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கடவுளின் விலாசம் தருகிறார ்தாயுமானவர ்

ஒரு -முழுமையான கடவுள் தத்துவத்மத -நைக்குத் தருகிறார்- 

தாயுைானவர். அதன் இமறத்தத்துவை்…. 

• பரைாத்ைாவவ-- ஜீவாத்ைாவாக வருகிறது --என்ற உபநிடதக் 

கருத்துக்குை், 

• எனது தந்மதயுை் நானுை் ஒன்வற ---என்ற விவிலியத்தின் 

வாசகத்துக்குை், 
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• அமனத்துப் புகழுை் இமறவனுக்வக-- என்னுை் திருக்குர்ரானின் 

வசனத்திற்குை், 

• சிவவை சீவனாயிற்று ---என்ற மசவசித்தாந்தப் பாரம்வக்குை், 

• அறிவவதான் ததய்வை்-- என்ற தாயுைானவரின் வாக்கிற்குை், 

• அறிவவதான் நான் --என்ற இரைணரின் உள்ளுணரவ்ிற்குை், 

• ஆதிசங்கரரின் --நிரவ்ண சதகத்திற்குை், 

• வவதாத்திரி ைகரிசியின் --சுத்ததவளி தத்துவத்திற்குை், 

தரக்்கரதீியான --விஞ்ஞானப் பூரவ்ைான-- விளக்க உமரயாக 

தாயுைானவர் தந்துள்ளார். 

    அந்த கடவுளின் விலாசத்மத,  அருள்தவளியின் விலாசத்மத –

தவட்டதவளியின் விலாசத்மத ---தாயுைானவர் வபால் --

ைானுடத்திற்குச ்விளக்கைாகச ்தசான்னவர் யாருமில்மல! 

திருவருள் விலாசப் பரசிவ வணக்கம் என்னும் தலலப்பிலல-- 

எழுதப்படட்ுள்ள மூன்று பாடல்களிலுலம, குறிப்பிட்ட ததய்வம் என்று-- 

குறிப்பிடாமல், தூய அத்லவத வஸ்துலவக் குறித்த-- விசாரலணயும், 

அந்த துரிய பரம்தபாருளின் --வணக்கமுமாக தசல்கின்றன பாடல்கள்.  

காலமாய், தவறும் தவளியாய் விரிந்திடும்-- அகண்ட ககனதமங்கும் 

காலம் காலமாய் தவழ்ந்திடும் ---அனந்தலகாடி உயிரக்லள ஆக்கி, 

காதத்ு, அழித்து--அந்தச ் சுழற்சி நாடகமாடும், எல்லலகளில்லாப் 

பரமனுக்கு அஞ்சலிலய தாயுமானவரின் முதல் பாடல். 

அங்குஇங்கு எனாதபடி எங்கும் ப்ரகாசமாய், 

   ஆனந்த பூரத்்திஆகி, 

அருதளாடு நிலறந்தது எது?  தன்அருள் தவளிக்குலள 

   அகிலாண்ட லகாடிதயல்லாம் 

 

தங்கும் படிக்கு இசல்ச லவத்து, உயிரக்்கு உயிராய்த ்

   தலழதத்து எது ? மனவாக்கினில் 

தட்டாமல் நின்றது எது?  சமயலகா டிகள் எலாம் 

   தம்ததய்வம் எம்ததய்வம் என்று 

 

எங்கும்  ததாடரந்்து எதிர ்வழக்கு இடவும் நின்றது எது? 

   எங்கணும் தபருவழக்காய், 

யாதினும் வல் ஒரு சித்தாகி இன்பமாய் 

   என்லறக்கும் உள்ளது எது?  லமல் 



3 
 

 

கங்குல்பகல் அறநின்ற எல்லல உளது எது? அது 

   கருத்திற்கு இலசந்தது அதுலவ. 

கண்டன எலாம் லமான உருதவளியது ஆகவும் 

   கருதிஅஞ் சலிதசய்குவாம்                   (திருவருள் 1) 

தமய்ப்தபாருள் என்ற கடவுள்  எங்கிருக்கிறார ்என்ற ஆறு லகள்விகலள  

நம்மிடலம லவக்கிறார ்தாயுமானவர.் 

1. அங்கு எங்கு என்று தசால்ல முடியாதபடி, அண்டதவளி 

முழுவதுை்- எங்குை் -நிமறந்து விளங்குை்- ஒளிையைாகி. 

உயிரக்ளுக்குப் வபரின்பத்மத நல்குை்- நிமறவான 

ஒன்றாகி, தனது திருவருளாகிய- சக்திவயாடு கூடி, 

எங்குைாய் -நிமறந்து நின்ற தபாருள் எது? 

2. தனது திருவருளாக விளங்குை் –ஆகாயத்தின்கண்-- அண்ட 

வகாடிகள் --அமனத்துை் தங்குைாறு-- விருை்பி இடை் 

தகாடுத்து, உயிருக்கு உயிராய் நின்று, அவ்வுயிரக்மளத் 

தமைக்கச ்தசய்தது-- எது? 

3. ைனத்துக்குை் வாக்குக்குை் --தடட்ுப்படாைல் நின்றது எது? 

4. சையவகாடிகள் பலவுை், ”இது-- எங்கள் ததய்வை், இது-- 

எங்கள் ததய்வை்!” என்று --எவ்விடத்துை் தங்களுக்குள்-- 

ததாடர்ந்து எதிரவ்ைக்கு ஆடுை்படி-- தசய்த தபாருள் எது? 

5. எல்லா இடங்களிலுை் வபசப்படுவதுை், எல்லாப் 

தபாருள்கமளயுை் --இயக்குை் அறிவாய் விளங்குவதுை், 

உயிரக்ளுக்கு இன்பப் வபற்றிமன வைங்குவதுை்-- எல்லா 

காலத்திலுை்-- நிமலத்து நிற்பதுை், ஆகிய தபாருள் எது? 

6. வைலான --இரவுபகல் அற்ற-- எல்மலயில் உள்ள தபாருள் 

எது? 

    இந்த ஆறு லகள்விகளுக்கும் --தாயுமானவலர பதிலும் தசால்கிறார.் 

    எது?எது? எது? என்ற லகட்ட - அந்த அது - நம்முலடய கருத்திற்கு 

இலசந்ததபாருலள. 

    அந்தப் தபாருலளலய-- கண்ணால் காணும் தபாருள்கள் 

அலனத்துமாகவும், தமௌனலம உருவமான தவளியாகவும்-- 
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(தவட்டதவளியாகவும், சுத்ததவளியாகவும். அருள்தவளியாகவும், 

தூய ஒளியாகவும்) நிலனத்து வணங்குதல் தசய்லவாம். 

     தவளி என்றால் என்ன?  விலடயாக வருகிறார ்லவதாத்திரி மகரிஷி. 

”வற்றாயிருப்பு, லபராற்றல், லபறறிவு, காலம் எனும் வளம் நான்கும் 

ஒன்றிலணந்த தபருதவளிலய ததய்வம்” என்கிறார.் 

தாயுமானவர ் தசான்ன-- சிந்தலனலய ஏற்லபாம். அவர ் வழியில் --

தசல்லவாம். ஆனந்தமலடலவாம்!  ஆனந்தம் –ஆனந்தம்- ஆனந்தலம!! 

வாழதத்தரிந்திடில் ஆனந்தலம!!! 

 


