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Abstract: We should worship The Lord, the great object of knowledge that removes the darkness of the
world, in our hearts to remove the darkness of our ignorance. The purpose of this article is to take the
principles of the gods in thirumoolar that the salvation of human life is to be rewarded with the
realization of the truth in the hearts of each of us by understanding the truth of the truth.
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முன்னுரை
பன்னிரு

திருமுறைகளில்

ஒன்ைான

திருமந்திரம்

பத்தாம்

திருமுறையாகும்.

இந்நூைில்

ஆறைறயத் துைந்தவர்களின் உள்ளத்தில் உள்ளிருந்துக் ககாண்டு அவர்கறள இயக்கி அவர்களுக்கு
முக்தி

தந்தருளுகிைார்.

திருமந்திரத்தில்

இறைவன்

இறைவறன

என்ை

அறையும்

உண்றமயிறன
வடுபபறுகளாக
ீ

உணர்த்தும்.
திருமூைர்

திருமூைர்

கூறும்

தனது

இறைகநைிக்

ககாள்றககறள எடுத்தியம்புவபத இவ்வாய்வுக் கட்டுறரயின் பநாக்கமாகும் (Manickam, 2001).

இறைத் தத்துேம்
மனதில் எழும் பந்த பாைப் பற்றுகபள மாறய ஆகும். இந்த மாறயயாவது அைிறவ, மனறத
மயக்கும் இயல்புறையது. மாறய அழிந்துவிட்ைால் பபாதும் துன்பம் ஏதுமில்றை. எனபவ முதைில்
ஒவ்கவாருவரும் தன்றன அைிவபத இறைத் தத்துவம் என்பறத உணர பவண்டும் என்பறத,
“மனமாறய மாறய இம்மாறய மயக்க
மனமாறய தாய்மாய மற்கைான்றும் இல்றை”

(திருமந்திரம், ப.160)

என்று திருமூைர் தனது திருமந்திரத்தில் கூைியுள்ளார் (Manickam, 2001).
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திருமூலரின் இறைக்நைொள்றை
ஆையங்களில் மட்டுபம இறைவன் இருப்பதாக எண்ணிக்ககாண்டிருந்த காைத்தில் மக்கள்
கண்மூடித்தனமான ைம்பிரதாயங்களால் தம் கபான்றனயும், கபாருறளயும், காைத்றதயும் விரயம்
கைய்து வந்தபபாது ைித்தர்களில் ஒருவரான திருமூைர் இறைவன் இருக்கும் இைத்றத மக்களுக்கு
உணர்த்த எண்ணி, உைம்பில் உயிரில் ஆறு ஆதாரங்களில் கபாருந்தியுள்ள பரம்கபாருறள அைியும்
எண்ணம்

யாருக்கும்

இல்றை.

எனபவ

ைிவைிந்தறனபயாடு

இருப்பவர்

மனத்துள்

மாணிக்க

மாறையாக இறைவன் அருள்புரிவான் என்பறத,
“மாணிக்க மாறை மனம் புகுந்தாபன” (திருமந்திரம், பா.1843-4)
என்று திருமந்திரத்தில் கூைியுள்ளார்.

இறைேன் உறைேிடம்
இறைவன்

நம்

உள்ளத்திலும்

கவளியிலும்

பரந்து

உள்ளான்

என்று

நம்பினால்

இரண்டு

இைங்களிலும் அவர் இருப்பறத உணரைாம். உள்ளம் இறைவனுறையும் ஆையம் என்பறத,
“உள்ளம் கபருங்பகாயில் ஊனுைம்பு ஆையம்
வள்ளல் பிரானுக்கு வாய் பகாபுர வாைல்
கதள்ளத் கதளிவார்க்கு ைீவன் ைிவைிங்கம்
கள்ளப் புைன் ஐந்தும் காளாமணி விளக்பக”
என்ை

இப்பாைல்

உள்ளமும்

மனமும்

(திருமந்திரம், ப.1823)
பகாயிைின்

கருவறை,

ஊனுைம்பு

ஆையம்,

ஆருயிர்களுக்கு அருறள வாரி வழங்கும் பகாபுர வாய், உைைில் கபாருந்தியுள்ள ஐந்து புைன்களும்
பகாவிைின்

ஐந்து

கபரிய

அழகிய

மணி

விளக்குகள்

பபான்று

விளங்குகின்ைது.

அைிவு

விளக்கமுற்று அைியாறம இருளகன்று, கதள்ளத் கதளிவான மனநிறை வாய்க்கப் கபற்ைவர்கள்
உயிபர வழிபட்டு வணங்கத் தக்க ைிவைிங்கம் என்கிைார் கமய்ப்கபாருள் அைிவு கபற்ை திருமூைர்.
பமலும்

இதயக்குறகயில்

கவளிப்படுத்திக்
இயங்கும்

இயங்கும்

காட்டுகிைான்.

இறைவறனபய

இறைவன்

இறைவறன

பிரார்த்திக்க

எவறர

உணர்ந்து

விரும்புகிைாபனா
அனுபவிக்க

அவருக்பக

தன்றன

பவண்டுமானால்

நம்முள்

(Sivayogi Sivarajan, 2015).

பவண்டும்

அவனருறள

நாை

பவண்டும். அவன் அருள் துறணக்ககாண்பை அவறன உணர்ந்து இன்புை முடியும் என்பறத,
“அகம் புகுந்தான் அடிபயற்கு அருளாபய
அகம் புகுற்தும் கதரியான அருள் இல்பைார்க்கு”

(திருமந்திரம், ப.1773)

என எடுத்துறரக்கின்ைார்.

இறைேன் ஒருேவன
ைித்தர்களின்
திருமூைர்

ககாள்றக

கதள்ளத்

கதளிவாக

இறைவனும்

ஒருவன்

கைய்யுங்கள்.

இப்படி

வாழ்வர்.

எனபவ

இறைவறன
அல்ைது

தான்.

இறைவன்
எப்பபாதும்

மனத்துள்பள

இயன்ைவறர

என்பபதயாகும்.

எடுத்துறரக்கின்ைார்.

வாழ்பவர்களுக்கு

தடுமாற்ைம்

ஒருவன்

இன்ைி,

எவர்க்கும்

திருவடி

இறைக்ககாள்றகறயத்

முழுறமயும்

நற்கதி

தியானிப்பதிபைபய

ஒன்று

நிறனயுங்கால்

அப்படிப்பட்ைவர்கள்

நிறனத்து

வணங்கி

குைம்

நல்ைபத

இைப்பில்றை.

இறைவறன

இறைவறன

மனித

இவ்

நல்ைறதபய

இைவாப்

அவனருளுணர்பவாடு
அறையுங்கள்.

பநரத்றத

முடிந்த

கைைவிட்டு

தான்.

புகழுைன்
கபாருந்தி
அளவுக்கு

உண்றமறயபய
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பபசுங்கள். இறைவன் எங்கும் நிறைந்த பபரருளாளன் என்பறத,
“ஒன்பை குைமும் ஒருவபன பதவனும்
நன்பை ைிறனயின் நமன் இல்றை நாணாபம
கைன்பை புகும்கதி இல்றை நும் ைித்தத்து
நின்பை நிறைகபை நீர் நிறனந்து உய்மிபனா”

(திருமந்திரம், பா.2104)

என்ை அடிகள் மூைம் திருமூைர் பமற்குைிப்பிட்ை இறைக்ககாள்றகறய எடுத்துக்காட்டுகிைார்.

இறைேன் வசொதி ேடிேொனேன்
மனமைராகிய தாமறரயிபை ஒளிச்சுைராய் விளங்கும் பரம்கபாருறள ைிந்றதயில் றவத்துத்
தூய

மனத்துைன்

தியானித்தால்

பிைவித்

துன்பகமல்ைாம்

பபாய்விடும்

என்பறத

‘ைிந்றதயில்

றவத்து கதளிவுைச் பைர்ந்திட்ைார்’ (திருமந்திரம், ப. 2622:2) எனக் கூைியுள்ளார். எல்ைாம் வல்ை
இறைவறன பைாதியாக வணங்குவது ஆதாரமான இயல்பு ைித்தர்களும் இறைவறன பைாதிவடிவில்
வணங்கி மகிழ்ந்து பபாற்ைிப் புகழ்ந்துள்ளனர். இறைவபன பைாதி வடிவில் உள்ளான் என்பதற்கு
ைித்தர்

பாைல்கள்

ைான்று

(Somasundaram Somu, 2004).

பகர்கின்ைன

திருமூைரும்

ைிவனாகிய

இறைவபன பைாதி வடிவில் உள்ளான் என்பறத,
“பைாதித் தனிச்சுைராய் நின்ை பதவன்”

(திருமந்திரம், பா.610)

என்று கதளிவாக விளக்குகிைார். பமலும் ைிவன் ஒப்பற்ை ஒளி வடிவில் இருறள நீக்குபவன்
என்பறத,
“பைாதித் தனிச்சுைபரற்ை தயங்கிருள் நீங்க”
என்ை
குறைவற்ை

பாைைில்
பைாதி

அமுதபம

ைிவபைாக

எல்ைாபம

ஒளிரும்

கூைியுள்ளார்.

மணிச்சுைபர:
நாதபன
தன்றம

பமலும்

(திருமந்திரம், பா.1960)
இறைவன்

பிரகாைமானவபன,

என்றும்

சூரிய

ககாண்ைறவ,

எங்கும்

கதவிட்ைாத

ைந்திரரிைிருந்து

என்ைாலும்

அறவ

நிறைவாயிருந்து
பதபன,

பதடிப்கபறுதற்கரிய

உண்ைாக்கப்படுகிை
எளிதில்

ஒளிவசும்
ீ
தீவறரயில்

மாைக்கூடியறவயாகும்.

கமய்ப்கபாருளான ைிவபமா மாசு மறுவின்ைி பிரகாைிப்பதுமான நிரந்தரமான ஒளி என்பறத,
“மாைற்ை பைாதி மைர்ந்த மைர்ச்சுைபர
பதைபன பதனாரமுபத ைிவபுரபன” (திருவாைகம், ைிவபுராணம், பக்.22)
என்ை பாைைின் மூைம் மாணிக்கவாைகரும் வைியுறுத்தியுள்ளார் என்பதும் குைிப்பிைத்தக்கது (Sathu

Su. Srinivas, 2016).

அன்வே ைடவுள்
திருமூைரின்

ைமயம்-

இறைக்ககாள்றக

அன்பப

ஆகும்.

இறைவன்

அன்பு

வடிவானவன்.

அவறன அறைய அன்பு வழியில் நைக்க பவண்டும் அன்பு வடிவில் இருக்க பவண்டும் என்கிைார்
திருமூைர். திருமந்திரத்தில் பை இைங்களில் அன்பு, அருள், கருறண, அைம் எனப் பை இைங்களில்
வைியுறுத்தி

உைகம்

இயங்க

இறவபய

அடிப்பறைக்

காரணமாகும்.

அறனத்றதயும்

கைந்த

இறைவன் அன்பு வடிவானவன். இறைவன் பவறு எதுவாகவும் இல்றை. அன்பாகபவ இருக்கிைார்
என்பறத,
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“அன்புஞ் ைிவமும் இரண்கைன்பர் அைிவைார்
அன்பப ைிவமாவது யாரும் அைிகிைார்
அன்பப ைிவமாவது யாரும் அைிந்தைின்
அன்ப ைிவமாவது அமர்ந்திருள் தாபர”

(திருமந்திரம், பா.270)

என்று

காட்டுவபத

எல்ைா

உயிர்களிைத்தும்

அன்பு

இறைவனுக்கு

கைய்யும்

பூைறன

என்கிைார் திருமூைர். அன்பு இல்றைபயல் இறைவறன அறைய முடியாது என்பறத பாம்பாட்டிச்
ைித்தரும்,
“எள்ளளவும் அன்பகத்தில் இல்ைாதார் முக்தி
எய்துவது கதால்லுைகில் இல்றை”

(பாம்பாட்டிச்ைித்திர், பா.4270)

என்ை வரிகள் மூைம் விளக்குகிைார். ஆதிகபவானாகிய இறைவறன அன்பாய் நிறனக்கும் பபாது
நாமும் அவபராடு பைாதி மயமாக ஆகுபவாம் என்ை கபாருறள இறைக்காட்டுச்ைித்தரும்,
“ஆதி பகவறனபய
அன்பாய் நிறனப்பாபயல்
பைாதி பரகதி தான்
கைந்தமது ஆகாபதா?”
என்ை

பாைைில்

(இறைக்காட்டுச் ைித்தர், பா.64)

பகள்வி

மூைம்

எடுத்துறரக்கின்ைார்.

இவ்வாறு

ைித்தர்கள்,

இறைவனாக

இருப்பது அன்பும் அைிவுபம ஆகும் என்று கூறுகின்ைனர். தன்றனயைிதல் மூைம் இறைவனாகிய
கமய்ப்கபாருறள அைிவபத அைிவின் கபருறமயும் வடுபபற்ைிைன்
ீ
பயனுமாகும் என்ை உண்றமறய
பல்பவறு ைித்தர்கள் கூைியுள்ளனர்.

அைிவே நதய்ேம்
இறைவனாகிய

கமய்ப்கபாருறள

அைிவபத

அைிவின்

கபருறமயும்

வடுபபற்ைின்
ீ

பயனுமாகும். இறைவன் அைிவு வடிவானவர் என்பறத,
அைிவு வடிகவன் ைைியாத என்றன
அைிவு வடிகவன்று அருள் கைய்தான் நந்தி
அைிவு வடிகவன்று அருளால் அைிந்பத
அைிவு வடிகவன்று அைிந்திருந் பதபன”
என்ை
மனிதனாகப்

பாைைால்
பிைந்து

திருமூைர்

கதய்வம்

என்று

(திருமந்திரம், பா.2317)

எடுத்துறரக்கின்ைார்.
அைிந்து

அந்த

கைய்த

அைிவாகிய

நல்

விறனயின்

கதய்வத்றத

பயனால்

வழிபட்டு

ஞான

மார்க்கத்றத அறைவர், மாைாக ஆருயிர் என்பது அைிவு வடிவானது என்று அைியாது மயங்கிக்
கிைந்த மானிைறர மயக்கம் உணருமாறு அருளிச் கைய்தவன இறைவன் ஆன்மா அைிவு வடிவானது
அதற்கு அழிவில்றை என்பறத,
“அைிவுக்கு அழிவில்றை ஆக்கமும் இல்றை
அைிவுக்கு அைிவல்ைது ஆதாரம் இல்றை
அைிபவ அைிறவ அைிகின்ைது என்ைிட்டு
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(திருமந்திரம், பா.2358)

என்ை பாைைின் மூைம் எடுத்துறரத்து ஆருயிர் அழிவதில்றை. உைம்புதான் அழிகின்ைது. ஆகபவ
அைிவு வடிவான ஆருளாளர்க்கு அழிவில்றை, ஆக்கமும் இல்றை என்ை ககாள்றகறய திருமூைர்
வைியுறுத்துகின்ைார்.

முடிவுறர
திருமூைர்

காட்டும்

இறைறம

இருறள நீக்கும் பபரைிவுப் கபாருளாக
உள்ளத்தில்

றவத்து

வழிபை

அன்பப

ைிவம்;

அைிபவ

கதய்வம்

விளங்கும் இறைவறன நமது

பவண்டும்.

இறைவன்

எல்ைா

என்பதாகும்.

அைியாறம

உயிர்களிலும்

உைகின்

இருள் நீங்க
உறைவதால்

உயிர்களுக்கு கைய்யும் கதாண்பை இறைவனுக்கு கைய்யும் கதாண்டு என்பறத அகத்தில் உணர்ந்து
அன்பால்

கமய்ப்கபாருறள

அைிந்து

நம்

ஒவ்கவாருவர்

உள்ளத்தில்

நிறைந்திருக்கும்

பரம்கபாருறளப் பபாற்ைி வடுபபறு
ீ
அறைவபத இம்மனித வாழ்வின் முக்தியாகும் என்று திருமூைர்
தம் திருமந்திரத்தில் எடுத்துறரத்துள்ள இறைகநைிக்ககாள்றககறள நாமும் பின்பற்ைி இறைவனின்
திருவருறளப் கபறுபவாம்.
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