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தாயுமானவர ்வழிபாடு ஏன்? 

தாயுமானவர-் ஒரு அவதார புருஷர.்  அவர-் இன்றும் வாழ்கிறார.்  நாமும் 

அவருடன் வாழ முடியும்.  

    அவரர வழிபடட்ு- அவருடன் வாழ்வது,  நமது வாழ்க்ரகக்கு- ஓா ்

ஆழ்ந்த பபாருரைக் -பகாடுக்கும்.  வாழ்க்ரகயில் -நிம்மதி பிறக்கும். 

    தாயுமானவரர வழிபடுவதுடன் -அவரது வாழ்க்ரகரைப் பபால் நம் 

வாழ்க்ரகயும்- மாற்றிக் பகாை்ை -முைற்சிக்க பவண்டும்.  அதில்தான் -

தாயுமானவர ்வழிபாட்டின்- அடிப்பரடத் தத்துவபம அடங்கியுை்ைது. 

    தாைமானவரர வணங்குவதும்- வழிபடுவதும் மடட்ும்- பபாதாது.   

அவரர- வாழ்கரக லட்சிைமாகவும் பகாை்ை பவண்டும்.   

    தாயுமானவரிடம்- இைல்பாகபவ திகழ்ந்த -பண்பு நலன்கரை நாம் 

மனப்பூரவ்மாக- நம்மில் நிரறக்க பவண்டும்.  வைரக்்க பவண்டும். 

     அத்தரகை -முக்கிை பண்புநலன்கைாக –தாயுமானவர-் நமக்கு 

ப ான்னரவ எரவ?  காமம், பபரார  மற்றும் புலனின்ப நாட்டத்ரத 

விடுதல் மற்றும் துறவு.     

     மனிதனின் -துன்பங்களுக்கு காரணம் என்ன?  இதற்கு விரடைாக 

நமது  ாத்திரங்கை்- எண்ணற்ற காரணங்கரைக் காடட்ுகின்றன. 

     ஆனால் -”காம மற்றும் பபரார  என்ற இரண்டு மடட்ுபம” என்பதுதான் 

-தாயுமானவரின் -எைிை மதிநுட்பம் மிக்க பதில்.   

     தாயுமானவரின் பாடல்கரை ஆராை் ச்ி ப ை்த பபராசிரிைர ்ஒருவர,் ” 

நமது  முதாைத்தின் பிர ச்ிரனகளுக்கு- தாயுமானவரத்ான் தீரவ்ு -

என்றுதான் -எனக்குத் பதான்றுகிறது.  

      இன்ரறை- நமது  முதாைத்ரதப் பண-மன்னனும் (காஞ் னம்) காம-

ராணியும் (காமம்) தான் -இழுத்து ப் ல்கின்றனர.்  இந்த இரண்டிற்கும்- 

சிறந்த தீரவ்ாக உை்ைன- தாயுமானவரின் உபபத ங்கை். 



தாயுமானவர ்வழிபாடு ஏன்?                               மன்னாரக்ுடி பானுகுமார ்

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

 
 

3 
 

      எரதயும் உண்ரமபைனக் கண்டால் ,அதரன மனப்பூரவ்மாக ஏற்றுக் 

பகாண்டு, மனம்,பமாழி, பமை்ைால் பின்பற்றி, அதன் அடிைாழம்வரர 

ப ல்லாமல்- தாயுமானவரின் -அ ாதாரண மனம் நிரல 

பகாை்வதில்ரல.  

      காமம் மற்றும் பபரார , தன்முரனப்புதான் -தீரமகை் 

அரனத்திற்கும் மூலகாரணம் என்பரத- தமது ஈடிரணைற்ற -ஆன்மீக 

 ாதரனகைின் விரவாகக் கண்டபபாது- அதரன  ்சுவடின்றி 

முற்றிலுமாகத் துறந்தார-் தாயுமானவர.்  

      அவரது பபரு வாழ்ரவப் படிக்கின்ற 

ைாரும்- அவரது காம காஞ் னத் துறரவக் 

கண்டு -விைக்காமல் இருக்க முடிைாது. 

      அடுத்தது, புலனின்ப நாட்டத்ரத 

விடுதல்.  புனின்ப நாட்டம் என்பது- 

இன்ரறை  முதாைத்தின்  ாபக்பகடாக 

உை்ைது.   

      எத்தரன வழிகைில் இன்பங்கரை 

அரடை முடியுபமா- அத்தரன 

வழிகைிலும்-அவற்ரற வரம்பின்றித்தான்-   

அரடைத் துடிக்கின்றான் மனிதன். 

      விஞ்ஞானமும் பதாழில் நுட்பங்களும்- பபாடடிபபாடட்ுக் பகாண்டு -

அதற்கான புதுப்புது வழிகரை -அவனுக்குக் காட்டிக் பகாண்ருக்கின்றன.  

     இந்தப்- பபௌதீக நாட்டத்தின் காரணமாக- மனம் வைம் குன்றுகிறது.  

ஆற்றரல இழக்கிறது.  

     நங்கூரம் இடப்படாத கப்பல்- எப்படி புைலால் தாக்கபடட்ு அழிகிறபதா- 

அவ்வாபற -மனம் புலனின்பங்கரை நாடும்பபாது- நுடப்த்ரத இழந்து –

அழிகிறது- என்று நமது  ாத்திரங்கை் எ  ்ரிக்கின்றன.  
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     இத்தரகை நிரலரமயிலிருந்து- மனிதன் தன்ரன எவ்வாறு காத்துக் 

பகாை்வது என்பரத எடுத்துக் கூறி- தாயுமானவரின் பபருவாழ்வும் –

உபபத ங்களும்- அவரன வழிநடத்துகின்றன.  

    புலனின்பப் பபாருடக்ை் -எவ்வைவுதான் சூழ்ந்திருந்தாலும்- அவற்றில் 

பற்றிறன்றி வாழந்தால் -பபரானந்த வாழ்வு வாழலாம் என்பரத -

தாயுமானவர ்-தமது வாழ்க்ரகயில் வாழ்ந்து காட்டினார.் 

     தாயுமானவர ்வாழ்ந்தது பபால் -காமத்திலும் -பபரார யிலும் -

புலனின்பங்கைிலும் – தன்முரனப்பிலும்- வரம்பற்ற நட்டத்ரத விடட்ு, 

பற்றற்ற வாழ்க்ரக வாழும்பபாது, மனிதன்- துைரமின்றி வாழலாம்.  

இதுபவ- தாைமானவருரடை வாழ்க்ரகயின் ப ை்திைாக உை்ைது. 

     அடுத்தது- துறவு.  ”துறவும் பதாண்டும் -இந்திைாவின் பதசிை 

லட்சிைங்கை்.  இந்த இரண்டின் பாரதயில் -இந்திைாரவ 

வழிநடத்துங்கை்.  மற்றரவ தானாக நரடபபறும்” என்பார ்சுவாமி 

விபவகானந்தர.்  

     அரனவரும் -காவி உடுத்து -துறவு பநறிரை பமற்பகாை்ை பவண்டும் 

என்பறா -பி ர் க்காரகைா  ்சுற்றிைைரலை பவண்டும் என்பறா -

விரும்பினாரா அவர.்  ஒரு பபாதும் இல்ரல. 

     தாயுமானவர ்கூறிை துறவு இதுவல்ல.  துறவின் பநாக்கம் -பற்றறுத்தல்-

எந்தப் பபாருபைா –மனிதரக்பைா- சூழ்நிரலகபைா -கடட்ுப்படுத்தாமல் 

சுதந்திரமாக வாழ்தல் தான் -பதை்வீகமானவன். உறவிபல கண்ட 

பதைிவுதான்- துறவாகும். 

     ஏற்றத்தாழ்வு, வறுரம, அநீதி பபான்ற  முதாைக் பகாடுரமகளுக்கு 

துறவு உணரப்வ தீரவ்ு.  

    தாயுமானவரின் -இரணயிலா துறவு- இன்ரறை காலக்கட்டத்தில் 

முக்கிைத்துவம் வாை்ந்ததாகிறது.  ”துறபவ” தாயுமானவரின் 

அணிகலனாக விைங்குகிறது. 

     பமபல கண்ட- காமமின்ரம, பபரார  விடுதல்- மற்றும் துறவு என்ற -

மூன்று முக்கிை பண்புநலன்கரைத் தவிர 
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1. உண்ரம, 

2. அகங்காரம் இல்லாரம, 

3. எைிரம,  

4. பணிவு. 

5. கனிவு, 

6. முப்பதாயிரம் பரடரை திரட்டிக் பகாண்டு பபாரத்்துக்கீ ைரர 

விரட்டி அடித்த துணிவு, 

7. அன்பு, 

8. கருரண, 

9. நாட்ரட நிரவ்கிக்கின்ற நிரவ்ாகத் திறன் 

10.  ாணக்கிைரரப் பபால் பபாரத்்துக்கீசிை பரடரை விரட்டிை 

 ாணக்கிைத்தனம் 

11. அரம  ்ராக இருந்த ஊரிபலபை பகாவணாண்டிைாகத ்திரிந்த 

துறவின் உ  ்ம், 

12. ஈரக, 

13.  அறபநறி 

 

பபான்ற பண்புகளுக்கும் -தாயுமானவர ்உரறவிடமாகத் திகழ்ந்தார.்  

     இத்தரகை பண்புகை்- மனித வாழ்வில் இடம்பபறும்பபாது-  முதாை 

வாழ்வு  எவ்வைவு இனிரமைாக, வைமானதாக, இருக்கும். 

    பமபல கண்ட இல்டசிைப் பண்புநலன்கரை வைரத்த்ு- எப்படி நாம்- 

நிரற மனிதரக்ைாகப் பரிணமிப்பது? 

      அதன் மூலம் –எப்படி-  முதாை வாழ்வில் மாற்றம் காண்பது? 

     தாயுமானவரின்- திருவடிகைில்  ரணரடவதன் மூலம், ஆன்மீக 

 ாதரனகை் மூலம் -அதற்கான தகுதிரை வைரத்்துக் பகாை்வதன் மூலம் 

என்று, தாயுமானவர ்வாழ்வு -நமக்கு பாடம் புகடட்ுகிறது.   

     தாயுமானவரது திருவடிகைில்  ரணரடகின்ற ஒருவனிடம் -இந்தப் 

பண்புகை் வைரக்ின்றன.  அவன்- புலன்கைின் மீதுை்ை பற்றிலிருந்து 

விடுபடுகிறான்.  வாழ்க்ரக லட்சிைத்ரத அரடகிறான்.  
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    எனபவ தாயுமானவரின் வழிபாடு என்பது தனிமனிதரனப் 

பண்பாைனாக உருவாக்கவும் அதன் வாயிலாக  முதாைத்தில் மாற்றம் 

காணவும் மிக முக்கிைமான ஒன்று.      

”பநஞ் பம பகாயில் நிரனபவ சுகந்தம் அன்பப 

மங் ன நீா  பூர  பகாை்ை வாராை் பராபரபம”    (பராபரம்.151) 

    பகாயில், பதவலாைம். மசூதி என்று -எங்பக ப ன்றாலும்- நமக்குத் 

பதரவ- ஆன்மீக வழிப்புணரவ்ு.  அந்த விழிப்புணரவ்ின் விரைவாக -

நம்மில் வருகின்ற -அக மாற்றங்கை்.  

    எத்தரனபைா நூற்றாண்டு காலமாக- இத்தரகை வழிபாடர்ட –நாம்-

இழந்துவிட்டிருந்பதாம்  அதரன நமக்குத் தருவதற்பக வந்தார-் 

தாயுமானவர.் 

    தாயுமானவரின் வரவினால் -

பகாயில்கை் பமலும் உயிருணரவ்ுடன் 

திகழும்.  உணரந்்த பண்பு நலன்களுடன் 

கூடிை -மனிதரக்ரை உருவாக்குகின்ற 

பகந்திரங்கைாக- அரவ திகழும்.  

    மனிதனுக்கும், ஏன், உல்லா 

உயிரினங்களுக்கும்- பதாண்டு 

ப ை்தவற்கான-மனநிரலரை நம்மில் 

வைரக்்கின்ற பண்பாடட்ுக்  கூடங்கைாக 

அரவ திகழும். 

    தாயுமானவரின் வழிபாடு என்பது -பதை்வங்கைின் எண்ணிக்ரகரை 

அதிகரிப்பதற்கான- முைற்சி அல்ல. 

    மற்ற பதை்வங்கரைவிட- இவரத்ான் அதிகமாகப் பிராரத்்தரனகரைக் 

பகட்பார ்என்பறல்லாம் -ஒப்புரமப்படுத்துவதற்கான முைற்சியும் அல்ல.  



தாயுமானவர ்வழிபாடு ஏன்?                               மன்னாரக்ுடி பானுகுமார ்
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   மாறாக, தனிமனிதரனயும் - முதாைத்ரதயும் மாற்றி 

அரமப்பதற்கான ப ை்தியுடன் வந்த -ஓர ்அவதார புருஷர ்காடட்ுகின்ற 

பாரதயில்- ப ல்வதற்கான ஒரு முைற்சிபை தாயுமானவர ்வழிபாடு. 

     தாயுமானவருடன் வழிபடுபவாம். தாயுமானவர ் தந்த-- சிந்தரனரை  

ஏற்பபாம். தாயுமானவர ்  வழியில் --ப ல்பவாம். பதாண்டாற்றி 

ஆனந்தமரடபவாம்!  ஆனந்தம் –ஆனந்தம்- ஆனந்தபம!! வாழத் 

பதரிந்திடில் ஆனந்தபம!!!    

 


