்மபாது. 
அதனுடன் இந்த உலத்துப் பபாருள்கைில் எது உடன் பைல்லும்? 

 

மதால்பானவ ோலால் சுனமஆகும் ஜவீன்ஒன்றுஇங்கு 

ஆர்ப்பால் எடுத்ததுஎவ ைாமல பைாபைமம.183. 

மதாலால் ஆன பபாம்னம உடல், ோலுமபர் சுமக்கும் சுனம ாக 
மாறும்.  ைீவன் என்ற ஒன்று  ாரிடமிருந்து வைவனழக்கப்பட்டது?  
வைவனழத்தவர்  ார்? 

ேித்தினை ில் பைத்தபிணம் மேரும்உடற்கு இச்னைனவ ாச் 

சுத்தர்கமை ேல்ல துறமவார் பைாபைமம.197 

மான  ால் ஏற்படும் ம க்கம் ேீங்கினவர், மவறு உலகப் பபாருள்கள் 
எதனனயும் விரும்பமாட்டார்.  அவர் அன்பின் திருவருைிமல தினைத்து 
ேிற்பர்.. 

கட்டும் கனமும்அந்தக் காலர்வரும் மபாதுஎதிர்த்து 

பவட்டும் தைமமா விைம்பாய் பைாபைமம.283. 

உறவு, பைல்வம் முதலி  பந்தமும், பைல்வாக்கும், அந்த எமனார் 
வரும்மபாது, எதிர்த்து ேின்று, பவட்டி வழீ்த்தும் பனட ஆகுமமா?  
பைால்லுவா ாக! 

 

பூட்டுஅற்றுத் மதகம்அற்றுப் மபாகும்முன்மன ேின்அருனைக் 

காட்டத் தகாமதாஎன் கண்மண பைாபைமம.295. 

ேைம்புக் கட்டுகள் தைர்ந்து, இந்த உடல் விழும் முன்மப, ேினது 
திருவருனைக் காட்டி அருைினால், அதுஎன்ன தகாத பை ல் என்று 
ஆகிவிடுமமா? 

 

மதகாதி பபாய்எனமவ மதர்ந்தஉப ைாந்தருக்கு 

மமாகாதி உண்மடா பமாழி ாய் பைாபைமம.298. 
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உடல் முதலி ன பபாய் என்று அறிந்த ேல்ல ைாந்த குணம் 
உள்ைவர்க்கு, மமாகம் முதலி  குற்றங்கள் உண்டாகுமமா?  
கூறுவா ாகா. 

தாயுமானவர்  பைாபைக்கண்ண ில் ” ேினல ானம ில் – பைல்வம் 
ேினல ானம ”  என்ற பபாருைில்----- இைண்டு  பாடல்கனைத் 
பாடியுள்ைார். 

ோடும் ேகரும்ேிைான் ோட்டி  பாை மும் 

ஈடுபையு மமாமுடிவில் எந்தாய் பைாபைமம.232. 

எம் தந்னதம ! ோடு ஆகட்டும், ேகைம் ஆகட்டும், ேிஜாம்கைால் 
ஆைப்பட்ட பானை ங்கள் ஆகட்டும், உ ிர் பிரியும் காலத்தில் 
அனவ வந்து உதவுமமா? 

 

மதடும் திைவி மும் மைர்ந்தமணிப் பபட்டகமும் 

கூட வரும்துனணம ா கூறாய் பைாபைமம.233. 

மதடி  பைல்வமும், இதுவனை மைர்த்துனவத்த ேவமணிப் பபட்டியும், 
உ ிர் பிரியும்மபாது, உடன் வருமமா?  கூறுவா ாக! 

பைாபைக்கண்ண ில் ” ேினல ானம ில் – உலகு ேினல ானம ”  
என்ற பபாருைில்----- ஐந்து  பாடல்கனைத் தாயுமானவர் 
பாடியுள்ைார். 

வருவான்வந் மதன்எனல்மபால் மன்னிஅழி யும்ைகத்னதத் 

பதரிவுஆக இல்னலப ன்ற தீைம் பைாபைமம. 106. 

வைஇருக்கும் ஒருவன் வந்மதன் என இறந்த காலத்தில் கூறுவது 
மபான்ற தன்னம உனட து அழி ப்மபாகும்  உலகத்னத  ”இல்னல” 

என்று பைால்லும் உறுதிப்பாடு. 

மா ா ஜகம்இனலம ல் மற்றுஎனக்குபஓர் பற்றுஇனல 

ேீம ோன் என்றுவந்து ேிற்மபன் பைாபைமம. 107. 
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மான  ின் காரி மாய் விைங்கும் இந்த உலகம் இல்னலப னில், 
மற்றபடி இங்கு எனக்கு ஒரு பற்று இல்னல.  ேீம தான் ோன் என்று வந்து 
விடுமவன். 

ஞாலத்னத பமய்எனமவ ேம்பிேம்பி ோளும்என்தன் 

காலத்னதப் மபாக்கிஎன்ன கண்மடன் பைாபைமம.184. 

இந்த மா ா காரி  உலனக பமய் என்று ேம்பிேம்பி, ோள்மதாறும் 
என்னுனட  காலத்னத வமீண கழித்து, என்ன பலன் கண்மடன்? 

 

புைந்மதார்தம் மதைம்என்பார் பூமின ப்மபார் ஆடி 

இறந்மதாரும் தம்மது என்பார் என்மன பைாபைமம.228. 

ேிலத்னத காத்து அைைாட்ைி பைய்யும் அைைரும் தம்மது என்பாா்.  
மபாைாடிப் பண்படுத்தி ேிலத்னத உழுது ப ிர் பைய்யும் மவைாைரும் 
அந்ேிலத்தத் தம்மது என்று கூறுவர்.  இது என்ன அதிை ம்! 

உண்டுமபால் இன்றாம் உலனகத் திைமமஎனஉள் 

பகாண்டுோன் பபற்றபலன் கூறாய் பைாபைமம.274. 

உள்ைது மபால் காட்டி, அழி  இருக்கும் உலகத்னத ”உறுதி” என 
உள்ைத்தில் பதித்து, ோன் பபற்ற ப ன்  ாது?  பைால்லுவா ாக! 

பவறுக்கத்தக்க ைில மனிதர்கள்...* 

பவறுக்கத்தக்க ைில மனிதர்கள் உள்ைார்கள், மற்றவர்கள் பார்த்து 

அஞ்ைத்தக்க மனிதர்கள் உள்ைனர், அவர்கள்  ார் என்பனத ோம் 

அறி மவண்டும்,  

அத்தனக  மனிதர்கைிடம் ோம் எப்மபாதும் பகாஞ்ைம் 

பாதுகாப்புடமனம  ேடந்து பகாள்ை மவண்டும்.  

அம் மனிதர்கள்  ார் என்று பட்டினத்தார் பைால்கிறார்,  

அனனவருக்கும் புரியும் விதமாக மிகத்பதைிவாக அம்மனிதர்கள் 

பற்றிச் பைால்கிறார். 
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வணீ் வாதத்துக்கும் வணீ் ைண்னடக்கும் மபாவார்கள், வாதுக்கு 

வைமாட்மடாம் என்றாலும், ைண்னடக்கு வைமாட்மடாம், என்றாலும், 

விடமாட்டார்கள் , வலி  இழுப்பார்கள். 

ேன்னமக்கு உதவி பைய் ார், தீனம என்றால் அதற்கு உதவ 

த ங்கமாட்டார்.  

தினந்மதாறும், துன்பப்பட்டு வஞ்ைகம் பைய்து பணம் மைர்ப்பார், அந்தப் 

பணத்னத தான் விரும்பும் ஒரு பபண்ணுக்கு பகாடுத்து அவள் 

ஆனை ிமல ம ங்கிக் கிடப்பர்.  

அதாவது தான் ைாகும் வனை இப்படிம  ோனைப் மபாக்குவர். இப்படிப் 

பட்ட மனிதர்கள் இவ்வுலகில் ஏன் பிறந்தார்கள், இனறவமன என்று 

பாடுகிறார். 

 

வாதுக்குச் ைண்னடக்குப் மபாவார். வருவார் வழக்குனைப்பார் 

தீதுக்கு உதவியும் பைய்திடு வார்தினம் மதடி ஒன்று 

மாதுக்கு அைந்து ம ங்கிடு வார்விதி மாளும்மட்டும் 

ஏதுக்கு இவர் பிறந்தார் இனறவா கச்ைி ஏம்பமன.”  (பட்.பா.18) 

 

ைிலமனிதர்கள் உண்னம என்பனதம  மபைி அறி  மாட்டார்கள், 

ேல்லவர்கனை ஒருோளும் மபாற்ற மாட்டார்கள்.  

ேல்மலானை ேிந்திப்பனதம  பகாள்னகன  இருப்பார்கள்.  

வனை பாடுவதற்கு இன்னார் என்று பாைாமல் தன்னனப் பபற்று வைர்த்த 

தான ம  திட்டுவார்கள்,  

வணங்க மவண்டி  தான ம  பழித்துப் மபசும் இவர்கள் 

ப ங்கைமானவர்கமை.  

ேல்ல பை ல்கனைப் பற்றி ைிந்திக்கமவ மாட்டார்கள். மற்றவர்கனை 

எந்த வம்பில் மாட்டி விடலாம் என்று ைதா ைதி திட்டம் மபாடுவார்கள்.  

தமக்காக உனைத்தவர்களுக்குக் கூட உபகாைம் பைய் ாத இவர்கள் 

இருப்பதால் எவருக்கும் லாபமில்னல, இவர்கள் இறந்தாலும் 

ேட்டமில்னல என்கிறார் பட்டினத்தார். 
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”ஓ ாமல் பபாய்பைால்வர் ேல்மலானை ேிந்திப்பர் உற்றுப்பபற்ற 

தா ானை னவவர் ைதி ஆ ிைம் பைய்வர் ைாத்திைங்கள் 

ஆ ார் பிறர்க்கு உபகாைம் பைய் ார் தனட அண்டினர்க்கு ஒன்று 

ஈ ார் இருந்து என்ன மபாய் என்ன காண கச்ைி ஏகம்பமன.” (பட்.பா.18) 

 

ஆகமவ , இவ்வாறான மனிதர்கைிடமிருந்து விலகி, மனித 

ைமுதா த்திற்கு உதவும் உத்தமர்கைா வாழுங்கள், பண்புள்ை 

மனிதர்கைாக வாழுங்கள்! என்கிறார் பட்டினத்தார். 

பட்டினத்தார் குறிப்பிடும் இத்தனக  மனிதர்கள் எந்ோைில் திருந்தி 
ேல்வாழ்வு பபறுவார்கமைா என்று ஏங்குகிறார் தாயுமானவர். 
” ஐம்பூதத் தாமல அலக்கழிந்த மதாடமற 

எம்பூத ோதனருள் எய்துோள் எந்ோமைா. (தா.பா.1142.தத்துவமுனற.1) 

ஐம்பூதங்கைால் ஆன இந்த உடம்பில இருந்து, அனலக் கழிக்கப்பட்டு 
இருவினனக்கு ஈடாய் ேன்னம தீனமகனை அனுபவித்தது மபாதும்.  
இனி பூத ோதனாக விைங்கும் எம் இனறவன் அருனை அனடயும் 
ோள், எந்ோமைா? 

 

ைத்தமுத லாம்புலனிற் ைஞ்ைரித்த கள்வபைனும் 

பித்தர்ப ந் தீர்ந்து பினழக்கு ோள் எந்ோமைா. 2. 

ஓனை முதலாகச் பைால்லப்பட்ட ஐம்புலன் வழி வரும் ஐந்து வனக 
ஆனை என்னும் திருடர் ஆகி  பித்தர்கைது ப த்னத மபாக்கி, 
என்னனப் பினழப்பிக்கச் பைய்யும் ோள், எந்ோமைா? 

 

ோளும் பபாறிவழின  ோடாத வண்ணம்எனம 

ஆளும் பபாறி ால் அருள்வருவது எந்ோமைா. 3. 

ோள்மதாறும் ஐந்து பபாறிகள் (அறிவுக்கருவிகள்) வழி ாக 
அனுபவிக்கும் இன்பத்னத விரும்பாமல், எம்னம ஆட்பகாண்டு 
அருள்பைய்யும், மூதறிவால் மபைருள் வருவது எப்பபாழுமதா? 

 

வாக்காதி  ானகன்ம மான தம்பால் வணீ்காலம் 

மபாக்காமல் உண்னம பபாருந்துோள் எந்ோமைா. 4. 
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வாங்கு முதலாகச் பைால்லப்பட்ட பதாழிற் கருவிகைால் 
பைய் ப்படும் பை லால் பாவ, புண்ணி ம் ஈட்டி.  மான  ில் 
அழுந்தி, வமீண காலத்னதக் கழிக்காமல்.  பமய்ப் பபாருைாகி  
திருவருனைப்பபாைந்தும் ோள், எந்ோமைா? 

 

மனமான வானைக்னகம் மானல ாக் காமல் 

எனன ாள் அடிகைடி எய்துோள் எந்ோமைா. 5. 

குைங்கு னக ில் கினடத்த பூமானலமபால் மனத்தின் வைப்பட்டு 
ைீைழி ாமல்.  என்னன அடினம பகாண்ட இனறவனது திருவடிகனை 
அனடயும் ோள், எந்ோமைா? 

 

மவட்னடப் புலப்புனல ர் மமவாத வண்ணம் எனக் 

காட்னடத் திருத்திக் கனைகாண்பது எந்ோமைா. 6. 

மவட்னட ாடும் புனல ர் மபான்ற புலன்கள் வழி பைல்லாத 
வண்ணம், மனமாகி  காட்டினனப் பண்படுத்தி. அதன் எல்னலன க் 
காண்பது எப்பபாழுமதா? 

 

உந்து பிறப்பிறப்னப உற்றுவிடா பதந்னத ருள் 

வந்து பிறக்க மனமிறப்ப பதந்ோமைா. 7. 

மீண்டும் மீண்டும் பிறப்பு இறப்பில் வைாது இருக்க, எம் தந்னத ின் 
திருவருள் துனணமவண்டும்.  அந்தத் திருவருளும் மனம் 
இறந்துபட்ட ேினலன ில் னககூடும். அது னககூடுவது 
எப்பபாழுமதா? 

 

புத்திஎனுந் துத்திப் பபாறி ைவின் வாய்த்மதனை 

ஒத்துவிடா பதந்னத ருள் ஓங்குோள் எந்ோமைா. 8. 

பாம்பின் வா ில் அகப்பட்ட மதனை மபால் புத்தி ின் வைம் 
அகப்பட்ட உ ிருக்குத் துன்பம் மேரும்.  அது மேைாதிருக்க. எம் 
தந்னத ின் திருவருள் ஓங்க மவண்டும்.  அது ேிகழ்வது 
எப்பபாழுமதா? 

 

ஆங்காை பமன்னுமத  ானன வா ில்கரும்பாய் 

ஏங்காமல் எந்னத ருள் எய்துோள் எந்ோமைா. 9. 
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மதங்பகாண்ட  ானன ின் வா ில் அகப்பட்ட கரும்பு மபால 
ஆங்காைம் எனப்படும் தன்முனனப்பு பகாண்டு. துன்புறும் உ ிருக்கு, 
எம் தந்னத ின் திருவருள் பதிவது எப்பபாழுமதா? 

 

ைித்தபமனும் பபைவத் தினைக்கடலில் வாழ்துரும்பாய் 

ேித்தமனல  ாதருைில் ேிற்குோள் எந்ோமைா. 10. 

ைித்தம் என்னும் பிறவி ாகி  அனலவைீம் கடலில் துரும்புமபால 
அனலக்கழி ாத, திருவருைில் ஒன்றி ேிற்பது எப்பபாழுமதா? 

 

வித்தி ா தத்துவங்கள் ஏழும் பவருண்மடாடச் 

சுத்தபை மபாகத்னதத் துய்க்குோள் எந்ோமைா. 11. 

வித் ா தத்துவங்கள் ஏழும் அஞ்ைி ஓடும்படி பைய்து. தூ  மமலான 
ைிவமபாகம் அனபவிக்கும் ோள், எந்ோமைா? 

 

சுத்தவித்னத ம முதலாத் மதான்றுமமார் ஐந்துவனகத் 

தத்துவத்னத ேீங்கிஅருள் ைாருோள் எந்ோமைா. 12. 

சுத்தவித்னத முதலாகச் பைால்லப்பட்ட சுத்த தத்துவங்கள் ஓர் 
ஐந்தும் ேீங்கி, அருனைச் ைாரும் ோள், எந்ோமைா? 

 

பபால்லாத காமப் புனலத்பதாழிலில் என்னறிவு 

பைல்லாமல் ேன்பனறி ிற் மைருோள் எந்ோமைா. 13. 

தீ  காமமாகி  புலால்பதாழிலில் என் அறிவு பைல்லாதபடி, 
ேன்பனறி ில் மைரும் ோள், எந்த ோமைா? 

 

அடிகைடிக் கீழ்க்குடி ாய்  ாம்வாழா வண்ணங் 

குடிபகடுக்கும் பாழ்மடினமக் கூபறாழிவ பதந்ோமைா. 14. 

எம் இனறவனது திருவடிக்குக் கட்டுப்பட்ட குடி ாய்,  ாம் 
வாழாதபடிக்குத் தடுத்து. குடிபகடுக்கும் வணீான மைாம்பலின் கூறு 
ஒழிவது எப்பபாழுது? 

 

ஆன புறவிக்கருவி ஆறுபத்தும் மற்றுைவும் 

மபானவழி யுங்கூடப் புல்முனைப்ப பதந்ோமைா. 15. 
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தத்துவங்கள் மபாலமவ தாத்துவிகங்கள்அறுபதும், மற்றுமுள்ைனவும், 
மபான வழி ில்கூட புல் முனைப்பது எப்பபாழுமதா? 

 

அந்தகனுக் பகங்கும்இரு ைானவா றாஅறிவில் 

வந்தஇருள் மவனல வடியுோள் எந்ோமைா. 16. 

பிறவிக் குருடனுக்கு எங்கும் இருைாகமவ மதான்றுவது மபால என் 
அறினவ ம க்கி வந்த ஆணவமல இருள் என்னும் கடல், வைளும் 
ோள் எந்ோமைா? 

 

புன்மலத்னதச் மைர்ந்துமல மபாதம் பபாருந்துதல்மபாய் 

ேின்மலத்னதச் மைர்ந்துமல ேீங்குோள் எந்ோமைா. 17. 

இழிவான மும்மலத்மதாடு மைர்ந்து தற்மபாதம் பபாருத்த வாழ்தல் 
மபாய், மலமற்ற இனறவனனச் மைர்ந்து மும்மலக் கனறனகைப் 
மபாக்கும் ோள், எந்ோமைா? 

 

கண்டுகண்டுந் மதறாக் கலக்கபமல்லாந் தீர்வண்ணம் 

பண்னடவினன மவனைப் பறிக்குோள் எந்ோமைா. 18. 

பலமுனறயும் பலவாறாகக் கண்ட பின்னும், பதைிவு பபறாத 
கவனல எல்லாம் தீரும்படி, பனழ  வினன ின் மவனைப் 
பறிக்கும்ோள், எந்ோமைா? 

 

னபங்கூழ் வினனதான் படுைாவி  ாகஎமக் 

பகங்மகான் கிைணபவ ில் எய்துோள் எந்ோமைா. 19. 

பைி  ப ிர்மபால் தனழத்து வைரும் வினன வினை ா வண்ணம் 
(ைாவி ஆகுமாறு) எமக்கு, எம்தனலவனின் ஒைிக்கதிர்கள் படும்ோள், 
எந்ோமைா? 

 

குறித்தவித மாதி ாற் கூடும்வினன எல்லாம் 

வறுத்தவித்தாம் வண்ணம்அருள் வந்திடுோள் எந்ோமைா. 20. 

மனம் பமாழி, பமய், ஆகி  மூன்றினாலும் வந்துமைரும் 
வினன ாகி  வினத ானது. வறுத்த வினத ஆகுமாறு திருவருள் 
வந்து மைரும் ோள், எந்ோமைா?  (வறுபட்ட வினத மீண்டும் 
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முனைக்காைது…அதாவது பிறப்பு அறுபடும் என்பது கருத்து,) 
 

ைஞ்ைிதமம  ாதி ைைக்கான முச்மைறும் 

பவந்தபபாரி  ாகஅருள் மமவுோள் எந்ோமைா. 21. 

ைஞ்ைிதம் , பிைாதத்தம், ஆகாமி ம் ஆகி  மூன்று பபாருள்கைாகி  
மைறும் வைண்டு, வறுத்த பபாரி மபால் ஆகு, திருவருள் பபாருந்தும் 
ோள், எந்ோமைா? 

 

மதகமுதல் ோன்காத் திைண்படான்றாய் ேின்றிலகும் 

மமாகமிகு மான  முடியுோள் எந்ோமைா. 22. 

உடல், கருவி, உலகம், நுகர்ச்ைிப் பபாருள் என்னும் ோன்கும் 
ஒன்றாய் ேின்று விைங்கும், ஆனைன  உண்டுபண்ணும் மான  
முடியும் ோள், எந்ோமைா? 

 

ைத்த முதலாத் தனழத்திங் பகமக்குணர்த்துஞ் 

சுத்தமா மான  பதாடக்கறுவ பதந்ோமைா. 23. 

ைத்தம் எனப்படும் வாக்குகைாக விைங்கும்  (னவகரி, மத்தினம, 
னபைந்தி, சூக்குனம) இனவ தனழத்து, எமக்கு உணர்த்தும் சுத்த 
மான ின் பதாடக்கு அறும் ோள், எந்ோமைா? 

 

எம்னம வினனன  இனறன எம்பாற் காட்டாத 

அம்னம திமைானத அகலுோள் எந்ோமைா. 24. 

எம்னமயும், எமது வினனன யும், எம் இனறவனனயும் எமக்குக் 
காட்டாது மனறத்து ேிற்கும் மனறப்பாற்றலாகி  அம்னம திமைாதா ி 
எம்னம விட்டு அகலும் ோள், எந்ோமைா? 

 

ேித்தினை ாய் வந்து ேினனவழிக்குங் மகவலமாஞ் 

ைத்துருனவ பவல்லுஞ் ைமர்த்தறிவ எந்ோமைா. 25. 

உறக்கம் (சுழுத்தி) என்னும் அவத்னத ில் ேினனவு அனனத்னதயும் 
அழித்து ேிற்கும் மகவலம் (இருள்ேினல – ஆணவமல மனறப்புடன் 
கூடி  ேினல) ஆகி  பனகன  பவல்லும் ைாமர்த்தி ம் அறிவது 
எப்பபாழுமதா? 
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ைன்னல்பின்ன லான ைகலபமனும் குப்னப ினட 

முன்னவன்ஞா னக்கனனல மூட்டுோள் எந்ோமைா. 26. 

ைன்னல்  (ைாைைம்) மபான்ற உடம்பில் உ ிர் பின்னிக் கிடக்கும் 
ைகலம் (மருள்ேினல) என்னும் குப்னப ில்கிடந்த உழலும்மபாது 
(உலக வாழ்வில் ைிக்கிைி ைீைழியும் மபாது) முதல்வனாகி  
இனறவன், ஞானத்தீன  மூட்டும் ோள், எந்ோமைா? 

 

மா ா விகாை மலபமாழிசுத் தாவத்னத 

மதா ா அருனைத் பதாடருோள் எந்ோமைா. 27. 

மான  ினால் காரி ப்பட்டு ஈட்டி  வினன என்னும் கன்ம 
மலமும் ஒழிந்து, சுத்த அவத்னத (அருள்ேினல)  ில் மதாய்ந்து, 
திருவருைில் தினைத்திருக்கும் ோள், எந்ோமைா? 

கணக்ககடுக்கும் பட்டினத்தாரும் தாயுமானவரும்  

வணிகம் பைய்கிறவர்கள் வைவுபைலவுகனைக் கணக்கிட்டு, 

ஆகபமாத்தம் இந்த வணிகத்தால் ேமக்கு வந்த ஊதி ம் அல்லது இழப்பு 

இவ்வைவு என்று மதிப்பிட்டுக் பகாள்வார்கள். 

அனதப்மபால, வாழ்வின் வைவுபைலவுகனைக் கணக்கிட்டு இந்த 

முனற ிலான வாழ்வினால் ேமக்கு வந்த ஊதி ம் அல்லது இழப்பு 

இவ்வைவு என்று மதிப்பிட்டுக்பகாள்ை முடியுமா?  

தாயுமானவர் ஒரு கணக்பகடுக்கிறார்: 

...ம ாைிக்கும் மவனை ில் பைிதீை உண்பதும் 

உறங்குவதும் ஆகமுடியும்; 

உள்ைமத மபாதும்ோன் ோன்எனக் குைறிம  

ஒன்னறவிட்டு ஒன்றுபற்றிப் 

பாைக் கடற்குமை வழீாமல் மனதுஅற்ற 

பரிசுத்த ேினலன அருள்வாய், 
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பார்க்கும்இடம் எங்கும்ஒரு ேீக்கம்அற 

ேினறகின்ற பரிபூைணானந்தமம. (தாயுமானவர், பரிபூைணானந்தம், 10) 

கணக்பகடுத்துப் பார்த்தால், பைி தீைச் ைாப்பிட்டிருக்கிமறாம்; படுத்து 

உறங்கி ிருக்கிமறாம். அல்லாமல் மவபறன்ன?  

உள்ைமத மபாதும் என்று ஒரு பபாழுமதனும் மதான்றி ிருக்கிறதா? 

 ‘ோன், ோன்’ என்னும் அறிவற்ற குைறல் என்னறக்காவது அற்றுப் 

மபா ிருக்கிறதா?  

அனத விடுமவாம், தாவி இனதப் பிடிப்மபாம்; இனத விடுமவாம், தாவி 
மவபறான்னறப் பிடிப்மபாம்; 

 தாவித் தாவிப் பிடித்துக் கனடைி ில் பிடிமானமில்லாமல் பற்றாகி  

பாழங்கடலுக்குள் விழுந்து அமிழ்மவாம். 

அல்லாமல் மவபறன்ன?  

அவ்வாபறல்லாம் ஆகிவிடாமல், இனி என்னனப் புதி  உ ிர் ஆக்கி, மனம் 

தன்னன மிகத் பதைிவு பைய்து, என்றும் ஆனந்தம் பகாண்டிருக்கச் பைய்வாய் 

என்று பரிபூைண ஆனந்தத்னத மவண்டுகிறார் தாயுமானவர். 

முற்றத் துறக்கும் முன், அைைக் கணக்பகழுதி வர் தாயுமானவர். 

பட்டினத்தாரும் அவ்வாமற.  

முற்றத் துறக்கும் முன், வணிகக் கணக்பகழுதி வர் பட்டினத்தார்.  

தாயுமானவனைப் மபாலமவ பட்டினத்தாரும் வாழ்க்னகக் கணக்பகடுக்கிறார்: 

உண்டமத உண்டும், உடுத்தமத உடுத்தும், 

அடுத்து அடுத்து உனைத்தமத உனைத்தும், 

கண்டமத கண்டும், மகட்டமத மகட்டும் 

கழிந்தன கடவுள் ோள் எல்லாம்; 

விண்டதா மனைமமல் அன்னம்வறீ்று இருக்கும் 

விழவுஅறா வதீிபவண் காடா, 
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அண்டமை மபாற்ற அம்பலத்து ஆடும் 

ஐ மன, உய்யுமாறு அருமை. (பட்டினத்தார், திருபவண்காட்டுத் திருவினைப்பா)ஃ 

உண்டனதத்தான் உண்கிமறாம்; உடுத்தனதத்தான் உடுக்கிமறாம்; 

மபைி னதம  திரும்பத் திரும்பப் மபசுகிமறாம்;  

பார்த்தனதம  பார்க்கிமறாம்; மகட்டனதம  மகட்கிமறாம். திரும்பிப் 

பார்த்தால், ஐம ா, கடவுனைக் கண்டு பகாள்வதற்காக வழங்கப்பட்ட 

ோட்கனை அல்லவா வணீாக்கி ிருக்கிமறாம்?  

திருபவண்காட்டு ஈைா, இவ்வாறு உழற்றாமல், என்னனச் ைரி ான 

தினைக்குத் திருப்பி ஆட்பகாள்ை மாட்டா ா? 

அறிந்தததக் கணக்ககடுக்கும் திருமூலர் 

தாயுமானவனைப் மபாலவும் பட்டினத்தானைப் மபாலவும் கணக்பகழுதும் 

ப ிற்ைி உள்ைவைா திருமூலர் என்று பதரி வில்னல.  

என்றாலும் அவரும் கணக்பகடுக்கிறார். ஆனால், இவர் மபாடும் கணக்கு 

பகாஞ்ைம் மவறாக இருக்கிறது.  

தாயுமானவரும் பட்டினத்தாரும் உண்டனத, உடுத்தி னதக் 

கணக்பகடுக்கிறார்கள். திருமூலர் அறிந்தனதக் கணக்பகடுக்கிறார்: 

உற்றுஅறிவு ஐந்தும், உணர்ந்துஅறிவு ஆறுஏழும், 

கற்றுஅறிவு எட்டும், கலந்துஅறிவு ஒன்பதும், 

பற்றி  பத்தும், பலவனக ோழினக 

அற்றது அறி ாது அழிகின்ற வாமற (திருமந்திைம் 741) 

• பமய், வாய், கண், மூக்கு, பைவி என்று புலன்கைின் வழி ாக உற்று 

அறிந்த வனக ில் அறிவு ஐந்து;  

• புலன்கைால் உற்று அறிந்தவற்னறப ல்லாம் மனத்தினுள் 

வாங்கிக் பகாண்ட வனக ில் அறிவு ஆறு;  

• வாங்கிக் பகாண்டவற்னறப ல்லாம் வனகப்படுத்தித் பதாகுத்து, 

உணர்ந்துபகாண்ட வனக ில் அறிவு ஏழு 
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• முற்றறிவு பபறுவதற்கு, உற்றும் உணர்ந்தும் அறிந்தனவ 

மபாதாபதன்று, அறிஞர் பபருமக்கள் உணர்ந்து பைான்னவற்னறக் 

கைடறக் கற்று அறிந்த வனக ில் அறிவு எட்டு;  

• கைடறக் கற்று, அறிந்தவற்றுக்குத் தக ேின்று, தாமன பட்டும் 

அறிந்த வனக ில் அறிவு ஒன்பது;  

• பட்டு அறிந்தவற்னறப ல்லாம் ‘தனது’ என்று பற்றிக்பகாண்ட 

வனக ில் அறிவு பத்து.  

அறிந்தாலும் என்ன, அறி ாவிட்டாலுந்தான் என்ன என்று கருதத்தக்க 

அற்பங்கனைப ல்லாம் அறிவதிமலயும் அவற்னறத் தனதாக்கிப் பற்றிக் 

பகாள்வதிமலயும் காலம் கழிகிறது.  

காலம் கழிகிறது என்பனதம  அறி ாமல், ஐம ா, வாழ்வு அழிகிறமத? 

ததைப்படுத்துவது எது? 

அறிவுதான் விடுதனல பைய்யும். விடுதனல பைய்ததா என்று கணக்குப் 

பார்த்தால் பைய் வில்னல. என்றால் என்ன மகாைாறு?  

விடுதனல தருவது எதுமவா அனத அறிந்து அதில் ஈடுபடாமல், 

தனைப்படுத்துவது எதுமவா அனத அறிந்து அதில் ஈடுபட்டது. 

பகாங்குபுக் காபைாடு வாணிபம் பைய்தது 

அங்குபுக் கால்அன்றி ஆய்ந்துஅறி வார்இல்னல; 

திங்கள்புக் கால்இருள் ஆவது அறிந்திலர்; 

தங்குபுக் கார்ைிலர் தாபதர் ஆமம. (திருமந்திைம் 2930) 

அருட்புலம்பல்  அருட்புலம்பல் 

அருள் புலம்பல் என்பது, அருள் மோக்கத்துடன் புலம்புவது என்று 
பபாருள்படும்.  இனறவன் அருனை மவண்டிப் புலம்புதல் என்றும் 
பபாருள் பகாள்ைலாம். 

பட்டினத்தார் பாடலிமல அருட் புலம்பல் என்று ஒரு பகுதி உண்டு.  
அதில் உள்ை பாடல்கள் இைண்டு அடிகள் பகாண்ட கண்ணிகள்.  
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அனவகைில் பல உண்னமகள் காணப்படுகின்றன.  ம ாக 
மார்க்கத்னத வலியுறுத்திக கூறும் கண்ணிகளும் அனவகைில் 
உண்டு. 

இனறவன் மவறு எங்கும் இல்னல.  ேமது உடம்புக்குள் தான் 
இருக்கின்றான்.   

ம ாகத்தால் – ேிஷ்னட ால் - தி ானத்தால் அவனன ேம்முள்மைம  
காணலாம் என்று வலியுறுத்தும் பாடல்கனைக் காணலாம். 

”முக்கு முனனன  முழித்திருந்து பாைாமல் 

ஆக்னகபகட்டு ோனும் அறிவிழந்மதன் பூைணமம!” 

”பூைணமம!  மூக்கின் நுனிப ன்னும் சுழுமுனனன க் கண்விழித்துப் 
பார்ப்பதாகி  மகாகத்தில் ஈடுபடாமல், எனது உடலும் பகட்டு 
அறிவும் அழிந்மதன்.” 

இவ்வடிகள் ம ாகத்தின் இ ல்னப எடுத்துக் காட்டின. உள்ைத்னத 
ஒருவழிப்படுத்துவதாகி  தி ானத்தால் – ம ாகத்தால் -உடல்ேலம் 
பபறலாம்.   

மதகத்னத, தி ானத்னத அலட்ைி ம் பைய்மவார் உடல் உறுதி 
குனலவர்.  மோய்களுக்கு ஆைாகி வருந்துவர்.   

இவ்வுண்னமன  அறி ாதவர்கள் அறிவு அற்றவர்கள்.  மமமல 
காட்டி  அடிகைால் இவ்வுண்னமன  அறி லாம். 

இனடபிங் கனல ின் இ ல்பறி மாட்டாமல் 

தனடயுடமன  ானும் த ங்கிமனன் பூைணமம!” 

பூைணமம! இனடகனல, பிங்கனல என்று பைால்லப்படும் ைந்திைகனல, 
தன்னமகனைத் பதரிந்து பகாள்ை முடி ாமல் தனடப்பட்டு 
ேின்றுவிட்மடன்.” 

இவ்வடிகளும் ம ாக மார்க்கத்தின் உ ர்னவ எடுத்துக் காட்டின. 
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மூக்கின் இடது துவைாத்தின் வழி ாக வரும் மூச்சுக்கு இனடகனல 
என்று பப ர்.  இதனனம  ைந்திைகனல என்பர்.  

மூக்கின் வலது துவாைத்தின் வழி ாக வரும் மூச்சுக்குப் 
பிங்கனலப ன்பர்.  இதனனச் சூரி கனல என்பர்.  

இவ்வாறு வரும் மூச்னைக் கட்டுப்படுத்தி ஓர் அைவில் ேிறுத்துவது 
ம ாகப் ப ிற்ைி ாகும். 

”ஊணுக்குள் ேீேின்று உலவினனதக் காணாமல் 

ோன்என்று இருந்து ேலன் அழிந்மதன் பூைணமம!” 

“பூைணமம!  என் உடம்பிமலம  ேீ, ஜவீாத்மா பைமாத்மா என்ற 
மபதமின்றி ஒன்றாக ேின்று உலவுகின்றாய்.   இதனன ோன் 
அறி ாமல், ோன் என்னும் அகந்னத பகாண்மடன்.  ேன்னமகனை 
இழந்மதன்.” 

”உடலுக்குள் ேீேின்று உலாவினனதக் காணாமல்  

கடல்மனல மதாறும் திரிந்து கால் அலுத்மதன் பூைணமம! 

”பூைணமம!  எனது உடம்புக்குள்மை ேீ இருந்து உலாவுகின்றனத 
அறி ாமல், கடல் தாண்டித் மதடியும், மனலகைிமல மதடியும் 
கால்கள் ைலித்துப் மபாமனன்.” 

மமமல காட்டி  இைண்டு கண்ணிகளும், ”இனறவன் மவறு எங்கும் 
இல்னல.  ேமது உடம்பிமலம  உனறகின்றான்.  ஆத்மாவுடன் 
ஒன்றுபட்மட உனறகின்றனாா்” என்று கூறின.   

இந்த உண்னமன  உணர்ந்தவர்கள் மனக்கவனல ின்றி வாழலாம் - 
வாழ்வார்கள் என்று  மற்பறாரு கண்ணி ில் கூறுகிறார். 

எனக்குள்மை ேீ ிருக்க, உனக்குள்மை ோன்இருக்க, 

மனக்கனல தீை வைம்அருள்வாய் பூைணமம! 
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”ேீயும் ோனும் ஒன்று என்ற உண்னமன  அறிந்து, எனக்குள் 
ேீ ிருக்கவும், உனக்குள் ோன் இருக்கவும் பைய்வாய்.  இப்படிச் 
பைய்தவன் மூலம்  மனக்கனல ின்றி வாழ்வதற்கு வைம் தந்து 
அருள்வாய்” என்பமத இந்தக் கண்ணி.   

இவ்வாறு இனறவனும் உ ிரும் ஒன்று என்னும் உண்னமன ப் 
பட்டினத்தார் வலியுறுத்தி  ிருக்கின்றார். 
இனறவனும்  உ ிரும் ஒன்று என்ற உண்னமன  உணர்ந்தவர்கள் 
 ாரிடமும் மபாதம் பாைாட்ட மாட்டார்கள். 

எல்லா உ ிர்கனையும் ஒன்பறனக் காண்பார்கள். தீனம பைய்  
மாட்டார்கள்.   மக்கள் அனவனையும் ஒன்றாகமவ மேைிப்பார்கள்.  

மக்கைிடம் ைாதி, பமாழி, இன, ேிற, மத மபதங்களும் பாைாட்ட 
மாட்டார்கள்.  மனித குலம் - மனித இனம்  ஒன்மற என்ற 
உண்னமன  மறக்க மாட்டார்கள்.  இந்த உண்னமன ப் 
பட்டினத்தார் அருட் புலம்பலிமல காணலாம். 

”ஏழுவனகத் மதாற்றத்து இருந்துவினன  ாடினனதப் 

பழுதறமவ பாைாமல்ப ன்இழந்மதன் பூைணமம!” 

”பூைணமம!  மதவர், மனிதர், மிருகம், பறனவ, ஊாா்வன, ேீர்வாழ்வன, 
தாவைம் என்றும் ஏழு வனக ான பிறப்புகைிலும் ேீம  
தங்கி ிருக்கின்றாய்.  வினை ாடுகின்றாய்.  இதனன ோன் 
குற்றமின்றித பதரிந்து பகாள்ைாமல் வணீன் ஆமனன்.” 

”ைாதி மபதங்கள் தனம றி  மாட்டாமல் 

வாதனன ால் ேின்று ம ங்கிமனன் பூைணமம!” 

”பூைணமம! ைாதி வித்தி ாைங்கள் பாைாட்டுவது – கற்பிப்பது – பதய்வ 
பேறிக்கு மாறானது என்பனத அறி ாமல் மபாமனன்.  அதனால் – 
ைாதிமபதம் பாைாட்டுவதனால் – வினையும் தினமன  அறி ாமல 
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மபாமனன்.  ஆதலால் ைாதிமபதம் பாைாட்டித் துன்பத்திமல ேின்று 
கலங்கிபனன்.” 

இவ்வாறு ைாதி வித்தி ாைக் பகாடுனமன க் கண்டித்தார்.   ைாதி 
வித்தி ாைம் பாைாட்டுவது அறி ானம என்பனதயும் எடுத்துக் 
காட்டினார். 

”குலம் ஒன்றாய் ேீபனடத்த குறின  அறி ாமல்ோன் 

மலபாண்டத் துள்ைிருந்து ம ங்கிமனன் பூைணமம!” 

”பூைணமம!  மனித குலத்னத ஒன்றாகமவ ேீ பனடத்ததிருக்கும் 
கருத்னத ோன் பதரிந்து பகாள்வில்னல.  மனம் ேினறந்த 
பாண்டமாகி  இந்த உடம்பில் ோன் கட்டுப் பட்டிருந்து 
கலங்கிமனன்.” 

இந்த அடிகளும், மனிதகுலம் ஒன்மற என்பனத எடுத்துக் காட்டின.  
எந்ோட்டு மனிதர் ஆ ினும், எந்ேிற இனத்ைா ினும் எல்லார் 
இ ல்பும் ஒன்றுதான்.   

மனித உடல், ேனை தினை, மூப்பு, பிணங்களுக்கு இடமானது.  

எல்லா உடல்களுக்கும் வாழ்வும் ைாவும் ஒன்றுதான். 

உடம்புக்குரி  பபாதுத்தன்னம, உலகில்  உள்ை எல்லா மனித 
உடல்களும் ஒன்றுதான்.   

இவ்வுண்னமன  உணர்ந்மதார் மக்களுக்குள் உ ர்வு தாழ்வு 
பாைாட்டமாட்டார்கள்.  இவ்வுண்னமயும் இக் கண்ணி ிமல பபாதிந்து 
கிடக்கின்றது.  

இத்தனக  ைிறந்த ைமைை ஞானம் பனடத்தவர் பட்டினத்தார்.  அவர் 
ஒரு ைமைை ஞானி எனப்தபதில் ஐ மில்னல. 

” ”அருள்தாகம் – ேினறவுக்கு ஏக்கம்”  என்ற பபாருைில்----- 
பைாபைக்கண்ண ில்  தாயுமானவர் பதினனந்து  பாடல்கனைத்  
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என்புஉருகி பேஞ்ைம் இைகிக் கனைந்துகனைந்து 

அன்புஉருவாய் ேிற்க அலந்மதன் பைாபைமம. 21 

எலும்பு உருகி, மனம் இைகிக் கனைந்து கனைந்து, அன்மப உருவமாய் 
ேிற்க, அனலந்து வருந்திமனன். 
 

சுத்த அறிவாய்ச் சுகம்பபாருந்தின் அல்லால்என் 

ைித்தம் பதைி ாகுஎன் பைய்மவன் பைாபைமம. 22. 

மலமற்ற, தூ  அறிவுடன், மபரின்பம் பபாருந்தின் அல்லால், என் 
ைிந்னத ில் பதைிவு பிறக்காது.  இதற்கு ோன் என்ன பைய்மவன்? 

 

மாறா அநுபூதி வாய்க்கின்அல்லால் என்ம க்கம் 

மதறாதுஎன் பைய்மவன் ைிவமம பைாபைமம. 23. 

என்றும் மாறுதல் இல்லாத, மபரின்ப அனுபவம் கினடக்காமல், 
எனது, அறி ானம ம க்கம் பதைிவு பபறாது.  இதற்கு ோன் என்ன 
பைய்மவன்? 

 

தாகம்அறிந்து இன்பேிஷ்னட தாைாம ல் ஆபகடுமவன் 

மதகம் விழுந்திடின்என் பைய்மவன் பைாபைமம. 24. 

அடிம ன் பகாண்டுள்ை பபருவிருப்பினன அறிந்து, இன்ப ேிட்னட 
தாைது ஒழி ின், அந்மதா! பகட்டு ஒழிமவன்.  உடம்பு 
விழுந்துவிட்டால், அதற்பிறகு என்ன பைய்மவன்? 

 

அப்பாஎன் எய்ப்பில் னவப்மப ஆற்றுகிமலன் மபாற்றி என்று 

பைப்புவதல் அலால் மவறு என் பைய்மவன் பைாபைமம. 25. 

அப்பா! வறுனமக் காலத்தில் உதவ மைமித்து னவத்த பபாருமை!  
பபாறுக்க முடி ாதவனாய் இருக்கிமறன்.  மபாற்றி!  என்று 
பைால்வனதத் தவிை, மவறு என்னால் என்ன பைய்  முடியும்? 

 

உற்றுஅறியும் என்அறிவும் உட்கருவி மபால் ைவிமாண்டு 

அற்றும் இன்பம் தந்து இனலம  ஐ ா பைாபைமம. 26. 
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ஐம்பபாறிகள் வழிப் பபறும் என்னுனட  அறிவும், அதுமபால 
அகக்கருவிகைால் பபறும் அறிவும், ஒைி மழுங்கி பை லற்ற 
பின்னும் ேினது இன்பத்னத, ஐ ! ேீ தந்தருைவில்னலம ! 
 

பைால்லால் அடங்காச் சுகக்கடலில் வாய்மடுக்கின் 

அல்லால்என் தாகம் அறுமமா பைாபைமம. 27. 

பைால்லால் வருணிக்க முடி ாத மபரின்பத்னத, அப்மபரின்பக் 
கடலில் வாய் னவத்துப் பருகினால் அன்றி, எனது தாகம் தீருமமா? 

 

பாைாம ா என்னன முகம் பார்த்து ஒருகால் என்கவனல 

தீைாம ா வாய்திறந்து  பைப்பாய் பைாபைமம. 28. 

என்முகத்னத ஏபறடுத்துப் பார்க்க மாட்டாம ா?  ஒரு முனறம னும் 
பார்த்து, என் கவனலன த் தீர்க்கமாட்டாம ா?  வாய் திறந்து வினட 
கூறுவா ாக! 
 

ஓ ாமதா என்கவனல உள்மைஆ னந்த பவள்ைம் 

பா ாமதா ஐ ா பகைாய் பைாபைமம. 29. 

என் கவனல ஒருமபாதும் தீைாமதா?  என் உள்மை மபரின்ப பவள்ைம் 
பபருகி ஓடாமதா?  ஐ மன! கூறுவா ாக! 

துன்பக்கண் ணரீில் துனைந்மதற்கு உன் ஆனந்த 

இன்பக் கண் ணரீ் வருவது எந்தாள் பைாபைமம. 39. 

துன்பக் கண்ணரீில் மூழ்கி இருந்த எனக்கு, உனது மபரின்பத்தால் 
இன்பக் கண்ணரீ் பவைிப்படுவது எப்பபாழுது? 

 

எண்ணத் அறிந்மத இனைப்புஅறிந்மத ஏனழ உய்யும் 

வண்ணம்  திருக் கருனண னவ ாய் பைாபைமம. 60. 

என் எண்ணத்னத அறிந்து என், மனதில் இருக்கும் மைார்னவ 
அறிந்து, இந்த ஏனழ உய்யுமாறு, ேினது திருவருனைப் பதி  
னவப்பா ாக! 
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மண்பணாடு விண் காட்டி மனறந்து மனற ா அருனைக் 

கண்பணாடு கண் ணாக என்று காண்மபன் பைாபைமம. 82. 

பலமுனறயும் உன்னிடம் பகஞ்ைி  ாைித்தது எல்லாம், ேின் 
திருவடின த் தஞ்ைம் அனடயும்மபாது, ”அஞ்ைாமத!” என்று கூறி 
அருளுவதற்காக அன்மறா? 

 

பஞ்ைரித்து  ேின்னனப்  பலகால் இருந்தது எல்லாம் 

அஞ்ைல் எனும்பபாருட்மட அன்மறா பைாபைமம. 83. 

எந்த எந்த  தினைன  திரும்பிப் பார்த்தாலும், அந்த அந்த தினை ில் 
காணப்படும் எல்லா உ ிர்களுக்கும் உ ிைாய் இருப்பது ேீ அல்லவா? 

அன்பர்எல்லாம் இன்பம் அருந்திடவும்  ான்ஒருவன் 

துன்புறுதல் ேன்மறாேீ பைால்லாய் பைாபைமம.254. 

ேினது அடி ார்கள் எல்லாம் இன்பம் பருகிடவும், ோன் ஒருவன் 
மட்டும் துன்புறுதல் ேல்லமதா?  ேீம  வினட கூறுவா ாகா! 

அன்றுஅந்த ோல்வருக்கும் அற்புதமாய் ேீ உனைத்தது 

ஒன்று அந்த வார்த்னத எனக்கு உண்மடா பைாபைமம.281. 

அன்று அந்த ைனகன் முதலி  முனிவர் ோன்கு மபருக்கும், 
அற்புதமாக ேீவிர் உனைத்த அந்த ஒரு வார்த்னத, இன்று எனக்கும் 
உண்மடா? 

தாய்இருந்தும் பிள்னை தைர்ந்தார்மபால் எவ்இடத்தும் 

ேீ ிருந்தும் ோன் தைர்ந்து ேின்மறன் பைாபைமம.349. 

பபற்ற தாய் உடன் இருக்கவும், பிள்னை தைர்வனடந்தது மபால 
எல்லா இடத்திலும் ேீ ேீக்கமற ேினறந்திருந்தும், ோன் தைர்ந்து 
ேிற்கிமறன். 

இவ்வாறு பட்டினத்தாரும் தாயுமானவரும் மானுடத்னத தங்களுக்மக 
உரி  பானத ில் அனழத்துச் பைல்கின்றனர்.  
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 அவர்கள் காட்டி  வழி ில் ஆனந்தமாக ப ணிப்மபாமாக.  
ஆனந்தம்! ஆனந்தம்1 ஆனந்தமம!!! வாழத்பதரிந்திடில் ஆனந்தமம!!! 

 

 

துணைநின்ற நூல்கள். 

1. தாயுமானவர ் பாடல்கள், புலவர ் வீ.சிவஞானம் ,விஜயா 

பதிப்பகம், ககாணவ. 

2. பட்டினத்தார ் பாடல்கள், புலவர ் வீ.சிவஞானம் ,விஜயா 

பதிப்பகம், ககாணவ. 

3. தாயுமானசுவாமிகள் வரலாறு, சி. இராமலிங்கம், திருப்பனந்தாள் 

மடம் திருப்பனந்தாள். 

4. தாயுமானவரும் வள்ளலாரும்,  பாரதி புத்தகலாயம், சென்ணன 

5. தாயுமானவரும் கவதாத்திரி மகரிஷியும், அருள்நிதி மன்னாரக்ுடி 

பானுகுமார.் விஜயா பதிப்பகம், ககாணவ. 

6. ஞானக்களஞ்சியம்,  கவதாத்திரி பதிப்பகம், ஈகராடு 

7. தாயுமானவர,் நா. சுப்புசரட்டியார.், அய்யனார ் பதிப்பகம், 

கூடுவாஞ்கெரி. 

8. கவதாத்திரி மகரிசியின் சபான்சமாழிகள் 5000 அருள்நிதி 

மன்னாரக்ுடி பானுகுமார,் விஜயா பதிப்பகம், ககாணவ. 

9. திருமந்திரம் பாடல்கள் 

10. திருஅருட்பா பாடல்கள். 


