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1. மனம் ஒரு அறிமுகம் 

    உண்மமயில் பபரும்பாலலாரின் சிந்தமனயில் ஒரு லகள்வி 

எழுந்தபடிலே உள்ளது.  

       அது மனம் என்பது என்ன என்பதுதான்.  இதற்கான விமட காணும் 

முேற்சியிமனயும் பலர ்பெே்துள்ளாரக்ள். 

         ஆயினும் சிலருக்கு மடட்ுலம 

நிமலோன பதில் கிமடத்துள்ளது.  

“மனசு மாததத்ுவ ஞானிகளாலும், 

விஞ்ஞானிகளாலும் இதுவமரயில் 

முழுமமோக விளங்க முடிோத 

புதிராகலவ” இேங்குகின்றது.  

   மனமதவிடப் பபரிேதாக ஒரு பபாருள் இந்த பிரபஞ்ெத்தில் எங்குலம 

இல்மல. 

       ஏன் என்றால் அந்த மனமதக் பகாண்டு தான் நாம் எமதயும் அறிே 

முடிகிறது.  

       விஞ்ஞானத்தால் எத்தமன எத்தமனலோ கருவிகமளக் பகாண்டும் 

அறிே முடிோத பிரபஞ்ெ ஆற்றலாகிே இமறபவளியிமனக் கூட மனம் 

தான் யூகித்து உணருகிறது. 

வேதாந்த சாத்திரத்தில் மனம் 

            இந்து சமய வேதாந்த சாத்திரங்கள், குறிப்பாக சாங்கிய 

மமய்யியல் தத்துேங்களில் ---  மனம் நான்கு பணிகள் மசய்யும் 

வபாது நான்கு மபயரக்ளில் அழைக்கப்படுகிறது.  

• மனம்: சந்தேகம் எழும் தெோது மனதிற்கு மனம் என்ற பெயர ்

பெறுகிறது. எதேயும் உறுதியோக தீரம்ோனிக்க இயலோே குழம்பிய 

மன நிதல இது. 

• சித்தம்: ெோரே்்ேதைகள், தகட்டதைகள், உணரந்்ேதைகள் என 

ைோழ்க்தகயில் பெறுகின்ற அனுெைங்கள் அதனே்தும் ெதிவுகளோல் 

https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%87%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AF%81_%E0%AE%9A%E0%AE%AE%E0%AE%AF%E0%AE%AE%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%B5%E0%AF%87%E0%AE%A4%E0%AE%BE%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%9A%E0%AE%BE%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%AE%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%9A%E0%AE%BE%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%AE%E0%AF%8D
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(சமஸ்கோரங்கள்) மனதில் தசமிக்கெ்ெடுகிறது. அந்ே தசமிெ்பு 

நிதலயமோக திகழம் மனதே சிே்ேம் எனெ்ெடுகிறது. 

• புத்தி: பேோதலவில் ைருெைன் இரோமனோ அல்லது கிருட்டிணனோ 

என்று குழம்பிய மனம், தசமிெ்பு நிதலயமோன சிே்ேே்தில் 

பேோதலவில் ைருெைதன இரோமன் என்தறோ அல்லது கிருட்டிணன் 

என்தறோ ஒெ்பிடட்ு தநோக்குகிறது; சிே்ேே்தில் ஏற்கனதை இரோமதன 

அல்லது கிருட்டிணதனெ் ெற்றிய ெதிவுகள் இருக்குமோனோல் அைன் 

இரோமன் அல்லது கிருட்டிணன் என்ற முடிவிற்கு ைருகிறது. ஒரு 

தைதள அைரக்தளெ் ெற்றிய ேகைல்கள் எதுவும் சிே்ேே்தில் 

இல்லோவிட்டோல், `அைன் யோர ் என்று பேரியவில்தல` என்று முடிவு 

பசய்கிறது மனம். இை்ைோறு முடிவு பசய்கின்ற மனதம புே்தி ஆகும். 

• அகங்காரம்: தமற்கண்ட மூன்று ெடிகளின் மூலமோக ஒருைதர 

அல்லது ஒரு பெோருதள அறியும்தெோது, நோன் இரோமதன 

அறிகிதறன், நோன் கிருட்டிணதன அறியவில்தல, என்று உறுதி 

பசய்கின்ற நான் எனும் உணரை்ோகே் (Ego) திகழம்தெோது மனம் 

அகங்கோரம் எனெ்ெடுகிறது. 

மாமேயின் பவளிப்பாடுகள். 

      மனம் பல  பிரெெ்மனகமள, பல லபாலிகமள உருவாக்கிக் 

காண்பிக்கும் தன்மம பகாண்டது. அவற்றில் ஒன்று தான் மாமே! 

    மாமே என்பது இல்லாத ஒன்மற இருப்பதுலபால காண்பிப்பது.  

இல்லாத ஒன்மற இருப்பது லபால நிமனத்து அதனால் அதிகம் 

பேப்படுவது அல்லது அதிக ஆமெப்படுவது இரண்டுலம மாமேயின் 

பவளிப்பாடுகள்.   

 

 வாழ்க்மக என்ற ஒன்று இருக்கும் வமர இதுலபான்ற மாமே இருந்து 

பகாண்லட இருக்கும். இதில் இருந்து விடுபட ஒலர வழி இமறவமனெ ்

ெரணமடவது தான். 

 

     நாரதர ் ஒரு ெமேம் கிருஷ்ணமரத் 

தரிசிக்கெ ் பென்றார.் அவமர 

கிருஷ்ணர ் ஆசீரவ்தித்தார.் இருவரும் 

உமரோடிேபடிலே உலாவெ ்
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பென்றாரக்ள். 

 

      அப்லபாது நாரதர,் ““கிருஷ்ணா! உங்களுமடே மாமே மிகவும் 

வலிமம வாே்ந்தது என்று பொல்கிறாரக்ள். அது உண்மமதானா?  

 

          “லதவரிஷி’ என்று எல்லலாரும் என்மன அமழக்கிறாரக்ள். 

பிரம்மத்மத (பதே்வத்மத) உணரந்்த பிரம்ம ஞானிோகிே என்மன 

உங்களுமடே மாமே என்ன பெே்யும்? மாமேோல் நானும் 

பாதிக்கப்படுலவனா?” என்று லகட்டார.் 

 

         அமதக் லகட்ட கிருஷ்ணர,் நாரதரின் லகள்விக்கு லநரடிோகப் பதில் 

பொல்லாமல், ெற்று தூரத்திலிருந்த ஒரு குளத்மதெ ் சுட்டிக்காட்டி, 

““நாரதலர! அலதா அந்தக் குளத்தில் மூழ்கி எழுந்து வாருங்கள்…” என்று 

கூறினார.்  

 

               கிருஷ்ணர ் கூறிேபடிலே, நாரதர ் தன் மகயில் இருந்த “மகதி’ 

என்ற வீமணமேக் குளக்கமரயில் மவத்துவிடட்ு, குளத்தில் பென்று 

மூழ்கி எழுந்தார.் 

 

          மூழ்கி எழுந்தாலரா இல்மலலோ, அவர ் அழகிே இளம் பபண்ணாக 

மாறியிருந்தார!் “தான் நாரதர’் என்ற பமழே நிமனவுகள் அமனத்தும் 

அவருக்கு அறலவ இல்லாமல் லபாயிற்று; குளக்கமரயில் அவர ் மவத்த 

வீமணயும் இல்மல. கிருஷ்ணரும் அங்கு இல்மல. 

 

       இப்லபாது நாரதப் பபண், குளத்தின் படிகளில் ஏறி லமலல வந்து 

பகாண்டிருந்தாள். அந்த வழிோக அந்த நாட்டு அரென், குதிமரயில் 

லவகமாக வந்தான். 

  

         அவன் இமளஞன், அழகானவன். நாரதப் பபண்மண அவன் 

பாரத்்தான். அவமளத் திருமணம் பெே்து பகாள்ள விரும்பினான். 

 

           “நான் இந்த நாட்டின் அரென். உன்மனத் திருமணம் பெே்துபகாள்ள 

விரும்புகிலறன், உனக்குெ ்ெம்மதமா?” என்று லகட்டான். 

 

     நாரதப் பபண் மவுனமாகத் தமலேமெத்து, தன் ெம்மதத்மதத் 

பதரிவித்தாள்.  
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       அரென் அவமளத் தன்னுடன் அரண்மமனக்கு அமழத்துெ ்பென்றான். 

 

      இருவருக்கும் முமறப்படி திருமணம் விமரிமெோக நடந்தது. 

இருவரும் மகிழ்ெச்ியுடன் வாழ்ந்தாரக்ள். 

 

      சில ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு அவரக்ளுக்கு இரண்டு குழந்மதகள் 

பிறந்தன. ஒரு ெமேம் பக்கத்து நாட்டு அரென், இந்த நாட்டு அரென் மீது 

லபார ் பதாடுத்தான். இருதரப்புக்கும் கடுமமோகப் லபார ் நடந்தது. 

 

       லபாரக்்களத்தில் நாரதப் பபண்ணின் கணவன் பகால்லப்பட்டான். 

அமதத் பதாடரந்்து, நாரதப் பபண் இருந்த நாட்டின் தமலநகமரக் 

மகப்பற்றுவதற்கு பமகவரக்ள் விமரந்து வந்தாரக்ள். 

 

       அப்லபாது வீரரக்ள் சிலர,் லபாரக்்களத்தில் இருந்து தப்பி 

அரண்மமனக்கு வந்து நாரதப் பபண்ணிடம், ““அரசிோலர! லபாரில் நமது 

அரெர ் பகால்லப்பட்டார!் பமகவரக்ள் அரண்மமனமேக் மகப்பற்ற 

பநருங்கி வந்து பகாண்டிருக்கிறாரக்ள்! உங்கமளயும், நமது அரெ 

குமாரரக்மளயும் பமகவரக்ள் சிமற பிடிப்பதற்குள் இங்கிருந்து நீங்கள் 

தப்பிெ ் பென்றுவிடுங்கள்,” என்று கூறினர.் 

 

       நாரதப் பபண்ணும், குழந்மதகளுடன் அரண்மமனயிலிருந்து தப்பி 

ஓடினாள். ஆனாலும், பமகவரக்ள் இமத அறிந்து விட்டனர.் 

 

          அவமளத் லதடிெ ் பென்றனர.் அவரக்ள் தன்மனத் துரத்தி வரும் 

ெப்தம் அவளுக்குக் லகட்டது. அவள் லமல்மூெச்ு கீழ்மூெச்ு வாங்க லவக 

லவகமாக அருகிலிருந்த காட்டிற்குள் ஓடினாள். 

 

         விமரந்து ஓடிேலபாது, அவள் தன் மூத்த மகனின் மகமேத் தவற 

விட்டாள். இப்லபாது அவள் தன் ஒரு குழந்மதமே மாரல்பாடு 

அமணத்தபடிலே ஓடிக்பகாண்டிருந்தாள். 

 

         இதற்குள் பமகவரக்ள் அவமள மிகவும் பநருங்கி விட்ட ஆரவாரம் 

லகட்டது. இதனால் பேந்து லவகத்மத அதிகரித்த லபாது, அவள் மகயில் 

இருந்த குழந்மதயும் தவறி கீலழ விழுந்தது. 

 

         குழந்மதமே எடுக்க முடிேவில்மல. பமகவரக்ளிடம் சிக்காமல் 
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தப்ப கல்லிலும் முள்ளிலும் விழுந்தாள். அதனால் உடலில் பலமான 

காேங்கள் ஏற்பட்டன.  

 

         நீண்ட தூரம் ஓடிே பிறகு, பமகவரக்ள் துரதத்ி வந்த ெப்தம் 

லகடக்வில்மல. பமகவரக்ளிடமிருந்து தப்பிேமத அவள் உணரந்்தாள். 

 

          காட்டிலிருந்த ஒரு மரத்தடியில் அமரந்்து தன் நிமலமே நிமனத்து 

அவள், “ஐலோ! என் நிமல இப்படி ஆகிவிட்டலத! 

 

           நான் என் கணவமர இழந்துவிட்லடன்! குழந்மதகமளயும் 

பறிபகாடுதத்ு விட்லடன்…. நாட்மடயும் பமகவரக்ள் பிடித்து விட்டாரக்ள். 

ஆதரவற்ற அநாமதோக நான் இப்லபாது இருக்கிலறன். இனிலமல் நான் 

ோருக்காக உயிர ்வாழ லவண்டும்?  

 

         கல்லிலும் முள்ளிலும் அடிபடட்ு உடல் முழுவதும் ஏற்பட்ட இந்தக் 

காேங்களின் வலிமே என்னால் பபாறுக்க முடிேவில்மல. பசியும் 

தாகமும் என்மன வருத்துகின்றன!” என்று பலவாறு கூறி கதறி அழுதாள். 

 

       அப்லபாது கிருஷ்ணர ்ஒரு முதிேவர ்வடிவத்தில் அங்கு வந்து, “அம்மா! 

நீ ோர?் ஏன் இப்படி இந்தக் காட்டில் தனிமமயில் அழுது 

பகாண்டிருக்கிறாே்?” என்று லகட்டார.்  

 

         நாரதப் பபண், தன்னுமடே அவல நிமலமே அவரிடம் கூறி 

அழுதாள். 

 

       முதிேவர ் அவளிடம், “அம்மா! அலதா பதரியும் அந்தக் குளத்தில் 

நீராடி விடட்ு வா! அதனால் உனக்கு நன்மம ஏற்படும்,” என்று 

பதரிவித்தார.் 

 

       முதிேவர ் கூறிேபடிலே நாரதப் பபண் குளத்தில் மூழ்கி எழுந்தாள். 

உடலன நாரதப் பபண் உருவம் மாறி, பமழே நாரதர ்வடிவம் பகாண்டார.் 

அவருக்கு நடந்தமவ அமனத்தும் நிமனவுக்கு வந்தன.  

 

       குளத்தின் படிகளில் ஏறி வந்த நாரதர,் குளக்கமரயில் தான் மவத்துெ ்

பென்ற வீமணமே எடுத்துக் பகாண்டார.் ெற்று தூரத்தில் கிருஷ்ணர ்

நின்று பகாண்டிருப்பமதயும் பாரத்்தார.் 
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        நடந்தமதபேல்லாம் நாரதர ் நிமனத்துப் பாரத்்த படிலே 

கிருஷ்ணரிடம் பென்று, ““பகவாலன! நான் கரவ்ம் பகாண்டதற்கு என்மன 

மன்னியுங்கள்.  

 

          உங்கள் மாமே மிகவும் வலிமம வாே்ந்தது என்பது உண்மம தான். 

மாமேக்கு நான் ஒருலபாதும் வெப்படாமல் இருக்க 

லவண்டும் என்று என்மன ஆசீரவ்தியுங்கள்,” என்று வணங்கிக் 

லகடட்ுக்பகாண்டார.் 

 

      கிருஷ்ணரும் நாரதரின் பிராரத்்தமனமே ஏற்று ஆசீரவ்தித்தார.் 

 

         வாழ்க்மக என்ற ஒன்று இருக்கும் வமர இதுலபான்ற மாமே இருந்து 

பகாண்லட இருக்கும். இதில் இருந்து விடுபட ஒலர வழி இமறவமனெ ்

ெரணமடவது தான். 

 

மதவீ ஹ்லேஷா குணமயீ மம மாோ துரத்ேோ! 

மாலமவ லே ப்ரபத்ேந்லத மாோலமதாம் தரந்தி லத!!. - பகவத்கீமத 7.14   

 

“முக்குணங்களால் ஆகிே என்னுமடே இந்த மாமே பதே்வீகமானது, 

ோராலும் கடக்க முடிோதது. ஆனால் ோர ் என்மனலே 

ெரணமடகிறாரக்லளா, அவரக்ள் இந்த மாமேமேக் கடக்கிறாரக்ள். “ 

         மனதேெ்ெற்றி தைேோே்திரி மகரிஷி அைரக்ள் கூறும்பெோழுது, அது 

ஆரோயெ்ெடதைண்டிய ஒன்று என்றும், அெ்ெடி ஆரோய்ந்ேோல் ேோன் அது 

ைளெ்ெடும் என்றும் கூறுகிறோர.் எனதை இதே மனைளக்கதல என்று 

அைரது தெோேதனயோக அறிமுகெ்ெடுதியிருக்கிறோர.்”  

பெங்கற்படட்ு                       வழக்கமான வாழ்த்துக்களுடன் 

14.08.2019                                         பானுகுமார.் 

 

 

 

https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%B5%E0%AF%87%E0%AE%A4%E0%AE%BE%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AE%BF_%E0%AE%AE%E0%AE%95%E0%AE%B0%E0%AE%BF%E0%AE%B7%E0%AE%BF
https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AE%AE%E0%AE%A9%E0%AE%B5%E0%AE%B3%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%B2%E0%AF%88&action=edit&redlink=1
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2. மனலம மனிதன். 

   மன இதன் என்ற இரண்டு வாரத்்மத லொந்்ததுதான் மனிதன்.  மனமத 

இதமாக மவத்துக் பகாள்ள லவண்டும்.  முரண்பாடாக இல்லாமல் (இதம் – 

இணக்கம்) 

       மனம் என்றால் என்ன?  மனிதன் என்றால் என்ன?  மனம் தான் 

மனிதன்.  மனிதன் தான் மனம். 

      மனம் இரண்டு விமனப் பதிவுகளாலல ஆக்கப்பட்ட ஒரு தத்துவம். 

      மனம் ஒரு பருப்பபாருள் அல்ல.  நமது உயிரிலிருந்து பதாடரந்்து வந்து 

பகாண்லட இருக்கக்கூடிே ஓர ்அமலயிேக்கம் தான் அது. 

மனமத அறிேலாம் அடக்க முடிோது - மகரிசி 

     மனம் என்ற மதிப்புக்குரிே மாபபாருமள மனத்தால்தான் 

உணரலவண்டும். மனம் என்பது காந்த அமலோக இருக்கிறது. 

    மனம் காந்த அமலோக இருப்பதால் , அது இேக்கத்தின் சுழற்சி 

அமலகமள உமடேதாக இருக்கிறது. 

     மனதின் சுழற்சி அமலகமள “அதிரவ்ு எண்” (Mental  Frequency)என்று 

அமழக்கிறாரக்ள். 

     மனமத புறப்பபாருடக்ளின் வழிலே பெேல்படும்லபாது அமடயும் 

தன்மமக்லகற்றவாறு மன அமலநிளத்மத வகுத்துக் பகாள்கிறது. 

     ஒரு வினாடிக்கு எத்தமன அமலமகள் உருவாகிறலதா அந்த 

எண்ணிக்மகமே அதிரப்வண்   என்று பொல்வாரக்ள். 

      பதாடரந்்து வரும் உேரமான பகுதி அல்லது பள்ளமான பகுதி, 

இவற்றிற்கிமடலேயுள்ள தூரத்மத அமலநீளம் என்று பொல்வாரக்ள். 

     மனித மனம் இதுவமரயில் விஞ்ஞானக் கருவிகமளக் பகாண்டு 

குறிப்பாக Electro Encephalograph (EEG)     என்ற கருவிமேக் பகாண்டு 

ஆராேந்த லபாது அது விநாடிக்கு ஒன்று முதல் நாற்பது சுழல்  வமர 
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இேங்கி வருகிறது  என்ற உண்மமே விஞ்ஞானிகள் 

கண்டுபிடித்துள்ளனர.் 

     மனம் இேங்கு நிமலயில் விஞ்ஞானமாகவும், அடக்கநிமலயில் 

பமே்ஞானமாகவும் திகழ்கிறது. 

      மனித மனமத விஞ்ஞானக் கருவிக் பகாண்டு ஆராே்ந்தலபாது. அது 

விநாடிக்கு ஒன்று முதல் நாற்பது சுழல் வமரயில் இேங்கி வருகிறது என்ற 

உண்மமமே விஞ்ஞானிகள் கண்டுபிடித்தனர.் 

      இந்த மன அமலெச்ுழல் இேக்க நிேதிமேப் பபாதுவாக நான்கு 

பிரிவுகளாக உளவிேல் அறிஞரக்ள் பிரித்துள்ளாரக்ள். 

      அமவ 1. பீட்டா அமல (Beta Wave) 2.  ஆல்பா அமல (Alpha Wave)  3. தீட்டா 

அமல (Theta Wave)  4. படல்டா அமல (Delta Wave). 

     பீட்டா அமல – உணரெ்ச்ி அமல  40 – 14 சுற்றுகள் – விநாடிக்கு. 

     ஆல்பா அமல - அமமதி அமல – 13 - 8 சுற்றுகள் – விநாடிக்கு. 

     தீட்டா அமல – நுண்ணமல 7 – 4 சுற்றுகள் விநாடிக்கு. 

     படல்டா அமல – அறிதுயில் அமல 3 – 1 சுற்றுகள் விநாடிக்கு. 

மன அமலெச்ுழலின் பெேல்பாடுகள் 

      பபரும்பாலும் எல்லா மனிதரக்ளின் மன அமலெச்ுழல் பீட்டா 

அமலயிலலதான் இேங்குகிறது. 

     மனித மனம் ஐம்புலன்களின் வழிோக இேங்கும்லபாது, மன 

அமலெச்ுழல் விநாடிக்கு 14 முதல் 40 சுழற்சி வமரயில் இேங்குகிறது.  

     பீட்டா அமலயிலலதான் சீவகாந்தம் அதிகமாகெ ்பெேல்படுகிறது.  

      இதுலவ நமது உருவமாகவும், குணமாகவும் மனமாகவும் மாறுகிறது.  

மனம் பீட்டா அமலயில் இேங்கும்லபாது உணரெ்ச்ி மேமான 

எண்ணங்கள் உண்டாகின்றன. 
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     தவம் பெே்யும்லபாதும், தூங்கும்லபாதும் மனம் ஆல்பா அமலக்கு 

வருகிறது. மன அமலெச்ுழல் விநாடிக்கு 8 முதல் 13 வமரயில் இருக்கிறது. 

     தூக்கத்தின்லபாது மனம் விழிப்பு நிமலயில் இருக்காது.  அதனால் 

அறிவுப் பபருக்கம் இல்மல. 

     தவத்தில் அலத ஆல்பா நிமலயில் இருக்கும்லபாது தூங்காமல் 

இருக்கிலறாம். விழிப்புடன் இருக்கிஆறாம்.  

     இந்த சுகத்மதத்தான் “தூங்காமல் தூங்கி சுகம் பபறுவது” என்று 

பொல்லி மவத்தாரக்ள். 

   ஆல்பா நிமலயில் மனம் நுண்மமோன நிமலக்கு வருகிறது.  மனம் 

அமமதி அமடகின்றது. 

    ஆல்பா நிமலயில் அறிவு கூரம்மோகிறது. பபாருள் வேப்பட்ட ஆறு 

தீே குணங்களும் நற்குணங்களாக மாறிவிடுகின்றன. 

    நாம் தவத்தில் ஆழ்ந்து லபாகும்லபாது மன அமலெச்ுழல் இன்னும் 

குமறந்து தீட்டா அமலக்கு அதாவது 4 – 7 சுழல் – பெல்கிறது.  மனம் 

பிரபஞ்ெம் வமர விரிவமடகிறது. 

    தவத்தில் லமலும் ஆழ்ந்து லபாகும்லபாது மனம் படல்டா அமலக்குப் 

(விநாடிக்கு 1 – 3) லபாே்ெ ் லெருகிறது. அப்லபாது பிரபஞ்ெத்மத எல்லாம் 

தாண்டி சுத்தபவளி என்ற இமறநிமலலோடு மனம் ஒன்றாகக் கலந்து 

இறமநிமலோகலவ மாறிவிடுகிறது. 

    மனிதன் பீட்டா அமலயிலலலே வாழ்கிறான்.  உணரெ்ச்ி 

வேப்படட்ுகிறான். 

   ஆழ்ந்து சிந்திக்கும்லபாது சில லநரங்களில் ஆல்பா அமலக்கு 

வருகின்றான். 

     தீட்டா அமலக்லகா, படல்டா அமலக்லகா சில மனிதரக்லள 

வருகின்றாரக்ள். எல்லலாராலும் நுண்ணிே அமலக்கு மனத்மதக் 

பகாண்டு பெல்ல முடியும். 
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    மகரிசியின் மனவளக்கமல மன்றங்களில் மனமத பக்குபவப்படுதத்ும் 

பல தவநிமலகள் கற்றுத்தரப்படுகின்றன. பேற்சியினால் நமது 

அமலெச்ுழல் பவகுவாக குமறந்து வளமாக வாழலாம். 

மனதின் பெேல் என்ன? 

  மனம் இரண்டு பெேல்கமளெ ்பெே்கின்றது.  

1. சுருக்கி மவக்கிறது. 

2. விரித்துக் காடட்ுகிறது. 

     நமது அனுலபாக அனுபவங்கமளக் கருமமேத்தில் பதிவுகளாகெ ்

சுருக்கி மவக்கிறது.  பின்னர ் அவற்மற எண்ணங்களாக விரித்துக் 

காடட்ுகிறது. 

     காந்த ஆற்றல்   கண்களின் மூலமாக ஒளி அமலகளாக மாறி ஒரு 

பபாருமளப் பாரக்்க உதவுகிறது.  இந்தப் பதிவு நாம் பாரத்்த பபாருமளத ்

திரும்பத் திரும்ப நமது நிமனவிற்குக் பகாண்டு வருகிறது. 

    லதமவ, பழக்கம், சூழிநிமலக்கு ஏற்ப, சீவகாந்த அமலயில் உள்ள நமது 

அனுபவங்கள் எண்ணங்களாக மலரக்ின்றன. 

சுருக்கி பதிவு பெே்தல் எவ்வாறு? 

    பசு ஒன்மறப் பாரக்்கின்லறாம்.  பசுவிலிருந்து வருகின்ற ஒளி அமல 

கண்ணிற்குள் குவிந்து பகாசு அளவில் பதிகிறது.  மூமளயில் புள்ளி 

அளவில் சுருங்குகிறது. 

    அங்கு காந்த அமலோக மாற்றப்படட்ு உடலில் ஓடிக் 

பகாண்டிருக்கின்ற சீவகாந்த அமலயில் கலந்து பதிவாகின்றது. 

    சுழன்று ஓடிக் பகாண்டிருக்கின்ற சீவகாந்தம் துல்லிே ெமதளெ ்சீரம்ம 

என்ற ததத்ுவப்படி  சுத்தபவளியின் லபரழுத்ததத்ால் ஒரு காந்த 

மமேத்மத அமமத்துக் பகாள்கிறது.  இதுலவ கருமமேம். 



தாயுமானவர ்பாடல்களில் மனம்                    மன்னாரக்ுடி பானுகுமார ்

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

 
 

12 
 

    இது மூலாதாரத்தில்  கருமமேமாக அமமந்துள்ளது.  சீவகாந்த 

அமலயில் பதிவான பசுவின் உருவமும், குணங்களும் கருமமேத்மதெ ்

பென்று அமடகின்றன. 

   காதின் மூலம் ஒரு பாடமலக் லகடக்ிலறாம்.   ஒலி அமலகள் 

காதில்படட்ு, மூமளக்குெ ்பென்று, புள்ளி அளவில் சுருங்கி சீவகாந்தத்தில்  

அமலயில் பதிவாகி, கருமமேத்மத அமடந்து லெரத்்து 

மவக்கப்படுகிறது. 

     மூக்கின் மூலம் ஒரு பூவின் மணத்மத உணரக்ிலறாம்.  மனம் 

மூமளயில் மணதம்தப் புள்ளிேளவில் சுருக்கி சீவகாந்த அமலயில் 

பதிவாகி கருமமேத்தில் லெரத்்து மவக்கிறது. 

      நாக்கின் மூலம் இனிப்பான உணமவெ ் சுமவக்கிலறாம்   மனம 

இெச்ுமவ உணரம்வயும மூமளயில் சுருக்கி கருமமேத்தில் திணிவு 

பபற்ற அமலோகெ ் லெரத்்து மவக்கிறது. 

      லதாலின் மூலம் மற்பறாரு பபாருமளத் பதாடட்ு அப்பபாருமள 

அழுத்தமாக உணரக்ிலறாம்.  அந்த அழுத்த உணரவ்ும் மூமளயில் 

புள்ளிேளவில் சுருக்கி கருமமேத்தில் திணிவு பபற்ற அமலோகப் 

பதிவாக லெரத்த்ு மவக்கிறது. 

    உணரந்்த எல்லாவற்மறயும் உருவங்களாகவும், குணங்களாகவும் 

கருமமேத்தில் மனம் இவ்வாறு சுருக்கி இருப்பு மவத்துள்ளது. 

 விரித்துக் காடட்ுதல் எவ்வாறு? 

    முன்பு பாரத்்த பசுமவ 

கருமமேத்திலிருந்து மூமளக்கு 

பகாண்டு வந்து சீவகாந்த அமலமே 

விரித்து எண்ணமாக மலரத்்திக் 

காடட்ுகிறது மனம். 

       முன்பு லகட்ட பாடல் நிமனவுக்கு வருகிறது.  முகரந்்த பாரத்்த லராொ 

மலரின் மணம் மனத்திற்கு வருகிறது.  
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       சுமவத்த இனிப்பு உணவு நிமனவுக்கு வருகிறது.  பதாடட்ுப் பாரத்்த 

பபாருளின் அழுத்தம் மனத்திற்கு எண்ணமாக வருகிறது. 

       இவ்வாறு மனம் ஐந்து உணரவ்ுகமளயும் எண்ணமாக விரித்துக் 

காடட்ுகிறது. 

 மனம் அது செம்மமயானால் 

 

      மனம் என்பது நம்மம நமக்கு அமையாளப்படுத்த உதவும் அற்புத 

ஆற்றல். உள்முக அவயம். சபாறிகமள இயக்கும் சமன்சபாருள். 

 

 

      மனதிமனக் சகாண்டை மனிதமன அறியலாம். ஒருவமை 

அமையாளப்படுத்தும் உைல், உைலிமன இயக்கும் மனமத மமயமாக 

மவத்டத அமமந்துள்ளது. 

      மனம் உைலில் உள்ளதாக அறிவதால் உள்ளம் என்றும் டநைம்ம 

அல்லது தன்மன தாடன ஒழுங்கு படுத்தும் தன்மமயுைன் இருப்பதால் 

சநஞ்ெம் என்று அமைக்கிடறாம். 

        மனிதன் இல்லாதமத கற்றுக் சகாண்டு தனது இயல்பான 

குணத்மத இைந்துவிை்ைான்.  

        மனிதன் என்பவன் மண்ணால் செய்யப்பைை்வன் என்று 

வைண்ிப்பமதவிை மனதால் வளைக்்கப்பை்ைவன் என்படத 

ொலெச்ிறந்து எனலாம். 

       மனம் என்பது சிறப்பாக செயல்படும் இயக்க ெக்தி. உைல் இயங்க 

மனம் கைை்மளயிடுகிறது. மனதின் கண் எழும் எண்ணங்கள் 

உைலிமன இயக்கி மனதின் டதமவகமள ெந்திக்கிறது. 

       மனம் உள்ளதால் மனிதன் என்பது சிறந்தது. மனம் என்பது 

பாைக்்க முடியாத ஒன்றாக இருப்பினும் உணைமுடிந்த ஒன்று என்பது 

யாவருக்கும் புைியும். 

     மனம் என்பது மனிதனுக்கு மைட்ுமா? அல்லது பிற உயிைக்ளுக்கும் 

உண்ைா? என்பமத அறிய முற்பை டவண்டும். 

     தன்மன தாடன இயக்கும் உயிைக்ள் பல இருக்கின்றன. மைம் 

தன்மன தாடன இயக்கும் ஆற்றல் உமையது. 
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        சூைிய ஒளிமய டதடிெச்ெல்லும் கிமளகள், நீை் இருக்கும் இைத்மத 

டதடிெச்ெல்லும் டவைக்ள், பருவ காலத்தில் பூப்பது, இமல உதிைவ்து 

என பல சதாழில்கள் மைம் செய்கின்றது. 

 

        மைத்திற்கு உயிை் இருப்பதால் செய்கின்றதா! மனம் இருப்பதால் 

செய்கின்றதா! உயிை் என்றால் என்ன? மனம் என்றால் என்ன? இப்படி 

டகள்விகள் நமது மனதில் எழுகின்றன. 

      எல்லா சபாருள்களும் மனத்துைடன இருக்கிறது. உயிை் உள்ளது 

என்றால் மனம்,  

     உயிைற்றது என்றால் மனம். எந்த சபாருளும் அதற்சகன தனியாக 

மணம் இருப்பமத அறியலாம். ஆயினும் உயிருள்ளவற்றின் மனம் 

அதன் செயல் தன்மமயால் “மனம்” என்று அமைக்கப்படுகிறது.  

     உயிை் என்பது மனதின் இெம்ெக்கு வெப்படும் ஓை் இமறப் 

டபைாற்றல். அற்புத ெக்தியாக இருக்கும் ஒன்று மனதிற்கு இமெந்து 

இருக்கிறது. 

    மனம் என்பது ஒரு சபாருளின் உள்டள இருந்து “நான்” என்ற ஓை் 

உணைம்வ தருவது. 

    மனம், மைம் என்ற உயிைின் உள்டள செயல்படும் சபாருளாக 

இருப்பதால் ஓை் எல்மலக்குள் மைட்ுடம செயல்படுகிறது. மைத்தின் 

குணம் அதன் வாழும் தன்மமமய சபாருத்து அமமகின்றது. 

    மனமத அளக்க பயன்படும் அளவுமுமறடய அறிவு எனப்படும். 

அறிவு என்பது ஓை் அறிவு முதல் ஆறு அறிவுவமை பைந்தமிைைக்ளால் 

முமறபடுத்தப்பைட்ுள்ளது. 

      தமிைைக்ளின் பமைமமயான இலக்கண நூலாம் 

சதால்காப்பியத்தில் அதற்கான விளக்கம் தைப்பைட்ுள்ளது. இது 

மனித நாகைிகத்தின் உெெ்த்மதயும், தமிைைக்ளின் புைிதமலயும் 

சவளிப்படுத்துகிறது. 

 

*ஒன்று அறிவதுடவ உற்று அறிவதுடவ* 

*இைண்டு அறிவதுடவ அதசனாடு நாடவ* 

*மூன்று அறிவதுடவ அவற்சறாடு மூக்டக* 

*நான்கு அறிவதுடவ அவற்சறாடு கண்டண* 

*ஐந்து அறிவதுடவ அவற்சறாடு செவிடய* 
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*ஆறு அறிவதுடவ அவற்சறாடு மனடன* 

*டநைிதின் உணை்ந்டதாை் சநறிப்படுத்தினடை.  சதால் - 1526. 

 

     அறிவிமன அளந்த தமிைைக்ளின் திறமமக்கு தமல வணங்கி 

டமலும் சதாைைட்வாம். மனம் மகிை்ெச்ியில் திமளக்கும் வமை 

ஆைாய்டவாம். 

      உலக மனிதைக்ளின் உள்ளம் சதளிவானால் உண்மம யாவமையும் 

வாைெச்ெய்யும்.  

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

 

3. மனம் ஒரு மாபபரும் பபாக்கிஷம் 

     விலங்கினத்திடம் இல்லாத ஒரு சிறப்பு மனிதனிடத்தில் உள்ளது.  

அதன் பபோ ் மனம்,  மனிதன் என்றால் மனம் தான். மனம் என்றால் 

மனிதன்  தான் மனம் என்பது நம்முமடே எண்ணங்களின் பதாகுப்பு. 

    புறத்லத உள்ள அமனத்மதயும் அறிவது மனம்.  அமனத்மதயும் 

அறிகிற மனம் தன்மன அறிோது லபானால் அறிவு முழுமம பபறாது. 

    மனம் தன்மனயும் அறியும் லபாது தான் ஞானம் பபற்று 

முழுமமேமடந்து. அந்த முழுமமயின் ஆனந்ததம்த உணரந்்து 

லபரானந்தம் அமடகிறது.  

    நம்முடே மனலம நாம் பபற்றுள்ள ஒரு அரும்பபரும் பபாக்கிஷமாகும்.  

அமத எப்படி நாம் பயிற்றுவிக்கிலறாலமா அப்படிபேல்லாம் அது 

விரிந்தும் சுருங்கியும் சிறப்லபாடும் பெேல்படும். 

    அணு அளவுக்கு சுருங்கவும் உலகளவுக்கு விரிேவும் லபராற்றல் 

பபற்றதுதான் நம் மனம். 

      அமத நாம் எந்பதந்த நிமலயில் மவத்து அனபவிக்கிலறாலமா 

அந்தந்த நிமலக்லகற்ப அமதியும் மகிழ்வும் கிடட்ும் அவ்வளவு தான்.  

        தவத்தால் இடம்தான் மாற்றம் அமடகிறலதா ஒழிேெ ் பெேல்படுவது 

ஒலர மனம்தான்.   
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        நம் மனம் லபராற்றல் களத்லதாடு 

ஒன்றுபடும்லபாது லபராற்றலலாடு கூடிப் 

லபரின்பம் பபறுகிறது. 

       விரிந்து புறமனமாகப் புலன்வழி 

பெல்லும் லபாது அதற்குண்டான இன்ப துன்ப 

அனுபவங்கமளப் பபறுகிறது.  

       இதுதான் இந்த மனதின் விசித்திரமாகும்.  

எனலவதான் இமத விசித்திர லலாகம்.             

       

4.மனமதப் பற்றி ஆராே்ந்தவரக்ள். 

    மனமதப் பற்றி ஆராே்ந்தவரக்ளில் குறிப்பிடத்தகவரக்ள், 

ொக்கரடட்ிஸ், அரிஸ்டாட்டில், பிலளாட்லடா சிக்மண்ட் ப்ராே்டு, பலாக், 

கான்ட், வில்லிேம் லேம்ஸ், லடக்காட், கியூம்,   லவதாத்திரி மகரிஷி 

லபான்றவாக்ள். 

 அரிஸ்டாட்டில் 

     மனம் ஒரு வஸ்து எனக் கூறிேதுடன் மனதிற்கும், உடலிற்கும் 

பநருங்கிே பதாடரப்ு உண்டு எனக் கூறுகின்றார.் 

       மனிதனின் முழுமுதற் பெேலாக்கத்திற்கு அறிவுேரந்்த தரத்திலான 

ெக்திோக மனம் அமமகின்றது.  இஅதாவது ஒழுங்குபடுத்தும் 

தத்துவமாக அமமகின்றது என்கிறார.்  

கான்ட ்

     மனம் என்பது ஒரு வஸ்தல்ல என்பது இவரது கருத்தாகும். 

    

 பிலளாட்லடா 
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மனம் ெடலமல்லாத வஸ்து எனக் கூறிேதுடன் 

அதன் பெேல்பாட்டிமன மூன்று வமோகப் 

பிரித்துக் காடட்ினார.் 

 

நிோேம்    --------------  ஆன்மாவின் பதே்வீகம் ொரந்்த பகுதி 

விருப்பு     --------------- வயிறு 

உணரவ்ு    ---------------- மாரப்ு 

கியூம் 

    மனம் என்பது அனுபவங்களின் கூடட்ுத் பதாமகோகும். 

என்பது இவரது கருத்தாகும். 

 

வில்லிேம் லேம்ஸ் 

   மனம் உணரவ்ுகளின் ஒட்டக் லபாட்பாடு  என்பது இவரது கருத்தாகும். 

லடக்காட். 

    மனம் ெடமல்லாத வஸ்து எனக் கூறினார.்  

(இவரது லகாட்பாடு என அமழக்கப்டுகின்றது.)  

மனம், ெடம் என்பதன இரு பபாருடக்ள் 

        மனம், ெடம் என்பன இரு பபாருடக்ள் 

என்பது இவரது கருத்தாகும்.  நான் 

சிந்திக்கின்லறன்.  ஆதலால் நான் உள்லளன் 

என்ற கூற்றின் வழி மனதின் இருப்பிமன 

நிறுவிேதுடன் மனம் ெடமல்லாத வஸ்து.  

சிந்திக்கும் இேல்புமடேது. 
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       உணரத்ல், விரும்புதல், ஞாபகப்படுத்தல், தீரம்ானிதத்ல். ஐேமுறுதல், 

புரிந்து பகாள்ளல் ஆகிே இேல்புகமள பகாண்டதுடன் கடவுள் தவிரத்த் 

லவறு எந்த வமகயிலும் மனதிமன அழிக்க முடிோது எனக் கூறினார.் 

கில்லபடம்றயில் 

    மனம் நடத்மதயின் வடிவம் எனக் கூறினார.்  மூமளமேத் தான் 

ஆன்மா, மனம் என ஒன்றில்மல என்ற கருதும் காணப்படுகின்றனது. 

பதால்காப்பிேம்    

“ஆறறிவது அவற்பறாடுமனலன” என்பது பதால்காப்பிேம்  

லவதாத்திரி மகரிஷி 

• மனித மனம் என்பது இமறநிமலயும், அதில் லதான்றும் காந்த 

அமலயுலமோகும். 

• நம் உடலில் ஓடிக் பகாண்டிருக்கும் அமலலே – காந்த மலலே – 

சீவகாந்த அமலலே மனமாக பெேல்பட்டுக் பகாண்டிருக்கிறது. 

• மனித மனம் ஒரு மமறபபாருள்.  புலன்களுக்கு எட்டாதது. அது இல்மல 

என்று ோராலும் கூற முமடிோது. 

• மனம் என்னும் ஆற்றலுக்குள் உயிர,் அறிவு, பதே்வம் மூன்றும் இருளில் 

நிழல் லபான்று அடங்கி உள்ளன. 

• மனத்மத அடக்க நிமனத்தால் அமலயும்.  மனதம்த அறிே 

நிமனதத்ால் அடங்கும். 

       உண்மமயில் மன நிமலக்கு அடித்தளம் 

இமறநிமலோகும்.  இமறநிமலோனது 

“இருப்பு நிமல” அல்லது 

“பமே்நிமல”ோகும். மனநிமலலே 

இேக்க அமல, மனநிமல உயிர”் என்றும் 

வழங்கப்படுகினறது. 

      ஆகலவ. இமறநிமலயும் மனநிமலயும் பபாருளில் ஒன்றுதான்.  
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இருப்பு நிமலோன பமே்ப்பபாருள் இேக்கநிமலோகெ ் சிறப்பமடந்து 

விளங்கும் அமலலே மனம்” என்று லவதாத்திரி மகரிஷி விளக்கம் 

தந்துள்ளாரக்ள். 

இந்திே பமே்யிேல் 

இந்திே பமே்யிேலிலும் மனம் முதன்மம பபறுகின்றது.  மெவ 

சித்தாந்தம் மனதிமன அறிதலுக்குரிே பபாருளாகக் கூறி, அதன் 

பெேல்பாடுகமள நான்கு வமகோகக் கூறுகின்றன.  அமவ 

1. மனம் 

2. புத்தி 

3. சித்தம் 

4. அகங்காரம் 

லவதாந்திகள் மனதிமன அறிமவத் தரும் அந்தக்கரணமாகக் 

கூறுகின்றனர.் 

மனம் என்றோல் என்ன ? மகரிஷி கூறும் விளக்கங்கள்.   

1.        ”உயிரின் ெடரக்்தக நிதலதய மனம்.” 

         உயிருக்கு கைசமோக இருெ்ெது மனிே உடல்.  ெல்லோயிரக்கணக்கோன 

உயிரே்் துகழ்கள் உடல் முழுைதும் சுற்தறோட்டமோக சுழலும் தெோது  

புலன்களோகிய கண், கோது, மூக்கு, நோக்கு, தேோல் ஆகியைற்றின் ைழியோக 

நம்முதடய உயிர ் ேோன் ெடரக்்தக நிதலயில் பசயல்ெடட்ு உணரெ் 

பெறுகிறது என்ற தெருண்தமதய எடுே்துக் கூறுகிறோர ்மகரிஷி. 

2.        ”சீைகோந்ே அதலதய மனம்” 

    அெ்ெடி உயிரே்் துகளோனது உடல் முழுைதும் சுற்றும் தெோது அதிலிருந்து 

பைளிதயறும் அதல ேோன் சீைகோந்ேம் எனவும், அந்ே அதல ேோன் மனம் 

என்றும் குறிெ்பிடுகிறோர.்   

3.       “எண்ணங்களின் பேோகுெ்தெ மனம்.” 

“எண்ணதம இயற்தகயேன் சிகரமோகும் 
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இயற்தகதய எண்ணே்தில் அடங்கிெ் தெோகும்.......” 

“எண்ணம் இல்தலபயனில் ஏதுமில்தல  

     எண்ணே்திற்கு அெ்ெோல் ஒன்றுமில்தல...”  

 

என்று எண்ணதம ேனிே்து ைந்ேோல் அது எண்ணம் என்றும், 

பேோடரச்ச்ியோக ைந்ேோல் அது மனம் என்றும் விளக்குகிறோர.்   

         எெ்ெடி கேம்ெம் என்ற ஒரு மலர ் இல்தல, ஆனோல் ெல மலரக்தள 

பேோடுே்துக் கட்டினோல் அது கேம்ெதமோ அதுதெோல, மனம் என்ற ஒன்று 

ேனிேத்ு இல்தல ெல எண்ணங்களின் தகோரத்ைதய மனமோகும்.   

       மனதேெ் ெற்றி பேரிந்து பகோண்தடோம், இனி அதே எெ்ெடி ஆற்றுெ் 

ெடுே்துைது சுலெம் ேோதன!  பேோடங்குதைோமோ...!!! 

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

5. தாயுமானவர ்பாடல்களில் மனம். 

     இவர ்தமிழ்நாட்டில்,  திருமமறக்காடு என்று அமழக்கப்படும்  

லவதாரண்ேத்தில் பிறந்தார.் இவர ்தந்மதோர ்லகடிலிேப்பர ்மற்றும் 

தாோர ்பகேவல்லி அம்மமோர ்ஆவாரக்ள்.  

    இவர ்வடபமாழி, தமிழ் பமாழி ஆகிே இருபமாழிகளிலும் புலமம 

பபற்றவர.் தாயுமானவர ்திருெச்ிராப்பள்ளிமே ஆட்சிபுரிந்த 

விெேரகுநாத பொக்கலிங்கரிடம் அரெ கணக்கராகப் பணிபுரிந்தார.் 

    அப்லபாது முக்கிேமான ஆவணம் ஒன்மற அரெமவயில் இவர ்

மகோல் கெக்கிப் லபாட, இவர ்தன்னிமல மறந்து இமறவியுடன் 

ஒன்றிப்லபாே் இந்தக் காரிேம் பெே்வமத அறிோத ெமபயினர ்

அரெனுக்கும், அரசிக்கும் அவமரிோமத என அவதூறு லபசினாரக்ள்.  

      ஆனால் அலத ெமேம் திருவாமனக்கா அகிலாண்லடசுவரி லகாயிலில், 

அம்பாளின் ஆமடயில் பநருப்புப் பற்றிேமதெ ்சிவாொரிோரக்ள் 

கவனிப்பதற்குள் தாயுமானவர ்நுமழந்து தம் மகோல் கெக்கி அந்த 

பநருப்மப அமணத்தமதெ ்சிவாொரிோரக்ள் கண்டனர.்  

https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AE%BF%E0%AE%B4%E0%AF%8D%E0%AE%A8%E0%AE%BE%E0%AE%9F%E0%AF%81
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AF%81%E0%AE%AE%E0%AE%B1%E0%AF%88%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%BE%E0%AE%9F%E0%AF%81
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%B5%E0%AF%87%E0%AE%A4%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AE%A3%E0%AF%8D%E0%AE%AF%E0%AE%AE%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%B5%E0%AE%9F%E0%AE%AE%E0%AF%8A%E0%AE%B4%E0%AE%BF
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AE%BF%E0%AE%B4%E0%AF%8D_%E0%AE%AE%E0%AF%8A%E0%AE%B4%E0%AE%BF
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AF%81%E0%AE%9A%E0%AF%8D%E0%AE%9A%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AE%BE%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%B3%E0%AF%8D%E0%AE%B3%E0%AE%BF
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        அவரக்ள் உடலன ஓலடாடி வந்து நடந்தமதக் கூற, தாயுமானவரின் 

ெக்திமேப் புரிந்து பகாண்டு விேந்தனர ்என்பாரக்ள். 

      தவபநறியில் சிறந்து விளங்கிே தாயுமானவர,் பல்லவறு 

திருத்தலங்களுக்கும் பென்று இமறவமனப்பாடி வழிபட்டார.் 

இறுதியில் இராமநாதபுரம் மாவட்டம் இலட்சுமிபுரம் என்னும் ஊரில் 

ெமாதி அமடந்தார.் 

ேோயுமோனைர ்பாடல்கள் சிறப்பு 

        ேம் எளிய ெோடல்கள் மூலம் ேமிழ்சச்மயக் கவிதேக்கு ஒரு தூணோக 

இருந்ேைர ் ேோயுமோனைர.் ைள்ளலோரும், ெோரதியோரும் இே்ேதகய எளிய 

கவிதேகள் ெோட இைர ் முன்தனோடியோகே் திகழ்ந்ேோர ் என்றும் 

பசோல்லுைதுண்டு. 

    மனம், மனதின் பெேல்பாடுகள், மனம் அடங்குவதற்குரிே வழிகள், 

மனம், மாமே என்பனவற்றுக்கு இமடலேோன பதாடரப்ுகள், மனதின் 

இழிநிமல,  மனதின் பெேல்பாட்டிற்கும் பிறப்பிறப்பிற்கும் 

இமடலேோன பதாடரப்ுகள் பற்றித் தாயுமானவர ்தம் பாடல்களில் மிகத் 

பதளிவாக் கூறுகின்றார.் 

    தாயுமானவர ்  மனமத உள்ளம், ஆத்மா, பநஞ்சு, இதேம், சிந்மத என 

லவறு பபேரக்ளினால் சுடட்ுகின்றார.் 

        மனதின் பெேல்பாடுகள் நடவடிக்மககள் என்பனவற்றின் 

அடிப்பமடோகக் பகாண்டு மனதிற்கு லமல்வரும் அமடபமாழிமகள் 

பகாடுக்கிறார.்   

    பாழான மனம், அறிவில் மனம், மூட மனம், மாமேயின் பெேலான 

மனம், பம்மபர மனம், வஞ்ெ மனம், கரங்க மனம், கல்மனம், இழிவான 

மனம், கள்ள மனம், அருள் இன்மம மனம், மருட்டன்மம மனம், மாமனப் 

லபான்ற மனம். 

       பாழான மனம் என்பதமன 

• “பாழான என்மனம் குவிேபவாரு தந்திரம் பண்ணுவ” (பரிபூ 12) 

    புழுமவ லபான்ற பகாடிேது மனம் என்பதமன,  

https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%87%E0%AE%B0%E0%AE%BE%E0%AE%AE%E0%AE%A8%E0%AE%BE%E0%AE%A4%E0%AE%AA%E0%AF%81%E0%AE%B0%E0%AE%AE%E0%AF%8D_%E0%AE%AE%E0%AE%BE%E0%AE%B5%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AE%AE%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AE%87%E0%AE%B2%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9A%E0%AF%81%E0%AE%AE%E0%AE%BF%E0%AE%AA%E0%AF%81%E0%AE%B0%E0%AE%AE%E0%AF%8D&action=edit&redlink=1
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• “பற்றுபவகு விதமாகி ஒன்மறவிடட்ு ஒன்றிமணப் 

      பற்றிஉழல் கிருமிலபால் 

• பாழ்ஞ்சிந்மத……..”  (பமௌனகுரு.46) 

என்றும்,  

 மனதின் பழிப்புமர என்ற பாடல் பதாகுதியில் , 

ஆன்மாவின் மனம் மூடமனம் என்றும், இமறவின் மனம்அருள்மனம் 

என்றும் கூறுகின்றார.் 

• “தாோன கருமணயும் உனக்குண்டு எனக்கு இனிெ ்

      ெஞ்ெலம பகட அருள்பெே்வாே்” (ெெச்ிதான.107) 

என்றும் 

மனம் ஒரு குரங்கு என்பதமன  

• “மறுகிெ ்சுழலும் மனக் குரங்கு” (ஆமெ.334  ) 

என்றும்,  

• “காடுங் கமரயும் மனக்குரங்கு”  (காடும் கமரயும்.553)    

என்றும்  

எல்லாத் துன்பங்களுக்குக் காரணமாக மனமானது லபே்க்குரங்கு 

என்பதமன.. 

“பகாள்ளித்லதன் பகாட்டிக் குதிக்கின்ற லபே்க்குரங்காே் 

   கள்ளமனம் துள்ளுவதுஎன் கண்லடா பராபரலம”(பரா.807) 

என்றும், 

 “குணமிலா மனம் எனும் லபே்க் குரங்கின் பின்லன 

மாறாத கவமலயுடன் என்மனெ ்சுழல மவத்தாலே”(கல்லாலின்609) என்றும் 
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“ஆடும்கறங்கு ஆகி அமமந்து உழன்றுமனம் 

வாடும் எமன ஐோநீ வானயும் காண்லபலன!” (காண்.கண்ணி 1336) 

என்றும் கூறுகின்றார.் 

      லமலும் வானத்தில் பறக்கும் காற்றாடிக்கு தன் மனிதமன ஒப்பிடட்ுக் 

காற்றாடியிமன லபான்று தன் மனம் சுழன்று வருந்துகின்றது என்று 

கூறுகின்றார.் 

      இன்னும் ஒரு பாடலில் வாலற்றக் காற்றாடிக்கு மனதிமன உவமித்து, 

அதன் மூலமாக தன் மனம் வலிேற்றுக் கிடக்கின்றது என்றும் அதற்கு 

இமறவன் அருள்புரிே லவண்டும் என்று கூறுகின்றார.்   

“வால்அற்ற பட்டம்என மாோ மனப்படலம் 

கால்அற்று விழவும்முக் கண்ணுமடோே் காண்லபலனா” 

என்ற பாடல் அறிேத் தருகின்றது 

    மரத்மதப் லபான்றது மனம் என்பதமன,  

“மரப்பான்மம பநஞ்சினன்ோன் லவண்டுவலகட்டி” (ஆமெஎ.323) 

என்றார.்  

       வலிேமனம், இரக்கமல்லாத மனம், மண்ணாங்கட்டி மனம் 

என்பதமன,  

“தன்பநஞ்ெம் நிமனப்புஒழிோத அறிவிலிநான் ஞானம்எனும் 

   தன்மம லபெ 

- - - - - - - 

வன்பநஞ்லொ இரங்காத மர பநஞ்லொ இரும்பு பநஞ்லொ 

       வயிரமான  

   அலதுமண்ணாங் கட்டிபநஞ்லொ எனது பநஞ்ெம் 
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   கருதிற றாலவ”  (    ஆமெஎ.325) 

 

என்றும் 

மனம் அமலமபாயும் தன்மமேது என்பதமன, 

  

“இல்லாத காரிேத்மதயிெச்ித்துெ ்சிந்மதவழிெ. 

பெல்லாமம….”   (பரா.828) 

என்றும் 

“பற்றற்று இருக்கும் பநறி பற்றிற் கடல்மமலயும் 

கற்ற நிமனக்குமனம் பொன்லனன் பராபரலம”  (பரா.877) 

 

என்றும் 

 

““ஆமெ எனும் பபருங்காற்றூடு இலவம்பஞ்சு எனவுமனம் 

   அமலயும் காலம்…..”  (ஆமெ.322) 

என்று கூறுகின்றார.் 

வஞ்ெ பநஞ்ெம் என்பதமன,  

“ஆழாழி என்ன அளவுபடா வஞ்ெபநஞ்ெம்” பரா.1137) 

எனக் கூறுகின்றார.் 

    உடலுக்கு உயிர ்இன்றிேமமோதது, உயிர ்ஈலடற்றத்துக்குத் தமடோக 

அமமவது மனம்.  மும்மலங்களாலும் மாமேோலும் இமறக்கும் 

உயிருக்கும் இமடலே திமர அமமத்து விடுகின்றது. 

    இந்த மனத்தின் இேல்புகளும் பெேலும் பற்றி மிகப் பல இடங்களில் 

லபசுகின்றார ்தாயுமானவர.்   

     பமே்ப்பபாருமள உணராவண்ணம் அமமகின்றது மனம்.  அதுலவ 

பக்குவப்படும்லபாது பமே்ப்பபாருடக்்கு இடம் ஆகின்றது.   
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6.மனதின் தன்மம 

   உலகப்பற்றும் இல்லாது கடவுள் பற்றும் இல்லாது நின்றவிட்டது மனம் 

லகவல நிமலயில் விழுந்துவிடும். 

“பற்றி னமதப் பற்றும் எந்தாே் பற்றுவிட்டாற் லகவலத்தில் 

உற்றுவிட பநஞ்ெம் உமன ஒன்றி நிற்பது எப்படிலோ? (பல்வமக.1) 

    எல்லாவிதமான நிமனவிற்கும் மனம் இடமாக இருக்கின்றது.  உலகில் 

கண்டவற்மற மனம் தன்னில் பதிவு பெே்து, உயிர ் மீண்டும் அவற்மற 

நிமனப்பதற்குக் காரணமாயிருக்கின்றது. 

       இவற்றால் அதமனப் பபரிேபதாரு மாோ தத்துவமமாகக் 

கூறுகின்றனர.்  

       மனத்மத ஒடுக்காது உலகத்தில் பெல்ல விடட்ால், அத அமலந்து 

எங்பகங்கும் தாவிெ ் பென்று அறிவுமடப் பபாருளாகிே உயிருக்கும் 

பல்வமக இன்னல் விமளவித்து அதமனெ ் சீரக்ுமலக்கும் (எந்.தத்.5-

பரா.172-காடுங்.1 – கல்லால்.4) என்பது தாயுமானவர ்கருதத்ு. 

“மனம்ஆன வானரக்மகம் மாமலஆ காமல் 

எமனஆள் அடிகள்அடி எே்துநாள் எந்நாலளா.”  (எந்.தத.்5) 

    குரங்கு மகயில் கிமடத்த பூமாமலலபால் மனம் சீரழிகிறது. 

“கூறாே ஐம்பூதெ ்சுமமமேத் தாங்கிக், 

    குணம்இலா மனம்எனும் லபே்க் குரங்கின் பின்லன 

மாறாத கவமலயுடன் சுழல என்மன 

    மவத்தமனலே பரலம.  நின் மகிமம நன்லற!  (கல்லால்.4) 
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   ஐம்பூதங்களால் ஆன உடலாகிே சுமமமேத் தாங்கிக் பகாண்டு, 

குணம் சிறிதும் இல்லாத மனம் என்னும் லபே் பிடித்த குரங்கின் பின்லன 

எப்பபாழுதும் தீரா கவமலயுடன் ஒடும் தன்மம உமடேது. 

“காடும் கமரயும் மனக்குரங்கு கால்விட்டு ஓட, அதன்பிறலக 

ஓடும் பதாழிலால் பேன்உளலதா?  ஒன்றாே்ப், பலவாே், உயிரக்்குஉயிராே் 

ஆடும் கருமணப் பரஞ்லோதி அருமளப் பபறுவதற்கு அன்புநிமல 

லதடும் பருவம் இதுகண்டீர.் லெர வாரும் ேகத்தீலர! (காடுங்.1) 

    காட்டிலும் லமட்டிலும் மனமாகிே குரங்கு கால் மவத்துப் பாே்ந்து ஓடிக் 

பகாண்டிருக்கிறது.  இந்த மன ஓட்டத்மத எப்படி நிறுத்துவது? 

மன ஓட்டத்மத எப்படி நிறுத்துவது? 

    சூரிே ஒளியினால் சூடு பபற்றுக் கடலிலிருந்து ஆவிோக மாறி 

லமகமாகி அது குளிரந்்து, மமழோகி, எந்த இடத்தில் மமழோகப் 

பபே்தாலும், அந்த நீர,் தனக்குப் பிறப்பிடமாகிே கடமல நாடிலே ஓடும்.  

அதுலபால, 

       இமறநிமலயிலிருந்து புறப்படட்ு, பல தமலமுமறகளாக. சீவ 

இனங்களில் இேங்கி மனிதனிடம் இறுதிோக வந்து இேங்கிக் 

பகாண்டிருக்கும் சிற்றறிவு, முற்றிவான இமறவமன நாடிலே 

அமலகின்றது.  

      அத்தமகே வளரெ்ச்ி நிமலயில் உடல் லதமவக்கான பபாருள், புலன் 

இன்பம் இவற்றில் ஈடுபடுகிறது. 

      இங்குதான் அறிவானது தான் லபாக லவண்டிே இடத்மத மறந்து, 

அடுத்தடுத்துத் பதாடரப்ு பகாண்ட பபாருள்கள்,  

      மக்கள், புலன் இன்பம் இவற்லறாடு பதாடரப்ும் லமலும் பபாருள்களும் 

இன்பமும் எளிதாக -- லமலும் லமலும் உமழக்காமலல கிமடக்கக்கூடிே 

வழிகளாகிே அதிகாரம், புகழ் இவற்றின் மீது நிமறவு பபறாத 

அவாமவயும் பபருக்கிக் பகாள்ளுகிறது.  
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       எவ்வளவுதான் பபாருலளா, புலன் இன்பலமா, புகலழா அதிகாரலமா 

அமமந்தாலும் இன்னும் லவண்டும், இன்னும் லவண்டும் என்ற 

உணரெ்ச்ிமேமான மன அமலயில் இேங்குகிறது. 

    இதனால், அளவு மீறியும்  முமற மாறியும் ஞாலனந்திரிேங்கமளயும், 

கரல்மந்திரேங்கமளயும் பேன்படுத்த அமவகள் பழுதுபடட்ு உடல் 

துன்பம், மன அமமதியின், பெேல்திறம் இழத்தல்  ஏற்படுகிறது. 

       இதனால் ெமுதாேத்தில் மதிப்பிழத்தல் ஆகிே குமறபாடுகலளாடு 

வருந்திக் பகாண்லட இருக்க லவண்டிேதாகிறது. 

    பமே்யுணரவ்ு பபற்ற குருவழிோல் அறம் பயின்று இமறநிமல 

விளக்கமும் பபறும் லபாது தான் தடம் மாறிே மன ஓட்டம் லநரம்மோன 

இேக்கத்திற்குவரும். 

         துன்பத் பதாடரிலிருந்து விடுமல கிமடக்கும்.  லவறு எந்த வழியும் 

மனிதன் உேரவ்தற்கு இல்மல. 

 

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

7. மனம் ஒரு நிமலேற்ற, நிமலோமம  உமடே பபாருள் 

    மனம் இறத்தல், இழத்தல் பற்றித் தாயுமானவர ்லபசும்லபாது, மனம் ஒரு 

நிமலேற்ற, நிமலோமம  உமடே பபாருள் எனத் லதான்றுகின்றது. 

      அதாவது பமே்ப்பபாருள் அல்லாத, பமே்ப் பபாருளிலிருந்து மாறுபட்ட 

ஒரு பபாே்ப் பபாருள் என, உயிர,் உடலில் இமணயும் லபாது அல்லது 

புகும்லபாது மனமும் அங்லகலே தங்கி விடுகின்றது. 

      உயிர ் உடலலாடு கலந்து இருக்கும் காலம் அமனதத்ும் மனதும் 

அங்லகலே குடியிருக்கின்றது.  அந்த நிமலயில் இமறவன் சித்தாக 

அவற்மற நடத்துகின்றான் லபாலும்.  

எந்நாளும் உடலிலல உயிராம் உமனப்லபால் 

     இருக்கஇமல லோ ? மனதுஎனும் 
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ோனும் என் நட்பாம் பிராணனும் எமமெெ்டமது 

     என்றுஉமனெ ்சிதப்தன்றுலம 

அந்நாளில் எவலனா பிரித்தான்           (சுகவாரி12) 

இராமலிங்க வள்ளலாரின் பிராரத்்தமன 

     நிமலோமம உமடே மனமத அடக்கி 

ஆள்வதற்குத் துமணபுரிக எனக் கந்தலகாட்ட 

கந்தனிடம் லவண்டுகிறார ் இராமலிங்க 

அடிகள். 

• மனம் நிமலோமம உமடேதால் 

இமறவமன உணராத காரணத்தால் 

இமறவமனப் பற்றிக் கூறுகின்ற தனது 

குருமவயும் மதிக்க மாட்டான். 

•   இமறவனாகிே உன்னுமடே 

பபருமமகமளப் லபசுகின்ற கல்விமேயும் கற்க 

மாட்டான். 

•   சும்மாவும் இருக்க மாட்டான். 

•   உள்ளத்தில் காம எண்ணங்கமள நிமனதத்ுக் பகாண்டு அதில் 

கிடந்து துன்புறுவான். 

•   லகாபம் என்னும் பகாடிே நீரில்லாத காட்டில் துன்புறுவமதப் 

லபாலத்தான் துன்புறுவான். 

•   லபராமெ காரணமாகப் பிறருக்குக் பகாடுக்காமல் குறுகிே 

புத்தியுடன் குமகக்குள் வாழ்வது லபான்று வாழ்வான். 

•   ஆமெ, மேக்கம் காரணமாக வாழ்க்மகமே இருளாக்கி அங்குெ ்

பெல்வான். 

•   மனிதர ்உருவாக்கிே மதம் என்ற பெே்ேப்பட்ட குன்றில் ஏறிக் கீலழ 

விடுவான்.  அதலனாடு பதாடரப்ுமடே பபாறாமம, பமகமம, ஆகிே 

படுகுழியில் உள்லள இறக்குவான். 

•   நான் பொன்னமதக் லகட்டமாட்டான். 

•   எனது பெேலுக்குள் அடங்கமாட்டான்.  

•  அதற்கு நான் என் பெே்லவன் 

         மனமான ஒரு சிறுவன் மதிோ குருமவயும் 

               மதித்திடான் நின் அடிெச்ீர ்

         மகிழ்கல்வி கற்றிடான் சும்மாஇ ரான்காம 
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              மடுவினிமட வீழ்ந்துசுழல்வான் 

         சினமான பவஞ்சுரத் துழலுவன் உலலாபமாம் 

              சிறுகுமகயி னூடுபுகுவான் 

         என்பொல்லக ளான்எனது மகப்படான் மற்றிதற் 

             லகமழலேன் என்பெே்குவன்… 

                                            (இராமலிங்க அடிகளார.்அருட்பா.22) 

 

என்று மனத்மத அடக்கி ஆள்வதற்கு துமண புரிே லவண்டும் என 

லவண்டுகிறார.் 

 

                                    

8.மனதின் இேல்புகள் 

     ஐந்து பூதங்களின் நுட்பத்மத ஐம்புலன்கள் வழிோக மனம் 

உணருகின்ற பபாழுது, அது உலகப்பற்றில் ஈடுபடுகிறது. 

      எல்லாவிதமான நிமனவுகளுக்கும் மனம். இடமாக இருந்தாலும் 

உலகில் கண்டவற்மற மனம் பதிவு பெே்து,   மீண்டும் உயிர ் அவற்மற 

நிமனப்பதற்குக் காரணமாயிருந்தாலும் மனத்திமனப் பபரிேபதாரு 

மாோ தத்துவமாகத் தாயுமானவர ்கருதினார.்  

       எனலவ மனதிமன   இேல்புகமளப் பராபரக் கண்ணிகளில் பல 

இடங்களில் விளம்பியுள்ளார.் 

       மனம் துன்பப்படக்கூடிேது.  ஆமெக்கு உட்படட்ு அழிவிமனத் லதடிக் 

பகாள்ளும் தன்மம உமடேது.  

“பகாள்ளித் லதன்பகாட்டிக் குதிக்கின்ற லபே்க் குரங்காே் 

கள்ளமனம் துள்ளுவது என் கண்டாே் பராபரலம” (பராபர.10) 

     ஒருவர ்எத்தமகே சித்திமேப் பபற்றிருந்தாலும், மனமத அடங்காமல் 

பவறும் வாே்ப்லபெச்ினால் பேன் ஒன்றும் இல்மல என்பமத விளக்க 

வந்த தாயுமானவர,் 

“சினம் இறக்கக் கற்றாலும் சித்தி எல்லாம் பபற்றாலும் 
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மனம்இறக்கக் கல்லாரக்்கு வாலேன் பராபரலம” (பராபர.11) 

• தீே பெேல்கமள பெே்ேவல்லது.  அடக்கமற்றது.  ோன் எனது 

என்னும் பற்றுமடேது. 

• ஐம்புலன்வழி பெல்லவல்லது.  இரக்கமற்றது.  குறிக்லகாள் 

இல்லாதது .  

• நான் நிமனத்தால் லபால லவபறான்றிமனப் பற்றி உழலும் 

தன்மமேது.  அறிோமம உமடேது.  

• வஞ்ெம் உமடேது. 

• இழிவானது. 

• வஞ்ெம், பபாே் என்பனவற்றிமன மனதில் பகாண்டுத ்

தடுமாறும் இேல்புமடேது 

 

எனத் தாயுமானவர ்மனதின் இேல்புகள் பற்றி பாடியுள்ளார.் 

     மனம் பிறவிமே உண்டாக்குகின்ற பபாறி புலன்களில் பெல்லவல்லது 

என்பதமன பின்வரும் பாடல் வாயிலாக அயிேத்தருகின்றார ் .  

அப்பாடல்… 

“தவலம தரும்ஐம் புலப்பபாறிக் லகஎன் அறிவுபபால்லாப் 

பவலம லிமளக்க என் லறா. பவளி மான்எனப் பாே்ந்ததுலவ. (பாேப்புலி(10) 

மனம் துேர ்பகாள்வல்லது என்பதமன,  

“எண்ணாதது எண்ணிே பநஞ்லெ! துேரஒ்ழி…..”(பாேப்புலி(13) 

என்றும் -  மனம் துள்ளும் இேல்புமடே என்பதமன, 

துள்ளும் அறி ோமனது பலிபகாடுத் லதன் கரம் 

   துஷ்டலத வமதகள் இல்மல 

துரிேநிமற ொந்தலத வமதோம் உனக்லக 

   பதாழும்பன்அன் புஅபிலடகநீர ்

 

உள்ளுஉமறயில் என்ஆவி மநலவத்தி ேம்ப்ராணன் 

   ஓங்குமதி தூபதீபம் 
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ஒருகாலம் அன்றுஇது ெதாகால பூமெோ 

ஒப்புவித் லதன்   கருமணகூர ்…… 

 

பதள்ளிமமற வடியிட்ட அமுதப் பிழம்லப 

    பதளிந்தலத லனசீனிலே 

திவ்ேரெ மிோவுந் திரண்படாழுகு பாலக 

    பதவிட்டாத ஆனந்தலம 

கள்ளன் அறி வூடுலம பமள்ளபமள பவளிோே்க் 

     கலக்கவரு நல்லஉறலவ 

கருதரிே சிற்ெமபயி லானந்த நிரத்்தமிடு 

    கருணா கரக்கடவுலள.   (கருணா.கடவுள் 54). 

என்றும் கூறுகின்றார.் 

     துள்ளுமறிோ மனது என்ற பாடலில், மனதிமன துள்ளுகின்ற ஆட்டிற்கு 

உவமித்து, மனம் உலகப் பப்ருடக்மளப் பற்றுகின்றது என்றும், அதனால் 

பிறப்பு இறப்பு என்பன ஏற்படுகின்றன என்றும் கூறுவது 

குறிப்பிடத்தக்கது. 

   மனம் லமாகம் முதலான குணங்களில் என்பத்மன வலியுறுத்தும் பாடல் 

வருமாறு.   

லவத முதலாே் விளங்கும்  சிவவடிவாம் 

லபாத நிமலயிற் பபாருந்தாமல்-ஏதமிகு 

லமாகாதி அல்லலிலல மூழ்கிமனலே பநஞ்லெ!இத ்

லதகாதி பமே்லோ?  பதளி.  (உடல்.பபா.476) 

    கள்ளம், பபாறாமம முதலிே குணங்களில் உள்ளம் சூழப்பட்டது  

என்பதமன அறிேத்தரும் பாடல் இலதா…… 

வஞ்ெமன அழுக்கா று ஆதி மவத்திடும் பாண்ட ம்ஆன 

பநஞ்ெமன,  வலிதில் லமன்லமல் பநக்குபநக்கு உருகப் பண்ணி 

அஞ்ெலி பெே்யுங் மகயும் அருவிநீர ் விழியு மாகத ்

தஞ்ெபமன் றிரங்கிக் காக்கத் தற்பரா பரமு னக்லக.  (வம்லபலனன்.295) 
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மனம் உயிரக்ளுக்கு துன்பத்திமன விமளவிக்கவல்லது என்பதமன 

“மனமான வானரக்மகம் மாமல ஆ காமல் 

எமனோள் அடிகள் அடிஎே்தும் நாள் எந்நாலளா? (எந்நாள்கண்ணி. 1146) 

மனம் எண்ணுகின்ற எண்ணங்களுக்கு அளவில்மல என்பமத என்ன 

அருமமோகெ ்பொல்கிறார ்பாருங்கள். 

“எண்ணாத எண்ணபமல்லாம் எண்ணிஎண்ணி ஏமழ பநஞ்ெம் புண்ணாகெ ்

பெே்தது இனிப் லபாதும் பராபரலம. (பரா.670) 

     தம் அன்பாலும் பண்பாலும் அறிவாட்சிமே மலர மவத்த அருடத்ந்மத 

லவதாத்திரி மகரிஷி 

“மனமது இேற்மகயின் மாபபரும் நிதிேலலா 

மனமமதத் தாழ்தத்ிட மேக்கத்தால் துன்பலம 

மனமமத உேரத்்தினால் மட்டில்லா இன்பமாம் 

மனத்திலல உள எல்லாம் மற்றுஎங்கு லதடுவீர?்” (ஞா.வாழ்வும்.பா.303) 

    என்றும் மனதின் இேல்புகமள விவரிக்கின்றாரக்ள்.             

9.மனம் பல பெேல்கள் 

      மனம் பல பெேல்கமளெ ் பெே்யும் இேல்பினது. சிறு லபாமதமேப் 

பபரிதாகவும், நீண்ட  காலம் நிமல நிறுத்தும். 

      மிகெ ் ொதாரணமான இந்த உலமக ஏலதா உலகம் என எண்ணெ ்

பெே்யும். 

       சிற்றின்பலம உேரந்்தது எனத தவறாக உணரத்த்ும்.  லதமவேற்ற 

சுமமமேெ ்சுமக்க நம்மம ஆோக்கித் தான் சும்மாடு ஆகும். 

  அலதா நில்லாது, 
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• நாளும் துரப்்புத்தி புகுத்தி நற்புத்திமேெ ் சூமறயிடட்ு இந்திர ோலக் 

லகாலம் காட்டும் (ெெச்ி.4) 

• பபான், புவி, மடப் பூமவேமர பமே் எனக் காட்டி நம்மமக் 

கவரந்்திழுக்கும் (தன்மன.1) 

• வாதமன பபருக்கும்.  வெம் பெே்து துன்மாரக்்க லபாதமன பெே்யும் 

(கற்புறு.4) 

• பள்ளம் லதாறும் புனல் பரவவது லபால, அந்த உள்ளம் உலகில் எல்லாம் 

பறக்கும் (பல்வமக.10) 

    இத்தகு பெேல்களுமடே பநஞ்மெ, 

• அளவளாவு பநஞ்ொகவும் (பமௌன.10) 

• துன்றும் கவமல பபாருந்திேதாகவும் (ஆகார.30) 

• ெடம் ஒதத் தாகவும் (நிமனவுஒன்று.9) 

• உகந்து லநசிக்கு நிமலயிலும் (பபான்.170) 

•  தன்னர ்பநஞ்ொகவும்  (ஆமெஎனும்.24) 

• அடிோர ்பதாடரப்ு கிமடோமமோல் வாடிே பநஞ்ொகவும் (திடமுறலவ.7) 

• லநே பநஞ்ொகவும்  (எந்.அன்பர.்10) 

• பழுதத் மனமாகவும் (எந்.அன்பர.்11) 

     தாயுமானவர ்காடட்ுகின்றார.் 

   ெங்க இலக்கிேம் முதல் பாரதிோர ்  வமரயுள்ள கவிஞரக்ள் தம் 

பாடல்களுள் தமக்கு ஏற்பட்ட அனுபவங்மகக் பகாண்டு, மனத்தின் 

பெேல்கமளக் கருதி உள்ளனர.் 

     அவற்றுள் நல்ல பெேல்களும், தீேபெேல்களும் அடங்கிஉள்ளன.  

அவற்றின் அமடெ ் பொற்கமக் பகாண்டு பாரக்்கும் லபாது நமக்குெ ் சில 

பெேல்கமள ஓரளவுக்குக் கணிக்கலாம். 

1. அவவுக்பகாள் மனம் 

2. அவிழும் மனம் 

3. அன்பு கலந்த மனம் 

4. ஆரவ் மனம் 

5. அன்பிமழத்த மனம் 

6. அற்றம் நீத்த மனம் 

7. ஆே்வுறு மனம் 
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8. அறம் திகழுமனம் 

9. ஓரந்்தமனம் 

10. உருகிே மனம் 

11. உவக்கின்ற மனம் 

12. களித்த மனம் 

13. சுரவிலா மனம் 

14. காதல் பெே் மனம் 

15. லகாணா மனம் 

16. குளிர ்மனம் 

17. களிப்புறு மனம் 

 

18. பெம்மம மனம் 

 

19. பெேல்படு மனம் 

 

20. குமறோ மனம் 

21. ொந்த மனம் 

22. துள்ளு மனம் 

23. துளக்கமில் மனம் 

24. தூேமனம் 

25. லதான்றிவிரிபு மனம் 

26. நல்ல மனம் 

27. நீள்மனம் 

28. லநே மனம் 

29. நமெேறுமனம் 

30. பதே்வமனம் 

31. பரந்த மனம் 

32. பரவு மனம் 

33. புமரபடாமனம் 

34. மன்மனம் 

35. மமேறு மனம் 

36. மறுவிலாமனம் 

37. மனபமனும் லதாணி 

38. மனவிளக்கு 

39. மனலம லகாயில் 
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40. விரிந்த மனம் 

41. வஞ்ெமிலா மனம் 

42. பவள்ள மனம் 

43. உன்னுமனம் 

44. கனி மனம் 

மனதிற்கு லவண்டாத தன்மமகளும் பல காணப்படுகின்றன. 

1. அவிழும் மனம் 

2. அடிமம மனம் 

3. அற்ப மனம் 

4. அறிவில் சிறுமனம் 

5. இரங்கா மனம் 

6. இரும்பு மனம் 

7. இருள் உறுமனம் 

8. ஈனம் பழுத்த மனம் 

9. உழலு மனம் 

10. ஓடுகின்ற மனம் 

11. கல்மனம் 

12. கல்லிமனபோதத் வலிேமனம் 

13. கரிே மனம் 

14. கள்ளமுள்ள மனம் 

15. கல்லாமனம்  

16. கருங்கா மனம் 

17. கதவுமனம் 

18. கன்றிே மனம் 

19. பகாடுமமபெயு மனம் 

20. பகாடிே மனம் 

21. பகாதிக்கும் மனம் 

22. கறுத்த மனம் 

23. கவர ்மனம் 

24. கட்டுங்கடங்காமனம் 

25. காழ்த்த மனம் 

26. குரங்கு மனம் 

27. ெவமல மனம் 

28. சிறுமனம் 



தாயுமானவர ்பாடல்களில் மனம்                    மன்னாரக்ுடி பானுகுமார ்

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

 
 

36 
 

29. ெஞ்ெலப்படு மனம் 

30. பெற்ற மனம் 

31. லொகமனம் 

32. திருந்தா மனம் 

33. துன்புறுதத்ு மனம் 

34. துன்று மனம் 

35. பதாடக்கறா மனம் 

36. பதருளுமடமனம் 

37. லதட்டுகடங்காமனம் 

38. பழான மனம் 

39. பாழ்த்த மனம் 

40. புல்லிே மனம் 

41. லபே் மனம் 

42. பபாறாமம மனம் 

43. பரிவிசுத்த மனம் 

44. லபமத மனம் 

45. பித்லதறிஉழல் மனம் 

46. பாவி மனம் 

47. புமரலெர ்மனம் 

48. பித்த மனம் 

49. புழுங்கு மனம்  

50. லபோே் உழல் மனம் 

51. மனம் எனும் தீ  

52. மனப்லபே் 

53. மனப்பாம்பு 

54. மனவஞ்ெகமாகக் கடல் 

55. மனக்கருங்கல் 

56. மனக்குமக 

57. மனப்பம்பரம் 

58. மனம் பிள்மளக்குரங்கு 

59. மனங்கங்குல் 

60. மனமான சிறுவன் 

61. மனப் பீடம்  

62. மனெச்ிறுபுள் 

63. மாோமனம் 
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64. மமேல் பகாள்மனம் 

65. மருளார ்மனம் 

66. மாேங்கலந்த மனம் 

67. மருவிே மனம் 

68. மேலுள்ள மனம் 

69. மலங்கழிக்கின்ற மனம் 

70. மமேல் கூரம்னம் 

71. மனம்பபாழி மனம் 

72. மருட்டுக்கமட மனம் 

73. மருள்வமலயிலகப்பட்ட மனம் 

74. மருள் நிமறந்த மனம் 

75. வஞ்ெ மனம் 

76. விலங்கு மனம் 

77. மும்மலமடஞ்பெறிமனம் 

78. மால்பகாள்ளும்மனம்  

79. வணங்கா மனம் 

80. லவனிற் மனம் 

81. விமனமனம் 

82. பவறுப்பு மனம் 

83. பவங்கதம் மனம் 

84. வீெே மனம் 

85. வீண்பெலவு மனம் 

86. வாது நிமனக்கு மனம் 

87. லவகாத மனம். 

இவ்வாறு மனம் நல்லமதெ ் பெங்வமதவிடத் தீமமமே மிகுதிோகெ ் 

பெே்கிறது என்பமத இதனால் உணரலாம்.  அதனால் தான் 

தாயுமானவரும் தீமம பெே்யும் மனமத பல இடங்களில் 

குறிப்பிடட்ுள்ளார.் 

அளவளாவு பநஞ்ொகவும்….. 

     நமது உள்ளம் ஒரு தூே தடாகத்திற்கு ெமமானது.  அதில் எழில் நின்ற 

தாமமரயும் அல்லியும், தன் குடும்பத்துடன் வாழ வண்டு என்னும் 

விருந்தாளிமே உபெரித்து நிற்கும் அழகு அன்புமேமாகத் பதரியும். 
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     அந்த நீர்ில் கல் ஒன்று எறிந்தால் கலங்கும் அலத நிமலதான் 

நம்மனமும்.     மனமத பராமரித்து பதாடரந்்து கவனித்து ஆராே்ெச்ி 

பெே்லதாமானால்….. 

    உள்ளம் என்னும ஓர ்உன்னத நண்பமனலபால லவறு எதமனயும் காண 

இேலாது. 

முண்டக உபநிடதத்தில்……… 

   மனம் என்கிற ஒரு பொல் ஏன் இவ்வளவு பபருமமோக லபெப்படுகிறது 

என்பதற்கான காரணம் முண்டக உபநிடதத்தில் உள்ளது. 

• “எதனிடம் பிராணன் ஐந்து விதமாகப் புகுந்து உள்ளலதா, 

இந்திரிேங்களுடன் கூட மக்களின் மனதும் எல்லாமும் எதனிடம் 

லெரக்்கப்பட்டுள்ளலதா அந்த ஆத்மா சூட்ெமமானது, சித்ததத்ால் 

அறிேக்கூடிேது.  பரிெத்தமானது.  உள்ளத்தில் அது தானாகலவ 

பிரகாசிக்கும்.” 

   மனம் என்பது இங்கு நிமனவின் இருப்பிடமாகக் கருதப்படுகிறது.  

சித்தம் என்பது சிந்தமனயின் கருவமற, சித்தத்மத அடக்கிேவன் 

சித்தன். 

 உள்ளம் கூறும் உண்மம. 

    முற்காலத்தில் ஞானிகள், உள்ளம் பற்றியும், ஆன்மாமவப் பற்றியும், 

மூலப்பபாருள் எது என்றும் ஆராே்ந்தனர.்  ஆனால் லவதாத்திரி 

மகரிஷிலோ, அதமனத் பதள்ளத் பதளிவாே் நான்காக பகுத்துள்ளார.் 

1. புத்தி  2. சித்தம்  3. லபரறிவு 4. ஆதிநிமல 5. புத்தி 

 மனதின் இருப்பிடம்…. 

     பல பெேல்கள் பெே்யும் மனதின் இருப்பிடத்மத நாம் பதரிந்து 

பகாள்வது அவசிேமல்லவா?  
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       மனம் ஒவ்பவாரு உடலிலும் தனிோே் அமமந்த ஓர ் இன்பம்.  

அதமனக்காண லவண்டுமாயின் உடல் நிமலயிமன அறிதல் அவசிேம். 

உடல் ஐந்து நிமலகமளக் பகாண்டது. 

1. உணவு மேமான உமற 

2. காற்றுமேமான உமற 

3. மனமேமான உமற 

4. அறிவு மேமான உமற 

5. ஆனந்த மேமான உமற. 

      லமற்கூறப்பட்ட ஐந்து உமறயில் மலனாமே உமறயில்தான் உள்மனம் 

ஐந்து பபாறியின் வாயிலாக “நான்” என்ற தன்முமனப்புடன் உலகத்மத 

உணரக்ிறது. 

      லவதாந்தக் லகாட்பாடுபடி அந்தகரணம் என்று மனத்தில் 

நிமலகமளப் பிரிப்பர.்  மனம், புத்தி,அகங்காரம், சித்தம், ஆன்மா.     

       புத்திபுத்தி என்பது புறமனமாகவும் அறிவின் நான்காவது படி 

நிமலயில் நிற்கவும் பெே்கிறது.  இது லமலலாட்டமாக மனத்தின் 

லவறுபபேர ்என்றும் பொல்லலாம். 

சித்தம். 

     சித்தம் என்பது நடுமனம்.  அறிவிேக்கப் படி நிமலயில் மூன்றாம் 

இேக்க நிமலேமாகக் பகாண்டு இேங்குகின்றது.  பல பிறவிகளில் 

உணரந்்த அறிவுெ ்சிறப்பிமன ஆற்றல் வடிவில் தம்மிடம் பகாண்டது. 

லபரறிவு 

   இது அடிமனமாக கருதப்படுகிறது.  வித்து என்னும் ெத்துப் பபாருமள 

இேக்க நிமலேமாகக் பகாண்டு இேங்குகின்றது.  பல பிறவிகளின் 

உணரந்்த அறிவுெ ்சிறப்பிமன ஆற்றல் வடிவில் தம்மிடம் பகாண்டது.  

ஆதிநிமல  
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    இதமன பதே்வ நிமல அறிவாகக் கூறுகிறார.்  இது பிரம்மநிமல 

என்றும், லபராதார நிமல என்றும், ஒடுக்க நிமல என்றும் லவதாத்திரிோர ்

கூறுகிறார.்           

 

 

10.மனதின்  அறிோமம 

   மனம் அறிோமம உமடேது என்கிறார ்தாயுமானவர.்  எனலவ 

• மடபநஞ்ெம் எனப்படுகின்றது. (நிமனவுஒன்று.4 – ஆமெபேனும் –

பாேப்புலி.17) 

• சில நிமலகளில் திண்மமயும் வலியும் உமடேது. (எந்.அடி.-மபங்.32) 

• வன்மம இழந்து குமழயும்லபாது. உள்ளிருந்த கள்ளம் குமழகின்றது. 

(பரா.361) 

• உள்ளக் பகாதிப்பு அகலும் லபாது இமறவன் கமண பூக்கின்றது.(பரா. 

368) 

• வன்பநஞ்ெதத்ால் இழந்த வாழ்வு மீண்டும் கிமடக்கின்றது. 

மனத்தூே்மம    

    அறிோமம உமடே மனமத அறிவுள்ளதாக மாற்றுவதற்கு என்ன 

பெே்ே லவண்டும். மனதத்ூே்மம பபற லவண்டும். 

“சிதத் விகாரத்தால் சின்மேமனக் காணாமல் 

புத்தி கலங்கிப் புகுந்பதன் பபாறிவழிலே” 

மனம் சிந்தமனயின் ொேலாக உருமாற்றம் அமடயும் என்பது 

லோகிகளின் அமெக்க முடிோத நம்பிக்மக. 

“ஆமெ அறுமின்கள் ஆமெ அறுமின்கள் 

ஈெலனாடாயினும் ஆமெ அறுமின்கள்”   (திருமந்திரம்) 
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ஒவ்பவாரு மத நூலும் தங்களுக்பகன்று சில வழிமுமறகமளக்  

மகக்பகாண்டுள்ளது. 

  ஆனால், உள்ளத்தில் குற்றம் இல்லாதிருப்பலத ஒழுக்கம் என்று 

அமனத்து அறிவு நூல்களும் கூறுகின்றது.  

       திருவள்ளுவப் பபருந்மதமகலோ மனத்தூே்மமலே ெரிோன 

ஒழுக்கம் என இங்கு வலயுறுத்துகிறார.் 

“புறதத்ூே்மம நீரான் அமமயும் அகதத்ூே்மம 

வாே்மமோல் காணப்படும்.” 

     மனத்தூே்மமமேக் கமடப்பிடிப்பவலன உண்மமோன அறத்மதக் 

கமடப்பிடிப்பவன் ஆகிறான்.  உண்மம இன்பம் என்ன என்று 

பதளிகிறான்.    

11.மனதின் பல்லவறு பபேரக்ள் 

    இதேம், உள்ளம், பநஞ்ெம், பநஞ்சு, பநஞ்ெகம், மனம் லபான்ற 

பொல்வடிவங்கள் ஒரு பபாருள் குறித்து வருவதுலபால் லதான்றுகின்றன.  

ஆயின்.. 

“பதாடக்கும் என் பநஞ்ெம் மனமற்ற பூரணத்  

    பதாட்டிக்குலள….” (பாேப்.12) 

என்ற பதாடர,் பநஞ்ெம் என்பதன் உளளிருந்து அதமனெ ் பெலுதத்ி 

ஆட்டிப்பமடப்பது மனம் என்ற எண்ணத்மத உருவாக்குகின்றது.  

எனினும் இதமன விளக்குதல் எளிதன்று. 

      மனம், பநஞ்சு, அகம், உள்ளம் பபான்ற பல பொற்கள் மனத்மதக் 

குறிப்பிட்டாலும் பெேல்பாடுகளுக்குத் தக்கெ ்பொற்கள் அமமகின்றன.  

      அதில் உள்ளம் என்ற பொல் விமன அடிப்பமடயில் லதான்றிே பொல், 

உள்ளுதல் என்றால் நிமனத்தல் என்று பபாருள். 
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      உள்ளி, உள்ளானான், உள்ளுவான், உள்ளல், உள்ளப்படும் லபான்ற 

பொற்கள் திருக்குறளில் விமன அடிப்பமடயில் வந்துள்ளன. 

      மனத்தின் உறுதிமேக் காடட்ுவது உள்ளம் என்றபொல்.  உள்ளம் என்ற 

பொல் திருக்குறளில் அறத்துப்பாலில் ஒரு இடத்திலும், பபாருட்பாலில் 

எடட்ு இடங்களிலும், இன்பத்துப்பாலில் ஐந்து இடங்களிலும் வருகிறது.  

     பபாருள் ஈடட்ுவதற்கு உள்ளம லதமவ.  அதனால் பபாருட்பாலில் எடட்ு 

இடங்களில் வருகிறது. 

“உள்ளம் உமடமம உமடமம பபாருள் உமடமம 

நில்லாது நீங்கி விடும்   (குறள் 592) 

“பவள்ளதத்ு அமனே மலரநீ்ட்டம் மாந்தரத் 

உள்ளத்து அமனேது உேரவ்ு.  (குறள்.595) 

திருமூலர ்

“உள்ளம் பபருங்லகாயில் ஊன் உடம்பு ஆலேம் 

வள்ளல் பிரானாரக்்கு வாே் லகாபபுரவாெல் 

பதள்ளத் பதளிந்தாரக்்கு சீவன் சிவலிங்கம் 

கள்ளப்புலன் ஐந்தும் காணா மணிவிளக்லக”  (திருமந்திரம்) 

    மனம் உறுதிோன நிமலயிலும் பதளிவான நிமலயிலும் உள்ளம் 

ஆகிறது.   உள்ளம் அறிலவாடு இமணத்து இமறநிமல அமடகிறது. 

   அதமனத்தான் பதள்ளத் பதளிந்தாரக்்கு சீவன் சிவலிங்கம் என்று 

கூறுகின்றார.்  இதமன இன்னும்  விளக்கமாக பாமரமக்களின் 

தத்துவஞானி லவதாத்திரி மகரிஷி அவரக்ள் இவ்வாறு கூறுகிறார.் 

      மனம் உறுதிோன நிமலயிலும் பதளிவான நிமலயிலும் உள்ளம் 

ஆகிறது.  
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       உள்ளம் அறிலவாடு இமணத்து இமறநிமல அமடகிறது.   

அதமனத்தான் பதள்ளத் பதளிந்தாரக்்கு சீவன் சிவலிங்கம் என்று 

கூறுகின்றார.்  

     இதமன இன்னும்  விளக்கமாக பாமரமக்களின் தத்துவஞானி 

லவதாத்திரி மகரிஷி அவரக்ள் இவ்வாறு கூறுகிறார.் 

• மனமத அதன் அமல விமரவுெ ் சிறுகெச்ிறுகக் குமறதத்ு 

நிமலப்படுத்தி, அறிவாக உள்ள தாலன அதுவாகி காண்பது 

பமே்யுணரவ்ு தாலன அதுவாகி அறிந்து பகாள்ளக்கூடிே 

நிமலயில்தான் அவலன நான், நாலன என்று உணரக்கூடிே பதளிவு 

உண்டாகிறது. 

• மனதுக்கும் அறிவுக்கும் உள்ள பதாடரப்ு என்ன என்றால் அமலயும், 

நிமலயும் லபான்றலத அந்தத் பதாடரப்ு, மீண்டும் அமத ஆழமாக 

நிமனவு பகாள்லவாம். 

• அமெோத நீராக இருக்கக்கூடிே நிமலயிலல இமறநிமல என்று 

பொல்கிலறாம். அமெயும் இடத்திலல அமல என்கிலறாம்.  அங்லக 

நிமலத்த நிமலயில் அறிவு.  இங்லக அமலயும் பெேலில் மனம். 

12.மனம் இழந்த நிமல 

    “மனம்” இல்லாத, இழந்த நிமலமேத் தூேநிமல எனத் தாயுமானவர ்

கருதுவது பதரிகின்றது. 

     இந்த “இன்மம” எனத் தாயுமானவர ் கருதுவது பதரிகின்றது.  இந்த 

“இன்மம” மனதின் பெேலற்ற நிமலோக இருக்க லவண்டும். 

        இதமனத் தாயுமானவர ் பாடல்களின் சில அடிகள் 

பதளிவுறுத்துகின்றன.  “மறிந்த மனமற்ற பமௌனம்” 

பெறிந்திடலவ…(உடல்.76) 

“உள்ளலத லபாது நான்எனக்கு உளறிலே 

   ஒன்மறவிட்டு ஒன்று பற்றிப் 

பாெக் கடற்குலள வீழாமல் மனதற்ற 



தாயுமானவர ்பாடல்களில் மனம்                    மன்னாரக்ுடி பானுகுமார ்

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

 
 

44 
 

   பரிசுதத் நிமலமே அருள்வாே்”     (பரிபூரணா.10) 

வாடுதலும் மற்றுலமல் ஒன்றற்று இரண்டற்று 

   வாக்கற்று மனமும் அற்று…..”     (சின்மோ.8) 

“மனம் இல்மல அம்மனத்தின மில்மல லவறுமாரு 

   வரவில்மல லபாக்கும் இல்மல.”    (ஆனந்த.10) 

   இத்தகு, மனதற்ற பரிசுத்த நிமல பபற வழியும் கூறுகின்றார ் நம் 

தாயுமானவர.்   

         ஆமெ அறுத்தல், லோகம், பிராணலேம் என்பவற்றால் இந்த நிமல 

உறும் என்பது பதரிகின்றது. 

“பற்றுவன அற்றிடும் நிராமெ என்று ஒரு பூமி, 

   பற்றிப் பிடிக்கும் லோகப் 

பாங்கில்  பிராணலேம் என்னும் ஒரு பூமி, இமவ 

   பற்றின்மனம் அறும் என்னலவ…..(சுகவாரி.6) 

    இவ்வாறு, மனமத இல்லாமல் பெே்தல், பெேலற்ற தாக்குதல், 

உேரந்ிமல அதாவது முக்திக்கு முன்படிநிமல எனலாம். 

                        

13.பலவமகப் பற்றுகள் உள்ள மனம். 

    பலவமகப் பற்றுள்ள மனமத தாயுமானவர ் தம் பாடல்களில் பல 

இடங்களில் குறிப்பிடட்ுள்ளார.் 

• பல்வமகப் பற்றுக்கள் உமடேது மனம்.  அது ஒன்மறவிட்டு 

ஒன்மறப்பற்றி உழல்கின்றது.(பமௌன 10) 

• ஒன்மற நிமனந்து ஒன்மற மறந்து ஓடுகின்றது. ((பரா.87) 
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• அந்த உறழ்ெச்ிமேலே விதவிதமாகப் பமடக்கும்லபாது பலலகாணக் 

காட்சிோக மனம் பதன்படுகின்றது.  பதருளாகி மருளாகி உழலுவது 

அதன் இேல். (ஆனந்த.2) 

• ொண் வயிற்றின் பபாருட்டாக மண்டலமும் விண்டலமும் ஒன்றாகி மனது 

உழன்று மேங்குதலும் உண்டு. (ஆனந்த.3) 

• அம்மறுகிெ ்சுழலும் மனக்குரங்கு மாள லவண்டும். (ஆமெ.13) 

• எத்தமன விதங்கள் தான் கற்றாலும் லகட்டாலும் எந்தன் இதேம் 

ஒடுங்கவில்மல. (ஆனந்த.9) 

• கல்லாத மனம் ஒடுங்கி ேபரதி பபற இேலாது (எங்கு8) 

• அம்மனது என்பது தன் வெமாே் வராது நிற்பதாக எடுத்து பமாழிகின்றார.் 

(தன்மன.5) தாயுமானவர.் 

• பலமுமற எடுத்துக் கூறினும் உணராது அமமகின்றது மனம் (ஆமெ.8) 

• எண்ணாத எண்ணித ்துேருறுகின்றது. (பாே்ப்.13) 

• பபால்லா மேக்கத்தில் ஆழ்கின்றது. பேனற்று அமிழ்கின்றது. (பாேப்.45) 

• தன்மன அடுதத்ு வந்த எல்லாவற்றிமனயும் பற்றிக் பகாள்கின்றது. 

(பாேப்.49) 

• நிமலேமமக் கருதம்தத் தன் அறிவில்மவத்துக் பகாள்ளாத புன்மம 

பநஞ்சு அது (பாேப்.51) 

• பமே்மேப் பபாே் எனவும் பபாே்மேத்தான் பமே் எனவும் கூறும் 

இேல்புமடே அந்பநஞ்மெ, பமே்அமணோப் பபாே் பநஞ்சு எனல் 

(உடல்.67) ஏற்புமடதல்த 

• அத்தகு  பநஞ்சின் பின்லன ஓடலால் பேன் இன்று (காடுங்.1) 

• அக்குணம் இலா மனம் எனும் லபே்க் குரங்கின் பின்லன மாறாத 

கவமலயுடன் சுழலும் வண்ணம் என்மன ஏன் மவதத்ாே் (கல்லா.4)? 

• அந் பநஞ்ெலமா ஆயிரம் பொன்னாலும்அறிோத வஞ்ெ பநஞ்ெமாே் 

இருக்கின்றது (பரா.195) 

• ஒன்றும் அறிோ அவ்விருளாம் உள்ளம் (பரா.300) 

• வன் பநஞ்ெம் (மபங்.32) 

நாதமரெ ் லெரந்்து வாழும் வாழ்மவ இழக்கெ ் பெே்கின்றது என 

வருந்துகின்றார ்தாயுமானவர.்                

14.மனதின் பல்லவறு உணரவ்ுகள். 
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     பல சிறு சிறு பதாடரக்ளாலும் அமடகளாலும் மனத்தின் பல்லவறு 

உணரவ்ுகமள பெேல்கமள எடுத்து பமாழிதல் தாயுமானவரது 

இேல்பு.  

     மனிதனின் பெேல்பாடுகள் அமனதத்ும் மனலம காரணம். அவன் 

விமன கூட்டிற்கும் அதுலவ அடிபமட (ெெச்ி.10) என்பன இவ் 

விளக்கங்களால் பதரிகின்றன. 

     அெெ்ம் என்பது மனத்தின் ஒரு பண்பு.  உயிர ் அெெ்ம், அதாவது 

மரணம் வரும் என்ற எண்ணத்திற்லக அஞ்சும் அெெ்ம், “லதெ நீங்கும்என 

பவண்ணிலலா பநஞ்ெம் துடித்து துோ உருலவன்” (பரிபூரண1) எனெ ்

சுட்டப்படுகின்றது. 

    “இறப் பபாடு பிறப்மப உள்லள எணணினால் பநஞ்ெது பகீரஎ்னும்” 

(சின்மோ.5) அவ் பவண்ணத்மதால் இரவு பகல் உற்கம் இன்றி 

இருந்தன  இருவிழிகள் என்கிறார.் 

      விமனப் பந்தத்தால் உள்ளம் பமதபமதக்கிறது (சுகவார.11)  

இமறவமன பநருங்கும்லபாது, “படபபடன பநஞ்ெம் பமதத்து 

உள்நடுக்குற” (கருணா.9) அமமந்தமமமேயும் காடட்ுகின்றார.் 

இந்த மனம் இருக்கிறலத, இது ஒரு விசித்தரமான ஒன்று.  

 

நம்முமடே மனம் தான். இருந்தும் நாம் பொல்வமத லகட்பது இல்மல.  

 

பாரக்்காலத என்றால் பாரக்்கும். பதாடாலத என்றால் பதாடும். இருப்பமத 

விடட்ு விடட்ு இல்லாததற்குப் பறக்கும்.  

 

மனமத அடக்க லவண்டும் என்று நிமனத்தால், அது நம்மம அடக்க 

முேற்சி பெே்கிறது.  

 

மனம் நம்மம நல்ல வழியிலும் இழுத்துெ ் பெல்லும், பகட்ட வழியிலும் 

இழுத்துெ ்பெல்லலாம். 

 

மனமத வலு கட்டாோமாக ஒரு வழியில் பெலுத்தினால், நிெெ்ேம் அது 

நம் கடட்ுபாடம்ட மீறி எதிர ்திமெயில் ஓடும்.  
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அமத, அதன் வழியில் லபாே், பகாஞ்ெம் பகாஞ்ெமாக நம் வழிக்கு 

பகாண்டு வர லவண்டும்.   

 

என் மனலம, உன்மன நான் அடி பணிகிலறன். பகட்ட பெங்க 

ெவகாெத்மத விடுத்து, இராமானுேரின் லமல் அன்பு பெே்யும் 

நல்லவரக்ளின் திருவடிக்கீழ் என்மன பகாண்டு லெரத்த்தற்கு  

 

லபரிேல் பநஞ்லெ ! அடிபணிந்லதனுன்மனப், லபே்ப்பிறவிப் 

பூரிேலராடுள்ள சுற்றம் புலரத்்திப், பபாருவருஞ்சீர ்

ஆரிேன் பெம்மம இராமானுெ முனிக்கன்பு பெே்யும் 

சீரிேலபறுமடோர,் அடிக்கீபழன்மனெ ் லெரத்்ததற்லக. (இைாமானுஜை் 

நூற்றந்தாதி - அடியாைக்்கு அடியாை் ) 

 

இராமானுேர ்ஒரு அடிோர.் 

அவர ்லமல் அன்பு பெே்தவரக்ள் அவரின் அடிோரக்ள் 

அப்படிப்பட்ட அடிேவரக்ளின் திருவடிக்கீழ் இவர ்இருக்கிறார.்.. 

 

எவ்வளவு பணிவு. எவ்வளவு தன்னடக்கம்.  

 

ஆண்டா ஆலங்காடா உன் அடிோரக்்கு அடிலேன் ஆலவலன என்பார ்

சுந்தர மூரத்்தி ஸ்வாமிகள் 

 

தில்மல வாழ் அந்தணர ் தம் அடிோரக்்கும் அடிலேன் என்பது பதே்வப் 

புலவர ்லெக்கிழார ்வாக்கு  

 

அன்பர ் பணி பெே்ே என்மன ஆளாக்கி விடு விட்டால் இன்ப நிமல 

தாலன வந்து எே்தும் பராபரலம என்பார ்தாயுமானவர.்            

 

15.மனமும் மாமேயும். 

அறிோமம உமடே மாமேயின் பெேலல மனம் என்பமத 

“இடம்பபறு வீடும், மின், லெே், ேகமும், இருநிதியும் 

உடம்மபவிடட்ு ஆருயிர ்லபாம்லபாது கூடி உடன்வலமா? 

மடம்பபறு மாமே மனலம! இனி இேங்கு வா! மவுனி! 
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திடம்பபற மவத்த மவுனம் ெகாேம் பதரிந்துபகாள்ள.” 

(பாேப்.16.தாஃபா.417) 

     மாமே என்னும் மூலப்பகுதிமே பவன்று உள்ளத்தில் வளரும் 

ஆணவத்மத பிடுங்கி எறிந்துவிட லவண்டும் என்று இமடக்காடட்ுெ ்

சித்தர ்பொல்கிறார.் 

“மூலப்பகுதி அறத்தாண்டவக்லகாபன – உள்ளம் 

முமளத்த லவர ்பிடுங்லகாடா தாண்டவக் லகாலன.” (இமடக்காடட்ுெ ்சித்தர)் 

     மாமே என்பதன் ெமஸ்கிருத பொல்தான் மாோ. 

     ோபதான்று ஒரு வினாடிக்கு முன்பு இருந்தது லபான்று இருந்து பின்பு 

இல்மலலோ அதுலவ மாமே. 

     அதாவது ஓோது மாறி அமமயும் தன்மம எதனிடம் உள்ளலதா 

அதுதான் மாமே.  

      நிமலலவறு என்பது மாமேயிடம் இருக்காது.  இந்த உலகம் மாமே்   

இதில் நாம் வசிப்பது மாமே. 

      நாம் பிறப்பது வளரவ்து வாழ்ந்திருப்பது லதே்வது மாே்வது ஆகிே 

எல்லாம் மாமே.  காலமாே் திகழ்வதும் மாமே.  மனிதனிடத்து மனதாே் 

மிளிரவ்து மாமே. 

    இேற்மகக்கும் மாமே என்று பபேர.்  மாமே என்பது நல்லதா? 

பகட்டதா?  என்ற லகள்வி எழும்லபாது அது நல்லதும் அன்று பகட்டதும் 

அன்று என்ற பதில் கிமடக்கும்.  இமத ஒரு சின்ன உதாரணம் மூலம் 

விளக்கலாம். 

   ஒரு பூமனயின் பல் நல்லதா பகட்டதா என்று ஒரு எலியிடம் 

லகள்விமேக் லகடல்டாம் என்றால் அமதவிடக் பகாடிேது உலகில் லவறு 

ஒன்றும் இல்மல என்ற பதில் வரும். 
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      அலத லகள்விமே பூமனக் குட்டியிடம் லகட்டால் தாே்ப் பூமனயின் 

பல்மலவிட நல்லது – இந்த உலகில் லவறு ஒன்றும் இல்மல என்ற பதில் 

கிமடக்கும். 

      ஆக மாமேயுடன் பதாடரப்ு பகாள்பவர ்மனதிற்லகற்ப நல்லதாகலவா 

பகட்டதாகலவா காட்சி பகாடுக்கிறது.  

      எல்லாம்வல் பரம்பபாருள்தான் பஞ்ெபூதங்களாகி லகாள்களாகி 

அண்டங்களாகி தாவரங்களாகி விலங்குகளாகி லபரறிமவப் பபற்ற 

மனிதனாகவும் பிறப்பபடுத்து உள்ளது என்ற லபருண்மமமே 

சிந்தமனோல் அறிவின் திறத்தால் வளரும் வமர சிதரும் மனித மனலம 

மாமே  ஆகும் – என்பார ்லவதாத்திரி மகரிஷி.  

மாமேயின் பிரிவுகளாகிே 36 தத்துவங்கள். 

    இமறேருள் பதியும் இடம். 

    ெத்த தத்துவங்கள் – 5 (சிவ தத்துவங்கள்) 

1. நாதம் 

2. விந்து 

3. ொதாக்கிேம் 

4. மலகெச்ும் 

5. சுத்த வித்மத 

சுத்தா சுத்த தத்துவங்கள் – 7 (வித்திோ தத்துவெங்கள்) 

1. மாமே 

2. கமல 

3. காலம் 

4. நிேதி 

5. அராகம் 

6. வித்மத 

7. புருஷன் 

அசுத்த தத்துவங்கள் 24 (ஆன்ம தத்துவங்கள்) 

தன்மாத்திமர    ஐம்புலன்    ஐம்பபாறிகள்     ஐம்பூதங்கள் 
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1.ஓமெ           1. பெவி       1. மப             1.ஆகாேம் 

2.ஊறு            2. பமே்       2. மக             2. காற்று 

3. ஒளி           3.கண்         3. வாே்            3.தீ 

4. சுமவ         4. நாக்கு       4. நீரக்்கருவி      4. நீர ்

5. நாற்றம்       5. மூக்கு       5. மலக்கருவி     5. மண்கருவி 

வள்ளாலார ்பாரம்வயில் மாமே 

• மாமே என்பது ;--ஆன்மாவிற்கு இேற்மகயில் பெேற்மகோனது.  பஞ்ெ 

பூதக் கருவிகமளக் பகாண்டு ஒவ்பவாரு ஆன்மாவுக்கும் வீடு கட்டிக் 

பகாடுக்கும் பெேல் புரிவது மாமே என்பதாகும் ,ஆன்மா வாழ்வதற்காக 

கட்டிக் பகாடுப்பது தான் மாமேயின் லவமலோகும்,அதனால்தான் 

அதற்கு இேற்மகயில் பெேற்மக என்று பபேர ்,....,நல்விமன ,தீவிமன 

என்னும் கன்மம் நீங்காத வமர , இறப்பு பிறப்மப  உண்டாக்கி ,அதன் 

தன்மமக்குத் தகுந்தாற்லபால் , ஐம்பூத உடம்மப கட்டிக் பகாடுதத்ுக் 

பகாண்லட இருக்கும்.ஆன்மாவில் பற்றி உள்ள,அதாவது  மமறத்து 

உள்ள,அறிோமம என்னும் மாோத்  திமரகள் நீங்கி முழுமமோன 

அருமளப் பபற்று ,இனி ஆன்மாவிற்கு உடம்பு லதமவ இல்மல என்று 

,.அருடப்பருஞ்லோதி ஆண்டவரிடத்தில் இருந்து ,அனுமதிப் பபற்ற 

பின்தான்,ஆன்மாவிற்கு வீடு கட்டிக் பகாடுக்கும், தன்னுமடே லவமலமே 

நிறுத்திக் பகாள்ளும்,அதுவமர மாமேயின் லவமல பதாடரந்்து 

பகாண்லட இருக்கும்..இது எல்லா ஆன்மாக்களுக்கும் பபாருந்தும். 

 

வள்ளலார ்பதிவு பெே்துள்ள பாடல் ! 

 

பபருமாமே  என்னும் ஒரு பபண்பிள்மள நீ தான் 

பபற்ற உடம்பு இது ொகாத சுத்த உடம்பாக்கி 

ஒரு ஞானத் திருவமுதம் உண்டு ஓங்குகின்லறன் நின் 

உபகரிப்லபார ்அணுத் துமணயும் உளதத்ிமட நான் விரும்லபன் 

அருளாே லோதி எனக்கு உபகரிக்கின்றது நீ 

அறிோலோ என்னளவில் அமமக அமரக் 

பதருளாே உலகிமட என் ெரிதம் உணரந்்திமலலோ 

சிற்ெமப என் அப்பனுக்குெ ்சிறந்த பிள்மள நாலன ! 
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     மாமேோல் கட்டிக் பகாடுப்பட்ட உடம்மப அருள் ஒளிோல் லவதித்து 

ஒளி உடம்பாக மாற்றிக் பகாள்கின்றார ்நமது வள்ளலார ்.,சிறந்த பிள்மள 

என்ற பட்டமும் பபற்றுக் பகாள்கின்றார ். 

     மனம் மனம் என்று பல இடங்களிலும் பொல்கிலறாலம, அது என்ன? 

மனதின் மனிதனாகலவ வாழ்வதற்காக இமறவனால் பரிொக 

அளிக்கப்பட்ட ஒரு கடட்ுப்பாடட்ு அமமப்லப மனம். 

      மனிதன் என்ற எேமானன் ஆனந்தமாக வாழ, லதமவகமளயும் 

விருப்பங்கமளயும் பூரத்்திபெே்து பகாள்ள உதவும் ஒரு லவமலோள் 

தான் மனம். 

    மனிதனுமடே கடட்ுப்பாடட்ுக்குள் இருந்த மனம், மனிதமனக் 

கடட்ுப்படுத்தும் அமமப்பாக மாறி விட்டதுதான் எல்லா 

பிரெெ்மனகளுக்கும் காரணம். 

    எேமானன் அெந்த லநரத்தில், லவமலக்காரன் எேமானன் லபாலெ ்

பெேல்பட்டால் அந்தெ ்சூழ்நிமல எப்படியிருக்கும்? 

    பக்குவபடாத லவமலக்காரன் எேமானனாக மாறுவது, குரங்மகப் 

பிடித்து சிம்மாெனத்தில் உடக்ார மவத்தது லபால் இருக்கும்.  

       அதனால் தான் ஞானிகள் எல்லலாரும் மனமதக் குரங்லகாடு ஒப்பிடட்ு 

“குரங்கு மனம்” என்றுஅமழக்கிறாரக்ள்.  

       சிம்மாெனத்திலிருந்து குரங்கு அகற்றப்படாத வமர பிெரெ்மனகள், 

கஷ்டங்கள் பதாடரத்தான் பெே்யும். 

மாமே என்பது ……… 

      மனம் பல  பிரெெ்மனகமள, பல லபாலிகமள உருவாக்கிக் 

காண்பிக்கும் தன்மம பகாண்டது. அவற்றில் ஒன்று தான் மாமே! 

    மாமே என்பது இல்லாத ஒன்மற இருப்பதுலபால காண்பிப்பது.  

இல்லாத ஒன்மற இருப்பது லபால நிமனத்து அதனால் அதிகம் 

பேப்படுவது அல்லது அதிக ஆமெப்படுவது இரண்டுலம மாமேயின் 

பவளிப்பாடுகள். 
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     மாமேமே இன்னும் பதளிவாகப் பரிந்து பகாள்ள சிறிே கமத 

ஒன்றிமன பாரப்்லபாமா….. 

    இரண்டு ெந்னிோசிகள் திபபத் லநாக்கி பேணப்பட்டிருந்தாரக்ள்.  

லபாகும் வழியில் பிெம்ெ எடுத்து பசிோற்றிக் பகாண்லட பதாடரந்்து 

பென்றாரக்ள்.  

       பணக்கார சிவபக்தர ் ஒருவர ் இல்லத்தில் இருவரும் விருந்து முடித்து 

விடட்ுப் பேணத்மதத் பதாடரந்்ததிலிருந்து வேதான ெந்நிோசி 

பகாஞ்ெம் பதற்றத்லதாடு இருந்தார.் 

    வேதான ெந்நிோசி நடக்கும் லபாது அடிக்கடி பின்னால் திரும்பிப் 

பாத்தபடிலே நடந்து பென்றார.் 

     என்றுமில்லாமல் இன்று ெந்நிோசி முகத்தில் ஒரு சிறிே கலவரம்.  

நமடயில் ஒரு பரபரப்பு. 

        காலில் சிறு நடுக்கம்.  அடிக்கடி லதாளில் மாட்டிே மபமேத் 

பதாடட்ுப் பாரத்த்ுக் பகாண்டார.்   உடன் வந்த இளம் ெந்நிோசி, “ஏன் 

இவர ் இப்படி கலவரமாக இருக்கிறார?்”  என்று லோசித்தபடி நடந்து 

வந்தார.்  

        பின்பு ஒரு கிணற்றடியில் இருவரும் தண்ணீர ் குடித்துக் பகாஞ்ெம் 

ஒே்பவடுத்தாரக்ள்.  

        பகாஞ்ெ லநரத்தில் வேதான ெந்நிோசி கண் அேரந்்து தூங்கி 

விட்டார.்  அவரது தூக்கத்மதக் கமலக்காமல் அவருமடே மபமே இளம் 

ெந்நிோசி எடுத்துவிட்டார.் 

       மபமேத் திறந்து பாரத்்தால், ஒரு தங்கக் கிரீடம் இருந்தது.   (தங்கக் 

கிரீடம், சிவபக்தர ் பரிொக பகாடுத்தது)  வேதான ெந்நிோசியின் 

பரபரப்பிற்கும். படபடப்பிற்கும என்ன காரணம் என்பது இளம் 

ெந்நிோசிக்குத் பதளிவாகத் பதரிந்தது. 

      இளம் ெந்நிோசி, மபயிலிருந்து கிரீடத்மத எடுதத்ு தூர எறிந்துவிடட்ு. 

கிட்டத்தட்ட கிரீடத்தின் வடிவத்மத போத்த மரத்துண்மட எடுதத்ு 
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மபயில் லபாடட்ு, அமதலே வேதான ெந்நிோசியின் மடியிலலலே 

மவத்துவிட்டார.் 

     சிறிது லநரம் கழித்து எழுந்த இருவரும் மீண்டும் பேணத்மதத்  

பதாடரந்்தாரக்ள்.  

     வேதான ெந்நிோசி மீண்டும் அலத படபடப்லபாடு நடந்து வந்தார.்  

மபமே அடிக்கடி பதாடட்ுப் பாரத்்துக் பகாண்லட வந்தார.் 

   இளம் ெந்நிோசி,   “ொமி, ஏன் பதற்றமாக இருக்கிறீரக்ள்….எதாவது 

பிரெெ்மனோ?” என்று அப்பாவி லபால லகட்டார.் 

   வேதான ெந்நிோசி, “இல்மல ொமி, அந்த சிவபக்தர ் ஒரு தங்கக் 

கிரீடத்மதக் பகாடுத்து காசியில் ஏதாவது ஒரு லகாயிலில் தானம் 

பெே்ேெ ்பொன்னார.்  

    வழியில் திருடரக்ள், பகாள்மளேர ் ோர ் லவண்டுமானாலும் வரலாம்!.  

அதனால் தான் ஒலர பதற்றமாக இருக்கிறது” என்றார.் 

    இளம் ெந்நிோசி. “இந்தப் மபக்குள் இருக்கும் ஒரு சிறிே கிரீடமா 

உங்கள் சுதந்திரதம்தப் பாதித்துப் பதற்றத்மத ஏற்படுத்திேது?” என்று 

அப்பாவி லபால் லகட்டார.் 

     வேதான ெந்நிோசி, “ஆமாம், ஆமாம்” என்றார.் 

    மபக்குள் இருக்கும் அந்த கிரீடம்தான உங்கமள இவ்வளவு 

பேமுறுத்தேது என்று உறுதிோகெ ் பொல்ல முடியுமா?” என்று லகட்டார,்   

இளம் ெந்நிோசி. 

    “ஆம்” என்றார ்வேதான ெந்நிோசி. 

     “அப்படிோ!  ெரி -- உங்கள் மபமேத் திறந்து பாருங்கள்” 

என்றார ்இளம் ெந்நிோசி. 

    மபமேத் திறந்து பாரத்்த ெந்நிோசி அதிரெ்ச்ிக்கு உள்ளானார.்  ஒரு 

சிறிே மரத்துண்மட தவிரத்்து அதில்லவறு எதுவும் இல்மல.   கிட்டத்தட்ட 

ஆடிப் லபாே்விட்டார.் 
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   இளம் ெந்நிோசி, “கிணற்றடியில் நான்தான் கிரீடத்மத 

எடுதப்தறிந்துவிடட்ு இந்த மரத்துண்மட மவத்லதன்.  இப்லபாது 

புரிகிறதா மனதின் மாமே எந்த அறவுக்கு ஒருவமர ஆட்டி மவக்கும் 

என்று!” உண்மமமே உணர மவத்தார.் 

    மரதுண்மட கிரீடம் என்று நிமனத்து இவ்வளவு தூரம் 

லதமவயில்லாமல் பேந்துபகாண்லட இருந்தமத நிமனக்க, நிமனக்க 

வேதான ெந்நிோசிக்கு சிரிப்பு வந்தது.  அதிரெ்ச்ிமே தாண்டி வாே் 

விடட்ு சிரித்து விட்டார.்  

     தங்கக் கிரீடத்மதப் லபால பதவி, பணம், பபாருள் என்ற மாமேகமள, 

பபாக்கிஷம் லபால கருதிக்பகாண்டு அவற்மறக் காப்பாற்றுவதிலலலே 

மனம் முழு மூெெ்ாக இறங்கி விடுகிறது. 

    உண்மமயில் நிேத்தில் இந்தப் பதவி, பணம், பபாருள் எல்லாம் தங்கக் 

கிரீடங்கள் அல்ல….பவறும் மரத்துண்டுகலள!   

      நீாக்்குமிழிலபால சில காலம் மடட்ுலம உங்களிடம் இருக்கக் 

கூடிேமவ. 

     இந்த உண்மமமேப் புரிந்து பகாண்டு பெேல்பட்டால், மனமத நீங்கள் 

கடட்ுப்படுத்துவீரக்ள் மனம் உங்கமளக் கடட்ுப்படுத்தாது!  

 

16.கள்ளம் நிமறந்த மனம் 

      கள்ள மனம் துள்ளும்.” என்பது பழபமாழி. கள்ள மனம் துள்ளும் 

தன்னுள்ளம் தமனலே தின்னும். 

கள்ளம் பபாருந்தும் மடபநஞ்ெ லமபகாடுங் காலரவ்ந்தால் 

உள்ளன் பவரக்ட்குண் லடாஇல்மல லேயுல கீன்றஅன்மன 

வள்ளம் பபாருந்து மலரடி காணமன் றாடும்இன்ப 

பவள்ளெப்ெம் பாதப் புமணலேேல் லாற்கதி லவறில்மலலே.  

Oh! Foolish heart full of deceit! 

When the cruel messengers of Death arrive, 
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Can they be for the devotees of love true? 

No. Except for it be the blissful crimson feet - 

That danced in the arena - 

To match the canoe shaped feet 

Of the Mother that created the world, 

Except for it be, none the refuge there is. 

 

அஞ்சும் உள்ளம், கள்ளமும் நிமறந்தது என்கிறார ்தாயுமானவர.் 

• மனக் கள்ள பமதத்மன. (ஆனந்த.1) 

• பபாே்வளரும் பநஞ்சு. (சின்மோ.4) 

• கள்ளமனத்துறவு (நிமனவு.6) 

• கள்ளம் பபாருந்து மடபநஞ்சு. (பாேப்.41) 

மனிதனின் கள்ள மனம்  
 

ஒரு உயிருக்கு துன்பம் லநரந்்தாலலா, 

 

அல்லது தவறு பெே்த ஒருவருக்கு தண்டமன கிமடத்தாலலா 

உலகில் உள்ள அத்தமன மனித மனமும் மகிழ்ெச்ி பகாள்வது தான் 

ொமானிே மனதின் ொதுரே்மான பெேலாக கருதப்படும் ெமுதாே 

வாழ்வில், 

 

பிற உயிரின் துன்புறுத்தலால் நம் மனம் ஏன் அளப்பரிே ஆனந்தத்மத 

பகாண்டாடுகிறது.....???  

 

இதில் என்ன மரம்ம் மமறந்து இருக்கிறது...???. 

 

ெற்று மனதிற்குள்ளாக குதித்துப் பாரப்்லபாம். 

 

ஒவ்பவாரு மனதிற்குள்ளும் அதிகப்படிோன பழி வாங்கும் லவடக்்மக 

அமடந்து இருக்கிறது. 

 

அது ோர ்மூலமாவது பவளிப்பட்லட தீர லவண்டும். 
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பவளிபடுத்துவதற்கு லபாதிே சூழலும், அதற்குரிே நபரிடமும் 

பவளிப்படுத்த முடிோமல்,  

உள்ளடக்கமாக லதக்கி மவத்திருக்கிறது. 

 

அந்த லதக்கம் ோர ் துேருற்றாலும், தண்டமனக்கு ஆட்பட்டாலும் 

தனக்குள் இருந்த லவட்க்மக மகிழ்ெச்ி உணரவ்ாக பவளிப்படுகிறது. 

 

நாம் என்னலவா ஒருவரும் பிறப்பு முதல், இறப்பு வமர தவலற பெே்ோத 

சீலர ்என்று நம் மனம் நம்மம கணக்கலிடட்ு 

 

நம்மம நாலம நல்லவர ்என்ற முகமூடி லபாடட்ுக்பகாண்டு விமரச்ிக்கவும், 

அதமன பகாண்டாடவும் பெே்கிலறாம். 

 

தவறு பெே்ோத மனிதரும் இல்மல, தண்டமனோல் திருத்தம் பபற்ற 

மனித மனமும் இதுவமர இல்மல. 

 

தவறால் தாலன தண்டமன பிறக்கிறது.....!!!???!!! 

 

தவறு ஏன் பிறக்கிறது என்று ஆராே்ந்து 

 

அந்த அந்த தவமற நமடமுமறப் படுத்தாமல் இருப்பதற்கு என்ன பெே்ே 

லவண்டும் என்று இதுவமர சிந்தித்தண்டா....??? 

 

தவறுக்கு காரணம்...... 

 

“பகடட்ு வாழ்க்மகயில் மனமதப் பறிபகாடுக்கும் பண அமெ தாலன 

காரணமாக இருக்கிறது. 

வாழ்க்மகமே வாழ லவண்டுலம தவிர பகடம்ட 

வாழ்வாதாரமாக்கினால்... 

 

அதன் விமளவு தண்டமன தாலன தவிர மகிழ்ெச்ிலோ ஆனந்தலமா 

இல்மலலே 
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இது ஆன்மீகத்திற்கு பபாருந்தும், 

 

இந்த கருத்து ெமுதாே சூழலுக்லகா, நமடமுமற வாழ்க்மகக்லகா, 

அல்லது ெட்ட திட்டங்களுக்லகா பபாருந்தாது என்ற ெம்பாஷமனயும் 

வரும் 

 

ஆன்மிகம், ெமுதாேம், நமடமுமற வாழ்க்மக, இமவ அமனத்மதயும் 

தனித் தனிோக பாரக்்கும் கண்லணாட்டம் மாறும்வமர இந்த 

பிரெச்ிமனக்கு தீரவ்ு காண முடிோது 

முந்மதே காலக் கட்டத்திற்கும் தற்லபாது உள்ள காலத்திற்கும், 

எவ்வலளாலவா புதுப்புது ெட்டங்கள், தண்டமனகள் நமடமுமற 

படுத்திவிட்டாலும், தவறுகள் குமறந்துள்ளதா என்றால் இல்மல என்லற 

பதிலல பதன்படுகிறது. 

 

ஆக, ஒரு மனிதன் தவறு பெே்ோமல், இருப்பதற்கும், 

அல்லது தவறு பெே்யும் காரணத்மதயும் அவலன அறிந்து, 

அமத விடப்டாழித்தால் ஒழிே மாற்றம் வருவதற்கு வாே்ப்லப இல்மல. 

 

பெேலுக்கு ஏற்ற விமளவு தத்துவதம்த ஒவ்பவாருவரும் பாடமாக மடட்ும் 

பகாள்ளாமல், 

 

வாழ்வில் நமடமுமற படுத்தினால் நிெெ்ேம் நல்லபதாரு மாற்றம் 

நிலவும். 

 

எப்படி தன் பசிமே தாலன உண்டால் மடட்ுலம பசி என்ற துன்பத்மத 

தீரத்்துக்பகாள்ள முடியுலமா... 

 

அதுலபால தன தவமற தாலன சிந்தித்து பெேல்பட மவக்க லவண்டும். 

 

அதற்கு ஆன்மீக உணரவ்ு உணரப்பட லவண்டும். உணரந்்தவரக்ள் 

உணரந்்தப் பட லவண்டும். 
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அமத விடட்ுவிடட்ு மற்றவமர தூற்றுவதாலலா, அல்லது லபாற்றுவதாலலா 

எந்த பேனும் விமளேப்லபாவதில்மல. 

 

ஒவ்பவாருவருக்குள்ளும் நிகழும் மனதின் ஆட்டத்மதயும், அறிவின் 

நிமலபாடம்டயும் கவனிக்க பதாடங்கினால் குற்றங்களும் இல்மல, 

அதற்கு துமணோக தண்டமனகளும் இருக்க வாே்ப்பில்மல 

 

என்மறக்கு ஒவ்பவாரு தனி மனிதனும் அகதத்ுள் திரும்பி பாரத்்து 

பேகத்மத ஆளப் லபாகிலறாம்....??? 

 

தனி மனித மனதின் மாற்றலம ெமுதாே மாற்றம் அன்லறா...!!! 

 

சிந்தித்லத பதளிலவாம் 

சீரம்மோன வாழ்மவ வாழ்ந்து பாரப்்லபாம்  

மன மாற்றத்தின் முற்றத்தில் :  தாளுமானவர ்வழியில் பெல்லவாம். 

 

 

17. மனதின் இழி நிமல 

     மனமானது உலக வழியில் பென்று பற்று பாெங்களுக்கு உட்படுகிறது 

என்பதமன தாயுமானவர,் 

“பநஞ்ெலம ஊெக் கயிறு லபால உலக பநறியின் கண்லண 

   பென்று பென்று பற்று எனும்கட்டினுள்” 

தாயுமானவமரப் லபால் அப்பரும் “ பநஞ்ெத்மத ஊஞ்ெலுக்கு உவமம 

காடட்ுகிறார ். 

    ஊஞ்ெல், மரத்தில் கட்டப் பபற்றிருக்கிறது. உயிரிேல், 

வாழ்க்மகபேன்ற மரத்திற் கட்டப் பபற்றிருக்கிறது. 

   ஊெற்பலமகமே மரத்லதாடு இமணப்பன இரண்டு கயிறுகள். உயிமர 

வாழ்க்மகலோடு இமணப்பன ஆமெ, பாெம் என்ற கயிறுகள்.  

     ஊஞ்ெல் புறப்பட்ட இடத்திலிருந்து முன்லன பெல்லும்; பின்பு புறப்பட்ட 

இடத்திற்கு வரும்; திரும்ப ஏகும், வரும்;  
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     இமட உலவும். இந்த ஊஞ்ெலின் இேக்கத்லதாடு பநஞ்மெ உவமித்தது 

சிந்தமனக் குரிே விருந்து. 

 

உறுகயி றுரெல்லபால் ஒன்றுவிட் படான்று பற்றி மறுகயி றுரெல் லபால வந்துவந் 

துலவு பநஞ்ெம் பபறுகயி றுரெல் லபாலப் பிமறபுல்கு ெமடோே் பாதத் தறுகயி 

றுரெலாலன னதிமக வீரட்டனிலர! 

என்பது பாடல். 

 

        “ஊெல் பூத்த உளம்” என்று பிரபுலிங்கலீமல லபசுகிறது. ஒன்றுவிட்டு 

ஒன்றுபற்றி வந்துலவும் பநஞ்ெத்திற்குக் கயிறுாெல் ஒப்பு. முதன் 

முமறோகத் தன் நிமலமே விடட்ுெ ்பென்று பிறிலதாரிடத்மதப் 

பற்றுவது உறுகயிறு ெல். பற்றிே அவ்விடத்மத விடட்ு மீண்டு, 

பதாடங்கிே நிமலப்பக்கம் வருவது மயிகயிறுாெல்;  

       அந்நிமலமே விடட்ு மற்பறாரு பக்கம் பென்று பற்றுவதும் 

அமதவிடட்ு மீள்வதும் அவ்விரண்டு ஊெலலோகும். இமடயில் வந்து 

உலவும்பபாழுது வாெற் கயிறு முறுக்கு அவிழ்தல் உண்டு. முறுக்கு 

ஏறுதல் உண்டு. 

 

         “உறுகயிறுாெல்” ஆகும் பபாழுது கயிறு முறுக்லகறியும், திரும்ப 

மறுகயிறுாெல் ஆகும் பபாழுது முறுக்கவிழ்ந்தும் ஒருவழிப்படாமல் பிறர ்

வழிகளில் கயிறு இேக்கப்படுவதால் கயிற்றின் வலிமம தளரந்்து தாங்கி 

நிற்கும் இேல்மப இழந்து “அறுகயிறுெல்” ஆகிறது. அது லபால மனமும் 

ஊொடுவமத அப்பரடிகள் அருமமோக விளக்குகின்றார.் 

பபால்லாத மனம் - தாயுமானவர ்

 

பபால்லாத மாமரக்் கடமன லமஎமனப் லபால்அடுத்த 

எல்லாவற் மறயும்பற்றிக் பகாண்டமன லேபேன்மன நின்மேமா 

நில்லாே் அருள்பவளி நீநான்நிற் லபன்அருள் நிடம்டபோரு 

பொல்லாற் பதிந்து பரிபூர ணானந்தந் லதாே்குவலன.(பாே 49) 

என்று கூறுகின்றார.் 

    இந்த மனம் பற்றிே கவிமதமே ரமண ஆெரமத்தின் நூலகத்தில் 

படித்லதன். 
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Oh, mind, Thou art a vicious monkey 

That hath seized me and all things around! 

Do not transform me your way. 

Oh! Void of Grace, 

I shall be the way Thou art. 

In a word will I enter into the trance of Grace 

And sport in Pervasive Bliss Perfect. 

        துன்பத்திற்கு மனம் துன்பதத்ிற்கு  காரணம் என்றும், உலகப் 

பபாருடக்மள பற்ற வல்லது என்றும் தாயுமானவர ்கூறுகின்றார.்        

 

18. வஞ்ெம் நிமறந்த மனம் 

     வஞ்ெம் நிமறந்த மனம் என்று தாயுமானவர ்பல இடங்களில் 

லபசுகின்றார.் 

• கண்டாே் வஞ்ெ பநஞ்லெ (ஏெற்ற.3) 

• அறிோத வஞ்ெ பநஞ்சு (பரா.195) 

• மறப்பு நிமனப்புமாே் நின்ற வஞ்ெ, மோ மனம் (ஆனந்த11) 

• களம்பபறு வஞ்ெ பநஞ்சினர ்(ஆரணம் 3) 

• ஆழாழி பேன்ன வளவுபடா வஞ்ெ பநஞ்ெப் ்ப்ாழ் (எந்.மாத.11) 

திருவள்ளுவர ்பாரம்வயில் வஞ்ெ மனம் 

 

வஞ்ெ மனத்தான் படிற்பறாழுக்கம் பூதங்க 

மளந்து மகத்லத நகும். 

 

வஞ்ெ மனத்தான் படிற்றுஒழுக்கம் பூதங்கள் 

ஐந்தும் அகத்லத நகும். 

 

வஞ்ெம் நிமறந்த மனம் உமடேவர ்உண்மமோன நல்பலாழுக்கத்துடன் 
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பெேல்பட இேலாது. அவர ்பபாே்போழுக்கம் புறத்லத காண்பித்து 

ஒழுக்கசீலமரப் லபால லவடம் தரிப்பர.் அத்தமகே பபாே்ேரக்மளப் 

பாரத்்து அவர ்உடம்பில் தங்கியிருக்கும் காற்று, நீர,் தீ, நிலம், ஆகாேம் 

ஆகிே ஐம்பூதங்களும் தம்முள் சிரிதத்ு நிற்கும். 

வஞ்ெமில்லா இனம் தரும் – அபிராமி பட்டர ்

தனம் தரும் கல்வி தரும் ஒரு நாளும் தளைவ்ு அறியா 

மனம் தரும் சதய்வ வடிவும் தரும் சநஞ்சில் வஞ்ெம் இல்லா 

இனம் தரும் நல்லன எல்லாம் தரும் அன்பை் என்பவைக்்டக 

க்னம் தரும் பூங்குைலாள் அபிைாமி கமைக்கண்கடள 

தனம் தரும் – எல்லாவிதமான பெல்வங்களும் தரும் 

கல்வி தரும் – எல்லாவிதமான கல்விமேயும் தரும் 

ஒரு நாளும் தளைவ்ு அறியா மனம் தரும் – என்றும் லொரந்்து லபாகாத 

மனமும் தரும் 

சதய்வ வடிவும் தரும் – பதே்வீகமான உருவத்மதயும் தரும் 

சநஞ்சில் வஞ்ெம் இல்லா இனம் தரும் – உள்பளான்று மவத்துப் 

புறபமான்று லபொத நண்பரக்மளத் தரும் 

நல்லன எல்லாம் தரும் – இன்னும் என்ன என்ன நன்மமகள் எல்லாம் 

உண்லடா அமவ அமனத்மதயும் தரும் 

அன்பை் என்பவைக்்டக கனம் தரும் – எல்லலாரிடமும் அம்மமயிடமும் 

அன்புடன் இருக்கும் அன்பரக்ளுக்கு எல்லா பபருமமமேயும் தரும் 

பூங்குைலாள் அபிைாமி கமைக்கண்கடள – பூவிமனெ ்சூடிே 

கூந்தமலயுமடே அபிராமி அன்மனயின் கமடக்கண் பாரம்வலே. 
 

 

       மகாபாரதப்லபாரில் இருந்துபகாண்டு இந்த வரிமே 

வாசிக்மகயில் எவ்வளலவா அரத்்தங்கள் உருவாகின்றன. 

 
ேஞ்சம் மகாள்பேரிடம் மதய்ேங்கள் 

வகடக்ின்றன, எத்தழன? எே்ேளவு? எதுேழர?ஒே்மோன்றும், அழன

த்தும், இறுதிேழர என்று உழரக்கில் மடட்ுவம ேஞ்சத்தில் மேற்றிழய 

அளிக்கின்றன. ேஞ்சநிழறவின் இனிழமழய அளிக்கின்றன. 
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    வன்மம் மனதில் இருந்தால் அது எரித்து அழித்துவிடும் என்பமதத்தான் 

இப்படிெ ்பொல்லியிருக்கிறீரக்ள். இமத அன்றாட வாழ்க்மகயில் 

பாரத்்துக்பகாண்லடதான் இருக்கிலறாம்.  

 

    ஆனால் நான் பாரத்்தவமர வஞ்ெம் நிமறந்த மனம் உள்ளவரக்ள் லவறு 

ஏலதா வமகயில் பாதிக்கப்பட்டவரக்ள். அவரக்ளுக்கு மிகப்பபரிே குமற 

மனசில் உள்ளது. அமதத்தான் இப்படி நிரப்பிக்பகாண்டிருக்கிறாரக்ள் 

என நிமனக்கிலறன்் ்

 

    என் வாழ்க்மகயிலலலே இமதப்பாரத்்திருக்கிலறன். தீராத 

வன்மத்துடன் வாழும் பபண்கள் பலர ்உண்டு.  

        அவரக்ள் எல்லாருலம துக்கத்தால் அவதிப்பட்டவரக்ள். புருஷனால் 

மகவிடப்படுவது. பகாடுமமப்படுதத்ப்படுவது. நிரக்்கதிோக நிற்பது. 

அன்லப கிமடக்காமல வாழ்வது. இப்படித்தான் ஆகியிருக்கிறாரக்ள். 

அவரக்ளுக்கு வாழ்க்மகயில் உள்ள பவறுப்புதான் இப்படி 

பவளிப்படுகிறது.  

   

 

19. மங்மகேர ்மனம் 

     மங்மகேர ் மனம் பற்றிக் கூறுகின்ற லபாது மங்மகேரக்ளது 

மனமானது பதளிவற்றது என்றும், வஞ்ெம் உமடேது என்றும் 

தாேமானவர ்கூறுகின்றார.்  இந்தக் கருத்திமன 

“ஆழாழி என்ன அளவுபடா வஞ்ெ பநஞ்ெப் 

பாழான மாதரம்ேல் பற்பறாழிவது எந்நாலளா” 

(எந்நாள்கண்ணி1137) 

 

 என்று கூறுவதால் அறிந்து பகாள்ளலாம். 

      அதாவது இந்தப் பாடலில் வாயிலாக 

ஆழ்ந்த கடமலப் லபான்ற அளவில்லாத 

வஞ்ெத்மத உமடே பநஞ்ெம் உமடேவரக்ள் 

பபண்கள் எனக் கூறி, அப்பபண்களுடன் 
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லெராது அதிலிருந்து தான் விடுதமல அமடே லவண்டும் எனக் 

கூறுகின்றார.் 

 

மனம் என்ற பபாருள் தன் வெம் இல்மல என்பதமன,  

“----------------------------------------------------- 

மனபதன்பதுலமா என் வெமாே் 

   வாராது  மதே நின் அருலள 

தனதுஎன் பதுக்கும் இடம்காலணன்.”  (தன்மனஒருவர.்316) 

என்றும்……………………………….  

மனம் அங்கும் இங்கும் தன்மன அழுத்தடிக்கின்றது என்பதமன  

“இழுக்கடித்தாே் பநஞ்லெநீ னபளன்கமலகள் லெரா 

   அழுக்கடிக்கும் வண்ணரல்பா லாே்” 

 

என்றும் கூறுகின்றார.்  

 

மனம் இமறவனுக்குரிே நிமறப் பபாருள் என்பதமன, 

“அந்தரத்லத நின்றாடும்ஆனந்தக் கூதத்னுக்குஎன் 

  சிந்மத திமறபகாடுதத்ுெ ்லெவிப்பது எந்நாலளா”  (எந்.கண்ணி.1232) 

எனக் கூறுகின்றார.் 

 தன் மனம் இரக்கமில்லாதது என்பதமன 

“ எள்ளத் தமனயும் இரக்கமில்லா வன்பாவி 

உள்ளதத்ும் எந்மத யுலாவிடவும் காண்லபலனா”( எந்.கண்ண.1231) 

எனக் சுறுகின்றார.் 

குற்றம் பபாருந்திே மனத்மத உமடே வஞ்ெகன் என்பதமன  

“மாொன பநஞ்ென் இவன் வஞ்ென் என்லறா 

லபொ பமௌனம் பபருமான் பமடதத்துலவ” (பல்வமகக்கண்ணி.1294) 
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எனக் கூறுகின்றார.்  

 

20. ஐம்புலன்களும் மனமும் 

     ஐம்புலன்களின் வழி மனம் பெேல்படுகிறது என்பதமன தாயுமானவர ்

பாடுகிறார.்  

 

“சிவம்ஆதி, நான்முகக் லகாவந்த மாமமற பெப்புகின்ற 

நவமாே் இலங்கிே ஒன்லற.  இரண்டுஅற்ற நன்மமபபறாது. 

அவலம தரும் ஐம்புலப் பபாறிக்லக என் அறிவு பபால்லாப் 

பவலம லிமளக்கஎன் லறா, பவளி மான்எனப் போே்ந்ததுலவ. (பாேப்புலி.410) 

     மனம் பபாறி புலன் வழி பெல்வதனால் தான் பிறவித் துேர ்

ஏற்படுகின்றது என்றும், மனம் பபாறி, புலன் வழி பெல்லாவிடின் பிறவித் 

துேர ் ஏற்படாது என்றும் ஐம்புலன் வழி பெல்லும் மனதிமன அடக்கி 

கடட்ுப்படுத்தும் ஆற்றல் பமௌனகுருவிற்லக உண்டு எனக் கூறுகின்றார.்  

     இக்கருத்திமன  

“என்அறிமவ உள்ளடக்கி என்லபால் வரும்பமௌனி 

தன்அறிவக்குள்லளதான் ொரும்நாள் எந்நாலளா” (எந்நாள் கண்ணி1102) 

 தாயுமானவரின் பமௌனகுரு  

    பமே், வாே், கண், மூக்கு, பெவி ஆகிே ஐம்பபாறிகளின் தாக்கதலால் 

தான் உள்ளம் துன்பமடகின்றது என்பதமன.. 

“புலன்ஐந்தும் தாலன பபாறிமேங்கிெ ்சிந்மத 

அலமந்து உழலும்அடிமம – நலம் மிகுந்த  

சித்தான லமான சிவலன”  (உடல்பபாே்யுறவு.505) 
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என்ற பாடல் வாயிலாக அறிவுறுத்துகின்றார.் 

     இந்தக் கருத்திமன உறுதிப்படுதத்ும்  வமகயில்  

“அன்றிவரும் ஐம்புலனும் நீயும் அமெோலத”  

         (திருக்களிற்றுப்படிோர.்இன்புறுநிமல 35 ) 

என்றும்… 

 

“துள்ளேலும்புலலனாடா கழுவில்பட்டுத்  

   துமணவமனயும் அறிோது துேர ்உறும் 

     (சிவஞானசித்திோர ்சுபக்கம், 8ம் சூத்திரம்) 

என்றும் கூறுகின்றன. 

    மனலம, ஐம்பலன்களின் வழி மனம் பெல்லலகாது என்பதமன 

இந்நூற்கள் பதளிவாக எடுத்து இேம்புகின்றன. 

அடிோர ்மனம். 

    சிவனடிோரக்ள் உள்ளம் அழகிே லகாயில் என்றும். அவரக்ளுமடே 

உள்ளம் பதளிவானது என்பதும் தாயுமானவரது கருத்தாகும்.  

இக்கருத்திமன 

“சுகம்ஆகும் ஞானம் திருலமனி ோம். நல்ல பதாட்டரத்ங்கள் 

அகலமபபான் லகாயில். எமமமகிழ்ந்லத மன்றுள் ஆடிேகற் 

பகலம. உன் பபான்அடி நீழல்கண் டால்அன்றிப், பாவிக்கு இந்த 

பேகமாமே ஆன அருங்லகாமட நீங்கும் திறம்இமலலே. (பாே்ப்புலி.408) 

எனக் கூறினார.் 
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21. மனதின் தீமமகள். 

     நமக்கு  வழங்கப்பட்டிருக்கும் மிக தற்புதமான கருவிோகவும் மிக 

அற்புதமான வாே்ப்பாகவும் இருக்கிற மனலம, நமக்கான துேரங்கமள 

உற்பத்தி பெே்யும் இேந்திரமாக (மனதின் ெரக்்கஸ்) மாறிப்லபானது 

எப்படி? 

    பல்லவறு தீமமகளும் இந்த மனத்திற்கு உள்ளது என அங்கங்லக 

தாயுமானவர ்பாடல்களில் பதாகுத்து சுட்டப்படுகின்றன. 

• எல்லாம் தீமமயும் வல்லது அது (எங்கு.4) 

“பகாமல களவு கட்காமம் ஆட்சிோகக் 

   காதலித்திடும பநஞ்ெமும்”   (பமௌன.9) 

“வஞ்ெமன பபாறாமம லலாபம் 

   மவத்த மனமமாம் கிருமி”   (லதலோ.3) 

வஞ்ெ அழுக்காறு ஆதி மவத்திடும் பாண்டம் ஆன 

   பநஞ்ெமன……  (வம்ப.4) 

                                      ஏதமிகு 

லமாகாதி மல்லலிலல மூழ்கிமனலே பநஞ்லெ   (உடல்.17) 

வஞ்ெமனயும் பபாே்யும் உள்லள மவதத்ு அழுக்காறுஆயுளுறும் 

    பநஞ்ெனுக்கு…….”      (பரா.40) 

22. மனத்தின் எதிரந்ிமல 

     தாயுமானவர ் பாடல்களில் “மனம்” என்பது - அவ்வாறு அன்றி 

எதிரிமடோகலவ காட்டப்படுகின்றது என  ஓரளவுக்குக் கூறலாம். 

• நான், நீ என்று இரண்டு இல்மல எனக் கூறி நடுலவ முமளத் மனமதக் 

கட்டவிேலாது வாடும் நிமல உண்டு (கருணா.4). 
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•   இத்தகு மனமதெ ் ொராமமக்கு வழி ஒன்றுண்டு.  இமறவன் அருளும் 

அறிவின் நிருவி கற்பாங்கமாம் ொசுவத நிடம்டலே அத (ெெச்ி.1).  

• மனமாமேமேக் குடிபகடுக்க, முற்றிலும் அழிக்க இமறவனாலலலே 

இேலும் ((பன்மாமல.3) 

•  அந்நிமலயில்  பநஞ்ெம் லதட்டம் அற, இமறவனின் அருட்பெேலில் 

நிற்றல் லவண்டும் (ஆமெஎன்னும்.3) 

• மனம் தன்னுமடே வழிேற்று என் ஊமழ கிடப்ப இமறவன் தண்ணருள் 

லவண்டும் என்பர ்(ஆமெ.40) 

• அந்நிமலயில் மன அழுக்குகமள நீக்கி இமறவன் அவன் வீருப்பப்படித ்

தனக்கு அருள லவண்டுகிறார ்(என்பகன்.1) 

• மாமே தரு மனம் தன் புமரகள் தீரும் லபாதுதான் உயிர ்ஈலடற்றம் 

பபற முடியும் என எண்ணுகின்றார(்மண்லம்.8) 

• அம் மனமற்ற நிமலயில் பரமானந்த பவள்ளம் பபருகும் (பாேப்.12) 

• பூரண நிடம்டயில் ஆழ முடியும் (பாேப்.24) 

    வாழ்க்மகயில் ஒருவருக்கு வரும் கஷ்ட காலம் என்பதற்கு முதற் பாதி 

விதி, கரம்விமன,  மறு பாதி அவரவர ்மனம் தான் காரணம்.. 

    அவரக்ள் முன் நிற்பது எதிரந்ிமல சூழ்நிமலகள் அல்ல, அவரவர ்

மனதில் தான் இருக்கிறது எதிரந்ிமல. 

    பமகவர ்பவளியில் இருப்பவர ்அல்ல மாமே என்ற லவறு எந்த ரூபமும் 

இல்லாமல் உன் ரூபத்திலல இருக்கிறது. 

    உடல் நிமலேற்றது முந்மதே பிறவியில் லவறு உடல் இந்த பிறவியில் 

லவறு உடல் ஆனால் ஆன்மா என்பது தான் நிமலயுள்ளது. 

    நீ உன்னுள் குழம்புவதற்கு காரணம் மாமே என்ற எதிரவ்ிமனயும், 

ஆன்மா என்ற லநரம்மற ொேல்கள் தான். 

    நல்லமத உன் மனதில் லோெமனோே் பெலுத்தும் ஆன்மாவிடம் 

மாமே என்ற ரூபம் ெண்மடயிடுவது தான் மனம் படும் லவதமன. 

   அந்த லவதமன உன்னுள் எழும் லபாது உன் நிம்மதி தூள் தூளாகிறது 

.இமவகள் எல்லாம் உன் வாழ்க்மகயில் முடிே லபாகிறது. 

   சூரிேனின் பவளிெெ்ம் படட்ு அண்டம் எப்படி போலிக்குலமா, அமத 

லபால் என் லபபராளி படட்ு போலிக்க லபாகிறாே். 

   உன் மனம் நிம்மதி ெந்லதாஷம் என வாழ லபாகிறாே். பவற்றிகரமாக 

எல்லா எதிரம்மற சூழ்நிமலகளில் பவன்று வந்துவிட்டாே். (நன்றி)சீரடி 

ொே்பாபவின் அருளுமரோகும். 
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23.  உணரெ்ச்ி நிமலயில் மனம்… 

• மனக் லகாதகற்றம் பரம்பபாருலள  (பாேப்.16) 

• அழுக் காரந்்த பநஞ்சுமடலேன்  (பாேப் 34) 

• அற்ப மனலம    (உடல்.13) 

• அல்லலற பநஞ்ென்    (உடல்.15) 

• பாழ் பநஞ்லெ     (தன்மன.1) 

• ஏங்கி யிமடயு பநஞ்ெ ஏமழ    (பரா.319) 

• மனதின் பண்புலமா ெற்றுமிமல   (மமலவளர ்6) 

• லபரின்பலமா லெரபவன்றாற் கள்ள மனதுலமா பமத்தவும் சிந்திக்குது.  

(மமலவளர.்6) 

• எள்ளத்து அமனயும் இரக்கமிலா வன்பாவி உள்ளதத்ு  (காண்.1) 

• மாொன பநஞ்சினவன் வஞென்   (பலவமக. 6 

• பபாே் குவிதத் பநஞ்ென்    (பரா.292 

• அழுக்காறா பனஞ்ெ மழுங்கிே புன் மாக்கள் (பரா.297) 

என தாயுமானவர ் பாடல்களில் உணரெ்ச்ி நிமலயில் மனமத பற்றி 

சுடட்ுகிறார.் 

 

24. மனதின் பெேல்கள், விமளவுகள் 

     தன்மனலே பநாந்து பகாள்ளும் நிமலயிலும், தன் பநஞ்சிமன அறிவுறுதத்ு 

நிமலயிலும் மனதின் பெேல்கள், விமளவுகள் என்பன பதரிே வருகின்றன. 

    அறிவு வேப்பட்ட மனது, பதளிவாகெ ்சிந்திக்கும் இேல்பினது.  பதளிந்த அறிவு 

நிமலயில் மனது இருக்கும் லபாது இமடலே மடமம பமகோக வந்து புக, 

சிந்தமன பதளிவற்றுத் லதமேற்று நீளுகின்றனது. 

      மலம், மாமே, கன்மங்கள் மீண்டும் வருலமா?  பிறப்புத் பதாடருலமா? 

என்பனலவ அெ ்சிந்தமனகள் (பரிபூ.5) 

     பதளிவான நிமனவில் இமறவன் குடி பகாண்டிருப்பதாகத ்

தாயுமானவா ்எண்ணுகின்றார ்லபாலும். 

“ோது மன நியும் அந்த நிமனவுக்கு நிமனவாக      ோதின் பாலும் 
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லபதமற நின்று தீதில் பரமானந்த சித்தாந்த லபபராளிமேெ ் 

   சிந்மத பெே்வாம்.                               (பபாருள்2) 

இக்கருத்து, 

“பநஞ்ெத்தின் ஊலட நிமனவாே் நிமனவுஊடும் 

அஞ்ெல் என வாழுலம என தாவிதத்ுமண நீலே.   (திடமுற.210) 

என்பதாலும் விளக்கம்  பபறுகின்றது.  கள்ள மனதில் சிந்தமன பற்றி 

முன்பும் நிமனந்லதாம்.  (மமலவளர.்6) 

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

 

 

25.மனம் ஆலேம் என்பனவற்றுக்கு 

இமடலேோன பதாடரப்ு 

     ஊனுடம்பு ஆலேம் என்று திருமுலர ் பொன்னமதப் லபாலலவ 

தாயுமானவரும் மனதிற்கும் ஆலேத்திற்கும் பதாடரப்ு காண்கின்றார.்  

        அதாவது இமறவமன உள்ளத்தில் பபாருந்த மவத்தலல மனதிற்கு 

சிறப்பாகும் எனக் கூறுகின்றார.்  இக்கருத்திமன 

“என்றும் உன்மன இதே பவளிக்குலள 

துமற மவத்தன லன. அருள் லோதிநீ 

நின்ற தன்மம நிமலக்கு என்மன லநரம்மோம்? 

நன்று தீதுஅற மவதத் நடுவலத.” (பபான்மன மாதமர202) 

இமறவன் பமே்ேறிவின் உள்ளத்மத லகாயிலாகக் பகாண்டவன் 

என்பதமன, 

“களம்பபறு வஞ்ெ பநஞ்சினர ்காணாக் 
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   பாட்சிலே.  ொட்சிலே.   அறிஞர ்

உளம்பபறும் துமணலே.  பபாதுவினில் நடிக்கும் 

   உண்மமலே உள்ளவாறு இதுலவ.” (ஆரணம்.274) என்றும் 

    அகவழிபாடட்ுக்கு உள்ளலம லகாயில்,  எண்ணலம மனப் பபாருள்,  

அன்லப மஞ்ென நீர ்என்பதமன, 

“பநஞ்ெகலம லகாயில் நிமனலவ சுகந்தம்அன்லப 

மஞ்ெனநீா ்பூமேபகாள் வாராே் பராபரலம. (பரா.786) 

வன் பநஞ்ெக் கல்மலக் லகாயிலாகக் பகாள் என்ற தமலப்பில் அமமந்த 

பாடலில்   பாமறவடிவான கருங்கல்மலப் லபான்ற மனமானது  

நினக்குரிே ஆலேம் என்பதமன  

“ஏதம் அற்றவரக்்கு இன்பலம பபாழிகின்ற இமறலோ! 

பாத கக்கருங் கல்மனம் லகாயிலாப் பரிந்து   

 ………………………………………………………………………” (எனக்பகன பெேல் 382)  

என்றும் தன் மன நிமலக் லகாயிலாகக் பகாண்டவன் பமௌனகுரு 

என்பதமன 

“ஞானபறிக்கு ஏற்றகுரு. நண்ணரிே சிதத்ிமுக்தி 

தானம் தருமம் தமழத்தகுரு. – மானபமாடு 

தாே்எனவும வந்துஎன்மனத் தந்தகுரு. என்சிந்மத 

லகாயில்என வாழும் குரு.”   (உடல்பபாே்யுறவு)   என்றும்                   

லபெெ்ற்ற  அன்பாக்ள் மனத்தில் உேரந்்த ஒளிோே் ஓங்கி வளரந்்து 

விளங்குபவன் பரமபபாருள் என்பதமன,   

“உமரஇறந்த அன்பரஉ்ளதத்ு ஓங்கஒளிோே் ஓங்கிக் 

கமரஇறந்த இன்பக் கடலல பராபரலம.”      (பரா.641) 
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என்றும் கூறுகின்றார.்   

   அதாவது தாயுமானவர ்அகவழிபாடட்ிற்குெ ்சிறந்த இடம் உள்ளம் எனக் 

கூறுவதுடன் உள்ளலம ஞான ஒளி என்றும் கூறுகின்றார ்

                           

26.மனம் அடங்குதலால் ஏற்படும் நன்மமகள் 

    அடங்காத மனதிமன கணவனுக்கு அடங்காதப் பபண்ணுக்கு 

உவமிக்கிறார ் தாயுமானவர.்  ஏபனனில், கணவனுக்கு அடங்காத பபண் 

தாலன பவளிெ ் பென்று சுற்றித்திரியும் இேல்புமடேவளாகக் 

காணப்படுவாள். 

     அது  லபான்று அடக்கமில்லாத மனமும் மிக வன்மமானது என்றும், தீே 

பெேல்கமளெ ் பெே்ேவல்லது என்றும் கூறி, எனலவ மனம் அடங்க 

லவண்டும் என்றும் கூறுகின்றார.் 

     ஏபனனில், எண்ணங்கமள அடக்கி மனமத ஒரு கடட்ுக்குள் பகாண்டு 

வருவதால், லமல்வரும் நன்மமகமள அமடே முடியும் என்பது அவர ்

கருத்தாக அமமகின்றது. அமவ வருமாறு.  

1. ோன், எனது என்பன நீங்கும். 

2. குருவின் திருவருள் கிடட்ும் 

3. எடட்ு வமகோன சித்திகள் கிமடக்கும் 

4. வீடுலபறு கிமடக்கும் (சீவன் முக்தி) 

5. அகங்காரங்கள் நீங்கும் 

6. மலங்கள் அழியும் 

7. இன்ப நிமல ஏற்படும். 

மனம் ஒடுங்கப் பபறாதவரக்்கு வாே்ப்லபெச்ினால் எவ்வித பேனும் 

இல்மல என்பதமன..  

“சினம் இறக்கக் கற்றாலும் சித்திஎல்லாம் பபற்றாலும் 

மனம்இறக்கக் கல்லாரக்்கு வாே்ஏன் பராபரலம.” பரா.804) 

என்ற பாடல் மூலம் அறிவுறுத்துகின்றார.் 
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    மனம் தீே வழியில் பெல்வலதாடு உலகில் எங்கும் உழல்வல்லது 

என்பதமன தீே வழியில் பெல்வதால் எவ்வித பேனும் இல்மல 

என்பதமன 

“சூதுஆடு வாரல்பால் துவண்டு துவண்டுமனம் 

வாதாடின் என்னபலன் வாே்க்கும் பராபரலம. (பரா.806)  

என்ற பாடல் வாயிலாகத் பதளிவுபடுத்துகின்றார.் 

 

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

27. இமறநிமலயில் மனம் 

      இமறவமன அன்றி நிமனவு மடட்ுமன்ற பநஞ்ெலம இல்மல என்ற 

கருத்தும் தாயுமானவர ்பாடலில் உண்டு. (பரா.210) 

• மனதில் நிகழ்பமவகள் அமனத்தும் ொட்சிோகவும் நிற்கிறது. 

(பரிபூ.8)  

•  அவ்வாறு அது நிற்கு நிமலயும் தந்தது இமறலே என்பது 

தாயுமானவர ்கருதத்ு.  அந்த இமறவனாலலலே அம் மனமலர ்பமாக்கு 

அவிழ்கின்றது. (பபாருள்.3) 

• மனம் கமழ்கின்றது.  அடிேர ்மனம் மகிழ்கின்றது (பமௌன.2) 

• மனம் குமறகள் தீரக்ின்றன. (பமௌன.8) 

• மனக் கிலலெம் மாறுகின்றன. (பபான்மன.16 – வம்பலனன்.6) 

• மேக்கம் நீங்குகின்றது (பபான்.51) 

மனதின் விரிலவ பிரம்மஞானம். 

      பிரம்ம நிமலயில் இருப்பாக இருந்த பூரணம், விமரவு, அறிவு என்ற 

மூன்று தன்மமகளும் அதன் இேக்கெ ் சிறப்பான பரிணாமம், 

இேல்பூக்கம், கூரத்லறம் ஆகிே திறன்களும் இப்லபாது மனித உடலுக்குள் 

அமமந்து, விரிந்து. நிமறந்து ஆற்றும் சிறப்புக் கமளயும் உணரும் லபாது,  

மனித மனத்தின்  பூரணத் ததத்ுவம் விளங்குகின்றது.  

      மனம் தன்மனப் பற்றி உணரும் அளலவ அதன் மதிப்பு ஆகும்.  மனம் 

பகாடுக்கும அந்த மதிப்பு தான் லபரிேக்க மண்டலம்.   
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      இவ்வாறு மனம் விரிந்து முழுமம பபறும் லபாதுதான் அது தன் இருப்பு 

நிமலோன பிரம்மத்மதயும், இேக்க அமலோன மனமதயும் ஒன்றாகக் 

காணுகின்றது. 

        இந்த பபரும் லபறான அகக்காடச்ிலே “பிரம்மஞானம்” ஆகும். 

28. ஞான வீரரக்ளது உள்ளம். 

        கலங்காத பநஞ்ெம் உமடேவரக்ள் ஞான வீரரக்ள் என்பதமன 

தாயுமானவர,் 

• “கலங்காத பநஞ்சுமடே ஞான தீரர”் (கல்லாலின் 636) 

என்று கூறுகின்றார.் 

“லொரவ்ு விடுத்துெ ்சுலேெம்ெ அமடந்து உலகில் 

வீரனாே் வாழ விரும்பு.”     (லோகசித்தி-சுத்தானந்த பாரதிோர)்  

      ”மனத்தளரம்வ நீக்கு. எல்லாக் கடட்ுகளினின்றும் விடுதமல பபறு.  

இந்த உலகில் வீரனாக, ஆத்ம தீரனாகப் பலருக்கும் பேன்படுமாறு வாழ 

விரும்பு என்று சுத்தானந்த பாரதிோர ்பகரக்ின்றார.் 

      ோர ்ஞான வீரன்? ோர ்தீரன்? 

      ஒவ்பவாரு மனிதனுக்குள் ஒரு தீரன் உள்ளான்.  அவலன உள் மனிதன்.  

உண்மம மனிதன். 

    அவனுக்குெ ் லொரவ்ில்மல.  துேர ் இல்மல.  கட்டில்மல.  கவமல 

இல்மல.  அவன் நித்திே முத்தன்.  ெரவ் சுதந்தரன். 

       இந்த உடல்  அவன் ெட்டமடலே.   ”அந்தெ ் சுத்தான்ம தீரலன நான்” 

என்று ஒவ்பவாருவரும் காண்க.! 

         பிறகு, எதற்காக ோருக்காக, ோர ் கவமலப்படுவது?  கடட்ுண்பது.  

இருவிகாரக் குழாங்களில் அமலந்து உழலும் மனத்தால் படரும் அழுக்லக 

கடட்ும் கவமலயும். 

          தன்மன அறிந்தால் அெெ்ம், அடிமமத்தனம், கவமல, கடட்ுகள் 

முதலிே பறந்லதாடிப்லபாம். 



தாயுமானவர ்பாடல்களில் மனம்                    மன்னாரக்ுடி பானுகுமார ்

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

 
 

74 
 

        அடிமமத் தனத்திற்குக் லகமடயிடி தன்னறிலவ.  வீரன் இேற்மக 

உலமக பவன்று அருள் அறத்மத நிமல  நாட்ட லவண்டும். 

        தன் அறிவு, உலக அளிவு, உள் பவற்றி, உலகபவற்றி, வாே்மம, 

வலிமம, ஆண்மம, பபாறுமம, அஞ்ொமம, அன்பு, நீதி, லநரம்ம, ஆட்சித் 

திறன், திோகம், விமனத்திட்டம், மனத்திட்பம் முதலிேன வீரர ்

தன்மமகள். 

      தன்னலம் லபாற்றல, பபாதுநலம் காத்தல், இன்னமவ போறுத்தல, 

இன்பலம பெே்தல், தன் உயி ரீந்தும் மன்னுயிரப்் லபணல், 

பகாடுமமமேக் குமமத்தல், நல்லமத அமமத்தல், புண்ணிேம் 

வளரத்்தல், அறவிமன தன்மன அஞ்ொது இேற்றல், ஆணவமின்றி 

அருட்பணி புரிதல், பேன்பற்றின்மம, விடுதமல பபறுதல், விடுதமல 

யீதல் – இமவலே வீரரின் இனிே உடமமோம்.  ெரிமத வீரர ்ெரிமதகமள 

பாருங்கள்.  

    அப்பர.் ெங்கரர.் புத்தர,் நம்மாழ்வார.் தாயுமானவர.் வள்ளலார,் 

பரமகம்ெர ்முதலிே பபாரிோர ்ஞானவீரர.் 

    சிவாஜி, குரு லகாவிந்தன், பிரதாப சிம்மன், திலகர,் காந்தி முதலிலோ 

காம்வீரர.்  

29 மனம் மாமே திருவருள் இவற்றிற்கிமடலேோன பதாடரப்ுகள் 

    மாமேயின் காரணமாக மனம் ஏற்படுகின்றது என்றும், ஞான 

வடிவமாக உள்ள திருவருள் தான் மனம் உண்டாவதற்கு காரணம் என்றும் 

தாயுமானவர ் கூறுகின்றார.்  திருவருள் தான் மனம் உண்டாவதற்கு 

காரணம் என்பதமன 

 “லமான குரு அளிதத் லமானலம ஆனந்தம் 

ஞான அருளும் அது நானும்அது வானாதிநீ 

நின்றமலயும அதுநபநஞ்ெப் பிறப்பும்அது 

என்று அறிந்லதன் ஆனந்தலம”  

    மாோகாரிேமான உள்ளம் ஒழிந்து விடின் அறிவின்பம் ஏற்படும் எனக் 

கூறுவதன் வாயிலாக மாோகாரிேமானது உள்ளம் என்பது 

தாயுமானவரது கருத்தாகும். இதமன 
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“------------------------------------- 

மவத்த பமௌனதத்ாலல மாமள மனமிறந்து 

துே்ததுவிடும் ஞான சுகம்”    (உடல்.பபாே்.540) 

என்று எடுத்து உமரக்கின்றார.் 

    மாமயின் காரிேமாக இரவு, பகல், சிறிே மமல, குணம், காடு, பபரிே 

மமல, ஒலிக்கும் கடல், அம்பலம், வீடு, உள்ளம் ஆகிேன உன்மன 

என்பதமன, 

ஒன்றும்  பதரிந்திட இல்மல. என் உள்ளதது ஒருவ! எனக்கு 

என்றும் பதரிந்த இமவ. அமவ லகள்! இர வும்பகலும் 

குன்றும்  குழியும் வனமும் மமலயும்  குமரகடலும் 

மன்றும் மமனயும் மனம் ஆதி தத்துவ மாமேயுலம.  (பாேப்.432) 

எனக் கூறுகின்றார.் 

    உலகு அமனத்தும் உண்டாவது மாமேயினால்தான் என்பதமன 

“…விலகிடும் மலம் இவற்மற 

லவறு அன்று அது லவ றாகி 

உலகு உடல்  காரணமாகி  

  உதித்தலும் உணரந்்து  பகாள்லள…” (சிவஞானசித்திோர ்சுபக்கம்.81) 

உலகும் உடல் கருவிகளும் லதான்றுவதற்க காரணம் மாமே என்பமத 

“நித்திேமாே அருவ ஏக  

    நிமலஅதாே் உலகிற்லகார ்

வித்துமாே் அசித்துமாே் எங்கும் 

    விோபிோே் விமலனுக்லகார ்

ெத்திோே் புவன லோகம் 

    தனுகர ணமும் உயிரக்்காே் 
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மவத்தலதார ்மலமே் மாமே 

   மேக்கமும் பெே்யுமற்லற”        (சிவஞானசித்திோர ்சுபக்கம்.53) 

என்று சிவஞான சித்திோர ்கூறுகின்றது. 

     அந்த மாமேயின் காரிேலம மனம் என்பதமன 

  

“காட்டிே அந்தக் கரணமும்,  மாமேஇக் காேம் என்று 

சூட்டிே லகாலமும் நானா இேங்கத்,  துமற இதனுள் 

நாட்டிே நான்.  என்றுஓர ் அறிவற்ற நான். இவற்மறக் 

கூட்டிநின் று ஆட்டிமன லே.  பர லம நல்ல கூத்திதுலவ.”  (பாேப்புலி (48) 

   இந்தக் கருத்திமனலே மெவசித்தாந்தமும் ஏற்று நிற்கின்றது.  

மாமேயில் எல்லாம் நுட்பமாக அடங்கியுள்ளது என்பதமன, 

“மாமேயின் உள்ள வஞ்ெம் 

   வருவது லபாவ தாகு(ம்) 

நீஅதிங்கு இல்மல என்னின் 

   இகழந்திடு முேலில் லகாடு 

லபாே்உகு(ம்) இமவக பளல்லாம்  

   மரங்களில் புக்குப் லபாதனி 

  ஆயிடும் அதுவும் மன்னில் 

   காரணம் கிடக்கவாலம”  (சிவஞானசித்திோர.் சுபக்கம்.15) 

       அதாவது அசுத்த  மாமயின் காரிேலம மனம் எனத் தாயுமானவர ்கூற 

அவ்ேக்தம், மூலப்பிரகிருதி மாமேயிலிருந்து தான் அந்தக்கரணம் 

லதான்றிேதாக சிவஞான சித்திோர ் சுபக்கம் கூறுகின்றது.  

இக்கருத்திமன 

“விந்துவின் மாமே ோகி 
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   மாமேயின் அவ் விேத்தம் 

வந்திடும் விந்து தன்பால் 

   மவகரி ஆதிமாமே 

முந்திடும் அராகம் ஆதி 

   முக்குணம் ஆதி மூலம் 

தந்திடும் சிவன் அவன் அதன் 

   ெந்நிதி தன்னின் நின்லற. (சிவஞானசித்திோர.் சுபக்கம்.19) 

என்ற பாடல் எடுதத்ு இேம்புகின்றது.  

“மனம் அது மதெ தத்தின் 

  வந்தபதாரு பபாருமள முந்தி”   (சிவஞானசித்திோர.் சுபக்கம்.60)   

எனக் கூறுகிறது. 

   இவ்வாறு மனதிற்கும் மாமேக்கும் உள்ள பதாடரப்ுகள் 

விவரிக்கப்படட்ுள்ளன. 

   மனம் ஒடுங்கின் தன்மன சிவஞானிேருடன் ஒப்பிடலாம் என்பதமன 

“பாரக்்கின்அணுப் லபால்கிடந்த பாழ்ஞ்சிந்மத மாளனின்என்மன 

ோரக்்குெ ்ெரிஇடலாம் ஐோ பராபரலம.” (பராபர.998) 

என்றும், 

“நன்பநஞ்தத்ு அன்பரஎ்ல்லாம் நாதமரெ ்லொரந்்து இன்பஅமணந்தார ்

வன்பநஞ்ெத் தாலலநான் வாழ்வுஇழந்லதன் மபங்கிளிலே.”  (மபங்கிளி 

கண்ணி.1056) 

    மனம் குறிக்லகாளுடன் பெேல்பட லவண்டும் எனவும், மனம் 

குறிக்லகாள் இல்லாது பெேல்படின், விமனகளுக்கு உட்படட்ு பிறப்பிற்கு 

உட்படட்ு உலகப் பிடிப்புகளில் சிக்கி அல்லலுறும் என்பதமன 
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வந்த வரமவ மறந்து, உலகாே் வாழ்ந்து. கன்ம 

பந்தம்  உற உன்மனப் படிப்பிக்கக் கற்றவரே்ார?் 

இந்தமதி ஏன்உனக்கு இங்கு? என்மதிலகள் என்னாலல 

ெந்ததபநஞ் லெ! பரதத்ில்  ொரின்இன்பம் உண்டாலம. (ஏெற்ற அந்நிமல7 ) 

என்று கூறுகின்றார.் 

 

மனம் மாமே  திருவருள் பற்றிே வள்ளலார ் பாடல்களும் இங்கு 

ஒப்புலநாக்கதாகும். 

     மனம்எனும்ஓை ்டபய்க்குைங்கு மமைப்பயடல நீதான்  

          மற்றவை்டபால் எமனநிமனத்து மருை்ைாடத கண்ைாய்  

     இனமுறஎன் சொல்வழிடய இருத்திசயனில் சுகமாய்  

          இருந்திடுநீ என்சொல்வழி ஏற்றிமலஆ னாடலா  

     திமனயளவுன் அதிகாைம் செல்லசவாை்டைன் உலகம்  

          சிைிக்கஉமன அைக்கிடுடவன் திருவருளால் கணத்டத  

     நனவில்எமன அறியாடயா யாைஎ்னஇங் கிருந்தாய்  

          ஞானெமபத் தமலவனுக்கு நல்லபிள்மள நாடன.  

 

     மனம் என்று சொல்லப்படும் ஒரு டபய் பிடித்த குைங்கின் 

செயமலயுமைய அறிவில்லாத சிறுவடன!  

 

      நீ என்மன மற்றவைக்மளப் டபால எண்ணிக்சகாண்டு மயக்குதல் 

ஒழிக; நை்புண்ைாக என் சொல் வழிடய இருப்பாயானால் சுகமாய் 

இருந்திடுக; 

 

       என் சொல்மல ஏற்க மாை்ைாயானால் திமனயளவு கூை உன் 

செல்வாக்கு என்னிைம் செல்லுமாறு இைங்சகாடுக்க மாை்டைன்;  

 

      அதற்கு மாறாக உலகவை் எல்லாரும் கண்டு இகை்ந்து சிைிக்குமாறு 

திருவருள் துமணயால் ஒருகணப் சபாழுதில் அைக்கி ஒடுக்கி 

விடுடவன்;  

     உன் அறிவில் என்மன இன்னாை் என அறியாமல் யாசைன்று 

கருதிக் சகாண்டு என்னுள் இருக்கின்றாய்; ஞான ெமபத் 

தமலவனாகிய சிவனுக்கு நான் ஒரு நல்ல பிள்மள என அறிவாயாக.  
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      மனமாகிய அந்தக்கைணத்தின் டெைம்ைகமளக் குறிப்பதற்கு, 

“டபய்க் குைங்கு மைப்பயடல” என்று உருவகம் செய்து ஏசுகின்றாை.்  

 

        மனம்டபான டபாக்கில் டபாகின்ற மக்கமளப் டபால நானும் 

மருண்டு திைிபவன் என நிமனக்க டவண்ைாம் என்பாைாய், “மற்றவை ்

டபால் எமன நிமனத்து மருை்ைாடத கண்ைாய்” என்று கூறுகின்றாை.்  

 

        அறிவில்லாத சிறுவடன என்றற்கு, “மைப்பயடல” என்று 

மவகின்றாை.் இனம்-அன்பு; நை்புமாம்.  

 

        என் சொல்மல ஏற்காவிடில் டகடு இது என்பாைாய், “என் 

சொல்வழி ஏற்றிமலயானால் திமனயளவு உன் அதிகாைம் செல்ல 

சவாை்டைன்” என்றும், “உலகம் சிைிக்க உமன அைக்கிடுடவன்” 

என்றும் கூறுகின்றாை.்   

 

         கைணங்களில் ஒன்றாதலின் மனத்மத அைக்குதற்குத் துமண 

புைிய வல்லது திருவருை் ெத்தியாதலால், “உலகம் சிைிக்க உமன 

அைக்கிடுடவன் திருவருளால் கணத்டத” என்று செப்புகின்றாை.்  

 

          நனவு - உணைவ்ு. மனத்மத அறிவின்வழி நிறுத்தி அைக்கியாளும் 

வன்மம எனக்கு உண்சைன அறிக என்பாைாய், “நனவில் எமன 

அறியாடயா யாசைன இங்கிருந்தாய்” என்று உமைக்கின்றாை.் 

 

          இங்கு என்பது உைம்பின் உள்ளகம். எல்லாம் வல்லவனாதலின் 

ஞான ெமபத் தமலவனுக்கு நான் மகனாதமல அறிந்து அைங்குக என 

அறிவுறுத்தற்கு, “ஞான ெமபத் தமலவனுக்கு நல்ல பிள்மள நாடன” 

என்று நவில்கின்றாை.்  

 

        இதனால் மனமாகிய தத்துவத்மத அைக்கும் திறம் 

புலப்படுத்தியவாறாம். (திருவருை்பா 4836.) 

 

மாமயஎனும் படுதிருைட்ுெ ்சிறுக்கிஇது டகள்உன்  

          மாமயஎலாம் சுமமசுமமயா வைிந்து கை்டிக் சகாண்டுன்  

     ொமயஎனும் சபண்இனத்தாை் தமலடமலும் உனது  
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          தமலடமலும் சுமந்துசகாண்டைாை் ெந்துவழி பாைத்்டத  

     டபய்எனக்காை ்டிமைஓடிப் பிமைத்திடுநீ இமலடயல்  

          டபசுமுன்டன மாய்த்திடுடவன் பின்னும்முன்னும் பாடைன்  

     ஆய்எமனநீ அறியாடயா எல்லாஞ்செய் வல்லாை்  

          அருள்அமுதுண் ைருள்நிமலடமல் அமை்ந்தபிள்மள நாடன.  
(திருவருை்பா 4844.) 

 

 

 

      மாமய என்னும் ெத்தியாகிய மிக்கு திருைட்ுத் தன்மமயுமைய 

சிறுக்கிடய;            நான் சொல்லும் இதமனக் டகை்பாயாக;  

 

             உன்னுமைய மாயெ ் செயல்கமள எல்லாம் சுமமசுமமயாக 

இறுகக் கை்டிக் சகாண்டு உன்னுமைய ொமய என்று கூறப்படும் 

சபண் கூை்ைத்தின் தமலடமலும் உனது தமலடமலும் சுமந்து 

சகாண்டு பலை் செல்லாத ஒரு ெந்து வழிமய டநாக்கிப் டபய்த் 

தன்மம எனப்படும் காை்டினுள் ஓடிப் பிமைத்துக் சகாள்வாயாக;  

 

 

           இல்மலயாயின், பின்முன் பாைாமல் நீ வாய் திறந்து ஒரு சொல் 

டபசுதற்கு முன்டப மாய்த் சதாழிப்டபன்; 

 

          என்மன நீ ஆய்ந்து டநாக்கிற்றிமல டபாலும்; எல்லாம் 

செய்யவல்லவைாகிய சிவசபருமானுமைய அருள் ஞான அமுதத்மத 

உண்டுத் திருவருள் பீைத்தில் அமை்ந்திருக்கும் பிள்மளயாடவன். எ.று. 

 

        மாமய என்பது பைிக்கிைக ெத்தி என்னும் ஒரு தத்துவம். அது 

மயக்கம் செய்வதாகலின் சபண்ணாக உருவகப் படுத்தி, “படு 

திருைட்ுெ ்சிறுக்கி” என்று ஏசுகின்றாை.் 

 

           மாமயயின் வடிவம் சபண் எனப்படுவதால், “உன் ொமய எனும் 

சபண் இனத்தாை்” என்று கூறுகின்றாை.் 

 

         ெந்து - பலை் செல்ல முடியாத குறுகிய வழி. டபய் என்றது டபய்த் 

தன்மம. ஆய் எமன என்பதற்கு நுண்ணறிவினனாகிய என்மன 

என்று சபாருள் சகாள்ளினும் சபாருந்தும். 
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30. இமறநிமலயுமடே மனம் 

• இமறவன் குடிபுகும் லபாது, அண்டபவளிோல் அவமனப் 

லபான்லற மனமும் பவளிோகின்றது (பபாருள்.10) 

• அப் பர பவளியின் உண்மம காடட்ும் லபாது அது பற்றுவிட்டு 

மனபவளி ோகின்றது (சுகவாரி.8) 

• இந்நிமலக்கு முன்லனாடிோகப் லபாலும் அது பெேல் இழக்கும் 

நிமலயில் வலிோகின்றது. (கருணா.8) 

     மனம் திரும்புங்கள் - இலேசு மனம்அறுகுணவேப்பட்டு எண்ணம் பொல் 

பெேல் வழிோக பாவெப்ெேல்கமள பெே்து துன்பம் அமடோமல் மனம் தனது 

பிறப்பிடமாகிே உயிரின் மீது 

     அலத மனம் மூலமாக கவனம் பெலுத்துவமதலே 

“மனம் திரும்புங்கள்” என்றார ்இலேசு மகான். 

 

     அடுதப்தாரு லகாணத்தில், பிரத்ோகரா என்ற பதஞ்ெலி அட்டாங்க 

லோக படி நிமலமே இலேசுவின் மனம் திரும்புங்கள் வாக்கிேம் 

ஐம்புலன் வழி பெல்லாமல்,உயிமர லநாக்கி உடப்ெல்வமத குறிப்பால் 

உணரத்்துகிறது. 

 

       புலன்கள் மூலம் மனமத பவளியில் பரவ விடுதல் புற மனம் 

இது 90° பவளியில் பெல்லும் மனமத திோனம் பெே்தல் மூலம் 

உள் முகமாக திருப்புவது அகம் திருப்புதல் அல்லது நடு மனம் 180° 

 

        நடு மனதிற்கு திருப்பிே மனமத, மனதின் ஆழ் நிமலக்கு நகரத்்த 

முற்படுவது ஆழ் நிமல தவத்தின் துமண பகாண்டு பெே்வது - 270° - (ஆழ் 

மனம்.) 

 

       ஆழ் மனதில் லயித்திருக்கும் லபாது தானாக மனமற்ற நிமலயில் 

நிமலத்திருக்கும் நிமலலே “லபாகதத்ிற்கு வராத மனம்” - 360° புறத்தில் 

அமலயும் மனமத, அகம் லநாக்கி திருப்பினால் 
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புறத்தில் உள்ள பிரபஞ்ெம் அமனத்தும் அகத்தில் இருப்பமத உணர 

முடியும் என்பமதத் தான் “மனம் திரும்புங்கள்” என்று இலேசு கூறி 

இருக்கிறார.் 

 

      அப்படி திருப்பினால் --பரலலாக ராே்ேம் ெமீபத்தில் உள்ளமத உணர 

முடியும் இது நடு மனம். 

         ஆழ் மனதில் உணரவ்ு மடட்ும்  லபாகத்திற்கு வராத மனதில் 

உணரம்வயும் கடந்து இமறநிமலோக உமறந்து இருத்தல். 

      நடு மன நிமலயில் பரலலாக ராே்ேம் இருக்கும் அங்லக தட்டினால் 

ஆழ்மன கதவு திறக்கப்படும். 

 

     லகட்டால் பகாடுக்கப்படும்  ஆழ்மனதின் நிமலயில் லகடட்ுப் பபற 

லவண்டிேது ஏதுமில்மல. 

 

     நிமற நிமலமே உணரந்்த நிமல நான்காவது நிமலோகிே 

லபாகத்திற்கு வராத நிமலயில் லகட்ப்பவனும் இல்மல, லகடக்்கப் படும் 

பபாருளும் இல்மல இருப்பது நிமற நிமல மடட்ும். 

     இதுலவ” மனம் திரும்புங்கள் “ 

      புறப் பபாருடக்லளாடு பதாடரப்ு பகாள்ளாமல் இருக்க முடிோது 

மாறாக, அளவு முமற மீறும் நிமலயில் கவனம் பகாண்டு 

விழிப்புணரல்வாடு இருந்தாலல மனம் அந்த ஷணத்தில் நின்று தானாக 

திரும்பும் -  360 டிகிரி மனதின் முழு வட்டத்தின் அளவுலகால் தான் இந்த 

360 டிகிரி 360 டிகிரி லகாணத்தில் தான் எந்தபவாரு வட்டமும் முழுமமக்கு 

வரும். 

 

     அதுலபால நம்முமடே வாழ்வின் வட்டமும் முழுமம பபற 

லவண்டுமானால் 

      360 டிகிரி என்ற அளவில் மனமமத திரும்பி பாரக்்க லவண்டும் 

     எங்கிருந்து துவங்கிேலதா அங்லக வந்து நின்றால் தாலன முழுமம 

அமடயும் 

    அது தாலன முழுமமயும் ஆகும் 

     முக்கால்வாசி தூரத்மத கடந்து வந்து இருப்லபாம் 

    ஆனால், 
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    மனமத திருப்ப பதரிோமல் பேணம் மிக நீண்ட தூரம் என்று கருதி 

     வந்த வழிமே எண்ணி எண்ணி ெலிபுறுவதும் தான் மனதின் அவல     

நிமல 

    கடந்து வந்த தூரத்மதவிட 

   திரும்பி பாரக்்கும் தூரம் பவகு அருகாமமயில் இருந்தலபாதும் 

   அமத திரும்பி பாரக்்க மனதில் லதான்றுவதில்மல 

இதமன உணரந்்த இலேசு மகான் 

“மனம் திரும்புங்கள் பரலலாக ராே்ஜிேம் ெமீபத்தில் உள்ளது” என்று 

விளிக்கிறார ்

மனமத திரிலகாண அமமப்பில் கனக்கிட முடிோது 

மனதின் நிமல இரண்டு 

1. அமல.  

2. நிமல 

மனம் இேல்பாக அமலயும் தன்மம பகாண்டது 

ஏன் நிமலப் படுத்த லவண்டும்....??? 

உண்மமமே உணரவ்தற்கு 

லதாற்றப் பபாருடக்ள் அமனத்தும் அமலயும்  

தன்மம பகாண்டது 

நாமும் மனமதக் பகாண்டு அமலந்து தான் 

இேற்மகயின் ரகசிேத்மத அறிந்து பகாள்கிலறாம் 

ரகசிேத்தில் தலோே ரகசிேம் 

இேற்மகயின் நிமலத் தன்மமமே புரிந்துபகாள்வது 

அதற்கு மனம் நிமல பகாள்ள லவண்டும் 

பயிற்சிமேக் பகாண்லடா, சிந்தமனமேக் பகாண்லடா மனமத நிமலப் 

படுத்தினால் 

இேற்மக ரகசிேங்கள் புரியும் 

ஆக, 

மனமத கணக்கு லபாடுவமத விடட்ுவிடட்ு 

புரிந்து பகாண்டாலல லபாதும். 

மனம் தானாக நிமல பகாள்ளும். 
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31. அடிோர ்மனம். 
      சிவனடிோரக்ள் உள்ளம் அழகிே லகாயில் என்றும் அவரக்ளது உள்ளம் 

பதளிவானதும என்பது தாயுமானவர ்கருத்தாகும்.  இதமன, 

“சுகம்ஆகும் ஞானம் திருலமனி ோம். நல்ல பதாண்டர ்தங்கள் 

அகலமபபான் லகாயில்.  எனமகிழ்ந் லதமன்றுள் ஆடிேகற் 

பகலவ. உன் பபான்அடி நீழல்கண்….”     (பாேப்பலி 408) 

என்று கூறுகின்றார.்  

     சிவனடிோரக்ள் உள்ளம் ெஞ்ெலம் அமடவதில்மல என்பமத 

“சிதத்ம் பதளிந்லதார ்பதளிவில் பதளிவுஆன 

சுத்த சுகக்கடலுள் லதாயுநாள் எந்நாலளா.  (எந்நாள்கண்ணி. 1215) 

எனக் கூறுகிறார.் 

இைாமானுஜை் நூற்றந்தாதி - அடியாைக்்கு அடியாை்  

 

இந்த மனம் இருக்கிறலத, இது ஒரு விசித்தரமான ஒன்று.  

 

நம்முமடே மனம் தான். இருந்தும் நாம் பொல்வமத லகட்பது இல்மல.  

 

பாரக்்காலத என்றால் பாரக்்கும். பதாடாலத என்றால் பதாடும். இருப்பமத 

விடட்ு விடட்ு இல்லாததற்குப் பறக்கும்.  

 

மனமத அடக்க லவண்டும் என்று நிமனத்தால், அது நம்மம அடக்க 

முேற்சி பெே்கிறது.  

 

மனம் நம்மம நல்ல வழியிலும் இழுத்துெ ் பெல்லும், பகட்ட வழியிலும் 

இழுத்துெ ்பெல்லலாம். 

 

மனமத வலு கட்டாோமாக ஒரு வழியில் பெலுத்தினால், நிெெ்ேம் அது 

நம் கடட்ுபாடம்ட மீறி எதிர ்திமெயில் ஓடும்.  
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அமத, அதன் வழியில் லபாே், பகாஞ்ெம் பகாஞ்ெமாக நம் வழிக்கு 

பகாண்டு வர லவண்டும்.  

  

அமுதனார ்பொல்கிறார,்  

 

என் மனலம, உன்மன நான் அடி பணிகிலறன். பகட்ட பெங்க 

ெவகாெத்மத விடுத்து, இராமானுேரின் லமல் அன்பு பெே்யும் 

நல்லவரக்ளின் திருவடிக்கீழ் என்மன பகாண்டு லெரத்த்தற்கு 

 

லபரிேல் பநஞ்லெ ! அடிபணிந்லதனுன்மனப், லபே்ப்பிறவிப் 

பூரிேலராடுள்ள சுற்றம் புலரத்்திப், பபாருவருஞ்சீர ்

ஆரிேன் பெம்மம இராமானுெ முனிக்கன்பு பெே்யும் 

சீரிேலபறுமடோர,் அடிக்கீபழன்மனெ ்லெரத்்ததற்லக. 

 

 

 

இராமானுேர ்ஒரு அடிோர.் 

 

 

அவர ் லமல் அன்பு பெே்தவரக்ள் 

அவரின் அடிோரக்ள் 

அப்படிப்பட்ட அடிேவரக்ளின் திருவடிக்கீழ் 

இவர ்இருக்கிறார.்.. 

 

எவ்வளவு பணிவு. எவ்வளவு தன்னடக்கம்.  

 

ஆண்டா ஆலங்காடா உன் அடிோரக்்கு 

அடிலேன் ஆலவலன என்பார ்சுந்தர மூரத்்தி 

ஸ்வாமிகள் 

 

தில்மல வாழ் அந்தணர ் தம் அடிோரக்்கும் அடிலேன் என்பது பதே்வப் 

புலவர ்லெக்கிழார ்வாக்கு  

 

அன்பர ் பணி பெே்ே என்மன ஆளாக்கி விடு விட்டால் இன்ப நிமல தாலன 

வந்து எே்தும் பராபரலம என்பார ்தாயுமானவர.் 
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32. அத்துவிதம் 

    மனமும் இமறவனும் இரண்டற கலத்தலல அத்துவிதம் என்பது 

தாயுமானவரது கருத்தாகும். 

பபாே்கண்டார ்காணாப் புனிதபமனும் அத்துமவத 

 பமே்கண்ட நாதன்அருள் லமவுநாள் எந்நாலளா.  (எந்நாள்கண்ணி-1097-

குருமரபின் வணக்கம். 4) 

அத்துவிதத்தின் நான்கு அடிப்பமடக்பகாள்மககள் 

1. என்றும் நிமலத்திருக்கும் பபாருள் ஒன்லற ஒன்றுதான். அதுதான் ‘ஸத்’ 

என்றும், (பரப்-)பிரும்மம் அல்லது பரமாதம்ா என்றும் 

அமழக்கப்படுகிறது. அமதத்தவிர லவறு எதுவும் பமே்ப்பபாருளல்ல. 

2. பிரும்மம் என்பது பபேர ் உருவம் ஆகிே எந்த குணங்களும் அற்றது. 

அதனால் அமத நிரக்்குணப்பிரும்மம் என்று பொல்லி, நாம் மனதால் 

நிமனக்கக்கூடிே குணங்களுடன் லெரந்்த கடவுள் என்ற பரம்பபாருமள 

ஸகுணப்-பிரும்மம் என்றும் லவறுபடுத்தலவண்டும். 

3. அமனத்துயிரக்ளுக்கும் உயிருக்குயிராகவும் அறிவுக்கறிவாகவும் 

இருக்கும் ஜீவாத்மா, பவறும் லதாற்றமான அகில உலகிற்கும் அடிப்பமட 

பமே்ப்பபாருளாக இருக்கும் பிரம்மம், ஆகிே இரண்டும் இரண்டல்ல, 

ஒன்லற. 

4. உபநிடதங்கள் பமே்ப்பபாருமள குணங்களுள்ளதாக 

விவரிக்கும்லபாது அமத (ெகுனப் பிரம்மம்) ( உருவத்துடன் கூடிே 

இமறவன்) இமடநிமல விள்க்கங்களாகவும், குணங்களற்றதாக  

விவரிக்கும்லபாது அமத (நிரக்ுணப் பிரம்மம்) [உருவம் அற்ற இமறவன்) 

கமடநிமல விளக்கமாகவும் பகாள்ளலவண்டும். 

       அருணகிரிநாதப் பபருமான் ‘சுருதிமுடி 

லமானஞ்பொல்’ எனதப்தாடங்கும் பழநிமமலத் 

திருப்புகழில் முருகப் பபருமாமன, ‘லவதமுடிவாே் 

லமானநிமலமேக் காடட்ும் சிற்பரம 

ஞானமாேதும், சிவெமே வடிவாே் வந்ததும்,  

அத்துவிதமான பரசுடபராளிோே் நின்றதும், 

https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AA%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AF%81%E0%AE%AE%E0%AF%8D%E0%AE%AE%E0%AE%AE%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%9C%E0%AF%80%E0%AE%B5%E0%AE%BE%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%AE%E0%AE%BE
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AA%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AE%AE%E0%AF%8D%E0%AE%AE%E0%AE%AE%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%89%E0%AE%AA%E0%AE%A8%E0%AE%BF%E0%AE%9F%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AF%8D
http://www.tamilhindu.com/wp-content/uploads/arunagirinathar_21.jpg
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நிடக்ள பொரூபமுதலானதும் ஆன ஒரு வாழ்லவ’ எனத் துதிக்கின்றார.்    

‘சிவ ெமய வடிவாய் வந்த அத்துவிதமான பர’ என்று முருகமனத ்

துதித்ததால் சிவெமேம்  அத்துவிதக் பகாள்மகயினது என்பமத 

அருமணமுனிவர ்வலியுறுத்துகின்றார.் 

           இக்காரணங்களால் மெவசித்தாந்தம் கூறும் அத்துவிதம் ‘பிரிவரும் 

அத்துவிதம்’ என்றும், ‘சுத்தாத்துவிதம்’ அமழக்கப்படுகின்றது. 

      இதமனப் “பபாே்கண்டார ் காணாப் புனிதபமனும் அத்துவிதம்” 

என்றார,் தாயுமான சுவாமிகள். 

பபாே்கண்டார ்காணாப் புனிதபமனும் அத்துமவத 

 பமே்கண்ட நாதன்அருள் லமவுநாள் எந்நாலளா.  (எந்நாள்கண்ணி-1097-

குருமரபின் வணக்கம். 4) 

           மண்டலப்ராஹ்மலணாபநிடதம், “தந்மலநா விலேம்ோதி 

தத்விஷ்லணா: பரமபதம்|தல்லோெ ்சுத்தாத்மவத ஸித்தி: லபதபவாத்: 

ஏதலதவ பரமதத்வம்||” என்லறாதிேது. 

         இதனால் பதன்னாடட்ு மெவ சித்தாந்தம் கூறும் அத்துவிதம் 

லவதத்துக்கும் ஏற்புமடேலத என்பது பபறப்படுகின்றது என்பலதாடு 

‘அத்துவிதம்’ என்றபொல் இந்திேத் தத்துவஞானத்தில் ஒரு பிரிவுக்லக 

உரிேபதனும் அறிோமமயும் விலக்கப்படுகின்றது. 

33. இமறமே அமடே மனதின் பல படி நிமலகள் 

    இமற நிமலேமடே, மனம் பல படி நிமலக் கடக்கின்றது.  

முதற்படிோக, அந்த உேரவ்ுக்கு இதேம் ஏங்குகின்றது.  அருலக 

அமணதல் கிட்டாமமோல் வாடுகன்றது. 

“எந்தநாள் கருமணக்கு உரித்தாகு நாள்எனவும் 

   என் இதேம் எமன வாட்டுலத    (சுகவாரி.11) 

இனிது எமக்கு அவனருள் வருலமா  எனக் கருதி 

   ஏங்குலத பநஞ்ெ மமலோ..     (ெெச்ி. 5) 
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புண்ணாளர ்லபாபநஞ்ெம் புலம்பி உள்லள 

   நீராளமாே் உருகிக் கண்ணீர ்லொர    (ஆகார.24) 

அடுத்ததாக விருப்பத்மத பவளியிடுகின்றது. 

“மகயினால் பதாழுது ஏத்திக் கசிந்து உளம் 

பமே்யினால் உமனக் காண விரும்பிலனன்.  (பபான்மன.59) 

 

தன் நிமலமே எடுத்து பமாழிகின்றது. 

    ……கற்பகலமலோதிலே பதாண்டலன நின்மன 

இரந்து பநஞ்சு உமடந்து கண்டுயில் பபறாமல் இருந்தும்  (ஆரணம் 5.) 

…………………………………………………விமனத் 

தமடோல் தமளயிடட்ு பநஞ்ெம் புண்ணாகத் தளர  (பாேப்புலி.55) 

எண்ணாத எண்ணபமலாம் எண்ணி எண்ணி ஏமழ பநஞ்ெம் 

புண்ணாகெ ்பெே்தது லபாதும்”      (பரா.33) 

குமறகமளெ ்சுட்டி, விமழமவ எடுதத்ு பமாழிகின்றது. 

• “அருள் லமான வள்ளமலலே (நித.அன்பு) 

• பூணக் கருது பநஞ்சு   (உடல்.29) 

• அடிமம மனம் விகசிப்பது எந்நாலளா (சித்தர.்8) 

என இவ்வாறு பல நிமலகள் கடந்து தீதற்ற பநஞ்ெத்தில் இமறவன் 

வீற்றிருக்கின்றான்.  

• நல்லலார ்பநஞ்ெம் மன்றாக இமறவன் இன்பக் கூத்தாடல் (பன்மாமல.8 

– எனக்பகன்.12)  

பற்றிே குறிப்பு இதமனத் பதளிவுறுத்தும்.  இமற அமிரத்த்மத பநஞ்ெக் 

கிண்த்தில் பருகும் நிமலமே அழகாகெ ்சித்திரிக்கின்றார ்தாயுமானவர.் 
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…….”லகாது இலா அமிரத்லம.  நின்்மன 

வாட்ம் இல் பநஞ்ெம் கிண்ணமாகெ ்லெரத்்து, 

   வாே்மடுதத்ு அருந்தினன்.. ஆங்லக.   (ஆமெ.30) 

பநஞ்ெம், இதேம், உள்ளம் என்பன பபரும்பாலும் நற்பண்புகளுடன், 

நன்மம உமடேனவாக. சிறந்தமவோகலவ காட்டப்படுகின்றன. 

         34. பிறப்பு இறப்பில் மனம் 

    வாழ்க்மகயின் பிறப்மபயும் இறப்மபயும் கூட மனத்மத மவத்து 

தாயுமானவர ்விளக்குகின்றார.் 

“மறக்கின்ற தன்மம இறத்தல் ஒப்பாகு மனம் லதான்றிற் 

பிறக்கின்ற தன்மம பிறத்தல் ஒப்பாகும்.  (பாேப்.47) 

    அதனாலலலே, இப் லபே்ப்பிறவி இருக்கின்ற பிறக்கின்ற எல்மலகடக்ு 

அளவில்மல என்றும் பமாழிகின்றார.்  

    எனலவ உடல்நிமல பிறப்புக்கு அப்பால் ஒரு மனநிமலப் பிறப்பிறப்பு 

இருக்கும் உண்மமயும் புலப்படுகின்றது. 

    பநஞ்ெலம, மனலம இப் பிறப்பிறப்புக்கு அடிப்பமடோயினமமமேப் 

பிறிபதாரு பாடலும் நிறுவும். 

“உன்மன உடமல உறுபபாருமளத் தாஎனலவ 

என்மன அடிமமக்கு இருத்தினான் – பொன்ஒரு 

பொல்மல மறவாமல்ஆே்ந்தால் பநஞ்லெ உன்னால் 

இலமல பிறப்பு ஏது எனக்லக.   (உடல்.71) 

     குரு பொன்ன பொல், “பமௌனம்” என்பது மிகத் பதளிவான கருத்து.  

எனலவ. பிறப்பற லவண்டுமானால், குரு பொல்படி நிற்றல் லதமவ என்பது 

பபறப்படுகின்றது. 
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“லமான குருஅளிதத் லமானலம ஆனந்த 

ஞான அருளும் அது நானும்அது – வான்ஆதி 

நின்ற நிமலயும் அது பநஞ்ெப் பிறப்பும் அது 

என்று அறிந்லதன் ஆனந்தலம.   (உடல்.75) 

பநஞ்ெத் சுத்தம் உடற்பிறவிமே அறுப்பமதப் பிறிலதார ்இடத்தும் சுடவ்ர ்

தாயுமானவர.் 

“நிதத்ன் பரமகுரு லநெத்தால் – சுதத்நிமல 

பபற்லறாலம பநஞ்லெ! பபரும்பிறவி ொராமல் 

கற்லறாலம லமானக் குரு.   (உடல்.83) 

 

35 மனம் இன்பம் அமடவதற்குரிே வழிகள் 

மனம் சிவலன என்று சும்மா இருந்தால் இன்பம் கிடட்ும் என்பதமன 

சும்மா விருக்கெ ்சுகஞ்சுகம் என்று சுருதிபேல்லாம் 

அம்மா நிரந்தரஞ் பொல்லவுங் லகட்டும் அறிவின்றிலே 

பபம்மான் மவுனி பமாழிமேயுந் தப்பிஎன் லபமதமமோல் 

பவம்மாேக் காட்டில் அமலந்லதன் அந் லதாஎன் விதிவெலம.( பாே6.) 

இவ்விடத்தில்  

“உள்ளும் புறமும் நிமனப்புஅறில் உன்னுள்லள 

பமாள்ளா அமுதாம் என்று உந்தீ பற 

முமளோது பந்தம் என்று உந்தீ பற.”(திருவுந்திோர ்பாடல்) 

   மனம் எதமனயும் நிமனக்காமல் பவறுமலன சும்மா இருப்பதினால் 

பந்த பாெங்கமள நீக்கி இன்பமாக வாழலாம் என்கிறது திருவுந்திோர ்

பாடல் ஒன்று. 
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   அன்பால் பநகிழ்ந்து கண்ணீர ்உருகினாலும் இன்பம் கிமடக்கும் 

என்பதமன 

 

துன்பக் கடலில் திமளந்தபதலாந் தீரந்்தலத 

இன்பக் கடலில் இருபமன்ன-அன்பில் 

கமரந்து கமரந்துருகிக் கண்ணருவி காட்ட 

விமரந்துவரும் ஆனந்லத லம.       (உடல் பப.38 .  497) 

என்ற பாடல் எடுதத்ு இேம்புகிறது. 

    மனம் இமறவமன அமடந்தால் இன்பம் உண்டாகும் என்பதமன,  

அல்லும் பகலும்லப ரன்புடலன தானிருந்தால் 

கல்லும் உருகாலதா கல்பநஞ்லெ-பபால்லாத 

தப்புவழி என்நிமனந்தாே் ெந்ததமும் நீ இறந்த 

எே்ப்பிலல ஆனந்த லம.  (உடல் பப.40.  499) 

     கடவுமளக் கண்டவரக்ள் சும்மா இருப்பாரக்ள், 

லமானிகள் (மவுன நிமல) ஆகி பொல்லற்றுப் 

லபாே்விடுவாரக்ள். இதுதான் லபொ அநுபூதி.  

      ஆயினும் ராமகிருஷ்ண பரமஹம்ெர ் ஒரு 

ரகசிேத்மத பவளியிடட்ுள்ளார.் 

        சிலர ் மடட்ும் பிரம்ம ொகரத்தில்= 

லபரானந்தக் கடலில் குதித்து முதப்தடுக்கப் 

லபாகும் முன், “அடடா, இப்லபற்பட்ட 

லபருண்மமமே மக்களுக்கும் பொல்லிவிடட்ு 

வருலவாம்” என்று ஓடிவந்து விடுவாரக்ளாம்.  

            அப்படிப்பட்ட ஞானிகளில் பரமஹம்ெரும் ஒருவர.்  

       ஆமகோல்தான் நமக்கு இந்த ரகசிேம் பதரிந்தது. ஞானெம்பந்தர,் 

விலவகானந்தர,் மாணிக்கவாெகர ் எல்லலாரும் இளம் வேதிலலலே 

இமறவமன அமடந்துவிடுவதன் ரகசிேமும் இதுலவ.  

    சில ஞானிகள் தன்னுடன் மற்றவரக்மளயும் அமழத்துெ ்பெல்வர.்  
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          ஞான ெம்பந்தர,் ராம பிரான் ஆகிலோர ் இப்படி தன்னுடன் 

இருந்தவரக்மளயும் முக்தி நிமலக்கு அமழத்துெ ்பென்றனர.்  

கீமதயில் கண்னபிரானும் ஏகாந்தம் பற்றிப் லபசுகிறார ்(6-10) 

லோகி யுஞ்சீத ெததம் ஆத்மானம் ரஹசி ஸ்தித: 

ஏகாகி ேதசித்தாத்மா நிராசீ: அபரிக்ரஹ: 

எப்லபாதும் ஏகாந்தத்தில் (ரஹசி) இருக்க லவண்டும் தன்னந்தனிேனாே் 

உடமலயும் உள்ளத்மதயும் கடட்ுப் படுத்த லவண்டும். ஆமெ இருக்கக் 

கூடாது. உடமமகள் எதுவும் இருக்கக் கூடாது. லோகிோனவுடன் இப்படி 

உறுதிபபற லவண்டும். 

நாமும் தனிமமயில் இனிமம காணும் பக்குவம் பபறுலவாம். 

35. மனம் ஒடுங்க வழி 

     மனமத ஒரு நிமலப்படுத்தி அடக்கி இருத்தல் இேலாத காரிேம் 

என்பதமன தாயுமானவர ் அடியிற்கண்ட உதாரணங்களுடன் அறிேத ்

தருகின்றார.் 

     அதாவது கடட்ுத்தறிமேக் குறிக்கும் மத ோமனயிமன வெப்படுதத் 

முடியும்.  

      கரவு, புலயிமன அடக்கலாம்.  சிங்கம் ஒன்றின் முதுகில் அமரந்்து 

பெல்லலாம் நஞ்சிமனயுமட பாம்பிமனப் புற்றினின்று எடுக்கலாம்.  

      பாதரெத்மதயும் உலலாகத்மதயும் உண்ணலாம்.  லதவரக்ள் நம் 

ஏவமலெ ்பெே்யுமாறு பெே்ேலாம்.   

     எப்பபாழுதும் இளமமயுடன் இருக்கலாம்.  லவபறாருவரின் உடலில் 

புகலாம்.   

     ஆனால், மனநிமல நல்வழிப்படுத்தும் திறத்மதெ ் பெே்து உள்ளத்மத 

அடக்குவது இேலாத காரிேமாகும் எனக் கூறுகின்றார ் தாயுமானவர.்  

இக்கருத்திமனலே…. 
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கந்துக மதக்கரிமே வெமா நடத்தலாங் 

கரடிபவம் புலிவாமேயுங் 

கட்டலாம் ஒருசிங்கம் முதுகின்லமற் பகாள்ளலாங் 

கட்பெவி எடுத்தாட்டலாம் 

பவந்தழலின் இரதம்மவத் மதந்துலலா கத்மதயும் 

லவதிதத்ு விற்றுண்ணலாம் 

லவபறாருவர ்காணாமல் உலகத் துலாவலாம் 

விண்ணவமர ஏவல்பகாளலாஞ் 

ெந்ததமும் இளமமலோ டிருக்கலாம் மற்பறாரு 

ெரீரத்தி னும்புகுதலாஞ் 

ெலலமல் நடக்கலாங் கனல்லம லிருக்கலாந் 

தன்னிகரில் சித்திபபறலாம் 

சிந்மதமே அடக்கிலே சும்மா இருக்கின்ற 

திறமரிது ெத்தாகிஎன் 

சித்தமிமெ குடிபகாண்ட அறிவான பதே்வலம 

லதலொ மோனந்தலம.      (லதலொ மோனந்தம் 8). 

        இவ்வாறு மனத்திமன அடக்குதல்  எளிதன்று எனக் கூறினாலும்  

லமல்வரும் வழி பின்பற்றினால் மனமதக் கடட்ுப்பாடட்ுக்குள் பகாண்டு 

வரலாம் என்பமத தாயுமானவர ்உணரத்்துகின்றார.் 

       மனம் அடங்குவதற்கு லோகப் பயிற்சி அவசிேம் என்றும், நீ என்பது 

அடங்கும் அந்நிமலலே நிடம்ட என்றும், ோன், எனது என்ற பெருக்கு 

நீங்குதல் இன்ப நிடம்ட என்றும், பமௌனலம நிடம்ட என்றும் 

தாயுமானவர ்கூறுகின்றார.்  இக்கருத்திமன 

பொல்லால் மவுன மவுனபமன் லறபொல்லிெ ்பொல்லிக்பகாண்ட 

தல்லால் மனமறப் பூரண நிடம்டயி லாழ்ந்ததுண்லடா 

கல்லாத மூடன் இனிஎன்பெே் லவன்ெகற் காரணமாம் 

வல்லாள னான மவுன ெதானந்த மாகடலல. (பாே24.)   

என்ற பாடல் அறிேத்தருகிறது. 

    கல்லால மரத்தின் கீழ் இருக்கின்ற இமறவமனவணங்குவதனால் 

உள்ளம் ஒடுங்கும் என்பதமன,  
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ஆரணம் ஆகமம் எல்லாம் உமரத்த அருள்மவுன 

காரண மூலங்கல் லாலடிக் லகயுண்டு காணப்பபற்றால் 

பாரணங் லகாடு சுழல்பநஞ்ெ மாகிே பாதரெம் 

மாரண மாே்விடும் எண்சித்தி முத்தியும் வாே்ந்திடுலம. (பாே25. தா.பா.425) 

என்ற பாடலும், 

 இமறவனது திருவருளினால் உள்ளம் ஒடுங்கும் என்பதமன, 

வாராே்பநஞ் லெயுன்றன் துன்மாரக்்கம் ோமவயும் மவதத்ுக்கட்டிங் 

காராே் அடிக்கடி சுற்றுகின் றாயுன் அவலமதிக் 

லகாரா யிரம்புத்தி பொன்னாலும் ஓரக்ிமல ஓபகடுவாே் 

பாரா யுமனக்பகால்லு லவன்பவல்லு லவன்அருட் பாங்குபகாண்லட. (பாே50.  

450)  

 என்ற பாடலும் 

எல்லாஞ் சிவன்பெேல் என்றறிந் தாலவன் இன்னருலள 

அல்லாற் புகலிடம் லவறுமுண் லடாஅது லவநிமலோ 

நில்லாே் உன்னால்தமி லேற்குக் கதியுண்டிந் நீள்நிலத்தில் 

பபால்லா மேக்கத்தி லாழ்ந்தாவ பதன்ன புகல்பநஞ்ெலம. (பாே45. 

தா.பா.445)என்ற பாடலும் 

ஆழாழி கமரயின்றி நிற்கவிமல லோபகாடிே 

ஆலம்அமு தாகவிமலலோ 

அக்கடலின் மீதுவட அனல்நிற்க வில்மலலோ 

அந்தரத் தகிலலகாடி 

தாழாமல் நிமலநிற்க வில்லோ லமருவுந் 

தனுவாக வமளேவிலலோ 

ெத்தலம கங்களும் வெர்தர னாமணயில் 

ெஞ்ெரித் திடவில்மலலோ  

வாழாது வாழலவ இராமனடி ோற்சிமலயும் 

மடமங்மக ோகவிமலலோ 

மணிமந்த்ர மாதிோல் லவண்டுசித் திகள்உலக 

மாரக்த்தில் மவக்கவிமலலோ 

பாழான என்மனங் குவிேஒரு தந்திரம் 
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பண்ணுவ துனக்கருமமலோ 

பாரக்்குமிட பமங்குபமாரு நீக்கமறநிமறகின்ற 

பரிபூர ணானந்தலம.               (பரிபூ 9 .  தா.பா.12) 

என்ற பாடலும் அறிேத்தக்கன. 

    இமறவனின் திருவருள் கிட்டடிேமம உள்ளத்தின்  ஆமெ, பபாறாமம 

என்பன நீங்கிவிடும் என்பதமன,  

உே்யும் படிக்குன் திருக்கருமண 

ஒன்மறக் பகாடுத்தால் உமடோே்பாழ்ம் 

பபாே்யும் அவாவும் அழுக்காறும் 

புமடபட் லடாடும் நன்பனறிோம் 

பமே்யும் அறிவும் பபறும்லபறும் 

விளங்கு பமனக்குன் னடிோரப்ால் 

பெே்யும் பணியுங் மககூடுஞ் 

சிந்மதத் துேருந் தீரந்்திடுலம. (தன்மன ஒருவர ்6.  தா.பா.316) 

என்று கூறுகின்றார.் 

மனம் அமடக்கலம் புகுவதற்குரிே இடம் இமறவனது திருவருள் 

என்பதமன.  

“எல்லாம் சிவன் பெேல்  என்று அறிந்தால், அவன் இன்னருலள 

அல்லால் புகல் இடம் லவறும் உண் லடா?  அதுலவநிமலோ 

நில்லாே். உன் னால் தமி லேற்குக் கதிஉண்டு.  இந் நீள்நிலதத்ில் 

பபால்லா மேக்கத்தில் ஆழ்ந்துஆவது என்ன புகல்பநஞ்ெலம.” (மண்டலத்தின்.445) 

    ஆணவமலம் நீங்கினால் மனம் ஒடுங்கும் என்றும் அவ்வாறு 

ஒடுங்கினால் உலகிேல் பபாருடக்ள் ோவும் அருள் வடிவாக் காணப்படும் 

எனக் கூறுகின்றார.்  இக்கருத்திமன 

பட்ட பகல்லபாலப் பாழ்த்தசிந்மத மாளின்எல்லாம் 

பவட்டபவளி ஆக விளங்கம் பராபரலம. (பரா.362  தா.பா.997) 
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    ஞானம் மகவரப்பட்ட சித்தரக்ளின் சித்துக்கமள விடவும் அரிதானது 

மனமத உருகெ ்பெே்தல் என்பதமன… 

பாட்டளி துமதந்துவளர ்கற்பகநல் நீழமலப் 

    பாரினிமட வரஅமழப்பீர ்

பத்மநிதி ெங்கநிதி இருபாரி ெத்திலும் 

    பணிபெே்யுநம் பதாழிலாளரல்பால் 

 

லகட்டது பகாடுதத்ுவர நிற்கமவப் பீர.்பிெம்ெ 

   லகட்டுப் பிமழப் லபாமரயும் 

கிரீடபதி ஆக்குவீர.்  கற்பாந்த பவள்ளம் ஒரு 

    லகணியிமட குறுகமவப்பீர.் 

 

ஓட்டிமன எடுத்து ஆயிரத்து எடட்ு மாற்றுஆக 

    ஒளிவிடும் பபான் ஆக்குவீர ்

உரகனும் இமளப்பு ஆற லோகதண் டதத்ிலல 

    உலகுசுமம ஆகவருளால் 

 

மீட்டிடவும் வல்லநீர,் என்மனக் கல்மலஅனல் 

    பமழுகு ஆக்கி மவப்பது அரிலதா? 

லவதாந்த சிதத்ாந்த ெமரெநன் னிமலபபற்ற 

    வித்தகெ ்சித்தரக்ணலம .    (சித்தர ்கணம் 58) 

     வீண்வாரத்்மதகள் லபசுவமத தவிரத்்து விடட்ு கங்மக அணிந்த 

திருமுடியுமடேவமன நாவால் கூற மனம் கமரயும் எனக் கூறுகின்றார ் .  

இக்கருத்திமன 

லநராேம் பமளனநிமல நில்லாமல் வாே்லபசி 

ஆராே் அமலந்தீரநீ்ர ்ஆபகடுவீர-்லதரீர ்

திமரயுந் திமரயுநதிெ ்பென்னிேமன நாவால் 

கமரயுங் கமரயுமனக் கல். (உடல் பபா.12.  471) 

என்ற பாடல் விளக்குவமத பாரக்்கலாம். 
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37. மலனாநாெம். 

       ஆனந்த களிப்பில் இது அழகான சுலலாகம்.  ஆழ்ந்தகருத்தமமந்தது.  

ஆழமான கருத்துள்ள பாடல்.  

       குருவினுமடே இலக்கணத்மத மூன்று வரிகளில் வரண்மனகிறார.்  

குரு எனக்கு என்ன பெே்தார?் என்று தாயுமானவர ்கூறுகிறார.்  

      அதனால் தனக்கு என்ன  ஏற்பட்ட விமளவுகமளயும் இப்பாடலில் 

விளக்குகிறார.்      

 

(10.)அன்பருக்கு அன்புஆன பமே்ேன்-ஐேன் 

   ஆனந்த லமானன் அருள்குரு நாதன் 

தன்பாதம் பென்னியில் மவதத்ான் என்மனத ்

   தான்அறிந் லதன்மனம் தான்இறந் லதலன- 

      லதாழி! அன்பரிடம் அன்பு பெே்யும் பமே்ோனவன்.  ஐேன் லபரின்ப 

பமௌனன்.  அருள்குரு நாதன்.  தன் திருவடிமே தமலலமல் மவத்தான்.  

என்மனலே நான் அறிந்லதன்.  அப்பபாழுது என் மனம் அது இறந்து 

பட்டது. 

     குருவானவர ் அன்பருக்கு அன்பானவர.்   ஆனந்தத்துக்கு காரணமான 

பமௌனிோக இருப்பவர.்  இமறேருள் பபற்ற குரு லதசிகர.்  

          அவருமடே பாதத்மத என்னுமடே தமலயில் மவத்தார.் நான் 

என்மன அறிந்லதன்.  என் பொரூபத்மத அறிந்லதன்.   மனமற்ற நிமல 

அமடந்லதன். என் மனமானது இறந்து விட்டது.   

“அன்பருக்கு அன்புஆன பமே்ேன்”.  

       ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர ் உடல்நலம் குன்றி  படுத்தபடுக்மகோே் இருந்தார.் 

.கடும்லநாே் அவமரப் பாதித்திருந்தது . பல  சீடரக்ள்  ஒருவருக்பகாருவர ்

ெமளக்காமல்  அவருக்கு லெமவ பெே்துவந்தனர ். 
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         அதில் மிகமுக்கிே  பங்கு வகித்தவர ்  திரு ெசிபூஷணர ் . 

தன் குருவின் கழிவுக் கலேபமடுத்து  தினமும் சுத்தம் பெே்வார ். 

        ஒரு நாள்  வழக்கம்லபால்    இரவில் எழுந்து கழிவுக்கலேத்மத 

சுத்தப்படுத்த பவளிலே பென்றார ். 

                பவளிலே கடும்குளிர ் .  தன் லவமலமுடிந்து  திரும்பி வர அவரது 

கண்கள் தன்னுமடே குருவின் லமல் விழுந்தன . 

             படுக்மகயில்  கிழித்த நாரல்பாரக்ிடந்த குருலதவர ்  ெற்று 

அெங்கினார ்.அருகில் இருந்தக் லகாமல எடுத்து தடட்ுத்தடுமாறிேபடிலே 

எழுந்தார.் 

           பின் பமள்ள  பமள்ள   கஷ்டப்படட்ு  நடந்தார.்  பின்  ஒரு 

லபாரம்வமே எடுத்துக்பகாண்டார ். 

         திரு ெசிபூஷணர ் அவரப்ின்னால்  லவகமாகெப்ென்றார ் . 

“பாவம் குருலதவருக்கு     குளிர ் அதிகமாகதப்தரிந்திருக்கும் .      நம் 

ஒருவமரயும் சிரமப்படுத்தக்கூடாது   என்று  தாலன நடந்து  லபாரவ்மே 

எடுத்திருக்கிறார.் நான் இமத முதலிலலலே  பெே்ோமல் விட்லடலன”  என 

மனம் வருந்தினார.் 

          பின் ஸ்ரீராமகிருஷணரிடம் '“குருலதவ்  நான் 

எத்தமனக்கவனக்குமறவாக இருந்து விடலடன் .என்மன 

மன்னிதத்ுவிடுங்கள். என்னிடம்  தாங்கள்   ஒரு லபாரம்வ 

ஒன்று லகட்டிருந்தால்   நான் உடலன வந்து பகாடுத்திருக்க  மாட்லடனா 

என்ன! 

      இத்தமன உடம்பில் தாங்களாகலவ  எழுந்து..........” 

       அவர ் முடிப்பதற்குள் குருலதவ் பொன்னார ்  ”  என் அன்பு மகலன  நீ 

இந்தக்குளிரில்  பவளிலே லபாவமதப்பாரத்்லதன் .உன்மனதத்ாக்கிே 

குளிர என்மனலே தாக்குவது லபால் லதான்றிேது .மனம் லவதமனயுற்றது 

 ஆமகோல் 

உனக்குப்லபாரம்வ  எடுத்துவரத்தான் நான் எழுந்திருந்லதன்.” 

          சீடரின் கண் கலங்க அவர ்காலில் அப்படிலே விழுந்தார.் 
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             குரு அன்பானவர.்  கருமண உள்ளவராக இருப்பார ்குருவின் அன்பு 

அபரிதமானது.     

         தாயுமானவருக்கு குருவருளால் கிமடத்தமவ பல.   உலகத்மத 

இந்திர ோலம், கனவு, கானல் நீபரன் நிமனக்கும் மனப் பக்குவம் 

ஏற்பட்டது. 

• இமறமேெ ்ொரந்்து வாழும் வாழ்வு கிட்டிேது.   

• பத்தி மகிழ ஆனந்த பவள்ளப் பபருக்கு ஏற்பட்டது (பபாருள். 6)   

• ோன், எனது என்பன அற்றன (மண்டலத்.100)    

• லமல வாயுமவக் கீழ்படுத்து மூலத்து பவந்தழமல எழுப்பி அமிரத்ம் 

பருகும் தமகமம உருவாயிற்று (பாேப்.28)   

• இன்ப நிடம்ட கிட்டிற்று (உடல்.72) 

• ததத்ுவப் லபலோலட தமலேடிதத்ுக் பகாள்ளாமலிருக்கும் வாே்ப்பு 

வந்தது (உடல்.29) 

ஆனந்த லமானன் 

             பமௌன நிமலயிலல இருந்தும் கூட பெேல்கள் புரிேலாம். அங்லக 

நிமலத்து விட்டால், நாம் நமது அமடோளமாக இப்பபாது 

இருக்கிலறாலம, அமத இழந்து விடுலவாம் என்று பேமும், சிற்றின்ப 

நிமலோக அந்த பற்றும் இருப்பதால், மனிதன் இமறமே லநாக்கிெ ்

பெல்வமத மறுக்கிறான். 

      அது தான் லதான்றும் பபாருள்களின் மீது பற்று பகாண்டு, 

லமன்லமலும் சிக்கல்களில் சிக்கி, தனது இேல்பு பமௌனலம என்கிற 

அமமதி, ஆனந்த நிமலமே  மறக்கிறான்.  

      இதுலவ  தன்முமனப்பு. தன்முமனப்பு குருவின் தன்மமயிலல இருந்து 

விலகி விட்ட நிமல. 

 

       குருவானவரின் தன்மம பமௌனம் என்று பொல்லப்படும் லபாது, நாம் 

நிமனப்பது, அப்படி எனில் அவர ்ஏன் லபசினார ்என்று. 

        லகட்பவர ் பமௌனத்திலல இல்லாதது தான் இது நிரூபிக்கிறது... குரு 

லபசுகிற லபாது, பமௌனத்திலல இருந்து குரு விழிப்பு நிமலமே விட்டதாக 

ஒரு உதாரணம் தர முடியுமா? என்றால் முடிோது.  
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        அப்படி என்கிற லபாது புறத்திலல லதான்றும் ஒரு விெேத்மத விட, 

குருவின் தன்மம எப்லபாதும் உேரந்்தலத என்று தீரம்ானமாகும். 

வாரத்்மதகமள பிடித்துக்பகாண்டு குருமவ தவற விடும் நிமல 

எப்லபாதும் நல்ல பலன்கமளத்தராது. 

 

       நாம் இப்லபாது பிறர ்என்றும், பிற மாரக்்கம் என்றும், பிற குரு என்றும் 

பிரிக்கிற அமனதத்ும் கூட நமது முமனப்பு எடுத்த பிற வடிவங்கள் தான். 

       நாம் பமௌனத்திலல நிமலத்தால் இபதல்லாம் இருக்கிறதா... 

நீடிக்கிறதா என்று பதரிந்து விடும். பவளியில் ஒரு பபாருள் 

இருப்பதாகவும், அதற்கு வடிவம் பகாடுப்பதும் எண்ணலம தான். 

லதாற்றங்களுக்பகல்லாம் ஆதிோம் பமௌனம். 

          எண்ணத்திற்க்கு முன்னும் பின்னும் பமௌனலம தான். இந்த விழிப்பு 

நிமலமேத் பதாடட்ுக்பகாண்லட இருந்தால், வாழ்விலல எங்கும் சிக்கல் 

இல்மல. 

 

        குரு லபசுகிறாரா? லபெடட்ும்... குருவின் தன்மமோம் பமௌனத்திலல 

இருந்து, அப்பா உங்கமள விடட்ு நான் பிரிேமாட்லடன் என்று சீடன் 

இருக்கிற லபாது, அந்த நிமலயிலல பெேல்கள் பெே்யும் லபாது, முமனப்பு 

என்பது முமளக்காது பமௌனலம இந்த பெேலின் மூலம் என்று ஒடுங்கும். 

 

        தன்னுமடே இருப்மபத்லதடி சீடன் உேரும்லபாது, திோனத்திலல 

இருப்மப லநாக்கி தானாகலவ பெல்கிறார.்.. அங்லக தனது இருப்பு என்பது 

இமற நிமலலே என்கிற வாே்ப்பு மடட்ும் கிமடக்கும் லபாது தான் 

ெரணாகதி லதமவப்படுகிறது...  

        ெரணாகதிக்கு என்று தனிோக முேற்சி லவண்டிேதில்மல... சீடன் 

முடிபவடுத்திருந்தால், அவனது உறுதியின் அளவுக்கு ஏற்றார ் லபால, 

பமௌனத்திலல மூலத்லதாடு தூக்கி நிறுத்தும் பபாறுப்பு குருவுமடேது...  

       அங்லக நமது அப்பன் நின்று பகாண்லட பாரத்்துக் 

பகாண்டிருக்கிறார.்.. பல நுண்ணிே நிமலகளின் ொரம் சீடனின் 

கருமமேத்திலல பதிக்கப்படுகிறது. லகடக்ாவிட்டாலும் கூட. 
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       அந்த நிமலயிலல இருந்து, இமற நிமலயிலல நுமழவதற்கு முன், 

இந்த மனம், உயிர ்தன்மாற்றங்கள், திோனிக்கிற உடலிலல ஏற்படும் 

மாற்றங்கள், இதேத்தின் இேக்கம் என்ற பல வித நுண்ணிே நிமலகளின் 

விளக்கம் கருமமேத்திலல பதிவாகி விடும்.  

        பமௌனத்திலல நீடித்து நிற்கும் அளவுக்கு அமனத்து விெேங்களும் 

இங்லக முமறோக, சீடனுக்குள் அறிவாக அமமந்து விடும். அதுலவ 

குருவின் தன்மம. 

 

       குரு என்றால் ொதாரணம் அல்ல... அவர ்உடமலக்பகாண்டு இங்லக 

லபசுவார ்ஆனால் அங்லக சீடனுக்காக தனது இேக்கதம்த 

எடுத்துக்காட்டிக்பகாண்லட இருப்பார.்.. குருமவக்கடட்ுப்படுத்த 

எவராலும் இேலாது.  

 

        ஒன்று நிெெ்ேம். குருவானவர ்எப்லபாதும் தன் பிள்மளகளுக்காக 

காதத்ுக்பகாண்டு தான் இருக்கிறார.் 

     தன்மன அன்றி ஒரு பபாருளும் இல்மல என்று சீடன் ஒடுங்கி நின்று 

உணரந்்தால் ஒழிே புறப்பபாருள்களால் பாதிக்கப்படுவது தவிரக்்க 

முடிோதலத. 

    அங்லக குரு பொல்வார,் பமௌனத்திமன விடட்ு அமெந்தால் பிறந்து 

விடுவாே். பிறந்துவிட்டால், பெேல்களும் விமளவுகளும் அனுபவித்லத 

தீரவ்ாே். அதனால், கருவுக்குள்லள பிறக்காதிரு. உம்மம அமட லபால 

காப்பது எமது லவமல என்று நிம்மதிோக, ஆனந்தத்திலல நிமலத்து நில்..   

அருள்குரு நாதன் 

     குழந்மதக்கு உலமகப் பபாருள்படுத்தும்அறிவு வருகிற வமரயில் 

தாே் அமதக் காப்பாற்றுகின்றாள்.  

      குழந்மதக்குத் தாே் வழி காட்டிோக இருந்து தந்மதமேயும் மற்ற 

உற்றார ்உறவினரக்மளயும் உலகப் பபாருள்கமளயும் விளக்குகின்றாள். 

      எனலவ தாே் குழந்மதக்கு முதல் குரு ஆகின்றாள்.   
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       உலகில் வாழ்வதற்கு லவண்டிே பொத்மதயும் உலக அறிமவயும் 

உலக வாழ்வுக்கு லவண்டிே பதாழிமலயும் தந்மத தருவன் மூலம் அவர ்

இரண்டாவது குரு ஆகிறார.்  

       அக்ஞானத்மதப் லபாக்கி பமே்ஞ்ஞானத்மதத் தருபவர ் ஆெெ்ாரிேர ்

ஆகின்றார.்   அவர ்பமே்ப்பபாருமளக் காட்டித்தருகிறார.்  

       குருவானவர ் பமௌனமாகலவ இருப்பார.்   அதிகம் லபெமாட்டார.்  

ஆனந்தத்மத தருகின்ற பமௌனத்தில் இருப்பார.்   பமௌனத்தில் 

ஆனந்தமாக இருப்பார,்  ஆனந்தத்திற்குக் காரணமான பமௌனத்தில் 

இருப்பார.் 

       அக்ஞானத்மத அகற்றுவதால் அவலர பமே்ஞ்ஞானகுரு ஆகிறார.்  

அவமரத்ததான் அருள்குரு என்று பொல்ல லவண்டும். 

தன்பாதம் பென்னியில் மவத்தான் 

        குருமவ விட குருவின் திருவடிக்லக மதிப்பு அதிகம். 

குருவின் திருவடிகமள உறுதிோகப் பற்றிக் பகாண்டால் ெகலமும் 

கிமடக்கும் காரணம் குருவின் திருவடிெ ்சிறப்பு அத்தமகேது. 

         ஆதி ெங்கரர ் அம்மாவின் திருவடிகமள பெளந்தரே்லகரியில் 

புகழ்ந்து லபாற்றுகிறார.் 

           “அம்மா!  உன் திருவடிகள் எம் லபான்ற பக்தரக்மளக் காக்கின்றன. 

பேத்மத அகற்றுகின்றன.உன்மனத ்தவிர லவறு ோர ் எங்கமளக் காக்க 

முடியும்?  

          லகட்பதற்கு அதிகமாகலவ வரம் அருளும் தாே் அல்லவா நீ!  உன் 

திருவடிமே வணங்குகின்லறாம். எம்மமக் காத்து ஆலராக்கிேமாக வாழ 

ஆசிரவ்திப்பாோக! என்று லவண்டுகிறார.் 

        குருவடி என்பது அவரவர ் இஷ்ட பதே்வத்தின் திருவடி!  இது தான் 

சூடெ்மம்! ரகசிேம்! புரிந்து பகாள்ளுங்கள். 
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         உடலில் உள்ள லநாமேத் தீரப்்பதற்கு மருந்மத ஊசியின் மூலம் 

உடலுக்குள் பெலுத்துகிலறாம்.   அருள்குருநாதன் ஞானத்மத 

உள்ளத்தினுள் பெலுத்துவதற்குத் தீடம்ெ என்று பபேர.் 

        கண்ணின் மூலமாகவும், ஸ்பரிெத்தின் மூலமாகவம், ெங்கல்பத்தின் 

மூலமாகவும் ஞானகுரு ஞானத்மத நம் உள்ளத்தினுள் பெலுத்துகிறார.் 

       கண்ணின்மூலம் அவர ் அெப்ெமலெ ் பெே்யும்பபாழுத அது துரிே 

தீடம்ெ எனப்படுகிறதது. 

       அவர ் ெங்கல்பத்தின் மூலம் அெப்ெேமலெ ் பெே்யும்பபாழுது அது 

ெங்கல்ப தீடம்ெ எனப்படும்.   ஸ்பரிெதின் மூலம் அவர ் அமதெ ்

பெே்தால்அது ஸபரிெ தீடம்ெ என்படும். 

       ஸ்பரிெ தீடம்ெமே ஞானகுரு தம் திருவடிகளின் மூலம் 

பெே்வாரானால் அது திருவடி தீடம்ெ எனப்படும். 

      ராமகிருஷ்ணர ் விலவகானந்தரின் பநஞ்சில் தம் வலக்கரத்மத 

மவத்து அவருக்குப் பர ஞானத்மதத் தந்தார.் 

 

    கபீர ் இஸ்லாம் மதத்மதப் பின்பற்றிேவர.்   

எனலவ இராமனந்தர ் இஸ்லாம் மதத்துப் 

பபரிோரிடமிருந்து தீடம்ெப் பபற்றுக் 

பகாள்ளும்படி கபீருக்கு அறிவுமர கூறித் தாம் 

அவருக்குத் தீடம்ெ தர மறுத்தது விட்டார.் 

   ஆனால் கபீர ்இராமனந்தரிடம்தான் தீடம்ெ பபற 

லவண்டுபமன்ற லபராரவ்ம் பகாண்டிருந்தார.்  

      இராமனந்தர ் ஒவ்பவாரு நாளும் காமல 

ெரிோக நான்கு மணிக்குக் கங்கமயில் நீராடப் 

லபாவார.்  அமதக் கபீர ்கவனித்து வந்தார.் 

          அமாவாமெ அன்று இராமனந்தர ் கங்மகயில் நீராட இறங்கிப் 

லபாகும் படிக்கட்டில் கபீர ்படுத்துக் பகாண்டார.்  
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         இருளாக இருந்தமமோல் அவர ் படுத்திருந்தது பதரிேவில்மல.   

இராமனந்தர ் பாதம் கபீர ் லமனியின்லமல் பட்டதும்  “ராம்” என்று 

ராமானந்தர ்கூறினார.்  

      கிமடத்தது மந்திர தீடம்ெ என்று கபீர ்லபருமவயுடன் எழுந்திருந்தார.்  

       இராமனந்தரிடம் தீடம்ெயும் ஆசியும் பபற்றுக் கபீர ் ஞானிோனார.்   

இவ்வாறு அருள் குரு நாதன் தாம் பபற்ற ஞானதம்தெ ் சீடரக்ளிடம் 

பெலுத்துவதுண்டு. 

    இங்கு தாயுமானவர ் தமலயில் குருவானவர ் அவரது திருவடிமே 

மவத்து உபலதசித்தார.்  

என்மனத்தான்அறிந்லதன் 

    லவதாந்தக் லகாட்பாட்டின்படி நாம் பிரம்மம் ஆகின்லறாம்.  நம்மமப் 

பிரம்மத்துக்கு அன்னிேமாக நிமனப்பதும் – உணரவ்தும் நம்மம 

அறிோத நமலலே ஆகும்.  

      தந்மதயும் தாயும் நம் உடமல வளரத்்து அதற்கு ஓர ் பபேரிடட்ு 

நம்முமடே உண்மமெ ் பொரூபதத்ுக்கு அன்னிேமானவற்மற எல்லாம் 

நம் மேமாகக் கருதும்படி நமக்குப் பயிற்சி தருகிறாரக்ள்.   

      நம்முமடே பமழே விமனயும் நம் பபற்லறாரக்ள் நமக்குக் 

பகாடுக்கும் பயிற்சியும் நம்மமம ோர ் என்று அறிந்து பகாள்ளாது 

தடுதத்ு மவக்கின்றன.  

       நம்முமடே உண்மம பொரூபதம்த அறிந்து பகாள்ளாது நம்மம 

என்பனன்னவாகலவா கருதி மேக்க நிமலயில் இருந்து வருகின்லறாம்.  

       ஞானகுரு  நம் மேக்கத்மதப் லபாக்கி நம்முமடே உண்மமோன 

பொரூபத்மத நமக்குக் காட்டித்தருகிறார.் 

       நம்மம நாம் அறிந்து பகாள்ளாத வமரயில் நமக்கு விலமாெம் 

இல்மல.   
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      நிமற கரப்்பமாக இருந்த பபண் புலி ஒன்று ஆடட்ுமந்மதயின் மீது 

பாே்ந்தது.  அந்த பாே்ெெ்ல் லவகதத்ில் அதன் வயிற்றிலிருந்து குட்டி 

பவளிபே வந்துவிட்டது. 

       அப்புலிக்குட்டி ஆடட்ு மந்மதயுடன் வளர ஆரம்பித்தது.   ஆடம்டப் 

லபாலலவ புல்மல லமே்ந்து பேந்த நிமலயில் வளரந்்து வந்தது.   

        தான்புலி என்பமத மறந்து தன்மன ஆடாகக் கருதி ஆடுகலளாடு 

லெரந்்து வாழ்ந்து வந்ததது.  

     மற்பறாரு ெமேம் லவபறாறு புலி அந்த ஆடட்ு மந்மதமேத் தாக்க 

வந்தது.  

       தன் லபான்ற மிருகம் அங்கு இருப்பமதப் பாரத்்தது.  அமத அந்த 

ஆடட்ுமந்மதயிலிருந்து பிரித்துக் காடட்ுக்குள் பவகுதூரல்ம் துரத்திெ ்

பெனறது.  

       பிறகு அந்த ஆடட்ுப்புலி வாயில் மாமிெ ்துண்மடத் திணித்தது.  “நீயும் 

நானும் ஒன்று” என்று கூறி புலி உறுமிேது. 

     ஆடட்ுப் புலியும் தன் பொந்த சுபாவத்மதப் பபற்றுத் தான் புலி 

என்பமத உணரந்்து அதன் பிறகு ஆடட்ுமந்மதமே லவடம்டோட 

ஆரம்பித்து விட்டது.  

       நாம் ஆன்ம பபாரூபம் என்பமத மறந்து நம்மம உடல் 

பொரூபமாகவும் மலனா பொரூபமாகவும் கருதி துன்பப்படட்ுக் 

பகாண்டிருக்கிலறாம்.   

       ஞானகுரு மந்திர தீடம்ெயின் மூலம் நம்முமடே பொரூபத்மத 

நமக்குக் காட்டித் தருகிறார.் 

      தம் குருநாதர ்தம் பொரூபத்மதக் காட்டத்  தாம் அறிந்து பகாண்டமத 

“ என்மனத்தான்அறிந்லதன்”   என்று தாயுமானவா ்குறிப்பிடுகின்றார.்  

       “தன்மன உணராமல் வாழ்ந்து என்ன பேன்?  தன்மன உணர 

அமனவரும் ஒன்று என பதரியும். குடும்பத்தில் உலகத்தில் பிரெம்ன 

குமறயும். 
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         குருமவ லநரில் ெந்தியுங்கள், உபலதெம் பபறுங்கள்  தீடம்ெ 

பபறுங்கள். தவம் பெே்யுங்கள்! தன்மன உணர தமடோே் இருக்கும் 

கரம் விமனகமள அழியுங்கள். 

         அருடப்பருஞ்லொதி அருடப்பருஞ்லொதி தனி பபருங்கருமண 

அருடப்பருஞ்லொதி.” என்பது வள்ளலார ்வாக்கு. 

மனம் தான்இறந் லதலன- 

“மனநாெம் பமே்பேன்று உன்வாெம் அறிலவலன.. 

பலலவெம் பகாண்டாலும் உன்பாதம் பிறிலேலன.. 

என்லனாடு நீ இருந்தால்!” 

      குருவானவர ் தம் தமலயில் பாதத்மத மவத்ததால் தாயுமானவருக்கு 

என்ன லநரந்்தது.   

   மலனாநாெம் ஏற்பட்டது.  மனமற்ற நிமலமே அமடந்தார.் 

     “மனம்” இல்லா, இழந்த நிமலமேத் தூேநிமல எனத் தாயுமானவா ்

குறிப்பிடுகின்றார.்  இந்த “இன்மம”, மனதின் பெேலற்ற நிமலோக 

இருக்க லவண்டும்.  

      இதமனத் தாயுமானவரின் பாடல்களின் சில அடிகள் 

பதளிவுறுத்துகின்றன. 

 

• நான்-நீ பேன்று இரண்டிமல எனக் கூறி நடுலவ முமளதத் மனமதக் 

கட்டவிேலாது வாடும் நிமல உண்டு (கருணா.4) 

• இத்தகு மனமதெ ் ொராமமக்கு வழிபோன்றுணடுட.  இமறவன் அருளும் 

அறிவின் நிருவி கற்பாங்கமாம் ொசுவத நிடம்டலே அது (ெெச்ி.1) 

• மனமாமேக் குடிபகடுக்க. முற்றிலும் அழிக்க இமறவனாலலலே இேலும் 

(பன்மாமல.3) 

• அந்நிமலயில் பநஞ்ெம்லதட்டம் அற, இமறவனின் அருடப்ெேலில் நிற்றல் 

லவண்டும் (ஆமெபேனும்.3)  

• மனம் தன்னுமடே வழிேற்று என்னுமழ கிடப்ப இமறவன் தண்ணருள் 

லவண்டும் என்பர ்(ஆமெ.40) 

• அந்நிமலயில் மன அழுக்குகமள நீக்கி இமறவன் அவன் விருப்பப்படித ்

தனக்கருள லவண்டுகின்றார ்(எனக்பகன்.1) 
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• மாமே தரு மனம் தன் புமரகள் தீரும் லபாதுதான் உயிர ்ஈலடற்றம் பபற 

முடியுபமன எண்ணுகின்றார ்(மண்டலம்.8)  

• அம் மனமற்ற நிமலயில் பரமானந்த பவள்ளம் பபருகும் (பாேப்.12) 

• பூரண நிட்டமடயில் ஆழ முடியும் (பாேப்.24) 

• மறிந்த மனமற்ற மவுனம் பெறிந்திடலவ…(உடல்,76) 

• “உள்ளலத லபாது நானாபனனக் குளறிலே    போன்மறவிட் படான்று 

பற்றிப் பாெக் கடற்குலள வீழாமல்மதற்ற    பரிசுதத் நிமலமே ேருள்வாே்        

(பரிபபூரணா.10) 

• மனமில்மல அம்மனத் தினமில்மல லவறுபமாரு வரவில்மல 

லபாக்குமில்மல (ஆனந்த.10) 

       இத்தகு, மனதற்ற பரிசுத்த நிமல பபற வழியும் கூறுகின்றனார ்நம் 

தாயுமானவர.் 

         ஆமெேறுத்தல், லோகம், பிராணலேம் என்பனவற்றால் இந்நிமல 

வரும் என்பது பதரிகின்றது. 

          மலனாலேத்திற்கும் மலனாநாெத்திற்கும் என்ன லவறுபாடு? 

 

           மனம் விருப்பமான ஒன்றிலலா அல்லது துன்பமான ஒன்றிலலாதான் 

லேமாகும். அப்படி ஏதாவது ஒரு பபாருளில் நிறுத்தி மவப்பதற்கு லேம் 

என்பது பபேர.் ஒரு மனிதன் சிரிக்கிறான் என்றாலும் அழுகிறான் 

என்றாலும் மலனாலேம்தான். 

      ஆனால் மலனாநாெம் என்பது ஒரு மனத்தினுமடே தன்மம அறிந்து 

அந்த மனத்தின் கிமளகமள உருவாக்காமல் தனித்து விடப்பட்ட மனம்.  

      அதற்கு அடுத்தபடிோக பதாடரெ்ச்ிோன இன்பனான்றுக்கும் உள்ள 

இமடபவளிக்குத்தான் மலனாநாெம் என்று பபேர.்  

       மலனாலேம் என்பது மகிழ்ெச்ிமே உருவாக்கும்; அறிமவ 

உண்டாக்கும். ஆனால் மலனாநாெம் என்பது ஞானத்மத உருவாக்கும்.  

 

       உலகமக்கள் விரும்புவது மலனாலேம் ஞானிகள் விரும்புவது 

மலனாநாெம்.  

 

      ஆகலவ துன்பத்தில் மனம் ொரந்்து துன்பத்தில் மலனாலேம் ஆகாமல் 

ஆனந்தமான நிமலயில் மலனாலேம் ஏற்படுத்தி அனுபவிப்பலத 

ஆன்மிகம். 

      மனமத பவட்டபவளிோக்கி மனமத நிரம்ூலமாக்கினால் பிரபஞ்ெ 

ஞானம் உண்டாகும்.  இதமனலே ஒரு ஞானி  
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சினம் இறக்கக் கற்றாலும் சித்திபேல்லாம் பபற்றாலும் 

மனம் இறக்கக் கல்லாரக்்கு  வாே் ஏன் பராபரலம! –  

 

என்று கூறுகிறார.்  

 

மனம் ஒரு பபாக்கிஷம்: 

ஒவ்பவாரு பெேலுக்கும் ஒரு விமளவுண்டு.  

அந்த விமளவிலிருந்து ோரும் தப்ப முடிோது.  

      ஒவ்பவாருவரும் தனக்லகா, பிறருக்லகா, தற்காலத்திலலா, 

பிற்காலத்திலலா, உடலுக்லகா, உயிருக்லகா தீங்கு லநரா வண்ணம் நடந்து 

பகாள்ள லவண்டும்.  

      அப்லபாது தான் அமமதியும், இன்பமும் ஏற்படும். அறிவு வளரெ்ச்ிக்கும் 

வழி ஏற்படும். இன்லறல், அமமதி குன்றி வளரெ்ச்ி தமடயுறும். 

      அவரவரக்ள் பெே்யும் தவறுகள் தான் மதவாதிகளால் பாவங்கள் 

என்றும், சிந்தமனோளரக்ளால் தவறுகள் என்றும், அரசிேல்வாதிகளால்      

குற்றங்கள் என்றும் கூறப்படுகின்றன.  

இந்த மூன்றுலம ஒலர பபாருமளக் குறிப்பது தான். 

      நாம் ஒரு முமற ஒரு பெேமலெ ் பெே்துவிட்டால், அது நமது 

உடலுறுப்புகளில் பதிந்து மீண்டும் அமதலே பெே்ேத் தோராகி விடும். 

      இந்தப் பதிவு, எண்ண அழுத்தமாக மூமளயிலும் பதிந்து விடுகிறது. 

அதுவுமின்றி, ெந்ததித் பதாடரப்ுக்குக் காரணமாக உயிர ் வித்திலும் அது 

பதிந்து விடும்.  

     ஆகலவ தான், தீமமமேத் தவிரத்்து நல்லலத பெே்ே நாம் பழகிக் 

பகாள்ள லவண்டியிருக்கிறது. இதற்குத் தான் ஒழுக்கம் என்று பபேர.் 

      பிறரக்்கு எவ்வமகயிலும் தீமம ஏற்படாதபடி எண்ணம், பொல், பெேல் 

ஆகிே மூன்மறயும் ஒழுங்குபடுத்திக் பகாண்டு வாழ்வதுதான் ஒழுக்க 

வாழ்வு ஆகும்.  
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      மற்ற எல்லாம் இழுக்கான வாழ்வாகிே துன்பத்மதலே தான் 

பகாடுக்கும். இதனால், காரண காரிே விமளவு அறிந்து இன்பம் தரும் 

நற்பெேல்களிலலலே ஒருவன் ஈடுபடலவண்டுவது அவசிேமாகிறது. 

 

      இலத உத்தி நிமலமே, மனம் இறத்தல் என்பதாகத் தாயுமானவர ்

நிமனத்தமத முன்பும் பாரத்்லதாம்.  அவர ்பாடல் முழுமமயிலும் இந்தக் 

கருத்து பயின்று வருகின்றது. 

      “நான்” என்னும் ஆணவ மேக்கம் இருக்கும் வமர, மனம் இமறலோடு 

கலந்த பவளி ஆவதில்மல.   அத்தகு மாே மனம் இறக்கும்லபாது. மாமே 

விலகும் லபா ஞானசுகம் கிமடக்கின்றது. 

“மவதத் பமௌனத்தாலல மாமே மனம் இறந்து 

துே்தத்ுவிடு ஞான சுகம்.   (உடல். 81) 

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

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

38. மனமும் பமௌனமும் 

      மனம் இறக்கும் லபாது, பமௌனம் மடட்ுலம மீந்திருக்கின்றது.  (மறிந்த 

மனமற்ற பமௌனம். (உடல்.76) 

    இத்தகு மனத்மதத் தாயுமானவர ் பவன்மமமே அவர ் கூறுவது, 

வாழ்க்மக வரலாற்றுெ ்பெே்திோக அமமகின்றது எனில் மிமகோகாது. 

“உள்ளபடி ோதும்என உற்றுணரந்்து எனக்கணலம 

கள்ளமனம் லபானவழி காலணனன்  பராபரலம”  (பரா.75) 

    அந்த நிமலக்கு முன்நிமலோக மனமதப் லபாக்கலின் லதமவயும், 

அமத அறிோமமயும், அறிோமல் அமலந்தமமயும் அவரல் அழகுறெ ்

சுட்டப்படுகின்றன. 
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“சினம் இறக்கக் கற்றாலும் சித்திஎல்லாம் பபற்றாலும் 

மனம் இறக்கக் கல்லாரக்்கு வாலேன் பராபரலம (பர.169) 

பூராே மாே் மனமதப் லபாக்க அறிோமல் ஐலோ 

பாராே் அமலந்லதன் அரலெ பராபரலம.    (பரா.168) 

பமௌனம் என்னும் மந்திரபமாழி. 

    வாரத்்மதகள் இல்லாத புத்தகம் பமௌனம் .   ஆனால் வாசிக்க வாசிக்க 

இதற்குள் வாக்கிேங்கள்.   

   பமௌனம் என்பது பவளிெெ்ம்.  நம்மமம நாலம இதற்குள் தரிசிக்கலாம். 

    பமௌனம் என்பது இருடட்ு.   எல்லாத் துன்பங்கமளயும் இதற்குள் 

புமதக்கலாம்.         

    பமௌனம் என்பது மூடி.  இமதத் தோரித்து விட்டால் எல்லா 

உணரெ்ச்ிககமளயும் புட்டி மவக்லாம். 

     பமௌனம் என்பது லபாதி மரம்.  இதுவமர பொல்லாத உண்மமகமள 

இது லபாதிக்கும். 

    பமௌனம் என்பது வரம்.   நம்மிடம் நாலம பபறுவது.  இனபம், துன்பம் 

இரண்மடயும பமௌனம் பகாண்டு ெந்தித்தால் எப்லபாதும் இதேம் 

இேல்பாக இருக்கும்.  இதழ்கமள இறுக மூடி நாம் நமக்குள் 

இறங்குலவாம். 

    அதிகம் லபொதவமன உலகம் விரும்புகிறது.  அளந்து லபசுகிறவமன 

உலகம் மதிக்கிறது.  லபொத ஞானிமே உலகம் பதாழுகிறது.    அமமதி 

லமலலாட்டமானது.   பமௌனம் உள்ளிருந்து வருவது. 

    பமௌனம் வாரத்்மதகள் அற்ற நிமல.  எண்ணங்கள் அற்ற நிமல.  ஓம் 

எனும் பிரணவத்தின் பபாருள் – அறிவாக உள்ள இமறவமன உயிராக 

உணரக்ிற மனிதன், லபரின்ப நிமலோகிற பமௌனத்தில் ஆழ்கிறான் 

என்பலத. 



தாயுமானவர ்பாடல்களில் மனம்                    மன்னாரக்ுடி பானுகுமார ்

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

 
 

111 
 

     “தந்தது உன்தன்மனக் பகாண்டது என்தன்மன” என மாணிக்கவாெகர ்

கூறுகிறார.் 

      நம்மம முற்றிலும் அவருக்குக் பகாடுகின்றளவு அவர ் நம்மம 

ஏற்றுக்பகாண்டு அவமர நமக்குக் பகாடுத்து விடுகிறார.்  

      அவமர நாம் பபறுகின்றளவு லபரானந்தத்மத அனுபவிக்கும் 

லபற்றிமனப் பபற்று லமான நிமலமே அமடகின்லறாம். 

      லபரானந்தப் பபருங்கடலிலிருந்து வீசிே காற்று பட்டதும் நாரதர ்

தம்மம மறந்து பக்திப்பரவெமமடந்தார.்  

      எப்பபாழுதும் “நாராேண, நாராேண” என்று உெெ்ரித்த வண்ணம் 

ஆனந்தத்தில் மூழ்கி இருந்தார.் 

      சுகர ் லபரானந்தக் கடமலப் பாரத்்தார.்   பாரத்்தவுடன் உடல் 

உணரம்வ எல்லாம் கடந்து ஞானப் பபருநிமலமே அமடந்து விட்டார.் 

      மகாலதவர ்அப் லபரானந்த கடலின் நீமர ஒருமக அள்ளிப் பருகினார.்  

அது அவருக்கு லபாதுமானதாகப் லபாே்விட்டது. 

      இனி ோரத்ான் அமத முற்றிலும் அறிேமுடியும்,  நம்மம நாம் 

அவருக்குக் பகாடுக்கின்ற பபாழுது அவர ் நம்மம தம் வெம் ஆக்கிப் 

லபெெ்ற்ற பபருநிமலயில் மவத்து விடுகின்றார.்  

      இதமனத் தாயுமானவர ் “மடக்கிக்பகாண் டான்என்மனத் தன்னுள்-

ெற்றும் வாே்லபொ வண்ணம் மரபும்பெே்தான்” என்கிறார.் 

 

39. மனம் லபரின்பம் அமடவது எப்லபாது? 

   அறிவு மனத்மதெ ் பெலுத்தும் லபாது, மனம் எதிரக்்கிறது.  ஏசுகின்றது. 

இமடலே அகாப்ட்ட பநஞ்ெம் கருகுகின்றது.  இமறஅருமள நாடுகின்றது. 

. . . . . . . . . . . . . . . .. .              அமதக்லகட்ட 

     அன்று முதல் இன்று வமரயும் 
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அநிோே மாே் எமம அடக்கிக் குறுக்லக 

    அடரந்்து அரசு பண்ணி,எங்கள் 

 

முன்னாக நீஎன்ன லகாட்மடபகாண் டாே் என்று 

    மூடமன ம் மிகவும்ஏெ, 

மூண்டு எரியும் அனலில் இட்ட பமழுகாே் உளங்கருகல் 

    முமறமமலோ?   பதினாயிரம் 

 

பொன்னாலும் நின் அருள் இரங்க இமலலே இனிெ ்

    சுகம்வருவ து எப்படிபொலாே். 

சுத்தநீரக்் குணமான பரபதே்வ லமபரம் 

         லொதிலே சுகவாரிலே.       (சுகவாரி12) 

   அத்தமகே மன லவறுபாடுகளி ஒழியும் லபாதுதான் அல்லல் 

ஒழிகின்றது. லபரின்பம் கிமடக்கின்றது. 

“ஒருமம மனதாகிேலே அல்லல்அற நின் அருளில் 

   ஒருவனான் வந்திருக்கின்……………………………………………….. (எங்கு.1) 

“பிறிோத தன்அருட ்சிவஞானி ோே்வந்து 

   லபரிெே வாசி ோலல 

லபரின்ப உண்மமமள அறித்தமன என் மனது அறப் 

   லபர ்அம்பலக் கடவுளாே்….               (லதலோ.6) 

அதற்குப் பல வமகயில் இமறமே லவண்டுகின்றார.் 

• லவண்டிேமம கிமடக்கும் லபாது. மனம் தனக்கு என வழிேற்று 

ஓே்ந்து கிடக்கின்றது.  (ஆமெ.40) 

 

• அந்நிமலயில் இமறவன் விருப்பப்படி அமனதத்ும் ஆகின்றது. 

(எனக்பகன்.1) 
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அதற்கு பமௌனம் பமௌனம் என்று பொன்னால் லபாதாது. பமௌனம் 

கமடபிடிக்க  லவண்டும். 

“பொல்லால் மவுனம் மவுனம் என்லற பொல்லிெ ்பொல்லிக் பகாண்லட 

தல்லான் மனம் அறப் பூரண நிடம்டயில் ஆழந்தது உண்லடா? (பாேப்.24) 

• கல்விோல் இந்த உேரவ்ு கிமடதத்து எனக் கூறின் பநஞ்ெம் பகாதித்து 

எழும்  (பரா.37)  

• அந்த நிமலயில் அது தீ உண்ட பமழுகுலபாலப் பக்குவப்படுகின்றது. 

(பாேப்.21). 

• சின்முத்திமரமேலே பமே்ோகத் பதளிகின்றது (பாேப்.42) 

•   உள்ளம் ஞான ஒளி  பபறுகின்றது (உடல்.4) 

• மனம் மதிப்பு இழந்து விடலவண்டும். (உடல்.72) 

• பமே்ப்பபாருலளாடு ோனிருக்கும்லபாது பநஞ்ெம் லபாே் ஒலிக்கின்றது 

(ஏெற்ற.9) 

• இமறவன் தண்ணருள் கிமடதத் விடத்து, பநஞ்ெம் லதடினாலும் 

காணப்படாது (ஏெற்ற.10)

 

    மனத்தின் இந்த அமல இேக்கம், எப்பபாழுதும், தூக்க லநரம் லபாக 

மற்ற லநரங்களிலிலும் இேங்கிக்பகாண்லட இருக்கிறது. 

 

    பிறந்தது முதற்பகாண்டு இறக்கும் வமரயில் அதன் இேக்கம் 

பதாடரந்்து நமடபபறுகிறது. 

 

   அமத நிறுத்திவிட லவண்டும் என்று= சிலர ்நிமனத்தால் அது 

அறிோமமதான். 

 

    முதலாவது மனத்தினுமடே தத்துவம் அறிோததனால் தான் அமத 

 நிறுத்திவிட லவண்டும் நிமனக்கிறாரக்ள். 

 

     மனத்மத நிறுத்திவிட லவண்டும் என்று நிமனப்பமத விட அமத நல்ல 

முமறயிலல பழக்கிவிட லவண்டும் என்று நிமனக்கலாம். 
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      உதாரணமாக, மனம் அமமதிோக இருக்க லவண்டும், மனம் 

நிமலத்து இருக்க லவண்டும் என்று மவத்துக்பகாள்ளுங்கள். 

 

     அது நல்லது. நிறுத்திவிட லவண்டும் என்பது லவறு, நிமலத்து இருக்க 

லவண்டும் என்பது லவறு. 

 

“அஞ்சும் அடக்கு அடக்கு என்பர ்அறிவிலர ்

அஞ்சும் அடக்கும் அமரரும் அங்கு இல்மல 

அஞ்சும் அடக்கின் அலெதனம் என்று இடட்ு 

அஞ்சும் அடக்கா அவறிந் லதலன” 

 

மனம் துரிேத்தில் பெேல்படும் லபாது “நிமலலபற்றுநிமல” என்றும், 

 

     துரிோதீதத்தில் வருகிறலபாது “நிமறலபற்றுநிமல” என்றும் 

பொல்கிலறாம். 

 

    துரிோதீதத்தில் மனம் நிமறநிமல அமடயும். 

 

    அந்த நிமலலே தவத்தில் கமடசிோக அமடே லவண்டிேது. 

 

     நாம் அவ்வாறு தவத்தில் பழகி மனமதெ ்ொதாரணப் பபாருளிலிருந்து 

உயிருக்கு பகாண்டு வந்து, உயிரிலிருந்து பரத்துக்கு பகாண்டு வந்து 

எல்லாமாக  மாற்றி எந்த நிமலயிலலயும் நிமலத்து நிற்கப் 

பழகலவண்டும். 

 

அது தான் தவம், லோகம் என்பதும் அதுலவ. – (லவதாத்திரி மகரிஷி.) 

 

துரிோதீதத்தில் மனம் லயித்தால் லபரின்பம். 

துரிோதீத தவ வழிமுமறயில் மலனா நாெம் கிடட்ுமா....??? லபரின்பம் 

கிடட்ுமா??? 

 



தாயுமானவர ்பாடல்களில் மனம்                    மன்னாரக்ுடி பானுகுமார ்

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

 
 

115 
 

நிெெ்ேமாக அந்த மலனா நாெம் நிகழ்ந்லத தீரும். 

 

அப்படி நிகழ்ந்து பநகிழ்ந்தவரக்ள் பல்லாயிரக்கணக் காலணார ்

இருக்கிறாரக்ள். 

 

பிராணமன ெகஸ்ராதாரத்தில் நிமலப் படுத்தி பழகுவதற்காகத் மகரிஷி 

துரிே தவத்மத பகாடுத்துள்ளாரக்ள். 

 

இதில் நல்ல லதரெ்ச்ியும் கால நீடிப்பும் இருக்க லவண்டும் என்று 

வலியுறுத்தினாரக்ள். 

 

இந்த இபரண்டும் இருக்கும்லபாது மனம் தானாக நிமலப்படும். 

எண்ணங்கள் எழாது. 

 

ெரி துரிோதீதத்தில் எங்கு மலனா நாெம் கிடட்ும் என்று மகரிஷி 

கூறியிருக்கிறார ்என்றால், 

 

ஞானமும் வாழ்வும் என்ற புத்தகத்திலும், ஞானக்களஞ்சிேம் என்ற 

புத்தகத்திலும் நிமறே பாடல்களில் பவகு அருமமோக விவரித்துக் 

காட்டியுள்ளார.் 

 

நாம் அந்தப் பாடல்கமள படித்து, அந்த அமல இேக்கத்தில் நம்மம 

ெங்கமித்தால் மலனா நாெம் கிடட்ும். 

 

அமவகளில் மிக மிக முக்கிேமான பாடல்களில் ஒன்று தான் 

 

*இமறநிமலலோடு எண்ணத்மத கலக்க விட்டு 

ஏற்படும் ஓர ்அமமதியில் விழிப்பாே் நிற்க 

நிமறநிமலலே தானாக உணரவ்தாகும், 

நித்தம் நிதத்ம் உயிர ்உடலில் இேங்கும் மட்டும் 

உமறந்து உமறந்து இந்நிமலயில் பழகிக்பகாள்ள 

உலக இன்பங்களிலல அளவு கிடட்ும் 

கமர நீங்கி அறிவு பமே்ப்பபாருளாகும், 
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கமரந்துலபாம் தன்முமனப்பு காணும் பதே்வம்- மகரிஷி 

 

இவ்வளவு எளிமமோக விளக்கம் கூறி நம்மம பெம்மம படுத்திவிட்டார ்

மகரிஷி. 

 

எல்லா லோக மாரக்்கங்களும் முேற்சிமே மமேமாக மவத்து தான் கூறி 

இருக்கிறது. 

 

நாமும் எதுவமர முேெச்ி பெே்ே லவண்டும் என்றால், 

 

இமறநிமலலோடு எண்ணத்மத கலக்க விடும் வமர முேற்சி பெே்தால் 

லபாதும். 

 

இதில் நம்மம முழுமமோக உணரவ்ு ரீதிோக நம்முமடே உணரம்வ 

அகன்ற நிமலக்கு பகாண்டு லபாகப்லபாக ஒரு கட்டத்தில் தானாக விரிே 

முடிோமல், 

 

விரிந்து பெல்வதற்கு இடமும் இல்லாமல் ஒரு நிமலக்கு மனம் வரும். 

அப்லபாது அந்நிமலயில் ஒரு அமமதி நிமல ஏற்படும். 

 

அந்நிமலயில் மனம் விழிப்லபாடு நின்றால் அமமதியில் மனம் உமறந்து 

காணாமல் லபாகும். 

 

அமமதி என்பது கற்பிப்பது அல்ல, கற்பிக்கப் படுவதும் அல்ல. 

 

உருவாக்குவதும் அல்ல, உருவாக்கப் படுவதும் அல்ல. 

 

தானாே் தாலன நிமல பபறுவலத அமமதி நிமல. 

 

இது தான் பமௌன நிமலேம் ஆகும். 

 

இந்த நிமலமே வாரத்்மதோல் விளக்கிக் பொல்லலவ முடிோது. 



தாயுமானவர ்பாடல்களில் மனம்                    மன்னாரக்ுடி பானுகுமார ்

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

 
 

117 
 

அப்படி பொன்னால், அது பபாே் தான். 

 

இங்கு தான் ‘திோனம்’ என்று ஒன்று மலரலவ ஆரம்பிக்கிறது. 

 

இதற்க்கு முந்மதே நிமல வமர மனம் ஓரம்ம படுவதற்கு ஒரு பயிற்சி 

முமற தாலன தவிர, அமவகள் திோனமாக கருதுவது தவறு. 

 

திோனம் என்பது ஒரு பெேல் அல்ல. 

 

தானாக நிகழ்வது. 

 

ஏன் விழிப்பாே் நிற்க லவண்டும் என்றால், 

 

இங்கு கூட நம்முமடே கரம் விமன நம்முமடே உணரவ்ு தளத்மத 

தாக்குவதற்கு தோராக இருக்கும். 

 

நம்மம அங்லகலே தங்க மவப்பதற்கு தன்னுமடே முழு முேற்சிலோடு 

பெேல்படும். 

அதனால், விழிப்லபாடு இருப்லபாலமோனால், இங்கு என்ன 

இருக்கிறது...??? என்றால், 

 

முன்னால் உற்பத்திோன சுத்தபவளி என்ற நிமலமேக் கடந்து, 

நம்மால் உருவான எண்ணமற்ற, சூன்ேமான அரூபமான எங்கும் 

முடிவில்லாத, உணரவ்ு தளம் வரும். 

 

அதுதான் சுதத்பவளி உணரவ்ு. 

 

இந்த ஆகாே பபருபவளியில் பவறும் உணரப்வன் மற்றும் உணரப்படும் 

சூன்ே பபருபவளி மடட்ுலம இருக்க முடியும். 

 

முதலில் நாம் உருவாக்கிே பவளி. 
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பிறகு அதுலவ நமக்குள் தானாக மலரந்்த ஒரு விஷேம். 

 

இது தானாக சித்திோன ஒரு நிமல. 

 

அமமதி வந்துவிட்டால் லதடுதல் நின்று விடும். 

 

திோனத்தின் மீதான ஈரப்்பும், கவரெ்ச்ியும் விடட்ு விலகிவிடும். 

 

இந்த இடத்தில் தான் நிமறே லபருக்கு குழப்பம் உண்டாகும் இடம். 

 

அதனால் இதன் அருகில் வந்தவுடனலே அது தான் சுத்தபவளி அனுபவம் 

என்று உறுதி பெே்து பகாண்டு அதில் இன்னும் ஆழ்ந்து லபாகாமல், 

அடுத்த அடுத்த மாரக்ங்கமள லநாக்கி நகர ஆரமித்து விடுகிறாரக்ள். 

 

இந்த இடத்திற்கு வந்துவிட்லடாமானால் ெரவ் நிரவ்ிகல்பத்மத பநருங்கி 

விட்லடாம் என்று பபாருள். 

 

இந்நிமலயில் நாம் இன்னும் ஆழ்ந்து நம்மம இழக்க தோராகிவிட்டால் 

ெரவ்ிகல்ப நிமல. 

 

இந்த உணரம்வ உணரவ்து ோர.்...??? 

எது.......??? உடலா.....??? இல்மல மனமா......??? உயிரா.......??? பதரிோது. 

ஆனால் உணரவ்ு மடட்ும் இருக்கும். 

 

ஆக, நம்மால் உணரப்படும் அந்த எல்மலேற்ற பமௌனம், 

 

பதே்வீக பவளி, இந்நிமலயில் தான் *நிமறநிமல* என்ற அடுத்த கட்டம் 

நிகழும். 

 

இந்த வாரத்்மதகள் எல்லாம் மகரிஷி லோசித்து எழுதவில்மல. 

 

அது (இமற) அவராக தன்மன பவளிப்படுத்தி வந்தமவகள் தான். 
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இது தான் தற்பெேல் இேக்கம். 

 

ஏபனனில், மகரிஷி என்ற ஒரு தனி மனிதன் அங்கு இல்மல. 

பெேல் மடட்ுலம இருக்கிறது, பெே்பவன் இல்லாமல் இருக்கிறது. 

 

இது தான் “நிமறநிமலலே தானாக உணரவ்தாகும்”. உணரப்படும் 

காணாமல் லபாே்விட்டது. 

 

உணரப்வனும் காணாமல் லபாே்விட்டான். 

 

அதனால் தான் *நரன் என்ற சிற்றறிமவ நான் கடந்த லபாது நான் நீோே் 

கூரத்லறம் வந்திேல்பு அறிந்லதன்* என்று கூறுகிறார ்மகரிஷி. 

 

ஆக, இேல்பில் அறிவதற்கு ஒன்றுலம இல்மல. 

 

நான் உருவாகினதும் லபாே்விட்டது. 

என்னுள் உருவானதும் லபாே்விட்டது. 

 

நான் நானாகலவ நிற்கிலறன். 

 

அனால், பமழே நான் இல்மல. 

 

கவனித்த நான் காணாமல் லபாே்விட்லடன். 

 

அப்லபா இருப்பது என்னபவன்றால் அது தான் “தான்”  

(தானாே், சுேமாே், இமறோே்) என்ற முழுமம நிமல. 

 

அப்லபா மலனா நாெம் எங்கு துவக்கம் ஆகிறது என்றால், 

*ஏற்படும் ஓர ்அமமதியில் விழிப்பாே் நிற்கும் நிமலயில் தான்* 

 

இங்கு வரும் வமர முேற்சி பெே்து வந்துவிட்டால், அந்த இருப்புனரம்வ 

பதாடட்ுவிட்டால், அது நம்மம துரத்த ஆரம்பித்துவிடும். 
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நாம் எங்கு என்ன லவமல பெே்து பகாண்டு இருந்தாலும் நமக்குள்லள 

ஊடுருவி அது மடட்ும் தான் இருக்கும். லவறு எதுவும் இருக்காது. 

 

இது தான் மனமற்ற நிமல. 

 

மனம் இறக்கும் கமல, மலனா நாெம், என்பதாகும். 

 

இது எண்ணங்கள் அற்ற நிமல. எண்ணங்களுக்கு அப்பாலான நிமல. 

 

இமத நாம் உணரும்லபாது மிஞ்சுவது ஞானமும் இல்மல, அஞ்ஞானமும் 

இல்மல. 

இருப்பது அந்த ஒன்றிலனாடு ஒன்றுபட்ட நிமல மடட்ுலம. 

இேற்மகலோ, நம்முமடே குருலவா நம்மம அனாமதோக நம்மம 

பிெம்ெ எடுக்க மவத்துவிடட்ு லபாகவில்மல. 

நமக்கு எபனன்ன லவண்டுலமா அத்தமனயும் இங்லக லபாதிே அளவிற்கு 

லமல் பகாடுக்கப்படட்ு இருக்கிறது. 

அதனால் லவண்டிப் பபறுவதற்லகா, லகடட்ுப் பபருவதற்லகா 

ஏதுமில்மல.இருப்பமத உணரந்்து பகாள்வதற்கு தான் உண்டும். 

 

இந்த நிமலமே தான் இலேசு மகானும் *கண்ணுள்ளவன் காணக் கடவன், 

காதுள்ளவன் லகடக்்கக் கடவன்* என்று கூறி இருக்கிறார.் 

 

இந்நிமலமே நாம் அமடந்துவிட்டால், கால்கள் இல்லாமல் நடக்க 

முடியும், சிறகுகள் இல்லாமல் பறக்கவும் முடியும். 

 

பறப்லபாம் பரபவளியில். பரவெ நிமலயில் திமளத்திருப்லபாம் என்றும் 

லபரானந்தமாக!!! 

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

                                  

40. மனதத்ுறவு 
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பார ்அமனத்தும் பபாே்எனலவ பட்டினதத்ு பிள்மளமேப்லபால் 

ஆரும் துறக்மக அரிதுஅரிது. லநலர 

மனதத்ுறவம் அப்படிலே. மாணா! இவற்றில்  

உனக்கும் இமெந்த வாறு ஒன்லற ஓர.்   (உடல் பபாே்.516) 

 

     பாரதம் பல துறவிேரக்மளப் பபற்றிருந்த லபாதும் பமே் ஞானத ்

துறவிோகவும், மிகெச்ிறந்த கவிஞராகவும். 

 

     ‘பார ் அமனத்தும் பபாே் எனலவ பட்டினதத்ுப் பிள்மளமேப் லபால்  

ஆரும் துறக்மக அரிது! அரிது! 

 

     என்று ஞானிேரக்லள வணங்கிப் லபாற்றிே மகானாகவும் விளங்கிே 

பபருமமக்குரிேவர ்பட்டினத்தாலர ஆவார.்   

      லொழமண்டலத்தில் காவிரி கடலலாடு கலக்கும் காவிரிப் 

பூம்பட்டினத்தில் பிறந்த பட்டினத்தார ் வணிகம் பெே்து பபரும் 

பெல்வத்திற்கு அதிபதிோக விளங்கினார.் 

     நவநிதிேமும், மாடமாளிமகயும் பகாண்ட அவர ் ‘பூலலாக குலபரர’் 

என்லற லபாற்றப்பட்டார.் 

            பெல்வத்தின் சிகரத்திலல இருந்த அவர ்‘காதற்ற ஊசியும் வாராது 

காணும் கமட வழிக்லக!’ என்ற ஒற்மற வரி உபலதெத்மத உணரந்்த 

மறுபநாடியில் அமனத்து வெதிகமளயும் உதறித் தள்ளி, தன் பெல்வம் 

எல்லாவற்மறயும் தானமாக ஏமழேரக்்குத் தந்துவிடெ ்பொல்லி 

லகாவணத்லதாடு புறப்பட்டார.் துறவிோகி பதே்வ அனு பூதியில் 

ஒன்றினார.் 

 

     அதற்குப் பிறகு அவர ்எப்படி இருந்தார ்என்பமத அவரின் ஒரு பாடல் 

மூலமாகலவ நாம் அறிேலாம்.  

 

லபே்லபால் திரிந்து பிணம்லபால் கிடந்து இட்ட பிெம்ெ எல்லாம் 
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நாே்லபால் அருந்தி நரிலபால் உழன்று நன் மங்மகேமரத ்

 தாே் லபால் கருதித் தமரல்பால் அமனவரக்்கும் தாழ்மம பொல்லிெ ்

 லெே் லபால் இருப்பர ்கண்டீர!் உண்மம ஞானம் பதளிந் தவலர! 

 

      பட்டினத்தடிகளின் துறவுக்லகாலம் பற்றிக் லகள்விப்பட்ட அவ்வூர ்

அரெர ்அவர ்இருந்த பபாது மண்டபத்திற்குெ ்பென்று அவமரப் பாரத்்தார.் 

 

குமடநிழல் இருந்து குஞ்ெரம் ஊரந்்லதார ்

நமட பமலிந்த ஓர ்ஊர ்நண்ணினும் நண்ணுவர ்

என்ற பபரிலோரின் வாெகத்திற்கு இணங்க 

 எல்லாவற்மறயும் வினாடி லநரத்தில் வீசி எறிந்துவிட்டு 

 அம்மண்டபத்தின் ஒரு மூமலயில் அமரந்்திருந்த அடிகமளக் கண்டார ்லவந்தர.் 

 

        அவமரப் பாரத்்துக் லகட்டார ் ‘மண்ணுலகில் இந்திரனாக மாட 

மாளிமககலளாடு பெல்வெ ்பெழிப்பில் விளங்கிே தாங்கள் இத்துறவு 

நிமலமே அமடந்ததால் பபற்ற பேன் என்ன?  

        பட்டினத்தார ்பதில் பபாருள் பபாதிந்த தாக இருந்தது.  ‘இந்நிமலயில் 

ோம் அமடந்துள்ள பேன் உமக்குத் பதரிேவில்மலோ. இது வமரயில் நீர ்

உடக்ாரவும் நாம் நிற்கவுமாே் இருந்தது. இப்பபாழுது நீர ்நிற்கவும், நாம் 

உடக்ாரவும் ஆயிற்று என்றார.் 

 

      ‘துறவிக்கு லவந்தன் துரும்பு’ என்பமதத் தான் நாபமல்லாம் 

அறிலவாலம! 

’பட்டினத்தார ்நல்ல நல்ல பாடல் பெே்யும் 

பாட்டினத்தார’் 

என்று உவமமக்கவிதர ்சுரதா அவமர உளமாரப் பாராட்டி 

மகிழ்கின்றார.்   

       ஆம்! அற்புதமான வாழ்விேல் தத்துவங்கமள, அனுபூதி 

அனுபவங்கமள, உலகினரக்்கு லதமவோன உபலதெங்கமள, 

இமறவனின் இமணேற்ற பபருமமகமள எல்லாம் இதேம் கவரும் 

இலக்கிே நமடயில் விவரித்துள்ளார ் பட்டினத்தடிகள். 

       மற்ற நாட்டு பபருமக்கள் ஞானம் பபற்றலதாடு தன் அளவில் நின்று 
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விட்டாரக்ள்.  ஆனால் நம் நாட்டிலலா ஞானிகள் கவிஞரக்ளாகவும் 

விளங்கிே  காரணத்தால் தங்களின் பமே்ஞான உணரவ்ுகமள அமுதத் 

தமிழில்  அழகுக் கவிமதகளாக ஆக்கிக் பகாடுதத்ுள்ளாரக்ள்.  

 

‘‘என்மன நன்றாே் இமறவன் பமடத்தனன் 

 தன்மன நன்றாே் தமிழ் பெயுமாலற! 

என்பது தாலன அவரக்ளின் பபருமிதம்! 

 

       பட்டினத்தார ்மனித குலம் முழுமமக்கும் அவரக்ள் வாழ்நாள் 

முழுமமக்கும் ஆன ஒரு உபலதெத்மதத் தந்துள்ளார.்  

    நறுக்குத் பதறிக்காற் லபால் நான்லக வரிகளில் பதரிவித்துள்ள அந்த 

பட்டினத்தாரின் உபலதெம் நம் பெவிகளிலும், சிந்மதயிலும் பட்டால் 

லபாதும்! நமக்கு ஞானம் துளிரவ்ிடத் பதாடங்கும்!  

     ‘காதற்ற ஊசியும் வாராது காணும் கமடவழிக்லக!’ என்ற ஒற்மற 

வரியில் அவர ் உேரந்்த ஞானெ ் சிகரத்மத அமடந்தது லபால அவரின் 

நான்லக வரிகமள நாம் வாழ்வில் கமடப்பிடித்தால் லபாதும். 

         அரத்்தமுள்ள வாழ்க்மக வாழலாம். எடுதத்ுக்காடட்ு மனிதராக 

வரலாற்றில் நாம் இடம் பபறலாம்.  

           வாழ்வில் இன்பமும் வரும். துன்பமும் வரும் ஒளியும் இருளும்  

பனியும் பவயிலும் மாறிமாறி வந்தாலும் அமனத்மதயும் ஒலர மனப்  

பக்குவத்துடன் நாம் எதிரப்காள்ள லவண்டும் இன்பம் வந்தால் எகிறிக் 

குதிப்பதும், துன்பம் வந்தால் துவண்டு லபாவதும் இல்லாமல் ெம 

நிமலயில் எதுவாக இருந்தாலும் எதிர ்பகாள்ளலவண்டும்.  

       அமனத்தும் ஆண்டவனின் திருவிமளோடலல! அவனின்றி 

ஒலரணுவும் அமெோது என்பமத பரிபூரணமாக நாம் உணர லவண்டும் 

என்று பாடலின் ஆரம்ப வரி உணரத்த்ுகின்றது. 

 

‘ஒன்பறன்றிரு ! பதே்வம் உண்படன்றிரு!’ 

 பிறக்கும் லபாது நாம் பெல்வத்மத  

எடுத்துக் பகாண்டு வந்லதாமா? 
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 இறக்கும் லபாது நம்மிடம் உள்ள பணத்மத எடுத்துக் பகாண்டு 

பெல்கிலறாமா இமட நடுவில் லெரக்ின்ற பெல்வத்மத நம்முமடேது 

என்று எண்ணி  லெரத்்து மவக்காமல்  

அறெ ்பெேல்களில் ஈடுபடு! அன்னதானம் பெே்! உத்தமசீலரக்லளாடு 

உறவு மவத்துக் பகாள் என்கிறது பாடலின் அடுத்தவரி. 

 

‘உேரப்ெல்வம் எல்லாம் அன்பறன்றிரு! 

பசித்லதார ்முகம் பார!் 

நல்லறமும் நட்பும் நன்பறன்றிரு. 

 

     பாடலின் இறுதி, உபலதெமாக பட்டினத்தார ்பகரவ்மத இப்லபாமதே 

மக்கள் இதேத்தில் பதிக்க லவண்டும். 

‘நடு நீங்காமலல நமக்கு இட்ட படி 

என்பறன்றிரு! 

     முன் விமனயின் பாவ புண்ணிேங்களின் படி இமறவன் நமக்கு 

தந்துள்ள வாழ்க்மக, வளம், வெதி இவ்வளலவ என்ற மன நிமறவுடன் நடு 

நிமல பிறழாமல் அநீதிோன நடவடிக்மககளில் ஈடுபடாமல் 

அமமதிோக வாழ்விமன லமற் பகாள்வாே்! என்கிறார ்அடிகளார.் 

 

     உபலதெ ரத்தினமாகத் திகமும் படட்ினத்தாரின் இப்பாடமல 

ஒவ்பவாருவரும் வாழ்வின் உறுதிபமாழிோக ஏற்றால் லபாதும் ! புதுயுகம் 

பூத்துவிடும்! 

 

ஒன்பறன்றிரு! பதே்வம் உண்படன்றிரு!  

உேரப்ெல்வம் பூதத்ுவிடும் 

அன்பறன்றிரு! பசித்லதார ்முகம் பார!் 

நல் அறமும் நட்பும் நன்பறன்றிரு!  

நடு நீங்காமலல நமக்கு இட்ட படி என்பறன்றிரு! 

 மனலம! உனக்லக உபலதெம் இலத! 

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

41. மன அடக்கத்தால் கிமடக்கும் பலன் 
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   இத்தகு மன அடக்கத்தால் கிமடப்பன பல. அவற்மற எடுதத்ு 

பமாழிகின்றார ்தாயுமானவர.் 

“சூது ஆடு வாரல்பால் துவண்டு துவண்டுமனம் 

வாதாடின் என்னபலன் வாே்க்கும் பராபரலம.” 

“சினம் இறக்கக் கற்றாலும் சித்திஎல்லாம்பபற்றாலும் 

மனம் இறக்கக் கல்லாரக்்கு வாே்ஏன் பராபரலம.” 

 வட்டம் இடட்ு ஒளிரப்ி ராண வாயு எனும் 

    நிகள லமாடு கனம்பெயும் 

மனம் எனும்பபரிே மத்த ோமனமேஎன் 

   வெம் அடக்கிடின்ஈ மும் மண்டலத்து, 

 

இஷ்டம் உற்றவள ராெ லோகம் இவன் 

    லோகம் என்று அறிஞர ்புகழலவ 

ஏமழ லேன் உலகில் நீடு வாழ்வன்.இனி  

    இங்கி இதற்கும்அனு மானலமா? 

 

பட்ட வரத்்தனர ்பராவு ெக்ரதர 

    பாக்ேம் ஆனசுப லோகமும், 

பார காவிே கவித்வம் நான்மமற 

    பராே ணம்பெே்மதி யூகமும், 

 

அட்ட சித்தியும்நல் அன்ப ருக்கு அருள 

    விருது கட்டிேபபான் அன்னலம! 

அண்ட லகாடிபுகழ் காமவ வாழும்அகி 

    லாண்ட நாேகி என் அம்மமலே!            (அகிலாண்ட நாேகி 1.) 

 

• உள்ளத்தினுள்லள சிவானந்த பவள்ளம் ஊறுகின்றது (என்.ஆனந்)   

• மேக்குறு மனம் மேக்கம் தீரக்ின்றது  (கல்.24) 

• பநஞ்ெம் இளகிக் கமரந்து அன்பு உருவாே் நிற்கின்றது (பரா.21) 
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          மனம் பெம்மமபடுவதற்கு  அறிவுமரகள்  தரும் பாடல்களாக 

தாயுமானவர ் பாடியிருக்கிறார.்  இப்பாடல்கள் மனித மனமத 

பநறிப்படுத்த- மனமத அறிே- மனமத அடக்க- மனமத ஒழுங்குப் 

படுத்த உதவும் என்பதில் ஐேமில்மல. 

                      42. மனம் என்னும் விமளநிலம் 

     மனமதவிடப் பபரிே பபாருள் இந்த பிரபஞ்ெத்திலலலே இல்மல.   

ஏபனனில் மனமதக் பகாண்டுதான் மனமதயும் அறிே முடியும். 

    விஞ்ஞானத்தால் எவ்வளலவா கருவிகமளக் பகாண்டும் அறிே முடிோத 

பிரபஞ்ெ ஆற்றலாகிே (Unified Force) இமறவளிமேக் கூட மனம் தான் 

யூகித்துணருகிறது. 

    மனம் என்ற நிலத்தில் எது லபாட்டாலும் விமளயும்.  ஆனால் எது லபாட 

லவண்டும் என்று சிந்தித்து லபாட லவண்டும். 

சிந்மதப் பிறந்ததும் ஆங்லக-அந்தெ ்

  சிந்மத இறந்து பதளிந்ததும் ஆங்லக 

எந்த நிமலகளும் ஆங்லக-கண்ட 

  ோன்தான் இரண்டுஅற்று இருந்ததும் ஆங்லக-     

     லதாழி! ஓர ் எண்ணம் பிறந்ததும் ஆங்லக.  அந்த எண்ணம் 

இறந்துபடட்ு,பதளிவு பிறந்ததும் ஆங்லக.  எந்த ஒரு நிமலயும் ஆங்லக.  

கண்ட நான் , தான் என்று இரண்டற்று இருந்ததும் ஆங்லகதான். 

     மனம் எங்கிருந்து லதான்றிேலதா அங்கு ஒடுங்கிேது.  சிந்மத 

பதளிந்ததும் மனம்தான்.   

      ொட்சியில்தான் சிந்மத பதளியும்.  எல்லா நிமலகளும் அஙகுதான் 

லதான்றி ஒடுங்குகிறது.  

      இமதபேல்லாம் உணரந்்த நான் இரண்டற்றவனாக, அதாவது 

அத்மவதிோக இருப்பதும் அவ்விடத்தில்தான். 

“சிந்மதப் பிறந்ததும் ஆங்லக-அந்தெ ்

  சிந்மத இறந்து பதளிந்ததும் ஆங்லக” 
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     சூரிேமன முதன்மமோகக் பகாண்டு  லதான்றிே லமகமமானது சிறிது 

லநரத்திற்கு சூரிேமனலே மமறத்து விடுகிறது.   

     சூரிேனுமடே பவப்பத்தால் கடல் நீர ் ஆவிோக லமகமாக மாறுகிறது.   

பின் அம்லமகம் தன்னிடத்திலுள்ள் நீமர மமழ ோக பபாழிந்துவிடட்ு 

மமறகிறது.   

    மமழ நீரானது அருவிோகலவா, ஓமடோகலவா ஆறாகலவா ஓடி 

இறுதியில் கடலில் கலக்கிறது. 

     கடலிலிருந்து வந்த நீர ் மீண்டும் கடமலலே பென்றமடகிறது.  லமகம் 

லபான்று இமறவனிடதிலிருந்து லதான்றிே மனம் இமறவமனலே 

மமறக்கின்றது.  

      நல்விமன தீவிமனோகிே பெேமலப் புரிந்து கமடயியில் மனம் 

ஆத்மபபாரூபத்தில் நசித்துப் லபாகிறது.   

“எந்த நிமலகளும் ஆங்லக-கண்ட 

  ோன்தான் இரண்டுஅற்று இருந்ததும் ஆங்லக” 

      மனம் இமறவனிடதிலிருந்து ஜீவமன பிரித்து மவதத்ுள்ளது.   

       மனம் உள்ளவமரயில் ஜீவன் தன்மனப் பரமாத்மாவுக்கு 

அன்னிேமாக எண்ணிெ ்பெேல் புரிந்து வருகின்றான்.    

       தான்லவறு பரமாத்மா லவறு என்ற நிமலமே மனம் நம்மிடத்து 

ஏற்படுத்தி இருக்கின்றது. 

        மனம் பதளிவமடகின்ற பபாழுது ஜீவாத்மன் தன்மனப் 

பராமாத்மாவக்கு லவறானவன் என்ற உணரம்வயும் கடந்து தானும் 

பரமாத்மாவும் ஒன்லற என்பமத உணரக்ின்றான். 

மன ஒழுக்கத்தால் ஆனந்தம் கிமைக்கும் 

• தாயுமானவர ் உபலதெங்கமளப் பின்பற்றினால் நலமுடனும், 

நன்றாகவும், நிம்மதிோகவும் வாழலாம். 

http://vivekanandam150.com/?p=7672
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• மனம் அன்புமடேதாகவும், பற்றற்றும், லநாே் இல்லாமலும் 

மதரிேமாகவும் இருக்கலாம்.  

           இன்மறே காலகட்டத்தில் ஒழுக்கத்மதப் லபாதிக்கும் கல்வி 

பொல்லித் தரப்படுவதில்மல.  

         ெந்லதாஷம், நிம்மதி லவண்டும் என்றால் உண்மமமேப் லபெ 

லவண்டும். பபற்லறாரிடம் குழந்மதகள் பபாே் பொல்லக் கூடாது.  

        நிம்மதிக்கு அடிப்பமட உண்மம. மனதில் வரும் ஒழுக்கத்தால் 

உங்களுக்கு ஆனந்தம், எல்லா ெக்திகளும் கிமடக்கும். 

         இமற பக்தருக்கு ஆன்மிக சிந்தமன லதமவ. எல்லலாரும் 

லநெத்துடன் இருக்கலாம். இதன் மூலம் நாம் இமறவமனக் 

காண்பதற்கான வழி ஏற்படும். அதன் மூலம் லமாடெ்த்மத அமடேலாம். 

        இந்த உலகுக்கு சுகம், அழிவற்ற வாழ்வு, அளவில்லாத அறிவு, தரம்ம் 

ஆகிேமவதான் யுக தரம்ம். இமறவன், ஆன்மா, நிமலோன தரம்ம் 

ஆகிேமவ மாறாது. 

         தாயுமானவமரப் பற்றி நாம் அமனவரும் அறிந்து பகாள்ள 

லவண்டும். அவரது பாடல்கமளப் படித்தவரக்ளுக்கு தாயுமானவரின் 

பபருமமகள் பதளிவாகப் புரியும்.  

                 படிப்படிோக ஆன்மிக வாழ்வில் முன்லனற லவண்டும். நல்லலார ்

கூட்டத்தில் நாம் கலந்து பகாள்ள லவண்டும். இதனால் நமக்கு 

தன்னம்பிக்மக கிமடக்கும்.  

        ஆனந்தக் களிப்பு பாடலுக்குள் பென்றால், இமறவமன அமடயும் 

வழி கிமடக்கும். உண்மமோன அறிவு கிமடக்கும். 

                                  

43. மனதில் பெேலிமன சுட்டிக்காடட்ுவதற்கு 

தாயுமானவர ்பேன்படுத்திே உவமமகள். 

உயிரினங்கள்.  



தாயுமானவர ்பாடல்களில் மனம்                    மன்னாரக்ுடி பானுகுமார ்

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

 
 

129 
 

  1, ஆடு. 

2.  மான், 

3.  லதள்,  

4. குரங்கு 

5.  புழு 

உயிரற்ற பபாருள்கள் 

1. வானம்,  

2. கடல்,  

3. மமல, 

4.  காற்றாடி, 

5.  கல், 

6.  மரக்கலம், 

7.  இரும்பு, 

8.  நீரக்்குமிழி, 

9.  பம்பரம், 

10.  பஞ்சு,  

11. பாதரெம். 

பண்புப் பபேரக்ள் 

1. அறிவிலி, 

2.  வஞ்ெகம், 

3.  கள்ளத்தனம்      என்பமவ 

                       

நிமறவுமர 

   மனத்மத மனம் அறிவதுதான் ஞானத்தின் உெெ்ம்.  இந்த உெெ்த்மத 

அமடேவில்மலலே என்று தன் வாழ்நாளில் கமடசி நாட்களில் ஏங்கித் 

தவித்தார ்ஆல்பரட்் ஐன்ஸ்மடன். 
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    “உன்மனலே நீ அறிவாே்” என்ற கிலரக்க நாட்டு  தத்துவத்திற்கும் “நான் 

என்மன அறியும் லபாது உலமகலே அறிகிலறன்” என்ற ஒரு சுபியின் 

வாக்கும் வள்ளலாரின் வாக்கிமனலே வலியுறுத்துகின்றன.  

       எனலவ நாம் நம்மமேறிே , நமது மனமத பெம்மமப்படுத்த 

தாயுமானவர ் நமக்கு வகுத்தளித்த மனம் பற்றிே சிந்தமனகமளயும், 

வாழ்விேல் பநறிகமளயும், நாம் நம்முமடே வாழ்வினில் பின்பற்றினால் 

இன்பமான இனிே வாழ்வு நமக்கு அமமேப்பபறும என்பதில் எள்ளவும 

ஐேமில்மல. 

 பபாருளடக்கம் 

1. மனம் ஒரு அறிமுகம் 

2. மனலம மனிதன். 

3. மனம் ஒரு மாபபரும் பபாக்கிஷம் 

4. மனமதப் பற்றி ஆராே்ந்தவரக்ள். 

5. தாயுமானவர ்பாடல்களில் மனம் 

6. மனதின் தன்மம 

7. மனம் ஒரு நிமலேற்ற, நிமலோமம  உமடே பபாருள் 

8. மனதின் இேல்புகள் 

9. மனம் பல பெேல்கள் 

10. மனதின்  அறிோமம 

11. மனதின் பல்லவறு பபேரக்ள் 

12. மனம் இழந்த நிமல 

13. பலவமகப் பற்றுகள் உள்ள மனம். 

14. மனதின் பல்லவறு உணரவ்ுகள். 

15. மனமும் மாமேயும். 

16. கள்ளம் நிமறந்த மனம் 

17. மனதின் இழி நிமல 

18. வஞ்ெம் நிமறந்த மனம் 

19. மங்மகேர ்மனம் 

20. ஐம்புலன்களும் மனமும் 

21. மனதின் தீமமகள். 
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22. மனத்தின் எதிரந்ிமல 

23. உணரெ்ச்ிநிமலயில் மனம் 

24. மனதின் பெேல்கள், விமளவுகள் 

25. மனம் ஆலேம் என்பனவற்றுக்கு இமடலேோன பதாடரப்ு 

26. மனம் அடங்குதலால் ஏற்படும் நன்மமகள் 

27. இமறநிமலயில் மனம் 

28. ஞான வீரரக்ளது உள்ளம். 

29. மனம் மாமே திருவருள் இவற்றிற்கு இமடலேோன பதாடரப்ுகள். 

30. இமறநிமலயுமடே மனம் 

31. அடிோர ்மனம். 

32. அத்துவிதம் 

33. இமறமே அமடே மனதின் பல படி நிமலகள் 

34. பிறப்பு இறப்பில் மனம் 

35. மனம் இன்பம் அமடவதற்குரிே வழிகள் 

36. மனம் ஒடுங்க வழி 

37. மலனாநாெம். 

38. மனமும் பமௌனமும் 

39. மனம் லபரின்பம் அமடவது எப்லபாது? 

40. மனதத்ுறவு 

41. மன அடக்கத்தால் கிமடக்கும் பலன் 

42. மனம் என்னும் விமளநிலம் 

43. மனதில் பெேலிமன சுட்டிக்காடட்ுவதற்கு தாயுமானவர ்

பேன்படுத்திே உவமமகள்.                             

துமணநின்ற நூல்கள். 

1. தாயுமானவர ் பாடல்கள், புலவர ் வீ.சிவஞானம் ,விேோ பதிப்பகம், 

லகாமவ. 

2. அறிபவாளி, பமே்கண்ட ொஸ்திரம், வரத்்தமானன் பதிப்பகம், 

பென்மன 

3. தாயுமானசுவாமிகள் வரலாறு, சி. இராமலிங்கம், திருப்பனந்தாள் 

மடம் திருப்பனந்தாள். 
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4. தாயுமானவரின் ஆனந்தக்களிப்பு, மன்னாரக்ுடி பானுகுமார.் 

அழகுப் பதிப்பகம், பென்மன. 

5. தாயுமானவரும் லவதாத்திரி மகரிஷியும், மன்னாரக்ுடி பானுகுமார.் 

விேோ பதிப்பகம், லகாமவ. 

6. லவதங்கள் ஏற்றுப் லபாற்றும் தமிழ் இலக்கிேங்கள். 

லட்சுமிநாராேணன், அண்ணாநகர.் பென்மன.      


