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1. துதிப் பாடல்கள்
1.1 நாயன்மார் துதி - வபயன்ன
வபயன்ன புறச்சமயப் பிணக்குநூல் வழியறனத்தும் பிறழவய யன்றி
வாயன்றம ததளிந்துறசவ சித்தாந்த வழிவதறி அதீத வாழ்வில்
வபாயண்மி அஞ்தசழுத்தும் திருநீறும் கண்டிறகயும் தபாருளாக் தகாண்ட
நாயன்மார் திருக்கூட்டம் பணிந்திறறஞ்சும் தபரும் வபறு நான் தபற்வறனால்.
-சிவஞான சுவாமிகள்

1.2 நாயன்மார் துதி - தில்றலவாழ்
தில்றல வாழ் அந்தணவர முதலாக சீர்பறடத்த
ததால்றலயாதாம் திருத்ததாண்டத்
ததாறக அடியார் பதம் வபாற்றி
ஒல்றலயவர் புராணகறத உலகறிய
விாித்துறரத்த தசல்வமலி குன்றத்தூர்
வசக்கிழார் அடிவபாற்றி
தூக்கு சீர்த்திருத் ததாண்டத் ததாறகவிாி
வாக்கினாற் தசால்ல வல்லபிரான் எங்கள்
பாக்கியப்பயனாகப் பதி குன்றறவாழ்
வசக்கிழான் அடி தசன்னி இருத்துவாம்.
-காஞ்சிபுராணம்

2. திருமுறறப் பாடல்கள்
2.1 திருஞானசம்பந்தர் வதவாரம் - பிறறயணி
தலம்: திருக்கழுமலம்
திருமுறற: 1-19-1
பண் : நட்டபாறட
தாளம் : ஆதி
திருச்சிற்றம்பலம்
பிறறயணி படர்சறட முடியிறட தபருகிய புனலுறட யவனிறற
இறறயணி வறளயிறண முறலயவ ளிறணவன ததழிலுறட யிடவறக
கறறயணி தபாழில்நிறற வயலணி கழுமலம் அமர்கன லுருவினன்
நறறயணி மலர்நறு விறரபுல்கு நலமலி கழல்ததாழன் மருவுவம.
திருச்சிற்றம்பலம்

2.2 திருஞானசம்பந்தர் வதவாரம் - தபருகிய
தலம்: திருக்கழுமலம்
திருமுறற: 1-19-11
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1.19.1

பண் : நட்டபாறட
தாளம் : ஆதி
திருச்சிற்றம்பலம்
தபருகிய தமிழ்விர கினன்மலி தபயரவ னுறறபிணர் திறரதயாடு
கருகிய நிறவிாி கடலறட கழுமலம் உறறவிட தமனநனி
தபருகிய சிவனடி பரவிய பிறணதமாழி யனதவாரு பதுமுடன்
மருவிய மனமுறட யவர்மதி யுறடயவர் விதியுறட யவர்கவள. 1.19.11
திருச்சிற்றம்பலம்

2.3 திருஞானசம்பந்தர் வதவாரம் - அந்தமுமாதி
தலம்: திருவவட்களம்
திருமுறற: 1-39-1
பண் : தக்கராகம்
தாளம் :
திருச்சிற்றம்பலம்
அந்தமும் ஆதியும் ஆகிய அண்ணல்
ஆரழல் அங்றக அமர்ந்திலங்க
மந்தமுழவம் இயம்ப
மறலமகள் காணநின்றாடிச்
சந்தமிலங்கு நகுதறலகங்றக
தண்மதியம் மய வலததும்ப
தவந்ததவண் ணீறுதமய்பூசும்
வவட்கள நன்னகராவர.
திருச்சிற்றம்பலம்

2.4 திருஞானசம்பந்தர் வதவாரம் - விண்ணியன்மாடம்
தலம்: திருவவட்களம்
திருமுறற: 1-39-11
பண் : தக்கராகம்
தாளம் :
திருச்சிற்றம்பலம்
விண்ணியன்மாடம் விளங்தகாளிவீதி
தவண்தகாடிதயங்கும் விாிந்திலங்க
நண்ணியசீர்வளர் காழி
நற்றமிழ் ஞானசம்பந்தன்
தபண்ணின் நல்லாதளாரு பாகமமர்ந்து
வபணியவவட்கள வமல்தமாழிந்த
பண்ணியல்பாடல் வல்லார்கள்
பழிதயாடு பாவமிலாவர.
திருச்சிற்றம்பலம்
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2.5 திருஞானசம்பந்தர் வதவாரம் - பூத்வதர்ந்
தலம்: திருவவாத்தூர்
திருமுறற: 1-54-1
பண் : பழந்தக்கராகம்
தாளம் : ஆதி
திருச்சிற்றம்பலம்
பூத்வதர்ந் தாயன தகாண்டுநின் தபான்னடி
ஏத்தா தாாில்றல தயண்ணுங்கால்
ஓத்தூர் வமய தவாளிமழு வாள் அங்றகக்
கூத்தீ ரும்ம குணங்கவள.
திருச்சிற்றம்பலம்

2.6 திருஞானசம்பந்தர் வதவாரம் - குரும்றப
தலம்: திருவவாத்தூர்
திருமுறற: 1-54-11
பண் : தக்கராகம்
தாளம் :
திருச்சிற்றம்பலம்
குரும்றப யாண்பறன யீன்குறல வயாத்தூர்
அரும்பு தகான்றற யடிகறளப்
தபரும்பு கலியுள் ஞானசம்பந் தன்தசால்
விரும்பு வார்விறன வீவட.
திருச்சிற்றம்பலம்

2.7 திருஞானசம்பந்தர் வதவாரம் - பூவார்மலர்தகாண்
தலம்: திருவண்ணாமலை
திருமுறற: 1-69-1
பண் : தக்வகசி
தாளம் : ஆதி
திருச்சிற்றம்பலம்
பூவார்மலர்தகாண் டடியார்ததாழுவார் புகழ்வார் வாவனார்கள்
மூவார்புரங்கள் எாித்த அன்று மூவர்க் கருள்தசய்தார்
தூமாமறழநின் றதிரதவருவித் ததாறுவின் நிறரவயாடும்
ஆமாம்பிறணவந் தறணயுஞ்சாரல் அண்ணா மறலயாவர.
திருச்சிற்றம்பலம்

2.8 திருஞானசம்பந்தர் வதவாரம் - அல்லாடரவ
தலம்: திருவண்ணாமலை
திருமுறற: 1-69-11
பண் : தக்வகசி
தாளம் : ஆதி
திருச்சிற்றம்பலம்
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அல்லாடரவம் இயங்குஞ்சாரல் அண்ணா மறலயாறர
நல்லார்பரவப் படுவான்காழி ஞான சம்பந்தன்
தசால்லால் மலிந்த பாடலான பத்தும் இறவகற்று
வல்லாதரல்லாம் வாவனார்வணங்க மன்னி வாழ்வாவர.
திருச்சிற்றம்பலம்

2.9 திருஞானசம்பந்தர் வதவாரம் - நறடமரு
தலம்: திருவிறடமருதூர்
திருமுறற: 1-121-1
பண் : வியாழக்குறிஞ்சி
தாளம்: ஆதி
திருச்சிற்றம்பலம்
நறடமரு திாிபுரம் எாியுண நறகதசய்த
பறடமரு தழதலழ மழுவல பகவன்
புறடமரு திளமுகில் வளம் அமர்ர் தபாதுளிய
இறடமரு தறடயநம் இடர்தகடல் எளிவத.
திருச்சிற்றம்பலம்

2.10 திருஞானசம்பந்தர் வதவாரம் - தடமலி புகலியர்
தலம்: திருவிறடமருதூர்
திருமுறற: 1-121-11
பண் : வியாழக்குறிஞ்சி
தாளம்: ஆதி
திருச்சிற்றம்பலம்
தடமலி புகலியர் தமிழ்தகழு விரகினன்
இடமலி தபாழில்இறட மருதிறன யிறசதசய்த
படமலி தமிழிறவ பரவவல் லவர்விறன
தகடமலி புகதழாடு கிளதராளி யினவர.
திருச்சிற்றம்பலம்

2.11 திருஞானசம்பந்தர் வதவாரம் - புலறனந்தும்
தலம்: திருறவயாறு
திருமுறற: 1-130-1
பண் : வமகராகக்குறிஞ்சி
தாளம்: ஆதி
திருச்சிற்றம்பலம்
புலறனந்தும் தபாறிகலங்கி தநறிமயங்கி
யறிவழிந்திட் றடம்வமலுந்தி
அலமந்த வபாதாக அஞ்வசதலன்
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றருள்தசய்வான் அமருங்வகாயில்
வலம்வந்த மடவார்கள் நடமாட
முழவதிர மறழதயன்றஞ்சிச்
சிலமந்தி யலமந்து மரவமறி
முகில்பார்க்குந் திருறவயாவற
திருச்சிற்றம்பலம்

2.12 திருஞானசம்பந்தர் வதவாரம் - மாதர்ம டப்பிடியும்
தலம்: திருத்தருமபுரம்
திருமுறற: 1-136-1
பண் : யாழ்மூாி
தாளம்: ஆதி
திருச்சிற்றம்பலம்
மாதர்ம டப்பிடியும் மட அன்னமும் அன்னவதார்
நறட யுறடம் மறல மகள் துறணதயன மகிழ்வர்
பூத இனப்பறட நின் றிறச பாடவும் ஆடுவர்
அவர் படர் சறடந் தநடு முடியததார் புனலர்
வவததமா வடழிறசபா டுவ ராழ்கடல் தவண்டிறர
யிறரந் நுறர கறர தபாரு துவிம்மிநின் றயவல
தாதவிழ் புன்றன தயங் கும லர்ச்சிறறவண்டறற
தயழில் தபாழில் குயில் பயில்தருமபு ரம்பதிவய
திருச்சிற்றம்பலம்

2.13 திருஞானசம்பந்தர் வதவாரம் - ஏடுமலி
தலம்: திருநள்ளாறு
திருமுறற: 2-33-1
பண் : இந்தளம்
தாளம்: சாபு
திருச்சிற்றம்பலம்
ஏடுமலி தகான்றறயர விந்து இள வன்னி
மாடவல தசஞ்சறடதய றமந்தனிட தமன்பர்
வகாடுமலி ஞாழல்குர வவறுசுர புன்றன
நாடுமலி வாசமது வீசியநள் ளாவற.
திருச்சிற்றம்பலம்

2.14 திருஞானசம்பந்தர் வதவாரம் - ஆடலஅரவார்
தலம்: திருநள்ளாறு
திருமுறற: 2-33-11
பண் : இந்தளம்
தாளம்: சாபு
திருச்சிற்றம்பலம்
ஆடலஅரவார்சறடயன் ஆயிறழதன் வனாடும்
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நாடுமலி தவய்திட விருந்தவன் நள்ளாற்றற
மாடமலி காழிவளர் பந்தனது தசஞ்தசால்
பாடலுறட யாறரயறட யாபழிகள் வநாவய.
திருச்சிற்றம்பலம்

2.15 திருஞானசம்பந்தர் வதவாரம் - மட்டிட்ட
தலம்: திருமயிலாப்பூர்
திருமுறற: 2-47-1
பண் : சீகாமரம்
தாளம்: ரூபகம்
திருச்சிற்றம்பலம்
மட்டிட்ட புன்றனயங் கானன் மடமயிறலக்
கட்டிட்டங் தகாண்டான் கபாலீச் சரம் அமர்ந்தான்
ஒட்டிட்ட பண்பின் உருத்திர பல்கணத்தார்க்
கட்டிட்டல் காணாவத வபாதிவயா பூம்பாவாய்.
திருச்சிற்றம்பலம்

2.16 திருஞானசம்பந்தர் வதவாரம் - கானமர்
தலம்: திருமயிலாப்பூர்
திருமுறற: 2-47-11
பண் : சீகாமரம்
தாளம்: ரூபகம்
திருச்சிற்றம்பலம்
கானமர் வசாறலக் கபாலீச் சரமமர்ந்தான்
வதனமர் பூம்பாறவப் பாட்டாகச் தசந்தமிழான்
ஞான சம்பந்தன் நலம்புகழ்ந்த பத்தும்வல்லார்
வானசம் பந்தத் தவவராடும் வாழ்வாவர.
திருச்சிற்றம்பலம்

2.17 திருஞானசம்பந்தர் வதவாரம் - பண்ணி வனர்தமாழி
தலம்: சீகாழி
திருமுறற: 2-49-1
பண் : சீகாமரம்
தாளம்: ரூபகம்
திருச்சிற்றம்பலம்
பண்ணின் வநர்தமாழி மங்றக மார்பலர்
பாடி யாடிய வவாறச நாதடாறுங்
கண்ணிந் வநரயவல தபாலியுங் கடற்காழிப்
தபண்ணின் வநதராரு பங்கு றடப்தபரு
மாறன தயம்தபரு மாதனன் தறன்றுன்னும்
அண்ண லாரடியார் அருளாலுங் குறறவிலவர.
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திருச்சிற்றம்பலம்

2.18 திருஞானசம்பந்தர் வதவாரம் - தபயதர னும்மிறவ
தலம்: சீகாழி
திருமுறற: 2-49-11
பண் : சீகாமரம்
தாளம்: ரூபகம்
திருச்சிற்றம்பலம்
தபயதர னும்மிறவ பன்னி ரண்டினும்
உண்தட னப்தபயர் தபற்ற வூர்திகழ்
கயலுலாம் வயல்சூழ்ந் தழகார் கலிக்காழி
நயன டன்கழ வலத்தி வாழ்த்திய
ஞான சம்பந்தன் தசந்த மிழுறர
உயருமா தமாழிவார் உலகத் துயர்ந்தாவர.
திருச்சிற்றம்பலம்

2.19 திருஞானசம்பந்தர் வதவாரம் - வாியமறறயார்
தலம்: திருக்கடவூர் மயானம்
திருமுறற: 2-80-1
பண் : காந்தாரம்
தாளம்: ஆதி
திருச்சிற்றம்பலம்
வாிய மறறயார் பிறறயார் மறலவயார்சிறலயா வணக்கி
எாியமதில்கள் எய்தார் எறியுமுசலம் உறடயார்
காியமிடறும் உறடயார் கடவூர்மயானம் அமர்ந்தார்
தபாியவிறடவமல் வருவார் அவதரம்தபருமான் அடிகவள.
திருச்சிற்றம்பலம்

2.20 திருஞானசம்பந்தர் வதவாரம் - மரவம்தபாழில்சூழ்
தலம்: திருக்கடவூர் மயானம்
திருமுறற: 2-80-11
பண் : காந்தாரம்
தாளம்: ஆதி
திருச்சிற்றம்பலம்
மரவம்தபாழில்சூழ் கடவூர் மன்னுமயானம் அமர்ந்த
அரவம் அறசத்த தபருமான் அகல அறிய லாகப்
பரவுமுறறவய பயிலும் பந்தன்தசஞ்தசால் மாறல
இரவும்பகலும் பரவி நிறனவார்விறனகள் இலவர.
திருச்சிற்றம்பலம்
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2.21 திருஞானசம்பந்தர் வதவாரம் - எந்றத யீசதனம்
தலம்: திருதநல்வாயிலரத்துறற
திருமுறற: 2-90-1
பண் : பியந்றதக்காந்தாரம்
தாளம்: ஆதி
திருச்சிற்றம்பலம்
எந்றத யீசதனம் தபருமான் ஏறமர் கடவுதளன் வறத்திச்
சிந்றத தசய்பவர்க் கல்லாற் தசன்றுறக கூடுவ தன்றால்
கந்த மாமல ருந்திக் கடும்புனல் நிவாமல்கு கறரவமல்
அந்தண் வசாறல தநல்வாயில் அரத்துறற அடிகள்தம் அருவள.
திருச்சிற்றம்பலம்

2.22 திருஞானசம்பந்தர் வதவாரம் - கறறயி னார்தபாழில்
தலம்: திருதநல்வாயிலரத்துறற
திருமுறற: 2-90-11
பண் : பியந்றதக்காந்தாரம்
தாளம்: ஆதி
திருச்சிற்றம்பலம்
கறறயி னார்தபாழில் சூழ்ந்த காழியுள் ஞானசம் பந்தன்
அறறயும் பூம்புனல் பரந்த அரத்துறற அடிகள்தம் அருறள
முறறறம யாற்தசான்ன பாடல் தமாழியும் மாந்தர்தம் விறனவபாய்ப்
பறறயும் ஐயுற வில்றலப் பாட்டிறவ பத்தும்வல் லார்க்வக.
திருச்சிற்றம்பலம்

2.23 திருஞானசம்பந்தர் வதவாரம் - என்ன புண்ணியஞ்
தலம்: திருவலஞ்சுழி
திருமுறற: 2-106-1
பண் : நட்டராகம்
தாளம்: ரூபகம்
திருச்சிற்றம்பலம்
என்ன புண்ணியஞ் தசய்தறன தநஞ்சவம யிருங்கடல் றவயத்து
முன்ன நீபுாி நல்விறனப் பயனிறட முழுமணித் தரளங்கள்
மன்னு காவிாி சூழ்திரு வலஞ்சுழி வாணறன வாயாரப்
பன்னி யாதாித் வதத்தியும் பாடியும் வழிபடு மதனாவல.
திருச்சிற்றம்பலம்

2.24 திருஞானசம்பந்தர் வதவாரம் - மாததார் கூறறன
தலம்: திருவலஞ்சுழி
திருமுறற: 2-106-11
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பண் : நட்டராகம்
தாளம்: ரூபகம்
திருச்சிற்றம்பலம்
மாததார் கூறறன வலஞ்சுழி மருவிய மருந்திறன வயற்காழி
நாதன் வவதியன் ஞானசம் பந்தன்வாய் நவிற்றிய தமிழ்மாறல
ஆத ாித்திறச கற்றுவல் லார்தசாலக் வகட்டுகந் தவர்தம்றம
வாதி யாவிறன மறுறமக்கும் இம்றமக்கும் வருத்தம்வந் தறடயாவவ.
திருச்சிற்றம்பலம்

2.25 திருஞானசம்பந்தர் வதவாரம் - மண்ணின்நல்
தலம்: திருக்கழுமலம்
திருமுறற: 3-24-1
பண் : தகால்லி
தாளம்: மிஸ்ர சாபு
திருச்சிற்றம்பலம்
மண்ணின்நல் லவண்ணம் வாழலாம் றவகலும்
எண்ணில்நல் லகதிக்கி யாதுவமார் குறறவிறல
கண்ணில்நல் லஃதுறுங் கழுமல வளநகர்ப்
தபண்ணில்நல் லாதளாடும் தபருந்தறக யிருந்தவத.
திருச்சிற்றம்பலம்

2.26 திருஞானசம்பந்தர் வதவாரம் - கருந்தடந்
தலம்: திருக்கழுமலம்
திருமுறற: 3-24-11
பண் : தகால்லி
தாளம்: மிஸ்ர சாபு
திருச்சிற்றம்பலம்
கருந்தடந் வதன்மல்கு கழுமல வளநகர்ப்
தபருந்தடங் தகாங்றகவயா டிருந்தஎம் பிரான்றறன
அருந்தமிழ் ஞானசம் பந்தன தசந்தமிழ்
விரும்புவா ரவர்கள்வபாய் விண்ணுல காள்வவர.
திருச்சிற்றம்பலம்

2.27 திருஞானசம்பந்தர் வதவாரம் - வீடலால
தலம்: திருஆலவாய்
திருமுறற: 3-52-1
பண் : தகளசிகம்
தாளம்: ரூபகம்
திருச்சிற்றம்பலம்
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வீடலால வாயிலாய் விழுமியார்கள் நின்கழல்
பாடலால வாயிலாய் பரவநின்ற பண்பவன
காடலால வாயிலாய் கபாலிநீள்க டிம்மதில்
கூடலால வாயிலாய் குலாயததன்ன தகாள்றகவய.
திருச்சிற்றம்பலம்

2.28 திருஞானசம்பந்தர் வதவாரம் - வபாயநீர்
தலம்: திருஆலவாய்
திருமுறற: 3-52-11
பண் : தகளசிகம்
தாளம்: ரூபகம்
திருச்சிற்றம்பலம்
வபாயநீர் வளங்தகாளும் தபாருபுனற் புகலியான்
பாயவகள்வி ஞானசம் பந்தன்நல்ல பண்பினால்
ஆயதசால்லின் மாறலதகாண்டு ஆலவாயில் அண்ணறலத்
தீயதீர எண்ணுவார்கள் சிந்றதயாவர் வதவவர.
திருச்சிற்றம்பலம்

2.29 திருஞானசம்பந்தர் வதவாரம் - கண்தபாலி
தலம்: திருப்பனந்தாள்
திருமுறற: 3-62-1
பண் : பஞ்சமம்
தாளம்: ஆதி
திருச்சிற்றம்பலம்
கண்தபாலி தநற்றியினான் திகழ் றகயிதலார் தவண்மழுவான்
தபண்புணர் கூறுறடயான் மிகு பீடுறட மால்விறடயான்
விண்தபாலி மாமதிவசர் தரு தசஞ்சறட வவதியனூர்
தண்தபாழில் சூழ்பனந்தாள் திருத் தாடறக ஈச்சரவம.
திருச்சிற்றம்பலம்

2.30 திருஞானசம்பந்தர் வதவாரம் - தண்வயல்
தலம்: திருப்பனந்தாள்
திருமுறற: 3-62-11
பண் : பஞ்சமம்
தாளம்: ஆதி
திருச்சிற்றம்பலம்
தண்வயல் சூழ்பனந்தாள் திருத் தாடறக யீச்சரத்துக்
கண்ணய வலபிறறயான் அவன் றன்றனமுன் காழியர்வகான்
நண்ணிய தசந்தமிழான் மிகு ஞானசம் பந்தன்நல்ல
பண்ணியல் பாடல்வல்லார் அவர் தம்விறன பற்றறுவம.
திருச்சிற்றம்பலம்
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2.31 திருஞானசம்பந்தர் வதவாரம் - ஏனதவயி
தலம்: திருமயிலாடுதுறற
திருமுறற: 3-70-1
பண் : சாதாாி
தாளம்: ஜம்றப
திருச்சிற்றம்பலம்
ஏனதவயி றாடரதவா தடன்புவாி யாறமயிறவ பூண்டிறளஞராய்க்
கானவாி நீடுழுறவ யதளுறடய படர்சறடயர் காணிதயனலாம்
ஆனபுகழ் வவதியர்கள் ஆகுதியின் மீதுபுறக வபாகியழகார்
வானமுறு வசாறலமிறச மாசுபட மூசுமயி லாடுதுறறவய.
திருச்சிற்றம்பலம்

2.32 திருஞானசம்பந்தர் வதவாரம் - நிணந்தரு
தலம்: திருமயிலாடுதுறற
திருமுறற: 3-70-11
பண் : சாதாாி
தாளம்: ஜம்றப
திருச்சிற்றம்பலம்
நிணந்தரு மயானநில வானமதி யாதததாரு சூலதமாடுவபய்க்
கணந்ததாழு கபாலிகழ வலத்திமிக வாய்த்தததாரு காதன்றமயினால்
மணந்தண்மலி காழிமறற ஞானசம் பந்தன்மயி லாடுதுறறறயப்
புணர்ந்ததமிழ் பத்துமிறச யாலுறரதசய் வார்தபறுவர் தபான்னுலகவம.
திருச்சிற்றம்பலம்

2.33 திருநாவுக்கரசர் வதவாரம் - மாதர்ப் பிறறக்கண்ணி
தலம்: திருறவயாறு
திருமுறற: 4-3-1
பண் : காந்தாரம்
தாளம்: ரூபகம்
திருச்சிற்றம்பலம்
மாதர்ப் பிறறக்கண்ணி யாறன மறலயான் மகதளாடும் பாடிப்
வபாததாடு நீர்சுமந் வதத்திப் புகுவா ரவர்பின் புகுவவன்
யாதுஞ் சுவடு படாமல் ஐயா றறடகின்ற வபாது
காதன் மடப்பிடி வயாடுங் களிறு வருவன கண்வடன்
கண்வட னவர்திருப் பாதங் கண்டறி யாதன கண்வடன்
திருச்சிற்றம்பலம்

2.34 திருநாவுக்கரசர் வதவாரம் - வளர்மதிக்
தலம்: திருக்கச்சிவயகம்பம்
திருமுறற: 4-7-11
பண் : காந்தாரம்
16

தாளம்: ரூபகம்
திருச்சிற்றம்பலம்
வளர்மதிக் கண்ணியி னாறன வார்குழ லாதளாடும் பாடிக்
களவு படாதததார் காலங் காண்பான் கறடக்கணிற் கின்வறன்
அளவு படாதததா ரன்வபா றடயா றறடகின்ற வபாது
இளமண நாகு தழுவி ஏறு வருவன கண்வடன்
கண்வட னவர்திருப் பாதங் கண்டறி யாதன கண்வடன்.
திருச்சிற்றம்பலம்

2.35 திருநாவுக்கரசர் வதவாரம் - தசான்மாறல
தலம்: திருப்பழனம்
திருமுறற: 4-12-1
பண் : பழந்தக்கராகம்
தாளம்: ரூபகம்
திருச்சிற்றம்பலம்
தசான்மாறல பயில்கின்ற குயிலினங்காள் தசால்லீவர
பன்மாறல வாிவண்டு பண்மிழற்றும் பழனத்தான்
முன்மாறல நகுதிங்கள் முகிழ்விளங்கு முடிச்தசன்னிப்
தபான்மாறல மார்பன் என் புதுநலமுண் டிகழ்வாவனா
திருச்சிற்றம்பலம்

2.36 திருநாவுக்கரசர் வதவாரம் - வஞ்சித்ததன்
தலம்: திருப்பழனம்
திருமுறற: 4-12-10
பண் : பழந்தக்கராகம்
தாளம்: ரூபகம்
திருச்சிற்றம்பலம்
வஞ்சித்ததன் வறளகவர்ந்தான் வாராவன யாயிடினும்
பஞ்சிக்காற் சிறகன்னம் பரந்தார்க்கும் பழனத்தான்
அஞ்சிப்வபாய்க் கலிதமலிய அழவலாம்பும் அப்பூதி
குஞ்சிப்பூ வாய்நின்ற வசவடியாய் வகாடிறயவய.
திருச்சிற்றம்பலம்

2.37 திருநாவுக்கரசர் வதவாரம் - முத்துவிதான
தலம்: திருவாரூர்
திருமுறற: 4-21-1
பண் : குறிஞ்சி
தாளம்: திாிபுறட
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திருச்சிற்றம்பலம்
முத்துவிதான மணிப்தபாற் கவாி முறறயாவல
பத்தர்கவளாடு பாறவயர்சூழப் பலிப்பின்வன
வித்தகக்வகால தவண்டறலமாறல விரதிகள்
அத்தனாஆரூர் ஆதிறரநாளால் அதுவண்ணம்
திருச்சிற்றம்பலம்

2.38 திருநாவுக்கரசர் வதவாரம் - பாரூர்தபௌவத்
தலம்: திருவாரூர்
திருமுறற: 4-21-10
பண் : குறிஞ்சி
தாளம்: திாிபுறட
திருச்சிற்றம்பலம்
பாரூர்தபௌவத் தாறனப் பத்தர் பணிந்வதத்தச்
சீரூர்பாடல் ஆடல் அறாத தசம்மாப்பார்ந்
வதாரூதராழியா துலகம் எங்கும் எடுத்வதத்தும்
ஆரூரன் தன் ஆதிறரநாளால் அதுவண்ணம்.
திருச்சிற்றம்பலம்

2.39 திருநாவுக்கரசர் வதவாரம் - எவவரனுந்
தலம்: திருக்கன்றாப்பூர்
திருமுறற: 6-61-3
ராகம்:
தாளம்:
திருத்தாண்டகம்
திருச்சிற்றம்பலம்
எவவரனுந் தாமாக விலாடத் திட்ட
திருநீறுஞ் சாதனமுங் கண்டா லுள்கி
உவராவத யவரவறரக் கண்ட வபாது
உகந்தடிறமத் திறம்நிறனந்தங் குவந்து வநாக்கி
இவர்வதவர் அவர்வதவ தரன்று தசால்லி
இரண்டாட்டா ததாழிந்தீசன் திறவம வபணிக்
கவராவத ததாழுமடியார் தநஞ்சி னுள்வள
கன்றாப்பூர் நடுதறிறயக் காண லாவம
திருச்சிற்றம்பலம்

2.40 சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் வதவாரம் - தநய்யும்
தலம்: திருவவாணகாந்தன்தளி
திருமுறற: 7-5-1
பண்: இந்தளம்
தாளம்: ரூபகம்
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திருச்சிற்றம்பலம்
தநய்யும் பாலுந் தயிருங் தகாண்டு
நித்தல் பூசறன தசய்ய லுற்றார்
றகயி தலான்றுங் காண மில்றலக்
கழல டிததாழு துய்யி னல்லால்
ஐவர் தகாண்டிங் காட்ட வாடி
ஆழ்கு ழிப்பட் டழுந்து வவனுக்
குய்யு மாதறான் றருளிச் தசய்யீர்
ஓண காந்தன் தளியு ளீவர
திருச்சிற்றம்பலம்

2.41 சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் வதவாரம் - ஓவ ணம்வமல்
தலம்: திருவவாணகாந்தன்தளி
திருமுறற: 7-5-10
பண்: இந்தளம்
தாளம்: ரூபகம்
திருச்சிற்றம்பலம்
ஓவ ணவமல் எருததான் வறறும்
ஓண காந்தன் தளியு ளார்தாம்
ஆவ ணஞ்தசய் தாளுங் தகாண்டு
வறரது கிதலாடு பட்டு வீக்கிக்
வகாவ ணவமற் தகாண்ட வவடம்
வகாறவ யாகஆ ரூரன் தசான்ன
பாவ ணத்தமிழ் பத்தும்வல் லார்க்குப்
பறறயுந் தாஞ்தசய்த பாவந் தாவன.
திருச்சிற்றம்பலம்

2.42 சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் வதவாரம் - இத்தறன
தலம்: திருக்குருகாவூர் தவள்ளறட
திருமுறற: 7-29-1
பண்: நட்டராகம்
தாளம்: ரூபகம்
திருச்சிற்றம்பலம்
இத்தறன யாமாற்றற யறிந்திவலன் எம்தபருமான்
பித்தவர தயன்றும்றமப் வபசுவார் பிறதரல்லாம்
முத்திறன மணிதன்றன மாணிக்க முறளத்ததழுந்த
வித்தவன குருகாவூர் தவள்ளறட நீயன்வற
திருச்சிற்றம்பலம்

2.43 சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் வதவாரம் - பாடுவார்
தலம்: திருக்குருகாவூர் தவள்ளறட
திருமுறற: 7-29-3
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பண்: நட்டராகம்
தாளம்: ரூபகம்
திருச்சிற்றம்பலம்
பாடுவார் பசிதீர்ப்பாய் பரவுவார் பிணிகறளவாய்
ஓடுநன் கலனாக உண்பலிக் குழல்வாவன
காடுநல் இடமாகக் கடுவிருள் நடமாடும்
வவடவன குருகாவூர் தவள்ளறட நீயன்வற.
திருச்சிற்றம்பலம்

2.44 சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் வதவாரம் - மற்றுப் பற்தறனக்
தலம்: திருப்பாண்டிக்தகாடுமுடி
திருமுறற: 7-48-1
பண்: பழம் பஞ்சுரம்
தாளம்: சாபு
திருச்சிற்றம்பலம்
மற்றுப் பற்தறனக் கின்றி நின்திருப்
பாத வமமனம் பாவித்வதன்
தபற்ற லும்பிறந் வதன்இ னிப்பிற
வாத தன்றமவந் ததய்திவனன்
கற்ற வர்ததாழு வதத்துஞ் சீர்க்கறற
யூாிற் பாண்டிக் தகாடுமுடி
நற்ற வாஉறன நான்ம றக்கினுஞ்
தசால்லும்நா நமச்சி வாயவவ
திருச்சிற்றம்பலம்

2.45 சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் வதவாரம் - வகாணி யபிறற
தலம்: திருப்பாண்டிக்தகாடுமுடி
திருமுறற: 7-48-10
பண்: பழம் பஞ்சுரம்
தாளம்: சாபு
திருச்சிற்றம்பலம்
வகாணி யபிறற சூடி றயக்கறற
யூாிற் பாண்டிக் தகாடுமுடி
வபணி யதபரு மாறனப் பிஞ்ஞகப்
பித்த றனப்பிறப் பில்லிறயப்
பாணு லாவாி வண்ட றறதகான்றறத்
தார றனப்படப் பாம்பறர
நாண றனத்ததாண்டன் ஊரன் தசால்லிறவ
தசால்லு வார்க்கில்றல துன்பவம
திருச்சிற்றம்பலம்
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2.46 சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் வதவாரம் - ஆலந் தானுகந்
தலம்: திருக்கச்சி ஏகம்பம்
திருமுறற: 7-61-1
பண்: தக்வகசி
தாளம்: ஆதி
திருச்சிற்றம்பலம்
ஆலந் தானுகந் தமுதுதசய் தாறன
ஆதி றயஅம ரர்ததாழு வதத்தும்
சீலந் தான்தபாி தும்முறட யாறனச்
சிந்திப் பாரவர் சிந்றதயு ளாறன
ஏல வார்குழ லாள்உறம நங்றக
என்றும் ஏத்தி வழிபடப் தபற்ற
கால காலறனக் கம்பன்எம் மாறனக்
காணக் கண்அடி வயன்தபற்ற வாவற
திருச்சிற்றம்பலம்

2.47 சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் வதவாரம் - மறறக ளாயின
தலம்: திருவாறனக்கா
திருமுறற: 7-75-1
பண்: காந்தாரம்
தாளம்: ஆதி
திருச்சிற்றம்பலம்
மறறக ளாயின நான்கும் மற்றுள தபாருள்களும் எல்லாத்
துறறயும் வதாத்திரத் திறறயும் ததான்றமயும் நன்றமயும் ஆய
அறறயும் பூம்புனல் ஆறனக் காவுறட ஆதிறய நாளும்
இறறவன் என்றடி வசர்வார் எம்றமயும் ஆளுறட யாவர
திருச்சிற்றம்பலம்

2.48 சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் வதவாரம் - ஆழி யாற்கருள்
தலம்: திருவாறனக்கா
திருமுறற: 7-75-10
பண்: காந்தாரம்
தாளம்: ஆதி
திருச்சிற்றம்பலம்
ஆழி யாற்கருள் ஆறனக் காவுறட ஆதிதபான் னடியின்
நீழ வலசர ணாக நின்றருள் கூர நிறனந்து
வாழ வல்லவன் தறாண்டன் வண்டமிழ் மாறலவல் லார்வபாய்
ஏழு மாபிறப் பற்று எம்றமயும் ஆளுறட யாவர
திருச்சிற்றம்பலம்
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2.49 சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் வதவாரம் - அந்தியும்
தலம்: திருவாரூர்
திருமுறற: 7-83-1
பண்: புறநீர்றம
தாளம்: ஆதி
திருச்சிற்றம்பலம்
அந்தியும் நண்பகலும் அஞ்சுப தம்தசால்லி
முந்தி எழும்பறழய வல்விறன மூடாமுன்
சிந்றத பராமாியாத் ததன்திரு வாரூர்புக்(கு)
எந்றத பிரானாறர என்றுதகால் எய்துவவத
திருச்சிற்றம்பலம்

2.50 சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் வதவாரம் - மின்தனடுஞ்
தலம்: திருவாரூர்
திருமுறற: 7-83-10
பண்: புறநீர்றம
தாளம்: ஆதி
திருச்சிற்றம்பலம்
மின்தனடுஞ் தசஞ்சறடயான் வமவிய ஆரூறர
நன்தனடுங் காதன்றமயால் நாவலர் வகான்ஊரன்
பன்தனடுஞ் தசான்மலர்தகாண் டிட்டன பத்தும்வல்லார்
தபான்னுறட விண்ணுலகம் நண்ணுவர் புண்ணியவர
திருச்சிற்றம்பலம்

2.51 சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் வதவாரம் - மடித்தாடும்
தலம்: வகாயில்
திருமுறற: 7-90-1
பண்: குறிஞ்சி
தாளம்: திாிபுறட
திருச்சிற்றம்பலம்
மடித்தாடும் அடிறமக்கண் அன்றிவய
மனவனநீ வாழு நாளுந்
தடுத்தாட்டித் தருமனார் தமர்தசக்கில்
இடும்வபாது தடுத்தாட் தகாள்வான்
கடுத்தாடும் கரதலத்தில் தமருகமும்
எாிஅகலுங் காிய பாம்பும்
பிடித்தாடி புலியூர்ச்சிற் றம்பலத்ததம்
தபருமாறனப் தபற்றா மன்வற
திருச்சிற்றம்பலம்
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2.52 சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் வதவாரம் - பாரூரும் அரவல்குல்
தலம்: வகாயில்
திருமுறற: 7-90-10
பண்: குறிஞ்சி
தாளம்: திாிபுறட
திருச்சிற்றம்பலம்
பாரூரும் அரவல்குல் உறமநங்றக
யவள்பங்கன் றபங்கண் ஏற்றன்
ஊரூரன் தருமனார் தமர்தசக்கில்
இடும்வபாது தடுத்தாட் தகாள்வான்
ஆரூரன் தம்பிரான் ஆரூரன்
மீதகாங்கில் அணிகாஞ் சிவாய்ப்
வபரூரர் தபருமாறனப் புலியூர்ச்சிற்
றம்பலத்வத தபற்றா மன்வற
திருச்சிற்றம்பலம்

2.53 மாணிக்கவாசகர் அருளிய திருவாசகம் - கண்க ளிரண்டும்
தலம்: வகாயில்
திருமுறற: 8-49-1
ராகம்: வமாகனம்
தாளம்: ஆதி
திருப்பறடயாட்சி
திருச்சிற்றம்பலம்
கண்க ளிரண்டும் அவன்கழல் கண்டு களிப்பன ஆகாவத
காாிறக யார்கள்தம் வாழ்வில்என் வாழ்வு கறடப்படும் ஆகாவத
மண்களில் வந்து பிறந்திடு மாறு மறந்திடும் ஆகாவத
மாலறி யாமலர்ப் பாதம் இரண்டும் வணங்குதும் ஆகாவத
பண்களி கூர்தரு பாடதலா டாடல் பயின்றிடும் மாகாவத
பாண்டிநன் னாடுறட யான்பறட யாட்சிகள் பாடுது மாகாவத
விண்களி கூர்வவதார் வவதகம் வந்து தவளிப்படும் மாகாவத
மீன்வறல வீசிய கானவன் வந்து தவளிப்படு மாயிடிவல .
திருச்சிற்றம்பலம்

2.54 மாணிக்கவாசர் அருளிய திருவாசகம்- திருவளர்
தலம்: வகாயில்
திருமுறற: 8 (திருக்வகாறவயார் )-1-1
ராகம்:
தாளம்:
திருக்வகாறவயார்-இயற்றகப் புணர்ச்சி
திருச்சிற்றம்பலம்
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திருவளர் தாமறர சீர்வளர்
காவிக ளீசர்தில்றலக்
குருவளர் பூங்குமிழ் வகாங்குறபங்
காந்தள்தகாண் வடாங்குததய்வ
மருவளர் மாறலதயார் வல்லியி
தனால்கி யனநறடவாய்ந்
துருவளர் காமன்றன் தவன்றிக்
தகாடிவபான் தறாளிர்கின்றவத
திருச்சிற்றம்பலம்

2.55 கருவூர்த்வதவர் அருளிய திருவிறசப்பா - அற்புதத் ததய்வம்
தலம்: கங்றகதகாண்ட வசாவளச்சரம்
திருமுறற: 9-13-3
இராகம் ஆனந்த றபரவி
தாளம் ஆதி
திருச்சிற்றம்பலம்
அற்புதத் ததய்வம் இதனின்மற் றுண்வட
அன்தபாடு தன்றனஅஞ் தசழுத்தின்
தசாற்பதத் துள்றவத் துள்ளம்அள் ளூறும்
ததாண்டருக் எண்டிறசக் கனகம்
பற்பதக் குறவயும் றபம்தபான்மா ளிறகயும்
பவளவா யவர்பறண முறலயும்
கற்பகப் தபாழிலும் முழுதுமாங் கங்றக
தகாண்டவசா வளச்சரத் தாவன
திருச்சிற்றம்பலம்

2.56 வசந்தனார் அருளிய திருப்பல்லாண்டு - ஆரார் வந்தார்
தலம்: வகாயில்
திருமுறற: 9-29-12
இராகம்: ஆனந்த றபரவி
தாளம்: ஆதி
திருச்சிற்றம்பலம்
ஆரார் வந்தார் அமரர் குழாத்தில்
அணியுறட ஆதிறரநாள்
நாரா யணதனாடு நான்முகன் அங்கி
இரவியும் இந்திரனும்
வதரார் வீதியில் வதவர் குழாங்கள்
திறசயறனத்தும் நிறறந்து
பாரார் ததால்புகழ் பாடியும் ஆடியும்
பல்லாண்டு கூறுதுவம.
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திருச்சிற்றம்பலம்

2.57 திருமுல நாயனார் அருளிய திருமந்திரம் - சிவதனாதடாக்
திருமுறற: 10-1-1
இராகம்:
தாளம்:
திருச்சிற்றம்பலம்
சிவதனாதடாக் குந்ததய்வந் வதடினும் இல்றல
அவதனாதடாப் பார்இங்கும் யாவரும் இல்றல
புவனங் கடந்தன்று தபான்தனாளி மின்னுந்
தவனச் சறடமுடித் தாமறர யாவன
திருச்சிற்றம்பலம்

2.58 திருஆலவாயுறடயார் அருளியது - மதிமலி
திருமுறற: 11-1-1
இராகம்:
தாளம்:
திருமுகப்பாசுரம்
திருச்சிற்றம்பலம்
மதிமலி புாிறச மாடக் கூடற்
பதிமிறச நிலவு பால்நிற வாிச்சிற
கன்னம் பயில்தபாழில் ஆல வாயின்
மன்னிய சிவன்யான் தமாழிதரு மாற்றம்
பருவக் தகாண்மூப் படிதயனப் பாவலர்க்
தகாருறமயின் உாிறமயின் உதவி ஒளிதிகழ்
குருமா மதிபுறர குலவிய குறடக்கீழ்ச்
தசருமா உறகக்கும் வசரலன் காண்க
பண்பால் யாழ்பயில் பாண பத்திரன்
தன்வபால் என்பால் அன்பன் தன்பாற்
காண்பது கருதிப் வபாந்தனன்
மாண்தபாருள் தகாடுத்து வரவிடுப் பதுவவ.
திருச்சிற்றம்பலம்

2.59 வசக்கிழார் அருளிய தபாியபுராணம் - மண்ணி னில்
திருமுறற: 12-1087
ராகம்: மத்தியமாவதி
தாளம்:
திருச்சிற்றம்பலம்
மண்ணி னில்பிறந் தார்தபறும் பயன்மதி சூடும்
அண்ண லார்அடி யார்தறம அமுதுதசய் வித்தல்
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கண்ணி னால்அவர் நல்விழாப் தபாலிவுகண்டு ஆர்தல்
உண்றம யாம்எனில் உலகர்முன் வருகஎன வுறரப்பார்
திருச்சிற்றம்பலம்

3. திருமுறறப் பதிகங்கள்
3.01 திருஞானசம்பந்தர் வதவாரம் - இடாினும்
தலம்: தபாது திரு ஆவடுதுறற
திருமுறற: 3-04
பண்: காந்தார பஞ்சமம்
தாளம்: ஆதி
பதிக வரலாறு:
திருஞானசம்பந்தர்

பட்டீச்சுரத்திலிருந்து

புறப்பட்டுப்

பல

தலங்கறளயும்

வணங்கியவராய்த் திருவாவடுதுறற வந்தறடந்தார். அதுவபாது சிவபாத இருதயர்,
தான் வவள்வி தசய்தற்கு ஏற்ற காலம் இதுவாகும். அதற்குப் தபாருள் வவண்டுதமன
ஞானசம்பந்தாிடம்
தபாருள்

ததாிவித்தார்.

இல்றலவய

திருப்பதிகத்தால்

என

இறறவனிடம்

திருஞானசம்பந்தர்

வருந்தியவராய்

தந்றதயாருக்கு

`இடாினும்

விண்ணப்பித்தார்.

சிவபூதம்

அளிக்கப்

தளாினும்`
ஒன்று

என்ற
ஆயிரம்

தபான்னடங்கிய தபாற்கிழி ஒன்றற ஆலயத்தில் மாசிலாமணியீசர் சந்நிதியில் உள்ள
பீடத்தில் றவத்து `இப்தபாற்கிழி எடுக்க எடுக்கக் குறறயாத உலவாக் கிழி, இறறவர்
இக்கிழிறய உமக்கு வழங்குமாறு அளித்துள்ளார்` எனக் கூறி மறறந்தது. ஆளுறடய
பிள்றளயார் உலவாக் கிழிறயத் தறலவமற் தகாண்டு வபாற்றி அதறனத் தந்றதயார்
றகயில் தகாடுத்து, இக்கிழியின் தபான்றனக் தகாண்டு தந்றதயாறரயும் கழுமலத்தில்
உள்ள ஏறனய அந்தணர்கறளயும் நல் வவள்விகள் (சிவதபருமாறன முழுமுதல்
தபாருளாக

றவத்து

தசய்யக்கூடிய

வவள்விகள்)

பலவும்,

தசய்யுமாறு

வழியனுப்பி றவத்தார்.
திருச்சிற்றம்பலம்
இடாினும் தளாினும் எனதுறுவநாய்
ததாடாினும் உனகழல் ததாழுததழுவவன்
கடல்தனில் அமுததாடு கலந்தநஞ்றச
மிடறினில் அடக்கிய வவதியவன
இதுவவாஎறம ஆளுமாறு ஈவததான்று எமக்கில்றலவயல்
அதுவவா உனது இன்னருள் ஆவடுதுறற அரவன.

01

வாழினும் சாவினும் வருந்தினும்வபாய்
வீழினும் உனகழல் விடுவவன்அல்வலன்
தாழிளம் தடம்புனல் தயங்குதசன்னிப்
வபாழிள மதிறவத்த புண்ணியவன
இதுவவாஎறம ஆளுமாறு ஈவததான்று எமக்கில்றலவயல்
அதுவவா உனது இன்னருள் ஆவடுதுறற அரவன.
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02

கூறி

நனவினும் கனவினும் நம்பாஉன்றன
மனவினும் வழிபடல் மறவவன்அம்மான்
புனல்விாி நறுங்தகான்றறப் வபாதணிந்த
கனதலாி அனல்புல்கு றகயவவன
இதுவவாஎறம ஆளுமாறு ஈவததான்று எமக்கில்றலவயல்
அதுவவா உனது இன்னருள் ஆவடுதுறற அரவன.

03

தும்மவலாடு அருந்துயர் வதான்றிடினும்
அம்மலர் அடியலால் அரற்றாதுஎன்நாக்
றகம்மல்கு வாிசிறலக் கறணதயான்றினால்
மும்மதிள் எாிதயழ முனிந்தவவன
இதுவவாஎறம ஆளுமாறு ஈவததான்று எமக்கில்றலவயல்
அதுவவா உனது இன்னருள் ஆவடுதுறற அரவன.

04

றகயது வீழினும் கழிவுறினும்
தசய்கழல் அடியலால் சிந்றததசய்வயன்
தகாய்யணி நறுமலர் குலாயதசன்னி
றமயணி மிடறுறட மறறயவவன
இதுவவாஎறம ஆளுமாறு ஈவததான்று எமக்கில்றலவயல்
அதுவவா உனது இன்னருள் ஆவடுதுறற அரவன.

05

தவந்துயர் வதான்றிவயார் தவருவுறினும்
எந்தாயுன் அடியலால் ஏத்தாதுஎன்நா
ஐந்தறல அரவுதகாண்டு அறரக்கறசத்த
சந்ததவண் தபாடியணி சங்கரவன
இதுவவாஎறம ஆளுமாறு ஈவததான்று எமக்கில்றலவயல்
அதுவவா உனது இன்னருள் ஆவடுதுறற அரவன.

06

தவப்தபாடு விரவிவயார் விறனவாினும்
அப்பாவுன் அடியலால் அரற்றாதுஎன்நா
ஒப்புறட ஒருவறன உருவழிய
அப்படி அழதலழ விழித்தவவன
இதுவவாஎறம ஆளுமாறு ஈவததான்று எமக்கில்றலவயல்
அதுவவா உனது இன்னருள் ஆவடுதுறற அரவன.

07

வபாிடர் தபருகிவயார் பிணிவாினும்
சீருறடக் கழலலால் சிந்றததசய்வயன்
ஏருறட மணிமுடி இராவணறன
ஆாிடர் படவறர அடர்த்தவவன
இதுவவாஎறம ஆளுமாறு ஈவததான்று எமக்கில்றலவயல்
அதுவவா உனது இன்னருள் ஆவடுதுறற அரவன.
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08

உண்ணினும் பசிப்பினும் உறங்கினும்நின்
ஒண்மலர் அடியலால் உறரயாதுஎன்நாக்
கண்ணனும் கடிகமழ் தாமறரவமல்
அண்ணலும் அளப்பாிது ஆயவவன
இதுவவாஎறம ஆளுமாறு ஈவததான்று எமக்கில்றலவயல்
அதுவவா உனது இன்னருள் ஆவடுதுறற அரவன.

09

பித்ததாடு மயங்கிவயார் பிணிவாினும்
அத்தாவுன் அடியலால் அரற்றாதுஎன்நாப்
புத்தரும் சமணரும் புறனுறரக்கப்
பத்தர்கட்கு அருள்தசய்து பயின்றவவன
இதுவவாஎறம ஆளுமாறு ஈவததான்று எமக்கில்றலவயல்
அதுவவா உனது இன்னருள் ஆவடுதுறற அரவன.

10

அறலபுனல் ஆவடுதுறற அமர்ந்த
இறலநுறன வவற்பறட எம்இறறறய
நலம்மிகு ஞானசம்பந்தன் தசான்ன
விறலயுறட அருந்தமிழ் மாறலவல்லார்
விறனயாயின நீங்கிப்வபாய் விண்ணவர் வியனுலகம்
நிறலயாக முன்வனறுவர் நிலமிறச நிறலயிலவர.

11

திருச்சிற்றம்பலம்
3.02 திருஞானசம்பந்தர் வதவாரம் - காதலாகி
தலம்: திருநல்லூர் தபருமணம்
திருமுறற: 3-49
பண்: தகௌசிகம்
தாளம்: ஆதி
பதிக வரலாறு:
திருஞானசம்பந்தப்
தபருமான்
பல
தலங்கறளயும்
தாிசித்துக்
தகாண்டு
வதாணிபுரம்(சீகாழி) வந்த சமயத்தில் தபாிவயார்களின் விருப்பப்படி நல்லூர்
தபருமணம் என்ற வகாயிலில் திருஞானசம்பந்தருக்கு திருமணம் நறடதபற, இறறவன்
திருமுன் நின்று `கல்லூர்ப் தபருமணம் வவண்டா` எனத் ததாடங்கித் திருப்பதிகம்
அருளிச் தசய்தார். அப்வபாது சிவதபருமான் தூய வசாதிப் பிழம்பாய்த் வதான்றி நின்று
`ஞானசம்பந்தவன

நீயும்

நின்

மறனவியும்

திருமணம்

காணவந்வதாரும்

இச்வசாதியினுள்வள வந்து வசர்மின்` எனக்கூறி அதனுள்வள புகுதற்கு வாயிறலயும்
காட்டி நின்றார். திருஞானசம்பந்தர் `இம்மணவிழாக்காண வந்வதார் அறனவரும்
இச்வசாதியுட்

புகுமின்`

எனக்கூறி

`காதலாகி`

எனத்ததாடங்கும்

நமச்சிவாயத்

திருப்பதிகம் அருளி நின்றார். ஆளுறடய பிள்றளயாறரத் ததாடர்ந்து வந்த அடியவர்,
பாிசனங்கள், அருந்தவ முனிவர்கள் முதலிய அறனவரும் சிவவசாதியுள் புகுந்தபின்
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திருஞானசம்பந்தர் தம் காதலியாருடன் இறறவனது எழில்வளர் வசாதிறய வலம்வந்து
அதனுள்வள புகுந்து தபருமாவனாடு ஒன்றி உடனானார்.
திருச்சிற்றம்பலம்
காதலாகிக் கசிந்து கண்ணீர் மல்கி
ஓதுவார் தறம நன்தனறிக்கு உய்ப்பது
வவதம் நான்கினும் தமய்ப்தபாருள் ஆவது
நாதன் நாமம் நமச்சி வாயவவ.

01

நம்புவார் அவர் நாவில் நவிற்றினால்
வம்பு நாண்மலர் வார்மது ஒப்பது
தசம்தபானார் திலகம் உலகுக்கு எலாம்
நம்பன் நாமம் நமச்சி வாயவவ.

02

தநக்குள் ஆர்வம் மிகப்தபருகிந் நிறனந்து
அக்கு மாறலதகாடு அங்றகயில் எண்ணுவார்
தக்க வானவர் ஆத்தகு விப்பது
நக்கன் நாமம் நமச்சி வாயவவ.

03

இயமன் தூதரும் அஞ்சுவர் இன்தசாலால்
நயம்வந்து ஓதவல்லார் தறம நண்ணினால்
நியமந்தான் நிறனவார்க்கு இனியான் தநற்றி
நயனன் நாமம் நமச்சி வாயவவ.

04

தகால்வா வரனும் குணம்பல நன்றமகள்
இல்லா வரனும் இயம்புவர் ஆயிடின்
எல்லாத் தீங்றகயும் நீங்குவர் என்பரால்
நல்லார் நாமம் நமச்சி வாயவவ.

05

மந்த ரம்மன பாவங்கள் வமவிய
பந்தறன யவர் தாமும் பகர்வவரல்
சிந்தும் வல்விறன தசல்வமும் மல்குமால்
நந்தி நாமம் நமச்சி வாயவவ.

06

நரகம் ஏழ்புக நாடினர் ஆயினும்
உறரதசய் வாயின ராயின் உருத்திரர்
விரவிவய புகு வித்திடும் என்பரால்
வரதன் நாமம் நமச்சி வாயவவ.

07

இலங்றக மன்னன் எடுத்த அடுக்கல்வமல்
தலங்தகாள் கால்விரல் சங்கரன் ஊன்றலும்
மலங்கி வாய்தமாழி தசய்தவன் உய்வறக
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நலங்தகாள் நாமம் நமச்சி வாயவவ.

08

வபாதன் வபாதன கண்ணனும் அண்ணல்தன்
பாதந்தான் முடி வநடிய பண்பராய்
யாதுங் காண்பாி தாகி அலந்தவர்
ஓதும் நாமம் நமச்சி வாயவவ.

09

கஞ்சி மண்றடயர் றகயிலுண் றகயர்கள்
தவஞ்தசால் மிண்டர் விரவிலர் என்பரால்
விஞ்றச அண்டர்கள் வவண்ட அமுதுதசய்
நஞ்சுண் கண்டன் நமச்சி வாயவவ.

10

நந்தி நாமம் நமச்சிவாய எனும்
சந்றதயால் தமிழ் ஞானசம்பந்தன் தசால்
சிந்றதயால் மகிழ்ந்து ஏத்தவல்லார் எலாம்
பந்த பாசம் அறுக்க வல்லார்கவள.

11

திருச்சிற்றம்பலம்

3.03 திருநாவுக்கரசர் வதவாரம் - தறலவய நீவணங்காய்
தலம்: திருப்பூந்துருத்தி
திருமுறற: 4-9
பண் : சாதாாி
தாளம்: ரூபகம்

திரு அங்கமாறல
பதிக வரலாறு:
திருநாவுக்கரசர் சிவ சின்னங்கள் அணிந்து உழவாரப்பறட ஏந்தி, திருப்பூந்துருத்தியில்
திங்களும்
ஞாயிறும்
வதாயும்
உயர்வானததாரு
எம்தபருமாறன வபாற்றி திருத்ததாண்டு தசய்து

திருமடத்றத
தங்கியிருக்கும்

அறமத்து
காலத்தில்

இத்திருப்பதிகத்றத அருளிச் தசய்தார்.
வமலான இந்த மானிடப் பிறப்றப எடுத்ததன் வநாக்கம், பரம்தபாருளான
சிவதபருமாறன அறடவதற்வக ஆகும். நம்முறடய கருவிகரணங்கள் யாவும் இறற
வணக்கத்திற்வக பயன்படல் வவண்டும். அப்தபாழுதுதான் ஆணவ மலம் நீங்கப்தபற்று
எம்தபருமானின் திருவடிறய அறடய முடியும்.
திருச்சிற்றம்பலம்
தறலவய நீவணங்காய் தறல மாறல தறலக்கு அணிந்து
தறலயாவல பலிவதரும் தறலவறனத் தறலவய நீ வணங்காய்.
கண்காள் காண்மின்கவளா கடல் நஞ்சுண்ட கண்டன் தன்றன
30

01

எண்வதாள் வீசிநின்றாடும் பிரான் தன்றனக் கண்காள் காண்மின்கவளா.
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02

தசவிகாள் வகண்மின்கவளா சிவன் எம்மிறற தசம்பவள
எாிவபால் வமனிப்பிரான் திறம் எப்வபாதும் தசவிகாள் வகண்மின்கவளா

03

மூக்வக நீ முரலாய் முது காடுறற முக்கணறன
வாக்வக வநாக்கிய மங்றக மணாளறன மூக்வக நீமுரலாய்.

04

வாவய வாழ்த்து கண்டாய் மத யாறன உாிவபார்த்துப்
வபய்வாழ் காட்டகத்து ஆடும்பிரான் தன்றன வாவய வாழ்த்துகண்டாய்.

05

தநஞ்வச நீ நிறனயாய் நிமிர் புன்சறட நின்மலறன
மஞ்சாடும்மறல மங்றக மணாளறன தநஞ்வச நீ நிறனயாய்.

06

றககாள் கூப்பித்ததாழீர் கடி மாமலர் தூவி நின்று
றபவாய்ப் பாம்பறர ஆர்த்த பரமறனக் றககாள் கூப்பித்ததாழீர்.

07

ஆக்றகயால் பயதனன் அரன் வகாயில் வலம் வந்து
பூக்றகயால் அட்டிப் வபாற்றி என்னாத இவ்வாக்றகயால் பயதனன்.

08

கால்களால் பயதனன் கறறக் கண்டன் உறறவகாயில்
வகாலக் வகாபுரக் வகாகரணம் சூழாக் கால்களால் பயதனன்.

09

உற்றார் ஆருளவரா உயிர் தகாண்டு வபாம்தபாழுது
குற்றாலத்துறற கூத்தன் அல்லால் நமக்கு உற்றார் ஆருளவரா.

10

இறுமாந்து இருப்பன்தகாவலா ஈசன் பல்கணத் ததண்ணப்பட்டுச்
சிறுமாவனந்திதன் வசவடிக்கீழ்ச் தசன்றங்கு இறுமாந்து இருப்பன்தகாவலா. 11
வதடிக் கண்டு தகாண்வடன் திருமாதலாடு நான்முகனும்
வதடித் வததடாணாத் வதவறன என்னுவள வதடிக் கண்டுதகாண்வடன்.
திருச்சிற்றம்பலம்

3.04 திருநாவுக்கரசர் வதவாரம் - வவற்றாகி
தலம்: திருக்கயிலாயம்
திருமுறற: 6-55
ராகம்: அாிகாம்வபாதி
தாளம்: ஆதி/சந்த தாளம்

வபாற்றித் திருத்தாண்டகம்
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12

பதிக வரலாறு:
திருக்காளத்திமறலயில் இறறவறனத் ததாழுத திருநாவுக்கரசருக்குத் திருக்கயிலாய
தாிசனம் தசய்யவவண்டுதமன்ற எண்ணம் உண்டாயிற்று. அங்கிருந்து காதடாடு
நாடும் மறலயும் றகததாழுது வபாற்றிச்தசன்று

திருக்கயிலாயம் தசன்றதும், வான்

ஒலியாய தம் தபருவாக்கினால், `இப்தபாய்றகயில் மூழ்கி, நாம் திருக்கயிறலயில்
வீற்றிருக்கும் அம்முறறறய, குற்றம் இல்லாத சிறப்புறடய திருறவயாற்றிவல தசன்று
காண்பாயாக!` என்று தபருமானாரும் பணித்தருளினார். வமற்கூறியவாறு அருளிய
ஆவனற்றிறன

ஊர்தியாக

உறடய

சிவதபருமானின்

திருவருறளத்

தறலவமல்

தகாண்டு, எழுந்து வணங்கி, `வவற்றாகி விண்ணாகி நின்றாய் வபாற்றி` எனத்
ததாடங்கும் திருப்பதிகங்தகாண்டு விருப்புடன் வழிபட்டுத் திருவருள் வன்றம தபற்ற
நாயனார், இறறவாின் திருறவந்ததழுத்றத ஓதியவாறு, இறறவர் தம் ஆறணப்படி
புனித நீர்ப் தபாய்றகயில் மூழ்கி திருறவயாற்றில் ஒரு தபாய்றகயில் வதான்றி
திருக்கயிறலக்

காட்சி

அத்ததாண்டருக்கு

கண்டு

அங்கு

நாயனார்

அதுதபாழுது

ஆடினார்,

பாடினார்,

நிகழ்ந்தனவாகிய

வியத்தகு

அழுதார்.
தமய்ப்

பாடுகறளச் தசால்ல வல்லார் யார்? எவரும் இலர் என்று வசக்கிழார் தபருமான் தபாிய
புராணத்தில் புகழ்கிறார்.
திருச்சிற்றம்பலம்
வவற்றாகி விண்ணாகி நின்றாய் வபாற்றி
மீளாவம ஆதளன்றனக் தகாண்டாய் வபாற்றி
ஊற்றாகி உள்வள ஒளித்தாய் வபாற்றி
ஓவாத சத்தத்து ஒலிவய வபாற்றி
ஆற்றாகி அங்வக அமர்ந்தாய் வபாற்றி
ஆறங்கம் நால்வவதம் ஆனாய் வபாற்றி
காற்றாகி எங்கும் கலந்தாய் வபாற்றி
கயிறல மறலயாவன வபாற்றி வபாற்றி.

01

பிச்சாடல் வபவயாடு உகந்தாய் வபாற்றி
பிறவி அறுக்கும் பிராவன வபாற்றி
றவச்சாடல் நன்று மகிழ்ந்தாய் வபாற்றி
மருவி என் சிந்றத புகுந்தாய் வபாற்றி
தபாய்ச்சார் புரமூன்றும் எய்தாய் வபாற்றி
வபாகாது என் சிந்றத புகுந்தாய் வபாற்றி
கச்சாக நாகம் அறசத்தாய் வபாற்றி
கயிறல மறலயாவன வபாற்றி வபாற்றி.
மருவார் புரமூன்று எய்தாய் வபாற்றி
மருவி என் சிந்றத புகுந்தாய் வபாற்றி
உருவாகி என்றனப் பறடத்தாய் வபாற்றி
உள்ளாவி வாங்கி ஒளித்தாய் வபாற்றி
திருவாகி நின்ற திறவம வபாற்றி
வதசம் பரவப் படுவாய் வபாற்றி
கருவாகி ஓடும் முகிவல வபாற்றி
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02

கயிறல மறலயாவன வபாற்றி வபாற்றி.

03

வானத்தார் வபாற்றும் மருந்வத வபாற்றி
வந்ததன் தன் சிந்றத புகுந்தாய் வபாற்றி
ஊனத்றத நீக்கும் உடவல வபாற்றி
ஓங்கி அழலாய் நிமிர்ந்தாய் வபாற்றி
வதனத்றத வார்த்த ததளிவவ வபாற்றி
வதவர்க்கும் வதவனாய் நின்றாய் வபாற்றி
கானத் தீயாடல் உகந்தாய் வபாற்றி
கயிறல மறலயாவன வபாற்றி வபாற்றி.

04

ஊராகி நின்ற உலவக வபாற்றி
ஓங்கி அழலாய் நிமிர்ந்தாய் வபாற்றி
வபராகி எங்கும் பரந்தாய் வபாற்றி
தபயராது என் சிந்றத புகுந்தாய் வபாற்றி
நீராவி ஆன நிழவல வபாற்றி
வநர்வார் ஒருவறரயும் இல்லாய் வபாற்றி
காராகி நின்ற முகிவல வபாற்றி
கயிறல மறலயாவன வபாற்றி வபாற்றி.

05

சில்லுருவாய்ச் தசன்று திரண்டாய் வபாற்றி
வதவர் அறியாத வதவவ வபாற்றி
புல்லுயிர்க்கும் பூட்சி புணர்த்தாய் வபாற்றி
வபாகாது என் சிந்றத புகுந்தாய் வபாற்றி
பல்லுயிராய்ப் பார்வதாறும் நின்றாய் வபாற்றி
பற்றி உலறக விடாதாய் வபாற்றி
கல்லுயிராய் நின்ற கனவல வபாற்றி
கயிறல மறலயாவன வபாற்றி வபாற்றி.

06

பண்ணின் இறசயாகி நின்றாய் வபாற்றி
பாவிப்பார் பாவம் அறுப்பாய் வபாற்றி
எண்ணும் எழுத்தும்தசால் ஆனாய் வபாற்றி
என்சிந்றத நீங்கா இறறவா வபாற்றி
விண்ணும் நிலனும் தீஆனாய் வபாற்றி
வமலவர்க்கும் வமலாகி நின்றாய் வபாற்றி
கண்ணின் மணியாகி நின்றாய் வபாற்றி
கயிறல மறலயாவன வபாற்றி வபாற்றி.
இறமயாது உயிராது இருந்தாய் வபாற்றி
என்சிந்றத நீங்கா இறறவா வபாற்றி
உறமபாக மாகத்து அறணத்தாய் வபாற்றி
ஊழி ஏழான ஒருவா வபாற்றி
அறமயா அருநஞ்சம் ஆர்ந்தாய் வபாற்றி
ஆதி புராணனாய் நின்றாய் வபாற்றி
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07

கறமயாகி நின்ற கனவல வபாற்றி
கயிறல மறலயாவன வபாற்றி வபாற்றி.

08

மூவாய் பிறவாய் இறவாய் வபாற்றி
முன்னவம வதான்றி முறளத்தாய் வபாற்றி
வதவாதி வதவர்ததாழும் வதவவ வபாற்றி
தசன்வறறி எங்கும் பரந்தாய் வபாற்றி
ஆவா அடிவயனுக்கு எல்லாம் வபாற்றி
அல்லல் நலிய அலந்வதன் வபாற்றி
காவாய் கனகத் திரவள வபாற்றி
கயிறல மறலயாவன வபாற்றி வபாற்றி.

09

தநடிய விசும்தபாடு கண்வண வபாற்றி
நீள அகலம் உறடயாய் வபாற்றி
அடியும் முடியும் இகலி வபாற்றி
அங்தகான்று அறியாறம நின்றாய் வபாற்றி
தகாடிய வன்கூற்றம் உறதத்தாய் வபாற்றி
வகாயிலா என்சிந்றத தகாண்டாய் வபாற்றி
கடிய உருதமாடு மின்வன வபாற்றி
கயிறல மறலயாவன வபாற்றி வபாற்றி.

10

உண்ணாது உறங்காது இருந்தாய் வபாற்றி
ஓதாவத வவதம் உணர்ந்தாய் வபாற்றி
எண்ணா இலங்றகக்வகான் தன்றனப் வபாற்றி
இறறவிரலால் றவத்துகந்த ஈசா வபாற்றி
பண்ணார் இறசயின்தசால் வகட்டாய் வபாற்றி
பண்வட என்சிந்றத புகுந்தாய் வபாற்றி
கண்ணாய் உலகுக்கு நின்றாய் வபாற்றி
கயிறல மறலயாவன வபாற்றி வபாற்றி.

11

திருச்சிற்றம்பலம்

3.05 சுந்தரர் வதவாரம் - தில்றலவாழ்
தலம்: திருவாரூர்
திருமுறற: 7-39
பண் : தகால்லிக் தகௌவாணம்
தாளம்: ஜம்றப

திருத்ததாண்டத்ததாறக
பதிக வரலாறு:
திருவாரூாில்
அடியவர்
நம்பியாரூரரும்,

திருக்கூட்டத்றத

திருவாரூர்ப்

தபருமானும்
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புறத்வத
புறகு

வணங்காது

என்று

தசல்கின்ற

திருவருறளப்

தபற்ற

விறன்மிண்ட நாயனார் தசால்ல, சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் (நம்பியாரூரர்) வதவாசிாிய
மண்டபத்திவல அடியார்கள் பலர் கூடியிருப்பறதக் கண்டு இவர்களுக்தகல்லாம் நான்
அடியவனாகும் நாள் எந்நாவளா? என்று எண்ணிக்தகாண்வட இறறவன் திருமுன்
தசன்றார். தியாகராசப் தபருமான் நம்பியாரூரர் கருத்தறிந்து அவர் முன் காட்சி
வழங்கி தம் திருவாயால் ``தில்றலவாழ் அந்தணர்தம் அடியார்க்கும் அடிவயன்`` என்று
அடிதயடுத்துக் தகாடுத்துப் பாடும்படிப் பணித்தருளி மறறந்தார்.
சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள்
வதவாசிாிய
எழுந்தருளியிருந்த அடியவர்கறள வணங்கி

மண்டபத்றத அறடந்து அங்கு
அடியார் தபருறமறய விளக்கித்

திருத்ததாண்டத்ததாறக என்னும் அற்புதத் திருப்பதிகத்றத அருளிச் தசய்தார்.
குறிப்பு: அன்பர்கள் இத்திருப்பதிகத்றத ஓதும்வபாது, முடிந்தவறர நின்று தகாண்டு
ஓதவும்.
திருச்சிற்றம்பலம்
தில்றலவாழ் அந்தணர்தம் அடியார்க்கும் அடிவயன்
திருநீல கண்டத்துக் குயவனார்க்கு அடிவயன்
இல்றலவய என்னாத இயற்பறகக்கும் அடிவயன்
இறளயான்தன் குடிமாறன் அடியார்க்கும் அடிவயன்
தவல்லுமா மிகவல்ல தமய்ப்தபாருளுக்கு அடிவயன்
விாிதபாழில்சூழ் குன்றறயார் விறன்மிண்டற்கு அடிவயன்
அல்லிதமன் முல்றலயந்தார் அமர்நீதிக்கு அடிவயன்
ஆரூரன் ஆரூாில் அம்மானுக்கு ஆவள.

01

இறலமலிந்த வவல்நம்பி எறிபத்தற்கு அடிவயன்
ஏனாதி நாதன்தன் அடியார்க்கும் அடிவயன்
கறலமலிந்த சீர்நம்பி கண்ணப்பற்கு அடிவயன்
கடவூாில் கலயன்தன் அடியார்க்கும் அடிவயன்
மறலமலிந்த வதாள்வள்ளல் மானக் கஞ்சாறன்
எஞ்சாத வாள்தாயன் அடியார்க்கும் அடிவயன்
அறலமலிந்த புனல்மங்றக ஆனாயற்கு அடிவயன்
ஆரூரன் ஆரூாில் அம்மானுக்கு ஆவள.

02

மும்றமயால் உலகாண்ட மூர்த்திக்கும் அடிவயன்
முருகனுக்கும் உருத்திர பசுபதிக்கும் அடிவயன்
தசம்றமவய திருநாறளப் வபாவாற்கும் அடிவயன்
திருக்குறிப்புத் ததாண்டர்தம் அடியார்க்கும் அடிவயன்
தமய்ம்றமவய திருவமனி வழிபடா நிற்க
தவகுண்தடழுந்த தாறததாள் மழுவினால் எறிந்த
அம்றமயான் அடிச்சண்டிப் தபருமானுக்கு அடிவயன்
ஆரூரன் ஆரூாில் அம்மானுக்கு ஆவள.

03

திருநின்ற தசம்றமவய தசம்றமயாக் தகாண்ட
திருநாவுக்கறரயன் தன் அடியார்க்கும் அடிவயன்
தபருநம்பி குலச்சிறறதன் அடியார்க்கும் அடிவயன்
தபருமிழறலக் குறும்பற்கும் வபயார்க்கும் அடிவயன்
ஒருநம்பி அப்பூதி அடியார்க்கும் அடிவயன்
36

ஒலிபுனல்சூழ் சாத்தமங்றக நீலநக்கற்கு அடிவயன்
அருநம்பி நமிநந்தி அடியார்க்கும் அடிவயன்
ஆரூரன் ஆரூாில் அம்மானுக்கு ஆவள.
வம்பறா வாிவண்டு மணம்நாற மலரும்
மதுமலர்நற் தகான்றறயான் அடியலால் வபணா
எம்பிரான் சம்பந்தன் அடியார்க்கும் அடிவயன்
ஏயர்வகான் கலிக்காமன் அடியார்க்கும் அடிவயன்
நம்பிரான் திருமூலன் அடியார்க்கும் அடிவயன்
நாட்டமிகு தண்டிக்கும் மூர்க்கற்கும் அடிவயன்
அம்பரான் வசாமாசி மாறனுக்கும் அடிவயன்
ஆரூரன் ஆரூாில் அம்மானுக்கு ஆவள.

04

05

வார்தகாண்ட வனமுறலயாள் உறமபங்கன் கழவல
மறவாது கல்தலறிந்த சாக்கியற்கும் அடிவயன்
சீர்தகாண்ட புகழ்வள்ளல் சிறப்புலிக்கும் அடிவயன்
தசங்காட்டங் குடிவமய சிறுத்ததாண்டற்கு அடிவயன்
கார்தகாண்ட தகாறடக் கழறிற் றறிவாற்கும் அடிவயன்
கடற்காழிக் கணநாதன் அடியார்க்கும் அடிவயன்
ஆர்தகாண்ட வவற்கூற்றன் களந்றதக்வகான் அடிவயன்
ஆரூரன் ஆரூாில் அம்மானுக்கு ஆவள.

06

தபாய்யடிறம இல்லாத புலவர்க்கும் அடிவயன்
தபாழிற்கருவூர்த் துஞ்சிய புகழ்ச்வசாழற்கு அடிவயன்
தமய்யடியான் நரசிங்க முறனயறரயற்கு அடிவயன்
விாிதிறரசூழ் கடல்நாறக அதிபத்தற்கு அடிவயன்
றகதடிந்த வாிசிறலயான் கலிக்கம்பன் கலியன்
கழற்சத்தி வாிஞ்றசயர்வகான் அடியார்க்கும் அடிவயன்
ஐயடிகள் காடவர்வகான் அடியார்க்கும் அடிவயன்
ஆரூரன் ஆரூாில் அம்மானுக்கு ஆவள.

07

கறறக்கண்டன் கழலடிவய காப்புக் தகாண்டிருந்த
கணம்புல்ல நம்பிக்கும் காாிக்கும் அடிவயன்
நிறறக்தகாண்ட சிந்றதயான் தநல்வவலி தவன்ற
நின்றசீர் தநடுமாறன் அடியார்க்கும் அடிவயன்
துறறக்தகாண்ட தசம்பவளம் இருளகற்றும் வசாதித்
ததான்மயிறல வாயிலான் அடியார்க்கும் அடிவயன்
அறறக்தகாண்ட வவல்நம்பி முறனயடுவாற்கு அடிவயன்
ஆரூரன் ஆரூாில் அம்மானுக்கு ஆவள.
கடல்சூழ்ந்த உலதகலாம் காக்கின்ற தபருமான்
காடவர்வகான் கழற்சிங்கன் அடியார்க்கும் அடிவயன்
மடல்சூழ்ந்த தார்நம்பி இடங்கழிக்கும் தஞ்றச
மன்னவனாம் தசருத்துறணதன் அடியார்க்கும் அடிவயன்
புறடசூழ்ந்த புலியதள்வமல் அரவாட ஆடி
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08

தபான்னடிக்வக மனம்றவத்த புகழ்த்துறணக்கும் அடிவயன்
அடல்சூழ்ந்த வவல்நம்பி வகாட்புலிக்கும் அடிவயன்
09
ஆரூரன் ஆரூாில் அம்மானுக்கு ஆவள.
பத்தராய்ப் பணிவார்கள் எல்லார்க்கும் அடிவயன்
பரமறனவய பாடுவார் அடியார்க்கும் அடிவயன்
சித்தத்றதச் சிவன்பாவல றவத்தார்க்கும் அடிவயன்
திருவாரூர்ப் பிறந்தார்கள் எல்லார்க்கும் அடிவயன்
முப்வபாதும் திருவமனி தீண்டுவார்க்கு அடிவயன்
முழுநீறு பூசிய முனிவர்க்கும் அடிவயன்
அப்பாலும் அடிச்சார்ந்தார் அடியார்க்கும் அடிவயன்
ஆரூரன் ஆரூாில் அம்மானுக்கு ஆவள.

10

மன்னியசீர் மறறநாவன் நின்றவூர்ப் பூசல்
வாிவறளயாள் மானிக்கும் வநசனுக்கும் அடிவயன்
ததன்னவனாய் உலகாண்ட தசங்கணார்கு அடிவயன்
திருநீல கண்டத்துப் பாணனார்க்கு அடிவயன்
என்னவனாம் அரனடிவய அறடந்திட்ட சறடயன்
இறசஞானி காதலன் திருநாவலூர்க் வகான்
அன்னவனாம் ஆரூரன் அடிறமவகட்டு உவப்பார்
ஆரூாில் அம்மானுக்கு அன்பர் ஆவாவர.

11

திருச்சிற்றம்பலம்

3.06 மாணிக்கவாசகர் அருளிய திருவாசகம் - முத்திதநறி
தலம்: திருத்தில்றல
திருமுறற: 8-51
ராகம்: வமாகனம்
தாளம்: ஆதி

அச்வசாப் பதிகம் – (அனுபவவழி அறியாறம)
பதிகச் சிறப்பு:
மணிவாசகப் தபருமான் இத்திருப்பதிகம் முழுவதும், இறறவனின் தபருங்கருறணறய
வியந்து

தனக்கு

இறறவன்

அருளியவற்றற

அளவில்லாத

ஆனந்தத்துடன்

அருளியிருக்கிறார்.
திருச்சிற்றம்பலம்
முத்திதநறி அறியாத மூர்க்கதராடு முயல்வவறனப்
பத்திதநறி அறிவித்துப் பழவிறனகள் பாறும்வண்ணம்
சித்தமலம் அறுவித்துச் சிவமாக்கி எறனஆண்ட
அத்தன் எனக்கருளியவாறு ஆர்தபறுவார் அச்வசாவவ.
தநறியல்லா தநறிதன்றன தநறியாக நிறனவவறனச்
சிறுதநறிகள் வசராவம திருவருவள வசரும்வண்ணம்
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01

குறிதயான்றும் இல்லாத கூத்தன்தன் கூத்றததயனக்கு
அறியும்வண்ணம் அருளியவாறு ஆர்தபறுவார் அச்வசாவவ.

02

தபாய்தயல்லாம் தமய்தயன்று புணர்முறலயார் வபாகத்வத
றமயலுறக் கடவவறன மாளாவம காத்தருளித்
றதயலிடங் தகாண்டபிரான் தன்கழவல வசரும்வண்ணம்
ஐயன் எனக்கருளியவாறு ஆர்தபறுவார் அச்வசாவவ.

03

மண்ணதனில் பிறந்ததய்த்து மாண்டுவிழக் கடவவறன
எண்ணமிலா அன்பருளி எறனயாண்டிட்டு என்றனயும்தன்
சுண்ணதவண்ணீறு அணிவித்துத் தூய்தநறிவய வசரும்வண்ணம்
அண்ணல் எனக்கருளியவாறு ஆர்தபறுவார் அச்வசாவவ.

04

பஞ்சாய அடிமடவார் கறடக்கண்ணால் இடர்ப்பட்டு
தநஞ்சாய துயர்கூர நிற்வபன்உன் அருள்தபற்வறன்
உய்ஞ்வசன்நான் உறடயாவன அடிவயறன வருகஎன்று
அஞ்வசல் என்றருளியவாறு ஆர்தபறுவார் அச்வசாவவ.

05

தவந்துவிழும் உடற்பிறவி தமய்தயன்று விறனதபருக்கிக்
தகாந்துகுழல் வகால்வறளயார் குவிமுறலவமல் வீழ்வவறனப்
பந்தமறுத்து எறனயாண்டு பாிசறஎன் துாிசுமறுத்து
அந்தம் எனக்கருளியவாறு ஆர்தபறுவார் அச்வசாவவ.

06

றதயலார் றமயலிவல தாழ்ந்துவிழக் கடவவறனப்
றபயவவ தகாடுவபாந்து பாசதமனும் தாழுருவி
உய்யும்தநறி காட்டுவித்திட்டு ஓங்காரத்து உட்தபாருறள
ஐயன் எனக்கருளியவாறு ஆர்தபறுவார் அச்வசாவவ.

07

சாதல் பிறப்தபன்னும் தடஞ்சுழியில் தடுமாறிக்
காதலின்மிக்கு அணியிறழயார் கலவியிவல விழுவவறன
மாததாரு கூறுறடயபிரான் தன்கழவல வசரும்வண்ணம்
ஆதி எனக்கருளியவாறு ஆர்தபறுவார் அச்வசாவவ.

08

தசம்றமநலம் அறியாத சிதடதராடும் திாிவவறன
மும்றமமலம் அறுவித்து முதலாய முதல்வன்தான்
நம்றமயும்ஓர் தபாருளாக்கி நாய்சிவிறக ஏற்றுவித்து
அம்றம எனக்கருளியவாறு ஆர்தபறுவார் அச்வசாவவ.
திருச்சிற்றம்பலம்
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09

4. வாழ்த்துப் பாடல்கள்
4.1 வாழ்த்து - றவயம் நீடுக
ராகம்: மத்தியமாவதி
தாளம் ஆதி
திருச்சிற்றம்பலம்
றவயம் நீடுக மாமறழ மன்னுக
தமய் விரும்பிய அன்பர் விளங்குக
றசவ நன்தனறி தான்தறழத் வதாங்குக
ததய்வ தவண்திரு நீறு சிறக்கவவ.
-தபாிய புராணம்
திருச்சிற்றம்பலம்

4.2 வாழ்த்து - மல்குக
ராகம்: மத்தியமாவதி
தாளம் ஆதி
மல்குக வவத வவள்வி வழங்குக சுரந்து வானம்
பல்குக வளங்கள் எங்கும் பரவுக அறங்கள் இன்பம்
நல்குக உயிர்கட் தகல்லாம் நான்மறறச் றசவம் ஓங்கிப்
புல்குக உயிர்கட் தகல்லாம் புரவலன் தசங்வகால் வாழ்க.
-திருவிறளயாடற் புராணம்.
திருச்சிற்றம்பலம்
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5. உறரநறட
5.1 கட்டுறரகள் - ஆடவல்லான்
சிவன் – ஆசிாியர் ப. முத்துகுமாரசுவாமி
சிவதபருமான் தகாணடருளிய மூர்த்தங்களுள் நடராஜ மூர்த்தம் புகழ் தபற்றது.
குனித்த புருவம், தகாவ்றவச் தசவ்வாய், குமிண் சிாிப்பு, பனித்த சறட, பவளம் வபால்
வமனி, பால் தவண்ணீறு ஆகியவற்வறாடு அவன் ஆடுகின்ற எழிவலா அத்துறணயும்
காணக் கிறடக்கா இன்பம். இந்தத் திருவுரு வடிவம் தான் நடராஜர். எனவவதான்,
மூர்த்தங்களுள் உயர்ந்தது, சிறந்தது நடராஜ மூர்த்தம் என்று கூறுகின்றனர் றசவப்
தபருமக்கள்.
இறறவன் ஆன்மாக்கள் உய்யும் தபாருட்டு, அவற்றின் பக்குவத்திற்கு ஏற்ற
வபாகம், வயாகம், வவகம் என்னும் மூவறகத் திருவடிவங்கறளத் தாங்கி வந்து
அவற்றற ஆட்தகாள்கிறான்.
இம்மூவறக திருவடிவங்கறளத் தன்னுள் தாங்கி வந்து வமலான் மூர்த்தியாக
அம்பலத்தில் ஆடுகின்ற ஆடவல்லான்தான் நடராசப் தபருமான். ஐந்ததாழீல்கவளாடு
ஞானமயமான்

சிதாகாசத்தின்

இயல்பிறனயும்

அறிவித்தருளும்

வமன்றமயுறு

சிவமூர்த்தவம நடராஜ மூர்த்தம்.
உடறல இயக்கும் இதயத்துடிப்புப் வபால, உலக இயக்கத்திற்கு நடராசப்
தபருமானது தாண்டவம் துறண தசய்கிறது. இத்திருநடன இயக்கத்தால் பறடத்தல்,
காத்தல், அழித்தல், மறறத்தல், அருளல் ஆகிய ஐந்து ததாழில்கறளயும் தசய்து
காட்டுகிறார் எம்தபருமான் என்பது ஓங்கு புகழ் றசவ தநறி கூறும் உண்றம.
இத்தாண்டவத்திற்குாிய

சிறப்புத்தலம்,

சிதம்பரம்.

பதஞ்சலி,வியாக்ரபாதர்

ஆகிய முனிவர்களுக்காக இந்நடனத்றத இந்நிலவுலகில் தபருமான் தில்றலயில்
தசய்தருளினார் என்பது புராண வரலாறு. தில்றல திருமுறறகளும், பிற பாடலகளும்
இதறனவய உறுதி தசய்து காட்டுகின்றன.
இறறவன்

ஆடிய

தாண்டவங்களுள்

சங்காரத்

தாண்டவம்,

ஊர்த்துவ

தாண்டவம், முதலான் நடனங்கறளப் புராணங்கள் வபசுகின்றன. சிவதபருமான் ஆடிய
பதிதனாரு வறக ஆடல்கறளச் சிலப்பதிகாரம் ததாிவிக்கிறது.
“பதிவனா ராடலும் பாட்டின் பகுதியும்
விதிமாண் தகாள்றகயின் விளங்கக் காணாய்”
என்பது சிலப்பதிகாரம். ஏழிறசயாய், இறசப்பயனாய் இருப்பவன், ஈசன். ஓறச,
ஒலிதயலாம் ஆனவன், ஆண்டவன். தில்றலயிவல சிவன் திருக்கூத்தனாக ஆடுகிறான்.
கூத்திற் சிறந்தது கூத்தன் கூத்வத.
“முக்கண்ணன் முன்தனாருநாள்
மூவறக கூத்தாக்கினான்”
என்பர் இளங்வகாவடிகள்.
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சிவதபருமான் ஆடிய ஏழு நடனங்கள்


அஜபா நடனம் – திருவாரூர்



பிரமதாண்டவ நடனம் : வகாளிலி



உன்மத்த நடனம் : திருநள்ளாறு



பாராவார தரங்க நடனம்: நாகப்பட்டினம்



ஹம்ச நடனம்: திருமறறக்காடு



கமல நடனம்: திருவாய்மூர்



குக்குட நடனம்: திருக்காறாயில்

திருமந்திரத்தில் இறறவனது ஐவறகக் கூத்துகளின் சிறப்றபத் ததாிவிக்கிறார்,
திருமூலர். சிவதாண்டவ வளர்ச்சிக்குக் கரு, திராவிடக் கூறுகளிவலயிருந்து முகிழ்த்தது
எனச் சுட்டிக்காட்டுகின்றனர், தமிழ் ஆய்வாளர்கள்.
சிற்ப

சாஸ்திர

நூல்கள்

சிவத்

தாண்டவ

மூர்த்தங்கள்

7

என

வறகப்படுத்தி

கூறுகின்றன.
ஆனந்த தாண்டவம், சந்தியா தாண்டவம், உமா தாண்டவம்,

தகளாி தாண்டவம்,

காஸ்தா தாண்டவம், திாிபுர தாண்டவம், சம்காரத் தாண்டவம்.
நடராஜர் ஆடிய சறபகள் ஐந்து
 திருவாலங்காடு இரத்தின சறபயில் இரத்தினசபாபதி
 தில்றல கனகசறபயில் கனகசபாபதி
 திருதநல்வவலி தாமிர சறபயில் தாமிரசபாபதி
 மதுறர தவள்ளியம்பலத்தில் இரசத சபாபதி
 திருக்குற்றாலத்தில் சித்திரசறபயில் சித்திரசபாபதி
ஏழுவறக தாண்டவங்கள்
 சிதம்பரம் கனகசறபயில் ஆனந்த தாண்டவம்
 மதுறர இரசத சறபயில் சந்தியா தாண்டவம்


திருப்பத்தூர் சித்த சறபயில் தகளாி தாண்டவம், சந்தியா தாண்டவம்




திருக்குற்றாலம் சித்திரசறபயில் திாிபுரத் தாண்டவம்
திருவாலங்காட்டு இரத்தின சறபயில் காளிகா தாண்டவம் எனும் ஊர்த்துவ
தாண்டவம்.



திருதநல்வவலி தாமிர சறபயில் முனி தாண்டவம் என்னும் காளிகா தாண்டவம்.

சபாபதி ஸ்தலங்கள்
1. றகலாசம் – சீகண்டபரவமசுவராலயம்: நடனம்
2. வடாரணியம் : ஊர்த்துவ தாண்டவம்
3. சுவவதாரணியம்: புஜங்கலளிதம் பாம்றபப் வபாலாடல்
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4. சிதம்பரம் : பரமானந்த தாண்டவம்
5. மதுறர: வியத்தியஸ்த்தாண்டவம் வலக்கால் தாண்டவம்
6. கும்பவகானம் : அம்பிகா தாண்டவம்
7. வதவதாருவனம்: வழுவூர் கஜசம்ஹார தாண்டவம்
நவதாண்டவ தலம்
றகலாசம் – சந்தியா நிருத்தம்
தவண்காடு – புஜங்கவளித தாண்டவம்
வட ஆலங்காடு – ஊர்த்துவ தாண்டவம் ( 8 றககள் )
சிதம்பரம் : பரமானந்த தாண்டவம்
மதுறர, கீழ்வவளூர் – வியத்தியஸ்த தாண்டவம் ( 10 றககள்)
கும்பவகாணம் – அம்பிகா தாண்டவம்
அம்பிறகக் றகயில் தாளம் இடுப்பில் சங்கிலி மாத்திரம்
றவகல் – இடுப்பில் சங்கிலி மாத்திரம்
வழுவூர் – வாமாங்கிாி முக தாிசனம் ( 8 றக)
வபறரயூர் – சம்ஹாரத் தாண்டவம்
உத்தரவகாசமங்றக – அதிரகசிய தாண்டவம்
( குஞ்சித பாதத்தில் வபயார் )
நடராஜர்

திருவுருவ

வழிபாடு

வடநாட்டுத்

திருத்தலங்களில்

வளர்ந்தது.

இன்றறக்கு உலகதமங்கும் மன்னர்களது தபாற்கால ஆட்சிக் காலத்தில் ஓங்கி
வளர்ந்த இந்து சமய மறுமலர்ச்சி காலத்திவல முகிழ்த்ததுதான் ஞான நடராசர் மூர்த்தம்.
பாரதத்தின் வடபகுதியான இலக்குமாண்டல், ஜாவகசுவர், நீலகண்வடசுவர்,
குவாலியர், புந்தி, சிட்வடாகா, நாக்டா, அபு, உதயபுாி என உத்தரப்பிரவதசம், ஒாிசா,
ஆந்த்ரா என விாிந்து தமிழகத்தில் வவரூன்றியுள்ளது. இந்தியாவிற்கு தவளியிவலயும்
பாலித்தீவுகள்,
இந்வதாவனசியா,

இலங்றக,
வநபாளம்

கம்வபாடியா,
வபான்ற

மவலசியா,

நாடுகளிவலயும்

தாய்லாந்து,
இம்மூர்த்த

சம்பா,
வழிபாடு

பரவியுள்ளது.
நடராசரது உருவ வழிபாடு கி.பி. ஐந்தாம் நூற்றாண்டின் பிற்பகுதியிலிருந்வத
ததாடங்கியதாகக்

கண்டயறியப்பட்டுள்ளது.

தில்றலயில்

தற்வபாது

ஆனந்த

தாண்டவம் ஆடுகின்ற ஆட்வல்லான் முழு உருப்தபற்ற காலம். வசாழப் வபரரசியான
தசம்பியன் மாவதவியின் காலத்திற்கு முந்தியது எனக் குறித்துள்ளனர் ஆய்வாளர்கள்.
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கல்லில்

தசதுக்கப்பட்ட,

முதல்

ஆனந்தத்

தாண்டவச்

சிற்பம்

வகாவனாிராசபுர்த்து என்பது ஆராய்சியாளர்களது கருத்துக் கணிப்பு. இன்றறக்கு
கிறடக்கப்பட்டுள்ள
ஆனந்த
நடராசரது
முதல்
தசப்பு
படிவம்
பத்தாம்
நூற்றாண்டினுறடய ஒவ்கூர் ஆனந்த நடராஜர் பிாிட்டிஷ் தபாருட்காட்சிச் சாறலயில்
தற்வபாது உள்ள ஆனந்த நடராசர் ஆகியறவயாய் இருக்கலாம் என ஆய்வாளர்கள்
கருதுகின்றனர்.
சிவ

தாண்டவ

வழிபாடு

ஐம்தபரும்காப்பியங்களுள்

சங்க

ஒன்றான

இலக்கியமான

கலித்ததாறகயிலும்,

சிலப்பதிகாரத்திலும்,

ாிக்

வவதத்திலும்,

திருமந்திரத்திலும், உபநிடதங்கள், சிந்துதவளி நாகாிக கூறுகள், வவததநறிக் கூறுகள்
வபான்ற பலவற்றிலும் பதிவு தசய்யப்பட்டுள்ளன.
நடராசத் தத்துவத்தின் பின்னணியாகிய வயாக தாிசனமும், நடனவழிபாடும்,
சிந்துதவளி

அகழ்வாய்வின்

கூறாகவும்

உள்ளன.

நடராஜரது

வயாக

நிறல,

பதஞ்சலியார் காட்டிய வயாக நிறலவயாடு ஒத்திருக்கிறது என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.
சிவதபருமாறனவய

நடராசராக

வழிப்பட்ட

மரபு

மாபாரத்தும்,

றதத்திாிய

சம்கிறதயிலும் பதிவாகியிருக்கிறது.

5.2 கட்டுறரகள் - சுத்தறசவ பதிதனண் ஆதீனங்கள்
றசவ ஆதீனங்கள்ணி – ஆசிாியர் ஊரன் அடிகள்
றசவ மடங்களின் பட்டியதலான்று “சுத்தறசவ பதிதனண் ஆதீனங்கள்” என்ற
தறலப்பில் அபிதானசிந்தாமணியில் காணதபறுகிறது.
அபிதானசிந்தாமணி – 1933 இரண்டாம் பதிப்பு
1.திருஆவடுதுறற
2. காஞ்சிபுரம்
3. தருமபுரம்
4.சூனா வகாயில் (ஆடுதுறற)
5. ஆகமசிவப்பிரகாசாதீனம் ( சிதம்பரம் )
6. தசங்வகாலாதீனம் ( தபருங்குளம் திருதநல்வவலி )
7. திருஞானசம்பந்தராதீனம் (மதுறர)
8. திருவண்ணாமறல ஆதீனம் ( குன்றக்குடி )
9.இராவமச்வராதீனம்
10.நீலப்பாடி ( தஞ்சாவூர் )
11. தாயுமானசுவாமிளாதீனம்
12.சாரமாமுனி ஆதீனம் ( திருச்சிராப்பள்ளி)
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13.தசார்க்கபுர ஆதீனம் ( அம்பர் திருமாகாளம் )
14. வவளாக்குறிச்சி ஆதீனம் ( திருவாரூர் )
15. வள்ளலார் ஆதீனம் ( சீர்காழி )
16. வருறண ஆதீனம் (வவதாரன்யம்)
17.நாய்ச்சியார் வகாயில் ஆதீனம் ( கும்பவகாணம் )
18. நிரம்ப அழகிய வதசிகர் ஆதீனம் ( மதுறர துழாவூர் )
முதல் பதிப்பில் கூடுதலாக இருந்த ஓர் ஆதீனம் ( இருளஞ்வசாி) இரண்டாம் பதிப்பில்
நீக்கப்தபற்று ஆதீனங்களின் ததாறக சாியாகப் பதிதனட்டாக்கப் தபற்றுள்ளது.
1910ல்

தவளிவந்த

அபிதானசிந்தாமணி

இன்றறய

கறலக்களஞ்சியம்

வபான்றது. தனி ஒருவராக அாிதின் முயன்று அதறன இயற்றி தவளியிட்டவர்
தசன்றன பச்றசயப்பன் கலாசாறலத் தமிழாசிாியர் ஆ. சிங்காரவவலு முதலியார்.
முதலியார்

வழங்கும்

இப்பட்டியவல

ஆதீனங்களின்

தபயர்

ததாறககறளத்

ததாிவிக்கும் முதற்பட்டியல். இப்பட்டியலுக்கு அவர் தகாண்ட மூலம் இன்னததனத்
ததாியவில்றல.

இப்வபாது

அறியப்தபறும்வறர

முதன்முதலாகக்

காணப்தபறும்

இப்பட்டியறலவய பின்வந்வதார் பலரும் பின்பற்றினர்.
இலக்கணவிளக்க

ஆசிாியர்

பரம்பறர

ச.

வசாமசுந்தர

வதசிகர்

எழுதிய

தமிழ்ப்புலவர்கள் வரலாறு – பதிவனழாம் நூற்றாண்டு ( முதற்பதிப்பு 1937; இரண்டாம்
பதிப்பு

1943

)

10ம்

பக்கத்தில்

துறறறச

அம்பலவாணவதசிகர்

வரலாற்றில்,

அடிக்குறிப்பாகப் பதிதனட்டு மடங்களின் பட்டியதலான்று காணப்தபறுகின்றது.
அபிதான

சிந்தாமணிப்

பட்டியலும்

வதசிகர்

பட்டியலும்

ஒன்வற.

வதசிகர்

திருப்பூவணநாதருலாறவ வமற்வகாள் காட்டுகின்றார்.
உலா நூல்களில் பதிதனண் மடங்கள் பற்றிய குறிப்பு:
காளவமகப்புலவர் பாடிய திருஆறனக்கா உலா, வசறறக்கவிராச பிள்றள
பாடிய

திருக்காளத்திநாதர்

உலா,

திருபூவணம்

கந்தசாமிக்

கவிராயர்

பாடிய

திருப்பூவணநாதர் உலா ஆகிய மூன்று உலா நூல்களிலும் றசவமடங்கள் பதிதனட்டு
என்று கூறப்தபறுகின்றது.
“பதிதனண் மடத்திற் பயிலு முதலிகளும்” – திருவாறனகாவுலா
“தவண்ணீற்று வண்டற் பதிதனண் மடத்தாரும்” – திருக்காளத்திநாதருலா
“றசவமார்க்கப் பதிதனண் மடத்தாரும்”-திருப்பூவணநாதருலா
திருக்காளத்திநாதருலாவுக்கும்
அரும்பதவுறரதயழுதும்

டாக்டர்

திருப்பூவணநாதருலாவுக்கும்
உ.வவ.

சாமிநாறதயர்,

பதிதனண்

மடத்தார்

என்பதற்குப் பின்வருமாறு உறரதயழுதுகிறார்.
பதிதனண்

மடத்தார்

–

சிவாகம

பத்ததிகள்

பதிதனட்டும்

இயற்றிய

சிவாசாாியர்கள் பதிதனண்மர்களுறடய பரம்பறரயினர்; அப்பதிதனண்மர்களாவார்;
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துர்வாச சிவர், றபங்களசிவர், உக்ரஜ்வயாதி, ஸ்ரீகண்டர், விஷ்ணுகண்டர், சுவபாதர்,
வித்யாகண்டர், இராமகண்டர், ஞானசிவர், ஞானசங்கரர், வசாமசம்பு, ப்ரஸாதசிவர்,
இராமநாதசிவர், ஈசானசிவர் என்ப்வர்கள். “பதிதனண் மடத்திற் பயிலு முதலிகளும்”
என்றார் திருவாறனக்காவுலா உறடயாரும். தமிழ்ச் றசவமடங்கள் வவறு. வடதமாழிப்
பத்ததிகள் தசய்த சிவாசாாியர் பதிதனண்மர் வழிவந்த மடங்கள் வவறு. தமிழ்ச்
றசவமடங்கள்

இத்தறன

என்ற

கணக்கு

இல்றல.

வவண்டுவதுமில்றல.

உலாநூல்களில் குறிப்பிடப்தபற்ற, அந்நாளிலிருந்த, பதிதனண் மடங்கள் இன்னறவ
எனத்

ததாியாத

பின்னாளில்,

இருக்கும்

மடங்களில்

பதிதனட்டின்

தபயர்கள்

பட்டியலிடப் தபற்று விட்டன என்பவத உண்றம. இவ்வுண்றமறயச் றசவ உலகும்
தமிழுலகும் ததளிவாக நன்கு உணர வவண்டும்.

5.3 கட்டுறரகள் - றசவ சமய தத்துவங்கள்
றசவ சமய சிந்தாமணி – ஆசிாியர் கா. அருணாசலம்
தத்துவம் = உண்றம – சுபாவம். பிற சமயங்கள் சமயத் தத்துவங்கறளப் பல
வறகயாகக் கூறுகின்றன. சில சமயங்களுக்குத் தத்துவம் என்பவத இல்றல என்றுங்
கூறுகின்றனர்.
மற்றறச் சமயத் தத்துவங்களுக்கு அதிகமாக றசவ சமயத்தில் தத்துவங்கள்
கூறப்பட்டிருக்கின்றன. நியாயம், அதன் விாிந்த தகாள்றகவய. அண்டம் ( உலகம்),
பிண்டம் (உடம்பு) இரண்றடயும் தத்துவங்கள் மூலமாகவவ இறறவன் நின்று
நடத்துகின்றான். தத்துவங்கள் முப்பத்தாறாகவும், ததாண்ணூற்று ஆறாகவும், நம்
றசவ சமயத்தில் வகுக்கப்பட்டிருக்கின்றன. அறவ உள் நிறலத் தத்துவங்கள், புற
நிறலத் தத்துவங்கள் என இரண்டாக வகுக்கப்படும்.
(அ) உள் நிறலத் தத்துவங்கள் ( கருவிகள்) 36
சிவ தத்துவம் (ஐந்து)
1. நாதம் (சிவம்)
2. விந்து ( சக்தி)
3. சாதாக்கியம்
4. மவகச்சுரம்
5. சுத்த வித்றத
இறவ சுத்த மாறயயில் வதான்றுவன. சுத்த தத்துவம் எனவும்படும். இதில் இருந்து
சூக்குறம முதலிய நான்கு வாக்குகளும், ஐம்பததாரு அட்சரங்களும், எண்பத்ததாரு
பதங்களும், சத்தவகாடி மகா மந்திரங்களும், வவதாகம சாத்திர்ங்களும், விஞ்ஞான,
பிரளயாகலாின் தனு, கரண, புவன, வபாகங்களும், பத முத்திகளும், பஞ்ச கறலகளும்
வதான்றுகின்றன.
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வித்யா தத்துவங்கள் ( ஏழு )
இறவ அசுத்த மாறயயில் வதான்றுவன, அறிறவ எழுப்புவன. அறவயாவன,
1.

காலம்: முக்கால, எல்றல, பலம், புதுறமகறளப் தபாருந்துவிப்பது.

2.

நியதி:

அனுபறவக்க

வவண்டிய

வபாகத்றதயும்,

தீறம

தசய்தால்

தண்டறனறயயும், நன்றம தசய்தால் நன்றமறயயும், பயக்கும் என்றும்
நிச்சயம் பண்ணுவது. இது ஊழ் – பழவிறனப்பயன் எனவும் படும்.
3.

கறல: ஆன்மாவின் கிாிறயறய எழுப்பி ஆணவத்றதச் சிறிது சிறிதாகச்

சுகதுக்க பயன்கறள அனுபவித்து நீங்கச் தசய்வது.
4. வித்றத: ஆன்மாவின் அறிறவ விளங்கச் தசய்வது.
5. அராகம்: கன்மத்துக் வகற்றவாறு, தபற்றறதச் சிறிதாகவும், தபறாதறதப்
தபாிதாகவும், மதிக்கும்படி, ஆன்மாவிற்கு இச்றசறயக் தகாடுப்பது.
6.

புருடன்: முற்கூறிய ஐந்து தத்துவங்கவளாடும் கூடிய நிறலயில் உள்ள

ஆன்மாவின் தன்றம.
7. மாறய: முன் தசான்ன அசுத்த மாறயயாகும்.
ஆன்ம தத்துவங்கள் ( இருபத்து நான்கு )
இறவ பிரகிருதி என்னும் மாறயயில் வதான்றுவன.
1. பூதங்கள் – 5 : 1.பிருதிவி (மண்) 2. அப்பு (நீர்) 3. வதயு(தீ) 4.வாயு(காற்று)
5.ஆகாயம்(தவளி).
2. புலங்கள் – 5 : 1.சத்தம்(ஓறச) 2. பாிசம் (ஊறு) 3. உருவம் (ஒளி) 4. இரசம்(சுறவ) 5.
கந்தம்(நாற்றம்).
3. ஞாவனந்திாியங்கள் (அறிகருவிகள்) – 5 : 1. தமய் 2. நா 3. கண் 4. மூக்கு 5. தசவி.
4. கன்வமந்திாியங்கள் ( ததாழிற்கருவிகள்) – 5 : 1. வாய் 2. கால் 3.றக 4. எருவாய் 5.
கருவாய்.
5. அந்தக் கரணங்கள் – 4 : 1. மனம் 2. புத்தி 3. சித்தம் 4. அகங்காரம். இறவ
ஆன்மாக்கள், வபாக்கியங்கறளப் தபறுதற்கு கருவியாய் உள்ளன.
(ஆ) புற நிறலக் கருவிகள் ( தத்துவங்கள் ) 60
1. பிருதிவி ( மண் ) யின் கூறு : மயிர், எலும்பு, வதால், நரம்பு, தறச ஆக – 5
2. அப்பு (நீர்) வின் கூறு: ஒடு நீர், உதிரம், சுக்கிலம், மூறள, மச்றச ஆக – 5.
3. வதயு ( தநருப்பு) வின் கூறு: உணவு, நித்திறர, பயம், றமதுனம், வசாம்பல் ஆக 5.
4. வாயு (காற்று)வின் கூறு : ஓடல், நட்த்தல், இருத்தல், நிற்றல், கிடத்தல் ஆக – 5.
5. ஆகாயத் (தவளி) தின் கூறுகள் : காமம் குவராதம், உவலாபம், வமாகம், மதம் ஆக 5.
6. தச(பத்து) வாயுக்கள் : பிராணன், அபானன், உதானன், வியானன், சமானன்,
நாகன், கூர்மன், கிாிகரன், வதவதத்தன், தனஞ்தசயன் ஆக – 10.
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7.

தச(பத்து)

நாடிகள் : இறடகறல, பிங்கறல, சுழுமுறன, காந்தாாி, அத்திாி,

சுகுறவ, அலம்புறட, புருடன், குரு, சங்கினி ஆக – 10.
8. வசனாதிகள் ( ததாழிற்கருவிகளின் தசயல் ) : கறதத்தல், நடத்தல், தகாடுத்தல் –
ஏற்றல், மல சலங் கழித்தல், மகிழ்தல் (ஆனந்தம்) ஆக 5.
9. வாக்குக்களாவன: சூக்குறம, றபசந்தி, மத்திறம, றவகாி ஆக 4.
10. குணங்களாவன : சாத்துவிகம், இராசதம், தாமதம், ஆக – 3.
11. அகங்காரங்களாவன : சாத்துவித அகங்காரம், இராசத அகங்காரம், தாமச
அகங்காரம் ஆக 3.
எனவவ உள் நிறலக் கருவிகள் மூன்று வறகயிலும் முப்பத்தாறும், புறநிறலக்
கருவிகள்

பதததனாரு

வறகயிலும்,

அறுபதும்,

ஆக

ததாண்ணூற்று

ஆறு

தத்துவங்களாகும்.

5.4 கட்டுறரகள் - திருமுறறகள் கூறும் அறவுறரகள்
நமது திருமுறறகள் – ஆசிாியர் ஆ. பக்தவச்சலம்
கூறுமின் ஈசறனச் தசய்ம்மின் குற்வறவல் குளிர்மின் கண்கள்
வதறுமின் சித்தம் ததளிமின் சிவறனச் தசறுமின் தசற்றம்
ஆறுமின் வவட்றக அறுமின் அவலம் இறவ தநறியா
ஏறுமின் வானத் திருமின் விருந்தாய் இறமயவர்க்வக
தபான்வண்ணத் தந்தாதி தமிழ்வவதம் 11
வசரமான்
வபாற்றிப்

தபருமான்

பாடியது

இப்

நாயனார்

தபான்னம்பலத்துறறயும்

தபான்வண்ணத்தந்தாதி

என்பதாகும்.

தபருமாறனப்
இறறவனும்

இதறனத்தான் விரும்பி ஏற்றுக் தகாண்டதற்கு அறடயாளமாக தனது காற்சிலம்
தபாலிறய நாயனாருக்குக் வகட்கும்படிச் தசய்தருளiனார். தபான் வண்ணம் என்று
ஆரம்பித்து தபான்வண்ணம் என்று முடியும் இப்தபான்வண்ணத்தந்தாதி இறறவனால்
விரும்பி ஏற்கப்பட்டது என்பறத இதனால் ததௌiவாக உணரலாம்.
இந்த அந்தாதியில் நாயனார் வானவர்க்கு விருந்தாய் நாம் அறமவதற்கான
எட்டு வழிகறள மிகத் ததௌiவாக இங்வக அருளiயுள்ளறத காண்வபாம் அறவ,
1. கூறுமின் ஈசறன: சிவதபருமான் புகறழக் கூறுங்கள், அவனது திருநாமமாகிய
திருஐந்ததழுத்திறன
உலகப்வபச்சுக்கறளத்

(சிவாயநம)

மனதாலும்,

தவிர்த்து

ஒதுக்குங்கள்,

வாக்கினாலும்
ஈசனது

தசால்லுங்கள்,

அருட்குணங்கறளப்

வபசாதநாள் எல்லாம் பிறவா நாளாக கருதுங்கள், ஒருநாமம் ஓரூருவம் ஒன்றுமில்லா
அப்தபருமாறன ஆயிரம் திருநாமத்தால் பாடுங்கள், இதுவவ முதல்படியாகும்.
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2. தசய்மின் குற்வறவல்: சிவதபருமானுக்கும், அவரது அடியார் தபருமக்கட்கும்
ததாண்டு தசய்ய வவண்டும் ஆலயத்றத தூய்றம தசய்தல், தமழுகுதல், வகாலமிடுதல்,
தீபம் ஏற்றுதல், பூத்ததாண்டு தசய்தல் வவண்டும். வமலும் எவவரனும் தநற்றியில்
திருநீறும் மார்பில் உருத்திராக்கமும் அணிந்திருக்க கண்டால் அவர்கறளச் சிவமாகவவ
எண்ணி வழிபடும் வமலான மனம் தபறுதல் வவண்டும். எறிபத்தர், மானகஞ்சாறர்,
மூர்த்தி நாயனார், முருகநாயனார்,திருக்குறிப்புத் ததாண்ட நாயனார், கலிய நாயனார்
இப்படி இன்னும் பலர் ஆண்டவனுக்கும் அவரது அடியார்கட்கும் குற்வறவல் தசய்து
வமன்றமயுற்றறத தபாியபுராணத்தால் அறியலாம்.
3. குளிர்மின் கண்கள்: கண்களால் ஆண்டவறனயும், மால் அறவநயம் மலிந்த
அடியார்கறளயும் கண்டு உள்ளம் குளிர்தல் வவண்டும்.
கண்காள் காண்மின்கவளா - கடல் நஞ்சுண்ட கண்டன் தன்றன
-அப்பர் தமிழ் வவதம் 4
எவவரனும் தாமாக விலாடத் திட்ட
திருநீறுஞ் சாதனமுங் கண்டால் உள்கி
உவராவத யவரவறரக் கண்ட வபாவத
உகந்தடிறமத் திறம் நிறனந்து அங்குவந்து வநாக்கி
-திருமுறற 6-61-3
கண்ணிறன நின் திருப்பாதப் வபாதுக் காக்கி
-திருவாசகம். தமிழ்வவதம் 8
இறறவனது திருவுருவத் திருவமனிகறளயும், அவர் உறறயும் ஆலயங்கறளயும்
அவர்களது அடியார்கறளயும், கண்களால் தாிசித்து உள்ளம் குளிர்தல் வவண்டும்.
4. வதறுமின் சித்தம்: சிவதபருமானுக்வக ஆட்படுதல் வவண்டும் அவறன அன்றி
மற்வறார் ததய்வத்றத கனவிலும் நிறனயாத சித்தம் தபறுதல் வவண்டும்.
ஒன்வற நிறனத்திருந்வதன் ஒன்வற துணிந்ததாழுந்வதன்
ஒன்வறஎன் உள்ளத்தின் உள்ளறடத்வதன் - ஒன்வற காண்
கங்றகயான் திங்கட் கதர்முடியான் தபாங்தகாளiவசர்
அங்றகயாற் காளாம் அது.
காறரக்காலம்றமயார் - அற்புதத்திருவந்தாதி
உள்வளன் பிறததய்வம் உன்றனயல்லாது எங்கள் உத்தமவன
- திருவாசகம் திருச்சதகம் 2
சிவம் வவண்டார் தறம நாளும் தீண்வடன்.
-திருவாசகம் - உயிருண்ணிப்பத்து
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சிவதபருமாறன

வவண்டார்தறம

சிவனடியார்களுடன்

மட்டுவம

நாமும்

விரும்பமாட்வடாம்,

நட்புக்தகாள்வவாம்,

சிவனடியார்,

சிவறனயன்றி

வவறு

ததய்வங்கறள கனவிலும் நிறனய மாட்வடாம் என்று மனம் வதறுதல் வவண்டும்.
5.

ததளிமின்

சிவறன:

சிவதபருமான்

ஒருவவர

முழுமுதற்தபாருள்

என்று

ததௌiவறடதல் வவண்டும். பிறவா யாக்றகப் தபாிவயான் சிவதபருமாவன ஆகும்.
அவனன்றி ஓர் அணுவும் உலகில் அறசவதில்றல என்றும், அவன் நடத்த நாம்
நடக்கின்வறாம், நம்மால் ஆவது ஒன்றுமில்றல என்று ததளிதல் வவண்டும்.
இடர்கறளயா வரனும் எமக்கிரங்கா வரனும்
படரும் தநறிபணியாவரனும் - சுடர் உருவில்
என்பறாக் வகாலத் ததாியாடும் எம்மானார்க்
கன்பறாது என் தநஞ்சவர்க்கு
காறரக்காலம்றமயார் - அற்புததிருவந்தாதி
நமக்கு துன்பவம வாினும், இறறவரது கருறண கிறடக்கவில்றல என்றாலும்,
சிவதபருமாறனவய ததாழுதல் வவண்டும்.
தபாது நீக்கித் தறனநிறனய வல்வலார்க் தகன்றும்
தபருந்துறணறயப் தபரும்பற்றப் புலியூராறன
திருமுறற 6-1-5
தபாதுவான சிறு ததய்வங்கறளதயல்லாம் வணங்குதறல விட்தடாழித்து தபரும்
பற்றப் புலியூர் வமவிய தபருமாறனவய முழுமுதற் தபாருளாய் ததௌiந்து வழிபடுதல்
வவண்டும்.
தசன்று நாம் சிறுததய்வம் வசர்வவா மல்வலாம்
சிவதபருமான் திருவடிவய வசரப்தபற்வறாம்
ஒன்றினாற் குறறயுறடவயாம் அல்வலாம் அன்வற
உறுபிணியார் தசயதலாழிந்திட் வடாடிப் வபானார்
தபான்றினார் தறலமாறல யணிந்த தசன்னிப்
புண்ணியறன நண்ணிய புண்ணியத்து வளாவம
திருமுறற 6-98-5
சிவதபருமான் திருவடிறய அறடந்துள்வளாம். இனி ஓர் குறற நமக்கு இல்றல.
புண்ணியறன நண்ணிய புண்ணியத்தால் பிறப்பும் இறப்பும் ஒழிந்தது. இனி இன்பவம
எந்நாளும் துன்பமில்றல என்று வாழ்தல் வவண்டும்.
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6.தசறுமின் தசற்றம்: பறகறம உணர்வு இன்றி வாழ்தல் வவண்டும். இது எப்படி
முடியும்? உலகம் முழுவதும் இறறவன் பறடப்வப, எல்லாவற்றிலும் கலந்தும்,
எல்லாவற்றறயும் கடந்தும் இறறவன் இருக்கிறான் என்று உணர்தல் வவண்டும்.
எல்லாம் சிவன் என்ன நின்றாய் வபாற்றி
அப்பர் - தமிழ்வவதம் 6
எத்துறணயும் வபதமுறாது எவ்வுயிரும் தம்முயிர் வபால் எண்ணி உள்வள ஒத்துாிறம
உறடயவராய் வாழ்தல் வவண்டும். காண்கின்ற தபாருள்களiல் எல்லாம் சிவறனக்
காணும் திறம் தபறுதல் வவண்டும். அப்தபாழுது நம் மனத்தில் பறகறம உணர்வவ
வதான்றாது. எல்லாம் சிவமயம் என்று எண்ணும் தபாழுது நம் மனதில் அன்பு ஒன்வற
நிறலத்துநிற்கும்.
7. ஆறுமின் வவட்றக: ஆறசப் படப்பட ஆய்வரும் துன்பங்கள். ஆறசவிடவிட
ஆனந்தம். எனவவ, நமக்கு வவண்டியவற்றற நம் தகுதிக்கு ஏற்ப, தக்க சமயத்தில்
சிவதபருமான் அளிப்பார் என்று எண்ணி ஆறசயற்று இருத்தல் வவண்டும்.
கறறவ நிறனந்த கன்தறன இரங்கி
மறவா மனத்து மாசறும் அடியார்க்கு
அருள் சுரந்தளiக்கும் அற்புதக் கூத்தன்.
-பட்டினத்துப் பிள்றளயார் - 11 ம் தமிழ்வவதம்
வவண்டத்தக்கறத

அறிந்து

வவண்டமுழுதும்

அளிப்பார்

என்று

வவட்றகயற்று

கடறமகறளச் தசய்து வருதல் வவண்டும்.
8. அறுமின் அவலம்: எதற்கும் கலங்கக்கூடாது. நாம் சிவதபருமானுக்வக ஆளாவனாம்.
இனி ஏன் துன்பப்பட வவண்டும்?
அண்ணல் ஆலவாய் நண்ணினான்றறன
எண்ணிவய ததாழத் திண்ணம் இன்பவம
-முதல்தமிழ்வவதம்
நண்ணினார் விறனகள் தீர்ப்பார்
நனிபள்ளி அடிகளாவர
-அப்பர் 4ம் திருமுறற
அருந்துறணயாய் அடியார்தம் அல்லல் தீர்க்கும் அருமருந்தாய் சிவதபருமான்
இருக்கும் தபாழுது அவலம் எதற்கு? நல்காது ஒழியான் நமக்கு என்று அவனுறடய
திருநாமத்றதத் துறணயாகக் தகாண்டால் அவலம் தாவன அறும்.
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இந்த

எட்டு

வகாட்பாடுகறளயும்

விருந்தினராய் அறமயலாம்.
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பின்பற்றி

வாழ்ந்தால்

வானவர்க்கு

5.5 திருத்தலங்கள் – கச்சிஏகம்பம் (காஞ்சிபுரம்)
அருள்மிகு ஏலவார்குழலி உடனுறற தழுவக்குறழந்தநாதர்
மரம்: மா மரம்
குளம்: கம்றபமாநதி, சிவகங்றக
பதிகங்கள்: தவந்ததவண்தபாடி -1 -133 திருஞானசம்பந்தர்
மறறயாறன -2 -12 திருஞானசம்பந்தர்
கருவார்கச்சி -3 -41 திருஞானசம்பந்தர்
பாயுமால் -3 -114 திருஞானசம்பந்தர்
கரவாடும் வன் -4 -7 திருநாவுக்கரசர்
நம்பறன நகரமூன் -4 -44 திருநாவுக்கரசர்
ஓதுவித்தாய் -4 -99 திருநாவுக்கரசர்
பண்டுதசய்த -5 -47 திருநாவுக்கரசர்
கூற்றுவன் -6 -64 திருநாவுக்கரசர்
உாித்தவன் -6 -65 திருநாவுக்கரசர்
ஆலந்தான் -7 -61 சுந்தரர்
தமய்த்ததாண்டர் -11 -29 பட்டினத்தடிகள்
முகவாி: காஞ்சிபுரம் வட்டம்
காஞ்சிபுரம் மாவட்டம், 631502
ததாவப. 044 27222084
மாமரத்றதத் தலமரமாகக் தகாண்டுள்ளறமயால் இப் தபயர்தபற்றது ஆம்ரம்
என்பது வடதசால், அது தமிழில் வழங்கும்வபாது, தமிழ் இலக்கணத்திற்கு ஒத்தவாறு
மகரத்துக்கு இனமாகிய பகரத்றதப்தபற்று ஆம்பரம் என்று ஆயிற்று. மகரத்தின் பின்
ரகரம் தமிழில் மயங்காது. ஆம்ரம் என்பது ஏகதமன்னும் தசால்தலாடு புணர்ந்து
ஏகாம்பரம் என்று (வடதமாழி விதிப் படி) ஆயிற்று. ஏகாம்பரம் என்பது ஏகம்பம்
என்றும், கம்பம் என்றும் மருவிற்று. கள்ளக்கம்பறன, நல்லகம்பறன என்பறவகளில்
காண்க.
காஞ்சிபுரம் ததாடர்வண்டி நிறலயத்திற்கு வமற்வக சுமார் 2-5.கி.மீ. தூரத்தில்
இருக்கின்றது.தசன்றன, தசங்கற்பட்டு, திண்டிவனம், அரக்வகாணம், வவலூர் முதலிய
பல நகரங்களிலிருந்தும் காஞ்சிபுரம் வரப் வபருந்துகள் உள்ளன.
இறறாின் திருப்தபயர்: தழுவக்குறழந்தநாதர். உலகம் உய்ய ஆகமவழியின்படி
இறறவறரப் பூசிக்க இறறவியார் கயிறலயினின்று காஞ்சிபுரத்திற்கு எழுந்தருளினார்.
அங்வக கம்றபயாற்றின் கறரயில் திருவருளால் முறளத்து எழுந்த சிவலிங்கத்
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திருவுருறவக் கண்டு பூசித்தார். அதுதபாழுது கம்றப மாநதி தபருக்தகடுத்து வந்தது.
அம்றமயார் பயந்து தபருமாறன இறுகத் தழுவிக்தகாண்டார். அது தபாழுது இறறவர்
திருவமனி குறழந்து வறளத்தழும்பும் முறலத் தழும்பும் வதான்றக் காட்சியருளினார்.
அதுகாரணம்பற்றித்

தழுவக்

குறழந்தநாதர்

என்னும்

தபயர்

உண்டாயிற்று.

திருவவகம்பர் என்ற வவறு தபயரும் உண்டு.
இறறவியாாின்

திருப்தபயர்:

ஏலவார்குழலி,

காமாட்சியம்றம.

விநாயகர்தபயர்: விகடசக்கர விநாயகர். இவர் ததற்குத் திருவாசலில், ஆயிரக்கால்
மண்டபத்தின் முன் புறத்தில் எழுந்தருளியிருக்கின்றார்.
தலப்தபருறம: இது முத்திதரும் தலங்கள் ஏழனுள் முதன்றம தபற்றது. சூளுறவு
பிறழத்ததின்

காரணமாகத்,

இருகண்பார்றவகளும்

திருதவாற்றியூர்

மறறயப்

தபற்ற

எல்றலறயத்

சுந்தரமூர்த்தி

தாண்டிய

நாயனார்க்கு

அளவில்
இடக்கண்

பார்றவறய இறறவர் தகாடுத்தருளிய தலம். வக்ஷத்திர தவண்பாக்கறளப் பாடிய
ஐயடிகள் காடவர்வகான்

நாயனார்,

திருக்குறிப்புத்ததாண்ட

நாயனார், சாக்கிய

நாயனார், இவர்கள் அருள்தபற்ற பதி. இதில் பிர்மா, விஷ்ணு, உருத்திரர் என்னும்
மூவரும் பூசித்த இலிங்கங்கள் இருக்கின்றன. அறவகள் முறறவய தவள்ளக்கம்பம்,
கள்ளக்

கம்பம்,

நல்ல

கம்பம்

என்னும்

தபயர்களுடன்

விளங்குகின்றன.

இக்கச்சிஏகம்பத்திற்கு மாத்திரம் பன்னிரண்டு பதிகங்கள் இருக்கின்றன. இறவ
மூவராலும் பாடப் தபற்றறவ. இவ்வூாில் (காஞ்சிபுரத்தில்) கச்சிவயகம்பத்துடன் கச்சி
வமற்றளி,

கச்சிஓணகாந்தன்றளி,

கச்சிதநறிக்காறரக்காடு,

கச்சியவநகதங்காவதம்

என்னும் வதவாரம் தபற்ற வகாயில்களும் கச்சி மயானம் என்னும் ஒரு றவப்புத்தலமும்
ஆக

ஆறுவகாயில்கள்

இருக்கின்றன.

இறவகளுள்

கச்சிமயானம்,

திருக்கச்சி

ஏகம்பத்தினுள் தகாடி மரத்தின் முன்னுள்ளது.
இக்வகாயிலின்

தவளிமதில்

கி.பி.1799

இல்

ஹாச்ஸன்

என்பவரால்

புதுப்பிக்கப்பட்டது. அதில் புத்தர் மகாநிர்வாணம் முதலிய உருவங்கள் எல்லாம்
வசர்ந்துவிட்டன. இச்சிறலயில் சில பகுதியில் மவகந்திரன் காலத்து எழுத்துக்கள் சில
இருக்கின்றன. சில இடங்களில் விஜயநகரச் சின்னங்கள் (வராகமும் கட்கமும்)
இருக்கின்றன. முன்மண்டபத்தில் இருக்கும் ஒரு சிறல காிகாலன் உருவம் என்பர்.
அதற்குத் தாடி இருக்கிறது. சுவாமிசந்நிதி கிழக்கு. ஆனால், வகாபுரவாயில் ததற்வக
இருக்கின்றது.
திருவாவடுதுறற
காஞ்சிப்புராணமும்,

ஆதீனத்து

மாதவச்சிவஞானவயாகிகள்

கச்சியப்பமுனிவர்
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அருளியதும்,

அருளிய
அதனுறடய

இரண்டாங்காண்டதமன்று

தசால்லப்படுவதுமாகிய

கச்சியப்பமுனிவர்

கச்சி

இயற்றிய

ஆனந்

தருத்திவரசர்

காஞ்சிப்புராணமும்,
வண்டுவிடுதூதும்,

இரட்றடயர்கள் பாடிய ஏகாம்பர நாதர் உலாவும், பட்டினத்துப்பிள்றளயார் அருளிய
திருவவகம்ப முறடயார் திருவந்தாதியும், மாதவச்சிவஞான வயாகிகள் அருளிய கச்சி
ஆனந்தருத்திவரசர் பதிகம், திருவவகம்பர் ஆனந்தக்களிப்பு, திரு ஏகம்பர் (யமக)
அந்தாதி ஆகிய இறவகளும் இத்தலத்றதப்பற்றிய நூல்களாகும்.

5.6 திருத்தலங்கள் – ஆறனக்கா (திருவாறனக்கா)
அருள்மிகு அகிலாண்டநாயகி உடனுறற நீர்த்திரள்நாதர்
மரம்: தவண்ணாவல்
குளம்: காவிாி, இந்திர தீர்த்தம், சந்திர தீர்த்தம்
பதிகம்: மறழயார் மிடறா -2 -023 திருஞானசம்பந்தர்
வாறனக்காவில் -3 -053 திருஞானசம்பந்தர்
மண்ணது வுண்டாி -3 -109 திருஞானசம்பந்தர்
வகாறனக் காவிக் -5 -031 திருநாவுக்கரசர்
எத்தாயர் எத்தந்றத -6 -062 திருநாவுக்கரசர்
முன்னாறனத் வதால் -6 -063 திருநாவுக்கரசர்
மறறக ளாயின -7 -75 சுந்தரர்
முகவாி: திருவாறனக்கா அஞ்சல்,
திருச்சி வட்டம்,
திருச்சி மாவட்டம், 620005
ததாவப. 0431 2230257

யாறன பூசித்துப் வபறு எய்தியதால் இப்தபயர் தபற்றது.
திருவாறனக்கா திருச்சிராப்பள்ளிக்கு அருகில் காவிாி வட கறரயில் விளங்கும்
தலம். திருச்சிராப்பள்ளியிலிருந்து நகரப் வபருந்துகள் பல உள்ளன. இறறவாின்
திருப்தபயர்:

நீர்த்திரள்நாதர்.

இத்திருப்தபயறர

இவ்வூர்த்

திருத்தாண்டகத்தில்

அப்பர்தபருந்தறகயார் ``தசழுநீர்த் திரறளச் தசன்று ஆடிவனவன`` என எடுத்து
ஆண்டுள்ளார். இதுவன்றி ஜம்புவகசுவரர் என்று வவறு திருப்தபயரும் உண்டு.
தவண்ணாவல் மரத்தின் அருகில் எழுந்தருளியிருப்பதால் இப்தபயர் தபற்றார். (ஜம்பு நாவல்)
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வகாயில் ஐந்துபிராகாரம் தகாண்ட தபாியவகாயில், ஆயிரங்கால் மண்டபம்
உண்டு. முதல் மண்டபம் மிகச் சிறந்தது. சுவாமி சந்நிதி வமற்கு, அம்மன் சந்நிதி
கிழக்கு. சுவாமி பிராகார மண்டபத்தில் கிழக்கு வநாக்கியபடி நிஷ்டாவதவி உருவம்
இருக்கிறது. இதறன, சனீஸ்வரர் என்று தவறாக எழுதி இருந்தார்கள். நான்காவது
மதில் (திருநீற்றுமதில்) மிகப்தபாியது. இது பஞ்சபூதத் தலங்களுள் அப்புத்தலம் ஆகும்.
(அப்பு- தண்ணீர்) சிவதபருமான் எழுந்தருளியிருக்கும் இடத்தில் நீர் ஊறி வருவது
இன்றும் காணத்தக்கது. முற்பிறப்பில் சிலந்தியாயிருந்து சிவதபருமாறன வழிபட்ட
புண்ணியத்தின் பயனாய் அரசனாய்ப் பிறந்த வகாச்தசங்கட் வசாழனால் கட்டப்தபற்ற
கற்றளிறய உறடயது. தவளிப்புறத்து மதிலுக்குத் திருநீறு இட்டான் திருமதில் என்று
தபயர்.
இறறவர் சித்தராய் எழுந்தருளித் திருநீற்றறக் கூலியாகக் தகாடுத்து எடுப்பித்த
காரணத்தால் அம்மதில் அப்தபயர் தபற்றது. திருக்கயிறலயிலிருந்து எழுந்தருளி
இறறவி இங்குத் தவஞ்தசய்து ஞாவனாபவதசம் தபற்ற காரணத்தால் ஞானஸ்தலம்
எனவும் இது வழங்கப்படும்.
உறறயூர்ச்வசாழர் மணியாரம் தாித்துக்தகாண்டு காவிாியில் நீராடினார். அது
ஆற்றில் விழுந்துவிட்டது. உடவன அவர் ``சிவதபருமாவன தகாண்டருளும்`` என
வவண்டினார். அந்த மணியாரம் திருமஞ்சனக்குடத்தில் புக, அதறன இறறவருக்கு
அபிவடகிக்கும் வபாது அவர் அதறன ஆரமாக ஏற்றுக்தகாண்டு வசாழனுக்கு அருள்
புாிந்ததும் இப்பதிவயயாகும்.
இச்தசய்திறய,

சுந்தரமூர்த்தி

நாயனார்

இவ்வூர்ப்பதிகத்தில்,

``தாரமாகிய

தபான்னித் தண்டுறறயாடி விழுத்து நீாினின்றடி வபாற்றி நின்மலாக் தகாள்தளன
வாங்வக
ஆரங்தகாண்ட

தவம்மாறனக்

காவுறடயாதிறயநாளும்``

எனவும்

திருஞானசம்பந்தப்தபருமான், ``ஆரம் நீவரா வடந்தினா னாறனக்காவு வசர்மிவன``
எனவும்
``வளவர்
கிளருந்
அளவில்
தளரு

வசக்கிழார்தபருமான்,
தபருமான்

திருவாரஞ்

திறரநீர்
திருமஞ்
மவனுக்

ஏயர்வகான்

கலிக்காமநாயனார்

சாத்திக்

மூழ்குதலும்
சனக்குடத்தி
கருள்புாிந்த

தகாண்டு

புராணத்தில்,

வரும்

தபான்னிக்

வழுவிப்
வபாகக்
லதுபுக்காட்ட

வகதமுற
வணிந்தருளி

தன்றம

சிறக்கச்

சாற்றினார்``

எனவும், வபாற்றுவாராயினர்.
தலத்றதப் பற்றிய நூல்கள்: கச்சியப்பமுனிவர் இத்தல புராணத்றதயும் மகாவித்வான்
மீனாட்சிசுந்தரம்பிள்றள அகிலாண்ட நாயகி மாறலறயயும் பாடியுள்ளனர். இறவகள்
இரண்டும் அச்வசறி தவளிவந்துள்ளன.
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தலத்தின் தபருறமறய உணர்த்தும் புராணப்பாடல் ஒன்று பின்வருமாறு:- ``வமதறகய
பயன்விறழவவார் ஞானதலத் துறறகுவது வமவாதாயின் ஓதுக அத்தலப்தபயறர
யாங்கதுவு முற்றாவத லுறரப்பக்வகட்க காததலாடு வகட்டவரு மூவறகய பாதகமுங்
கடந்துவமலாம்
வபாதமுணர்ந்
ததமதடியிற்
புக்கிருப்ப
ாிஃதுண்றம
தபாலங்தகாம்பன்னாய்.``
-திருவாறனக்காப் புராணம் - தலவிவசடப் படலம்.

5.7 திருத்தலங்கள் – ஆலங்காடு (திருவாலங்காடு)
அருள்மிகு வண்டார்குழலி உடனுறற ஊர்த்துவதாண்டவவசுவரர்
மரம்: பலா மரம்
குளம்: முத்தி தீர்த்தம்
பதிகங்கள்: தகாங்றக திரங்கி -11 -2 காறரக்காலம்றமயார்
துஞ்சவரு -1 -45 திருஞானசம்பந்தர்
முத்தாமுத்தி -7 -52 சுந்தரர்
தவள்ள நீர்ச்சறடயர் -4 -68 திருநாவுக்கரசர்
ஒன்றாவுல -6 -78 திருநாவுக்கரசர்
முகவாி: திருவாலங்காடு அஞ்சல்,
அரக்வகாணம்,
திருத்தணி வட்டம்,
திருவள்ளூர் மாவட்டம், 631210
ததாவப. 044 27872443
திருவாலங்காடு இரயில் நிறலயத்தி லிருந்து வடக்வக 5 கி.மீ. தூரத்தில்
உள்ளது.ததாண்றட நாட்டுத்தலம். திருவள்ளூர் - அரக்வகாணம் வபருந்து வழியில்
உள்ளது.
நடராஜப்தபருமான்

நடனஞ்தசய்யும்

சறப

ஐந்தனுள்

இது

இரத்தினசறபயாகும். இறறவன் காளிறய ஊர்த்துவ தாண்டவத்தால் வதாற்கச்தசய்த
தலம்.
இதறனத் வதவாரம் `ஆடினார் காளிகாண ஆலங்காட்டடிகளாவர` என்று
தசால்லும். பதஞ்சலி கார்க்வகாடகன் என்ற தபயவராடும், வியாக்கிரபாதர் முஞ்சிவகசர்
என்ற தபயவராடும் எப்தபாழுதும் நடனதாிசனம் தசய்வர்.
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றகறலக்குத்

தறலயாவல

நடந்துதசன்ற

காறரக்காலம்றமயார்,

என்றும்

திருவடிக்கீழ் ஆனந்த தாண்டவ தாிசனத்வதாடு அமர்ந்திருக்கின்றார். திருஞானசம்பந்த
சுவாமிகள்,

அம்றமயார்

தறலயாவல

நடந்த

தலதமன்று

மிதித்தற்கு

அஞ்சிப்

புறம்வபாக, இறறவன் கனவில் `எம்றமப் பாட மறந் தறனவயா` என்று வகட்டுப்
பாடல்தபற்ற தலம்.
இங்வக வாழ்ந்த வவளாளர்கள் பறழயனூர் நீலிக்குக்தகாடுத்த வாக்குப்படி
உயிர் தகாடுத்து, உண்றமறய நிறல நாட்டினார்கள்.
இதறனத் `துஞ்ச வரு வாரும்` என்னும் பதிகத்தில் ஞானசம்பந்த சுவாமிகள்
விளக்கியுள்ளார்கள்.

5.8 திருவிழாக்கள் - திருக் கார்த்திறக தீபத் திருவிழா
நமது நாட்டில் தகாண்டாடப்படும் ததய்வத்திருநாட்களுள் திருக்கார்த்திறகயும்
ஒன்று. தபௌர்ணமி தினத்தன்று, சந்திரன் கிருத்திறக நட்சத்திரத்தில் இருக்கும்வபாது
இவ்விழா தகாண்டாடப்படுகின்றது.
ஆதிகாலத்திலிருந்வத
வருகின்றனர்.

பஞ்ச

மக்கள்

அக்கினிறயத்

பூதங்களுள்

ஒன்றான

ததய்வமாகக்
அக்கினிறய

தகாண்டாடி
மகிழ்விப்பவத

இப்பண்டிறகயின் முக்கிய வநாக்கமாகும்.
கார்த்திறக

தீப

திருவிழா

மிகப்

பழங்காலம்

ததாட்வட

தமிழ்நாட்டில்

நறடதபற்று வருகிறது. இறத அகநானூறு, நற்றிறண ஆகிய சங்க நூல்களில் நக்கீரர்,
அவ்றவயார்

வபான்வறாாின்

பாடல்களால்

அறிய

முடிகிறது.

றசவ சமய நால்வர்களில் ஒருவரான திருஞான சம்பந்தப் தபருமானின்
திருமயிறலத் திருப்பதிகத்திலும் கார்த்திறக தீபம் பற்றிய குறிப்றபக் காணலாம்.
நமது

புராணங்களும்

திருக்கார்த்திறக

விழாவுக்கான

காரணக்கறதகறள

அழகாக வர்ணிக்கின்றன. திருக்கார்த்திறகக்குாிய ததய்வங்களான சிவதபருமான்,
மகாவிஷ்ணு, முருகப்தபருமான் ஆகிய ததய்வங்கறள வழிபடும்படி கூறுகின்றன.
ஒருமுறற, பிரம்மனுக்கும், மகாவிஷ்ணுவுக்கும் இறடவய, தங்களில் யார்
தபாியவர் என்ற விவாதம் வதான்ற, அதுவவ தபரும் சண்றடயாக மாறியது.
அப்வபாது, அடிமுடியில்லாத தபரும் தநருப்புப் பிழம்பாகத் வதான்றிய சிவதபருமான்,
தன் அடி அல்லது முடிறய யார் முதலில் கண்டு வருகிறார்கவளா, அவர்கவள உலகில்
தபாியவர் என்று கூறினார்.
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உடவன பிரம்மன் அன்னப்பறறவயாக வடிவங்தகாண்டு, அந்த ஒளித் தூணின்
திரு முடிறயக் காண வமல் வநாக்கிப் பறந்து தசன்றார். மகாவிஷ்ணு வராஹ ( பன்றி )
உருவம் எடுத்து பாதாள வலாகம் வறர வதாண்டிச் தசன்று அந்த தநருப்புத் தூணின்
பாதத்றதக் காண முயன்றார். ஆனால், இருவராலும், இறறவனின் அடி, முடிறயக்
காண முடியவில்றல. சிவதபருமான், அவர்களின் அறியாறமறய நீக்கி, " யாரும்
யாருக்கும் தபாியவரல்ல; அறனத்துக்கும் முழுமுதலான பரம்தபாருவள தபாியவர்"
என்று உணர்த்தி வஜாதி ஸ்வரூபமாகக் காட்சி தந்த திருநாவள திருக்கார்த்திறக தீபத்
திருநாளாகக் தகாண்டாடப்படுகின்றது.
சிவதபருமான் வஜாதியாகத் தாிசனம் தந்து, பார்வதி வதவிக்குத் தம் உடலின்
இடது பாகத்றதத் தந்து அர்த்தநாாீஸ்வரராகக் காட்சியளித்ததும் திருக்கார்த்திறக
நன்னாளில் தான்.
சிவனின் தநற்றிக்கண்ணிலிருந்து ஆறு தீப்தபாறிகளாக உதித்த சண்முகக்
கடவுறளத்

(முருகப்தபருமான்)

தாலாட்டி,

சீராட்டி,

பாலூட்டி

வளர்த்தவர்கள்

கார்த்திறகப் தபண்கள்.
அவர்களால் வளர்க்கப்பட்டதால் முருகப்தபருமானுக்குக் கார்த்திவகயன் என்ற
தபயர் உண்டாயிற்று.
தன்றன வளர்த்த கார்த்திறகப் தபண்களுக்கு சிறப்பளிக்கும்விதம், கார்த்திறக
மாதம் தபௌர்ணமிவயாடு கூடிய திருக்கார்த்திறக நட்சத்திரத்தில் அகல் விளக்வகற்றி
அதன் தீப வடிவில் தன்றன வழிபடுவவார்க்கு நலன்கள் யாவும் தருவதாக
முருகப்தபருமான் அருள் புாிந்தார்.
அதன்படிவய,

திருக்கார்த்திறக

நன்னாளில்

முருகப்தபருமாறனயும்

வழிபடுகின்வறாம்.
ஒருமுறற சரஸ்வதி வதவிக்குத் ததாியாமல் பிரம்மன் யாகம் நடத்தினான்.
இறதயறிந்த சரஸ்வதி, யாகத்றத அழிக்க மாயநலன் என்ற அரக்கறன ஏவினார்.
அவன் யாகத்றதத் தடுக்க, உலகம் முழுவறதயும் இருட்டாக்கினான்.
பிரம்மன் விஷ்ணு பகவாறன வவண்ட, மகாவிஷ்ணு வஜாதியாகத் வதான்றி
ஒளிவீசி, இருறள விரட்டி, யாகத்றதக் காத்து அருள் தசய்தார். இப்படி வஜாதியாகத்
வதான்றிய மகாவிஷ்ணுறவத் தீபத்தின் உருவில் றவஷ்ணவர்கள் வணங்குகின்றனர்.
ததன் இந்தியாவில், திருவண்ணாமறல என்ற திருத்தலத்தில் உள்ள உயர்ந்த
மறலயின் உச்சியில் மிகப்தபாிய தநய்தீபம் ஏற்றி இறறவறன வழிபடுகின்றார்கள்.
இது அற்புதமான திருக்காட்சியாகும்.
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திருக்கார்த்திறக வழிபாடு
கார்த்திறக மாதம், தபௌர்ணமி திதியும் கார்த்திறக நட்சத்திரமும் வசர்ந்து வரும்
நாளில் கார்த்திறக விழா ஆரம்பமாகி, சிவா கார்த்திறக, விஷ்ணு ( தபருமாள் )
கார்த்திறக,

குப்றப

கார்த்திறக

என்ற

மூன்று

திரு

நாட்களாகக்

தகாண்டாடப்படுகின்றது.
திருக்கார்த்திறகத் திருநாளில் அதிகாறல வநரத்தில் வீட்றட நன்றாகக் கழுவிச்
சுத்தம் தசய்து, மாவிறலத் வதாரணம் கட்டி, மாக்வகாலமிட்டு அலங்காிக்க வவண்டும்.
வஜாதியாகத்
கார்த்திவகயறனயும்

வதான்றிய
வணங்க

சிவதபருமாறனயும்,
வவண்டும்.

மகாவிஷ்ணுறவயும்,

அன்றறய

நாளில்,

தீபங்களுக்கு

முக்கியத்துவம் தர வவண்டும். தீபவமற்ற உகந்த வநரம் மாறல வவறள என்பதால்,
மாறலயில் அந்தி சாயும் வநரத்தில் வீடுகளில் தீபவமற்றி வழிபட வவண்டும்.
திருவிளக்கிலிருந்து அகல் விளக்குகறள ஏற்றி, அறனத்து அறறகளிலும்,
வாசலிலும் றவத்து, நம் இல்லத்தில் நிறறந்திருக்கும் தீப ஒளிறயவய இறறவனின்
ரூபமாகக் கருதி வழிபட வவண்டும்.
குறறந்தபட்சம் இருபத்திதயாரு தீபங்களாவது ஏற்றி வழிபட வவண்டும்.
பின்னர், தறலவாறழ இறல விாித்து, அதில் மஞ்சள் பிள்றளயார் பிடித்து
றவத்து, கார்த்திறகச் சிற்றுண்டிகளாகிய தகாழுக்கட்றட, தபாாி, பிரசாதங்கவளாடு,
பழ

வறககளும்

பறடத்து,

மாவிளக்கு

ஏற்றிறவத்து,

முதலில்

பிள்றளயாறர

வணங்கிப் பின்னர் இறறவறனப் பூஜிக்க வவண்டும். " தீப மங்கள வஜாதி நவமா நம "
என்ற தீப வழிபாட்டுப் பாடறலப் பாடிப் பூறஜ தசய்தால் மிக்க நல்லது.

5.9 திருவிழாக்கள் - பங்குனி உத்திர திருநாள்
பங்குனி உத்திரம் என்றாவல நிறனவுக்கு வருவது திருக்கல்யாணம் அல்லது
ததய்வத்திருமணங்கள்தான். பங்குனி உத்திரத்றதத் திருமண விரத நாள் என்றும்
அறழப்பர். சிவன், முருகன், அம்பாள் வபான்ற ததய்வங்களுக்குத் திருக்கல்யாணம்
தசய்வித்து, இறறவறனத் திருமணக்வகாலத்தில் கண்டு வழிபடும் நாள் இப்பங்குனி
உத்திரத் திருநாள்.
புராண குறிப்புக்கள்
ஆணவத்தினாவல

சிவறன

இகழ்ந்த

தக்கனுக்குத்

தாட்சாயினி

என்ற

தபயருடன் பிறந்த காரணத்தினால் ஏற்பட்ட களங்கத்திறனப் வபாக்கிக் தகாள்ள,
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பார்வதி என்ற தபயருடன் மறலயரசன் இமவான் மகளாகத் வதான்றினாள் உறம
அம்றம. அவள் காஞ்சியில் கம்றப நதிக்கறரயில் மாமரத்தினடியில் மணலால்
சிவலிங்கம் அறமத்து வழிபட்டாள். உயிர்கள் சாிறய, கிாிறய, வயாகம், ஞானம் என்ற
சாதறனகளின் வழி உள்ளன்வபாடு சிவபூசறனறயச் தசய்ய வவண்டும் என்பதறன
உலகினுக்குக் காட்ட அம்றம அவ்வாறு வழிபாடு தசய்ய இறறவன் அதற்குத்
துறணயாக கம்றப நதியில் தவள்ளம் தபருக்தகடுக்கச் தசய்கின்றார். மணலால்
தசய்த

சிவலிங்கம்

சிறதந்து

விடுவம

என்று

அன்பால்

பதறி

உறமயம்றம

சிவலிங்கத்றத மார்புடன் ஆறத்தழுவினாள். அப்வபாது இறறவன் தவளிப்பட்டு
உறமயம்றமறய மணந்தார். அந்நாவள திருக்கல்யாண நாளான பங்குனி உத்திரத்
திருநாள்

என்று

கந்தபுராணம்

மூலமும்

தபாிய

புராணம்

மூலமும்

அறிய

முடிகின்றது. சூரபதுமன் வபான்ற வதவர்கறள அழித்து ததய்வயாறனறய முருகன்
திருக்கல்யாணம் தசய்த நாள் பங்குனி உத்திரத் திருநாள் என்று கந்தபுராணம்
குறிப்பிடுகின்றது.

பங்குனி

உத்திரத்

திருக்கல்யாணமும்

ஐயாறப்பரால்

திருநாள்

திருநந்திவதவாின்

அன்றுதான்

திருமழபாடியில்

நடத்துவிக்கப்பட்டது

என்ற

தசய்தியும் கிறடக்கப்தபறுகின்றது.
திருக்கல்யாண தத்துவம்
திருவருவள இறறவனுக்குத் திருவமனி அல்லது உடம்பாக அறமவதனால்
இறறவனுக்கு மனிதர்கறளப் வபான்று திருமணம் வதறவயில்றல. இறறவன் தமது
சிறப்பு நிறலயில் தன் திருவருறள அல்லது சக்திறய தன்னுள் ஒடுக்கி றவத்துள்ளார்.
உயிர்களுக்கு அருள்புாிவான் வவண்டி அவர் தம்மிலிருந்து தன் திருவருறள
தவளிப்படுத்தி அதனுடன் தபாருந்தி ஐந்ததாழில்கறள நிகழ்த்துவதாய் உலகமும்
உயிர்களும் நலம் தபறுகின்றன என்று தமய்கண்ட சாத்திரங்கள் குறிப்பிடுகின்றன.
அவ்வாறு

இறறவன்

தன்

திருவருவளாடு

இறணவறதவய

பலவடிவங்களில்

உருவநிறலயில் வதான்றி அருளும் இறறவனுக்குத் திருக்கல்யாணம் என்கிவறாம்.
அதறனவய புராணங்களும் பாமரரும் விளங்கிக் தகாள்ளும் வறகயில் கூறுகின்றன.
இறறவன்
நின்றுவிடும்

தன்

திருவருவளாடு

என்பறதத்

இறணயாவிட்டால்

திருச்சாழலில்,

உலக

“ததன்பால்

இயக்கமும்
உகந்தாடும்

தில்றலச்சிற்றம்பலவன் தபண்பால் உகந்தான் தபரும்பித்தன் காவணடி தபண்பால்
உகந்திலவனல், வபதாய்! இருநிலத்வதார்

விண்பால் வயாதகய்தி வீடுவர்காண்

சாழவலா” என்று மாணிக்கவாசகர் குறிப்பிடுவார். அதாவது ததன்திறச வநாக்கித்
திருநடனம்

ஆடும்

தில்றலச்

சிற்றம்பலவன்,

தம்முறடய

இடப்பக்கத்தில்

உறமயம்றமறய றவத்திராவிட்டால், மண்ணில் வாழும் உயிர்கள் விண்ணுலறக
அறடவதற்காக முழுவயாக நிறலறயக் றகக்தகாள்வர்; இறுதியில் உலக இயக்கம்
நின்றுவிடும் என்று கூறிப்பிடுகின்றார். எனவவ உலகமும் உயிர்களும் ததாடர்ந்து
இயங்க வவண்டும்; அதற்கு இறறவன் அவன் திருவருவளாடு இறணய வவண்டும்
என்ற வவண்டுதலுக்காகவும் நமக்கு இறறவன் ஆற்றுகின்ற வபரருறள நிறனவு
படுத்திக் தகாள்ளவுவம ததய்வங்களுக்குத் திருக்கல்யாணங்கறள நடத்துகின்வறாம்.
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எனவவ திருக்கல்யாணம் நிகழ்கின்றவபாது தவறும் திருமண சடங்குகளுக்கு மட்டுவம
அதிக முக்கியத்துவம் தகாடுத்துவிட்டு அதன் உண்றமப் தபாருறள மக்களுக்கு
எடுத்துக் கூறாமல் விடுவது நம் தபாருள்தபாதிந்த உண்றமச் றசவத்திற்கு ஏற்றம்
தராது.
திருக்கல்யாணத்திற்குச் சீர் எடுப்பது, தமாய்ப்பணம் றவப்பது, மஞ்சள் அாிசித்
தூவுவது, தாலிக்கட்டுவது என்பதில் மட்டும் கவனத்றதச் தசலுத்தாது அன்றறய
தினத்தில்

ஆலயத்தில்

வழிபடும்

அன்பர்களுக்கு

உண்றம

தநறியிறன

உணர்த்துவதற்கு ஆவன தசய்வதும் இன்றியறமயாதது.
பங்குனி உத்திர சிந்தறன
இறறவன்
திருக்கல்யாணத்றதக்
காண்கின்றவபாது
இறறவன்
தன்
திருவருளுடன் இறணந்து உலகமும் உயிர்களும் வாழ அருள்புாிவறதப் வபான்று
திருமணமான அன்பர்கள் தங்கள் திருமணவாழ்வில் இல்லறத்தார்க்குத் திருவள்ளுவர்
குறிப்பிட்டுள்ள
ஐந்து
கடறமகறளச்
தசவ்வன
தசய்கின்வறாமா
என்று
எண்ணிப்பார்க்க வவண்டும். அதாவது ததன்புலத்தார், ததய்வம், ஒக்கல், விருந்து,
தான் என்ற ஐந்து பிாிவினருக்குச் தசய்ய வவண்டிய கடறமகறளச் தசவ்வன
தசய்கின்வறாமா

என்று

எண்ணிப்பார்க்க

வவண்டும்.

இறறவன்

எறதயும்

எதிர்பார்க்காமல் உலகினுக்கும் உயிர்களுக்கும் தசய்யும் உதவியிறன எண்ணி
நன்றியினால் வழிபட வவண்டும். பங்குனி உத்திரத்தன்று ஆண்டுவதாறும் தவறாமல்
அடியார்களுக்கு உணவளித்தத் ததாண்டிறனச் சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகளும் அவர்
மறனவி பரறவ நாச்சியாரும் தசய்வறதப் வபான்று இதுவபான்ற நாட்களிலாவது
ஏறழ

எளியவர்க்கு

நம்மால்

இயன்ற

உதவிகறளவயா,

உணறவவயா

இறறயுணர்வவாடு தகாடுத்து மகிழ வவண்டும்.
பங்குனி உத்திரத் திருவிழாறவக் காணவவண்டும், இறறவறன வழிபட
வவண்டும் என்ற வபராவலில் சங்கிலி நாச்சியாறரப் பிாியமாட்வடன் என்று உறுதி
கூறியிருந்த சுந்தரர் அறத மீறி தசன்றறதப் வபான்று வபராவலுடன் குடும்பத்வதாடு
திருநாட்காலங்களிலாவது வகாவிலுக்குச் தசன்று நம் எதிர்கால தறலமுறறயினருக்கு
நம் சமயத்றதயும் பண்பாட்றடயும் புகட்ட வவண்டும். எனவவதான் சம்பந்தரும் சிறு
வயதிவலவய பூநாகம் தீண்டி இறந்துவிட்டப் பூம்பாறவறயப் பார்த்து, “பலிவிழாப்
பாடல்தசய் பங்குனி உத்திரநாள், ஒலிவிழாக் காணாவத வபாதிவயா பூம்பாவாய்”
என்று பாிவவாடுபாடி அவறள உயிர்பிக்கின்றார். அதாவது திருமுறறகள் ஒலிக்க,
இறசக் கருவிகள் முழங்க உள்ளத்தில் பக்திக் கிளர்ச்சியூட்டும் பங்குனி உத்திரப்
தபருவிழாறவக்

காணாமல்

வபாய்விடுவாவயா

என்று

தபாருள்படுகின்றது.

அடியார்கள் சிறப்பித்துக் கூறியுள்ள தபருவிழா பங்குனி உத்திரப் தபருவிழா.
தமிழ்நாட்டில்
திருப்பரங்குன்றத்திலும்

காஞ்சி

ஏகம்பநாதர்

இவ்விழா

வகாயிலிலும்

மிகச்சிறப்பாகக்

திருவாரூாிலும்,

தகாண்டாடப்படுகின்றது.

வாழ்விற்குத் வதறவயான பல உண்றமகறள மறறமுகமாக உணர்ந்திடும் நம்
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சமயவிழாக்கறள

அறிந்து

உண்றமச்

றசவர்களாக

வாழ்வவாமாக!

இன்பவம

எந்நாளும் துன்பமில்றல!

5.10 நாயன்மார்கள் வரலாறு – திருநீலகண்டர்
நாயன்மார் கறத – ஆசிாியர் வாகீச கலாநிதி கி.வா. ஜகந்நாதன்
தில்றல

மாநகாில்

இறறவனுறடய

அடியார்களிடம்

எல்றலயிலா

அன்புறடயவராகி வாழ்ந்தவர் திருநீலகண்டர். சிவனடியார் உணவு ஏற்று உண்ணும்
திருவவாடுகறளச் தசய்து அடியார்களுக்கு வழங்கும் சிறந்த ததாண்றட அவர் தசய்து
வந்தார். இறறவன் வதவர்கள் அமுறத உண்ணுவதற்காகத் தான் நஞ்சுண்ட தபருங்
கருறணறய நிறனந்து அப்தபருமானுறடய திருக்கழுத்றத வபாற்றித் திருநீலகண்டம்
என்று தசால்லிப் பாராட்டுவார்.
இத்தறகய பக்தர்

இளறமயின் மிடுக்கால் புறந்ததாழுக்கம் உறடயவராகி

இருந்தறமயால் அவருறடய மறனவியார் ஒரு நாள், “திருநீலகண்டத்தின் வமல்
ஆறண; எம்றமத் தீண்டக்கூடாது” என்று தசான்னார். அறதக் வகட்ட நாயனாருக்கு
உணர்வு உண்டாயிற்று. தாம் தசய்த பிறழறய நிறனந்து இரங்கினார். தம்முறடய
உள்ளத்தில் என்றும் மறவாமல் நிறனக்கும் திருநீலகண்டத்தின்வமல் ஆறணயிட்டுச்
தசான்னறமயால் அச்தசால் அவருக்கு மிக உறறத்தது. “இனி நான் உன்றனத்
தீண்டுவதில்றல.

எம்றம

தீண்டக்கூடாது

என்றறமயால்

தபண்குலத்தினர்

யாறரயுவம தீண்டுவதில்றல என்று ஆறண கூற அது முதல் காம இன்பத்றதத் துறந்து
வாழ்ந்தார்.
இல்வாழ்க்றகயில் மற்ற அறம் யாது தறடயின்றி நறடதபற கணவரும்
மறனவியும் இன்பம் துய்க்காமல் வாழ்ந்தார்கள். இது புற உலகத்திற்கு ததாியாமவல
இருந்தது. இந்த விரதம் தவறாமல் வாழ்ந்து பல காலம் தசல்ல அவ்விருவரும்
முதுறமறய அறடந்தனர்.
அப்வபாது இறறவன் அவர்களுறடய தபருறமறய உலகுக்கு தவளிப்படுத்தும்
தபாருட்டு, ஒரு சிவனடியாராக வவடம் புறனந்து தன் றகயில் ஓடு ஒன்று ஏந்தித்
திருநீல கண்டறர நாடி வந்தான். அவறன வரவவற்று வவண்டிய உபசாரங்கறள
தயல்லாம் தசய்தார் திருநீலகண்டர். அப்பால், “அடிவயன், வதவாீர் திறந்த்துச் தசய்யும்
பணி யாது? என்று வகட்டார். அடியாராகி வந்த சிவதபருமான் தன் றகயில் உள்ள
ஓட்றடக் காட்டி, “இது கிறடப்பதற்காியது, விறல மதிப்பிடற்காியது. இது வபான்ற
ஒன்றற மூவுலகத்தினும் தபற இயலாது. இதறன உம்மிடம் றவத்து தசல்கிவறன்.
மீண்டும் வந்து வகட்கும்வபாது தகாடுக்க வவண்டும்” என்று கூறினான். நாயனார்
அப்படிவய தசய்வதாகச் தசால்லி அறத வாங்கிப் பாதுகாப்பான ஓாிடத்தில் றவத்தார்.
வந்த அடியார் விறடதபற்றுக் தகாண்டு தசன்றார்.
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சில காலம் தசன்ற பிறகு சிவதபருமான் தான் தந்த ஓட்றடத் திருநீலகண்டர்
றவத்த இடத்திலிருந்து மறறயச் தசய்துவிட்டு அவாிடம் தசன்று, “என் ஓட்றடத் தா”
என்றான். நாயனார் ஓட்றட றவத்த இடத்தில் வபாய் பார்த்தார். அங்வக அது இல்றல.
வவறு இடங்களில் எல்லாம் வதடியும் கிறடக்கவில்றல. அடியாாிடம் வந்து “அந்த
ஓட்றடக் காணவில்றல, இன்னும் சிறந்த ஓடு ஒன்றற நான் தருகிவறன் என்றார்.
அடியாவரா சினம் மூண்டு, “அப்தபாழுவத இந்த ஓட்டின் அருறமறயச் தசான்வனவன!
எனக்கு அதுதான் வவண்டும் என்று வற்புறுத்தினார். திருநீலகண்டவரா ஒன்றும் தசய்ய
மாட்டாது

விழித்தார்.

“சுவாமி

நான்

வவண்டுதமன்று

அறதக்

தகட்டுப்

வபாக்கவில்றல. என்றன மன்னித்தருள வவண்டும்” என்றார்.
அப்படியானால் “நான் அறத எடுக்கவில்றல” என்று சத்தியம் தசய்து தருவீரா?”
என்தறௌ வகட்டான் இறறவன். “தசய்து தருகிவறன்” என்றார் நாயனார். “உம்முறடய
மகன் றகறயப் பிடித்துக் தகாண்டு குளத்தில் மூழ்கி சத்தியம் தசய்து தாரும்” என்றான்,
வவடம் பூண்டு வந்த் வித்தகன். “எனக்கு மகன் இல்றலவய”

என்று கூறினார்

நாயனார். “இல்லாவிட்டால் உம்முறடய மறனவியின் றகறயப் பற்றி மூழ்கிச்
சத்தியம் தசய்யும்” என்றான் மாயம் வல்ல மவகசன்.
இப்வபாது நாயனாருக்கு தர்ம சங்கடமான நிறல வந்தது. தம் மறனவிறய தாம்
தீண்டுவதில்றல என்பறத தவளியிடுவதா என்று வயாசித்தார். கறடசியில் “அவ்வாறு
தசய்வதிற்கில்றல” என்றார்.
நீ வவண்டுதமன்வற என் ஓட்றட ஒளித்து றவத்துவிட்டுச் சத்தியம் தசய்ய
மாட்வடன் என்கிறாய். இந்த அக்கிரமத்றதத் தில்றல வாழந்தணர்களுறடய தர்ம
சறபயில் முறறயிடுவவன்” என்று தசால்லி, நாயனாறரயும் அறழத்துக் தகாண்டு
தசன்று, அறவயினர் முன் தன் வழக்றக இறறவன் எடுத்துறரத்தான். திருநீலகண்ட
நாயனார்

ஓட்றடத்

தாம்

ஒளித்து

றவக்கவில்றல

தயன்றும்.

அது

தகட்டுப்

வபாயிற்தறன்றும் கூறினார்.
அப்படியானால் சத்தியம் தசய்து தருவதுதாவன முறற? என்று அறவயினர்
தசால்ல, நாயனார் திருப்புலீச்சரத்துக்கு அருகிலுள்ள திருக்குளத்திற்குச் தசன்று ஒரு
மூங்கில் தடிறய எடுத்து ஒரு பக்கத்றத தம் மறனவியறரப் பற்றிக் தகாள்ளச் தசால்லி
மூழ்கப் வபானார். அப்வபாது வழக்கிட்ட மறறமுனிவன். “றகறயப் பற்றிக் தகாண்டு
மூழ்கினால் தான் நான் நம்புவவன்” என்று தசான்னான்.
இந்த நிறலயில் தம்முறடய விரதத்றத யாவரும் வகட்கச் தசால்வறதயன்றி
வவறு வழியில்லாமல், அந்த வரலாற்றற ஆதி முதல் தசால்லிவிட்டுக் குளத்தில்
மூழ்கினார். மூழ்கி எழுந்த அளவில் அவ்விருவரும் இளறம பருவத்றத மீட்டும்
அறடந்தவர்களாய் எழுந்தார்கள். அது கண்டு யாவரும் வியந்தார்கள். மறறயவனாகி
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வந்த சிவதபருமான் தன் வகாலத்றத மாற்றி விறடயின் வமல் எழுந்தருளிக் காட்சிக்
தகாடுத்தான்.
பின்பு நாயனாரும் அவர் மறனவியாரும் இளறம நீங்காமல் பலகாலம்
இவ்வுலகில் வாழ்ந்து அப்பால் இறறவனுறடய திருவருறளப் தபற்றுப் வபாின்ப
வாழ்றவ அறடந்தார்கள்.

5.11 நாயன்மார்கள் வரலாறு – மூர்த்தி நாயனார்
நாயன்மார் கறத – ஆசிாியர் வாகீச கலாநிதி கி.வா. ஜகந்நாதன்
எல்லா வளங்களும் நிரம்பித் தமிழும் ததன்றலும் இனிறம தசய்து பரவும்
பாண்டி நாட்டின் தறலநகரம் மதுறர. அங்வக

வணிகர் குலத்தில் வதான்றியவர்

மூர்த்தியார். இறறவனிடம் முறுகிய அன்பும், திருநீறும் உருத்திராட்ச்மமாகிய சிவ
சின்னங்கறள அணிவதில் வபரார்வமும் உறடயவர் அவர்.
வணிக தபருங்குலத்தில் பிறந்த தசல்வரானாலும் தம் உடல் வருந்தி
இறறவனுக்குத் ததாண்டுபுாிய வவண்டுதமன்னும் ஆறசயினால் ஒவ்தவாரு நாளும்
ஆலவாய்ச் தசாக்வகசன் திருக்வகாயிலில் சந்தனக் கல்லில் சந்தனம் அறரத்து
இறறவன் திருக்காப்புக்கு அளிந்த்து வந்தார். இந்தத் திருப்பணி ஒரு நாளும்
முட்டாமல் நறடதபற்று வந்தது.
அக்காலத்தில் பாண்டிய மன்னன் தக்க வலிறமயுறடயவனாக இலறல.
அதனால் கருநாடக மன்னன் ஒருவன் பாண்டி நாட்டின்வமல் பறடதயட்டுத்து
வழுதிறய தவன்று அந்த நாட்றடக் றகப்பற்றினான். மதுறர நகாில் கருநாடக அரசன்
இருந்து ஆளத் ததாடங்கினான்.
அவன் சமண சமயத்றதச் வசர்ந்தவனாதலால் சமணர்கள் பலறரக் கருநாடக
நாட்டிலிருந்து வருவித்தான். சமண குருமார்களுக்கு மதிப்பளித்தான். றசவர்கறளப்
புறக்கணித்தான்.

சிவனடியார்களுக்கு அவனும் அவறனச்

சார்ந்தவர்களும் பல

இறடயூறுகறளச் தசய்தனர்.
மூர்த்தி
வவண்டிய

நாயனாறரயும்

தபாருள்கள்

பல

அல்லல்களுக்கு

கிறடக்காதபடி தசய்தனர்.

உட்படுத்தினர்.

அவருக்கு

என்ன அல்லல்

வந்தாலும்

ஆலவாய் இறறவனுக்கு சந்தனக் காப்பு வழங்கும் திருத்ததாண்டினின்றும் அவர்
பிறழவவ இல்றல.
ஒரு நாள் சமணர்களுறடய சூழ்ச்சியினால் அவருக்கு எங்கும் சந்தனக் கட்றடக்
கிறடக்கவில்றல பகல் முழுவதும் அறலந்து பல இடங்களுக்குச் தசன்று வதடியும்
கிறடக்காமல்

வபாயிற்று.

அதனால்

அவர்

திருக்வகாயிறல வந்து அறடந்தார்.
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மனம்

றநந்து

வாடி

இறறவன்

அப்வபாது அவருக்கு ஓர் எண்ணம் வதான்றியது “சந்தனக் கட்றடதாவன
கிறடக்காமல்

வபாயிற்று?

சந்தனம்

அறரக்கும்

றக

நம்மிடம்

இருக்கின்றவத;

கட்றடறய அறரக்க இயலாவிட்டாலும் இந்த றகறய அறரக்கலாவம!” என்று
நிறனத்தார்.

உடவன

சந்தனக்

கல்லில்

தம்

முழங்றகறய

றவத்து

வதய்க்கத்

ததாடங்கினார்.
அப்படி அறரத்தவபாது முழங்றகயிலிருந்து இரத்தம் வந்தது. வதய்க்க வதய்க்க
நரம்பும்

எலும்பும்

நிறுத்தவில்றல.

தவளிப்பட்டன.

அவர்

தசய்த

அப்வபாதும்

தசயற்கருஞ்

அவர்

றகறயத்

தசய்றகறய

அந்த

வதய்ப்பறத
நள்ளிரவில்

எல்வலாருக்கும் தாய்வபால் உதவும் இறறவன் ஒருவன் தான் அறிவான்.
அவன்

கருறணக்

கடல்

அல்லவா?

தன்

அடியாருறடய

உறுதிறயயும்

அன்றபயும் கண்டு வியந்தான். அவர் றகயில் எலும்பு வதயக் குருதி தகாப்பளிப்பது
கண்டு இரங்கினான். உடவன தன் திருவாக்கினால், “அன்ப, உனக்கு தீங்கு விறளத்த
மன்னனுறடய அரறச நீ

றகதகாண்டு திருப்பணிறய முட்டின்றிச் தசய்து நம்றம

அறடவாயாக!” என்றற அருளுறரறய எழுப்பினான். அது வகட்ட மூர்த்தியார் வியந்து
நின்றார். அவர் றகயில் உண்டாயிருந்த வதய்வு மாறிச் சந்தனம் அறரத்த றகவபால்
மனமும் வளமும் தபற்றது.
அவத இரவில் கருநாடக மன்னனுறடய ஆயுள் முடிவுற்றது. திடீதரன்று
நள்ளிரவில் அரசன் இறந்தறத அறமச்சர்கள் அறிந்து கூறினர். இறந்தவனுக்கு
றமந்தன்

யாரும்

இன்றமயால்,

அடுத்தபடி

ஆட்சி

புாிவதற்கு

உாியாறரத்

ததாிந்ததடுத்து நிறுவும் தபாறுப்பு அறமச்சர்களுக்கு ஏற்ப்பட்டது. பறழய வழக்கப்படி
பட்டத்து யாறனயின் கண்றணக் கட்டிவிட்டு, அது யாறரத் தன்வமல் ஏற்றிக்
தகாண்டு

வருகிறவதா அவறரவய அரசராகக் தகாள்வது என்ற முடிவுக்கு வந்தனர்

அறமச்சரும் சான்வறாரும்.
தபாழுது விடிந்தது

பட்டத்துக்

களிற்றின் கண்கறளக் கட்டி இறறவன்

திருவருறள எண்ணி அறமச்சர்கள் அறத ஏவினர். அக்களிறு வநவர வகாயில்
வாயிறல அணுகியது. அப்வபாது மூர்த்தியார் இறறவன் திருவருட் தசயறல எண்ணி
வியந்தபடிவய, “அரசாட்சிறய நாம் ஏற்றுக் தகாள்ள வவண்டும் என்பது திருவருட்
சம்மதமானால் அவ்வாறு தசய்வவத நம் கடறம” என்று நிறனந்து வகாயில் வாயிறல
அணுகினார். யாறன அவர் முன் வந்து பணிந்து அவறரத் தன் பிடாியின் வமல்
றவத்துக் தகாண்டு தசல்லத் ததாடங்கியது.
யாறனயின் தசய்றகறய ஆவவலாடு கவனித்துக் தகாண்டிருந்த அறமச்சரும்
பிறரும், அது மூர்த்தியாறரத் தாங்கி வருவறதக் கண்டனர். உடவன அவறர
யாறனயினின்றும் இறக்கிப் பணிந்து, “திருமுடி தாித்து ஆட்சி புாிய வவண்டும்” என்று
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வவண்டினர். அப்வபாது முர்த்தியார், “பறழயபடிவய றசவ தநறி ஓங்கும்படி நான்
அரசாட்சி புாிவவன்” என்றார்.
வதவாீர்

திருவுள்ளப்படிவய

தசய்தால்

அறதத்

தடுப்பவர்

யார்?

என்று

அறமச்சர்கள் பணிவுடன் கூறினர்.
மணிமுடி தாித்துச் சந்தனம் பூசி அணிகலன் அணிந்து வாழும் அரசு எனக்கு
வவண்டாம். இறறவனுறடய திருவருளின் கருவியாக இப்பணிறய வமற்தகாள்வவன்.
எனக்கு நீவற சந்தனம்; உருத்திராட்சவம அணிகலன்; சறடவய முடி. இந்த மூன்று
அறடயாளங்களுடன் அரசுக் கட்டில் ஏறுவவன்” என்று தசால்லவவ, உடனிருந்வதார்
மனம் உவந்தனர்.
சிவ சின்னங்கள் தபாலிய மூர்த்தியார் களிற்றின் வமல் ஏறி ஊர் முழுவதும்
உலா வந்தார்; அரசு கட்டிலில் ஏறினார். உயிர்களிடத்தில் இரக்கமும், அறத்றத
வளர்க்கும் ஆற்றலும், சிவனடியாாிடத்தில் மதிப்பும் சிவபிரான் திருத்ததாண்டில்
ஈடுபாடும் உறடய மூர்த்தியாருறடய ஆட்சியில் பாண்டி நாடு சிவவலாகம் வபால
விளங்கியது.
எல்லாம் திருவருளின் தசயதலன்று எண்ணி, மண்ணாளும் தசல்வத்றதப்
தபற்றும் சிவ சின்னவம பின்னும் உயர்ந்தறவ என்று மதித்து வாழ்ந்தவர் மூர்த்தியார்.
என்ன அல்லல் வந்தாலும் ததாண்டு புாிவறத மாற்றாத உறுதி பறடத்தவர் அவர்.
மூர்த்தி நாயனார் மும்றமயால் உலகாண்ட தபருறமறய தபாியபுராணம் மிகச்
சிறப்பாக வபாற்றுகிறது.

5.12 நாயன்மார்கள் வரலாறு – அப்பூதியடிகள் நாயனார்
நாயன்மார் கறத – ஆசிாியர் வாகீச கலாநிதி கி.வா. ஜகந்நாதன்
வசாழ நாட்டில் திருறவயாற்றுக்கருகில் திங்களூர் என்ற ஊர் இருகிறது. அங்வக
அப்பூதி என்ற தபயருறடய அந்தணர் ஒருவர் வாழ்ந்து வந்தார். சிறந்த ஒழுக்கமும்
விரத சீலமும் உறடயவர் அவர். களவு முதலிய தீய குணங்களில் யாதும் இல்லாதவர்.
இல்லற வாழ்க்றகறய வமற்தகாண்டு ஒழுகினார்.
அவருக்குத் திருநாவுக்கரசாிடம் அளவற்ற பக்தி இருந்தது. அப்பர் சுவாமிகறள
வநவர

கண்டறியாவிட்டாலும்,

அவர்

புறச்சமயத்திற்குச்

தசன்று

இறறவனால்

தடுத்தாட் தகாள்ளப் தபற்றதும், அரசன் தசய்த தீங்கினின்றும் விடுபட்டுச் சிவபிரான்
அருவள துறணயாக

நின்று உய்த்ததும் முதலிய வரலாறுகறளக் வகட்டறிந்து

அவாிடம் வபரன்புறடயவராக இருந்தார். தம் வீட்டிலுள்ள குழந்றதகளுக்தகல்லாம்
மூத்த திருநாவுக்கரசு, நடுத்திருநாவுக்கரசு, இறளய திருநாவுக்கரசு என்ற தபயர்
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றவத்தார். பசுவுக்கும், எருறமக்கும், படி முதலிய அளவு கருவிகளுக்கும் அந்த
தபயறரவய றவத்தார்.
அப்பூதியந்தணர் தசல்வமுறடயவராதலின் மடம், தண்ணீர்ப் பந்தல், வாவி
முதலிய

தருமங்கள்

பலவற்றறச்

தசய்தார்.

எல்லாவற்றுக்கும்

திருநாவுக்கரசர்

திருநாமத்றதவய றவத்தார். தண்ணீர் பந்தலுக்குத் திருநாவுக்கரசர் தண்ணீர் பந்தல்
என்றும்,

திருக்குளத்திக்குத்

திருநாவுக்கரசர்

திருக்குளதமன்றும்,

இப்படிவய

மற்றறவகளுக்கும் தபயாிட்டுப் பக்திவயாடு வழங்கி வந்தார்.
திருநாவுக்கரசர் பல தலங்கறள வழிபட்டுக் தகாண்டு திருப்பழனத்துக்கு வந்து
இறறவறனத்

தாிசித்துவிட்டு,

அருகிலுள்ள

வவறு

தலங்கறளயும்

தாிசிக்கப்

புறப்பட்டார். வரும் வழியில் திங்களூறரக் கண்டார். அங்வக எப்வபாதும் மக்கள்
வபாய்க்தகாண்டிருக்கும் சாறலயில் ஒரு தண்ணீர்ப் பந்தல் மிக்க குளிர்ச்சி நிலவுவதாக
இருப்பறதக் கண்டார். அதில் எங்வக பார்த்தாலும் திருநாவுக்கரசர் என்ற தபயர்
எழுதியிருப்பறதக் கண்டு வியப்பறடந்தார். பின்பு, “இந்த பந்தலுக்கு இந்த தபயர்
இட்டவர் யார்?” என்று அருகில் இருந்தவர்கறளக் வகட்டார்.
அவர்கள் “இவ்வூாில் உள்ள அப்பூதியடிகவள அப்தபயர் றவத்திருக்கின்றார்.
இதற்கு மட்டும் அன்று குளம், வசாறல முதலிய பலவற்றிற்கும் அந்தப் தபயறர
றவத்திருக்கின்றார்” என்றார்கள்.
அறதக்வகட்ட அப்பருக்கு பின்னும் வியப்பு மிகுதியாயிற்று. “என்ன கருத்தால்
இப்படி தசய்திருக்கின்றார்?” என்று சிந்தித்தும் புலனாகவில்றல.
“அப்பூதியடிகள் என்பவர் எவ்விடத்தில் உள்ளவர்?” என்று அவர் வகட்டார்.
“அந்த வவதியர் இவ்வூர்க்காரர் தாம். இத்தறன வநரம் இங்வக இருந்தார். இப்வபாது
தான் தம் வீட்டுக்குச் தசன்றார். அந்த வீடும் அருகிவல இருக்கின்றது” என்று அங்வக
இருந்தவர்கள் தசான்னார்கள்.
உடவன நாவுக்கரசர் அப்பூதியடிகளின் வீட்றட நாடிச் தசன்று வாயிறல
அணுகும்வபாவத. வீட்டுக்குள் இருந்த அந்தணர், யாவரா சிவனடியார் வந்திருக்கிறார்
என்பறதக் வகட்டுப் புறத்வத வந்தார். வந்து அப்பருறடய அடிறயப் பணிய அவரும்
அப்பூதிறயப் பணிந்தார். “தாங்கள் என் இல்லத்திற்கு எழுந்தருளியதற்கு நான் என்ன
தவம் தசய்வதவனா? எளிவயனால் ஆகும் காாியம் ஏவதனும் உண்வடா? என்று
பணிவுடன் அப்பறரக் வகட்டார்.
நான் திருப்பழனத்தில் எழுந்தருளியிருக்கும் சிவதபருமாறன வழிபட்டுவிட்டு
வருகிவறன். வழியில் நீங்கள் றவத்திருக்கும் தண்ணீர் பந்தறலக் கண்வடன். வவறு பல

68

தர்மங்களும் நீங்கள் தசய்வறத அறிந்து உங்கறளப் பார்க்க வந்வதன். ஒரு சந்வதகம்
என்றார்.
“என்ன?” என்று அப்பூதியடிகள் வகட்டார்.
“சிவனடியார்களுக்குப் பயன்படும்படி நீங்கள் றவத்திருக்கும் தண்ணீர் பந்தலில்
உங்கள் தபயறர எழுதாமல் வவறு யார் தபயறரவயா எழுதியிருக்கிறீர்கவள! என்ன
காரணம்?” என்றார்.
இறதச்

தசவியுற்ற

சுவாமிகளுறடய

அப்பூதியடிகளுக்கு

தபருறமறய

அறியாமல்

வகாபம்

உண்டாயிற்று

வபசுகிறாவர!”

என்ற

“அப்பர்

நிறனவுதான்

காரணம்.
“நீங்கள் தசால்லுவது நன்றாக இல்றலவய! சமணர் வபச்றசக் வகட்டு இன்னல்
தசய்த

மன்னனுறடய

சூழ்ச்சிறயத்

திருத்ததாண்டு

வலிறமயால்

தவன்ற

தபாியாருறடய திருநாமத்றதயா வவறு யார் வபவரா என்று தசால்கிறீர்? இறறவன்
திருவடித் ததாண்டுபுாிந்தால் மறுறமயில் இன்பப் வபறு தபறுவது மாத்திரம் அன்று;
இம்றமயிலும் தீங்கு நீங்கி நலம்தபற்று உய்யலாம் என்பறத என்வபால்வாரும்
ததளியும்படி அருட்தசயல் புாிந்த திருநாவுகரசருறடய திருப்தபயறர இங்வக
எழுதிருக்க, நீங்கள் தவய்ய வார்த்றத தசான்னீர்கவள!

கல்றலக்கட்டிக் கடலில்

வபாட்டவபாது அந்த கல்வல ததப்பமாகக் கறரவயறிய அந்த தபருமானுறடய
தபருறமறய உலகத்தில் அறியாதவர்களும் உண்டா? சிவவவடப் தபாலிவுடன்
இருக்கும் நீங்கள் இப்படி வபசுவது வியப்பாக இருக்கின்றவத! நீங்கள் எங்வக
இருப்பவர்கள்? நீங்கள் யார்? என்று படபடப்புடன் வகட்டார்.
அப்பர் சுவாமிகளுக்கு அடிகளின் உள்ளக் குறிப்பும் அவருக்குள்ள பக்தியும்
புலனாயின. “ வவறு துறறயினின்றும் மீண்டு வருவதற்காக இறறவன் அருளிய சூறல
வநாயால் ஆட்தகாள்ளப் தபற்று, மீட்டும் அவறன அறடந்து உய்ந்த அறிவிலா
சிறிவயன் அடிவயன்” என்று பணிவாக தசான்னார்.
அறதக் வகட்டதுதான் தாமதம்; அப்பூதியடிகள் தமய்ம் மறந்தார். அவர் றககள்
தாவம தறலவமல் குவிந்தன. கண்ணில் அருவி தபாழியத் ததாடங்கியது. உறர
குழறியது. உடம்தபல்லாம் புளகம் வபார்த்தது. தறரயில் வீழ்ந்து அப்பருறடய
திருவடிறயப் பற்றிக் தகாண்டார்.
அப்பரும் அப்பூதியடிகறள வணங்கிக் றகயால் எடுத்துவிட அடிகள் ஆனந்த
கடலில் மூழ்கிக் கூத்தாடினர்; ஓடினார்; பாடினார். இன்னதுதான் தசய்வததன்று
ததாியவில்றல.

வீட்டுக்குள்

வபாய்த்

தம்

மறனவி

அறழத்துக்தகாண்டு வந்து அவர் காலில் வீழச்தசய்தார்.
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மக்கள்

எல்வலாறரயும்

பின்பு அப்பறர வீட்டுக்குள் அறழத்துச் தசன்று திருவடிறய நீரால் விளக்கி
அந்நீறரத் ததளித்துக் தகாண்டு உண்டார். பிறகு ஆசனத்தில் அமரச் தசய்து திருநீறு
ஏந்தி, “இங்வக அமுது தசய்தருள வவண்டும்” என்று விண்ணப்பம் தசய்ய, அவரும்
அதற்கு உடன்பட்டார்.
“என்ன வபறு தபற்வறாம்!” என்ற வபருவறகயுடன் அப்பூதியார் தம்முறடய
மறனவியாாிடம்

கூறி

இனிய

விருந்துணவு

சறமக்கச்

தசான்னார்.

அப்

தபருமாட்டியாரும் வபரன்புடன் அறுசுறவ உணவு சறமக்கத் ததாடங்கினார். எல்லாம்
சறமத்து முடியவவ, அமுது பறடக்கத் வதாட்டத்துக்குச் தசன்று வாறழ இறல அாிந்து
தகாண்டு வரும்படி தம்முறடய முதல் மகனாகிய மூத்த திருநாவுக்கரறச அனுப்பினார்.
அவன் மிக்க விறரவில் தசன்று தபாிய வாறழ மரம் ஒன்றில் உள்ள குருத்றத
அாியும் வபாது அங்வக இருந்த பாம்பு அவன் றகறயக் கடித்துவிட்டது. றகறய
சுற்றிக்தகாண்ட பாம்றப உதறிவிட்டு மிக்க பறதபறதப்புடன், “இந்த நஞ்சு வவகம்
ஏறுவதற்குமுன் நான் இக் குருத்றதக் தகாண்டு வபாய் வசர்க்க வவண்டும்” என்று
எண்ணி

ஓடிவந்தான்.

“நிகழ்ந்தறத

யாருக்கும்

தசால்லாமல்

இறதக்

தகாடுத்துவிடலாம்” என்று எண்ணி ஓடும்வபாது, நஞ்சு தமல்ல தமல்ல அவன்
தறலக்கு ஏறியது. வீட்றட அறடவதற்குள் அவன் உடம்பு நீலம் பார்த்துவிட்டது.
வீட்டுக்கு எப்படிவயா தசன்று தாயார் றகயில் வாறழக் குருத்றத அளித்து அப்படிவய
விழுந்து உயிர் நீத்தான்.
அறதக்

கண்ட

தாயாரும்

தந்றதயாரும்

உள்ளம்

பறதத்து

உற்று

வநாக்கும்வபாது, உடம்பிலுள்ள குறிகறளக் தகாண்டு, பாம்பு விஷத்தால் இறந்தான்
என்று ததாிந்து தகாண்டனர். அதனால் துயரம் அறடயாமல், “கிறடத்தற்காிய தபரும்
வபறாக இங்வக வரப்தபற்ற அப்பருக்கு அமுது தசய்விக்க காலம் தாழ்கிறவத!” என்று
வருந்தி தம் மகன் உடறல ஒரு பாயில் சுருட்டி ஒரு மூறலயில் மறறத்து றவத்து
அப்பாிடம் வந்தார்கள். “அமுது தசய்தருள வவண்டும்” என்று பணிவுடன் தசால்லி
அவறர அறழத்துச் தசன்று திருவடி விளக்கி ஆசனத்தில் இருத்தினார்கள்.
அவ்வாசனத்தில்

இருந்து

தவண்ணீறு

அணிந்து

அப்பூதியடிகளுக்கும்

அப்பர்
அவர்

மறனவியாருக்கும் புதல்வர்களுக்கும் நீறு அளித்தார். அப்வபாது, “உங்கள் மூத்த
பிள்றள எங்வக? அவறனயும் அறழயுங்கள். திருநீறு அளிக்க” என்றார்.
அப்பூதியடிகள் சற்வற உள்ளம் கலங்கி என் தசய்வததன்று விழித்தாலும்
உடவன வதறி, “அவன் இப்வபாது இங்கு உதவான்” என்றார்.
அறதக்வகட்ட அப்பருக்கு, ஏவதா உள்ளத்தில் ஒரு தடுமாற்றம் உண்டாயிற்று.
“நீங்கள்

தசால்வது

எனக்கு

விளங்கவில்றல.

என்

மனதுக்கும்

உண்டாகவில்றல. உண்றம என்ன? தசால்லுங்கள்” என்று வகட்டார்.
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சமாதானம்

“இப் தபாியார் அமுது தசய்ய இயலாதவாறு தறட வந்து விட்டவத!” என்று
வருந்தினாலும்,

உண்றமறய

உறரக்காமல்

இருக்க

கூடாது

என்று

எண்ணி

நிகழ்ந்தறத அப்பூதியடிகள் தசான்னார். அது வகட்ட நாவுக்கரசர், “நீங்கள் என்ன
காாியம் தசய்தீர்கள்?” தமக்குற்ற துயறரயும் மறந்து இப்படிச் தசய்வார் யார்
இருக்கிறார்கள்?” என்று வியந்தபடிவய எழுந்து தசன்று, அவர்களுறடய திருமகன்
சடலத்றத அணுகி தவளிவய எடுத்து வரச் தசய்தார். உடவன இறறவறன நிறனந்து,
“ஒன்று தகாலாம் என்ற திருப்பதிக்கத்றத பாடியருளினார். பதிகம் நிறறவவறியவுடன்
மூத்த திருநாவுக்கரசு துயிலினின்றும் எழுபவறனப் வபால விஷம் ததளிந்து எழுந்தான்.
எழுந்து, அப்பறர வணங்க, அவர் புனித நீறு அளித்தார்.
இந்த அற்புதத்றதக் கண்டு அப்பர் சுவாமிகளின் தபருறமறயயும் ததாண்டு
தநறியின் சிறப்றபயும் யாவரும் நிறனந்து பாராட்ட அப்பூதி அடிகளும் அவர்
மறனவியாரும், “அறிய முடியாத தபருறமறய உறடய இப் தபாியார் திரு அமுது
தசய்யச் சிறிது தாமதம் உண்டாகச் தசய்தான் இவன்” என்று சிறிவத மனம் தநாந்தனர்.
அது கண்ட திருநாவுக்கரசர் உடவன உள்வள தசன்று அமுது தசய்தருளினார். தங்கள்
மனம் குளிர அடிகளும் மறனவியாரும் உபசாரம் தசய்தார்கள்.
அங்வக சில காலம் அப்பர் தங்கிப் பின்பு திருப்பழனம் என்னும் தலத்துக்குத்
திரும்பினார். அவருறடய உள்ளத்தில் அப்பூதியடிகளுறடய அன்பு ஆழமாகப் பதிந்து
விட்டது. அதனால் அத்தலத்தில் வழிப்பட்டுத் திருப்பதிகம் பாடுறகயில், இறுதிப்
பாசுரத்தில், “அஞ்சிப் வபாய்க் கலி தமலிய அழவலாம்பும் அப்பூதி,

குஞ்சிப்பூ

வாய்நின்ற வசவடியாய்” என்று அப்பூதியடிகறளச் சிறப்பித்தார்.
திருநாவுக்கரசர் தம் வீட்டுக்கு எழுந்தருளியறதப் தபரும் வபறாகப் வபாற்றி
உவறகக் கடலுள் ஆழ்ந்த அப்பூதியடிகள், தம்முறடய அறச் தசயல்களில் வழுவாமல்
அப்பறரப் வபாற்றி தநடுங்காலம் வாழ்ந்தார்.
இறறவனுறடய அடியாராகிய அப்பர் அறுபத்து மூன்று நாயன்மார்களில்
ஒருவவர. அப்பூதியடிகளுக்கு அப்பர் குருவும் ததய்வமுமாக விளங்கினார். நமக்கு
இருவரும்

நாயன்மார்களாக

விளங்குகிறார்கள்.

அரன்

அன்பருக்கும்,

அடியார்

அன்பருக்கும் வவறுபாடு இல்றல என்ற உண்றம இதனால் புலனாகிறது.

5.13 நாயன்மார்கள் வரலாறு – அதிபத்த நாயனார்
நாயன்மார் கறத – ஆசிாியர் வாகீச கலாநிதி கி.வா. ஜகந்நாதன்
கடற்கறரறய அடுத்த நகரங்கறளப் பட்டினம் என்பது தமிழ் வழக்கு. வசாழ
நாட்டில் காவிாிபூம்பட்டினம் சிறந்த தபருநகரமாக விளங்கியது. அதற்கு அடுத்த
சிறப்புறடயது நாகப்பட்டினம். கப்பல் வாணிபம் தசய்யும் பல தபருமக்கள் வாழும்
தசல்வம் மிக்க நகரம் அது. வவற்றுநாட்டுப் தபாருட்கள் கலங்களிலிருந்து இறங்க
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உள்நாட்டுப்

தபாருள்கள்

உறடயதாக இருப்பது.

அவற்றில்

ஏற

எப்வபாதும்

இறடவிடாத

ஆரவாரம்

குதிறரகளும் யாறனகளும் ஆறட அணிகளும்

வந்து

இறங்கும் துறறமுகத்றத உறடயது.
அந்நகாின் ஒருசார் தநய்தல் நில மக்களாகிய வறலஞர் வாழும் பகுதி ஒன்று
உண்டு. கடலில் வறல வீசி மீன்கறளப் பிடித்து விற்று வாழும் மக்கள் அங்வக
இருந்தனர். வறலயிலுள்ள கயிறுகறளப் பிடித்து இழுப்பவர்களின் ஒலியும், மீன்
விறல

பகர்பவர்களின்

ஆரவாரமும்,

சங்குகறளக்

குவிப்பவாின்

முழக்கமும்

வறலஞர்களுக்குத்

தறலவராக

கடதலாலிவபாலப் தபாங்கும் இடம் அது.
அத்தறகய

நுறளயர்

பாடியில்

வாழும்

அதிபத்தர் என்பவர் இருந்தார். அவர் சிவதபருமானிடம் நிறறந்த அன்புறடய
அடியவர். அங்வக வாழும் வறலஞர்கள் கடலில் படறக இயக்கிச் தசன்று மீன்கறளக்
தகாணர்ந்து குவிப்பார்கள். அவற்றறத் தம்முறடய வருவாயாகப் தபற்று மீன்
வாணிகம் தசய்து தசல்வராக ஓங்கி நின்றார் அதிபத்தர்.
அந்த அடியார் ஒரு சிறந்த தகாள்றகறய வமற்தகாண்டிருந்தார். வறலயில்
அகப்படும் முதல் மீறன,

“இது சிவதபருமானுக்கு உாியது” என்று கடலிவல

விட்டுவிடுவது அவர் வழக்கம். தமிழ் நாட்டில் உள்ளவர்கள் முதலில் உண்டாகும்
விறளதபாருறள இறறவனுக்குக் தகன்று வழங்கிவிடுவது மரபு. காவயா, கனிவயா,
தநல்வலா,

புல்வலா

எதுவானாலும்

முதலில்

விறளந்தறதத்

தனிவய

எடுத்து

இறறவனுக்கு என்று றவத்துவிடுவார்கள். அந்த முறறயில் அதிபத்தர் முதல் மீறன
இறறவனுக்தகன்று கூறிக் கடலில் விட்டுவிடச் தசய்தார்.
எவ்வளவு

குறறவாக

மீன்

கிறடத்தாலும்,

முதலில்

கிறடக்கும்

மீன்

மிகப்தபாியதாக இருந்தாலும், அந்த மீறனக் கடலில் விட்டுவிடுவார். ஒவர ஒரு மீன்
மாத்திரம் ஒருநாள் கிறடத்ததால் அறத இறறவனுக்தகன்று விட்டுவிட்டு தவறுங்
றகவயாடு வருவார். எந்த வறகயிலும் தம்முறடய விரதம் மாறாமல் ஒழுகி வந்தார்
அவர்.
இப்படி இருக்றகயில் இறறவன் தசய்த்த வசாதறனயால்

ததாடர்ந்து பல

நாட்கள் ஒரு மீவன கிறடத்து வந்தது. அவர் அறதக் கடலிவல விட்டுவிட்டு
தவறுங்றகவயாடு விட்டுக்கு வந்தார். வறலவளம் சுருங்கியறமயாலும், தாம் தபற்ற
ஒரு மீறனயும் விட்டுவிட்டு வந்தறமயாலும் அவருறடய தசல்வம் கறரந்தது.
உறவினர்களுக்கு வவண்டியறத அளித்துப் பாதுகாத்தார். நாளறடவில் தபாருள்
கறரந்து உணவு தபற இயலாத வறுறம வந்து அறடந்தது. தமுறடய வீட்டில் உள்ள
மறனவி

மக்கள்

பட்டினியால்

வசாம்புவறத
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அறிந்தும்,

அவர்

தம்முறடய

தகாள்றகயினின்றும் வழுவவில்றல. ஒவ்தவாரு நாளும் கிறடத்த ஒற்றற மீறனச்
சிவதபருமானுக்கு என்று விட்டு வந்தார்.
உணவின்றி அவர் உடம்பு வாடியது. ஆயினும் தகாள்றக மங்கவில்றல.
இறறவன் தன் வசாதறனறயப் பின்னும் கடுறம ஆக்கினான். ஒருநாள் அவருறடய
வறலயில் மிகவும் பளபளப்பான மீன் ஒன்று படும்படி தசய்தான். உடம்தபல்லாம்
தபான்னால் அறமத்து அங்கங்வக நவமணிகறளச் தசதில்களாகவும் கண்ணாகவும்
தகாண்ட மீன் அது. அதன் விறல அளவிடுதற்காியது. அதறனப் பிடித்த வறலஞர்கள்
மிக்க

வியப்பறடந்து,

“இவதா

ஒரு

மீறன

பிடித்துவிட்வடாம்”

என்றார்கள்.

சிவதபருமானுறடய அடித்ததாண்டராகிய அதிபத்தர் அறதப் பார்த்தார். தபான்னும்
நவமணியும் இறணந்து தபாருந்திய மீன் என்பறத உணர்ந்தார். ஆயினும் அதறன
எடுத்துக்தகாண்டு பயன் அறடயும் எண்ணம் அவருக்கு உண்டாகவில்றல. “இந்த மீன்
வழக்கம் வபால் எம்தபருமானுக்குாியது ஆதலின் கடலில் விட்டுவிடுக என்று தசால்லி
விடச் தசய்தார்.
தபாருள்களில் ஆறச இல்லாதவர்கள் உலகத்தில் மிக அாியர். மறனவி
மக்களுடன் வாழ்ந்து தமக்தகன ஒரு ததாழிறல வமற்தகாண்டு வாழ்கிறவர்களுக்குப்
தபாருள்

இன்றியறமயாதது.

ஆதலின்

அவர்கள்

ஆர்வத்வதாடு

தபாருறள

ஈட்டுவார்கள். இப்படி இருக்க, வறுறம வந்து நலிந்த வபாதும், பசியிலும் இறக்கு
துன்பத்திலூம் தாம் தகாண்ட தகாள்றகறய விடுவது தபரும் துன்பம் என்று அதிபத்தர்
எண்ணினார். அந்த ஒரு நாள் தம் தகாள்றகறய விட்டுவிட்டுக் கிறடத்த மீறன
விற்றிருந்தால் தபாற்குறவவய தபற்றிருக்கலாம். அவர் அவ்வாறு நிறனக்கவில்றல.
இறறவனுக்கு உாியதாக தசய்யும் முதல் மின் அதுவாதலின்,

அது சிறிதாயுனும்

தபாிதாயினும், விறல சிறந்ததாயினும் தாழ்ந்ததாயினும் அவனுக்கு உாியததன்று
உறுதியாக எண்ணி விட்டுவிட்டார்.
அன்பினால் வமற்தகாண்ட விரதத்றதப் தபாருளாறசயால் விட்டு மயங்காமல்
கறடபிடித்த அன்பருறடய தபருறமறய உலகம் அறிந்து தகாள்ள வவண்டும் என்ற
திருவுள்ளம் தகாண்டான் இறறவன். தபான்னும் மணியும் உறுப்பாக தபற்ற அந்த
மீறன மீண்டும் கடலிவல அதிபத்தர் விடச் தசய்த அந்த கணத்தில், சிவதபருமான்
விறடயின்

வமல்

அருளுருவாகிய

அம்றமயுடன்

எழுந்தருளிக்

காட்சி

தகாடுத்தருளினார். இறறவன் வணங்கி இன்ப வாாிதியில் குளித்த அதிபத்தர் என்றும்
மாறாத இன்ப வாழ்றவப் தபற்றார்.

5.14 நாயன்மார்கள் வரலாறு – வாயிலார் நாயனார்
நாயன்மார் கறத – ஆசிாியர் வாகீச கலாநிதி கி.வா. ஜகந்நாதன்
மனிதன் மனம், வாக்கு, காயம் என்னும் மூன்று காரணங்களினாலும் தசயல்
புாிகிறான் நிறனப்பு, வபச்சு, தசயல் என்ற அக் கரணங்களின் இயக்கத்றதக் குறிப்பது
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வழக்கம். இந்த மூன்று கரணங்களும் மனிதனுறடய பிறப்பின் சிறப்றப எடுத்து
காட்டுவனவபால், மற்ற உயிர்களிடம் இருப்பனவற்றறவிட மிக மிகச் சிறப்பாக
அறமந்துள்ளன. அம்மூன்றிலும் அவனது மனம் தபற்ற வளர்ச்சி விாிவாகவும்
அறமந்திருக்கின்றது. “நுண்மாண் நுறழபுலம்” என்றும், “அகன்ற அறிவு” என்றும்
மனித அறிறவ பாராட்டிப் வபசுவார்கள் புலவர்கள்.
உடம்பாலும் வாக்காலும் தசய்யும் தசயல்களால் அறடயும் தபருறமறயவிட
உள்ளத்தால்
தசய்யும்
தசயல்கவள
மனிதனுக்கு
அதிகப்
தபருறமறய
உண்டாக்குகின்றது.
வருங்கால

முன்னுள்ள

அனுபவத்றதயும்

தசயல்கறளயும்

நிகழ்கால

விறளவுகறளயும் ஓர்ந்து நலந்தீங்குகறள நாடி ஆராயும் ஆற்றறல

மனிதன் பறடத்திருக்கிறான். ஆதலின் உள்ளத்தினால் வமலும் உயரும் நிறலயில்
இறறவன் அவறன றவத்திருக்கிறான்.
இறறவறன மனதமாழி தமய்களால் வணங்க வவண்டும்
“வாழ்த்த வாயும் நிறனக்க மடதநஞ்சும்
தாழ்த்த தசன்னியும் தந்த தறலவறன”
என்று திருநாவுக்கரசர் அருளினார். உடம்பால் வணங்கி வாயினால் வாழ்த்தி
மனத்தால் தியானம் தசய்யவவண்டும். உடம்பால் வணங்குவது எளிது; அறதவிட
அாிது புகழ் பாடுதல்; அறதயும்விட அாிது தியானித்தல். காயிகம், வாசிகம், மானசம்
என்ற மூன்று ததாண்டுகளில் மானசிகம் சிறந்தததன்று நூல்கள் கூறூம் மானசிக பூறச
சிறந்தததன்பறதப் தபாிவயார்கள் வாக்கால் ததாிந்து தகாள்ளலாம். உள்ளத்தால்
தசய்வனவற்றின் தபருறமறயத் ததாிவிக்க ஒரு கறத தசால்வதுண்டு.
ஒருநாள் அருச்சுனன் றகலாசத்தின் வழிவய தசன்று தகாண்டிருந்தான். அங்வக
இருந்த சிவ கணங்கள் நிலவுலகில் பூறச புாிவார்கள் இட்ட நிர்மாலியத்றத வாாி
தவளியிவல
மறலவபாலக்

தகாட்டிக்

தகாண்டிருந்தார்கள்.

குவிந்திருந்தறதப்

வில்வமும்

பார்த்தவபாது,

“இது

பல

மலர்வறககளும்

நம்முறடய

பூறசயின்

நிர்மால்யம்” என்று அருச்சுனன் நிறனத்தான். சிவகணங்கறள வநாக்கி, “இது யார்
தசய்த பூறசயின் நிர்மாலியம்?” என்று வகட்டான். “பூவலாகத்தில் பஞ்சபாண்டவர்கள்
என்ற ஐந்து வபர்கள் நல்ல சிவ பக்தர்கள். அவர்களில் ஒருவன் பூறசயில் வபாட்டது”
என்றார்கள். அவனுக்குச் சற்வற தபருமிதம் உண்டாயிற்று.
“அவன் தபயர் என்ன?”
“வீமனாம்

இந்த

மறலறயப்

வபால

கிடக்கிறது” என்றார்கள் சிவகணங்கள்.
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அந்தப்

பக்கம்

இன்னும்

குவிந்து

“வீமனா!”
அருச்சுனனுக்கு வியப்பு தாங்கவில்றல
அந்த

அண்ணா

உட்கார்ந்து

சிவ

பூறச

பண்ணியதாக

நமக்குத்

ததாியவில்றலவய!” என்று எண்ணமிடலானான் அவன். பிறகு, “அருச்சுனன் என்பவன்
தசய்த பூசா நிர்மாலியம் எது?” என்று வகட்டான். அது அளவிடற்காிய தபருமறலயாக
இருக்கிறது என்றற விறடறய எதிர்ப்பார்த்தான். அவர்கவளா, “அதுவா?” அங்வக ஒரு
குடறலயில் இருக்கிறது” என்று அலட்சியமாக தசான்னார்கள்.
அருச்சுனனுக்குத் தூக்கி வாாிப்வபாட்டது. அவன் மனம் சுழன்றது, “வீமன்
பூறச தசய்தறத நான் பார்த்ததில்றலவய!” என்றான்.
அவன் மனசினாவல பூறச தசய்கிறவன். ஒரு நந்தவனத்றதக் கண்டால்
அங்குள்ள அத்தறன மலர்கறளயும் பத்திரங்கறளயும் சிவபிரானுக்கு என்று மனத்தால்
அர்ப்பித்துவிடுவான். அது இங்வக மறலயாகக் குவிந்துவிடும்.
அருச்சுனனுக்கு மானசிக பூறசயின் சிறப்பு நன்கு புலனாயிற்று.
மயிலாப்பூாில்

இவ்வாறு

உள்ளத்தால்

பூறச

இயற்றிய

அன்பர்

ஒருவர்

இருந்தார். அவறர வாயிலார் நாயனார் என்பர். வவளாண்குடியில் வதான்றிய அவர்
சிவபிராறன

உள்ளத்தால்

வழிபடும்

திருத்ததாண்டில்

சிறந்து

விளங்கினார்.

மனதுக்குள் தியான முறறயில் வகாயில் கட்டிப் பூறச தசய்தார். மறவாறமயால்
மனக்வகாயில் அறமத்துச் சிவபிராறன உள் இருத்தி ஞான விளக்கு ஏற்றி ஆனந்தம்
என்னும் திருமஞ்சனம் ஆட்டி, அன்பு என்னும் அமுது அறமத்து அருச்சறன தசய்து
வந்தார். புறத்வத காணும் மலர், மஞ்சனம், அமுது முதலிய தபாருள்கறள றவத்து
வழிபடும் வபாவத நமக்கு மனம் பலவாறாகச் சிதறுகிறது. அவருக்வகா மனத்தில்
நிறனத்தது அப்படிவய நின்றது. அதாவது எண்ணியறத மறப்பதில்றல. தூய
உள்ளமாதலின் ஒருறமப் பாட்வடாடு எண்ணிய எண்ணம் நன்றாகப் பதிந்தது.
அதனால் அவர் மனத்தாவல ஆலயம் அறமத்து, மனத்தாவல பூறச தசய்தார். இவ்வாறு
தசய்வதிவல தநடும்வபாது கழித்தார். மானசிக பூறசயில் காலம் வபாவவத ததாியாது.
மனம் ஒருறமப்பாடு இல்லாமல் இருந்தால் சிறிது காலமும் தநடுங்காலமாகத்
வதான்றும். ஒருறமப்பாட்டால் தநடுங்காலமும் குறுகிவிடும். தியானத்தால் காலத்றத
தவல்லலாம் என்பதற்கு இதுதான் தபாருள்.
வாயிலார் இந்தச் சிவவழிபாட்றட தநடுநாட் தசய்து அதன் பயனாகிய
இன்பத்றத நுகர்ந்து சனனமற்ற அறமதியான வாழ்க்றகயிவல சிறந்து விளங்கினார்.

5.15 நாயன்மார்கள் வரலாறு – கணநாத நாயனார்
நாயன்மார் கறத – ஆசிாியர் வாகீச கலாநிதி கி.வா. ஜகந்நாதன்
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திருஞான சம்பந்ததபருமான் திருவவதாரம் தசய்தருளிய சீர்காழித் திருப்பதியில்
அந்தணர் குலத்தில் வதான்றியவர் கணநாதர். கணநாதர் என்ற தபயறர அவருக்குத்
தாய் தந்றதயர் றவத்தார்கள். அது பிற்காலத்தில் அவர் வளர்ந்து தபாியவரான பிறகு
தபாருள் உறடயதாயிற்று. மறறயவர் கூட்டத்துக்கு தறலவராக. அவர்கலுக்கு நல்வழி
காட்டியாக அவர் விளங்கினார்.
அவர்

தம்

மரபுக்கு

ஏற்ற

ஒழுக்கத்தில்

சிறந்து

நின்றார்.

சீர்காழியில்

எழுந்தருளியிருக்கும் வதாணியப்பர் திருக்வகாயிலுக்குச் தசன்று வழிப்பட்டுப் பல
வறகயான ததாண்டுகறளச் தசய்து வந்தார். திருக்வகாயில், நந்தவனம், தீர்த்தம்
ஆகியவற்றறச்

தசப்பஞ்

தசய்தும்

பாதுகாத்தும்

சிறப்பாக

விளங்கச்

தசய்தும்

வருவறதவய தம் வாழ்நாட் பணியாகக் தகாண்டார்.
இவ்வாறு தசய்து வந்தவர் திருத்ததாண்டு தசய்ய விரும்பி வந்தவர்கறள
அவரவர்க்கு ஏற்ற ததாண்டு தசய்யும் வழியில் பயிற்சி தந்து நிறுத்தினார். நந்தவனப்
பணி தசய்ப்வர்களுக்கு எவ்வாறு தசடிதகாடிகறளப் பாதுகாத்து வளர்ப்பது என்பறதக்
கற்று தந்தார். மலறரக் தகாய்யும் முறறறயச் சிலருக்குக் கற்பித்தார். வவற சிலருக்கு
அம்மலர்கறள மாறலயாகக் கட்டும் கறலறயப் பயிற்றினார்.திருமஞ்சனப் பணி
தசய்பவர், இரவும் பகலும் ஆலயத்தில் திருவலகிடுபவர், தமழுகுபவர், திருவிளக்கு
எாிப்பவர்,

திருமுறறகறள

எழுதுபவர்,

அவற்றற

ஓதுவார்

ஆகிய

பலவறகத்

ததாண்டர்களுக்கும் என்ன என்ன ஆக வவண்டுவமா அவற்றறக் கவனித்துச் தசய்ய
ஊக்கம் உண்டாக்கினார். இதனால் அவறரச் சுற்றி எப்வபாதும் ததாண்டர் கூட்டம்
இருந்துதகாண்வட இருந்து வந்தது. அந்த கணத்துக்கு நடுவில் தறலவராக நாதராக,
கணநாத நாயனார் விளங்கினார். இல்லறத்தில் வழுவாது நின்று சிவத்ததாண்டில்
ஊற்றம் தபற்று ததாண்டு புாிபவர்களுக்கு ஆதரவும் ஆக்கமும் அளித்து யாவரும் நன்கு
மதிக்க வாழ்ந்தார் நாயனார்.
திருஞான சம்பந்தாிடத்தில் அவருக்கு அளவற்ற பக்தி உண்டாயிற்று அவர்
திருவடிறயத் ததாழுது மூன்று வபாதும் அருச்சறன தசய்து வந்தார். ததாண்டருக்குத்
ததாண்டராகியும், ததாண்டருக்கு நாதராகியும், ஞானசம்பந்தர் பக்தராகியும் வாழ்ந்த
இப்தபருமான்

சிவதபருமான்

திருவருளால்

கணநாதராகும் பதவிப் தபற்றுச் சிறப்பறடந்தார்.
முற்றும்
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திருக்கயிறலறய

அறடந்து

