அனைத்துலக திருமந்திர மாநாடு நாள் 27 சைவாி 2016
மலாயாப் பல்கனலக்கழக இந்திய ஆய்வியல் துனை
உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவைம் உலகத்தமிழ் மற்றும் சசாதிடவியல் ஆய்வு
னமயம் இனைந்து நடத்தும்
அனைத்துலக திருமந்திர மாநாட்டுக்காை சிறப்பு கட்டுனர

"பிரபஞ்ச இரகசியத்தின் ஓவியர்-மு.
நமசிவாயம்"
" நான் வவனலபார்த்த நூலகத்தில் இரண்டனர

இலட்சத்திற்கு வமலாை புத்தகங்கள் இருந்தை ஆைால் நான் படித்தது
திருமந்திரத்னத மட்டும்தான். அந்த புத்தகம் மட்டும்தான் என்னை வநாக்கி

வந்தது " இப்படி விவரிக்கிறார் இந்த கட்டுரையின் நாயகர் திரு.மு. நமசிவாயம்
அய்யா. ஒருங்கிரைந்த மதுரையில் திரு. முத்துததவருக்கும்-சீனி
அம்மாளுக்கும் மகனாக 1954இல் பிறந்தார். 15 ஆண்டுகள் மதுரையில் ஆைம்பக்
கல்வி பயின்றவர், பின்னர் உசிலம்பட்டியில் உயர்கல்வி முடித்தப்
பின்னர், நூலக-அறிவியலில் தமற்படிப்பு மதுரையில் முடித்தவருக்கு
சசன்ரன கல்வித்துரற இயக்குனர் அலுவலகத்தில் இைண்டாண்டு (19801982) தவரல. அதன் பின்னர் 1983இல் தமிழ்நாடு ஆவை காப்பக
நூலகத்திற்க்கு மாற்றப் படுகிறார். இது அைசர் கால பட்டயங்கள் உத்தைவுகள்,
வரைபடங்கள், மன்னர்கள் மற்ற நாட்டு அைசர்களுக்கு எழுதிய கடிதங்கள்,
ஆவைங்கள், பின்னர் பிரிட்டிஷ் இந்தியாவின் ஆட்சியாளர்களின் ஆவை
கடிதங்கள், பிரிட்டனின் உத்தைவுகள், வரைபடங்கள், இந்திய சுதந்திைத்துக்கு
முன்னர் சசன்ரன மாகாைத்தில் தபாடப்பட்ட அைசு உத்தைவுகள், சபரிய சபரிய
ஒப்பந்தங்கரள பத்திைப் படுத்தும் "ஆவைக்காப்பகம்" ARCHIVES. பின்னர் நாடு
சுதந்திைம் அரடந்த பின்னர் இந்த ஆவைக்காப்பகம் தமிழ்நாடு அைசின் கீ ழ்
வந்து பைாமரிக்கப் பட்டு வருகிறது, அங்தக ஒரு நூலகம், அது ஆைாய்ச்சி-

தமற்படிப்பு, ஆய்வுக்கான நூல்கள், ஆவைங்கள் தபான்ற தசரவகள் விதசட
அனுமதி சபற்றப்பின்னர் ஆய்வு சசய்ய தனி நபர்கள், மாைவர்களுக்கு
அனுமதித்து வருகிறது. இந்த நூலகத்தில் நம் அய்யா 2009 முதல் வரை
நூலகைாக பைியாற்றி வந்துள்ளார்.

திடீர் உடல்நலக் குனறவும் உடல் உபானதகளும்:
எழும்பூரில் தவரல பார்த்து வந்த மு. நமசிவாயம் முதலில் மயிலாப்பூரிலும்,
அதன் பின்னர் ரசதாப்தபட்ரடயிலும் வசித்து வந்துள்ளார் தினமும்

அலுவலகத்துக்கு சதாடர் வண்டிப் பயைம். இைண்டு மகள்கள், ஒரு மகன் என
அவைது குடும்பம் இனிதத சசன்றுவந்த தநைத்தில் அவருக்கு திடீர்

அடிக்கடி உடல்நலக் குரறவும் இைத்த அழுத்தங்களும் ஏற்பட்டன. திடீர்
படபடப்பு , ரக கால் நடுக்கம் இப்படி இனம்புரியாத நடுக்கம், இைத்த

அழுத்தம்,சநஞ்சு வலி, அதனால் அவைது பைிகள் பாதிக்கப்பட்டது, எல்லா
உடல் நல ஆதலாசரன, மருத்துவ ஆய்வு எல்லாம் சசய்தாகிவிட்டது.
மருத்துவ ரீதியாக 1990 முதல் - 1998 வரை எல்லா மருந்துகளும்

சகாடுத்தாகிவிட்டது. எல்லா பரிதசாதரனகளும் சசய்தாகிவிட்டது. ஒரு
சதாடர் மருத்துவ கவனிப்பும் சசய்தாகி விட்டது, ஒரு கட்ட ஆய்வுக்குப் பின்னர்
மருத்துவர்களால் கண்டுபிடிக்க முடியவில்ரல, ஆனால், அவைது
படபடப்பும், உைர்ச்சியும் குரறயவில்ரல. அவருக்கு அப்தபாது கடவுள்

வழிபாசடல்லாம் கிரடயாது. ஆனால் மருத்துவதைா அவரை தியான பயிற்சி
சசய்து பாருங்கதளன். எங்காவது முரறயாக தியானம் பழுகுங்கள் என்று
சசால்லி அனுப்பிவிட்டனர்,

"SIMPLIFIED KUNDALINI YOGA-SKY என்ற மைவளக்கனல மன்றம்"
உலக சமாதான அறிவுத் திருக்தகாயில் என்ற பிைார்த்தரன
தளத்ரதயும், வாழ்க-வளமுடன் என்ற எண்ை
அரலகரளயும் மனவளக்கரல மூலம் உலகுக்கு வழங்கி
வந்த திரு. தவதாத்திரி மகரிஷியின் ரசதாப்தபட்ரட கிரளயில் அய்யா மு.
நமசிவாயம் அறிமுக தியானப் பயிற்சி எடுக்கிறார். தியானத்தில் உட்காை
பழகுகிறார். 6 மாத பயிற்சிக்குப் பின் அவைது உடல் உபாரதகள் குரறகின்றன ,
ஆனால் நிரறய அககாட்சிகரள காண்கிறார், அதுபற்றி மனவளக் கரல

மன்றத்தில் சசால்ல, " நீங்கள் மகரிஷி சசான்ை மாதிரி பயற்சி சசய்யாமல்
ஏவதா வவறு மாதிரி சசய்கிறீர்கள்" என்று பதிலுரைக்கின்றனர் பிறகு அவர்
அங்தக சசல்லவில்ரல, ஆனால் தியானம் மட்டும் சதாடர்ந்து சசய்து
வந்தார். பாடத்ரதயும் கைித-சூத்திைத்ரதயும் ஆசிரியரிடமிருந்து கற்று

ததர்ந்தப் பின்னர் ஆசிரியர் நம் கூடதவ வை மாட்டார். அதுதபால பயிற்சியும்
ஆர்வமும் அய்யாரவ பிைபஞ்ச சவட்டசவளிக்கு அரழத்துச் சசன்றது.

அககாட்சிகள் சதரிய சதரிய னககள் பரபரத்தை:
மு. நமசிவாயம் அய்யா இப்படி சதாடர்கிறார் "எங்வகவயா நான்
சகாண்டுசசல்லப் படுவவன் வபராைந்தமாக இருக்கும், புதிய புதிய
காட்சிகனள நான் கண்வடன், மறுநாள் கானல வவனலக்கு

னசதாப்வபட்னட வபட்னடயிலிருந்து சதாடர் வண்டியில் வபாகும் வபாவத
இரவு கண்ட காட்சிகள் நினைவுக்கு வரும், அலுவலகத்துக்குப் வபாை
பின்ைர் உடவை அனத படமாக சிறிய காகிதத்தில் வபாட்டுவிடுவவன் .
இப்படி வபாட்டு வபாட்டு சிலரிடம் காண்பித்த வவனளயில் என்னை

ஒழுங்கு படுத்தியது N. S வள்ளுவன் என்ற இனளஞர்,, நான் இருந்தவதா
ஆவண காப்பக நூலகம். பல வபர் ஆராய்ச்சி வநாக்கில் அங்வக நினறய
விடயங்கனள அங்வக வதடுவார்கள் அப்படி அங்வக "சிந்துசமசவளி நாகரீக
வட்சடழுத்துக்கனள ஆராய்ச்சி சசய்து வந்த அவர்தான் என்னை இப்படி
சவறுமவை காகிதத்தில் வபாடவவண்டாம் , என்சைன்ை அககாட்சிகள்

வருகிறவதா, சதரிகிறவதா அனத வநாட்டுப் வபாட்டு வனரயுங்கள் என்றார்
பின்ைர் அனத அப்படிவய சசய்து வந்வதன் பலப் பல காட்சிகள் பலப்பல
அனுபவங்கள். ஒரு சக்தி என் னகனய நகர்த்தியது அதுதான் இப்படி
வனரய னவத்தது , நான் முனறயாக ஓவியம் பழகியதில்னல ஆைால்
மிகத் சதளிவாக வனரந்வதன். நித்தம் நித்தம் ஒரு புதிய அனுபவம்.. இப்படி
இருக்னகயிவல ஒருநாள் அங்கு ஒரு அன்பர் வந்தார் அவவரா பத்திரிக்னக
நிருபராய் இருந்து பின்ைர் இராமலிங்க அடிகளாரின் வள்ளலார்
பானதயிவல பயணித்த சாது, அவர் என் ஓவிய புத்தகத்னதப் பார்த்து 6ஆம்
திருமுனறனய படிக்க சசால்லி சசன்றுவிட்டார். என் காதிவல அது ஆறாம்
திருமந்திரம் என்று பதிவாகிவிட்டது.

எங்களது நூலகத்தில் இரண்டனர இலட்சத்திற்கு வமற்பட்ட புத்தகங்கள்
அத்தனையும் அருனமயாை ஆய்வு நூல்கள் அரிய புத்தகங்கள், " ஏம்ப்பா
அந்த ஆறாம் திருமந்திரத்னத எடுத்தா" என்று என் உதவியாளருக்கு
உத்தரவிட்வடன் அவர் "திருமந்திரம்" என்ற அறிய புத்தகத்னத என்

வமனசயில் சகாண்டு வந்து னவத்தார் அனத புரட்டியபடிவய, "என்ைப்பா

நான் ஆறாம் திருமந்திரம் வகட்வடன் நீ இந்த சபரிய புத்தகத்னத னவத்து

விட்டாய் என்வறன் என்னுனடய இன்சைாரு உதவியாளர் எைக்கு " அய்யா
தமிழர்களின் சமய நூல்கனள 12 திருமனறகளாக சதாகுத்துள்ளைர் அதில்
10ஆம் திருமனறசயன்பது திருமந்திரம்" எடுத்து சசால்கிறார் பிறகு நான்
அந்த திருமந்திரத்னத படிக்க ஆரம்பிக்கிவறன்.. இனறயருள் எைக்கு சபரும்
உதவி சசய்துள்ளது வந்த சாதுவவா வள்ளலாரின் "அருட்பா" (6ஆம்
திருமனற ) என்று னககாட்ட, என்னகக்கு வந்தவதா திருமந்திரம்.

சபாதுவாக மூவாயிரம் தமிழ் என்ற திருமந்திரம் சராம்ப வபருக்கு புரியாது.
ஆைால் பிறகு ஒவ்சவாரு நாளும் ஆழ்ந்து ஆழ்ந்து கூர்ந்து படிக்கிவறன்.
படிக்க,படிக்க நான் வபாட்ட பல படங்களுக்கு அங்வக சதாடர்பு இருப்பது
வபால் எைக்கு புலப்பட்டது. அப்வபாதுதான் சிந்துசமசவளி நாகரீக

வட்சடழுத்து ஆராய்ச்சியாளர் N. S வள்ளுவன் சசான்ைார் you deciphered
the TIRUMANTIRAM hymns என்றார். யாரும் பயணித்து காணக் கினடக்காத
காட்சிகனள நீங்கள் கண்டு இனத படம் வபாட்டுள்ள ீர்கள் என்றார்.. நான்

கண்ட பல அககாட்சிகளுக்கு பல பாடல்கள் அங்வக இருந்தது. வமலும் பல
பாடல்களின் சபாருள் நன்றாக புரிந்தது. என்று முடிக்கிறார் மு.
நமசிவாயம் அய்யா.

பறந்ததும்-வனரந்ததும் / படித்ததும்-கினடத்ததும் :
1990 முதல் 1998 வரை அவருக்கு உடம்பில் பல அவஸ்ரதகள். ஒரு 100 அடி
நடந்தால் கூட அவருக்கு பயம் ஆட்படும். உடம்பில் எல்லா தநாய்களும்
இருந்தது. ஆனால் தியானம் பழக பழக,, உட்காை உட்காை அவர்
பிைபஞ்சத்திற்குள் பயைித்திருக்கிறார், பல அகக் காட்சிகரள கண்டு
களித்துள்ளார். அந்த பிைபஞ்ச சக்திதய அவரை அரதசயல்லாம் ஓவியமாக
வடித்துள்ளது. எந்த நூலகத்தில் பைியாற்றினாதைா அந்த நூலகதம

திருமந்திைத்ரத அறிமுகப் படுத்துகிறது, அங்தகதய புத்தகமாக்கி, (தனி
ரகப்பிைதி) எதிர்கால இரளஞர் ஆய்விர்க்காக தமிழ்நாடு ஆவை காப்பக

நூலகத்திற்க்தக அர்ப்பைித்து விட்டார். அவர் சசால்கிறார், "நான்
ஒவியைல்ல, ஆைால் கிறுக்கியிருக்கிவறன். நான் மீ ைவைல்ல
ஆைால் ஒரு சபரிய சும்மா பிரபஞ்ச குளத்தில் னகனயவிட்டு

துலாவிவைன் சபரிய சபரிய அறிய மீ ன்கள் கினடத்துள்ளை, " நான் ஒரு

கணித ஆசிரியன். கணித சூத்திரங்கனள கண்டுபிடித்து ஆவணப் படுத்தி
விட்வடன், அவ்வளவுதான், நாவை 100 மார்க்குகள் எடுப்பது என் வவனல

அல்ல, உங்கள் கூடவும் வர முடியாது, நீங்கள்தான் அனதப் புரிந்து 100க்கு
100 எடுக்க வவண்டும், எல்லாவம பறக்கும் தட்டுகள் அது உங்கனள
பிரபஞ்சத்திற்கு அப்பால் அனழத்து சசல்லும், வவறு வவறு அகக்
காட்சிகனள தரக்கூடும், மூலரும் திருமந்திரமும் உதவும்".
பின்னர் 2004 லிருந்து அவருக்கு நடக்க கூட முடியாதவருக்கு சக்தி
அதிகரிக்கிறது,, சசன்ரனரய சுற்றி, காஞ்சிபுைத்ரத சுற்றி சதாண்ரட மண்டல
தகாயில்களுக்சகல்லாம் சசல்கிறார், உண்ரமயான ஜீவசமாதி என்றால்
என்ன, உயிரின் நிரல என்ன? எல்லாவற்ரறயும் அறிந்து 2009 இல் விருப்ப
ஓய்வு சபற்று. கூடுவாஞ்தசரியில் வந்து உட்கார்ந்து விட்டார்.

அவருக்கு இப்தபாது எங்தகயும் தபாக நாட்டமில்ரல. படித்தது திருமந்திைம்
மட்டும்தான் கிரடத்தததா பிைபஞ்ச இைகசியம்!. அவர் வரைந்த ஓவியத்திற்கும்
இரைத்த திருமந்திை பாடலுக்கும் அவதை சர்வ ததசப் பல்கரல கழகம்
அரதத்தான் எங்கள் "திருமூலர் அறக்கட்டரள" சகாண்டாடுகிறது.

திருமூலர் அறக்கட்டனளயில் அய்யாவின் புத்தகம்:
கடற்கரைதயாைத்தில் சிப்பிகள் சபாருக்கி சிறுபிள்ரளகள் விரளயாடுவது
தபால; நாம் சிறு சிறு திருமந்திை மாரலகரள தகார்த்து புரிந்துசகாள்ள
முயற்ச்சிக்கிதறாம், அழகு பார்க்கிதறாம் ஆனால் சபருங்கடதலா சபரிய சபரிய
பிைமாண்டத்ரத பலப்பல "சலமூரியாக்கரள உள்ளடக்கி ரவத்துள்ளது அது
தபாலத்தான் திருமூலரின் மூவாயிைந்தமிழ். அரதப் தபாலத்தான்
எங்கள் நமசிவாயம் அய்யாவும். அவர் இந்த பிைபஞ்ச இைகசியங்கரள
திருமூலரின் திருமந்திை உதவிதயாடு வரைந்து ஓவியமாக்கி ஒட்டு சமாத்த

உலக சமூகத்திற்க்தக தந்து விட்டார் ( சுமார் 210 படங்கள் Inner journey, Yaathirai

2001, Occult images, cosmic dances இப்படி ) மதலசிய திருமந்திை மாநாட்டு
ஏற்பாட்டளார்கதள, இந்த 2016 ல் இங்தக கூடிய தமிழ் கூறும் நல்லுலகதம.

இந்த ஆண்டு 2016 நவம்பரில் வருகிற ஐப்பசி திங்கள் அசுபதி நட்சித்திைத்துக்கு
முன்னர் அதாவது அரனத்துலக திருமூலர் குருபூரசக்கு முன்னர் , சர்வததச
தைத்துடன் இந்த பிைபஞ்ச இைகசியம் ஆங்கிலத்தில் வண்ைப் புத்தகமாக
உங்கள் ரகயில் இருக்கும்! நன்றி

" என்றும்உங்களுடன்-திருமூலர் ஆரையின்படி"
P குமார். S. குமார்

"திருமூலர் அறக்கட்டனள"
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