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தாயுமானவரின் சமரச நெறி 
              தாயுமானவர் - தாயும் ஆனார் என்ற இரு ெிலைகளிலும் 
அலைக்கப்படுகின்றார். 

     தாலைப் பபான்றவர், தாைாக ஆனவர் என்ற இரு நபாருளிலும் 
இதலன அலமக்கைாம்.   

          

திருச்சி மலைக் பகாட்லைைில் பகாைில் நகாண்டிருக்கும் இலறவன் 
நபைலர இவருக்கு இைற்நபைராகப் நபற்பறார் அலமந்தததாக் கூறுவர்.  

         இலறெிலை அல்ைது நவட்ைநவளி, அல்ைது சுத்தநவளி, 
அல்ைது இலறைாற்றல், உைக உைிர் அலனத்திற்கும் தாைாகத்,  தாய் 
பபான்ற ெிலைைில் அலமகின்றது.   

          அந்ெிலைைில் இலவலனத் தாயும் ஆனார் எனக் கூறல் 
இலைபுறுகின்றது.  

          அபதாடு திருச்சிராப்பள்ளிைில், காவிரித் நதன்கலரைில் 
இருந்த ஒரு தாய், நவள்ளப் நபருக்கின் காரணமாக, 
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வைகலரைிைிருந்து தன் மகளுக்கு மகப்பபறு பார்க்கச் நசல்ைவிைைாது 
வருந்தபவ, இலறவபன அத்தாைாகச் நசன்று மகப்பபறு 
பார்த்தலமைால் “தாயும் ஆனார்” எனக் கூறுவர். 

    எந்த உைிரும் முதைில் அறிவது தாலைத்தான்.   அதனால்  
தாய்க்கு எல்ைா ெிலைகளிலும் முதைிைம் தருகின்றபறாம். 

       “தாைிற் சிறந்தநதாரு பகாைிலுமில்லை” என்பது பைநமாைி.   
தாய்நமாைி, தாய்ொடு பபான்ற அலமப்புகளும் அதனால் அலமந்தன 
என்பது ெிலனத்தற்கரிைது.   

     மாதா,பிதா, குரு, நதய்வம் என தாய்க்கு முதைிைம் நகாடுக்கும் 
நசாற்பறாைலரயும் எண்ணிப் பார்க்கைாம்.  உறவு முலறப் நபைரால் 
அலமந்த சிறந்த அடிகள் தாயுமானவபர.  

      அது நபற்பறாரிட்ை நபைராகவும், என்றும் வைங்கும் 
நபைராகவும் ெிலைத்தலமயும் எண்ணத்தக்கது.  

• நபைர் = தாயுமானவர் 

• நபைர் காரணம் = திருச்சி மலைமீது உள்ள இலறவனான 

தாயுமானவர் அருளால் பிறந்தலமைால் இவருக்கு தாயுமானவர் 

என்று நபைர் சூட்ைப்பட்ைது. 

• நபற்பறார் = பகடிைிைப்பர் – நகசவல்ைி அம்லமைார் 

• மலனவி = மத்துவார்குைைி 
• மகன் = கனகசபாபதி 
• தந்லதைின் ஊர் = ொகபட்டினம் மாவட்ைத்தில் உள்ள 

திருமலறக்காடு(பவதாரண்ைம்) 

• தாயுமானவர் பிறந்த ஊர் திருச்சிராப்பள்ளி 
• பணி = திருச்சிலை ஆண்ை விஜை ரகுொத நசாக்கைிங்கரிைம் 

கருவூை அலுவைர்-மந்திரி 
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• காைம் = கி.பி. 18ம் நூற்றாண்டு 

 

தாயுமானவரின் பாைல்கள். 

     இவரது 4127 வரிகள் நகாண்ை 1452 பாைல்கள் 56 தலைப்பில் 
பகுக்கப்பட்டுள்ளன. இவரது பாைல்கலள தமிழ்நமாைிைின் உபெிைதம் 
என்று அலைப்பார்கள்.  தமிழ் சமை கவிலதைின் தூண் என்றும் 
அலைப்பார்கள். 
 

       தமிழ் அறிந்தவர்களில் தாயுமானவலர அறிைாதவர்கள் 
ஒருவரும் இருக்க மாட்ைார்கள். 

    தாயுமானவரின் பாைல்கலளப் படித்தால் உள்ளம் இளகும். உைிர் 

உருகும். கரும்புச் சாற்றில் பதன் கைந்து, பால் கைந்து, கனிைின் சுலவ 

கைந்து இனிக்கும் தாயுமானவரின் பாைல்கள் உைிரில் கைந்து உவலக  

தரும்.  
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இராமொதபுரம் தாயுமானவர் ஆைைத்தில் ஆசிரிைர் 

       “தாயுமானவரின் பாைல்களுக்கு உருகாதார் ஒரு பாைல்களுக்கு  

உருகார்” என்ற நதாைர் பாைல்களின் கனிவுத் தன்லமலைப் புைப்படுத்தும். 

‘எலும்லப உருக்கும் பாட்டு’ 

     தாயுமானவரது பாைல்கலளப் பாடி இலறவனிைத்பத அன்பு 
நசய்தமால் அருள் நபற்று உண்ணைாம் என்பதில் ஐைமில்லை.  

     தாயுமானவரின் ஆன்மீகம் என்பது அறிதைின் சிக்கல்களுக்குள் 

புகுந்து  துைாவும் தத்துவங்களுக்குள் மட்டும் அைங்கி விடுவதல்ை, 

வாழ்க்லகைின் பபாரட்ைங்கலள பெரடிைாக ெலைமுலறைில் 

எதிர்நகாள்வது.  
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   பக்தியும் ஞானமும் ெிரம்பி வைிவன பக்தி ஞானம் என்ற இரண்டு 
துலறகளிலும் இருப்பவர்கள், தாயுமானவரது பாைல்கலள உணர்ச்சி 
நபருக ஓதி உள்ளம் உருகி ெிற்பார்கள். 

      தாயுமானவலரப் பபான்ற ஞானி ஒருவர் இங்கிைாந்திபை 

இருந்திருப்பாரானால் அவலரப் பற்றி அறிைாத பாைசாலை மாணாக்கன் 

எந்த இைத்திலும் இருக்க மாட்ைான்.  

       அவரது இனிை இலச ெிரம்பிை அமிர்த கவிகலளக் கற்பறனும், அவரது 

சரித்திரம் முதைிைவற்லறக் பகட்பைனும் அறிைாத ஆைிரக் கணக்கான 

மூைர்கள் தம்லமக் கல்விமான்கநளன்றும், பட்ைதாரிகநளன்றும் 

கூறிக்நகாண்டு இந்ொட்டிபை திரிகின்றார்கள். நசான்னவர் பாரதிைார். 

இராமொதபுரம் தாயுமானவர் ஆைைம் 

       தாயுமானவர் பாைல்கள் ஆன்மீக சாதகனுக்கு ஒரு ெல்ை 

வைிகாட்டி.  
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      தாயுமானவரது பாைல்கள் ெமது வாழ்க்லகக்கு ெமது ஆன்மீகப் 
பைணத்திற்குவைிகாட்டும் படிகற்களாகும்.    அவரது பாைல்கள் ஞானப் 
நபாக்கிஷமாகும்.  ஞானப்பட்ைலற ஆகும். 

      இலறவன் மீது இலைைறாது எல்லைைற்ற அன்பிலனச் 
நசலுத்தினால், இலறவன் தவறாது திருவருள் புரிவான் என்பது 
தாயுமானவரது அனுபவமாகும். 

       மூடுமந்திர மூனகல்கலளயும் , அரூப அைறல்கலளயும் 
கவிலதைாக்காமல் பளிச்நசன்று நதரியும் நவட்ைநவளி உண்லமகலள 
ஒரிரு வரிகளில் நசதுக்கி எடுத்து, தாயுமானவர் கவிலதகளாகக் 
நகாடுத்திருக்கிறார். 

       நமாைி வளம், கற்பலன ெைம், சமூகப் பார்லவ, பிரக்லஞயுைன் 
கூடிை சீற்றம் எல்ைாம் இலணந்து-இணக்கமாகி, தாயுமானவலர ஓாா் 
இலணைற்ற கவிஞராக ஆக்கிைிருக்கின்றன! 

      வித்துவ வல்ைலமயும், கருத்துத் நதளிவும் ெம்பிக்லக தரும் 
அளவிற்குத் தாயுமானவர் பாைல்களில் விரவியுள்ளன. 

      பிற மகான்களுக்கு எளிதில் எட்ைாத அந்த அதீதச் சிறப்பு மிக்க 
மனிதாபிமானமும், நதாலை பொக்கும், சமுதாை பமம்பாட்டுச் 
சிந்தலனகளும் தாயுமானவருக்கான வரங்கள்!. 

     “கலைைனுக்கும் கலைத்பதற்றம் பவண்டும்” என்னும் இலைைறாத 
தாகம், தாயுமானவரது பாைல்  வரிகளின் ெலை பவகம். 

      துருப்பிடித்த வாத்லதகலளத் தூரத் தள்ளி, சுறுசுறுப்புச் 
நசாற்களுக்குச் சூபைற்றிைவர் தாயுமானவர் ! 

     தாயுமானவருலைை கவிலத வரிகள் –வரீிைம் மிக்க சூரிை 
விலதகள்! இருலள பவரறுக்கிற நவளிச்ச விழுதுகள்!  
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    தாயுமானவர் கவிலதகள், நசாற்களில் வடித்த 
சுடுபசாறு…சமுதாைம் பசிைாறும். 

     “தாயுமானவபன ெீ ஒரு அற்புதம்  - ெீ அலனவரும் படிக்கும் 
புத்தகம்! 

     தாயுமானவபன ெீஒரு கனிமரம் – உன் ஆற்றைில் ெிமிர்ந்தது 
மானுைம்.” 

“எண்ணறிவில் எழுத்தறிவில்     நுண்ணறிவில் நூைறிவில் 
விண்ணளவு உைர்ந்து ெின்று    விஸ்வரூம் காட்டிைவர்!” 
தாயுமானவர். 

      “கற்றுத் பதர்ந்த நசந்தமிழும் கவனம் பதிந்த வைநமாைியும் உற்ற 
இரட்லை நமாைிைாக தாயுமானவர் ொக்கில் வரும்பபாது, நதற்குக் 
காவிரி ஊற்நறடுக்கும். பதம்சு ெதிக்கலரக் காற்றடிக்கும்!” 

      தாயுமானவர் பாைல்களின் தத்துவச் நசழுலமயும், வாழ்க்லக 

பொக்கும், கவித்துவமும் பாரதிைாலர முழுலமைாக ஆட்நகாண்ைன.    

     தமிழ்ச் சிந்தலன மரபில் இத்தலகை உைர் இைத்லத அவருக்கு பாரதி 
அளித்திருப்பதற்கு இதுபவ காரணம். 
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        அரசிைல் நசைல்பாட்ைாளர், பவதாந்தி என்று பை முலனகளிலும் 

நகாந்தளித்துக் நகாண்டிருந்த பாரதிைார்  உள்ளத்திற்குத் தாயுமானவரின் 

வாழ்க்லகயும், அவரது பாைல்கள் பபசும் தத்துவங்களும், நதளிலவயும் 

வைிகாட்டுதலையும் தந்திருக்கக்கூடும்.  

  

தாயுமானவர்  பவதாந்திைா? சித்தாந்திைா? 

     பவதாந்தத்லதயும் சித்தாந்தத்லதயும் தாயுமானவர் தம் 
பாைல்களில்  நவளிப்படுத்துபபாது, தகிக்கும் உணர்வுத்தணல் 
வார்த்லதகலள நவதுப்புகின்றன. 
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     அடிகள் பாைலைச் சிைர் “பக்தி நவள்ளம்” எனப் மகிழ்வர். சிைர் 
பவதாத்ந்தம் எனப் புகழ்வர். சிைர் “சித்தாந்தம்” எனப் பபாற்றிப் பைன் 
நகாள்வர்.  

         சிைர் பவதாந்த சித்தாந்த சமரச நெறி எனக் நகாண்ைாடுவர். 
எனபவ தாயுமாவரது நெறி பற்றி நாம் தெரிந்து நகாள்வது 
அவசிைமாகிறது. 

“பவதாந்தம் சித்தாந்தம் பவநறன்னார் கண்களிக்கும் 

ொதந்தபமான ெைபம! பராபரபம” 

எது சமரசம்? 

   சந்தத்தால் மட்டும் மக்கலளக் கவரும் நசாற்கள் சிை உண்டு. 
அவற்றின் உண்லமைான நபாருள் என்ன என்பது பற்றிச் சிறிதும் 
சிந்தலன இல்ைாமபைபை மக்கள் அச்நசாற்களில் ஈடுபட்டு 
வருகின்றனர். அத்தலகை நசாற்களில் “சமரசம்” என்பதும் ஒன்று. 

    சமரசம்” என்றால் அலனத்துப் நபாருள்கலளயும் ஒபரவலகைாக 
பவறுபாடின்றி அதாவது உைர்வு தாழ்வு பாராட்ைாமல் 
எல்ைாவற்லறயும்  எடுத்துக் நகாள்வது எனப் நபாதுவாக மக்கள் 
ெிலனக்கிறார்கள். 

    சமரசம் என்பதன் நபாருள் இதுவா? எனச் சிந்திக்க பவண்டும். 

“விைங்நகாடு மக்கள் அலனைர்” என்றும்  
“நபான்நனாடு இரும்பலனைர்” என்றும் 
“பவம்பிபனாடு தீங்கரும்பு விரவி” என்றும் 
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     மற்றும் இவ்வாறு நசால்ைப்படுவன பைவும் நபாருள்களின் தரம் 
அறிந்து அவற்லறக் நகாள்ளல் பவண்டும் என்பலதபை வைியுறுத்தி 
ெிா்ற்கின்றன. 

   அவற்றிற்கு மாறாக விளங்கும் “மக்களும் ஒரு தன்லமைபர” 
என்றும்  “நபான்னும் இரும்பும் ஒரு தரத்தனபவ”- என்றும் “பவம்பும் 
கரும்பும்  ஒபர சுலவயுலைைன” என்றும் கூறுபவபரா  அல்ைது 
நகாள்பவர் ஒருவரும் இைர். 

      ஆனால், மக்களும் – நபான்னும் – கரும்புந்தான் - உைகத்தில் 
இருத்தல் பவண்டும்.  மற்லறை விைங்கு ,இரும்பு, பவம்பு இலவ 
உைகத்தில் இருத்தல் கூைாது என்பதும் இல்லை. 

     “சிறு துரும்பும் பல்குத்த உதவும்” என்பது பபாை எல்ைாப் 
நபாருளும் பதலவதான்.  

     ஆனால் பதலவபை நபாருளின் தரத்லத மாற்றி விைாது 
என்பலதச் சமரசம் பபசுகின்றவர்கள் ெிலனவில் லவக்க பவண்டும். 

    சமரசம் என்பது தாயுமானவர் பைல்களில் ஆங்காங்கு பரவைாகபவ 
காணப்படுகிறது. 

       சமை நெறிைில் சமரசத்லத முதற்கண் காட்டிைவர் 
தாயுமானவபர. ஆைினும் அவரது சமரசம் சிந்தலனக்கு பவலைதரும் 
ஒரு சமரசம் ஆகும். 

உண்லமச் சமரசம். 

     சமரசம் ஒரு ெல்ை பண்பப.  ஆனால் அதற்குத் தவறான நபாருள் 
நகாள்ளக் கூைது. 
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     ஒரு குடும்பத் தலைவனுக்குக் குடும்பத்தில் உள்ள 
எல்பைாலரயும் சமமாகப் பாவிக்கும் பண்பு பதலவதான். 

      ஆனால் தந்லத மகன், அண்ணன், தம்பி, தாய், மலனவி, 
தமக்லக, தங்லக என்ற எல்ைாரிைத்திலும் ஒபர வலகைாக அவன் 
இருத்தல் பவண்டும் என்ற எதிர் பார்க்க முடிைாது. 

      அதுபபாைத்தான் எல்ைாப் நபாருளிலும் நகாள்ள பவண்டும். 
அதாவது எந்தப் நபாருளிலும் காய்தல் உவத்தல் நகாண்டு அதன் 
தரத்லதக் குலறத்பதா அல்ைது உைர்த்திபைா மதித்தல் கூைாது. 

     அதனதன் தரத்திற்குரிை மதிப்லப அவற்றிற்குத் தரப்பை 
பவண்டும். 

       அபதாடு எந்தப் நபாருலளயும் தனது விருப்பு நவறுப்பினால் 
அைிக்கபவா ஆக்கபவா கூைாது.  அதனதன் தரத்தில்  அலதைலத  
வாைவிை பவண்டும்.  இதுதான் உண்லமச் சமரசம். 
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தாயுமானவரது நெறியும் சித்தாந்த நெறிபை 

    திருவள்ளுவர் நபாதுவாகப் பைர் ெிலனக்கின்ற சமரசத்லத நபாது 
என்றும் உண்லமச் சமரசத்லத “வரிலச பொக்கு” என்றும் லவத்து, 
அரசனுக்கு நபாதுபொக்கு மட்டும் இருந்து வரிலச பொக்கு 
இல்ைாவிடின் அவன் ொட்டில்உைர்ந்பதாரும் ெல்பைாரும் 
திறலமமிக்கவர்களும் இருக்க மாட்ைார் என்றும் வரிலச பொக்கு 
இருந்தால் எல்ைாரும் அவலனச் பசர்ந்து வாழ்வர். ஒருவரும் அவலன 
விட்டு ெீங்க மாட்ைார் என்று கூறுகின்றார். 

 

“நபாது பொக்கான் பவந்தன் வரிசலைா பொக்கின் 

அது பொக்கி வாழ்வார் பைர்”  

 

என்பது குறள் இக்குளின் கருத்லதப் புைவர் ஒருவர். 

“தராதரம் அறிந்து முலற நசய்ைாத மன்னலரச்  

சார்ந்நதன்ன ெீங்கில் என்ன” 

என்று எளிை ெலைைில் கூறினார்.  

     இம்முலற எல்ைாவற்றிலும் பவண்டுவதாைினும் மிகஉைர்ந்த 
பைனாகிை ஆன்மிக ைாபம் தருகின்ற சமைத்துலறக்கு இது மிக மிக 
இன்றிைாலமைாதது. 

      சமைக் காழ்ப்புக் கூைாது. ஆனால் அதனதன் ெிலைலமகலள 
உள்ளவாறு மக்ளுக்கு எடுத்துக் காட்ைபவ பவண்டும்.  
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   “சமரசம்” “சமரசம்” என்று பை இைங்களில் கூறுகின்ற தாயுமானவர்,  
இவ்வாறு சமைத்தின் உண்லமெிலைகலளயும்  எடுத்துக் 
காட்டுகின்றார். 

    தாயுமானவர் காைத்தில் தமிழ் ொட்டில் பமபைாங்கிைிருந்த சிை 
சமை பவறுபாடுகள் பவதாந்தம் சித்தாந்தம் லசவம் மற்றும் பிற 
சமைங்கள் ஆகும். 

     ஆனால் தாயுமானவரது நெறி மரபு சித்தாந்த நெறி மரபப என்பது 
நதளிவாலகைால் அவரது நெறியும் சித்தாந்த நெறிபை என்பலதச் 
நசால்ை பவண்டுவதில்லை.  

 

பவதாந்த சித்தாந்த சமரசம். 

   பவதாந்த சித்தாந்தங்கலளப்  பற்றி ென்கு உணராமபை தம்லம 
“பவதாந்திகள் என்றும் “சித்தாந்திகள்”  என்றும் நசால்ைிக் நகாண்ை 
பைர் “பவதாந்தமாவது ஏகான்ம வாதபம” என்றும் “அத்துவிதம்” என்பது 
“பகவைாத்துவிதம்” என்றும் “சித்தாந்தமாவது துலவதபம” என்றும் 
நகாண்டு இருந்தனர். 
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   அவற்றுள் பவதாந்திகள் என்பபார் சித்தாந்தம்  ஒரு பக்தி நெறிபை.  
அதில் அத்துவித ஞானம இல்லை என்றும் “சித்தாந்திகள் என்பபார் 
பவதாந்தம் மாைா வாதமாய் இம்லம மறுலம ெைங்கலளத் 
தாராதபதாடு ஆன்ம ைாபமாகிை பமாட்ச்லதயும் தர மாட்ைாது எனவும் 
பைவாறாக தம்முள் மாறுபட்டு வாதங்கள் பை நசய்து வந்தனர். 

      இதற்கு முடிவாகத் தாயுமானவர், பவதாந்தம் சித்தாந்தம் 
இரண்டும் நபாருளால் ஒன்பற என்கிறார்.  

      அலதக் கூறும் முலறதான் பவறு. உண்லமலை பவதாந்தம் 
நபாதுவாகச் சுட்டுகிறது என்கிறார். 

     சித்தாந்தம் அதலனச் சிறப்பாக விளக்குகிறது. இதலன 
அறிந்தவபர உண்லம பவதாதந்திகளும் உண்லமச் சித்தாந்திகளும் 
ஆவார்.  அவர் தமக்குள் முரண்பட்டு ெில்ைார் என்கிறார்.  

     எனபவ பவதாந்த, சித்தாந்த சமரசம் காண்பவரது ெிலைபை 
ென்னிலைைகும் என தாயுமானவர்  விளக்கி வந்தார். 

“பவதாந்த சித்தாந்த சமரச ென்னிலை நபற்ற 

   வித்தகச் சித்தர் கணபம” 

 

       “…..பவதாந்த சித்தாந்த 

சமரச சிவானுபூதி என்ன” 

என்பன பபான்ற வரிகள் ெிலனவில் நகாள்ளத்தக்கன. 
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அலனத்துச் சமைங்களும் ஒன்பற. 

    சித்தாந்தத்லத துவிதபம என்று நகாண்ை அந்த பவதாந்திகளில் 
சிைர் நபாதுவாக சித்தாந்தத்லதப் புறக்கணித்தபதாடு  அதில் 
நசால்ைப்பட்ை சரிலை முதைிை பை நெறிகலளயும் புறக்கணித்து 
ஒதுக்கவராராைினர். 

      இது தாயுமானவர்க்குப் நபரிதும் வருத்தத்லத அளித்திருக்கிறது. 

     துலவதத்திைிருந்துதான் அத்லவதத்திற்குச் நசல்ை பவண்டும் 
என்பது எல்பைார்க்கும் ஒத்த முடிபு. 

      இலதபவநறாரு கருத்தில் பவதாந்திகளும் நசால்ைளவில் 
உைன்பட்டு வந்தனர்” என்பார் சண்முக பதசிக ஞான சம்பந்த 
சுவாமிகள். 

   அதனால் தாயுமானவர், எத்தலகபைாரும் சரிலைைாதி தவங்கலளப் 
புறக்கணிக்காது லகக் நகாள்ள பவண்டும்…என்று இரு சாராருக்கும் 
நபாதுபை, சமரச ெிலைைில் விளக்குகின்றார். அலவகளில் 

பவதமுைன் ஆகம புராணமிதி காசமுதல் 
   பவறுமுள கலைகநளல்ைாம் 
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மிக்காக அத்துவித துவித மார்க்கத்லதபை 
  விரிவா நைடுத்துலரக்கும் 

 
ஓதரிை துவிதபம அத்துவித ஞானத்லத 
   உண்டுபணு ஞானமாகும் 
ஊகம்அனு பவவசன மூன்றுக்கும் ஒவ்வுமீ 
   துைகவா திகள்சம்மதம் 

 
ஆதைி நனனக்கினிச் சரிலைைா திகள்பபாதும் 
  ைாநதான்று பாவிக்கொன் 
அதுவாதைா லுன்லன ொநனன்று பாவிக்கின் 
   அத்துவித மார்க்கமுறைாம் 

 
ஏதுபா வித்திடினும் அதுவாகி வந்தருள்நசய் 
   எந்லதெீ குலறயுமுண்பைா 
இகபர மிரண்டினிலும் உைிரினுக் குைிராகி 
      எங்குெிலற கின்றநபாருபள. (ெிலறகின்ற நபாருள் 3) 

 

 

பஞ்சசுத்தி நசய்து ெின்லனப் பாவித்துப் பூலச நசய்தால் 

விஞ்சிை ஞானம் விளங்கும் பராபரபம” 

“விரும்பும் சரிலை முதல் நமய்ஞ்ஞானம் ொன்கும் 

“அரும்புமைர் காய்கனிபபால் அன்பறா பராபரபம” 

 
“மூர்த்திதைம் தீர்த்தம் முலறைாய்த்  நதாங்கினர்க்பகார் 
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வார்த்லதநசாைச் சற்குருவும் வாய்க்கும் பராபரபம” 

 

என்பன பபான்றவற்றால் அடிகள் தவநெறிலைப் பைர்க்கும் 
வைியுறுத்தினார். 

“லசவம் முதைாம் அளவில் சமைமும் வகுத்து பமல் 

  சமைம் கைந்த பமான 

சமசரம் வகத்த ெீ உண்லன ொன் அணுகவந் 

   தண்ணருள் வகுக்க இலைபைா? 

என்னும் பாைல் வரிகளால் அலனத்து சமைங்களும் உைிர்கள் பக்குவ 
பபதம் பொக்கி இலறவனால் வகுக்கப்பட்ைலவ என்பபத அடிகள் 
கருத்து என்பது ென்கு விளங்கும்.  ஆதைால் அவரது சமரச நெறிைின் 
தன்லமயும்  ொம் அறிந்து நகாள்ளைாம். 

 

     தாயுமானவர்  “அகவைில்” விளிைாக இலறத் தன்லமகள் 
அலனத்லதயும் கூறுகின்றார். 

 

“திருவருள் ஞானம் சிறந்துஅருள் நகாைிக்கும் 

குருவடிவு ஆன குலறவுஇைா ெிலறபவ 

ெின்ற ஒன்பற ெிர்மை வடிபவ 

குன்றாப் நபாருபள குணப்நபருங் கைபை 

ஆதியும் அந்தமும் ஆனந்த மைம் ஆய் 
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பசாதிபை சத்பத நதாலைவிை முதபை (அகவல்.1-6)  

 

      இலறவலனப் நபாதுலமத் நதாைர்கள் பைன்படுத்தி 
அலைக்கின்றலமபை தாயுமானவர் பாைைில் மிகுதிைாக 
அலமந்துள்ளன. 

     அந்த ெிலைபை தாயுமானவலர  ஒரு சர்வசமை சமரச வாதி 
என்பலத உறுதிப்படுத்துகின்றது.       

                                  

 


