
திருசிற்றம்பலம் 

எறிபத்த நாயனார்  

 

 எம்பிரான் இட்டக் கட்டளைப்படி தம்பிரான் ததாழன் எனப்பபறும் நம்பி ஆரூரன் தம் 

தில்ளலவாழ் அந்தணர் தம் அடியார்க்கும் அடிதயன் என்று பதாடங்கும் திருத்பதாண்டத் 

பதாளகயின் இரண்டாவது பாடலில் முதலில் ததாடங்குவது இளலமளலந்த தவல் நம்பி 

எறிபத்தர்க்கடிதயன் என்பதாகும். (இளலமலிந்த தவல் : கூர்ளமயான் மழுப்பளடயிளனக் 

பகாண்டு எறியும் வீரமிக்கவர்).  

 மிகப் பபருளமயாய் விைங்கப் பபறும் நகரம் கருவூரானது, இமயமளலயின் மீது 

புலிக்பகாடிளயப் பறக்கவிட்ட தசாழப்பரம்பளரயில் காிகாலன் முதல் அநபாயன் வளர நீடியபகழ் 

ததடிய தளல நகரங்கைில் ஒன்றாகும் நிளலயான சிறப்பினால் மிக்க வைளமபகாண்ட தளல 

நகரமாக விைங்கியது.மன்னிய சீர்  இந்நகாில் துன்னிய அன்பின் மிக்க பதாண்டர்தம் சிந்ளதயில் 

உளறயும் அரனார் அமர்ந்திருக்கும் ஆலயம் திருவானிளல என்ற சிறப்புப் பபற்ற தகாவிலாகும். 

 இந்நகாில் சிவனடியார்களுக்கு அாிய பதாண்டிளனச் பசய்துவரும் ஒரு பபருந்தளக 

வாழ்ந்து வந்தார், அவளர எறிபத்த நாயனார் என்று உளரப்பர். சிவனடியார்களுக்கு தீங்கு 

எவ்வளகயில் வாினும் சீறிப்பாயும் சிங்கம் தபால் வந்து மழு என்ற பளடக்கலத்தால் 

இடர்களையும் எந்தல் அவர்.  



 இங்கனம் எறிபத்தர் சிவபநறி தமற்பகாண்டு ஒழுகிவந்த காலத்தில் சிவகாமி ஆண்டார் 

என்னும் புண்ணிய முனிவர் பூப்பறித்து அலங்கல்சாத்தி, உண்ணிளற காததலாடு திருவானிளல 

ஆலயம் உளற இளறவனாருக்கு பதாண்டுகள் பசய்து வாழ்ந்து வந்தார். ஒருநாள் ளவகளற 

துயிபலழுந்து நீராடி, வாளயக் கட்டிக் பகாண்டு பகாத்து பகாத்தாக மலர்பறித்து 

தகாலப்பூங்கூளடதன்ளன நிளறந்துக் பகாண்டு இளறவனின் திருக்தகாயிளல தநாக்கி நடந்து 

பசன்றார். தசாழமன்ன்ன் புகழ்தசாழநாயனாாின் பளகமுடிக்கும்"பட்டவர்தனம்" என்ற 

பபயர்பகாண்ட தவழம்(யாளன)தகாலம் பபருகும் நவமியின் முன்னாைில் ஆம்பிராவதி ஆற்றில் 

நீராடி விழாக்கால நிற்பவர்கைின் விழிகள் அச்சத்தால் விாியும் வண்ணம் வந்து பகாண்டிருந்தது. 

 மதநீர் ஒழுக இறுமாந்து நடந்து வந்த யாளன, அங்தக பசன்று பகாண்டிருந்த சிவகாமி 

ஆண்டாாின் ளகயிலிருந்த இளறவனுக்கு அலங்கல் சாத்தும் மலர்கள் நிளறந்த 

தகாலப்பூங்கூளடளயப் பறித்து வீசியது. பூக்கள் சிதறின. யாளனயின் மீதிருந்த பாகர்கள் 

காற்ளறவிட தவகமாக கைிற்ளற நடத்தி அகன்றனர்.  களலந்த பூக்களைக்கண்டு நிளல குளலந்த 

சிவகாமி ஆண்டார் தம் ளகயில் பகாண்டிருந்த தண்டால் அடிக்க விளரந்தார். ஆனால் யாளன 

விரந்து பசன்று அகன்றது முதுளம காரணமாக மிக விளரவாகச் பசல்ல இயலாத முனிவர் 

தரையில் வீழ்ந்து பின் எழுந்து மிக்கச் சினம் பகாண்டளமயால் "சிவதா" என் ஓலமிட்டார் (சிவதா 

என்பது சிவளன கூவி அளழக்க ஓலமிடுதல்).  

 "மதயாளனயின் ததாளலப்தபார்த்தியவதன கங்ளகச் சளடமுடியாதன, மார்க்கண்டனுக்கு 

அளடக்கலம் பகாடுத்துக் காத்தவதன, காிய காலளன பவன்றவதன இந்தக்காியின் பசயலால் 

அாிய எம்பதாண்டு தளடபடுவததா என்று பலவாறாக ஓலமிட்டு 'சிவதா' 'சிவதா' என்று 

கதறினார். எதிதர வந்துபகாண்டிருந்த எறிபத்தர் இதளனக் தகட்டார்.பவகுண்படழுந்து, மன்றில் 

ஆகும் நடராசப்பபருமானின் உண்ளமத்பதாண்டருக்கு ஒரு யாளனதய பளகயானலும் நான் 

அதளன அழிப்தபன் என்று சினந்து கூறி, நிளலகுளலந்த அடியாாின் நிளலளயக் கண்டு வருந்தி 

அவளர வணங்கி யாளன எங்கு பசன்றது என்று வினவினார். இத்பதருவழியாகதவ பசன்றது 

என்று சிவகாமிஆண்டாாின் பதிளலக்தகட்டு, மிகவிரந்து பசன்று காிளய எதிபகாள்ளும் 

அாிமாதபால் யாளனயிடம் வந்தார். இந்த யாளனயானது முன்பு எம்பபருமான் ததாலுாித்துக் 

பகான்ற யாளனளயப் தபான்றதாகும். ததவர் உட்பட யார் தடுத்தாலும் இக்காிய யாளனளயத் 

துண்டித்துக் பகால்தவன் என்று ஆர்ப்பாித்து தம் வீரமிக்க மழுளவ வலக்ளகயால் வீசினார். 

திரும்பிய யாளன எறிபத்தர் மீது பவறிக்பகாண்டு பாய எத்தணித்தது. தாயன்பின்முன் அச்சம் 

எதிர்த்து நிற்க இயலுதமா, தவல்நம்பி எறிபத்தர் தவழமதின் தும்பிக் ளகளய பவட்டிவீழ்த்தினார். 



காிய மளலதபான்ற யாளன கடல்தபால கதறிவீழ்ந்து புரண்டது. யாளனயின் மீதிருந்து பாகர் 

இருவரும், யாளனயின் மருங்கில் வந்த குத்துக்தகால் பாகர் மூவரும் ஆக ஐந்து பாகர்களும் 

எறிபத்தரால் துண்டாடப்பட்டனர். 

 பவட்டுண்ட பாகர்கள்  ஒழிய மற்றுைார் ஓடிச்பசன்று மன்னனுக்குத் பதாிவிக்கின்றனர். 

பசய்தி தகட்ட மன்னன் சினம் மிகவும் பகாண்டான் எதிாிலா பளடதிறத்தாலும் , வீரத்தாலும் 

மலிந்த மன்னன் யாாிதளனச் பசய்தார் என்று கூட வினவாது உடதன அரண்மளன 

நீங்கிவந்தான். தந்திரத் தளலவரான மந்திாிகள் உடதன பளடகள் எழுந்து வருமாறு பளற 

சாற்றினர். வில்பலாடு தவலும், வாளும் தண்டும் மிண்டி பாலங்களும் , வன்ளமயான 

இருப்புலக்ளககளும், சக்கரங்கள், மழு, சூலங்கள் தாித்தவர்கைாய் உலளகயழிக்க வந்த 

ஊழிக்காற்றாய் பளடகள் பின் பதாடர தசாழ தவந்தனும் அரச மாவீதியில் பசன்றனன். 

நிகழ்விடத்ளத பநருங்கிய மன்னன் கண்டகாட்சி அவளன வியப்பில் ஆழ்த்தியது. மழுதவந்திய 

ளகயுடன் மதம் பபாழியும் யாளன தபான்று அடியார் ஒருவர் நிற்பளதக் கண்டான். கங்ளகச் 

சளடதயாளன இதயத்தில் தாங்கும்  இவ்வடியார் இவ்வடாத பசயளலச் பசய்திருக்க மாட்டார் 

என்று நிளனத்தத பவன்றவர் யார் என்று பவடிபட முழக்கம் பசய்தான். உடன் நின்ற பாகர்கள் 

மாளலசூடிய மன்னவதன அத்தீங்ளகச் பசய்தவர் மழுதவந்தி முன்னால் நிற்கும் இவ்வடியவதர 

ஆவார் என்றனர். 

 குளழயணிந்த காதுகளுளடய இளறவன்பால் குன்றாத அன்பு நிளறந்த இவ்வடியார் 

உாிய பிளழ ஏதும் நிகழ்ந்திருக்காவிடின் பபாிய பகாளல பசய்திருக்க மாட்டார் என்று 

எண்ணலுற்றான். பதாடர்ந்தவர்களை பதாளலவில் நிறுத்தி, அடியாளரத் தனிதய வணங்கி 

நிகழ்ந்து விட்ட பகாடுளமக்கு இந்தத் தண்டளன தபாதுதமா என்று வினவினான்.  வினா 

எழுப்பிய மன்னளனப் பார்த்து விளடப்பாகர் எம்பபருமான் மீது ஈடிலா பக்தி பகாண்ட எறிபத்தர் 

"தசாழதன ! சிவகாமி ஆண்டார் எனும் அடியார் இளறவனுக்குச் சாத்தும் பபாருட்டுக் பகாண்டு 

வந்த திருப்பள்ைித்தாமத்ளத இந்த யாளன பறித்து வீழ்த்தியதால் அதளன நிலத்தில் விழுமாறு 

துண்டித்து வீழ்த்திதனன். இப்பபாியத் தீங்கிளன இந்த யாளன பசய்யும் தபாது அதளனச் 

பசலுத்திய பாகர்கள் எவ்வளகயிலும் அந்த யாளனளய விலக்காது இருந்தளமயால் 

அவர்களையும் வீழ்த்திதனன்" என்றார். 

இது தகட்ட மன்ன்ன் "சிவபபருமானின் அடியவருக்குச் பசய்த இந்த அபச்சாரத்திற்கு 

இத்தண்டளனப் தபாதுமானதன்று. என்ளனயும் பகால்லதவண்டும். மழுவால் பகால்வது 

வழக்குமன்று" என்று தமது பசங்ளகயால் இளடயில் பகாண்ட உளட வாளை ஏந்தி எறிபத்தர் 

ளகயில் பகாடுத்தான். பவந்தழற் தபாலும் சுடர் வாளை நீட்டிய மன்னளனப் பார்த்து எறிபத்தர் 



"ஓ! நான்பகட்தடன். அந்தமில்லா அன்பு பகாண்ட மன்னனின் அைவிலா அன்பின் 

எல்ளலயில்லாத் தன்ளமளய நான் கண்டு பகாண்தடன்" என்று உைம் பநாந்தார். உருவிய 

வாளை வாங்க மறுத்தால் தன்ளனதய மாய்த்துக் பகாள்ைவும் தயங்கமாட்டான் என்று கருதி 

வளைக் ளகயில் ஏந்தினார். வாளைப் பபற்றுக் பகாண்ட எறிபத்தர் முன்பு பணிந்து நின்ற 

மன்னன் "என் வாைால் எளனக் பகான்று என் பிளழதீர்க்கும் வண்ணம் தபருதவி பசய்யும் 

தபற்ளற இவாிடம் நான் பபற்தறன்" என்று எண்ணினான்.  

 எறிபத்ததரா யாளனளயயும் , பாகர்களையும் பகான்ற தன்ளன விடுத்து, என்ளனயும் 

பகால்லதவண்டும் என்று  பசால்லுகின்ற இம்மன்ளனல்லதவா உண்ளமயடியார். இவர் மனம் 

தகாண பிளழ பசய்த நாதன மடிவது  சிறந்தது என்று நிளனந்து மன்னன் தந்த வாளைத் தன் 

கழுத்தில் ளவத்து அாியத் பதாடங்கிய தபாதில் மன்னன் பளத பளதத்து " இப்பபாிதயார் பசய்ளக 

இவ்வாறனது என்ன? ஓ! நான் பகட்தடன் என்று பதறி தனது வலிளம மிக்கத் ததாள்கைால் கூடி, 

அந்த வாளையும் அதளனப் பற்றியக் கரத்ளதயும் தசர்த்துப் பற்றிக்பகாண்டான். தம்ளம 

இச்பசய்ளகயினின்றும் தடுத்த மன்னளன தநாக்கி வருந்தி நின்றார் எறிபத்தர். அப்தபாது 

நஞ்சணிந்த கண்டன், கண்மூன்று பகாண்டான் எம்பிறானருைால் வானத்திலிருந்து பலரும் 

தகட்கும் படி எழுந்து பரவியது ஒரு திருவாக்கு "யாவரும் பதாழுகின்ற அன்பினால் மிக்கவர்கதை! 

எல்ளலயில்லாத உங்கள் அன்பின் பவைிப்பாடு இவ்வவனி முழுதும் அறியச் பசய்யதவ 

திருபள்ைித்தாமத்ளத யாளனபயான்று சிதறி அதன் மூலம் யாளனயும் , பாகர்களும்  மரணம் 

தமற்பகாண்ட நிகழ்ச்சி பிளறளய அணிந்த இளறவன் அருைால் தநர்ந்தது "  ஓங்கிய இக்குரல் 

ஒலித்தவுடதனதய யாளனயும் பாகர்களும் உயிர்பபற்று எழுந்து நின்றனர். 

தமது கழுத்ளத அாிய ளவத்த வாளை எறிந்து விட்டு எறிபத்தரும் தசாழதவந்தன் பாதங்கைில் 

வீழ்ந்து வணங்கினார்.தசாழமன்னன் எறிபத்தர் எனும் எல்ளலயில்லா திருநீற்றின் பபருளமளயக் 

பகாண்ட அடியாாின் அடிவீழ்ந்து வணங்கினான். இத்திருக்காட்சிளயக் கண்ணுற்ற 

விண்ண ார்கள் பனிமலர் பசாாிந்து வாழ்த்தினார். அருமளறப் பபாருைாயுள்ை பபருமான் 

திருப்பள்ைிதாமம் சுமந்த தகாலப்பூங்கூளடளய மலர்கைால் நிளறத்தனர். சிவகாமி ஆண்டாரும், 

சிவப்பபருமான் பசயலால் மகிழ்ந்து நின்றார். 

 எறிபத்தரும் மன்னளன அணுகி "அடிதயன் பார்த்து மகிழும்படி பபாிய இந்த யாளனயின் 

மீது ஏறியமர்ந்து உங்கள் அரண்மளனக்கு எழுந்தருள் வீராக " என்று தவண்டினார். அவரது 

அன்பு கட்டளைளய ஏற்றுக்பகாண்டான் மன்னன். குதிளரயில் வந்த மன்னன் எறிபத்தளர 

வணங்கி பவண்பகாற்றக் குளடயின் நிழலில் யாளன மீது ஏறிச் பசன்றான். தம்பிரான் பணிளய 

தமற்பகாள்ை சிவகாமி ஆண்டாரும் ஆலயம் பசன்றார். மன்னனுடன் வந்த பளடகளும் 

ஏழுகடல்கள் ஆர்ப்பாித்தது தபால வாழ்த்பதாலி எழுப்பி புறப்பட்டனர். 

 உலகத்தார் யாவரும் மகிழ்ச்சியுடன் வாழ்த்பதாலி எழுப்பினார். எங்பகல்லாம் 

அடியார்களுக்கு இளடயூறு ஏற்படுவதாயின் அங்கு கடிது பசன்று அவர் துயர் துளடக்கும் அரும் 



பணிளய சிரதமற்பகாண்டு பதாடர்ந்து பசய்து வந்தார் எறிபத்தர். இங்ஙனம் இந்நற்றவக் 

பகாள்ளகளய தமற்பகாண்டு பசய்து வந்து, முடிவில் திருக்கயிளல தசர்ந்து பகாற்றவர் 

கணங்கைின் கணநாயகத் தளலளம பபற்றார். 

சிவாயநம 

 ததனாரும் தண்பூங் பகான்ளறச்  

  பசஞ்சளடயவர் பபாற்றாைில் 

 ஆனாத காதல் அன்பர் எறிபத்தர் 

  அடிகள் சூடி வாழ்த்துவாம்... (தசக்கிழார் சுவாமிகள்). 

திருச்சிற்றம்பலம். 

 


