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தாயுமானவரின் கடவுள் ககாட்பாடு  
   இன்றைய காலகட்டத்தில் பல்கவறு மதங்கள், வழிபாட்டு 
முறைகள், சடங்குகள் நம்மிறடகய கறடபிடிக்கப்பட்டு வருகின்ைன. 

     இறவயறனத்தும் மனித குலத்றத இறைணர்விலும், 
அைநநைியிலும் கமன்றமயறடயச் நசய்வகத என்ைாலும் 
பிணக்குகளும், பூசல்களுகம இன்று நிலவுகின்ைன. 

    ஆங்காங்கக மதச் சண்றடகளும், கலவரங்களும் நிகழ்கின்ைன.  
இவற்றைநயல்லாம் தவிர்க்க உண்றம நிறலயிறன உணர்வது 
அவசியமாகிைது. 

     எது உண்றம நதய்வம் என்ை 
நதளிவு வரும்கபாதுதான் 
பிணக்குகள் தவிர்க்கப்படும்.  
ஒற்றுறம ஓங்கும்,  அறமதி 
நிலவும். 

      அதற்கு தாயுமானவர் தரும் 
கடவுள் ககாட்பாடுகறள இங்கு 

சிந்திப்கபாம். 
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இயற்றகயும் இறைவனும் 

     இறைவறன இயற்றக என்கிைார் தறலசிைந்த கவிஞர் 
தாயுமானவர்.  

• “என்றும் உள்ள இயற்றகயாகி” (ஆகாரபுவனம் 21) 
• “என்றும் உள்ள இயற்றகயாகி” (மண்டலத்தின் 2) 
• “என்றுமாம் இயற்றகதன்றன” (மண்டலத்தின் 4) 
• “அவிகாரம் நிர் விகாரம்” 

     இறைவறையும் இயற்றைறயயும் பாடாத ைவிஞன் உலைிலலலய 

இல்றல எைலாம். இயற்றையின் அழைில் இறைவைின் சக்திறய  உணர 
றவப்பது ைவிஞாா்ைளின் தறலயாய பணியாகும். 
 

    பூவின் மலர்ச்சியிலும், ஆற்ைின் சலசலப்பிலும், மரங்ைளின் 

அறசவிலும், பைறவைள் எழுப்பும் ஒலிைளிலும், ைாற்ைின் சுைந்தத்திலும் 

இறைவறைக் ைாண்பவன் ைவிஞன்.  

  

   அவன் நிசப்தங்ைளில் சப்தங்ைறளயும், சப்தங்ைளில் நிசப்தங்ைறளயும் 

இைம் ைாண வல்லவன்.  

 

     இயற்றையின் வைப்றப இறழ இறழயாை பிரித்ததடுக்ைத் ததரிந்தவன்.       

பறடப்புக்ைளில் பறடத்தவறைக் ைாணத் ததரிந்த பறடப்பாளிலய 

ைவிஞன். 

 

    வாைாைி மண்ணாைி வளியாைி ஒளியாைி ஊணாைி உயிராைி 
உண்றமயுமாய் இன்றமயுமாய் நீக்ைமை நிறைந்திருப்பவறை 

இயற்றையின் ஒவ்தவாரு அழைிலும் தநஞ்சார உணர முடியும்.  

 

    “உலகம் பிைந்தது எனக்காக; ஓடும் நதிகளும் எனக்காக” என்று 

ததாடங்கும் ைவியரசு ைண்ணதாசைின் பாடலில் 
 

https://saranabhaskaran.wordpress.com/2009/03/22/%e0%ae%87%e0%ae%af%e0%ae%b1%e0%af%8d%e0%ae%95%e0%af%88%e0%ae%af%e0%af%81%e0%ae%ae%e0%af%8d-%e0%ae%87%e0%ae%b1%e0%af%88%e0%ae%b5%e0%ae%a9%e0%af%81%e0%ae%ae%e0%af%8d/
https://saranabhaskaran.wordpress.com/2009/03/22/%e0%ae%87%e0%ae%af%e0%ae%b1%e0%af%8d%e0%ae%95%e0%af%88%e0%ae%af%e0%af%81%e0%ae%ae%e0%af%8d-%e0%ae%87%e0%ae%b1%e0%af%88%e0%ae%b5%e0%ae%a9%e0%af%81%e0%ae%ae%e0%af%8d/
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காற்ைில் மிதக்கும் ஒலிகளிகல 

கடலில் மிதக்கும் அறலகளிகல 

இறைவன் இருப்பறத நானைிகவன் 

என்றன அவகன தானைிவான் 
  

என்ை றவர வரிைள் நம் சிந்தறைக்கு உணவளிக்கும். 

 

     இயற்றைறய அணுவணுவாை இரசித்து அதன் அழைிலும், 

அறசவிலும் மைறதப் பைிதைாடுத்து ஆைந்த தாண்டவமாட ஒரு 

ைவிஞைால் மட்டும்தான் இயலும். 

 

     “எங்நகங்கு காணினும் சக்தியடா” என்று பாரதி பாடுவான். ைாணும் 

ைாட்சிைளில் யாவும் இவன் பராசக்திறயக் ைாண்ைிைான். 
  

    “இருக்கும் இடத்றதவிட்டு இல்லாத இடம் கதடி எங்நகங்ககா 

அறலகின்ைாய் ஞானத்தங்ககம!” என்ைார் ைவி. ைா.மு.தெரீப். 

 

       ‘தூணிலும் இருப்பான்; துரும்பிலும் இருப்பான்’ என்று லபாற்றும் 

இறைவறை, நம் பிடைி நரம்புக்கும் சமீபத்தில் இருக்கும் அந்த மூலவறை, 

இருக்கும் இடத்றதவிட்டு எங்லைலயா நாம் லதடி அறலைின்லைாம் 
    “ஏறழயின் சிரிப்பில் இறைவறைக் ைாண்லபாம்” என்ை தாரை 

மந்திரத்றத ஏற்று தன் அரசியல் பயணத்றத ததாடர்ந்தவர் அைிஞர் 

அண்ணா. 

   ஒரு ைவிஞர் இறைவறை எங்தைல்லாம் ைாண்ைிைார் என்பறதச் சற்று 

பாருங்ைள். 

 

நபான்னிகல நபாருளிகல புன்னறக புரிகவான் 

விண்ணிகல மண்ணில் விந்றதகள் நசய்கவான் 

கண்ணிகல ஒளியாய்க் காரிருட் கறளகவான் 

தன்னிகல தானாய்த் தனித்தியங் கிடுகவான் 

என்னிகல உணர்றவ எழுப்பிடும் இறைகயான் 
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    இயற்றையின் சிரிப்பில் இறைவறைக் ைண்டு இன்புறும் நம் 

ைவிஞரின் வரிைள் நமக்கு இறைவைின் லமன்றமைறள ததளிவுை 

எடுத்தியம்புைிைது. 

    ஆழ்ைடல் தமௌைம், ஓறடயின் சல சலப்பு, ததன்ைலின் இதம், 

புயலின் வலிறம, ைீச்சிடும் பைறவக் கூட்டம், மரங்ைள், அதில் 

அறசந்தாடும் ைிறளைள், இறலைள், மலர்ைள் எை எல்லாலம இயற்றை 

தன்றை தவளிப்படுத்திக் தைாண்ட பல்லவறு அம்சங்ைள்.  

    இவற்றை எல்லாம் திைம் திைம் பலரும் ைடந்து லபாைிைார்ைள், சிலர் 

மட்டுலம நின்று ரசிக்ைிைார்ைள், தவகு சிலர் மட்டுலம இயற்றையில் 

இறைவறைலய ைாண்ைிைார்ைள்.  

       இயற்றை, ஒவ்தவான்றையும் மிைவும் ைவைமாைப் பறடத்திருப்பதற்கு, 

இந்த பூமியிலுள்ள ஒவ்தவாரு அணுவும் சாட்சியாை விளங்குைிைது. 

      அதற்கு நாம் ைவைம் தைாடுத்து ரசிக்ைத் துவங்ைிைால், அதுலவ 

இறைவறை அறடயும் முதற்படி என்பதில் சந்லதைமில்றல. 

   தாயுமாைவர் லபால், இயற்றைறய இறைவைாைக் ைண்டவர்ைள், 

அதன்பின் இறைவைில் தன்றைக் ைாண்பது ஒன்றும் தபரிதில்றல 

அல்லவா? 

அைிவுறடயப் பரம்நபாருள் ஒன்கை 
. 

        “நாம் எல்லலாரும் உலைம் என்ை மண்மீது வாழ்ந்து 

தைாண்டிருக்ைிலைாம். நமக்ைிருப்பது ஒலர சூரியன் தான். நமக்கு ஏற்படும் 

நீர் லதறவைறள முடிப்பதற்கு இருப்பது ஒலர ைடல் தான்.  

        நாம் எல்லலாரும் மூச்சு விடுவதற்கு உள்ள ைாற்றும் ஒன்றுதான். 

இவற்ைில் ஒன்றைக்கூட நம்மில் எவருலம உற்பத்தி தசய்தது இல்றல. 

நமது முன்லைார்ைளும் தசய்ததில்றல. 

 

     எல்லாம் வல்லதாைிய இறைநிறல என்னும் இயற்றையாைது தைது 
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பூரணம், லபராற்ைல், லபரைிவு என்ை மூலதைத்றதக் தைாண்டும் அதன் 

பரிணாமம், இயல்பூக்ைம், கூர்தலைம் என்ை இயக்ை நியதிைறளக் 

தைாண்டும் வான்மண்டலத்றதயும் உலறையும் உருவாக்ைி, இந்த அழைிய 

வளம் நிறைந்த உலைின் மீது நம்றமயும் உருவாக்ைி வாழ 

றவத்திருக்ைிைது.  

 

     நமக்கு அன்றையாைவும், தந்றதயாைவும் உள்ள அருட்லபராற்ைலாை 

இயற்றை நாம் அறைவரும் நலமாைவும் மைிழ்ச்சியாைவும் வாழ எல்லா 

வளங்ைறளயும் நிறைவாை அறமத்துக் தைாடுத்திருக்ைிைது. 

 

   “எண்தருநல் லகிலாண்ட ககாடிறயத்தன்அருள் நவளியில் 
      இலக றவத்துக் நகாண்டு நின்ை ஒன்றை” (மண்டலத்தின் 1) 

• “மறை ஒன்நைன விளம்ப” (வண்ணம் 1) 
• “எறவயுந் தன்னுள் அடங்க நவாரு முதலாகும்” (வண்ணம் 3) 
• “அைிநவான் நைன விளங்கும்” (வண்ணம் 4) 
• “நின்ை ஒன்கை”   (அகவல் 3) 
• என்றன யாளும் ஒருவர்”   (பன்மாறல 2) 
• “நவளியாக வந்த ஒன்கை”   (ஆகாரபுவனம் 4) 
• “நிற்குணமாய் நின்ை ஒன்கை” (ஆகாரபுவனம் 5) 
• “என் உள்ளத்து ஒருவர்”   (பாயப்புலி 32) 

    கவதாத்திரி மகரிசி அவர்கள், மூலமாகிய பரம்நபாருள் வந்த 
இறைத்தத்துவம் வள்ளல் நபாருமான் உறரத்தார் என்பதும் 
புலப்படுகிைது. 

 “வற்ைாயிருப்பு, கபராற்ைல், கபரைிவு, காலம் என்னும் 

 வளம் நான்கும்” ஒன்ைிறணந்த நபருநவளிகய நதய்வமாம்”  

என்ைார் கவதாத்திரி மகரிசி . 
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“அருட்நபருநவளியில் அருட்நபரு உலகத்து 

அருட்நபரும் தலத்து கமல் நிறலயில் 

அருட்நபருஞ் க ாதி என்னரகச? 

    மைான் லவதாத்திரி மைரிசியும், இராமலிங்ை வள்ளலாரும்  
தாயுமாைர் தசான்ைது லபாலலவ, ஒலர  மூலத்திலிருந்து 
மலர்ந்ததுதான் அறைத்தும் என்ை உண்றமறய உலைிற்கு 
உணர்த்திைார்ைள்.  

    அந்த மூலத்றத தபருதவளி என்ைார் லவதாத்திரியார். 
அருட்தபருஞ்லசாதி என்ைார் வள்ளலார். தாயுமாைவலரா அருள்தவளி 
என்ைார். 

    அருள்தவளியின்  தபரும் தசயல்ைறள தைது அைத்தவத்தால் 
உணர்ந்து உணர்த்தியவர் தாயுமாைவர். 

    அருள்தவளிக்கு அல்லது இறைதவளிக்குத் தன்றைத் தாலை 
இறுக்ைிக் தைாள்ளும் தன்றம உண்டு.  இறைவளியின் இந்தத் 
தன்ைிறுக்ைம்தான் அதன் தன்மாற்ைத்திற்ைாை முழுமுதற் ைாரணம்.  

     எைலவ இந்தப் பிரபஞ்சத்தில் நாம் ைாண்ைின்ை ைாணாத 
அறைத்தும் அருள்தவளியின் வடிவங்ைலள என்ைிைார் தாயுமாைவர். 

    மூலமாைிய தவளி ஞாலமாைதின் விரிவாை விளக்ைலம 
தாயுமாைவரின்  விஞ்ஞாைம். லவதாத்திரியாரின் விஞ்ஞாைம். 
வள்ளலாரின் விஞ்ஞாைம். 

    ஞாலத்றத மூலத்தின் தன்மாற்ைமாை உணர்வது தத்துவம்.  ஒலர 
சத்தியத்தின் இரு முைங்ைளாை விஞ்ஞாைமும், தமய்ஞ்ஞாைமும் 
இறணயும் இடம் தான் தவளி. 
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    ஒரு முழுறமயாை ைடவுள் தத்துவத்றத நமக்குத் தருைிைார் 
தாயுமாைவர். அதன் இறைத்தத்துவம் 

• பரமாத்மாலவ ஜவீாத்மாவாை வருைிைது என்ை உபநிடதக் ைருத்துக்கும், 
• எைது தந்றதயும் நானும் ஒன்லை என்ை விவிலியத்தின் வாசைத்துக்கும், 
• அறைத்துப் புைழும் இறைவனுக்லை என்னும் திருக்குர்ராைின் 

வசைத்திற்கும், 
• சிவலம சீவைாயிற்று என்ை றசவசித்தாந்தப் பார்றவக்கும், 
• அைிலவதான் ததய்வம் என்ை தாயுமாைவரின் வாக்ைிற்கும், 
• அைிலவதான் நான் என்ை இரமணரின் உள்ளுணர்விற்கும், 
• ஆதிசங்ைரரின் நிர்வண சதைத்திற்கும், 
• லவதாத்திரி மைரிசியின் சுத்ததவளி தத்துவத்திற்கும், 

தர்க்ைரீதியாை விஞ்ஞாைப் பூர்வமாை விளக்ை உறரயாை அறமைிைது. 

    அந்த அருள்தவளியின் விலாசத்றத தாயுமாைவர் லபால் 
மானுடத்திற்குச் விளக்ைமாைச் தசான்ைவர் யாருமில்றல! 

அங்குஇங்கு எைாதபடி எங்கும் ப்ரைாசமாய், 
   ஆைந்த பூர்த்திஆைி, 
அருதளாடு நிறைந்தது எது?  தன்அருள் தவளிக்குலள 

   அைிலாண்ட லைாடிதயல்லாம் 

 

தங்கும் படிக்கு இச்றச றவத்து, உயிர்க்கு உயிராய்த் 

   தறழத்தது எது ? மைவாக்ைிைில் 

தட்டாமல் நின்ைது எது?  சமயலைா டிைள் எலாம் 

   தம்ததய்வம் எம்ததய்வம் என்று 

 

எங்கும்  ததாடர்ந்து எதிர் வழக்கு இடவும் நின்ைது எது? 

   எங்ைணும் தபருவழக்ைாய், 
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யாதினும் வல் ஒரு சித்தாைி இன்பமாய் 

   என்றைக்கும் உள்ளது எது?  லமல் 

 

ைங்குல்பைல் அைநின்ை எல்றல உளது எது? அது 

   ைருத்திற்கு இறசந்தது அதுலவ. 
ைண்டை எலாம் லமாை உருதவளியது ஆைவும் 

   ைருதிஅஞ் சலிதசய்குவாம்                   (திருவருள் 1) 

      தமய்ப்தபாருள் என்ை ைடவுள்  எங்ைிருக்ைிைார் என்ை ஆறு 
லைள்விைறள  நம்மிடலம றவக்ைிைார் தாயுமாைவர். 

1. அங்கு எங்கு என்று தசால்ல முடியாதபடி, அண்டதவளி 
முழுவதும் எங்கும் நிறைந்து விளங்கும் ஒளிமயமாைி. 
உயிர்ைளுக்குப் லபரின்பத்றத நல்கும் நிறைவாை ஒன்ைாைி, 
தைது திருவருளாைிய சக்திலயாடு கூடி, எங்குமாய் நிறைந்து 
நின்ை தபாருள் எது? 

2. தைது திருவருளாை விளங்கும் ஆைாயத்தின்ைண் அண்ட 
லைாடிைள் அறைத்தும் தங்குமாறு விரும்பி இடம் தைாடுத்து, 
உயிருக்கு உயிராய் நின்று, அவ்வுயிர்ைறளத் தறழக்ைச் 
தசய்தது எது? 

3. மைத்துக்கும் வாக்குக்கும் தட்டுப்படாமல் நின்ைது எது? 
4. சமயலைாடிைள் பலவும், “இது எங்ைள் ததய்வம், இது எங்ைள் 

ததய்வம்!” என்று எவ்விடத்தும் தங்ைளுக்குள் ததாடர்ந்து 
எதிர்வழக்கு ஆடும்படி தசய்த தபாருள் எது? 

5. எல்லா இடங்ைளிலும் லபசப்படுவதும், எல்லாப் 
தபாருள்ைறளயும் இயக்கும் அைிவாய் விளங்குவதும், 
உயிர்ைளுக்கு இன்பப் லபற்ைிறை வழங்குவதும் எல்லா 
ைாலத்திலும் நிறலத்து நிற்பதும், ஆைிய தபாருள் எது? 
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6. லமலாை இரவுபைல் அற்ை எல்றலயில் உள்ள தபாருள் எது? 

    இந்த ஆறு லைள்விைளுக்கும் தாயுமாைவலர பதிலும் தசால்ைிைார். 

    எது?எது? எது? என்ை லைட்ட - அந்த அது - நம்முறடய ைருத்திற்கு 
இறசந்ததபாருலள. 

    அந்தப் தபாருறளலய ைண்ணால் ைாணும் தபாருள்ைள் 
அறைத்துமாைவும், தமௌைலம உருவமாை தவளியாைவும் 
(தவட்டதவளியாைவும், சுத்ததவளியாைவும். அருள்தவளியாைவும், 
தூய ஒளியாைவும்) நிறைத்து வணங்குதல் தசய்லவாம். 

     தவளி என்ைால் என்ை?  விறடயாை வருைிைார் லவதாத்திரி 
மைரிெி. 

“வற்ைாயிருப்பு, லபராற்ைல், லபைைிவு, ைாலம் எனும் வளம் நான்கும் 

ஒன்ைிறணந்த தபருதவளிலய ததய்வம்” என்ைிைார். 

“அருட்தபருதவளியில் அருட்தபருவுலைத்து 

அருட்தபரும் தலத்து லமல் நிறலயில்  

அருட்தபருஞ் லஜாதி என்ைரலச? 

    தாயுமாைவரும், வள்ளலாரும், லவதாத்திரியாரும் ஒலர 
மூலத்திலிருந்து மலர்ந்ததுதான் அறைத்தும் என்ை உண்றமறய 
உலைிற்கு உணர்த்திைார்ைள். 

அந்த மூலத்றத தபருதவளி என்ைார் லவதாத்திரியார்.  

அருட்தபருஞ்லஜாதி என்ைார் வள்ளலார். 

அருள்தவளி என்ைார்  தாயுமாைவர் . 
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    அத்றவத சாரத்றத எளிறமப்படுத்தி தமிழ்ப்படுத்தி அலதாடு 
விஞ்ஞாைப் பார்றவறைக் ைலந்தால் நமக்குக் ைிறடப்பது 
தாயுமாைவரின் தத்துவம். 

    தமய்ஞஞாைம் ைாட்டும் ைடவுறள, எல்றலயற்ைறத 
எல்றலயற்ைதாைலவ பார்க்ைக்கூடிய விஞ்ஞாைப் பர்றவலயாடு அணுை 
லவண்டும். 

    விருப்பு, தவறுப்பு, இன்ப, துன்ப நிறல ைடந்த அருள்தவளிா்க்கு நாம் 
எறதக் தைாடுத்த விட முடடியும்? 

     அதற்கு என்ை லதறவயிருக்ைிைது நாம் தைாடுக்ை?  நாம் யாருக்கு 
தைாடுா்ை லவண்டும் என்று தாயுமாைவர் எதிர்பார்ைிைார் என்ைால், சை 
மைிதருக்கு. சை உயிர்ைளுக்கு நாம் தைாடுக்ை லவண்டும். 

    எல்லாரும் இன்புற்ைிருக்குமாறு நாம் தைாடுக்ை லவண்டும். எங்லை 
தைாடுக்ை லவண்டுலமா அங்லை தைாடுக்ைாமல்,எங்லை தைாடுக்ை 
முடியாலதா அங்லை தைாண்டுலபாய் தைாடுப்பதால்தான் இன்று 
சமுதாயத்தில் நாம் ைாணும் பல சிக்ைல்ைள்.  

    இந்தச் சிக்ைல்ைறளயும் அறவைறளத் தீர்க்கும மார்க்ைத்றதயும் 
சுட்டிக் ைாட்டும் சீரிய மார்க்ைலம தாயுமாைவர் தரும் இறைத்தத்துவம்.   

    அருள்தவளி என்ை தபருதவளி அல்லது சுத்ததவளி அரூபமாைது.  
எல்றலயற்ைது என்னும் லவதாந்த சத்தியங்ைளிலிருந்து நழுவி, 
ைடவுறள மைிதறைப் லபான்று சிறு உருவத்தில் சிா்த்தரித்து 
ைல்யாணம் தசய்து, திருவிழாக்ைள் நடத்தி வழிபடுவது மைிதைின் 
அத்துவிதமாை ைற்பறைைளின் உச்சக்ைட்டம். 
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   திரும்பத் திரும்ப தசால்லப்பட்டு வந்த இந்த ைற்பறைக்  
ைறதைளுக்கு அப்பாற்பட்டலத லவதாத்திரியம். (தாயுமாைவர்-வள்ளலார்-
லவதாத்திரி மைரிசி மூவரும் ஒருவலர) 

“அவனின் இயக்கம் அணுவாற்ைல், 

அணுவின் கூட்டுப் பாக்குவம்” நீ” 

என்ை லவதாத்திரிய ஞாைக்ைளஞ்சிய வரிைள் மூலமாைவும், 

“பழுத்த நிறல வரும் வறரயில் நீ. நான் என்லபாம் 

பதமறடந்லதாம் ஒன்ைாலைாம் பரமாைந்தம்” 

என்ை வரிைள் மூலமாைவும் அணுமுதல் அறைத்தும் தவளியின்  
இயக்ை நிறலைலள என்று அறைத்றதயும் ஒன்ைாைக் ைாணுைின்ை 
அத்றவத்ை ைாட்சிறயத் தருைிைது லவதாத்திரியம்.  

    “ைடலும் அதன் அறலயும் லபான்ைலத பிரம்மமாைிய தவளியும் 
உயிர்ைளும் என்பறத லவதாத்திரி மைரிசி தைது லவதாத்திரியத்தில், 

“ஆதிஎன்ை பிரம்மமது ைடல் லபால் ஒன்று 

அதில்எழுந்த ஜவீன்எல்லாம் அறலலபால் ஆகும் 

லபதமுடன் அறலைளறவ விரிந்த லபாதும் 

பிரியாது ைடறலவிட்டுக் ைடல் ஒன்லைனும்”  

என்று கூைியிருக்ைிைார். 

• “பிைப்தபாக்கும் எல்லா உயிர்க்கும்” என்று திருவள்ளுவரும், 
• “ஒன்ைாைக் ைாண்பலத ைாட்சி” என்று அவ்றவயாரும் 
• “ைாக்றை குருவி எங்ைள் ஜாதி என்று பாரதியாரும் 
• “யாதும் ஊலர யாவதும் லைளிர்” என்று ைணியன் பூங்குன்ைைாரும். 
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குரல் தைாடுத்தைர். 

    இவர்ைள் தந்த அத்றவக் குரல்ைளின் குவியலல தாயுமாைரின் 
தத்துவம்.   

    அருள்தவளியாைிய ததய்வத்திற்கு ஓராயிரம் தபயர்ைள் உண்டு.  
ஒவ்தவாரு தபயரும் ஒரு ததய்வம் எைக் ைருதுவது அஞ்ஞாைம்.  

    ததய்வம் ஒன்றுதான் என்ை அத்றவ தத்துவத்திற்கு முற்ைிலும் 
முரண்பட்டதுதான் பல ததய்வக் லைாட்பாடு. 

   அஞ்ஞாைத்தில் மூழ்ைி அவதியுறுைிை மைிதர்ைறள மீடைவல்லலத 
தாயுமாைரின் இறைத்தத்துவம். 

    ஒவ்தவாரு நாமமும் ஒவ்தவாரு ததய்வதமன்று நிறைத்த 
ைாலைட்டத்தில் பாரதியார் தவகுண்தடழுந்து, 

“ததய்வம் பலப்பல தசால்லிப் 

பறைத்தீறய வளர்ப்பவர் மூடர் 

உய்வதறைத்திலும் ஒன்ைாய் 

எங்கும் ஓர் தபாருளாைது ததய்வம்” என்று சாடிைார். 

“ஆயிரம் ததய்வங்ைள் உண்தடன்று லதடி அறலயும் அைிவிலிைாள் 

பல்லாயிரம் லவதம் அைிதவான்லை ததய்வம் உண்டாம் 

எைல் லைளலீரா.” 

என்னும் பாரதியின் ஆதங்ைத்றதப் பாமரனும் உணரக்கூடிய வல்லறம 
அவனுக்கு தருைிைது தாயுமாைவரின் தத்துவம். 
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    எல்றலயற்ை தவளிதான் ததய்வம். தவளியின் தவளிப்பாலட 
இந்தப் பிரபஞ்சம்.  தவளிப்பாட்டின் முழு முதல் இயக்ைவிறச 
தவளியின் தன்ைிறுக்ைலம எைப் பலப்பல தசய்திைறள் தருைின்ை 
உலைப் தபாதுவாை இறைஞாைம் லவதாத்திரியம். 

   “இைநிறல தன்ைிறுக்ைத்தால் எழுந்த முதல் தன்மாற்ைம் 
இறைத்துைளாம். 

இறைத்துைள் கூடியலதார் ததாகுப்லப விண் 

நிறைதவளியின் விண் சுழல தவளியழுத்த விறளவாை  

விண்ைறரய அக்ைறரசல் தவளிலயை 

அறைத்து அறலைள் ைாத்தமாச்சு “ (லவதாத்திரி மைரிசி) 

      ைாந்தத்தின்  மூலம் விண்ணின் சுழற்சி,  சுழற்சியின் மூலம் 
இறைதவளியின் தன்ைிறுக்ைம். 

     இறைதவளி, விண், ைாந்தம் என்னும் மூன்ைின் கூட்டாை, 
இப்பிரபஞ்சத்றதப் பார்த்தால் தாயுமாைவர் தத்துவமும் 
லவதாத்திரியமும்   றசவசித்தாந்தத்றத நமக்கு நிறைவூட்டும்.  

     தவளியின் தவளிப்பாடாை பிரபஞ்சத்றதப் பார்த்தால் 
தாயுமாைவரின் விஞ்ஞாைமும் ைலந்த அத்றவதம். 

    தாயுமாைவரின் ைடவுள் லைாட்பாடு  என்பது 

• ரிெிைள் தந்த பிரம்ம வித்றத. 
• நபிைள் நாயைம் இைக்ைிய அல்லா ஞாைம். 
• இலயசுவின் தந்றதக்கும் குமாரனுக்கும் உள்ள விளக்ைம். 
• அருட்தபருஞ்லசாதியின் லபதராளி. 
• லவதாத்திரி மைரிசியின் சுத்ததவளி தத்துவ இரைசியம். 
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• தாலை தன்றயைிந்த வித்றத. 

    தயிரிலல பால் இருக்ைிைது என்று தசால்வறதவிட பாலல தயிராை 
மாைியிருக்ைிைது என்பது சாலச் சிைந்தது. 

    சூைாதவளியில் ைாற்று இருக்ைிைது என்று தசால்வறதவிட ைாற்லை 
சூைாதவளியாை மாற்ைம் அறடந்து இருக்ைிைது என்பது சாலச் சிைந்தது. 

   பிரம்மாைிய தவளி ஒவ்தவாரு ஜவீராசியிலும் இருக்ைிைது என்று 
தசால்வறதவிட தவளிலய ஒவ்தவாரு ஜரீாசியாைத் தன்மாற்ைம் 
அறடந்துள்ளது என்பலத உண்றம. 

   ஒன்லை பலவாைது என்று லவத ைாலத்திலிருந்து தசால்லப்பட்டு 
வந்தாலும், அந்த ஒன்று தவளிலய என்று ததாட்டுக் ைாட்டியவர் 
தாயுமாைவர். 

   ததாட்டுக் ைாட்டியலதாடு அந்த ஒன்று எப்படிப் பலவாைது என்பறத 
விளக்ைியதும் தாயுமாைவலர.  

அறைவரும் வாழ்ை வளமுடன்! 

வாழ்ை தாயுமாைவர் அழியாப் புைழ்.  

 

 


