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ஏன் அவதரித்தார்கள்? 
   தாயுமானவர், இராமலிங்க வள்ளலார்,   வவதாத்திரி மகரிசி. 

      ஆயிரமாயிரம் ஆண்டுகளின் பழமம வவர்கமளத் தமக்குள் 
மவத்துக் ககாண்டு, எதிர்வரும் ஆயிரம் ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கான -
நாமள விமதகமளயும்- தமக்குள் உயிர்ப் பித்தப்படி மகான்கள் 
அவதரிக்கிறார்கள். 

     “அவதாரம்” என்ற வடகமாழிச் கசால் “இறங்கி வருதல்” என்று 
கபாருள். 

    கடவுள்- மனித நிமலக்கு இறங்கி வந்து, அதாவது மனிதனாகப் 
பிறந்து, மனிதகுலம் உய்ய வழி காட்டுகிறார்கள். 

     இது பற்றி பகவத் கீமத (4.7.-9), வதவி மகாகாத்மியம் ((11.54,55) 
வபான்ற நூல்கள் -விபரமாகவும் சிறப்பாகவும் கூறுகின்றன. 

    இமறவன் எதற்காக இறங்கி வர வவண்டும்?  ஏன் மனிதனாகப் 
பிறக்க வவண்டும்?  தாம் இருந்த இடத்திலிருந்வத, இருக்கின்ற 
நிமலயிலிருந்வத வழிகாட்ட- அவரலால் முடியாதா? 

    முடியும், ஆனால் “கருமை காரைமாக” அவர் இறங்கி வருகிறார் 
என்பவத -இதற்குரிய பதிலாகும். 

   இதுகுறித்த பரம்பமரக் கமத ஒன்று உண்டு.  ஒருமுமற அக்பர் 
சக்கரவர்த்தியிடம் அவரது அமமச்சர்களுள் முக்கியமான ஒருவரான 
பரீ்பால் -அவதார தத்துவம் பற்றி கூறினார். 
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    அக்பர் அமனத்மதயும் வகட்டுவிட்டு , நாம் வமவல வகட்ட 
வகள்விகமள- பரீ்பாலிடம் வகட்டார்.  பரீ்பால் உடனடியாகப் பதில் 
எதுவும் கசால்லவில்மல. 

    ஆம்.  கடவுள் இருந்த இடத்திலிருந்வத -நிமனப்பமத நடத்துகின்ற 
ஆற்றல் கபற்றவர்தான்” என்று பட்டும்படாமலும் பதில் கூறினார்.     

    ஆனால் அவதார தத்துவத்மதச் சக்கரவர்த்திக்குச் சரியாகப் புரிய 
மவப்பதற்கான தருைத்மத எதிர்வநாக்கிக் காத்திருந்தார். 

    ஒருநாள் சக்கரவர்த்தி, அவரது குடும்பத்தினர், மந்திரிகள், 
வசனாதிபதிகள் ஆகிவயார் படகில்- உல்லாசப் பயைம் புறப்பட்டனர். 

      பரீ்பாலும் -அந்தப் படகில் இருந்தார்.  படகு -யமுமனயின் 
நடுப்பகுதியில் கசன்றது.  அப்வபாது பரீ்பால், சிறுவனாக  இருந்த 
இளவரசமனத்- திடீகரன்று தூக்கி நதியில் வபாட்டுவிட்டார். 

     படகிலிருந்த அமனவரும்- கவலகவலத்து திமகத்து நிற்க, 
சக்கரவர்த்தி- மறுகைவம நதியில் குதித்தார். கதாடர்ந்து -
பமடவரீர்களும் மற்றவர்களும்- நதியில் குதித்தனர். 

    சிறிது வநரத்தில்- சக்கரவர்த்தி இளவரசமனயும் மீட்டுக் ககாண்டு- 
படகில் வந்து வசர்ந்தார். அந்த வநரத்தில்- நிமலமம எப்படி 
இருந்திருக்கும் என்பமத -நம்மால் ஊகிக்க முடியும். பரீ்பால் 
உயிரிழப்பது உறுதி என்பதில் ஐயம் இல்மல. 

    ஆனால் அறிவாளியும் வமமதயுமான பரீ்பால்- ஏன் இத்தமகய 
ஒரு காரியத்மதச் கசய்தார் என்பமத அறிய சக்கரவர்த்தி விமழந்தார். 
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     “சக்கரவர்த்தி என்மன மன்னிக்க வவண்டும்” என்ற படீிமகயுடன் 
ஆரம்பித்தார் பரீ்பால்.   

     கதாடர்ந்து, “இத்தமன வசமனகளும் பமடகளும் இருக்க- 
இளவரசமனக் காப்பாற்ற தாங்கள் ஏன் நதியில் குதிக்க வவண்டும்?  
பமட வரீர்களிடம் ஆமையிட்டுவிட்டு படகில் அமமதியாக 
உட்கார்ந்திருக்கலாவம?” என்று கூறினார். 

     சக்கரவர்த்திக்கு எல்லாம் விளங்கியது. அவதார தத்துவத்மதத் 
தமக்கு உைர மவப்பதற்காகவவ, பரீ்பால் இத்தமகயகதாரு 
காரியத்மதச் கசய்தார் என்பமதப் புரிந்து ககாண்டார் அக்பர். 

   இமறவன்- உயிர்கள் மீதுள்ள அளவற்ற கருமை காரைமாகவவ 
அவதரிக்கிறார்.          

     மானுடத்தின் மீது ககாண்ட கருமை காரைமாகப் பூமியில் 
அவதரித்தவர்கள் தாயுமானவரும், வள்ளலாரும்,  வவதாத்திரியும். 

    ஒரு சாதாரை மனிதமனயும் -மகாமனயும் -அவதாரத்மதயும் 
இனம்கண்டு ககாள்ள வவண்டும்.  

    அவதார புருஷர்கள் -உலகிற்கு ஒரு கசய்தியுடன் வருகின்றனர்.  
அவர்கள் வாழும்வபாது ஒரு சிலாா் மட்டுவம -அவர்கமள அமடயாளம் 
காை முடிகிறது. 

    ஆனால் அவர்கள் மமறந்தபின் அவர்களின் வாழ்வும் கசய்தியும் 
புதுவவகத்துடன் கபாங்கிகயழுந்து, உலமகவய ஆட்ககாள்கின்றன. 
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    ஆன்மீகம் மட்டும் அல்ல, சமயம், சமுதாயம், அரசியல், 
கபாருளாதாரம், கமல, விஞ்ஞானம் என்று ஒவ்கவாரு துமறயிலும் 
அமவ புகுந்து, அவற்றிற்கு ஒரு பரிைாமத்மதக் ககாடுக்கின்றன. 

     தாயுமானவர், இராமலிங்க வள்ளலார், வவதாத்திரி மகரிசி 
ஆகிவயார் வாழ்க்மக அத்தமகய ஒன்று. இன்று அவர்கள் கபயரால் 
நமடகபறுகின்ற நிகழ்ச்சிகமளக் காண்கின்ற யாரும்- இந்த 
உண்மமமயப் புரிந்து ககாள்ள இயலும். 

    அது மட்டுமல்ல.  அவதார புருஷர்கள் -தங்கள் கசய்திமய 
மனிதகுலம் முழுமமக்கும் பரப்புவதற்காக- ஒருபுதிய பரம்பமரமய 
உருவாக்கி விட்டுச் கசல்கின்றனர். 

    இன்று உலககங்கும் அறியப்படுகிகின்ற “தாயுமானவர் பாடல்கள்—
தாயுமானவம்” அன்று தாயுமானவரால், இரண்டு சீடர்கள்  மூலம் 
ஆரம்பித்து மவத்த புதியவதார் ஆன்மீகப் பரம்பமரயின் 
கதாடர்ச்சிகவள. 

    அவ்வாவற, இன்று உலககங்கம் அறியப்படுகின்ற 
“அருட்கபருஞ்சாதி, தனிப்கபருங்கருமை” என்ற மந்திரமும்,  
சன்மார்க்க சங்கங்களும் இராமலிங்க வள்ளலாரால் ஆரம்பித்து மவத்த 
புதியவதார் ஆன்மீகப் பரம்பமரயின் கதாடர்ச்சிகவள. 

    அவ்வாவற,  இன்று உலககங்கும் அறியப்படுகின்ற 
அறிவுத்திருக்வகாயில் மற்றும் மனவளக்கமல மன்றங்கள் என்னும் 
இரட்மட இயக்கங்கள், அருட்தந்மத வவதாத்திரி மகரிசி, ஆயிரமாயிரம் 
வபராசிரியர்கமள உருவாக்கி, அவர்கள் மூலம் ஆரம்பித்து மவத்த 
புதியவதார் -ஆன்மீகப் பரம்பமரயின் கதாடர்ச்சிகவள. 
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    இந்த மூன்று மகான்களும் ஒருவவர எனபத. 476 ஆதாரங்களுடன் 
“மூவரும் ஒருவவர” என்ற தமலப்பில் ஆய்வு கசய்யப்பட்டு - ஆய்வு 
முடிவுகள் கவளியிடப்பட்டுள்ளன.  

    அந்த ஆய்வின் முடிவுகளில் சருக்கத்மத சிறிது சிந்தித்துப் 
பார்ப்வபாம்.  அந்த அவதாரங்களின் அருமம நமக்கு புரியும். மூவரும் 
ஒருவவர -ஆய்வு முடிவுகள். 

1. தாயுமானவர் வாழ்ந்த காலம் 1746 முதல்1744 வமரயாகும். 
இராமலிங்க வள்ளலார் வாழ்ந்த காலம் 1823 முதல்1874 வமரயாகும். 
வவதாத்திரியார் வாழ்ந்த காலம் 1911 முதல் 2006 வமரயாகும். 

2. இந்த மண்ைில் தாயுமானவர் 38 ஆண்டுகளும், இராமலிங்க 
வள்ளலார் 51 ஆண்டுகளும்,   வவதாத்திரி  மகரிஷி  96 ஆண்டுகளும் 
வாழ்ந்துள்ளனர். 

3. தாயுமானவர் மமறந்து 80 ஆண்டுகள் கழித்து வள்ளலார் 
அவதரிக்கிறார்.   வள்ளலார் மமறந்து 37 ஆண்டுகள் கழித்து 
வவதாத்திரியார் அவதரிக்கிறார். 

4. தாயுமானவர் அவதரித்து 206 ஆண்டுகள் கழித்து வவதாத்திரி மகரிஷி 
அவதரிக்கிறார். வள்ளலார் அவதரித்து 89 ஆண்டுகள் கழித்து 
வவதாத்திரியார் அவதரிக்கிறார். 

5. தாயுமானவர் திருச்சிராப்பள்ளியில் பிறந்தவர். இராமலிங்க வள்ளலார் 
பமழய கதன்னார்க்காடு மாவட்டம் மருதூரில் அவதரித்தவர்.   
வவதாத்திரியாவரா கூடுவாஞ்வசரியில் பிறந்தவர். 

6.  தாயுமானவர் அமமச்சரின் மகனாகப் பிறந்தவர்.  வள்ளலார் சாதாரைக்  
குடும்பத்தில் அவதரித்தவர்.  வவதாத்திரியாவரா எளிய வறுமமயுள்ள 
கநசவாளிக் குடும்பத்தில் வதான்றியவர். 
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7. தாயுமானவர் முமறயாக தமிழும் வடகமாழியும் கற்றுப் புலமமப் 
கபற்றவர். வள்ளலாரும் வவதாத்திரியும் எந்தப் பள்ளிக் கூடத்திலும் 
முமறயாக கல்வி கற்காதவர்கள். 

8. தாயுமானவர் அமமச்சராகப் பதவி வகித்தவர்.  வள்ளலார் சமயச் 
கசாற்கபாழிவு கசய்தவர். வவதாத்திரியார் கநசவாளியாகவும், பின்னர் 
கநசவுத் கதாழிலில் முதலாளியாகவும் இருந்தவர்.   

9. மூவரும் எளிய வாழ்க்மக வாழ்ந்தவர்கள் 
10. மூவரும் கசால்லிய வண்ைம் நடந்து காட்டியவர்கள். 
11. தாயுமானவருக்கு சின்னஞ்சிறு வயதிவலவய அவமர ஆட்வகாள்ள 

வந்த பரமாச்சாரியர் கமௌனகுரு ஆவார்.  வள்ளலாருக்குள்வள 
தாயுமானவர் இருப்பதால் ஆதி குருவாகிய கதட்சிைாமூர்த்திவய 
வ ாதி வடிவில் குருவாக அமமந்தார். தனக்கு பல குருமார்கள் 
அருள்பாலித்ததாக வவதாத்திரியார் குறிப்பிடுகின்றார்.       
பாலகிருஷ்ை நாயக்கர் – மவத்திய பூபதி கிருஷ்ைராவ்-பரஞ்வசாதி 
மகான்-வள்ளலார் வபான்று எண்ைற்ற குருமார்கள் மகரிஷிக்கு 
கிமடத்தார்கள். 

12. மூவருக்குவம தங்களது ஞானப் பாமதயில் பல வசாதமனகமளயும், 
வவதமனகமளயும், சறுக்கல்கமளயும் கண்டு கவன்றார்கள். 

13. உலக உயிர்கள் அமனத்தும்  இன்பமாக, மகிழ்வவாடு வாழவவண்டும் 
என்பவத மூவருமடய ககாள்மக. 

14. மலரினும் மண்ைிலும் விண்ைலும் நீரிலும் கநருப்பிலும் எங்கும் 
இமறக்காட்சிமயக் காணும் கதய்வத் திருவுள்ளம்” வவதாத்திரியாருக்கு” 

அமமந்துள்ளது வபாலவவ தாயுமானவர் பாலும் வள்ளலார் பாலும் 
அமமந்திருந்தது. 

15. தாயுமானவர் 1452 பாடல்கமளயும் வள்ளலார் ஆறுதிருமுமறகளில்  5818 
பாடல்கமளயும் வவதாத்திரியார்  ஞானக்களஞ்சியத்தில் 1854 
பாடல்கமளயும் பாடியுள்ளார். 



ஏன் அவதரித்தார்கள்?                      மன்னார்குடி பானுகுமார். 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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16. தாயுமானவாா் பாடிய பாடல்கள் “தாயுமானவர் பாடல்கள்” என்றும் 
வள்ளலார் பாடிய பாடல்கள் “திருவருட்பா” என்றும் வவதாத்திரி 
மகரிஷி பாடிய பாடல்கள் “ஞானக்களஞ்சியம்” என்றும் 
அமழப்படுகிறது. 

17. தாயுமானவரின் 1452 பாடல்கள் மட்டுவம நமக்கு 
கிமடத்திருக்கின்றன. வள்ளலாரின் உமரநமடப் பகுதிகளும் நமக்கு 
கிமடத்திருக்கின்றன.  ஆனால் வவதாத்திரி மகரிஷியின் 
உபவதங்களும், புத்தகங்களும்  முழுவதும் நமக்கு 
கிமடத்திருக்கின்றன.  வள்ளாலார் பாடல்கள் இமையதளத்தில் உலா 
வருகின்றன. 

18. மூவரது பாடல்கமளயும் மனப்பாடம் கசய்வது எளிமம.   
19. சிந்து , கண்ைி முதலிய பாடல் வமககளில் வள்ளலாரின் 

முன்வனாடியாகத் தாயுமானவர்  திகழ்கிறார்.  
20. தாயுமானவர் 1452 பாடல்களில் எளிமமயும் இனிமமயும் நிமறந்து 

விளங்குவமதப் வபான்வற, அருமமயும் கபருமமயும் நிமறந்து 
விளங்குகின்றன. 

21. அமதப் வபாலவவ வள்ளலாரின் திருவருட்பா பாடல்களிலும், 
வவதாத்திரியின் ஞானக்களஞ்சியத்திலும் அமமந்து இருப்பமத 
காைலாம்.  மூவரும் ஒருவரல்லவா? 

22.  கபரிய கபரிய தத்துவப் கபாருள்கமளகயல்லாம், அனுபவப் 
கபாருள்கமளகயல்லாம், அரும்கபரும் கபாருள்கமளகயல்லாம், சிறு 
சிறு கசாற்களில், சிறு சிறு கசாற்கறாடர்களில் எளிமமயாகவும் 
இனிமமயாகவும், தாயுமானவர் கசால்லி விடுகிறார்.   

23. இவ்வருமம கபருமமகமள வள்ளலாரிடமும், வவதாத்திரியிடமும் 
காைப்கபறுவதில் வியப்பில்மல.  மூவரும் ஒருவரல்லவா? 

24. தாயுமானவர் பாடல்களில் கதாட்ட இடகமல்லாம் வள்ளலார், 
வவதாத்திரி கருத்துகள் தட்டுப்படுகின்றன.   



ஏன் அவதரித்தார்கள்?                      மன்னார்குடி பானுகுமார். 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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25. தாயுமானவர் விட்ட இடத்தில் வள்ளலார் கதாட்டுத் கதாடர்வது 
வபாலும், வள்ளலார் விட்ட இடத்தில் வவதாத்திரி கதாட்டுத் 
கதாடர்வது வபால் ஒரு கதாடர்பு இமழவயாடுகிறது. மூவரும் 
ஒருவரல்லவா? 

26. தாயுமானவர் பாடல்களின் தாக்கம் திருவருட்பாவிலும் 
ஞானக்களஞ்சியத்திலும் பல இடங்களில் காைப்படுகிறமத நாம் 
பார்க்கலாம்.  

27. தாயுமானவரும் வள்ளலாரும் பரசிவ வைக்கம் பாடினார்கள். 
வவதாத்திரிவயா இமறவைக்கமாக பாடியுள்ளார்.  

28. தாயுமானவர் எடுத்த எடுப்பிவலவய, முதற் பாடலிவலவய கவன்று 

விடுகிறார். தாயுமானவர் பாடலின் கதாடக்கம், முதற்பகுதியின் கபயர் 

“திருவருள் விலாசப் பரசிவ வைக்கம்’. திருவருட்பா ஆறாந் 

திருமுமறயிலும் முதற்பதிகம் “பரசிவ வைக்கம்”. 

29. அங்கிங்ககனாதபடி எங்கும் விளங்கும் பரம்கபாருளின் வைக்கமாகவவ 

முதற் பாடமலப் பாடுகிறார் தாயுமானவர். “ “வபருற்ற உலகிலுறு 

சமயமத கநறிஎலாம்” என்று வள்ளலார் பாடுகிறார்.  “ஆதிஎனும் 
பரம்கபாருள் கமய்எழுச்சிப் கபற்று” என்று வவதாத்திரியார் பாடுகிறார். 

30. மூவரும் ஒருவராதலால் இமறவைக்கத்தில் மூன்று பாடல்கள் பாடி 
தாங்கள் மூவரும் ஒருவவர என்பமத மானுடத்திற்கு 
உைர்த்துகிறார்கள். 

31. தாயுமானவரின் “அங்கிங்ககனாதபடி” பாடல் வவதாத்திரி மகரிஷிக்கு  
பக்தி ஞான விசாரமைக்கு வித்தாக அமமந்தது. “வவதாத்திரி 
வாழ்ந்த கூடுவாஞ்வசரி கிராமத்தில், சனிக்கிழமமகளில், ப மன 
பாடிக் ககாண்டு, அதிகாமல வநரத்தில் கதருக்கமளச் சற்றி 
வருவதுண்டு.   அந்தப் ப மனயில் பாடிய “அங்கிங்ககனாதபடி” 



ஏன் அவதரித்தார்கள்?                      மன்னார்குடி பானுகுமார். 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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பாடல் தான் பின்னாளில், மகரிஷியின் அத்மவத்க கருத்துக்கு 
ஆதாரமாக அமமகிறது.  அது தாயுமானவர் பாடிய முதல் பாடல். 

32. “எல்லாம் வல்ல கதய்வமது” என்ற வவதாத்திரியாரின் மகரிஷியின் 
இமறவழிபாட்டுப் பாடலில் தாயுமானவரின் அங்கிங்ககனாதபடி 
தாவனயாய பூரைமாய் நிற்கின்ற இமறயியல்மப உைர்த்துகிறார்.   

33. பலவமககளில் வள்ளலாரும் வவதாத்திரி மகரிஷியும்  
தாயுமானவமரப் பின்பற்றிப் பாடியுள்ளனர். 

34. வவதாத்திரியாரின் உடலுக்குள் வள்ளலார் புகந்தது அவரது 42 ஆவது 
வயதில்.  ஆனால் சிறு வயதிவலவய வவதாத்திரியார் தாயுமானவமர 
மானசீக குருவாக ஏற்றுக் ககாண்டு பயன் கபற்றது கதளிவாகின்றது.  

35. தாயுமானவரின் “அங்கிங்ககனாதபடி” பாடல் பள்ளிக்கூடப் 
பாடப்புத்தகத்தில் மனப்பாடப் பகுதியாகவும், வள்ளலாரின் 
“ஒருமமயுடன் நினது திருமலரடி நிமனக்கின்ற உத்தமர் தம் உறவு 
வவண்டும்” பாடல் மாைவர்களின் பாடப் புத்தகத்திலும் 
வறீ்றிருக்கிறது.  வவதாத்திரி மகரிஷி எழுதிய வபசிய அமனத்தும் 
வவதாத்திரியமாக 30 க்கும் வமற்பட்ட பல்கமலக்கழகங்களில் 
பாடமாக, பட்டயமாக, பட்டமாக, பட்டவமற்படிப்பாக, 
பயிற்றுவிக்கப்படுகிறது. 

36. அறிவவதான் கதய்வம் என்பது வவதாத்திரியாரின் அடிப்பமடக் 
வகாட்பாடு.  இமறவமன “அறிவான கதய்வவம சச்திதானந்த சிவவம” 

என்று பல இடங்களில் தாயுமானவர் சட்டிச் கசல்வமதக் காைலாம்.  
37. மூவருவம சம்மா இருந்து சகம் கண்டவர்கள். 
38. தாயுமானவர் மானுடத்மத ஆன்மீகப் பயைத்தில் பயைிக்க 

“வசரவாரும் க கத்தீவர” என்றமழத்தார்.  வள்ளலார் “மரைமில்லா 
கபருவாழ்வு வாழலாம் வாரீர்” எனக் கூவினார்.  வவதாத்திரிவயா 
“அன்பர்கவள வாரீர்” என்று அமழத்தார்.  



ஏன் அவதரித்தார்கள்?                      மன்னார்குடி பானுகுமார். 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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39. மகரிஷி வழங்கிய ஐவமகப் பண்பாடு புதியகதாரு பண்பாடு 
உலகிற்கு வவண்டும்.  வபாமத, வபார், புமக ஒழித்து அமமதி 
காப்வபாம்.  அவரவர் தம் அறிவின் ஆற்றலினால் உடல் உமழப்பால் 
வாழ்வவாம் என்ற முடிவும், கபாதுவிதிமய, பிறர் கபாருமள, 
வாழ்க்மகச் சதந்திரத்மதப் பாதுகாத்து, உயிருக்கு அன்பு கசய்து. 
உைவுக்ககன உயிர்ககால்லா வநான்பும் ககாள்வவாம் என்னும் 
மகரிஷியின் பண்பாட்டுக் ககாள்மகயில் தாயுமானவர் கநஞ்சம் 
தவழ்வமதக் காைலாம். 

40. கவட்டகவளித் தத்துவத்மதப் பற்றி மூன்று மகான்களும் 
பாடியுள்ளனர். முன்னவர்களின் தத்துவங்கமள பாமரனும் புரிந்து 
ககாள்ளும் வமகயில் சத்தகவளி தத்துவமாக தந்தவர் 
வவதாத்திரியார்.  நிலவுலகம் இருக்கும் மட்டும் இந்த சத்தகவளி 
தத்துவமும் வாழும். 

41. அத்மவத தத்துவத்மத மூவரும் விரிவாகவும் விளக்கமாகவும் 
பாடியுள்ளனர். 

42. கருமமயம் தூய்மம கபறத் தவமும் தற்வசாதமனயும் கசய்து 
ஞானம் கபறவவண்டும் என்பார் மகரிசி.  தாயுமானவரும் 
கமய்ஞானவம வழி என்கிறார். 

43. காந்தநிமல அறியாதார் கடவுள்நிமல அறியார்  என்பார் மகரிஷி.  
இங்கு மகரிஷி குறிப்பிடும் அண்டகவளியில் அமமந்த காந்தநிமல-- 
தாயுமானவர் குறிப்பிடும் அருள்கவளி என்று கருதலாம். 

44. தாயுமானவர் வள்ளலார் உள்ளம் வவதாத்திரியாரின் இலக்கியங்களில் 
மமயமாக அமமந்திருப்பமதக் காைலாம். 

45. சமயங்கடந்த வமானரசத்மத மூவருவம வலியுறுத்தினார்கள். 
46. தாயுமானவர், வள்ளலார் பாடல் கதாடர்கள் வவதாத்திரியாரின் 

மனதில் எப்வபாதும் ஊடாடிக் ககாண்டிருந்தன. 
47. தாயுமானவர் , வள்ளலார் பாடல்களின் உள்ளடக்கத்மத  

வவதாத்திரியாரின் கவிகளிலும் காைலாம். 



ஏன் அவதரித்தார்கள்?                      மன்னார்குடி பானுகுமார். 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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48. தாயுமானவர் பாடல்களில் சில கதாடரில் உட்கபாருமள 
உைர்ந்துககாள்ள முடியவில்மல.  அத்தகு உட்கபாருள்ககளல்லாம் 
வவதாத்திரியாரின் நூல் வழி விளக்கம் கபறுகின்றன. 

49. பக்தியும் ஞானமும் இமைந்த தாயுமானவர் பாடல்களில் மகரிஷி  
வவதாத்திரியின் உள்ளம் வதாய்ந்து இருந்தமமயும், சில இடங்களில் 
தாயுமானவர். வள்ளலார் பாடல்களுக்கு விளக்கமாக அமமந்தமமயும் 
வவதாத்திரியாரின் நூல்கள் வழி அறியலாம். 

50. தாயுமானவரும் வள்ளலாரும் சமரச ஞானிகளாகத் திகழ்ந்தவர்கள். 

தாயுமானவர் வவதாந்த சித்தாந்த சமரசம் வபசகிறார்; சமயங்கடந்த 

வமான சமரசம் வபசகிறார். வள்ளலார் ஆறந்த (ஷடாந்த) சமரசம் 

வபசகிறார்; சமயங்கடந்த சமரச சத்த சன்மார்க்கத்மதப் வபசகிறார். 
51. தாயுமானவர் பற்பல கண்ைிகமளப் பாடியுள்ளது வபான்வற 

வள்ளலாரும் பற்பல கண்ைிகமளப் பாடியுள்ளார்.  

தாயுமானவர் பாடிய கண்ைிகள்        வள்ளலார் பாடிய கண்ைிகள் 
பராபரக் கண்ைி                             பாங்கிமார் கண்ைி 
மபங்கிளிக் கண்ைி                        கவண்ைிலாக் கண்ைி 
எந்நாட்கண்ைி                              முமறயடீ்டுக் கண்ைி 
காண்வபவனா என்கண்ைி                  திருவடிக் கண்ைி 
ஆகாவதா என்கண்ைி                      வபரன்புக்கண்ைி 
இல்மலவய என்கண்ைி 
வவண்டாவவா என்கண்ைி 
நல்லறிவவ என்கண்ைி 
பலவமகக் கண்ைி 

   

52. தாயுமானவர் பாடல்களின் தாக்கம் திருவருட்பாவில் பல இடங்களில் 

காைப்படுகின்றன. பல வமககளில் வள்ளலார் தாயுமானவமரப் 

பின்பற்றிப் பாடியுள்ளார் 



ஏன் அவதரித்தார்கள்?                      மன்னார்குடி பானுகுமார். 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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53. தாயுமானவர் தாம் கபற்ற பரிபூரை நிமலமய உலகத்தவவராடு 
பங்கிட்டுக் ககாள்ள அமழக்கிறார்.  மகரிஷியும் தாம் கபற்ற இமற 
அனுபவத்மத எல்வலாருக்கும் வழங்கத் துடிக்கின்றார்.  
வகட்பவர்க்ககல்லாம் தருவவன் என்று தாம் கபற்ற இமற 
அனுபவத்மத குண்டலினி வயாகத்மத எல்வலாருக்கும் வழங்க 
அறிவுத் திருக்வகாயில்கள்,  மனவளக்கமல மன்றங்கள் 
வதாற்றுவித்து உதவுகின்றார். 

54. மூவருவம தன்மனயறிந்த தவசீலர்களாக திகழ்ந்தார்கள். 
55. மானுடத்மத “ககால்லா விரதம்” வமற்ககாள்வரீ் என்று  மூவருவம 

வலியுறுத்தினார்கள். 
56. தாயுமானவர் 60% விழுக்காடு வடகசாற்கள் பயன்படுத்தியிருந்தாலும், 

மற்ற இருவருக்கும் குமறவில்லாமல் கசந்தமிழ் வித்தகராக 
விளங்கினார். 

57. “சங்கர சங்கர சம்பு – சிவ, சங்கரசங்கர சம்பு” என்று தாயுமானவர் 
ஆனந்தக் களிப்புப் பாடுவது வபான்வற வள்ளலாரும் சம்வபா சங்கர 
என்று ஆனந்தக் களிப்புப் பாடுகிறார். வவதாத்திரியாரும் “வபரின்ப 
களிப்பு”  பாடுகிறார். 

58. சகவாரி எனற் தமலப்பில் தாயுமானவர் பாடியிருக்க, வள்ளலார் 
“இமறவமன ஏத்தும் இன்பம்” என்ற தமலப்புகளில் பாடி 
மகிழ்ந்துள்ளார்.  வபரின்ப ஊற்று என்ற தமலப்பில் 
வவதாத்திரியாரும்  பாடியிருக்கிறார்.  
59. தாமானவரும் வள்ளலாரும் வவதாத்திரி மகரிஷியும் சமரச 

ஞானிகளாகத் திகழ்கிறார்கள்.  
60. தாயுமானவர் கபண்மமமயச் சாடுகிறார்.  பிரம்மசரியம் வதமவ 

என்கிறார். வள்ளலாவரா கபண்கமளப் வபாற்றுகிறார். கபண்கல்வி, 
விதமவ மறுமைம்,  மகளிர் சமத்துவம்,கபண்கள் கற்புகநறி, 
கபண்கள்  முன்வனற்றம் பற்றி பதிவு கசய்துள்ளார்.. 



ஏன் அவதரித்தார்கள்?                      மன்னார்குடி பானுகுமார். 

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

 
 

14 
 

61. மகரிஷி கபண்மமமய முதன்மமப் படுத்துகிறார். கபண்களுக்கு 
இல்லற ஞானம் வதமவ என்பமத வலியுறுத்துகிறார். இந்த ஒன்மறத் 
தவிர்த்து மற்ற எல்லாவற்றிலும் மூவரும் ஒத்த 
கருத்துமடயவர்கவளயாவர்.  

62. தாயுமானவரின் பாடல்களிலிருந்து வள்ளலாரும் வவதாத்திரியாரும்  
அவநகக் கருத்துக்கமள எடுத்தாண்டு ஆய்வு கசய்துள்ளார்கள் என்பது 
மூவரின் பமடப்புகளிலிருந்து கதரிகிறது. 

63. மூலன் மரபில் வந்த தாயுமானவர் பாடிய பாடல்கள் தமிழுக்குப் 
புதுமமயானமவ.  அவருக்குப் பின் வந்த வள்ளலார் வமலும் பல 
புதுமமகமளக் காட்டினார்.  வவதாத்திரியாவரா தமிழுக்கு எண்ைற்ற 
கசாற்கமளயும் பமடத்துள்ளார்.  சத்தகவளி, பாய்மப் கபாருள், 
அகத்தாய்வு, கருமமயம், கசயல்விமளவு, தள்ளல், ககாள்ளல், 
குைநலம் என்று அடுக்கிக் ககாண்வட வபாகலாம். 

64. வள்ளலாரின் தமிழ் வி(மி)ஞ்சம் தழிழாக இருக்கிறது.  தாயுமானவர் 
ஏக்கப் கபாருமூச்வசாடு புலம்புவது வபால் இருக்கிறது.   மகரிஷிவயா 
எமதச் கசான்னாலும் இது இப்படித்தான் என்று முடிந்த முடிவாகச் 
கசால்லிவிடுகிறார். தாயின் புலம்பலும் தந்மதயின்முடிவும் நமக்குத் 
வதமவதாவன! 

65. வவதாத்திரி மகரிஷி  குரமல நாம் இமையதளத்தில் வகட்டு 
மகிழலாம். தாயுமானவர் வள்ளலார் குரமல நாம் வகட்க ககாடுத்து 
மவக்கவில்மல. 

66. மூவரில் வவதாத்திரி மகரிஷியின் குரமல மட்டும் நாம் விடிவயா 
ஆடிவயா வில் வகட்டும் பார்த்தும் மகிழலாம். 

67. தாயுமானவர் தீடிகரன்று மரைித்ததால் தனது லட்சியத்மத முடிக்க 
வள்ளலார் உடம்பில் புகுந்தார். வள்ளலாரும் தனது லட்சியத்மத 
முடிக்க வவதாத்திரி உயிரில் கலந்தார்.   

68. தாயுமானவர் கதாடங்கிய ஆன்மீக பயைத்மத வள்ளலார் 
கதாடர்ந்தார் - வவதாத்திரிா்யார் முடித்து மவத்தார். 



ஏன் அவதரித்தார்கள்?                      மன்னார்குடி பானுகுமார். 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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69. தாயுமானவர் மமறந்த இடம்- இராமநாதபுரம் கலட்சமிபுரத்தில்- 
தாயுமானவர் ஆலயமாகவும், வள்ளலார் மமறந்த இடம்- வடலூரில் 
சத்தியஞான சமபயாகவும், வவதாத்திரியார் மமறந்த இடம் -
ஆழியாறில் அறிவுத்திருக்வகாயிலாகவும் விளங்கி வருகின்றன. 

70. வள்ளலார் கதாடங்கிய சன்மார்க்க சங்கங்களும், வவதாத்திரியார் 
கதாடங்கிய அறிவுத் திருக்வகாயில்களும் மனவளக்கமல 
மன்றங்களும் ஊவரங்கும் ஞானக்கல்வியிமன வழங்கி வருகின்றன. 
தாயுமானவவர இவர்கள் ஆன்மாவில் கலந்திருப்பதால் அவரது 
தத்துவங்களும் இம்மகான்கள் மூலம் பயிற்றுவிக்கப் படுகின்றன. 

அவதாரப் புருஷர்கள் மமறவதில்மல.   

    நாட்டில் எங்காவது குழப்பம் வநர்ந்தால் அதமனச் சீர்கசய்வதற்கு 
முதலில் மன்னன் சிப்பாமய அனுப்புவான்.,  சிப்பாயால் அடக்க 
முடியாத நிமல என்றால், வசனாதிபதிமய அனுப்புவான். 

     அவனாலும் முடியாவிட்டால். மந்திரிமய அனுப்புவான்.   
நிமலமம கட்டுப்பாட்மட மீறுவதுவபால் வதான்றினால், தாவன 
வநரடியாகச் கசன்று நிமலமமமய ஆராய்ந்து சீர்ப்படுத்தி வருவான். 

     அப்படி அரசவன வருது வபான்றதுதான் அவதாரம்.   சிப்பாய், 
வசனாதிபதி வபான்றவர்கள்- சாதாரை மகான்கள்.நம்பிக்மக ஒளியாகத் 
திகழ்கிறார்கள். 

     அவதாரப் புருஷர்கள் மமறவதில்மல.  வான்காந்தத்தில் இருந்து 
ககாண்டு, மானுடத்மத வழிநடத்திச் கசல்கின்றனர்.  அவர்கள் நம்மம 
வழிநடத்துகிறார்கள். 

   பக்தி, முக்தி, ஞானம் . பைம், பதவி, உலக சகங்கள் என்று எமத 
வவண்டுமானாலும் வகளுங்கள்.  வகட்பமத நீங்கள் கபறுவிர்கள். 



ஏன் அவதரித்தார்கள்?                      மன்னார்குடி பானுகுமார். 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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     மானுடத்தின் பிரார்த்தமனகமள- அவர்கள் வகட்கிறார்கள்.  
அவர்கமள வழி நடத்துகிறார்கள்.  அவர்களின் ஆமசகமள 
நிமறவவற்றுகிறார்கள்.  இதயதாகத்துடன் அமழப்பவர்கள் அவர்கமளக் 
காண்கிறார்கள். 

    தாயுமானவரும், வள்ளலாரும்,  வவதாத்திரி மகரிசியும் இன்றும் 
வாழ்கிறார்கள், நமது பிரார்த்தமனகமளக் வகட்கிறார்கள் என்பது 
நம்மில் நம்பிக்மக ஒளிமயப் பாய்ச்சகிறது.  

     நம்பிக்மக,  வாழக்மகயில் நமது முதல் வதமவ அதுதான்.  
முற்றிலும்- இன்பமயமாகவவ வாழ்க்மக அமமவதில்மல.  துன்பங்கள், 
கவமலகள், பிரச்சமனகள், எதிர்பார்ப்புகள், ஏமாற்றங்கள் இமவ 
இல்லாத வாழ்க்மக இருக்க இயலாது. 

     உலகின் துமை எதுவும் உதவ முடியாத அந்த வவமளகளில்- 
நாம் அண்ைாந்து பார்ப்பதற்கு ஒருவர் வவண்டும்.  

      அவர் கருமைமயமானவராக இருக்க வவண்டும். நமது 
குற்றங்குமறகமளப் பாராமல்- நமக்குப் புகலிடம் அளிப்பவராக இருக்க 
வவண்டும்.  

     அத்தமகய ஒருவராக திகழ்கிறார்கள் தாயுமானவரும், 
வள்ளலாரும்,  வவதாத்திரி மகரிசியும்.  இவர்கள் நமக்கு 
வாழ்க்மகயில் நம்பிக்மக ஒளியாகத் திகழ்கிறார்கள்.  

 

 

 


