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தாயுமானவர் ப ாற்றும் அறம்
இந்த

புண்ணிய பூமியில், அறம் என்ற சசால்லாட்சியானது

இன்று பேற்றல்ல ஈராயிரம் ஆண்டுகளாகபவ வழங்கி வருகின்றது.
மற்ற உயிரினங்களளவிட மனிதர்களுக்கு உள்ள சிறப் ான
ண்புகளில் அறமும் ஒன்றாகக் கருதப் டுகின்றது.
ண்ளடய தமிழ்மக்கள் தனி மனிதளனயும் சமுதாயத்ளதயும்
ப ாற்றி வளர்ச்கும் ஒழுக்க சேறியாக அறத்ளதக் கருதினர்.
“அறன் அழித்துளரத்தல் ஆங்குசேஞ் சழிதல்” (சதால்.ச ாருள்.270)
என்ற சதால்காப் ியப்

ாடலில்

ண்ளடய தமிழ் மக்கள் அறத்ளதப்

ப ாற்றி வணங்கியளம உணரமுடிகிறது.
பமலும், அறத்ளத - மக்கள் கடவுளாகவும் கடளமயாகவும் கருதிப்
ப ாற்றியுள்ளனர் என் தும் குறிப் ிடத்தக்கது.
எனபவ, அறம்

ற்றி தாயுமானவரின்

ார்ளவ என்னசவன் ளத

இப்ப ாது சிந்திப்ப ாம்.

அறம் என்றால் என்ன?
ச ாதுவாகபவ அறம் என்னும் சசால்லுக்கு வழக்கம், ேீதி,
கடளம, புண்ணியம், ஈளக, அறக்கடவுள், ஞானம், இதம் எனப்

ல

ச ாருள்கள் அகராதியில் கூறப் ட்டாலும், “ேற் ண்பு அல்லது
ஒழுக்கம்” என்னும் ச ாருளிபலபய ச ரும் ாலும் வழங்கப் டுகின்றது.
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“மனிதன் தனக்சகன வளரயறுத்துக் சகாண்ட ஒழுக்க முளறகளின்
சதாகுதிபய, முழு ேிளற வடிபவ அறம்” எனவும்,
மனிதளனப்

ற்றிக் சகாண்டு வரும் தீவிளனயின்

ிறவிபதாறும
யனாகிய

அறியாளமளய அறுத்சதறிவபத அறம் எனவும் விளக்கங்கள் தரலாம்.
அறவில் என் து, “சமுதாயத்தில் வாழும் மனிதர்களின்
ேடத்ளதளயப்

ற்றி ஆராயும் களல” என்றும் கூட வளரயறுக்கலாம்.

திருவள்ளுவர் காட்டும் அறம்.
அறம் என்றுசசால்லப் டுவது ச ாறாளம, ஆளச, சினம்,
கடுஞ்சசால் ஆகிய ோன்ளகயும் ேீக்கி ேளடச றும சசயல் எனவும்,
தன் மனத்தளவிலும், சசயலிலும் குற்றமற்றவனாக ஒருவன் இருக்க
பவண்டும்.
அதுபவ அறம் எனவும் திருவற்றுவர் கூறுகிறார்.

மனத்தின்

மாளசப் ப ாக்குவதற்கு முயலுவபத அறமாகும்.
அதற்கு மனதில் ச ாறாளம உணர்வு, அவா, சவகுளி, ஆகிய தீய
உணர்ச்சிகள்

பதான்றாமல்

ார்த்துக் சகாள்வபதாடு அந்த

உணர்ச்சிகளின் உந்துதலில் கடுளமயான சசாற்கள் பதான்றாமல்
காத்து ஒருவன் ேடப் பத அறமாகும் என திருவள்ளுவர் கூறுகிறார்.
இதளனபய,
“மனத்துக்கண் மாசிலன் ஆதல் அளனத்தறன்
ஆகுல ேீர

ிற” (குறள் 34)

சமணம் ப ாற்றும் அறம்
அறக் பகாட் ாடுகளளப்
கடுளமயாகவும் தீவிரமாகவும்

ற்றி மற்ற சமயங்களளவிட மிகவும்
ின் ற்றவது சமண சமயமாகும்.
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சமணம் ப ாதிக்கும் அறசேறிக் பகாட் ாடகள் திரிரத்தினங்கள்
எனப் டுகின்றன.
1. ேல்லறிவு. 2. ேன்ேம் ிக்ளக. 3. ேன்னடத்ளத,

உயிர்க்சகாளல சசய்து

தீ வளர்த்து பவள்விகள் புரிந்து பவதங்கள் ஓதி வாழ்வதும் வண்
ீ
எனவும், தாவரங்களுக்கும் உயிர் உண்டு எனவும் கூறுகிறது.
2.

பமலும், ேடக்கும் ப ாதும் சுவாசித்தலின் ப ாதும் நுண்ணுயிர்கள்
சகால்லப் டக்கூடாது என்ற போக்கில் ோசிளயத் துணியால் மூடிக்
சகாண்டும், ேடந்து சசல்லும்

ாளதளய மயில்

ல
ீ ியால் தூய்ளம

சசய்தும் சமணத் துறவிகள் வாழ்ந்து அறத்ளதக் களட ிடித்தனர்.

ச ௌத்தம் தரும் அறம்
ச ௌத்த சமயம் அறத்ளதப்

ற்றிக் கூறும் நூல்களளத் திரி ட
ீ கம்

என்று வழங்கப் டுகிறது,
இவற்றில் சுத்த
ஒழுகலாறுகளளப்
பகாட் ாடுகளளப்

ட
ீ கம் மற்றும் வினய ட
ீ கம் ஆகியன

ற்றியும், அமிதம்ம

ட
ீ கம் அறசேறிக்

ற்றியும் விரிவாகக் கூறுகின்றன.

“கானா உயிர்க்கும ளகயற்று ஏங்கி” (மணிபமகளல.22)

என்ற

ாடல் வரிகளின் வாயிலாக உயர்க்சகாளலளயப் ச ளத்த

சமயமும் கண்டிக்கிறது என்ற சசய்திளய ோம் உணரலாம்

கவத்கீ ளத ப ாற்றும் அறம்
“ேீ உன் கடளமளயச் சசய்.

ஆனால் அந்தக் கடளமயின்

லளன

எதிர் ார்க்காபத” என்னும் உயரிய அறக்கருத்ளத மானுடத்திற்கு கீ ளத
புகட்டுகிறது.

தாயுமானவர் ப ாற்றும் அறம்.
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இளறயுணர்வும் அறசேறியும்
இளறயுணர்வின் வாயிலாகபவ அறவுணர்வு சவளிப் டும்.
உள்ளத்தில் பதான்றும் இளறயுணர்வு சசயலாக சவளிப் டுத்துதபல
அற உணர்வு.
உள்ளளத உணர்வதுான் இளற உணர்வு.

ேல்லளதச் சசய்து

அல்லளதத் தவிர்த்தல் அறசேறி.
இளறஉணர்வு என் ளதச் சரியாகப்ச ற்று விட்படாமானல் ேமது
வாழ்க்ளகபயஅறசேறியாக அளமயும்.
இளற உணர்வும் அறசேறியும் இளணந்த வாழ்வில்தான்
தனிமனிதனுக்கு சமுதாயத்திற்கும் எல்லா வளங்களும் அளமயும்.
எல்லாம் வல்ல முழுமுதல் ச ாருளான சதய்வ ேிளலளய
அனு வ அறிவாக உணர்ந்தவர்கள் அந்த அடிப் ளடயிபல மனிதன்
எவ்வாறு வாழபவண்டும் என்ற குறிப்புகளளக் சகாடுத்துள்ளார்கள்.
அந்தக் குறிப்புகள்தான் அறம் என்று தாயுமானவர் விளக்குகின்றார்,
இளற உணர்வு இல்ளலயானால் அறசேறி சரியாக விளங்காது.
சிந்தளன ஆற்றல் உள்ள அத்தளன ப ருபம இளற உணர்ளவச்
சரியாகப் ச ற முடியும்.
அப் டி அற உணர்வு இளற உணர்விபல இருந்துதான் அறம்
தளழக்கும்.

அதாவது சிவம் என்ற ஒன்ளற உணர்ந்தால் அன்பு

மலரும்.
“ஊனம் தரும்உடலம் என்னதுயான் என் துஅற
ஆனந்தம் பவண்டி அளலந்பதன்

ரா ரபம” ( ரா .118)
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சிறுளமகள் அளனத்திற்கும் இருப் ிடமான உடளலத் தான்
என்றும தனது என்றும் தன்முளனப்பு சகாண்டு கருதுவளத ஒதுக்கித்
தற்றி ஆனந்தமாக வாழ்வது அறம் என்கிறார்.
மனிதனது உள்ளத்திபல எழக்கூடிய தன்முளனப்பு அடங்கினால்
தான் இளறஉணர்வு உண்டாகும்.
அன்பும் கருளணயும் இயல் ாக மலரும் எனவும்.

ிறகு சசய்யும்

சசயல்கள் அளனத்தும் அறச் சசயல்களாகபவ இருக்கும் என்ற
தாயுமானவர் கூறுகிறார்.
இளறயுணர்வு ச ற அருள்தாகம் பவண்டும் என் ளத
தாயுமானவர் வலியுறுத்துகிறார்.
தாயுமானவர் தம்முளடய முயற்சியால் ஒழுக்கம், அறம்
ஆகியவற்ளறக் காத்து ஞானேிளலளயத் தன்னுளடய உள்ளுணர்வால்
உணர்ந்து சகாண்டார்.
தன்னுளடய வரலாற்ளறபய மற்றவர்களுக்கு
ாடல்ளகளளப்

யன் டும் டியாக

ாடினார்.

இன் ம், துன் ம் என்ற ேிளலளயக் கடந்து, எல்லாரும்
இன்புற்றிருக்க பவண்டும் என்ற சகாள்ளகயுடன் மானுடப்
சசய்வபத தமது அருள்

ணி

ணியாகக் சகாண்டார்.

சாதகன் எவ்வாறு அருள்தாகம் சகாண்டு இருக்க பவண்டும்
என் ளத தமது அருள் ணியாகச் சசய்தார்.
அருள்தாகம் எவ்வாறு அளமயபவண்டும் என் ளத தன்னுளடய
ேிளலளமகளள எடுத்துச்சசால்லுகிறார்.
“சசால்லும் ச ாருளும்அற்றுச் சும்மா இருப் தற்பக
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அல்லும்

கலும்எனக்கு ஆளச

ரா ரபம” ( ரா ர.50)

சசால்லும் அதற்குரிய ச ாருளும் அற்று, இரவும்

கலும் என

எந்பேரமும், சமௌனமாய் இருப் தற்பக எனக்கு விருப் ம்
க்தர் அருந்தும்

ிறக்கிறது.

ரமசுகம் யான்அருந்து

எத்தளனோள் சசல்லும் இயம் ாய்

ரா ரபம.” ( ரா ர.270)

ேின்மீ து அன்புளடபயார் அருந்தி மகிழும் பமலான இன் த்ளத, யான்
அருந்தி மகிழ, இன்னும் எத்தளன ோள் ஆகும்?

கூறுவாயாக!

எத்தளனபயா பகாடி எடுத்துஎடுத்துச் சசான்னாலும்
சித்தம் இரங்கிளலஎன் சசய்பவன்

ரா ரபம.” ( ரா ர.280)

சமய்ப்ச ாருள் உண்ளமளய, உள்ளது உள்ள டி உணராத, ச ரும் ாவி
என் தாபலா, சமள்ள சமள்ள என்ளனக் ளகவிட்டு விட்டாய்?
“பதடுபவன் ேின்அருளளத் பதடும்முன்பன எய்தில்ேடம்
ஆடுபவன் ஆனந்தம் ஆபவன்

ரா ரபம” ( ரா ர.360)

ேினது திருவடியாக விளங்கும் உமது திருவருளளபய எப்ச ாழுதும்
பதடிக் சகாண்டிருப்ப ன்.

பதடும் முன்ப

மகிழ்ச்சியால், இன் க் கூத்து ஆடுபவன்.

கிளடத்துவிட்டால்,
ப ரின் மயமாய்

மாறிவிடுபவன்.
“உள்ளம் குளழய உடல்குளழய உன்இருந்த
கள்ளம் குளழயஎன்று காண்ப ன்

ரா ரபம” ( ரா ர.361)

அகத்தவம் எனப் டும் தியானம் சசய்வதால் உள்ளம் உருகவும். உடல்
இளளக்கவும், மனத்தில் இருந்த வஞ்சளன ேீங்கவும், ஆக இளவ
ேிகழ்வளத எப்ச ாழுது காணப் ப ாகிபறன்?
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இளறயுணர்வு ச ற பவண்டுமானால் சாதகன் அருள் தாகம்

என்ற

அறத்ளத பமற்சகாள்ள பவண்டும் என் ளத தாயமானவர்
வலியுறுத்துகிறார்.

உயிர் இரக்கம் (ஜீவகாருண்யம்) என்ற அறம்.
சகால்லாளம அறத்ளதத் தாயமானவர் தம்

ாடல்களில்

அழுத்தமாக வலியுறுத்தி வந்துள்ளார்.
அளனத்து உயிர்களும ஒபர தன்ளம சகாண்டளவ என்றும்
அளனத்து உயிர்களளயும்
தாயுமானவர்

ளடத்தவன் இளறவபன என்றும்

ாடல்களில் எடுத்து இயம் ியுள்ளார்.

“கடவுளின்

ளடப் ில் அற் மானது என்று அலட்சியப் டுத்த

ஒன்றுபம இல்ளல” என் ளத மானுடத்திற்கு எடுத்துக் கூறியுள்ளார்.
ஓரறிவு உயிர்களான
இளறவனால்

யிர்கள் முதல் உயிர்கள் அளனத்தும்

ளடக்கப் ட்டளவ.

எனபவ அவற்ளற அழிக்கும் உரிளம மனிதர்களுக்கு இல்ளல
என் ளதயும் தாயுமானவர் வலியுறுத்தியுள்ளார்.
பமலும் இப் ிறவிகள் எல்லாம் மனிதர்களின் பவறுபவறு
ிறவிகள் என் தும் விளக்கப் ட்டுள்ளது.
“ஊர்வன, ேடப் ன,
எழுவளக

றப் ன, சசயற்சகாண்டிருப் ன, என்றது

ிறவிகளள விளங்கற்சகாள்க” என்ற வடிபவலு முதலியார்

அவர்களின் விளக்க உளரயின் வாயிலாக இதளன அறியலாம்.
சமுதாய அறங்களுள் சகால்லாளம ஒப் ற்ற ஓர் அறமாகப்

ல

இலக்கியங்கள் வலியுறுத்தி வந்துள்ளன.
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“மன்னுயிர்கள் எல்லாம் ேன்னுயிர் ப ான்று கருதுகின்றவன்
ேல்சலாழுக்கத்திலும் ேல்வாழ்விலும்

டிப் டியாக பமலபோக்கிப்

ப ாய்விடுகிறான்” என்று தாயுமானவர் மானுடத்திற்கு அறிவுறுத்திக்
கூறியுள்ளார்.
“சகால்லாளம எத்தளன குணக்பகட்ளடேீக்கும், அக்
குணம் ஒன்றும் ஒன்றிபலன் ால்,
பகாரம்எத் தளன,

சஷ

ாதம்எத் தளன, வன்

குணங்கள்எத் தளன, சகாடிய ாழ்ங்
கல்லாளம எத்தளன, அகந்ளத எத் தளன, மனக்
கள்ளம்எத தளன, உள்ளசற்
காரியம் சசால்லிடினும் அறியாளம எத்தளன.
கதிக்குஎன்று அளமத்தஅருளில்
சசல்லாளம எத்தளன, விர்தாபகாஷ்டி என்னிபலா
சசலர்வதுஎத் தளன, முயற்சி
சிந்ளதஎத் தளன, சலனம இந்த்ரஜா லம்ப ான்ற
பதகத்தில் வாஞ்ளச முதலாய்
அல்லாளம எத்தளன அளமத்தளன, உனக்கு அடிளம
ஆபனன், இளவக்கும்ஆபளா?
அண்ட கி ரண்டமும் அடங்கஒரு ேிளறவுஆகி
ஆனந்தம் ஆன ரபம!

என்ற

(தாயு. ா.67 ஆனந்தமான ரம் 1)

ாடலில் இளறவளனப் ப ாற்றிப்

ாடியுள்ளார்.
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அண்டமாகியும்,

ிண்டமாகியும் இருப் வன் என்றும், அரிய

உயிர்க்கு உயிராயும் அமர்ந்திருப் வன் என்றும்

ாடியுள்ளார்.

அளனத்து உயிர்களுக்குள்ளும் இளறவன் இருக்கின்றான் என் ளத
வலியுறுத்துவதன் மூலம் அளனத்து உயிர்களளயும் மதித்துப் ப ாற்ற
பவண்டும் என் ளத எடுத்துளரப் து தாயுமானவரின் போக்கமாகும்.
“சகால்லா விரதம் குவலயம் எல்லாம் ஓங்க
எல்லார்க்கும் சசால்லுவதுஎன் இச்ளச
என்ற

ரா ரபம” (தா. ா.689. ரா.53)

ாடலில் சகால்லாளம அறத்ளத அகிலம் முழுவதும்

எடுத்துளரப் பத எனக்கு விருப் மான

ணி என்று கூறியுள்ளார்.

“சகால்லா விரதசமான்று சகாண்டவபர ேல்பலார் மற்று
அல்லாதவர் யாபர அறிபயன்

என்ற

ரா ரபம” (தா. ா.689. ரா.192)

ாடலில் சகால்லாளம விரதத்ளத பமற்சகாண்டு வாழ் வபர

ேல்லவர்கள்.
சகால்லாளம விரதத்ளத பமற்சகாள்ளாதவர்களள யாசரன்று
கூறுபவன் என்ற பகள்வியின் மூலம் அவர்கள் மனிதர்கள் அல்லர்
என்று எச்சரிக்ளக விடுத்துள்ளார்.
ககொலைகளவு கட்கொமம் பகா ம் விட்டாலன்பறா
மளலயிலக்கா ேின்னருள்தான் வாய்க்கும்

என்ற

ரா ரபம” (தா. ா.)

ாடலில் சகாளல, களவு, மது, காமம், பகா ம் ஆகிய சகாடிய

ண்புகளள விட்டால் மட்டுபம இளறவளன அளடய முடியும்
என் ளதயும் தாயுமானவர் எடுத்து உளரத்துள்ளார்.
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சகால்லாளம அறத்ளத வலியுறுத்துள்ள தாயுமானவர்
உயிர்களிடம் அன்பு காட்ட பவண்டும் என் ளதயும்
அழுத்தமாக

ல

ாடல்களில்

திவு சசய்துள்ளார். இளத

“எவ்வுயிரும் தன்உயிர் ப ால் எண்ணும் தப ாதனர்கள்
சசவ்வறிளவ ோடிமிகச் சிந்ளதளவப் து எந்ோபளா?” (தா. ா.689. ரா.192)

என்ற

ாடலில் அளனத்து உயிர்களளயும் தமது உயிர் ப ால் எண்ணி

அன்பு காட்ட பவண்டும்.
இதுப ான்ற ேல்ல அறிளவ இளறவன் எல்பலாருக்கும் வழங்க
பவண்டும் என்று இளறவளன பவண்டுகின்றார்.
மண்ணில் வாழும் உயிர்கள் அளனத்தும் இன் மாக இருக்க
பவண்டும் என்று ேிளன் து மட்டுபம அலலாமல் பவறு எதுவும்
பவண்டாம் என்று இளறவனிடம் பவண்டியுள்ளார்

தாயுமானவர்.

இவ்வாறு சகால்லாளம அறத்ளதயும் அளனத்து உயிர்களின் மீ து
அன்ள யும் தாயுமானவர் தம்

ாடல்களில் வலியுறுத்தி உள்ளார்.

மன ஒழுக்கம் என்ற அறம்
சாதகன் தன்மனளத அறிந்த சகாண்டு, அதளன மனம் அற்ற
இடமாக மாற்றி வாழ பவண்டும் என்று மன ஒழுக்கத்ளத
தாயுமானவர்

ல இடங்களில் வலியுறுத்துகிறார்.

“மத்தாந்த வித்தபத முளளக்குேில மாய்எழுந்த
சித்தாந்த மார்க்கச் சிறப்ப

ரா ரபம” ( ரா ர.65)

முத்தி சேறி முயல்வது வாழ்க்களயின் பமலாம் குறிக்பகாள்.
மனமானது தன்ளன உலக வாழ்வினின்று விடுவித்து சகாள்வதும்
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ரோட்டத்தில் சதா ஈடு ட்டிருப் தும் முக்தி மார்க்கமாகும்.

இதுபவ

வித்து ஆகும்.
முக்தி சேறி என்னும் வித்ளத விளதப் தற்கரிய பூமி சித்தாந்த
மார்க்கம் ஆகும்.

அதாவது, முக்தி ச ற விளழ வன் தன் இயல் ிற்கு

உகந்த சமய அனுஸ்டானத்தில் தீவிரமாக ஈடு ட பவண்டும்.
முக்தி என்னும் வித்தும், சித்தாந்தம் ஆகிய சமயசேறியுமாக
விளங்குவது

ரம்ச ாருளாகிய ேீபய.

“தாபனஆம் ேன்ேிளலளயத் தந்த அருள் ஆனந்த
வாபன மானாதீத வாழ்பவ

ரா ரபம.”

மனதின் ஆதிக்கத்திற்குட் ட்ட

( ரா ர.370)
ிர ஞ்ச வாழ்வில் இன் மும்

துன் மும் பசர்ந்பத அளமந்துள்ளன.
மனம் ப ான இடத்து இருப் பதா ஆனந்த சசாரூ மாகிய
சிதாகாசம்.

அதுபவ எனத ேிஜ சசாரூ ம் -

அதுபவ ஆனந்த வான்.

தாபன ஆம் ேன்னிளல.

அதில் பதாய்ேதிருப் பத எனது குறிக்பகாள்.

இளறவா, என்னுளடய ஜீவ ப ாதத்ளத ஒதுக்கித் தள்ளிவிட்டு
உன்னுளடய அகண்ட சச்திதானந்த சசாரூ த்தில், மனம கடந்த
ச ருேிளலயில், ேிளலத்திருப்ப னாக.

தாயுமானவர் தரும் தியானமும் ஒழுக்கமும்
உன்ளனச் சிங்காரித்து உன்னழளகப்
என்ளனச் சிங்காரித்து இருந்பதன்

ாராமல்

ரா ரபம (தா. ா.. ரா.)

இளறவா,உன்ளன சிங்காரித்து அழகு

ார்க்காமல் என்ளன சிங்காரித்து

சகாண்டு இருந்து விட்படபன என்கிறார் தாயுமானவர்.
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சரி.இதில் என்ன

ிரமாதம். இதில் என்ன ச ரிய கருத்து இருக்கிறது என்று

ேிளனக்கிறீர்களா ?
தாயுமானவர், மிக ச ரியவர். உண்ளம உணர்ந்த ஞானி.
ஏன் இளறவளன அலங்கரிக்கிபறாம் ? ,பகாவிலிலும் சரி, வட்டிலும்
ீ
சரி
இளறவனின் சிளலளய,

டத்ளத துளடத்து,அ ிபஷகம்

ண்ணி,

பூவாலும்,சந்தனத்தாலும், தங்க ேளககளாலும் ஏன் அலங்காரம்

ண்ணுகிபறாம்

?
இளறவன்
அலங்காரம்

வனி வரும்

ல்லக்கு,பதர் ப ான்றவற்ளறயும் ோம்

ண்ணுகிபறாம்...ஏன் ?

இளறவன் ேம்ளம பகட்டானா ? என்ளன அலங்காரம்

ண்ணு என்று

இளறவன் பகட்டானா ? இல்ளலபய ... ின் எதற்கு அந்த அலங்காரம் ?

மனித மனம் அளல ாயக் கூடியது.ஒரு இடத்தில் ேில்லாதது. அளத
ஒரு இடத்தில் ேிளலக்க ளவக்க பவண்டும் என்றால் அதற்கு தியானம்
பதளவ.
மனக் கட்டுப் ாடு அவ்வளவு எளிதில் வருவது இல்ளல.
முதலில் மனளத ஒன்றின் பமல்

டிய ,

திய ளவக்க பவண்டும்.

மனம் அதில் இலயிக்க பவண்டும். அதிபலபய கலக்க பவண்டும்.
அதற்கு ேம் முன்னவர்கள் கண்ட வழி அலங்காரம்.
பகாவில் ேமது அளனத்து புலன்களுக்கும் இன் ம் தரும் டி
அளமத்தார்கள்.
காதுக்கு இனிளமயாக

ாடல்கள், ோதஸ்வரம்,சசாற்ச ாழிவுகள்
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என்றும்,
மூக்குக்கு இனிளமயாக கற்பூரம்,ஊது த்தி, மலர்கள் என்றும்,
ோவுக்கு இனிளமயாக

ிரசாதம் என்றும்,

உடலுக்கு இனிளமயாக ேந்தவனக் காற்றும்,
கண்ணுக்கு இனிளம தர பகாவில் சிற் ங்கள், ச ரிய பகாபுரங்கள்,
அழாகன மூர்த்தி வடிவங்கள்,அந்த சிளலகளுக்கு அலங்காரம் என்று
ளவத்தார்கள்.
இளறவளன எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு அலங்காரம்
ண்ணுகிபறாபமா, அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு ேம் கண்ணுக்கு இனிளம.
ேம் குழந்ளதகளுக்கு ோம் புதிது புதியதாய் ஆளட அணிகலன்கள்
அணிவித்து

ார்த்து மகிழ்கிபறாம் அல்லவா ...அது ப ால்.

குழந்ளதகளுக்கு அலங்காரம்
மளனவிக்கு

ண்ணுவது ோம் கண்டு மகிழ.

ட்டுச் பசளல வாங்கித் தந்து அழகு

ார்க்கிபறாம்,அவளுக்கு ேளக அணிவித்து அழகு

ார்க்கிபறாம்....

அப் டி அழளக இரசிக்கும் ப ாது மனம் இலயிக்கிறது ...மனம் ஒன்று
டுகிறது. ஆவல் எழுகிறது.
ஒன்ளற இரசிக்கும் ப ாது, இரசிப் ின் உச்சத்தில் கண்ளண மூடி
சகாள்கிபறாம்...கண்ளண மூடி இரசிக்கிபறாம்...அது சிறந்த உணவாக
இருக்கட்டும், சிறந்த இளசயாக இருக்கட்டும், ேல்ல ேறுமணமாக
இருக்கட்டும் ...இரசளனயின் உச்சம் கண் மூடி உள்ளுக்குள் அளத
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.அனு விக்கிபறாம்..
இளறவளன, அவன் உருவத்ளத சிங்காரம்

ண்ணி

ார்க்கும் ப ாது ,

அதில் இலயித்து அளத அப் டிபய மனதில் காண்ப ாம்.
அது தியானம். உருவத்தில் இருந்து உருவம் இல்லா அந்த சக்திளய
அறிவதுதான் தியானம்.
எனபவ, உன்ளன சிங்காரித்து அழகு

ார்க்காமல் , அழியும் இந்த

உடளல அலங்காரித்து இருந்து விட்படபன என்கிறார் தாயுமானவர்.
தியானம் சசய்வதன் வாயிலாகத் தனிமனித ஒழுக்கம்
ப ணப் டுவபதாடு மட்டுமின்றி சமுதயாம் முழுளமயும் அளமதி
ேிலவ வழி பகாலுகிறது.

எண்ணத்தில் ஒழுங்கு ப ணுவதும் அறம்தான்.
“எண்ணாத எண்ணம் எல்லாம் எண்ணிஎண்ணி ஏளழசேஞ்சம்
ண் ஆகச் சசய்ததுஇனிப் ப ாததும

ரா ரபம.” ( ரா ர.35)

அறிவிலியாகிய இந்த ஏளழயின் மனம், ேிளனக்கக்
கூடாதவற்ளற எல்லாம் ேிளனத்து, புண் ஆகிப் ப ானது.

அந்த ேிளல

இனிப் ப ாதும். (இனிபமலும் சதாடர பவண்டாம்.)
“எண்ணம் எங்கும் சசல்லும் வல்லளமயது. விழிப்புத் தவறும் ப ாது
அது அசுத்தத்திலும் சசல்லும். அப் டித் பதான்றும் தவறான
எண்ணங்களள வழிப்பு

ேிளலயில் இருந்து தவிர்க்கபவண்டும்.

அதற்கு ஒபர வழி தான் உண்டு. ேல்ல எண்ணங்களள – ோபம விரும் ி,
முயன்று – மனதில் இயங்க விட்டுக் சகாண்டிருக்க பவண்டும்.”
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“எண்ணத்தின் அளளவசயாட்டிபய மனதின் தரமும், உயர்வும்

அளமகின்றன. மனதின் அளவில்தான் மனிதனின் தரமும், உயர்வும்
உருவாகின்றன.

எனபவ, எண்ணத்ளதப் ண் டுத்த பவண்டும். எண்ணத்திற்கு

உயர்வூட்ட பவண்டும். எப் டி? எண்ணத்ளதக் சகாண்டு தான்
எண்ணத்ளதப் ண் டுத்த பவண்டும்.

எண்ணத்தின் தன்ளமளயப் யன் டுத்தித் தான் எண்ணத்திற்கு

உயர்வூட்ட பவண்டும்.”

“தூய்ளமயான ேல் எண்ணங்களள பமற்சகாண்டால் உங்களிடமிருந்து

இனிய அதிர்வுகள் புறப் ட்டு சவளிபயறிப் ரவுகின்றன

அபத ப ான்று ேீங்கள் ஒருவளர வாழ்த்த ேிளனக்கும் ச ாழுது

உங்களள அறியாமல் ேீங்கபள முதலில் உங்களால் வாழ்த்தப்
டுகின்றீர்கள்!

வாழ்த்து உங்கள் மனதில் ஆழப் திந்து விடுகின்றது.
அதுப ாலபவ ேீங்கள் ஒருவருக்குத் தீளம ேிளனத்துச் ச ிக்கும்

ச ாழுது முதலில் உங்களள ேீங்கபள சகடுவதற்குச் ச ித்துச்
சகாள்கிறீர்கள்.

உங்களிடம் முதலில் தீளம வித்து உங்களிடம் ஊன்றிப் ிறகு

மற்றவர்களுக்குப் ரவுகின்றது. இளத ேன்கு புரிந்து சகாள்ள பவண்டும்.”
இவ்வாறு தாயுமானவாா் தனிமனிதர்களுக்கு மட்டுமல்லாது

சமுதாயம் முழுளமக்கும் ச ாருந்தக் கூடிய அறக் கருத்துக்களளயும்
வாழ்க்ளக சேறிகளளயும் வழங்கியுள்ளார்.
தாயுமானவரது சிந்தளனயானது மற்ற அறிஞர்களின்
சிந்ததளனயிலிருந்து மாறு ட்டு புதுளமயான வண்ணமும் ப ாற்றக்
கூடியதாகவும் திகழ்கிறது.
தாயுமானவர் ப ாற்றும் அறக்கருத்துக்களளக் களட ிடித்து
அற வழியில் சசன்று ஆனந்தமாக வாழ்பவாமாக!

ஆனந்தம்

ஆனந்தம் ஆனந்தபம!! வாழத்சதரிந்திடில் ஆனந்தபம!!!
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