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தாயுமானவரும் மகான்களும் 
“ததளிவு குருவின் திருமமனி காண்டல் 

ததளிவு குருவின் திருவார்த்தத மகட்டல் 

ததளிவு குருவின் திருநாமம் தெப்பல் 

ததளிவு குருவுரு ெித்தித்தல் தாமன”   (திருமூலர்) 

     ததளிவு என்பது ெீரிய ெிந்ததனயின் விதளவு. பாரதியார் 
அறிவிமல ததளிவு, அகத்திமல அன்பிமனார் தவள்ளம் என்றார்.  

    அணுதவப் பிளக்க முடியாது என்ற அறிவியல் கருத்து “பிளக்க 
முடியும்” என்ற அடுத்த வந்த கருத்தில் மாற்றம் தபற்றது. 

     ததளிவு ெிந்தததனயின் ெிகரமாக ஞானத் ததளிதவ 
வழங்கியுள்ளார் நமது தாயுமானவர். 

     தாயுமானவர் அருளிய பாடல்களில் இதறதநறியும்,அறதநறியும் 
இரு தககளிலும் எடுத்து அதனவருக்கும் வாரி வாரி வழங்கியர் 
தத்துவ ஞானியார் தாயுமானவர். 

     சுருக்கமாகச் தொன்னால், தாயுமானவர் தத்துவம் என்பது 
இதறநிதலயின் இன்தனாரு பக்கமாக இக்கும் மனிததன--- 
இல்தல…இல்தல…மனிதனின் மறுபக்கமாகமவ இருக்கும் 
இதறநிதலதயத் ததளிவுப்படுத்துகிறது.  



தாயுமானவரும் மகான்களும்             மன்னார்குடி பானுகுமார் 

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

3 
 

    மகான் தாயுமானவரிடம் பல மாகன்களின் ொயல்கதள நாம் 
காண்கிமறாம்.   
     தனக்கு முன் வாழ்ந்த ெமயக் குருவர்கள் பலதர  அடியார் வணக்கம் 
என்ற பகுதியில் சுட்டுகின்றார் தாயுமானவர். 

      திருஞானெம்பந்தர், திருநாவுக்கரெர். சுந்தரர், மாணிக்கவாெகர், 
பட்டினத்தார், பத்திரகிரியார், திருமூலர், அருணகிரியார், சுகமதவர் 
மபான்மறாதரக் குறிப்பிடுவதிலிருந்து இவர் மபாற்றுகின்ற பாவாணதரயும், 
அவர் கூறும் கருத்துக்கதள ஏற்றுக் தகாள்கின்ற தன்தமயிதனயும் நாம் 
உணருகின்மறாம். 

தாயுமானவரும் ெனகாதி முனிவர்களும் 
“நீதியாய், கல்ஆலின் நீழலின் கீமழ இருந்து 

மபாதியா உண்தம எல்லாம் மபாதித்தான்.  – ஏதில் 

ெனகாதி ஆய தவத்மதர்க்கு ஞான  

தினகரன் ஆம் தமௌன ெிவன்.  (தா.பா. 509  உடல்தபாய்யுறவு 50)                                   

    குற்றமற்ற ெனகன் முதலிய நான்கு முனிவர்களுக்கு, ஞான 
சூரியனாக விளக்கும் மமான நிதலயில் இருந்த ெிவதபருமான் 
முதறப்படி கல்லால மரநிழலில் இருந்து, மபாதிி்க  முடியாத 
உண்தமகதள எல்லாம் மபாதித்து, அருள் தெய்தான். 

   தாயுமானவர் ெனகாதி முனிவர்கதளப்  பற்றி “அடியார் வணக்கம் “ 
என்ற பிரிவில் பாடியுள்ளார். 

   “குற்றமற்ற ெனகன் முதலிய நான்கு முனிவர்களுக்கு, ஞான 
சூரியனாக விளங்கும் மமான நிதலயில் இருந்த ெிவதபருமான் 
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முதறப்படி கல்லால மரநிழலில் இருந்து மபாதித்க  முடியாத 
உண்தமகதள எல்லாம் மபாதித்து, அருள் தெய்தான். 

தாயுமானவரும் அருணகிரிநாதரும் 

“ஐயா, அருணகிரி அப்பா உதனப்மபால 

தமய்ஆக ஓர்தொல் விளம்பினர் யார்?  - தவயகத்மதார் 

ொற்றரிதுஎன்று ஏெற்றார்  தன் அதனயாய், முக்கண்எந்தத 

நான்றிதெக்கும் தககாட்டினான்.”  (தா.பா.485 உடல்தபாய்யுறவு 26) 

     “ஐயமன! அருணகிரி அப்பமன! உன்தனப் மபால உண்தமயாக 
ஒரு தொல்லால் உபமதெம் தெய்தவர் யார் உளர்?  உலகத்தார் 
இதுமபான்றததாரு உபமெம் தொல்ல அரியது எனச் மொர்ந்து மபானார்.” 
என்று அருணகிரிநாததரப் பார்த்து வியக்கிறார் தாயுமானவர். 

கந்தர் அநுபூதி பெற்றுக் கந்தர் அநுபூதி ப ொன்ன 

எந்தத அருள்நொடி இருக்குநொள் எந்நொள ொ?” 

முருகப் பெருமொனுதைய திருவருத ப் பெற்று, கந்தர் அநுபூதி 
என்னும் நூதைப் ெொடி அரு ிய, எம் தந்தத அருணகிரி நொதனின் 
அருத  விரும்ெி இருக்கும் நொள், எந்நொள ? 

தாயுமானவரும் திருஞானெம்பந்தரும் 

“தவம்பந்தம் தீர்த்து உலகுஆள் மவந்தன் திருஞான 

ெம்பந்ததன அருளால் ொருநாள் எந்நாமளா?”(பா.1107 அடியார் வணக்கம் 1) 

   தகாடிய பிறவிப் பணிப்தப அறுத்து. உலகவதர ஆண்டு அருள் தெய்த 
திருஞான ெம்பந்தப் பிள்தளதய அதடயும் 
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 தாயுமானவரும் சுந்தரரும்  

“பித்தர்இதற என்று அறிந்து மபததபால் தூது அனுப்புவித்த 
தமிழச்ெமர்த்தர் தமய்புகழ்வது எந்நாமளா?” (பா 1109 அடியார் வணக்கம் 3) 

    இதறவதனப் பித்தன் என்று அறிந்து, தன் மதனவியிடம் தூது 
அனுப்பிய தமிழ்வல்லார் சுத்தரமூர்த்தி சுவாமிகளது உண்தம 
அன்தபப் புகழந்து மபசுவது எப்தபாழுமதா? 

தாயுமானவரும் மாணிக்கவாெகர்,  

“மபாதவூர் நாடுஅறியப் புத்தர்ததம வாதில்தவன்ற 

வாதவூர் ஐயன்அன்தப வாஞ்ெிப்பது எந்நாமளா?” (பா.110 அடியார் வணக்கம் 4) 

    ஞானதநறி இப்படிப்பட்டது என நாடறியச் தெய்ய, பத்தர்கதள 
வாதில் தவன்ற திருவாவூர்த் ததலவன் மாணிக்கவாெகனது அன்தப 
விரும்புவது எந்நாமளா?” 

    தாயுமானவர் மாணிக்கவாெகதரப்  பற்றி “அடியார் வணக்கம் “ 
என்ற பிரிவில் பாடியுள்ளார். “ஞானதநறி இப்படிப்பட்டது என நாடறியச் 
தெய்ய, பத்தர்கதள வாதில் தவன்ற திருவாவூர்த் ததலவன் 
மாணிக்கவாெகனது அன்தப விரும்புவது எந்நாமளா?”  “என்று 
ஏங்குகிறார். 

தாயுமானவரும் பட்டினத்தாரும்  
 

“பார் அதனத்தும் தபாய் எனமவ பட்டினத்துப் பிள்தளதயப் மபால்  

ஆரும் துறக்தக அரிது அதிது.  – மநமர 

மனத்துறவம் அப்படிமய.  மாணா!  இவற்றில் 

உனக்கு இதெந்தவாறு ஒன்மற ஓர்”     (தா.பா.516 -உடல்தபாய்யுறவு 57) 



தாயுமானவரும் மகான்களும்             மன்னார்குடி பானுகுமார் 

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

6 
 

    “இந்த உலகம் அதனத்தும் தபாய் என்று உணர்ந்து, பட்டினத்தடிகள் 
துறவு மமற்தகாண்டதுமபால புறப்தபாருதள ஏதனமயார் துறத்தல் 
மிகவும் அரிது “ என்று பட்டினத்தார் துறதவ பார்த்து அகமகிழ்கிறார் 
தாயுமானவர். 

“கந்தர் அநுபூதி பெற்றுக் கந்தர் அநுபூதி ப ொன்ன 

எந்தத அருள்நொடி இருக்குநொள் எந்நொள ொ?”(தொ.ெொ.1114  - அடியொர் வணக்கம் 
ெொ.8) 

    “முருகப் பெருமொனுதைய திருவருத ப் பெற்று. கந்தர் அநுபூதி 
என்னும் நூதைப் ெொடி அரு ிய, எம் தந்தத அருணகிரி நொதனின் 
அருத  விரும்ெி இருக்கும் நொள், எந்நொள ?” என்று 
அருணகிரியொதைப் ெொர்த்து வியக்கிறொர் தொயுமொனவர். 

தாயுமானவரும் பத்திரகிரியார், 

 “ஒட்டுடடன்பற்று இன்றி உலதகத துறந்ததெல்வப்  

பட்டினத்தார் பத்தரகிரி பண்பு உணர்வது எந்நாமளா? பா.111 அடியார் 
வணக்கம் 5 

    யாமராடும் ஒட்டுதலின்றி, உலகப் தபாருள்கள்மீது பற்றும் இன்றி, 
உலதகத் துறந்த தெல்வந்தர்களாகிய பட்டினத்தார், பத்திரகிரியார் 
ஆகிமயாரது பண்பிதன உணரும் நாள், எந்நாமளா? 

    தாயுமானவர் பட்டினத்தார் பத்திரகிரியாதரப் பற்றி “அடியார் 
வணக்கம் “ என்ற பிரிவில் பாடியுள்ளார்.  

    யாமராடும் ஒட்டுதலின்றி, உலகப் தபாருள்கள்மீது பற்றும் இன்றி, 
உலதகத் துறந்த தெல்வந்தர்களாகிய பட்டினத்தார், பத்திரகிரியார் 
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ஆகிமயாரது பண்பிதன உணரும் நாள், எந்நாமளா? “ என்று 
ஏங்குகிறார். 

தாயுமானவரும் திருநாவுக்கரெரும் 

“அவனன்றி மயாரணுவம் அதெயா” ததனும் தபரிய 

ஆப்தர்தமாழி தயான்று கண்டால்”  

 

என்று அப்பதரப் மபாற்றுகிறார் தாயுமானவர். 
 

     “ஆட்டுவித்தால் ஆமராருவர் ஆடா தாமர அடங்குவித்தால் ஆதராருவர் 
அடங்கா தாமர” என்ற அப்பர் பாடலின் கருத்தத தாயுமானவர் 
எடுத்தாண்டுள்ளார். 

 

தாயுமானவரும் திருமூலரும். 

“ெக்கரவர்த்தி தவராஜ மயாகிஎனும் 

மிக்கதிரு மூலன்அரள் மமவுநாள் எந்நாமளா?  (பா 1113 அடியார் வணக்கம் 
பா.7.) 

    “தவராஜ மயாகிகளுள்ளும் ெிறந்து விளங்கிள அரெர் என்னுமாறு 
மயாகிகளுக்தகல்லாம் மமலாம் மயாகி என்னும்படி தபருதம தபற்ற) 
திருமூல நாயனாரது அருதளப் தபாருந்தும் நாள் , எந்நாமளா?” என்று 
திருமூலதரப் பாராட்டுகிறார் தாயுமானவர். 

தாயுமானவரும் தமௌனகுருவும். 
 
“மந்தர குருமவ மயாக தந்த்ர குருமவ மூலன் 

   மரவில் வரும் தமௌன குருமவ.   (தமௌன குரு.பா.37-46) 
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    தாயுமானவர் தமது குருவான தமௌனகுருதவப் பற்றி “தமௌனகுரு 
வணக்கம்” என்ற பிரிவில் பத்துபாடல்கதளப் பாடியுள்ளார். 

    “மந்திர குருமவ! மயாக தந்திர குருமவ!  திருமூலரது பரம்பதரயில் 
வந்த தமௌனகுருமவ” என்று தமது குருவின் தபருதமதய ஒவ்தவாரு 
பாடலின் இறுதியிலும் மபாற்றி மகிழ்கிறார். 

   “தமௌன குரு வணக்கம் முதல் பாட்டிமல. தமௌனகுருமவ! 
என்தனதயாரு அறிவு மதங்தகாண்டு யாதனயாக வளர்த்ததன. 
எவ்வாதறனில்…. 

• ஆதெயாகிய விலங்கிதனப் தபாடிபடும்படி உதறி ஆங்காரமாகிய 
முதளதயப் பிடுங்கிதயறிந்து 

• இரண்டதம விதழதல் என்னும் மதங்தகாண்டு ஆறு ெமயமும், 
ஆறுமபாலத் துதிக்தக தபாழி நீராகவும் அதமய, 

• பாெமாகிய இருதளத் தன்னிழல் என்று கருதிச் ெினம் ஆரவாரம் 
தெய்து, 

• மமமல பார்த்த தபருமித மநாக்குடன், பரந்து தெல்லும் மனத்ததப் 
தபரியமதார் கவளமாக நிரம்ப உண்டு, 

• முகத்தில் மபார்த்த துணி மபான்ற மாதயயிதனக் கிழித்து 
எறிந்து, 

• அறிவாகிய ஒளிமயாடு கூடிய உனது தெவ்விய தகயில் பிடித்த 
ெின்முத்திதரயாகிய மதாட்டி வெமாய் அடக்கிப் மபரறிவானந்தப் 
தபரு தவள்ளத்தில் திதளத்தது 

• நின் திருவருளின் இதறவாகிய நன்னய வாெத்தில் உலவும்படி 
தெய்ததன.” 

உதாரணப் புருஷர்களாக ஒரு உவதம பாடல்                                   

• மபரானந்தப் தபருங்கடலிலிருந்து வெீிய காற்று பட்டதும் நாரதர் 
தம்தம மறந்து பக்திப்பரவெமதடந்தார்.  
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• எப்தபாழுதும் “நாராயண, நாராயண” என்று உச்ெரித்த வண்ணம் 
ஆனந்தத்தில் மூழ்கி இருந்தார். 

• சுகர் மபரானந்தக் கடதலப் பார்த்தார்.   பார்த்தவுடன் உடல் 
உணர்தவ எல்லாம் கடந்து ஞானப் தபருநிதலதய அதடந்து 
விட்டார். 

• மகாமதவர் அப் மபரானந்த கடலின் நீதர ஒருதக அள்ளிப் 
பருகினார்.  அது அவருக்கு மபாதுமானதாகப் மபாய்விட்டது. 
 

    

தாயுமானவரின் அந்தப் பாடல் 

 (சுகவாரி 23 -  தா.பா.154.) 

அதுநறால் எதுஎன ஒன்று அடுக்கும் ெங்தக 

   ஆதலினால் அது எனலும் அறமவ விட்டு 

மது உண்ட வண்டு எனவுஞ் ெனகன் ஆதி 
   மன்னவர்கள் சுகர்முதமலார் வாழ்ந்தார் என்றும் 

பதி இந்த நிதல எனவும் என்தன ஆண்ட 

   படிக்கு, நிர் விகற்பத்தால் பரமா னந்தக் 

கதிகண்டு தகாள்ளவும்நின் அருள்கூ ர். இந்தக் 

   கதியன்றி உறங்மகன். மமற் கருமம் பாமரன். 

    இந்தப் பாடலில் –ெராணகதி அதடந்தபின் இதறயின்பம் 
கிதடக்கும் என்பதத பதிவு தெய்கிறார். 

    ெனகர், சுகர் முதலியவர்கதள உதாரணப் புருஷர்களாக ஒரு 
உவதம மூலம் தருகிறார் தாயுமானவர்.    
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    சுகதேவர், சுகதேவ தகோசுவோமி என அழைக்கப்படுபவர். தவேங்கழை 

நோன்கோகப் பகுத்ேவரும் போகவேம் எனப்படும் புரோணத்ழே 

எழுேியவருமோன வியோச முனிவரின் புேல்வன் ஆவோர். 

       மகோபோரேத்ேில் வரும் அர்ஜுனனின் தபரனோன பரிட்சித்து 
மன்னன், ேட்சகனோல் கடிபட்டு இறக்கும் ேறுவோயில் அவனுக்கு 
போகவேத்ழே உபதேசித்ேோர். 

       இவர் அத்ழவே இருடிகைின் மரபு வைியில் வந்ே ஐந்ேோவது 
இருடி ஆவோர். சீவ முக்ேி எனப்படும் துறவு நிழைழய அழைந்ேவர். 

       பை மகோன்கழை ேோயுமோனவர் அழையோைம் கோட்டினோலும் 
இவழர அழையோைம் கோட்டுகிற பை புேிய புரட்சி கருத்துக்களும் 
இவரிைம் உண்டு. 

    எது தேய்வம்? என்ற நமது தகள்விக்கு பேில் அைிப்பதேோடு, அந்ே 
தேய்வத்ேின் விைோசத்ழேயும் அல்ைவோ மோனுைத்ேிற்கு ேந்துள்ைோர் 
நமது ேோயுமோனவர். 

அங்குஇங்கு எனாதபடி எங்கும் ப்ரகாெமாய், 
   ஆனந்த பூர்த்திஆகி, 
அருதளாடு நிதறந்தது எது?  தன்அருள் தவளிக்குமள 

   அகிலாண்ட மகாடிதயல்லாம் 

 

தங்கும் படிக்கு இச்தெ தவத்து, உயிர்க்கு உயிராய்த் 

   ததழத்தது எது ? மனவாக்கினில் 

தட்டாமல் நின்றது எது?  ெமயமகா டிகள் எலாம் 

   தம்ததய்வம் எம்ததய்வம் என்று 

 

எங்கும்  ததாடர்ந்து எதிர் வழக்கு இடவும் நின்றது எது? 

https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%BE%E0%AE%9A%E0%AE%B0%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AE%E0%AE%95%E0%AE%BE%E0%AE%AA%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%85%E0%AE%B0%E0%AF%81%E0%AE%9A%E0%AF%8D%E0%AE%9A%E0%AF%81%E0%AE%A9%E0%AE%A9%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AA%E0%AE%B0%E0%AE%BF%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9A%E0%AE%BF%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AF%81
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A4%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9A%E0%AE%95%E0%AE%A9%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A4%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9A%E0%AE%95%E0%AE%A9%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AA%E0%AE%BE%E0%AE%95%E0%AE%B5%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AA%E0%AE%BE%E0%AE%95%E0%AE%B5%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%85%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%B5%E0%AF%88%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%85%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%B5%E0%AF%88%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%9A%E0%AF%80%E0%AE%B5_%E0%AE%AE%E0%AF%81%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%9A%E0%AF%80%E0%AE%B5_%E0%AE%AE%E0%AF%81%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF
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   எங்கணும் தபருவழக்காய், 
யாதினும் வல் ஒரு ெித்தாகி இன்பமாய் 

   என்தறக்கும் உள்ளது எது?  மமல் 

 

கங்குல்பகல் அறநின்ற எல்தல உளது எது? அது 

   கருத்திற்கு இதெந்தது அதுமவ. 
கண்டன எலாம் மமான உருதவளியது ஆகவும் 

   கருதிஅஞ் ெலிதெய்குவாம்                   (திருவருள் 1) 

      தமய்ப்தபாருள் என்ற கடவுள்  எங்கிருக்கிறார் என்ற ஆறு 
மகள்விகதள  நம்மிடமம தவக்கிறார் தாயுமானவர். 

1. அங்கு எங்கு என்று ப ொல்ை முடியொதெடி, அண்ைபவ ி 
முழுவதும் எங்கும் நிதறந்து வி ங்கும் ஒ ிமயமொகி. 
உயிர்களுக்குப் ளெரின்ெத்தத நல்கும் நிதறவொன 
ஒன்றொகி, தனது திருவரு ொகிய  க்திளயொடு கூடி, 
எங்குமொய் நிதறந்து நின்ற பெொருள் எது? 

2. தனது திருவரு ொக வி ங்கும் ஆகொயத்தின்கண் அண்ை 
ளகொடிகள் அதனத்தும் தங்குமொறு விரும்ெி இைம் 
பகொடுத்து, உயிருக்கு உயிைொய் நின்று, அவ்வுயிர்கத த் 
ததைக்கச் ப ய்தது எது? 

3. மனத்துக்கும் வொக்குக்கும் தட்டுப்ெைொமல் நின்றது எது? 
4.  மயளகொடிகள் ெைவும், “இது எங்கள் பதய்வம், இது 

எங்கள் பதய்வம்!” என்று எவ்விைத்தும் தங்களுக்குள் 
பதொைர்ந்து எதிர்வைக்கு ஆடும்ெடி ப ய்த பெொருள் எது? 

5. எல்ைொ இைங்க ிலும் ளெ ப்ெடுவதும், எல்ைொப் 
பெொருள்கத யும் இயக்கும் அறிவொய் வி ங்குவதும், 
உயிர்களுக்கு இன்ெப் ளெற்றிதன வைங்குவதும் எல்ைொ 
கொைத்திலும் நிதைத்து நிற்ெதும், ஆகிய பெொருள் எது? 
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6. ளமைொன இைவுெகல் அற்ற எல்தையில் உள்  பெொருள் 
எது? 

    இந்த ஆறு மகள்விகளுக்கும் தாயுமானவமர பதிலும் தொல்கிறார். 

• எது?எது? எது? என்ற மகட்ட - அந்த அது - நம்முதடய 
கருத்திற்கு இதெந்ததபாருமள. 

• அந்தப் தபாருதளமய கண்ணால் காணும் தபாருள்கள் 
அதனத்துமாகவும், தமௌனமம உருவமான தவளியாகவும் 
(தவட்டதவளியாகவும், சுத்ததவளியாகவும். 
அருள்தவளியாகவும், தூய ஒளியாகவும்) நிதனத்து 
வணங்குதல் தெய்மவாம். 

 

தவளி என்றால் என்ன?  விதடயாக வருகிறார் மவதாத்திரி மகரிஷி.     

“வற்றாயிருப்பு, மபராற்றல், மபறறிவு, காலம் எனும் வளம் நான்கும் 

ஒன்றிதணந்த தபருதவளிமய ததய்வம்” என்கிறார். 

“அருட்தபருதவளியில் அருட்தபருவுலகத்து 

அருட்தபரும் தலத்து மமல் நிதலயில்  

அருட்தபருஞ் மஜாதி என்னரமெ? 

    தாயுமானவரும், வள்ளலாரும், மவதாத்திரியாரும் ஒமர 
மூலத்திலிருந்து மலர்ந்ததுதான் அதனத்தும் என்ற உண்தமதய 
உலகிற்கு உணர்த்தினார்கள். 

அந்த மூலத்தத தபருதவளி என்றார் மவதாத்திரியார்.  

அருட்தபருஞ்மஜாதி என்றார் வள்ளலார். 

அருள்தவளி என்றார்  தாயுமானவர் . 



தாயுமானவரும் மகான்களும்             மன்னார்குடி பானுகுமார் 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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தாயுமானவரும் பாரதியாரும் 

“என்றும் இருக்க உளம்தகாண்டாய் --இன்பத் தமிழுக்கு இலக்கியமாய் 

இன்றும் இருத்தல் தெய்கின்றாய்இறவாய் தமிமழாடு இருப்பாய் நீ! 

‘ஒன்று தபாருள்; அஃது இன்பம்’ என உணர்ந்தாய்—தாயுமானவமன 

நின்ற பரத்து மாத்திரமமாநில்லா இகத்தும் நிற்பாய் நீ!” பாரதியார் 

 

    பாரதி, தனது பகவத் கீதத உதரயினில், தாயுமானவதர மமற்மகாள் 

காட்டுகிறார்.  பாரதி தனது ‘ஆனந்தக் களிப்புச் ெந்தத்திற்கு’ ‘தாயுமானவர் 

ஆனந்தக் களிப்புச் ெந்தம்‘ என்மற தபயர் இடுகிறார் பாரதி. 

      மதமாச் ெீரில் முடியும் ‘வந்த மாதரம் என்மபாம்’, ‘தாயின் மணிக்தகாடி 

பாரீர்’ மபான்றதவ இச்ெந்தத்தில் வரும். 

     தாயுமானவர் அடியார் வணக்கம் என்ற பகுதியில் திருமூலர், 

திருஞானெம்பந்தர். திருநாவுக்கரெர். சுந்தரர், மாணிக்கவாெகர், 
பட்னத்தார், பத்திரகிரியார், திருமூலர், அருணகிரியார் மபான்மறாதரக் 
குறிப்பிடுவதிலிருந்து இவர் மபாற்றுகின்ற பாவாணதரயும், அவர் 
கூறும் கருத்துக்கதள ஏற்றுக் தகாள்கின்ற தன்தமயிதனயும் நாம் 
உணருகின்மறாம்.  

அதனவரும் வாழ்க வளமுடன் 

திக்தகட்டும் பரவட்டும் தாயுமானவர் புகழ். 


